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چکیده
زمینه  :تغییرات سریع محیط ،تشدید فضای رقااتتی تاین شارکتها و افا ایش روز افا ون انتظارهاای امااه ،نیااز تاه
کارآفرینی را ترای تقای سازمانها ا تناب پذیر کرده است و مدیریت دانش می تواند تر روی رفتارکارآفریناناه کارکناان در
سازمان ،نقش قاتل تو هی را ایفا نماید .هدف :این مقاله ته تحث در خصاو

تاايیر مادیریت داناش تار رفتارکارآفریناناه

کارکنان در سازمان شهرداری منطقه  9شهر تهران در سال  1394-95می پردازد .روشها :پژوهش حاضر از لحاا هادف
کارتردی واز نظر روش گرداوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی است که تا ته کارگیری مدل های کمی انجام گرفته است و از
روش مدلسازی ماادالت ساختاری تا نرم اف ارلی رل هت تحلیل عاملی تاییدی تهره گرفته شده است .یافتهها :داده های
این تحقیق تايیر  5تاد مدیریت دانش (اکتساب دانش ،ایجاد دانش ،ذخیره دانش ،توزیع داناش و نگهاداری داناشا را تار
اتااد رفتار کارآفرینانه تا  5تاد (کاهش کاغذ تازی ،تغییر در رفتار کارکنان ،تینش استراتژیک ،ایجاد یک محایط کااری پار
انرژی و محیط حمایتیا را در  213نفر از کارکنان شاغل در سازمان شهرداری منطقه  9شهر تهران ،ماورد سانجش قارار
میدهد .ترازش مدل ارائه شده تا اعتبار تاال مورد تایید قرار گرفت .نتایج تحلیل تاايیر مادیریت داناش تار رفتارکارآفریناناه
کارکنان در سازمان را تایید می کند .نتیجهگیری :این یافته ها تدان ماناست که در شهرداری منطقه  9تهران ،تكاارگیری
مدیریت دانش می تواند نقش مهمی در تروز رفتارکارآفرینانه کارکناان در ساازمان گاردد .لاذا تایساتی در ساازمان تو اه
ویژهای ته آن شود.
واژه هاي کلیدي :مدیریت دانش ،رفتارکارآفرینانه ،اکتساب دانش،ایجاد دانش ،ذخیره کردن دانش ،توزیع دانش،
نگهداری از دانش
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 -1مقدمه
مدیریت دانش یک موضاو گساترده ،در پاژوهش هاای
مدیریت در سال های طوالنی توده است کاه ساازمان هاا مای
خواستند تدانند که چه چی را می دانند .عالوه تر این ،داناش
مهم ترین دارایی سازمان هاا و و مهام تارین منااتع اقتصاادی
تلقی می شود(کیپیدا کاریون 1و همكاران2 :2017 ،ا  .اماروزه
تمامی کشورها ترای دستیاتی تاه هادفهای راهبارد ملی،رشاد
اقتصادی،پویایی فرهنگی،تاالی مدنی و سیر توسااه پایادار تار
مبنااای تسااط نوآوری،فناااوری و کارآفرینی،ماادیریت دانااش و
دانااایی محااوری در سااطوو و حااوزه هااای ميتل ا ،در پاای
تالندگی سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت نیروی انسانی خاویش
است(امیرنژاد و محسن نسا 75 :1387 ،ا .تغییارات ساریع
محیط ،تشدید فضای رقاتتی تین شرکتها ،رشد سریع کسا و
کارهای کوچ ،کوتاه شدن چرخه حیاات محصاوالت و افا ایش
روز اف ون انتظارهای اماه نیاز ته نوآوری و کارآفرینی را ترای
تقااای سااازمانها ا تناااب پااذیر کاارده اساات( .تااارینگر و
ایرلند ،1388تر مه افری مقدم و دیگران29 ،ا.
دانش ترای سیاست گاذاری و خادمات دولتای اصال مای
تاشااد (تلكماان و همكاااران2013 ، 2؛ کاایم و لیاای2006 ،3ا.
ماادیران ارشااد ماای توانااد انگی ا ه ی الزم را تاارای کارکنااان
سازمان فراهم کند تا قاتلیات هاای مادیریت داناش را تهباود
تيشند (پی و کان کانهالی190 :2016،4ا.
کارآفرینی ته دلیل نتایج مثبت و ارزشمندی که ته همراه دارد،
نقش تسیار مهم و اساسی در تقاء و ارتقاء سازمانها دارد و از
این رو دارای اهمیت راهبردی میتاشد .چنان که دانشمند
مشهور «پیتر دراکر» که از مله صاح نظران تر سته ای
است که همواره تر نوآوری و کارآفرینی تاکید دارد ،تیان می
کند که الزم است سازمانها در هان سرشار از تغییرات و
نوآوریهای سریع کنونی ،ته کارآفرینی و رشد و توساه آن در
سازمان ته طور تسیار دی تو ه نمایند ،سازمانهای پویا و
پایدار ،سازمانهای خالق ،نوآور و کارآفرین هستند
(نصراصفهانی و همكاران140 :1394 ،ا .اما پژوهش های
گوناگون از مله نتیجه ی پژوهش ،کرو ر2007( 5ا نشان

می دهد که  56درصد کس و کارهای کارآفرینانه در چهار
سال اول شرو فاالیتشان ورشكست می شوند( کرو ر 2007،
 101 ،ا.
نوناکا (1994ا تیان می کند ،در شرایط کناونی کاه تنهاا
اطمینان ،اطمینان نكردن است ،مدیریت دانش ضامن موفقیت
و تقای سازمان ها تلقی می شود ( مدهوشی و سااداتی:1390،
 21ا .اکتساب دانش اشاره ته شناسایی یک سری دانش دارد .
از مله اینكه دانش می تواند علی اليصو مفید واقاع شاود
ترای سازمان ها که عمال مای کنناد در محایط هاای پویاا و
نوآورانه و ترای تداوم آنها نیازمند داناش اضاافی تارای مكمال
ساختن ائتالف دانش شرکت ها تا یكادیگر مای تاشاد(اورتی و
همكاران92: 2016 ،6ا .گلاد و همكااران2001( 7ا تیاان مای
کند که پیاده سازی مدیریت دانش در صورتی ايرتيش اسات
که فرهنا ساازمانی آن را تقویات نمایاد و چناین فرهنگای
تایستی اعتماد ،همكاری و یادگیری را در تین کارکنان سازمان
تشویق نماید.
نوناکاااا و تااااکوچی (1995ا ،فیفااار وسااااتون (1999ا،
پاسترناک و ویسایكو(1998ا و راگلا و هولت هااوس(1999ا
ماتقد تودند که مدیریت دانش اتتداً ته عنوان فرآیناد تاه کاار
گیری یک رویكارد سیساتماتیک تارای تسيیر،سااختاردهی،
مدیریت و توزیع و ارائه داناش در یاک ساازمان و تاه منظاور
تسریع در انجام کارها ،ته کارگیری مجدد تهترین تجرتیاات و
کاهش دوتاره کاری از یک پروژه ته پروژه دیگر تاری گردیاد
( دانش فرد ،ذاکری51 : 1389 ،ا.
ایده پردازی و نوآوری ،امری تنیادی در فرآیند کارآفرینی
ته شمار می آیند ،که در دهه های اخیر ،تاه طاور ف ایناده ای
مورد تو ه مدیران ساازمانی قارار گرفات تاا آنهاا تتوانناد تاه
نااوآوری و تجاااری کااردن محصااوالت و خاادمت هااای خااود
تپردازنااد(تارینگر و ایرلنااد ،1388تر مااه افااری مقاادم و
دیگران29 ،ا .کاار آفرینای تاه فرآیناد ایاده پاردازی ،امكاان
سنجی ایده (یا ا رای ایادها و تهاره تارداری از ایاده ،فرصات
اطالق مای شاود( .فرهنگای و صافرزاده 537 ،1384 ،ا .تهاره
ترداری یا نتایج ایده ته فرآیناد طراحای ،سااخت ،آزماایش یاا
تجاری سازی ایده در غال محصول ،خادمت و فرآیناد گفتاه
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می شود .تا تو ه ته ارتباط غیر انكار دانش تا نوآوری ،تاه نظار
می رسد درک نقش و اير گذاری مدیریت دانش تر کاارآفرینی
اهمیت تس ایی داشته تاشد( .فرهنگی و صفر زاده 364 ،1384
ا .روند کلی در سازمان های دولتی ایران مؤید این مطل است
که وضایت حاکم در این سازمان ها ،سانتی و غیرکارآفریناناه
است .ته نظر می رسد از مهم ترین دالیل ناکارآمادی ساازمان
های دولتی ایران ،فقدان ناوآوری وکاارآفرینی درون ساازمانی
اساات .لااذا ،هاات فااایق آماادن تاار ایاان مشااكالت و تحقااق
کارآفرینی درون سازمانی ساازمان هاای دولتای تایاد متحاول
شوند و از تروکراسی پرهی کنند .این امر تنها از طریق تشویق
و ترغی کارکنان ،ته رفتارهاایی از قبیال ناوآوری ،مشاارکت،
سازماندهی وظای روزانه و تجاری کردن محصوالت و خدمات
دید در سازمان محقق خواهد شد (زامپیتاکیس 1و همكاران،
166 ، 2009ا .
امروزه کارآفرینی منبای ترای تسریع رشد کسا وکاار و
موفقیت آن محسوب مای شاود .کاارآفرینی مساتل م پیشاگام
تودن و نوآوری کردن ،ورود ته کس وکارهای دید ،پاذیرش
ریسک و پیشگام تودن است .در واقع ترای مطاتقت تاا محایط
در حال تغییر ،شرکت ها نیازمند افا ایش گارایش کاارآفرینی
ترای ایجاد اناطاف پذیری ته منظور تهبود عملكرد شرکت مای
تاشااند چاارا کااه گاارایش تااه کااارآفرینی تاعااث تهبااود رفتااار
کارآفرینی و نوآوری در شرکت مای شاود .تنااتر مطالا تیاان
شده ترای هر سازمانی از مله شهرداری تسیار مهم است کاه
دانش مو ود خود را از طریق مناس مدیریت کند .شاهرداری
تمایل دارند که تمرک ش را تر رفتارکارآفریناناه کارکناان کاه
قادر ته ایجاد تغییری در شهرداری هستند ،تگذارند .از ایان رو
این مقاله در صدد پاسيگویی ته این سوال است که مادیریت
دانش تر رفتارکارآفرینانه کارکنان د شهرداری منطقه  9تهاران
چه تايیری دارد؟

شااناختی کااارت ین 3دارد از ملااه وول ا 1997( 4ا "دانااش
اطالعاتی است که ته منظور کارترد در حل مسائل ساازماندهی
شادهاسات".تاک مان 1997(5ا و تورتاان و فرنا ل 1992(6ا
"دانش استدالل و استنتاج درتاره داده ها و اطالعات ته منظور
توانمندسازی در عملكرد ،حل مسئله ،تصمیم گیری ،یادگیری
و آموزش است ".ترخی دیگر ماتقد تودناد "داناش ،ادراک تار
پایه تجرتیات است" و تأکید این گروه تر"ادراک" تودهاست که
ته طور آشكار تر عامل اعتقادات وتاورها در تاری دانش تمرک
نموده تودند از مله آلی (1997ا" دانش تجرته یاا اطالعااتی
است که میتوانددر ارتباطات تین فاردی تاه اشاتراک گاذارده
شود ( ".دانش فرد و ذاکری29-27 :1389 ،ا.
تناتراین ارائه تاریفی امع از مدیریت دانش مشكل اسات
 ،زیاارا ماادیریت دانااش مفهااومی چنااد تااادی اساات( .اودل و
هاترت17 : 2011،7ا  .گوپتا و مک دونییل2002( 8ا ماتقدناد
ماادیریت دانااش دارای دو تاااد اساات  :اداره دانااش مو ااود و
توانااایی خلااق دانااش دیااد .در مااورد اول ماادیریت دانااش،
اطالعات مورد نیاز را ترای فرد نیازمند در زمانی کاه نیااز دارد
فراهم می کند .مورد دوم شامل فاالیت های اکتسااب ،تلفیاق،
توزیع ،کارترد و خالقیت دانش تارای تهباود عملیاات ساازمان
است که تهایتاً م یت رقاتتی ترای سازمان ایجااد مای کند(تاه
نقل از عدلی1384 ،ا.
تیجرس2000( 9ا مدیریت دانش را ته عنوان دستیاتی تاه
اهداف سازمانی ته وسیله دانش میداند او ماتقد است ،مدیریت
دانش دستیاتی ته اهداف سازمانی را تا ایجاد انگی ش و تسهیل
شرایط ترای کارکنان ترای توساه ،اف ایش و استفاده از قاتلیات
هایشان ترای درک داده ها و اطالعات ته وسایله فرآیناد ماناا
تيشی ته این داده ها و اطالعاات فاراهم مای کناد (.تیجارس
162 ،2000،ا

 -1مبانی نظري و پیشینه تحقیق
ون 1950(2ا ماتقد است در طول تاریخ تفكار و اندیشاه
تشر ،هیچ ا ما و توافق نظری تر مفهوم و تاریا داناش تاه
و ود نیامدهاست .ترخی ماتقد تودند دانش ریشه در مارفات
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طبق مدل پارتریک و سونیا2009(1امدیریت دانش فرایند
مااعآوری ،ذخیااره سااازی ،پااردازش و توزیااع دانااش مفیااد
سازمانی در فرمی مناس ته کلیه افراد نیازمند آن در هر نقطه
و هر زمان در سازمان میتاشد(.پارتریک و سونیا25 ، 2009 ،ا.
کارآفرینی از مناتع مهم و پایان ناپذیر همه وامع تشاری
است .منبای که ته توان خالقیت انسانها تر می گاردد ،از یاک
سو ارزان تر و از سوی دیگار تسایار ارزشامند و پایاان ناپاذیر
است( .ترماس 2و همكاران79 :1396 ،ا.
تنیاد کلمن2014( 3ا کارآفرینی را خود اشتغالی از طریاق
مالكیت کس و کار که عناصر قاتل تو هی از خطر ،کنتارل و
پاداش را ته عمراه دارد می داند.
فریدون نژاد2013( 4ا کارآفرینی را فرآیناد خلاق پاذیری
دید و پذیرش مياطرات و سود حاصل از آن تاری می کند.
ته عبارت دیگر ،کارآفرینی فرآیند خلق چی ی دید و تا ارزش
است که تاا اختصاا زماان و تاالش الزم و در نظار گارفتن
ریسک های ماالی ،روانای و ا تمااعی و رسایدن تاه رضاایت
فردی ،مالی و استقالل ته يمر می رسد .این تاری دارای چهار
نبه اساسی است -1 :کارآفرینی مستل م فرآیند خلاق اسات.
خلق هر چی ی ارزشمند و دید .این خلق تاید ترای کارآفرین
و مياطبی که این خلق ترای او انجام شاده اسات ،ارزش دارد.
 -2کارآفرینی مستل م وق زمان و تالش کاافی اسات -3 .در
نظر گرفتن ریسک های ا تناب ناپذیر الزمه کارآفرینی اسات.
 -4در کارآفرینی  ،رضایت شيصی از استقالل کاری ته و اود
می آید.
چند نبه مشترک در همه تااری کارآفرینی و ود دارد:
ریسک پاذیری ،خالقیات ،اساتقالل و پااداش (فریادون ناژاد،
2013ا.
رفتار کارآفرینانه  ،در یک سازمان «مجموعهای از فاالیتها
و اقداماتی است که توسط افراد در سطوو ميتل انجام شده و
ترکی تازهای از مناتع را ترای شناخت و پیگیاری فرصاتها را
ته کار می گیرند»( قرتانی ،اتاری قشاالق و اصاالحی :1395 ،
36ا .
رفتار کارآفرینانه رفتاری است کاه منجار تاه خلاق ارزش
قاتاال تااو هی گااردد .و ارزش هااای مااادی و مانااوی رفتااار

کارآفرینانه تا سه شاخص کلی نو آوری ،ریسک پذیری ماقاول
و فرصاات گرایاای ساانجیده ماای شااوند .کارآفرینااان از غیاار از
کارآفرینان تر اساس تو ه ته موضوعات متفاوت هستند .عقاید،
هنجارهای اماه ،و امكان پذیری از عوامل تأيیر گذار تر تو ه
ته کارآفرین ته یک موضو و رفتار کارآفرینانه است ،در حالی
که رفتار کارآفرینانه می تواند از طریق اقدامات خاصای تجلای
یاتد( .که تيش اعظمی از آن ميتص کارآفرینان است و ترخی
از خصایص آن هم تا رفتار عادی مشاترک اساتا .تشايیص و
تهره ترداری از فرصت ء ماهیت رفتار کارآفرینانه و همچنین
فرآیناادهای تاری ا کااارآفرینی محصااوب ماای شااود(آیوتیو و
همكاران1099 :2014 ،5ا.
از نظر زهرا و دس2001(6ا کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه،
ته مثاته استفاده نوآورانه از مناتع ترای تهره گیاری از فرصات
هاست .تدین ترتی یكی از کامل ترین تاااری در زمیناه ی
رفتار کارآفرینانه ،عبارتست از انجام فاالیت هایی توسط افراد
(مثال در سازمانا از طریق ایجاد و تهاره تارداری از ترکیباات
نوآورانه ،ته طوری که شناسایی و پیگیری فرصات هاا ممكان
شود (مایر : 2005 ،7مایر و مارتی2006 ،8ا.
زامپیتاکیس 9و همكااران (2009ا ،رفتاار کارآفریناناه در
یک سازمان ،مجموعه ای فاالیت ها و اقدامات در تر می گیرد،
که توسط افراد در سطوو ميتل انجام شاده اسات و ترکیا
تازه ای از مناتع را ترای شناخت و پیگیری فرصت هاا تاه کاار
می گیرند .دو عامل اصالی ساازمان یانای ،تافات سااختاری و
افراد و تمایالت آنها تا یكدیگر ترانگی اننده کاارآفرینی و رفتاار
کارآفرینانه هستند .زامپیتااکیس 10و همكااران(2009ا رفتاار
کارآفرینانه را تا شاخص هایی همچاون محایط کاار پرانارژی،
دیدگاه استراتژیک و تمایل ته تغییر تیان کرد:
محیط کار پر انرژی :کار تیمی اير تيشی از طریق تشریک
مساعی ،اعتماد و انسجام صورت می پذیرد .تغییرات و تحارک
و پویایی محیط سازمانی افراد سب تروز خالقیت و نوآوری در
افراد می شود.
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تمایل ته تغییر :مقصود از تغییر در افراد این است که مای
توان در نگرش ،مهارت ،انتظارات ،پنداشتها و ترداشت هاا و یاا
در رفتار افراد تغییراتی ایجاد کرد.
دیدگاه استراتژیک :مدیریت استراتژیک تاه کارکناان ایان
امكان را می دهد ته صورت خالق و نوآورانه عمل کند و تارای
شكل دادن ته آینده خود ته صورت انفااالی عمال نكناد ،ایان
شیوه مدیریت تاعث می شود که سازمان اتتكار عمال داشاته و
فاالیت هایش ته گونه ای درآید که اعمال نفوذ نماید.
محیط کاری پرتحرک  :کارتیمی ايرتيش ازطریق تشریک
مساعی،اعتمادوانسجام صاورت مای پاذیرد .تغییارات وتحارک
وپویایی محایط ساازمانی افاراد ساب تروزخالقیات وناوآوری
درافراد می شود.
زمینه حمایتی:ساختارتادی است کاه تهاک ارمنادآزادی
وحقا تتكارعمل می دهد.همچنین ازحمایت رده تاالی ساازمان
ودسترسی ته اطالعات مدیریتی موردنیازترخورداراست یک فرد
زمانی میتواندکارآفرین شودکه ساختارسازمان ته گونه ای تاشد
که رفتار کارآفرینانه را حمایت و تشویق کناد(.زامپیتاکیس 1و
همكاران 24 :2009،ا
ترماس و همكاران (1396ا ته نقل از دیرماول2002( 2ا و
شااماعی زاده (1383ا ،تیااان ماای کننااد کااه در زمینااه رفتااار
کارآفرینانه و ارتباط آن تا ادراکاات افاراد ،انجاام داده تار ایان
نقطه نظر تأکید دارد که ادراکات فرد تر رفتار کارآفرینانه ماؤير
است .و ته نظر میرسد که تا تغییار نگارش هاا تتاوان رفتاار را
تغییر داد ،که تا مداخالت شناختی و مشاوره شغلی مای تاوان
این تغییرات را ایجاد کردو عین حال در حیطه مشاوره شاغلی
ته موضو پرداخته اند و هدف مشاوره شاغلی را تساهیل گار ،
این یادگیری تر شمرده اند .آنها ماتقدند که الزم اسات ماردم
توانایی ها و عالیق خودرا وسات تيشیده و تارای ایان تغییارو
وظای شغلی آمادگی یاتند ،ته عبارت دیگار آنهاا تایاد تارای
اقدام کردن تونایی های الزم را کس نمایند و مشاوران حرفاه
ای تاید در این راتطه تا مسائل شغلی نقش اساسی را ترای ایان
منظور ایفا کنند.
استراتژیهای کارآفرینی ساازمانی از دیادگاه تاادن فاولر و
استاپ فورد:3
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این دو محقق سه استراتژی را تارای ایجااد کاارآفرینی در
سازمان ارائه نموده اند .تفاوت دیدگاه آنان تاا محققاین قبلای
در این است که این سه استراتژی را ته صاورت زنجیاره ای در
نظر می گیرناد کاه در مرحلاه اول حضاور فارد کاارآفرین در
سازمان می تاشد .در مرحله تاد کل سازمان ته سوی کارآفرین
شدن حرکت می نماید که ”تازساازی“ نامیاده مای شاود و در
مرحله تاد شرکت تاا شكساتن چارچوتهاای مو اود و تغییار
قوانین رقاتت ته ”رهبر صناتی“ در زمینه فاالیت خود تبادیل
می شود.
این دو محقق پنج ویژگی که در هار مرحلاه از اساتراتژی
های کارآفرینانه در سازمان ته نوعی و ود داشته و تارای نیال
ت ه مرحلۀ تاد نیاز ته تغییر و سرمایه گذاری دارند ته شرو زیار
ارائه نموده اند.
اولین ویژگی ” پیشتازی“ می تاشد و منظور این است کاه
هرگاه شرکت ها تفكر دیگران را ته عناوان اتا اری تارای ادا
شدن از رفتارهای گذشاته اقتبااس کنناد ،مای تواناد پیشاتاز
تاشند.
دومین ویژگی ” داشتن روحیه فراتر از توانایی تالفال“ می
تاشد که ته منظور یافتن ترکیبات تهتر مناتع ،پیشرفت و دست
یافتن ته تهبود پایدار شكل می گیرد.
سومین ویژگی خصوصیت ” گروه گرایی“ است که تر نقش
مهم گروههای مدیران عالی رتبه و میانی در ایجاد همبساتگی
ترای حمایت از تفكرهای نوآورانه و افراد خالق تأکید می کند.
خصوصیت چهارم ” توانایی حل مشكالت“ است.
آخرین خصوصایت ”تواناایی یاادگیری“ اسات .یاادگیری
گروهی ترای تازسازی یاا تغییار مبتنای تار چاارچوب شاكنی
ضروری است و انتظار داریم که سازمانهایی کاه تارای توسااۀ
کارآفرینی در کال شارکت تسایار تاالش مای کنناد ،سارمایه
گذاری های پایداری ترای تسهیل کردن محیط یادگیری انجام
دهند (کرمی و آگهی82 :1394 ،ا.
مدهوشی و ساداتی1390 (،ا پژوهشی را تا عنوان تررسای
اياار گااذاری فراینااد ماادیریت دانااش تاار کااارآفرینی سااازمانی
(مطالااه ماوردی :کسا وکارهاای کوچااک و متوساط شاارق
مازندرانا ،را انجام داده اند و هدف ایان پاژوهش تررسای ايار
گذاری فرایندهای مدیریت دانش تر کارآفرینی سازمانی اسات،
تا از این رهیافت ایگاه کارآفرینی در طراحی الگوی مادیریت
دانش ترای سازمانهایی که قصد ورود تاه ایان حاوزه را دارناد،
مشيص شود  .یافته های پژوهش نشان داده است که تساهیم
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دانش ته صاورت مساتقیم(0.46ا و غیرمساتقیم( 0.38ا و تاه
کارگیری دانش ته صورت مستقیم(0.59ا تر روی فرایناد کاار
آفرینی ساازمانی ايرگاذاری مانااداری دارناد  .اماا ايرگاذاری
مستقیم گرد آوری دانش تأیید نشد  .ازسوی دیگر ،ايرگاذاری
غیرمستقیم گرد آوری دانش تر کارآفرینی سازمانی تاا تساهیم
(0.15اته کارگیری دانش (0.12ا تاییدشده است.
رحمانی و فرو آتادی(1393ا درپژوهشی تا هدف تررسای
راتطه ی تین ايار تيشای اساتفاد از فرآیناد مادیریت داناش
تاکارافرینی سازمانی انجام شده است .امااه آمااری پاژوهش
تيش خدمات عمومی استان گلستان می تاشد که  320نفر ته
عنوان نمونه آماری انتياب شدند .روش ماع آوری اطالعاات
از طریق پرسشنامه توده و تج یه و تحلیل آماری هم ته وسیله
نرم اف ار  spssوته روش همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام
شد .داده ها ی تدست آمده از این پژوهش نشان دهندی راتطه
ی مانادار و مثبت تین ايرتيشای فرآیناد مادیریت داناش تاا
کارافرینی سازمانی است .یانی هر چه می ان ايرتيشی اساتفاد
از فرآینااد ماادیریت دانااش در سااازمان تیشااتر تاشااد سااط
کاافرینی سازمانی ارتقاپیداخواهدکرد.
تهمنی و خدایی متین1394( ،ا در پژوهشای تاه تررسای
تأيیر گرایشهای کارآفرینانۀ مدیران ترفرایند مدیریت داناش در
کس و کارهای کوچكو متوسط پرداخته است .روش پاژوهش
همبسااتگی -ماااادالت ساااختاری تااوده ؛ اماااه آماااری ایاان
پژوهش کلیه مدیران واحدهایتولیدی /صناتی شهرک صناتی
طوس مشهد می تاشد که از  291ته عنوان نمونه استفاده شد
؛ همچنااین نتااایج تحلیاال مساایر نشااان ماای دهااد کااه تااین
گرایشهای کارآفرینانه تا مدیریت دانش  ،مؤلفه های نوآوری تاا
کس  ،خلق و کارترد دانش  ،خطر پاذیری تاا کسا و خلاق
دانش و پیشگام تودن تا کس  ،خلق و کاارترد داناش  ،راتطاه
مستقیم و مانی داری و ود دارد.
صفری و همكاران( 1394ادر پژوهشی تاا عناوان تررسای
راتطااه میااان ماادیریت دانااش ،کااارآفرینی وعملكردسااازمان
پرداخته اند .هدف از این پژوهش تررسی راتطه میان مادیریت
دانش ،کاارآفرینی ساازمانی و عملكارد ساازمانی تاود  .نموناه
آماری این پژوهش کارکنان سازمان میارا فرهنگای ،صانایع
دستی و گردشاگری ایاران تودناد .اتا ار ایان پاژوهش چهاار
پرسشنامه توانمندسازی مدیریت دانش ،فرآیند مدیریت دانش،
کارآفرینی سازمانی و عملكارد ساازمانی تودناد .تارای آزماون
فرضیه های پژوهش از مدلسازی ماادالت سااختاری اساتفاده

شد .نتاایج پاژوهش نشاان داد کاه توانمندساازهای مادیریت
دانش تر فرآیند مادیریت داناش تايیرگاذار هساتند و فرآیناد
مدیریت دانش نی تر عملكرد ساازمانی و کاارآفرینی ساازمانی
تايیرگذار است.
قرتانی ،اتاری قشاالق و اصاالحی (1395ا تحقیاق تحات
عنااوان «تررساای راتطااه تااین ونااوآوری در سااازمان و رفتااار
کارآفرینانه کارکنان تانک صادرات مشهد» انجاام داده اناد کاه
نتایج تحقیق حاکی از آن است که تاین تماام اتاااد متغیر او
نوآوری وکارآفرینی سازمانی راتطه مانادار و مساتقیمی و اود
دارد .یافته های این پژوهش مؤیدآن است که ا رای مادیریت
مشارکتی ته شیوه هاای ميتلا چنانچاه متضامن مشاارکت
کارکناااان درتصااامیم گیری،هااادف گاااذاری،حل مشاااكل
وتغییروتحول درسازمان که ته مدداعمال روش های مشاارکت
ازطریق ارائه پیشنهاد،شارکت در لساات و ...صاورت گیرد،تاه
نوآوری ،ریسک پذیری ،رقاتات تهاا می،
می ان زیادی مو
خودتجدیااادی و پیشاااگامی ودرمجماااو رفتارکارآفریناناااه
درکارکنان تانک می گردد.
میيائیاال1و همكاااران (2014ا ،در پااژوهش خااود تحاات
عنااوان "ماادیریت دانااش و عملكاارد سااازمانی یااک تحلیاال
اکتشافی» ارتباط تین شاخص های مدیریت داناش و خرو ای
های عملكرد را تررسی می کنند .تا ستجو در ادتیات موضو
 12شاخص ترای مدیریت دانش تایاین شاد .نتیجاه تحقیاق
نشان داد کاه تاین شااخص هاای مادیریت داناش و عملكارد
سازمانی راتطه مستقیم و مانادار و ود دارد .همچنین عملكرد
سازمانی تا عملكرد مالی راتطه مساتقیم و ماناادار دارد .تنااتر
این نتیجه شد که عملكرد سازمانی ته عناوان میاانجی ارتبااط
تین شاخص های مدیریت دانش و عملكرد مالی عمل می کند.
مدل یاتی نقاش اخاالق در مؤفقیات سیساتم هاای مادیریت
دانش :این پؤوهش ته تررسی نقش اصول اخالقای تار وظاای
فرآینااد ماادیریت دانااش پرداختااه اساات .البتااه تاارای فرآینااد
مدیریت داناش از الگاوی عماومی مادیریت داناش ،تاه دلیال
سادگی و کامل تودن زوایای آن ،اساتفاده شاده اسات .نتیجاه
تحقیق نشان داد که راتطه تین شاخص هاای اخالقای و اتاااد
کارکردی فرآیند مدیریت دانش ،مانی دار است .تاین شااخص
هایی مانند اعتماد فردی و گروهی ،صاداقت ،رعایات مالكیات،
کمک و همدلی ،تاهد ،مسئولیت پذیری ،محرمانگی ،و ادان و
1mikhail
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دقت در صحت و اتااد کارکردی فرآیند مدیریت داناش شاامل
خلق ،سازماندهی ،انتشاار و تاه کاارگیری داناش ،همبساتگی
و ود دارد.
مایكاال2015( 1ا ،پژوهشاای تااا عنااوان «موانااع توساااه
کارآفرینی در ملت هاای در حاال توسااه» (مطالااه ماوردی:
صنات چاپ کوچاک و متوساط در نیجریاها انجاام داده اناد.
هدف اصلی این پژوهش ارائه اطالعاات علمای و همچناین راه
حل هایی ترای حل مشاكالت مواناع توسااه کاارآفرینی مای
تاشد .روش تحقیق ته صورت کیفی است و از روش مصاحبه ته
عنوان ات ار پژوهش اساتفاده شاده اسات 20 .نفار از صااحبان
شرکت های کوچک و متوساط ماورد مصااحبه قارار گرفتناد.
یافته ها نشان می دهد که سیاست های خشن دولت ،رهباری
ضای  ،نظام آموزشی ضاای  ،زیرسااختهای ضاای  ،نااتوانی
مالی ،خالً تحقیق و توساه ،مهارتهای فنای ناکاافی ،پشاتیبانی
اطالعاااتی ناااقص ،کااارآفرینی ضااای  ،مهارتهااای اداری و
حساتداری ضای  ،سد راهی است ترای توسااه صانات چااپ
نیجریه ،عالوه تر این پیشنهاد شاد کاه مشاكالت فاوق را مای
توان تا حل رهباری صاادقانه و حكومات در نیجریاه از طریاق
ا رای سیاست مثبت ساخته شده ،ارائه کسا و کاار را قاادر
می سازد زیرساختها ،ایجاد سازمان های ویژه دولت ترای چاپ
هاای کوچاک و متوسااط ،اصاالو آمااوزش و پارورش ،توساااه
مهارت و آموزش .تناتر این ای پژوهش کمک می کند ته تهبود
فاالیت های کارآفریناناه در شارکت هاای کوچاک و متوساط
چاپ نیجریه و مهم تر از آن ئیات مرتوط ته چگونگی ماع
آوری دانش دردنیای واقای را فراهم می کند.
سین (2012ا ،پژوهشی را تا عنوان تررسای روش هاای
مدیریت ریسک و مادیریت داناش امطالااه ماوردی دانشاگاه
تكنولوژی چالمرزا انجام دادند .هدف از ایان پاژوهش تررسای
روش های مدیریت ریسک (RMا و مدیریت داناش (KMا و
تج یه و تحلیل این دو قلمرو ته طاور متماای  .کاه در مراحال
اولیه پروژه ته سود ترسد .در اتتادا تررسای اامع از ریساک و
ادتیات مدیریت دانش انجاام شاد .ایان تررسای گا ارش هاای
سازمان های تین المللی را ته دنبال داشت .سازمان ملل متحد
و دیگران ته منظور ایجاد یک چارچوب ،این چارچوب تكمیال
شد و توسط مجموعه اولیه داده ها در فرم مصاحبه تاا مادیران
پروژه از صنایع ميتل تأیید شده تا تمرکا تار مرحلاه اولیاه
1michael

این پروژه ریسک هایی که در سمت راست پروژه از اتتدا تهدید
تأسیس شد .تا روشن شدن خطارات ،ات ارهاا و تكنیاک هاای
 RMمورد استفاده قرار گرفته تررسی شاده ،توساط ساوال از
مشترکات تین  RMو  KMپیگیری شدند.
پاای و کااان کانهااالی2016( 2ا در تحقیقاای تااا عنااوان
«تاامالت میان عوامل موير تر مدیریت دانش در سازمان هاای
تيش عمومی» ته این نتیجاه رسایدند کاه منااتع ساازمانی و
انسانی تاامل دارند تا تر قاتلیت های مادیریت داناش ساازمان
های عمومی در دریافت ،توزیع ،تاه کاارگیری و تولیاد داناش
مااوير تااوده انااد همچنااین ماادیریت ارشااد قااوی تاارین اياار
تهبودتيشی را دارا می تاشاد و درنهایات ايارات تاامال دارای
کارایی های مهمی ترای درک نظری مدیریت دانش در سازمان
های دولتی است.
ترای مدیریت دانش از مدل ،پارتریک و سونیا (2009ا ته
دلیل امع و کامل تودن انتياب گردیده است .و همچناین در
مورد متغییر واتسته یانی رفتار کرآفرینانه مدل زامپتااکیس و
موسااتاکیس (2007ا انتياااب گردیااده اساات .تااا تو ااه تااه
چارچوب نظری انتياب شده رواتط تین متغیرها ی مسائله تاه
شكل زیر ترسیم می شود.
مديريت دانش

رفتارکارآفرينانه

اکتساب دانش
ایجاد دانش
ذخیره کردن دانش
توزیع دانش
نگهداری از دانش

کاهش کاغذتازی
تغییر رفتار کارکنان
تینش استراتژیک
ایجاد یک محیط کاری پرانرژی
محیط حمایتی

شكل :1مدل مفهومی مدیریت دانش پارتریک و سونیا (2009ا و
رفتار کارآفرینانه زامپتاکیس و موستاکیس ( 2007ا

فرضیه اصلی
مدیریت دانش تر رفتاار کارآفریناناه کارکناان در ساازمان
تأيیر دارد.
فرضیه هاي فرعی


اکتساب دانش تر رفتار کارآفرینانه کارکنان در سازمان
تايیر دارد.
Pee & Kankanhalli

2
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ایجاد دانش تر رفتار کارآفرینانه کارکناان در ساازمان

طبقااات انتياااب شااده و در هرطبقااه تااه صااورت تصااادفی
پرسشنامه توزیع شد .این مااونت ها نی هر کدام دارای تياش
های ميتلفی تود که تا تو ه تاه تااداد کارمنادان مشاغول در
هریک ،پرسشنامه ها توزیع شده و مع آوری گشت تا نظرات
ته صورت یكسان از تمامی اعضاای ساازمان دریافات گردیاده
است .ترای تحقیق حاضر ،از دو پرسشنامه اساتاندارد اساتفاده
شده است:

نگهااداری از دانااش تاار رفتارکارآفرینانااه کارکنااان در

الف -پرسشنامه رفتار کارآفرينانه  12 :ساوال اسات

تايیر دارد.


ذخیره کردن دانش تر رفتار کارآفریناناه کارکناان در
سازمان تايیر دارد.



توزیع دانش تر رفتارکارآفریناناه کارکناان در ساازمان
تايیر دارد.



سازمان تايیر دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر نی از لحاا هادف کاارتردی و توصایفی
پیمایشی از لحا روش گاردآوری دادههاا و از ناو دادههاای
کمی (استفاده از اتا ار پرسشانامها تاه شامار مایرود .امااه
آماری این تحقیق تا تو ه ته موضو  ،اهداف پژوهش و فرضایه
های ماورد نظار شاامل کلیاهی کارکناان شااغل در ساازمان
شهرداری منطقه  9شهر تهران می تاشند که تااداد آنهاا 476
نفر تيمین زده شاده اسات  .حجام نموناه از طریاق فرماول
کوکران 213 ،نفر انتياب شادند .در مرحلاه تااد حاوزه هاای
ميتل از قبیل حوزه شهردار ،مااونت توسااه منااتع انساانی،
مااونت مالی و اقتصاد شهری ،مااونت فنی و عمرانی ،مااونات
امورا تماااعی و فرهنگاای  ،مااوناات حماال و نقاال و ترافیااک،
مااونت امور شاهری و فضاای ساب  ،مااونات شاهر ساازی و
ماماری و مااونت ترناماه ریا ی و توسااه شاهری تاه عناوان
يافته ها
 -1-4يافته هاي توصیفی
تر حسا وضاایت تحصایلی پاساخدهندگان نشاان
میدهااد کااه  1/1درصااد پاسااخدهندگان دارای ماادرک
دکتااری 16/3،درصااد از پاسااخدهندگان دارای ماادرک
کارشناس ارشد 42/1 ،درصاد دارای مادرک کارشناسای،
 37/4درصد دارای مادرک فاوق دیاپلم و در نهایات 3/2
درصااد دارای ماادرک دیااپلم هسااتند .تاار حساا ساان
پاسخدهندگان نشان میدهاد کاه  12/1درصاد از پاساخ
دهندگان تین  25تا  35سال 62/6 ،درصاد تاین  36تاا
 40سال 20 ،درصاد را تاین  41تاا  45و در نهایات 5/3

که تا تو ه ته ات ار سنجش استاندارد زامپتاکیس و موستاکیس
( 2007ادر  5تاد کاهش کاغذ تازی  1 :سوال ،تغییر در رفتاار
کارکنان 5 :سوال ،تیانش اساتراتژیک  2 :ساوال ،ایجااد یاک
محیط کاری پر انرژی  2 :سوال ،محیط حمایتی سنجیده مای
شود.
ب -پرسشنامه مديريت دانش  12 :سوال است کاه تاا
تو ه ته ات ار سنجش استاندارد پارتریاک و ساونیا (2009ا در
 5تاد اکتساب دانش ( 3گویها ،ایجاد دانش ( 2گویها ،ذخیاره
کردن دانش( 3گویاها ،توزیاع داناش ( 2گویاهاو نگهاداری از
دانش( 2گویها سنجیده می شود.
روایی پرسشانامه از طریاق محتاوایی تاییاد شاده اسات.
همچنین پایایی آن از طریق آلفای کرونباا تارای پرسشانامه
مدیریت داناش  0.775و تارای پرسشانامه رفتاار کارآفریناناه
 0.820می تاشد .تج یه و تحلیال داده هاای تدسات آماده از
ا اارای پرسشاانامههااا تااسااتفاده از ناارم اف ارهااای  SPSSو
 LISRELدر دو تيش توصیفی و استنباطی ماورد تج یاه و
تحلیل قرار گرفت .عالوه تار ایان ،روش مادلساازی مااادالت
ساختاری ترای انجام تحلیل عاملی استفاده شد.
درصاد را تاااالی  46سااال تشااكیل میدهنااد .تاار حسا
ساتقهی کاری پاساخدهندگان نشاان میدهاد کاه 11/1
درصد پاسخدهندگان یک تا  5سال 39/5 ،درصاد را  6تاا
 10سال 28/4 ،درصد را  11تا  15ساال 11/1 ،درصاد را
 16تا  20ساال و  10درصاد را تااالی  21ساال خادمت
تشكیل میدهند
-2-4يافته هاي استنباطی
بررسی شاخصهاي برازش مدل
تاارای تررساای تاارازش متغیرهااا و مولفااههای آن تااا
دادههای معآوری شده ،از نرماف ار لیا رل  8/5اساتفاده
میشود .شااخصهای تارازش در ادول (1ا نشاان داده
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شده است :شاخص کیدو اختالف میان مادل و دادههاا را
نشان میدهد .لذا هر چه مقدار آن کمتار تاشاد حااکی از
اختالف کمتر تین ماتریس واریاانس -کواریاانس نموناه و
ماتریس واریاانس -کواریاانس حاصال از مادل اسات .تاه
هت اینکه این شاخص تحات تاايیر تااداد نموناه قارار
میگیرد؛ لذا از تقسایم ایان شااخص تار در اهی آزادی
استفاده میشود .شاخص میانگین مجذور خطاهاای مادل
(RMSAا از شاخصهای مهم در ترازش مدل است .این
شاخص تر اساس خطاهای مدل ساخته میشود و هر چاه
کمتر تاشد ،تهتر اسات .شااخص نیكاویی تارازش (GFIا

نشاااندهندهی اناادازهای از مقاادار نساابی واریااانس هااا و
کواریانسها است که توسط مدل تایین میشود و هر چه
تیشتر تاشد تهتر است .شاخص (AGFIا هماان نیكاویی
ترازش است که تا در نظر گارفتن در اهی آزادی تاادیل
شده است .شاخص نارم شادهی ترازنادگی (NFIا یكای
دیگر از شاخصهای ترازش مدل است کاه مقاادیر تااالی

آن تهتر است.

دول  :1اطالعات مرتوط ترازش کلی مدل تحقیق
نام پارامتر

مقدار

حد مجاز

نسبت کای اسكوئر ته در ه آزادی
شاخص ترازش غیرنرم(NNFIا
شاخص ترازش تطبیقی(CFIا
شاخص ترازش اف ایشی(IFIا
شاخص ترازندگی(GFIا
شاخص ترازندگی تادیل یافته(AGFIا

2/037
0/96
0/97
0/96
0/94
0/91

کوچكتر از 3
ت رگتر از 0/9
ت رگتر از 0/9
ت رگتر از 0/9
ت رگتر از 0/9
ت رگتر از 0/9

مقایسه میان مقدار شاخصها تاا حاد مجااز در نظار
گرفته شده ترای آنها ،نشاندهندهی ترازش مدل در نظر
گرفته شده ترای متغیرهاا تاا دادههاای ماعآوری شاده
دارد .اکنون تاا مادل مفهاومی پاژوهش و تاا اساتفاده از
مدلسااازی ماااادالت ساااختاری ،تااهطور اخااص تكنیااک
تحلیل مسیر ،ته تررسی فرضیات پرداخته میشود .تحلیل
مسیر تكنیكی است که رواتط تاین متغیرهاای تحقیاق را
تهطور همزماان نشاان میدهاد .تادینمنظور از نرمافا ار
لی رل نسيه  8/50استفاده شده است .دو خرو ای مهام
نرماف ار ،مدل در حالت تيمین استاندارد و مدل در حالت

ضرای ماناداری است .در حالت تيمین استاندارد می ان
تبیین استاندارد می ان تبیین واریانس هار متغیار توساط
متغیرهای واتسته ته آن مشايص میشاود و در خرو ای
ضرای ماناداری ،مانادار تودن رواتط متغیرهاا مشايص
می گردد .اگر ضرای ماناداری (مقدار آمارهی tا تیش از
 1/96یا کمتر از  -1/96تاشد ،مقدار واریانس تبیین شاده
مانادار میتاشد .تاا تو اه تاه خرو ای شاكلهای  2و3
فرضیهی اصلی تحقیق مورد تایید قرار میگیرد.

دول  :2نتایج فرضیهی اصلی
فرضیه اصلی
مديريت دانش بر رفتار کارآفرينانه کارکنان تاثیردارد

ضريب بار عاملی
0/87

ضريب معناداري
8/58
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شكل  : 1نتایج ضری مسیر تین مدیریت دانش و رفتار کارآفرینانه کارکنان

شكل  : 2مقادیر اعداد ماناداری مدیریت دانش و رفتار کارآفرینانه کارکنان

ترای اطمینان تیشتر از نتایج ته دست آمده ته تررسی و آزمون فرضیات تر اساس و ود رواتط دوسویه تاین و متغیرهاای واتساته و
متغیرهای مستقل پرداخته شد .در خصو ماناداری مدل رگرسیون از دولANOVAاستفاده گردید .این دول نشان میدهد کاه
آیا مدل رگرسیون می تواند ته طاور مانااداری و مناسابی تغییارات متغیار واتساته را پایشتینای کناد .تارای تررسای مانااداری تاه
ستونSigنگاه میکنیم .این ستون مانا داری آماری مدل رگرسیون را نشان میدهد که چنان چه می ان ته دست آماده کمتار از 0.05
تاشد نتیجه میگیریم که مدل ته کار رفته ،پیش تینی کننده خوتی ترای متغیرهای تحقیق است .می ان ماناداری در مثال ماا کمتار از
می ان  0.05است که تیان گر این است که مدل رگرسیونی مانادار است.
جدولANOVA :3
مجموع مربعات

آزادي

میانگین مربع

مقدار F

مقدار معناداري

رگرسیون

46/050

5

9/210

60/234

0/000

پسماند

48/002

184

0/153

مجمو

74/142

189

مدل
1
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امر تدان ماناست که شدت راتطه متغیرهای مستقل تاا متغیار
واتسته تراتر  79درصد است.

از سوی دیگر ،همانطور که در ادول  3مشااهده میشاود
مقدار Sigتراتر صفر است که از سط ماناداری  0/05کوچكتر
است .تناتراین و ود راتطه خطای در تاین متغیرهاا تاه ايباات
میرسد .ضری رگرسیون چندگانه تراتار  0/788میباشاد .ایان

جدول :4مدل خالصه شده
مقدار دورتین واتسون

تيمین خطای استاندارد

مرتع  Rتنظیم شده

مرتع R

R

مدل

1/814

0/3907

0/611

0/621

0/788

1

تا تو ه تاه ادول  4مقادار دورتاین واتساون کاه تراتار
 1/814میتاشد ،میتوان گفت که تین متغیرهاای متغیرهاای

واتستهو متغیرهای مستقل عدم همبستگی تین خطاهاا ترقارار
است .از این رو میتوان رگرسیون انجام داد.

دول  : 5نتایج آزمون رگرسیون چندگانه مرتوط ته متغیرهای مستقل تا متغیر واتسته
مقادیر
ماناداری

مقادیر تی

0/001

3/252

ضرای استاندارد شده
تتا

ضرای استاندارد نشده

مدل

خطای استاندارد

B
0/640

ياتت

0/001

2/3112

0/147

0/049

0/105

اکتساب دانش

0/000

3/768

0/215

0/038

0/143

ایجاد دانش

0/001

3/437

0/202

0/048

0/166

ذخیره دانش

0/001

3/302

0/184

0/042

0/138

توزیع دانش

0/000

7/678

0/411

0/039

0/301

نگهداری دانش

0/197

همانگونه کاه از ادول  5پیداسات ،ردیا نيسات
متالق ته مقدار ياتات ماادلاه میتاشاد کاه تراتار 0/640
است .آماره آزمون نی تراتر  3/252است .اما نكته ای کاه
تاید تدان تو ه نمود می ان ماناداری این آماره اسات کاه
تراتر  0/000میتاشد .از انجا که سط ماناداری این آماره
کوچكتر  0/05است ،نباتراین میتوان نتیجاه گرفات کاه
این اماره مانادار توده و در ماادله رگرسیون وارد میشود.
ردی دوم دول متالق ته متغیار مساتقل اکتسااب
دانش میتاشد .همانگونه کاه از ادول پیداسات ،میا ان
ضری رگرسیون تراتر  0/105میتاشد آمااره آزماون نیا
تراتر  2/312است .اما نكته ای که تاید تادان تو اه نماود
می ان ماناداری این آماره است که تراتر  0/001میتاشاد.
از انجا که سط ماناداری این آماره کوچكتر  0/05است،
نباتراین میتوان نتیجه گرفت که این اماره مانادار توده و
در ماادله رگرسیون وارد میشود.
ردی سوم دول متالاق تاه متغیار مساتقل ایجااد
دانش میتاشد .همانگونه کاه از ادول پیداسات ،میا ان
ضری رگرسیون تراتر  0/143میتاشد آمااره آزماون نیا

تراتر  3/378است .اما نكته ای که تاید تدان تو اه نماود
می ان ماناداری این آماره است که تراتر  0/000میتاشاد.
از انجا که سط ماناداری این آماره کوچكتر  0/05است،
نباتراین میتوان نتیجه گرفت که این اماره مانادار توده و
در ماادله رگرسیون وارد میشود.
ردی چهارم دول متالق ته متغیر مساتقل ذحیاره
دانش میتاشد .همانگونه کاه از ادول پیداسات ،میا ان
ضری رگرسیون تراتر  0/166میباشاد آمااره آزماون نیا
تراتاار  3/437اساات .همانگونااه کااه در اادول مشاااهده
میشود ،سط ماناداری این متغیر تراتر  0/001اسات .از
آنجا که این مقدار از سط  0/05کوچكتر است ،تنااتراین
میتوان نتیجه گرفت کاه ایان متغیار تار متغیار واتساته
تايیرگذار توده و نباید انرا از ماادله رگرسیون خارج کارد.
در نتیجه راتطه خطی تاین ایان متغیار و متغیار واتساته
و ود دارد.
ردی پنجم دول متالق ته متغیار مساتقل توزیاع
دانش میتاشد .همانگونه کاه از ادول پیداسات ،میا ان
ضری رگرسیون تراتر  0/138میباشد آمااره آزماون نیا
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تراتاار 3/302اساات .همانگونااه کااه در اادول مشاااهده
میشود ،سط ماناداری این متغیر تراتر  0/000اسات .از
آنجا که این مقدار از سط  0/05کوچكتر است ،تنااتراین
میتوان نتیجه گرفت کاه ایان متغیار تار متغیار واتساته
تايیرگذار توده و نباید انرا از ماادله رگرسیون خارج کارد.
در نتیجه راتطه خطی تاین ایان متغیار و متغیار واتساته
و ود دارد.
ردی ششم دول متالق ته متغیر مستقل نگهداری
دانش میتاشد .همانگونه کاه از ادول پیداسات ،میا ان
ضری رگرسیون تراتر  0/301میباشد آمااره آزماون نیا
تراتاار  7/678اساات .همانگونااه کااه در اادول مشاااهده
میشود ،سط ماناداری این متغیر تراتر  0/000اسات .از
آنجا که این مقدار از سط  0/05کوچكتر است ،تنااتراین
میتوان نتیجه گرفت کاه ایان متغیار تار متغیار واتساته
تايیرگذار توده و نباید انرا از ماادله رگرسیون خارج کارد.
در نتیجه راتطه خطی تاین ایان متغیار و متغیار واتساته
و ود دارد.
تا عنایت ته موارد فوق ،میتوان ماادله رگرسایونی را
ته صورت زیر نوشت:
=A
0.640+0.105A+0.143B+0.166C+0.138D+
0.301E
که در آن  Aتراتر است تاا اکتسااب داناش B ،تراتار
است تا ایجاد دانش C،تراتر است تا ذخیره دانش D،تراتار
است تا توزیع دانش E،تراتر است تا نگهداری دانش.
-5بحث و نتیجه گیري
تااايیر مثباات و مسااتقیم ماادیریت دانااش تاار رفتااار
کارآفرینانااه تاییااد شااد ( ضااری مساایر0.87 ،؛ ضااری
ماناداری8.58 ،ا .یانی تا مدیریت دانش (کسا  ،ایجااد،
ذخیره ،توزیع ،نگهداریا می توان در هت تهباود رفتاار
کارآفرینانه رفتار کارکنان( کاهش کاغاذ تاازی ،تغییار در
رفتار کارکنان ،تینش استراتژیک ،ایجاد یک محیط کااری
پر انرژی ،محیط حمایتیا گام ترداشت .سازمان ها هات
پیشرفت و توساه هرچه تیشتر ته کارکنانی تا دانش تاالتر
و مهارت های متناو نیااز دارناد .شاواهد تجرتای نشاان
دهنده ی راتطه مثبت تاین سارمایه انساانی (تحصایالت،

تجارب ،دانش ،مهارت هاا و کارآفرینی در ساازمان اسات
(ایدیس2007 ،ا .دانش عاملی کلیادی در رقاتات پاذیری
سازمان ها محسوب می شود و ارزش آتی سازمان را مای
سازد .مدیریت دانش ته عناوان عامال اساسای در کسا
م یت رقاتتی ترای سازمان ها شناخته می شاود .تنااتراین
مسئوالن شهرداری منطقه  9می تواند از طریق مادیریت
دانش تاعث ارتقاء رفتار کاارآفرینی در کارکناان شاود .در
تحقیقی که رحماانی و همكااران (93ا انجاام دادناد نیا
تايیر مدیریت دانش تر رفتاار کاارآفرینی تاییاد شاد کاه
مشاته این تحقیق است.
فرضیه فرعی :1کسا داناش تار رفتاار کارآفریناناه
کارکنان تايیر دارد .تايیر مثبت و مستقیم کس دانش تر
رفتار کارآفرینانه کارکنان تاییاد شد(ضاری تتاا0.147 ،؛
ضری ماناداری2.311 ،ا .کس دانش می تواند از مناتع
درون سازمان (همكارانا یا از تیرون سازمان (رقباا تاشاد.
در هر صورت سازمان در هت استفاده کارکنان از داناش
تاید تتواند روش های رسیدن ته داناش را تارای کارکناان
خود فراهم کند ،چرا که تدست آوردن دانش ،گام مهمای
را در ایجاد رفتار کاارآفرینی کارکناان ایفاا مای کناد .در
صورتی که کارکنان تتوانند دانش مورد نیاز در کار خود را
تدست آورند می تواند تاعث ایجاد رفتار هاای کارآفریناناه
در این افراد گردد .در تحقیقی که توسط اوالنر و همكاران
صورت گرفت نی تايیر کس دانش تار رفتاار کاارآفرینی
تایید شد که مشاته این تحقیق است.
فرضیه فرعی دوم  :ایجاد دانش تر رفتاار کارآفریناناه
کارکنان تايیر دارد (این فرضیه تایید شدا .تاايیر مثبات و
مستقیم ایجاد دانش تر رفتار کارآفریناناه کارکناان تاییاد
شد(ضری تتا0.215 ،؛ ضری ماناداری3.768 ،ا .یانای
در صورتی که دانش در سازمان توسط فرد یا گروه ایجااد
شود ،این دانش تو ود آماده مای تواناد در هات رفتاار
کارآفرینانه کارکنان در سازمان عمل کند .ایجاد دانش تاه
توانایی یادگیری و ایجاد ارتباط افراد تستگی دارد .در این
قاتلیت ایجاد ارتباط تین ایده ها و سااختن ارتبااط هاای
متقاطع تا دیگر موضاوعات ،از اهمیات کلیادی ترخاوردار
است .نتیجه این تحقیق مشاته تحقیق رحمانی و همكاران
(93ا و اوالنر و همكاران (2007ا است.
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فرضیه فرعی سوم :ذخیره دانش تر رفتار کارآفریناناه
کارکنان تايیر دارد(این راتطاه تاییاد شادا.تايیر مثبات و
مستقیم ذخیره دانش تر رفتار کارآفرینانه کارکناان تاییاد
شد(ضری تتا0.202 ،؛ ضری ماناداری3.43 ،ا .یانی در
صورتی که سازمان دانش ایجاد شده را تتواند ذخیره کرده
و در مواقع مورد نیاز استفاده کند ،می تواند تر رفتارهاایی
که منجر ته کارآفرینی در کارکنان می شود نقش داشاته
تاشد .ذخیره دانش عامل مهی در مادیریت داناش تشامار
می رود که از طریق آن ،قاتلیت ذخیره سازمان یافتاه ای
کااه امكااان سااتجوی سااریع اطالعااات ،دسترساای تااه
اطالعات ترای دیگر کارکنان و تسهیم موير داناش فاراهم
می شود ،تو ود می آید .در این سیستم تاید ،دانش هاای
الزم ته آسانی ترای استفاده همگان ذخیره شود چارا کاه
ذخیره دانش می تواند در ایجاد رفتارهاای کاارآفرینی در
کارکنان تايیرگذار تاشد .در تحقیقی کاه توساط اوالنار و
همكاران (2007ا انجام شاد نتیجاه مشااته ایان تحقیاق
تدساات آمااد .همچنااین در تحقیااق رحمااانی و همكاااران
(1393ا تايیر ذخیره دانش تار رفتاار کاارآفرینی تدسات
آمد.
فرضیه فرعی چهارم :توزیع دانش تر رفتار کارآفرینانه
کارکنان تايیر دارد (این راتطه تایید شادا .تاايیر مثبات و
مستقیم توزیع دانش تر رفتار کارآفریناان کارکناان تاییاد
شد(ضری تتا0.184 ،؛ ضری ماناداری3.302 ،ا .یانای
اگر فرد یا گروهای در ساازمان داناش خاود را در اختیاار
افراد دیگر قرار دهد ،می تواند در هت ایجااد رفتارهاای
کارآفرینانه قدم تردارد .میا ان تسایار تااالیی از موفقیات
مدیریت دانش ،ته اشتراک و تبادل صحی داناش واتساته
است و تبادل از شيصی ته شيص دیگر از لاوازم اساسای
چرخه مدیریت دانش است (هوشمند و همكااران،1392 ،
5 .ا .تناتراین زمانی که دانش تاین افاراد تاه اشاتراک
گذاشته می شود افراد از دانش و تجرتیات همادیگر تهاره
مند شده و عالوه تار انتقاال داناش مای تواناد منجار تاه
کارآفرینی در تین افراد در سازمان شود .در تحقیقای کاه
توسط مدهوشی و ساداتی (1390ا انجام شد تايیر توزیاع
و تسهیم دانش تر کارآفرینی سازمان تایید شد.

فرضاایه فرعاای پاانجم :نگهااداری دانااش تاار رفتااار
کارآفرینانه کارکنان تايیر دارد (تایید شدا .تاايیر مثبات و
مسقیم نگهداری دانش تر رفتار کارآفرینانه کارکنان تایید
شد (ضری تتا0.411 ،؛ ضری ماناداری7.678 ،ا .یانای
درصورتی گه داناش در ساازمان و اذهاان افاراد ساازمان
حفظ شود می تواناد در رفتارهاای کارآفریناناه کارکناان
تايیرگذار تاشد .نگهداری دانش تصورت حافظاه ساازمانی
که حفظ و نگهاداری داناش تراسااس تواناایی ساازمان و
حافظه فردی که منبع و مي ن داناش نهفتاه اسات مای
تاشد .تناتراین زمانی که حافظه سازمانی و حافظاه فاردی
در کنااار یكاادیگر و ااود داشااته تاشااند ماادیریت دانااش
تصورت موير عمل خواهد کرد و منجر ته تهبود رفتارهاای
کارآفرینانه در ساازمان خواهاد شاد .در تحقیقای توساط
رحمانی و همكاران (1393ا انجام شد نی تايیر نگهاداری
دانش تر رفتار کار آفرینانه نی تائید شد.
در زمینه مدیریت دانش در شهرداری پیشنهاد مای
گردد اقدامات زیر انجام گردد:


ایجاااد فرصاات هااایی تااا کارکنااان شااهرداری
تتواننااد نیازهااای آموزشاای خااود را ترطاارف و
همااواره در هاات ارتقاااء سااط دانااش خااود
تكوشند.



ساازمان هااا ماای تایساات در دوره هااای زمااانی
ترنامه ری ی شده و مشيص اقدام تاه ترگا اری
کارگاه های مورد نیاز نمایند و یا از سایر طارق
ته رفع نیازهای کارکنان شهرداری اقدام کنند.
-

در ارتباط تا کمک تاه کسبب دانبش در
شهرداری می توان موارد زیر را نام ترد:






کارکنان ویژه ای در شاهرداری مياتص کسا
دانش مشيص شوند.
استفاده از کارکنان شهرداری تا تجرتاه در کال
تيش ها ته نحوی که همگان تتوانند از تجاارب
آنها استفاده نمایند.
استفاده از چرخش شغلی تا کارکنان شاهرداری
مهارتهای متنو را آموزش تبینند.
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يباات دانااش از طریااق يباات اتفاقااات خااا و
تجارب ویژه تا در مواقع مشاته سایرین عملكارد
موفق تری داشته تاشند.
ترگ اری کارگااه هاا و هماایش هاا و دعاوت از
اساتید تر سته مرتوط ته هررشته کاری
-






سازمان می توان موارد زیر را نام ترد:
استقرار سیساتم تشاویق در خصاو دریافات
پیشنهادات ميتل از سوی کارکنان شهرداری
مكتوب نمودن تجارب کس شاده از خطاهاای
ميتل در تيش ها و ته تهیه ی کتاتچه ای که
در اختیار قرار تگیرد.
رویه ها و فرآیندی غیرمامول و کم تكرار که از
اهمیت تاالیی ترخوردارند ته صورت مكتاوب در
اختیار یا در دید کارکنان شهرداری قرار تگیرد.
-




در ارتباط تا کمک تاه ايجباد دانبش در

در خصاو

ذخیره مديريت دانش مای

توان ته این راهكارها اشاره نمود:
فرهن و شرایط ذخیره اطالعات و دانش خا
در تین کارکنان نهادینه شود.
ذخیره اطالعات تر یحا ته صورت الكترونیكی و
تا طبقه تندی مناس انجام شود.



پشتیبان اطالعات تهیه شود.



در ذخیااره دانااش حتمااا مااوارد محرمانااه هاام
ذخیااره ،ولاای در ااایی کااه تنهااا در اختیااار
مسئولین سازمان تاشد.
-






در زمینه توزيع مديريت دانش پیشنهاد
می گردد اقدامات زیر انجام شود:

تشویق کارکنان تا تجرته و تا تيصص ویاژه تاه
انتقال تجارب خود ته سایر کارکنان
مشيص نمودن افرادی هت تروز کاردن و تاه
روز نگه داشتن پایگاه های داده در سازمان
قاتل دسترس تودن اطالعات ترای کارکنان
در زمینه نگهداری مدیریت دانش پیشنهاد مای
شود اقدامات زیر انجام شود:



تایین فرد یا افارادی کاه در خصاو ذخیاره
اطالعات و تررسی اطالعات ذخیره شده گذشته
در دوره های زمانی منظم اقدام نمایند.



تاریاا یااک سیاساات روشاان و اتياااذ یااک
استراتژی مناس در زمینه نگهداری دانش



استفاده از سيت اف ارها و نرم اف ارهای مطمئن



استفاده از نیروی کار آموزش دیده
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