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 چکیده

 دنبال شرایطی باشندبه های هوشمندسازمان که باعث شده است پویایی رقابت امروزی و ۀتحوالت گسترد

 بیشترمزایای کارآفرینی سازمانی  از و گیرند کاربه ترهرچه سریع کارآفرین را وخالق  افراد بتوانند تا

کارآفرینی  دیریت دانش ورگرسیونی م ۀبرازش معادل حاضر پژوهش ازهدف راستا، دراین شوند. مندبهره

رآفرینی کا فرایندهای مدیریت دانش بر ثیرأتعیین ت منظوربهجوانان  کارکنان وزارت ورزش وسازمانی در 

 سطح تحصیالت لیسانس به باال جوانان با وزارت ورزش و کارکنان ۀکلی را آماری ۀجامع .بودسازمانی 

گیری تصادفی که توسط نمونه بود نفر 163 معادل اساس فرمول کوکرانبر نیز حجم نمونه. تشکیل دادند

 روایی که کارآفرینی سازمانی بود مدیریت دانش و ۀنامپرسش دو پژوهش ابزاربراین، عالوه انتخاب شدند.

متخصصان مدیریت لحاظ  و اساتید نظر استفاده از با و پژوهشمبانی نظری  ۀمطالع با هاآنصوری  محتوایی و

 و (94/0) مدیریت دانش ۀناماز طریق آزمون آماری ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش پایایی آن و شد

 فرایندهای آن با که بین مدیریت دانش و دهدمینتایج نشان  .دگردیمحاسبه  (92/0کارآفرینی سازمانی )

ج رگرسیون نتای دارد. معناداری وجود مثبت و ۀجوانان رابط وزارت ورزش و در کارآفرینی سازمانی

جوانان  کارکنان وزارت ورزش و نمرات کارآفرینی سازمانی از درصد 46که  نیز حاکی از آن استمتغیره چند

مدیریت  ابعاد ثیرأتتحت نیز هاآنتغییرات نمرات از  درصد 55و  قرار داردت مدیریت دانش نمرا ثیرأتتحت

مدیریت  ،بنابراین باشد؛می (نگهداری دانش توزیع دانش و ،دانش ۀذخیر ،دانش ایجاد دانش )اکتساب دانش،

 بینی کند.پیش مناسبی کارآفرینی سازمانی را طوربه تواندآن می ابعاد دانش و

 

 وزارت ورزش و جوانان  ،کارآفرینی سازمانی دانش، مدیریت:  اژگان کلیدیو
 

                                                           
                                            yahoo.com770Email:foroughmohammadi@مسئول                                                    نویسندۀ* 
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 مقدمه 
 عصر هایویژگی ترینعمده از اجتماعی و اقتصادی علمی، هایحوزه در تحوالت و تغییر ۀفزایند نرخ

 بیشتری اهمیت از جانبههمه رقابت و جهانی اقتصاد گیریشکل با امروزه که امری ؛باشدمی حاضر

 و صنایع در آن از استفاده و نوآورانه تفکر اعمال امروز، نشیب و پرفراز جهان در .شده است رخوردارب

 در درآمدزا صنعت ششمین عنوانبه ورزش عرصه، این در. باشدمی ناپذیراجتناب امری سازمان

 یا رشد که مدیرانی ؛است داشته معطوف خودبه را مدیران از بسیاری توجه یافتهتوسعه کشورهای

 زدن موضوع این بداهت. دارد بستگی هاآن خالقیت و توانایی بصیرت، بینش، به هاسازمان افول

 و نوآوری ،خالقیت هاسازمان مدیران اگر کهها بر این باور هستند و آن است آشکار نیز نظرانصاحب

 و کنندمی درک هترب را اقتصادی هایفرصت ،دهند قرار خود کاری امور ۀسرلوح را پذیریریسک

 و نظرانصاحب از بسیاری .نمایند استفاده وریبهره و تولید منظوربه موجود منابع از توانندمی بیشتر

 و تجارب دیگر کهمعناینبد؛ کنندمی یاد تداوم عدم عصر عنوانبه امروزی دنیای از پژوهشگران

 هایشیوه به بایستمی و نبوده گشااهر هاسازمان ۀآیند و جاری مسائل برای گذشته هایحلراه

 از یکی ،در این ارتباط .بود نوین ساختارهای با سازمانی جدید کارهایراه دنبالبه و اندیشید یدیگر

 این بمانند، باقی رقابتی ۀعرص در همچنان ورزشی بازاریابان و مدیران شودمی باعث که هاییراه

 خود کلی عملکرد دارند قصد که یمشاغل صاحبان به را ریمسی کارآفرینی. باشند کارآفرین که است

 (.78، 2007، 1ولکات و لیپیتز) دهدمی ، ارائهافزایش دهند را

 بازآفرینی و ارتقا خلق، به منجر است که فرصت برمبتنی عمل و تفکر ۀشیو کارآفرینیدرحقیقت، 

 ،بنابراین؛ باشدمی فرایند این قلب ،فرصت تشخیص و شودنفعان میذی و مالکان برای ارزش

، 2تیمونس و اسپینلی) است اهمیتبا بسیار کارآفرینی فرایند آغازین ۀنقط و قلب عنوانبه هافرصت

2007 ،233). 

 به منجر که هاییفرصت شناسایی به نیاز عنوانبه کارآفرینی تعریف با( 2006) 3پردو و کریسمن

 اند.کرده تمرکز هافرصت بر مشابهی طوربه ،شودمی بهتری پیامدهای

 از استفاده به نیاز که است تکوین و تغییر اندازچشم از پویایی فرایند ،کارآفرینیباید عنوان نمود که 

آن  ضروری اجزای و دارد خالق هایحلراه و جدید عقاید اجرای و ایجاد جهتدر اشتیاق و انرژی

 نیاز،مورد منابع کردنآماده مؤثر، سازمانی تیم تشکیل شده،محاسبه خطرات انجام به رضایت :شامل

                                                           
1. Wolcott & lippitz 

2. Timons & Spinelli 

3. Peredo & Chrisman 
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که  باشدمی فرصت شناختن برای اندازیچشم و راه ۀنقش ایجاد و یکپارچه کاروکسب طرح ایجاد

 (.4، 2009، 1کوراتکو و اودرستیچبینند )نظمی، تناقض و اغتشاش مینظران آن را بیصاحب

که قباًل  باشدمی یپرورش رفتار کارآفرینانه در سازمانشامل  سازمانیکارآفرینی سازمانی یا درون

یا فرایندهای نوآورانه با و خدمات  ،محصوالتتوسط آن که  باشدمیو فرایندی است تأسیس شده 

 ۀدر حیطسازمانی کارآفرینی  ،واقعدر .شودیک سازمان ایجاد می خلق فرهنگ کارآفرینانه در

ها، خدمات و محصوالت فعلی ها، هنجارها، تکنولوژیو ساختارها، رویکرد نمودهسازمان عمل 

 (.11، 2003، 2آنتونیک و هیسریچدهد )یا در مسیرهای جدید قرار میو سازمان را گسترش داده 

امروزه به یکی از که  باشدمیمدیریت دانش ، گذار بر کارآفرینی سازمانیتأثیر از جمله عوامل

باید گفت که  ،براینعالوهبدل شده است. تکار وکسب درنیروهای محرک اساسی برای موفقیت 

نیاز  . همچنین،کنندها هزینه میجای نیروهای یدی برای ذهناند و بهمحورتر شدهدانش هاسازمان

طور به (مانند دیگر منابع ملموس)با دانش  ،لذا ؛باشدمیحال افزایش درنیز به ارتقای دانش 

پذیری منظور پیشرفت و تقویت رقابتمدیریت دانش به ۀکاوش در حوزو از  سیستماتیک رفتار شده

کینگ، چانگ  ؛862 ،2006، 4گ و تین شیاگلیین؛ ترسا، چیا263، 2005، 3)وونگ شوداستفاده می

 .(136، 2008، 5و هانی

انش کارگیری دیک فرایند ساختارمند برای خلق، سبک و تفهیم، انتقال و بهعنوان بهمدیریت دانش  

 .شده استسازمانی برای تشویق نوآوری تعریف  هایدارایی ازبه عنوان یکی و بوده  ضمنی و عینی

که برای باشد میچهارچوب یا نظامی  ،مدیریت دانش که کند( بیان می2010) عظمیزمینه، دراین

کارگیری ، بهتحلیلوها بتوانند از طریق کسب، تجزیهها طراحی شده است تا سازمانکمک به سازمان

 داشته باشند. یامروز ۀتری را در دنیای پیچیدگیری بهتر و سریعدانش، تصمیماز مجدد  ۀو استفاد

مزیت  ترین دارایی یک سازمان برای خلق ارزش وممه مدیریت دانش ،(2011) 6نچ به اعتقاد

فعالیت  :شاملکه است و یک فرایند یکپارچه و سیستماتیک در سطح سازمان بوده  رقابتی پایدار

ها برای رسیدن به اهداف سازمان گروه وافراد در کارگیری دانش به اکتساب، خلق، ذخیره و توزیع و

 باشد.می

                                                           
1. Kuratko & Audrestsch 

2. Antonic & Hisrich 

3. Wong 

4. Teresa, Chia-Ying & Tein-Shiaglee 

5. King, Chung & Honey 

6. Chen 
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مدیریت دانش سازمان از طریق فرایندی که  که هستند ( معتقد2011) 1و گمز کاردوسوهمچنین، 

 عنوان یک استراتژی وبه باشد ویمتوجه مورد ،دهدمی قرار یدر اختیار دانش سازمان دانش فردی را

بازیابی  انتشار، اشتراک و ،ذخیره ،اکتساب و فرایندهای ایجاد از که شودمحسوب میدارایی سازمانی 

 کند.برداری میبهره آشکار دانش نهان و استفاده از و

 و افزایش بهبود کیفیت کار، در چشمگیری سهم دانش مدیریت که است آن از حاکی مطالعات

 منافع و دارد گیریتصمیم بهبود و مشتری مندیرضایت کار،وکسب هایفعالیت اثربخشی، کارایی

 سازیپیاده برای هاییتالش هاسازمان اغلب تا ه استشد سبب دانش مدیریت کارگیریبه از حاصل

 .(40، 1387حبیبی، )دهند  انجام فرایند این

 : از ندهست عبارت دانش مدیریت فرایندهای مراحل

 مختلف هایحوزه در باید سازمان دانش، مدیریتاز  مرحله این در: جدید دانش کسب و جستجو* 

 یا و سازمان درون تواندمی هاحوزه اینذکر است که شایان. بگردد جدید و نو هایدانش دنبالبه

 .باشد آن از بیرون

 کسب ۀوسیلبه که است یجدید سازمانی دانش ایجاد ۀمرحل: یادگیری و دانش ایجاد و تولید* 

 ،واقعدر .است سازمانی یادگیری با مترادف فرایند این ؛گیردمی انجام آن ارزیابی و اطالعات و دانش

 برای اصلی تأکیدات از یکی که است یادگیری فرایند دانش، تولید برای مهم هایاستراتژی ازیکی 

 مدیریت اصلی ابعاد از یکی عنوانبه یادگیرنده مانساز ،زیرا باشد؛می یادگیرنده سازمانی به دستیابی

 (.125، 1391صالحی و احمدی، )است  اهمیتحائز دانش

 انواع با دانش مخزن در شدهیکیۀ حافظ معرفی از است عبارت دانش ۀذخیرۀ مرحل: ذخیره* 

 و ودش داده تطبیق سازمان نیازهای با بایستمی شدهکسب یا و شدهخلق دانش. آن الگوهای

 .گیرد قرار استفادهمورد موردنیاز شرایط و مکان ،زمان در تا گردد ذخیره مناسب صورتبه

 موجب امر این و دهندمی انتقال دیگران بها ر خود هایدانش همکاران مرحله، این در: توزیع* 

 فرهنگ به زیادی حدودتا سازمان در دانش موفق توزیع .دگردمی سازمانی دانش هایپایه گسترش

 مدیریت هایتالش باشد، نگرفته قرار تأکیدمورد فرهنگ یک در دانش توزیع اگر ؛دارد بستگی آن

 (.128، 1391صالحی و احمدی، ) شد خواهد مواجه شکست با دانش

 دانش. است سازمان برای عمده چالش یک کارکنان دانش از نگهداری و حفظ: دانش نگهداری* 

 دسترس از ،دلیلی هر به شغل ترک یا و بهتر شغل کردن، پیداهاآن بازنشستگی دنبالبه افراد ضمنی

 است واقعیت یک این .شودمی تلقی مهم یامر کارکنان حفظ شرایطی چنین در ؛ لذا،شودمی خارج

                                                           
1. Cardose & Gomes 
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 نگهداری و حفظ امر، این عوارض کاهش برای ،بنابراین ؛کنندمی ترک را سازمان افراد ،امروزه که

  .(1387، روش گریاری) باشدمی مهم امری سازمان نکارکنا دانش

آن هایی که فرصت مناسبی است برای سازمان دنیای پرشتاب معاصر کارآفرینی در دانش سازمانی و

که  باشدمیهایی تهدیدی جدی برای سازمان ،حالعیندر گیرند.می کاربه و شناسندمیخوبی بهرا 

 (.1386، الجوردی وخانبانی ) شناسندنمی آن را وتوجه بوده به تحوالت محیطی کم

 .پردازیممی شده در این حوزهانجام قبلی مطالعاتبه مرور قسمت این  در 

 اساتید کارآفرینی با دانش مدیریت ۀرابط"عنوان  پژوهشی با در( 1391) و همکاران محمدزاده

آن  هایلفهؤم و انشد مدیریت که دست یافتند یجهبه این نت "مرودشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه

همچنین، عنوان  دارند. معناداری ۀرابط کارآفرینی با (دانش استقرار و دانش تسهیم، دانش خلق)

 .کند بینیپیش را کارآفرینی تواندمی دانش استقرارو  دانش تسهیم دانش، خلق ابعاد نمودند که

 سازمانی کارآفرینی بر دانش مدیریت ثیرأت تعیین"عنوان  با پژوهشی در نیز (1391) ابزری و عبدلی

 ،دانش کاربرد ،دانش کسب) و ابعاد آن دانش مدیریتبین که  یافتنددر "اصفهان سام آلفا شرکت در

 ،. همچنینوجود دارد معناداری ۀرابط سازمانی کارآفرینی با (آن نگهداری و حفظو  دانش تبدیل

 .باشدمی سازمانی آفرینیکار ینیبپیش به قادر دانش مدیریت بعادا

 کارآفرینی و دانش مدیریت ۀرابطبه بررسی پژوهشی  در( 1392) و همکاران دامنیبراین، عالوه

 داراب شهرستان کاردانش و ایحرفهوفنی مراکز دبیران دیدگاه از وپرورشدرآموزش سازمانی

 دانش، گردآوریابعاد  و سازمانی کارآفرینی ،دانش مدیریتبین  که گزارش کردند پرداختند و

 شود؛ بنابراین،مشاهده میمعناداری  ۀرابط سازمانی کارآفرینی با دانش کارگیریبه و دانش تسهیم

 .باشدمی دانش مدیریت هایلفهؤم ثیرأتتحت سازمانی کارآفرینی تغییرات

 در را یسازمان کارآفرینی با دانش مدیریت ۀرابط یپژوهش درنیز  (1392) و همکاران ایمانی

 سازمانی کارآفرینی و دانش مدیریت بین موردبررسی قرار دادند و عنوان نمودند که وپرورشآموزش

 به قادر دانش کارگیریهب ۀلفؤم تنها ،دانش مدیریت هایلفهؤممیان  از و دارد معناداری وجود ۀرابط

 .است سازمانی کارآفرینی بینیپیش

 بر دانش مدیریت فرایند اثرگذاری پژوهش خود به بررسیدر  (1390) ساداتی و مدهوشیهمچنین، 

 پرداختند. (مازندران شرق متوسط و کوچک کارهایوکسب موردی ۀمطالع) سازمانی کارآفرینی

 مستقیم صورتبه دانش تسهیم و سازمانی کارآفرینی و دانش مدیریت بین بود که آنحاکی از نتایج 

و  مستقیم صورتبه دانش کارگیریبه ،دارد. همچنین وجود معناداری اثرگذاری غیرمستقیم و

 اثرگذاریدر این پژوهش  دیگر،سویاز .گذاردتأثیر می سازمانی کارآفرینی فرایند بر معنادار
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 و تسهیم با سازمانی کارآفرینی بر (آن کسب و دانش ایجاد دانش، ۀذخیر) گردآوری غیرمستقیم

 .گردید ییدأت دانش کارگیریبه

 مدیریت ارتباط بررسی"عنوان  با پژوهشی در (1391)و همکاران  پور گلویکعسگریستا، رادراین

 شاخص چهار و دانش مدیریت که دریافتند "فرینآکار هایسازمان در سازمانی فرینیآکار و دانش

 بر (انسانی منابع مدیریت و سازمانی یادگیری سازمانی، ظرفیت دانش، تسهیم و اشتراک) آن

 .دارند ثیر مثبتیأت سازمانی کارآفرینی

 هایظرفیت رویکرد یک دانش، مدیریت"عنوان  پژوهشی با در نیز (2001) 1همکاران و گلد

 ارزش ایجاد منظوربه را سازمانی مهارت و دانش که دانستند رویکردی را دانش مدیریت "،سازمانی

 یا جدید دانش کسب و ایجاد که ندهست ها معتقدآن .کندمی تقویت سازمانی اثربخشی ارتقای و

 .دهد تغییر را سازمانی دانش ۀذخیر تواندمی موجود دانش

 و انسانی منابع مدیریت ،دانش مدیریت"عنوان  پژوهشی با در (2003) 2قاسکاربروبراین، عالوه

 توانایی توانندمی دارند، دانش مدیریت از باالتری سطوح که هاییشرکت عنوان نمود "نوآوری فرایند

 ارتقا خدمت و محصول در نوآوری و نوآورانه هایایدهۀ توسع و سریع اتتغییر به پاسخ در را خود

 .بخشند

 در دانش مدیریت فاکتورهای و سازمانی یادگیری ثیرأت"عنوان  با پژوهشی درنیز  (2005) 3لین

 رکیبتۀ دهندنشان دانش تسهیمکه  به این مهم دست یافتند "الکترونیکی وکارکسب پذیرش

 شناسایی برای را سازمان توانایی ،مناسب هایفرصت ایجاد با تواندمی که است دانش از جدیدی

 .دهد افزایش جدید محصوالتۀ ارائ و فرایند بهبود منظوربه کارکنان و مشتریان هایخواسته و نیازها

 برای وهشی بهترین ،دانش مدیریت" عنوان پژوهشی با در (2007) 4کالیت و اریلیهمچنین، 

 بلکه ؛ندارند سودآوری هدف اغلب ورزشی ملی هایسازمانکه  دریافتند "ورزش ملی هایسازمان

 که ساختاری و کار ابزار و هستند خویش کشور در ورزش ۀتوسع و رشد مسئول هاسازمان این

 اهمیت ،شودمی سازمان این در رشد و بقا برای دانش رشد ایجاد در مدیآکار تسهیل موجب

 از وسیع ایدامنه دانش مدیریتهمچنین،  .سازد متحول را هاآن عملکرد تواندمی و دارد اریبسی

 یک هوشمند ظرفیت از بهتر ۀاستفاد با که شودشامل می را مدیریتی تمرینات و تکنولوژی ابزارها،

 .کندمی ایجاد را ایپایه هایمنفعت ،سازمان

                                                           
1. Gold 

2. Scarbrough 

3. Lin 

4. Oreilly & Klight 



 167                                                              ...                       دله رگرسیونی مدیریت دانش و کاربرازش معا
 

عنوان  "سازمانی یادگیری و دانش مدیریت"عنوان  پژوهشی با درنیز ( 2008) همکاران و کینگ

 و جمعی یادگیری توانندمی کنند،می تسهیم خود میان سازمانرا در  دانش افراد کههنگامی نمودند

 ۀارائ برای و کرده شناسایی را محیطی هایفرصت طریق این از تا دهند افزایش را افزاییهم مزایای

  .کنند پردازیایده جدید هایفرصت و محصوالت

 این رب "نوآوری و سازمانی کارآفرینی"عنوان  پژوهشی با در (2011) 1و همکاران موریسهمچنین، 

 باشد ومی سازمان در فرینآکار رفتاری پرورش :شامل سازمانی فرینیآکار که کردند کیدأت نکته

 .دهند توسعه کردنرفک برای کارکنان تشویق طریق از را وریآنو و خالقیت توانندمی هاسازمان

ا بدریافت که  "دانش مدیریت از فرایندی دیدگاه یک"عنوان  با پژوهشی درنیز ( 2011) 2ادوارد

 طوربه یا و صراحتبه دانش مدیریت در پژوهش و عمل در یندافر یک ،مختلف هایروش استفاده از

 یندافر ۀدربار فکرت چگونگی که است آن ۀکنندمنعکس ،همچنین .شودمی داده نمایش ضمنی

 .بخشد بهبود را دانش مدیریت آینده در است ممکن

 و ورزش وزارت جمله از هاسازمان در که است از آن حاکی کشور در شدهانجام مطالعات بررسی

 با ،بنابراین ؛است نبوده مهیا باید که چنانآن سازمانی کارآفرینی برای کافی و الزم شرایط جوانان

 نظربه ضروری سازمانی کارآفرینی افزایش راستایدر اجراقابل کارهایراه موجود، تمعضال به توجه

 بر ثرؤم عوامل شناخت به کارآفرینی صحیح ریزیبرنامه جهتدر گام ترینمهم ،دیگرسویاز. رسدمی

 تا پذیرد صورت زمینهایندر تریوسیع هایپژوهش و مطالعات دبای که باشدمی سازمانی کارآفرینی

 کارآفرینی برای اساسی یکارراه و مدون یالگوی بتوانند سازمان این مدیران و نمسئوال آن براساس

است که  پرسش این برای پاسخ یافتن دنبالبه حاضر پژوهش ،بنابراین ؛نمایند طراحی سازمانی

نگهداری  توزیع دانش و ،دانش ۀذخیر ،دانش ایجاد ،های آن )کسب دانشلفهؤم مدیریت دانش و

جوانان  وزارت ورزش و بینی کارآفرینی سازمانی درپیش ثیرگذاری وأبه ت قادرتا چه اندازه  دانش(

  ؟باشندمی

 

 پژوهش شناسیروش
 لحاظبه .باشدمی پیمایشیتوصیفی ـ  روش، نظر از و بوده کاربردی، هدف لحاظبه پژوهش این 

 ۀجامع .باشدمی مقطعی ،زمانی نظر از وبوده گی بستهممطالعات  نوع از نیز متغیرها بین ارتباط

 سال در باال به لیسانس تحصیالت سطح با جوانان و ورزش کارکنان وزارت ۀکلی را پژوهش آماری

 شد استفاده کوکران فرمول از نمونه حجم تعیین منظوربه .(نفر 400 حدود)دادند تشکیل ( 1392)

                                                           
1. Morris, Kuratko & Covin 

2. Edvard 
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 یهانامهپرسش اثرات رفع برایراستا، دراین. بود نیازوردم نمونه نفر 160 حداقل ،اساساینبر که

 آماری ۀنمونحجم  پژوهش، نتایج بر گویانپاسخ توسط نشدهدادهپاسخ موارد یا و ناقص و گمشده

 ساده انتخاب تصادفی گیرینمونه شیوۀ با )که شد داده افزایش نفر 190 به نفر 160 از پژوهش

 پژوهشمورداستفاده در  ابزاربراین، عالوه .گرفت قرار تأییدمورد مهناپاسخ 163 درنهایت، و دند(ش

ۀ نامپرسش .بود "آفرینی سازمانیکار"و  "دانش مدیریت فرایندهای"ۀ نامپرسش دو شامل

. این شد اقتباس( 1384مقیمی ) ۀنامپژوهش کتاب ۀمجموع از دانش مدیریت فرایندهای

 ،(115، 2009، 2به نقل از فانگ و چویی) است شده تهیه 1سونیا و پاتریک توسطکه  نامهپرسش

 توزیع دانش، ۀذخیر دانش، ایجاد دانش، اکتساب :شامل دانش مدیریت فرایندهای بعد پنج دارای

 این االتؤسذکر است که شایان .باشدمی گویه 38 شامل که است دانش نگهداری و دانش

 لیکرت ایدرجه پنج مقیاس اساسگذاری آن برهو نمر است شده تنظیم مثبت جهتدر نامهپرسش

 ،براینعالوه .باشدمی( مخالفم کامالً و مخالفم مخالفم، نه و موافقم نه موافقم، موافقم، کامالً)

 باشدمی گویه 20 شامل ،تهیه شده است( 1384آشنا ) توسطکه  کارآفرینی سازمانی ۀنامپرسش

 جهتدر نامهپرسش این االتؤس .(125، 1389 ،کاشف و بهنوشزاده ،به نقل از محرم، 1384 ،)آشنا

 تنظیم (کم بسیار و کم متوسط، زیاد، زیاد، بسیار) لیکرت ایدرجه پنج مقیاس براساس مثبت و

 صوری، اعتبار تعیین جهت باشد.می یکبه  پنج از ترتیببهگذاری آن نمره که است شده

 و بررسی از پس هاآن و گردید ئهاار مدیریت علم متخصصان از نفر سه و اساتید به هانامهپرسش

باید عنوان  .کردند اقدام نهایی ۀنامپرسش تنظیم به ،شدهگیریاندازه متغیرهای با االتؤس مطابقت

محاسبه شد که برای  اساس ضریب آلفای کرونباخبرها نامهپایایی درونی این پرسشنمود که 

همچنین،  آمد. دستهب( 92/0) سازمانی کارآفرینیبرای  و( 94/0) دانش مدیریت ۀنامپرسش

 ۀمحاسب و واریانس معیار، انحراف میانگین،) توصیفی آمار هایروش از هاداده تحلیلوتجزیه منظوربه

رگرسیون تحلیل  بستگی پیرسون وضریب هم ،اسمیرنوف ـ فو)کلموگر استنباطی و( درصدها

 شد. استفاده چندمتغیره(

 

 

 

 

 

                                                           
1. Patric & Sonia 

2. Fong & Choi 
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 نتایج 
   ارائه شده است. شمارۀ یکدر جدول مطالعه شناختی جامعۀ موردمشخصات جمعیت

 

 بررسیمورد ۀشناختی جامعهای جمعیتتوزیع ویژگیـ 1دول ج

 درصد فراوانی فراوانی هاگویه متغیرها

 جنس
 3/33 55 زن

 7/66 108 مرد

 وضعیت تأهل
 8/77 126 متأهل

 2/22 37 مجرد

 یالتسطح تحص

 1/33 5 دکترا

 2/32 68 کارشناسی ارشد

 8/52 86 کارشناسی

 سابقۀ خدمت

21< 35 7/21 

 7/44 73 11ـ21

 5/33 55 1ـ10

 

میانگین، انحراف معیار )جوانان  در وزارت ورزش وهای آن لفهؤم مدیریت دانش و توصیفیهای ادهد

ها به جهت تبدیل دادهکه ذکراست بهزمال .ارائه شده است شمارۀ دوجدول  در (و حداکثر نمره

آن میانگین  و گردیدتقسیم االت ؤس تعداد لفه برؤم هر مجموع ،بیشتر ۀمقایس ارزشی وپنج مقیاس 

های لفهؤم قدارم و( بوده 89/2معادل ) که میزان مدیریت دانش دهدنتایج نشان می .شتمحاسبه گ

 (،186/3) دانش ۀذخیر (،77/2) دانشد ایجا (،89/2) کسب دانش عبارت است از: ترتیبآن به

مقادیر تمامی که  (52/2) میزان کارآفرینی سازمانی ( و78/2) نگهداری دانش (،76/2) توزیع دانش

 باشند.فوق در حد متوسط می
 

 جوانان وزارت ورزش و کارآفرینی سازمانی در فرایندهای آن و میانگین مدیریت دانش و ـ2جدول 

 عناوین فرایندها میانگین راف استانداردانح نمره حداکثر

 کسب دانش 89/2 71/0 5

 دانش ایجاد 77/2 86/0 5

 دانش ۀذخیر 18/3 50/0 8/4

 توزیع دانش 76/2 70/0 5

 نگهداری دانش 78/2 79/0 5

 مدیریت دانش 89/2 58/0 89/4

 کارآفرینی سازمانی 52/2 68/0 5
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 ـ فوکلموگر آزمون از کمی متغیرهای بودننرمال عتوزی بررسی استنباطی برای آماربخش  در

 دنکنمی نرمال پیروی توزیع متغیرها از شود کهبراساس آن مشاهده می که شد استفاده اسمیرنوف

(05/0≥P.) 

های لفهؤم که مدیریت دانش ودهد میبستگی پیرسون نشان های ضریب همنتایج آزمونهمچنین، 

 بستگی وضریب هم دارد. معناداری وجود ۀجوانان رابط زارت ورزش وو کارآفرینی سازمانی در آن با

متغیرهای  یک ازافزایش هر با ،بنابراین ؛(P≥ 001/0) مستقیم استمثبت و نیز  متغیرهاۀ جهت رابط

 (. شمارۀ سه)جدول یابد می افزایش کارآفرینی سازمانی ،بینپیش
 

کارآفرینی  های آن بالفهؤم ارتباط بین مدیریت دانش و بستگی پیرسون برایآزمون ضریب همـ 3جدول 

 سازمانی

 نتیجه
ضریب 

 بستگیهم

سطح 

 معناداری
 مالک متغیر

 متغیر

 بینپیش

نوع 

 بستگیهم
 فرضیات

 اصلی ۀفرضی پیرسون مدیریت دانش کارآفرینی سازمانی <001/0 65/0 رابطه وجود

<001/0 53/0 رابطه وجود  یکفرعی  ۀفرضی پیرسون دانشکسب  سازمانی کارآفرینی 

<001/0 66/0 رابطه وجود  دوفرعی  ۀفرضی پیرسون دانش ایجاد سازمانی کارآفرینی 

<001/0 44/0 رابطه وجود  سهفرعی  ۀفرضی پیرسون دانش ۀذخیر سازمانی کارآفرینی 

<001/0 58/0 رابطه وجود  چهارفرعی  ۀفرضی پیرسون توزیع دانش سازمانی کارآفرینی 

<001/0 51/0 رابطه وجود  پنجفرعی  ۀفرضی پیرسون نگهداری دانش سازمانی کارآفرینی 

 001/0> P 

 

 متغیره میان مدیریت دانش وتحلیل رگرسیون چند از ،بینیپیش و ثیرأبرای تعیین قدرت ت

 وابسته عنوان متغیرکارآفرینی سازمانی به و بین(عنوان متغیرهای مستقل )پیشفرایندهای آن به

 استفاده شد.  به روش ورود الک()م

باید عنوان نمود  .آزمون دوربین واتسون استفاده شد رگرسیون از مین اعتبارأت منظوربراین، بهعالوه

 همان تفاوت بین مقادیر )خطاهااست  یکدیگر از بودن خطاهامستقل ،فرضیات رگرسیون یکی از که

بستگی هم یکدیگر با که خطاهاصورتیدر ؛د(رگرسیون هستن شده توسطبینیپیش مقادیر واقعی و

 رارق( 5/2) تا( 5/1ۀ )باز چنانچه این آماره در و ندارد رگرسیون وجود امکان استفاده از داشته باشند،

جهت اجرای همچنین،  .خواهد بود بستگی خطاها()عدم هم یکدیگر از استقالل خطاها ۀنشان گیرد،

 ازکه  59 ۀداد و حذف شناسایی با و استفاده شد 1اس.اس.پیاس. افزارنرم آزمون دوربین واتسون از

                                                           
1. SPSS 
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 و (شمارۀ چهار)جدول  گردید دوباره اجرامدل رگرسیون  خط رگرسیون بود، افتاده ازدور هایهداد

 :دست آمدهب نتایج زیر
 

 دیریت دانشم براساس متغیر خط رگرسیون دورافتاده از ۀداد تعیین وآزمون دوربین واتسون ـ 4جدول 
 

 826/1 آزمون دوربین واتسون

 579/9 اشتباه معیار

 512/0 شدهضریب تعیین تصحیح

 515/0 ضریب تعیین

 717/0 بستگی چندگانهضریب هم

 59 شمارۀ مورد

 -762/4 مقدار خطا

 32 کارآفرینی کل

 47/81 بینی مقدارپیش

 -471/49 باقی مانده
 

 

 یاطمینان با تواندمی دانش مدیریت که دهدمی نشان( مارۀ پنجش جدولآزمون رگرسیون ) نتایج

 متغیر تعیین ضریب. کند بینیپیش را سازمانی کارآفرینی به مربوط تغییرات( 99/0) معادل

 و ورزش وزارت کارکنان سازمانی آفرینیکار نمراتاز  درصد 46 که نیز حاکی از آن است بینپیش

 کل که دهدنشان می f ۀآمار مقدار براین،. عالوهدارد قرار دانش مدیریت نمرات تأثیرتحت جوانان

 .باشدمی برخوردار آماری اعتبار از رگرسیون
 

 مدل رگرسیون و تحلیل واریانس کارآفرینی سازمانی براساس متغیر مدیریت دانش ۀخالصـ 5 جدول

 متغیر
عرض از 

 أمبد
B 

 ۀدرج

 آزادی

F  تحلیل و

 واریانس

سطح 

 معناداری

ب ضری

 تعیین

 717/0 109/0 مدیریت دانش

1 

158 

159 

167/494 001/0 461/0 

001/0 > P 

 نوشت: زیر صورتبه را رگرسیون خط ۀمعادل توانیم شمارۀ پنج جدول براساس

Y=  109/0 + 46/0  X 

-Y کارآفرینی سازمانی 

X- مدیریت دانش  
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ابعاد مدیریت دانش و کارآفرینی  بین نتایج آزمون دوربین واتسون برای اعتبار تحلیل رگرسیون

اجرای  ،باشدمی افتاده از خط رگرسیوندور ۀکه داد 59ۀ دادبا حذف که  حاکی از آن است سازمانی

 .(شمارۀ شش)جدول  دهدافزایش می آن رااعتبار  زمونمجدد آ

 ارۀ هفت(شمجدول )نتایج تحلیل رگرسیون ابعاد مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی براین، عالوه

 کارآفرینی به مربوط تغییرات( 99/0) اطمینان با دنتوانمی دانش مدیریت ابعاد شود کهمشاهده می

 ایجاد دانش، اکتساب بینیپیش متغیرهای تعیین ضریبهمچنین، . دنکن بینیپیش را سازمانی

 نمرات یراتتغیاز  درصد 55 که بیانگر آن است دانش نگهداری و دانش توزیع دانش، ۀذخیر دانش،

 .است داشته مدیریت دانش قرار ابعاد تأثیرتحت جوانان و ورزش وزارت کارکنان سازمانی کارآفرینی

 .باشدمی آماری برخوردار اعتبار که رگرسیون از دهدنشان مینیز f  ۀآمار مقدار
 

  هایلفهؤهای مخط رگرسیون براساس متغیر دورافتاده از ۀتعیین داد آزمون دوربین واتسون وـ 6جدول 
 مدیریت دانش

 1 /858 آزمون دوربین واتسون

 149/10 اشتباه معیار

 454/0 شدهضریب تعیین تصحیح

 472/0 ضریب تعیین

 678/0 بستگی چندگانهضریب هم

 59 شمارۀ مورد

 -640/4 مقدار خطا

 32 کارآفرینی کل

 09/79 بینی مقدارپیش

 -059/47 باقی مانده
 

مدل رگرسیون و تحلیل واریانس کارآفرینی سازمانی براساس متغیرهای اکتساب دانش و  ۀخالص ـ7جدول 

 نگهداری دانش و ، توزیع دانشدانش ۀایجاد دانش، ذخیر

 بینمتغیر پیش
ضریب رگرسیونی 

 استانداردنشده

عرض 

 أاز مبد

آماره 

 tآزمون 

 ۀدرج

 آزادی

آماره 

 Fآزمون

سطح 

 معناداری

ضریب 

 تعیین

 317/0 شاکتساب دان

690/6 

236/1 
5 

154 

159 

180/37 001/0 547/0 
 675/4 199/1 ایجاد دانش

 950/0 184/0 دانش ۀذخیر

 358/2 395/0 توزیع دانش

 210/0 064/0 نگهداری دانش

 *001/0 >      P 
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 نوشت: زیر صورتبه را رگرسیون خط ۀمعادل توانمی جدول نتایج برمبنای

Y= 6/690+ 0/31 X1+ 1/199 X2+ 0/184 X3+ 0/395 X4+0/064 X5 

 

 گیرینتیجه و بحث

تولیدات  رقابت کنند، یکدیگر آمیزی باموفقیت طوربه خواهندمی هاسازمان رقابت جهانی، دنیای در

منبع  یکدانش به ، واقعدر وفق دهند. فناوری روز با را خود و آورند وجودبه خدمات جدید و

 محورهای دانشسازمان نوین در این رویکردتبدیل شده است.  هاسازماندر ادی کلیدی اقتص

 (.17 ،1391و سیدعامری، عرصه ) باشدمیتخصیص روشنی قابلبه

 وزارت کارکنان در سازمانی کارآفرینی با دانش مدیریت بین که داد نشان پژوهش این هاییافته 

 ؛شودمی تأیید پژوهش اصلی ۀفرضی ،بنابراین ؛دارد وجود یثبتم و معنادار ۀرابط جوانان و ورزش

 کارآفرینی میزان یابد، افزایش جوانان و ورزش کارکنان وزارت در دانش مدیریتاگر  کهامعندینب

  .کندپیدا می افزایش هاآن در نیز سازمانی

 ایجاد دانش، اکتساب) آن ابعاد و دانش مدیریت سهم تبیین منظورهب اصلی، ۀفرضی بررسی ۀادامدر

 و مدیران در سازمانی کارآفرینی بینیپیش در (دانش نگهداری و دانش توزیع دانش، ۀذخیر دانش،

 کارآفرینی نمرات از درصد 46 که داد نشان نتایج گرفت و انجام رگرسیون تحلیل ،کارشناسان

 درصد 55 و قرار دارد لک دانش مدیریت نمرات تأثیرتحت جوانان و ورزش وزارت کارکنان سازمانی

 توزیع دانش، ۀذخیر دانش، ایجاد دانش، اکتساب) دانش مدیریت ابعاد تأثیرتحت آن تغییراتاز 

  .باشدمی( دانش نگهداریو  دانش

 این هاسازمان ارشد مدیران اصلی و عمده هایدغدغه از یکی که گفت توانمی فوق ۀیافت تبیین در

 کارآفرینی بهبود و نوآوری ۀتوسع و تحکیم ایجاد به دانش هایارایید ثرؤم کاربرد طریق از که است

 که است شده باعث جهانی مقیاس در هاسازمان بین رقابت افزایش ،امروزه .بپردازند سازمانی

 یاستراتژیکمهم و  چندان موضوع ،نوآوری یا دانش مدیریت هایحوزه تفکیک عدم یا تفکیک

مهم و  یموضوع نوآوری مدیریت فرایندهای در دانش مدیریت ردکارب، مقابلدر ؛نیاید شماربه

 بخشند ارتقا را خود عملکرد هاآن شودمی موجب که گرددمحسوب میها سازماندر  استراتژیک

 عمل موفق شکلهب دانش اساسبر توانندمی هاییسازماناقتصاد، عرصۀ  در (.22، 1384مقدماتی، )

 انفاتح هاسازمان این ؛نمایند گذاریسرمایه دانش هایدارایی از حاصل هایفرصت بر که کنند

 هایمهارت پیشگامان عنوانبه که کنندمی تالش سخت هاسازمان حاضر،درحال. بود خواهند صنعت

 کارهب کارآفرینی سمتبه را خود کوشش و تالش دافرا ،طریق این از و وندش شناخته دانش مدیریت

 گیرند.
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 را خود دانش افراد آن در که است محیطی سازماندهی و ایجاد دانش مدیریت ۀعمد هدف ،واقعدر

 ونمایند  ترکیب دیگران دانش با را دانش خود ،به مبادلۀ دانش بپردازند یکدیگر با بخشند، توسعه

یگی، بعلم) شودمی کارآفرینی باعث خود ۀنوببه دانش مدیریت ،روایناز ؛بندند کاربه را آن درنهایت،

 ایمانی و (،1391) ابزری عبدلی و مطالعات نتایج با یافته این (.4 ،1388، مقیمیو  محمدیملک

همکاران  دامنی و ،(1391) همکاران و محمدزاده ،(1390) ساداتی و مدهوشی ،(1392) همکاران

  دارد. همخوانی( 1391) همکاران وگلویک  پورعسگری و (1392)

 با این شرکت که داد نشان اصفهان سام آلفا شرکتارتباط با  در ابزری و عبدلی های پژوهشیافته

 سطح در فنی دانش ترویج و توسعه وری،افن یارتقا و هافعالیت در نوآوری طریق از صنعتی قالب

 نظربه است. سازمانی کارآفرینی تحقق جهت دانش مدیریت فرایندهای اجرای دنبالبه کشور

 کردنروزبه و ساختنتنوعمبا  خود هایآرمان به رسیدن برای نیز جوانان و ورزش وزارت که رسدمی

 تولیددر  نوآوری و پذیریانعطاف ،نفعانذی منابع کسب سازمان، هایفعالیت اصلی هایزمینه

 یارتقاو  قبولقابل استانداردهای با منطبق یهابیشتر فعالیت و مستمر و محصوالت، بهبود خدمات

 .باشدمی هوشمند دانش مدیریت یازمندن ،رقابتی توان

نیز  داراب شهرستان دانشوکار و ایحرفهوفنی مراکز ارتباط با در همکاران و دامنی پژوهش نتایج

 مراکز مدرسان و مربیان، هنرجویان آموزش ۀتوسع منظوربه این مراکز که حاکی از آن بود

 مدیریت نیازمند آفرینیکار و جدید تکنولوژی به مربوط هایرشته در دانشوکار و ایحرفهوفنی

 ورزش وزارت ،لذا ؛است تربیتی و فرهنگی فرایندی و نهاد ورزش، که رسدمی نظربه .باشندمی دانش

 و تعلیم ورزشکاران، جوان نسل توانمندی و استعدادها سازماندهی و شناسایی ،تربیت برای جوانان و

 نیازمند سازمان محوردانش نیروهای ساختنکارآفرین و کشور سراسر مربیان و داوران تربیت

 .باشدمی دانش مدیریت

 شرق متوسط و کوچک کاروکسبدر پژوهش خود به بررسی  ساداتی و مدهوشیبراین، عالوه

 کارآفرینی، کانال چهار طریق از متوسط و کوچک صنایع که و گزارش کردندپرداختند  مازندران

 اقتصاد بر درآمد افزایش و شغلی هایفرصت ایجاد ،نهایتدر و صنعت پویایی فناوری، تغییر نوآوری،

 دیگر و شده دنبال ایحرفه صورتبه حاضر عصر در ورزش رسدمی نظربه .گذارندمی تأثیر جهانی

 رویکرد با شک،بی نگریست. جسم سالمتی برای تفریح یک عنوانبه تنها مقوله این به تواننمی

 این در نتوانیم اگر که بود معترف باید اند،گرفته پیش در ورزش ۀحوز در مختلف جوامع که یجدید

 حرفی رقابت ۀعرص در توانست نخواهیم بپردازیم، گریایحرفه امر به کشورها سایر همانند حوزه

 هداشت کارآفرینی نیز ورزش ۀحوز در که است این گزینه بهترین ،لذا ؛باشیم داشته گفتن برای

 که شد خواهد محقق جوانان و ورزش وزارت در سازمانی کارآفرینی زمانی ذکر است که. شایانباشیم
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 ،هستند کشور ورزشی راهبردی هایسیاست اصلی مسئول که سازمان اندرکاراندست و مدیران

 د. نباش داشته محوردانش مدیریتی

در  که داد نشان بندرعباس پرورشوآموزش اارتباط ب در همکاران و ایمانی پژوهش نتایجراستا، دراین

 اهداف به رسیدن و ابتکار و نقد تعمق، و بررسی ،تعقل ،پژوهش ۀروحی برای تقویت پرورشوآموزش

 و فرد اعتالی جهتدر افراد استعدادهای هدایت و پرورش شناخت، اقتصادی، و آموزشی ـ علمی

 آمددر افزایش جهت مولد مشاغل شناخت ،ینیکارآفر و اشتغالیخود سمتبه دادنسوق و جامعه

 الزامی بخشاثر دانش مدیریت فرایندهای اجرای حضور ،اقتصادی وابستگی و بیکاری رفع و ملی

 سویبه آموزشی هایفعالیت هدایت برای نیز جوانان و ورزش وزارت که رسدمی نظربه باشد.می

 و تقویت و مضاعف پژوهش و بررسی طریق از دیدج کاروکسب ایجاد و سودآور هایبرنامه و هاطرح

 استفاده حداکثر و اندیشیدن و تفکر قدرت اثربخشی، و کارایی افزایش منظوربه ابداع و نوآوری بهبود

 کردنعملیاتی استایررد آفرینیکار جهتدر مبتکر و خالق انسانی نیروی هایپتانسیل از

 بتواند که است محوردانش مدیریتی نیازمند سازمانی یکارآفرین ۀزمیندر شدهاعالم هایسیاست

 .فراهم کند بیشتر را جوانان و ورزش وزارت در کارآفرینی ایجاد و پرورش هایزمینه

 و سیستان استان کارآفرین هایسازمانارتباط با  در همکارانو  گلویک پورعسگری پژوهش نتایج

 طریق از پایدار و پیوسته رشد درصدد هاسازماناین  که حاکی از آن بودنیز  بلوچستان

 وکارکسب جدید هایعرصه به گذاشتنقدم و هاتیظرف گسترش نوین، هایقابلیت آوردندستهب

 و سازمان یک فرهنگ در سازمانی کارآفرینی شدننهادینه امر، اینۀ الزم که هستند

 تفکر ۀپای بر موفق ارآفرینک هایسازمان .است سازمان اعضای تمامی میان در بودنپذیرشمورد

 حاصل دانش مدیریت فرایندهای اجرای باجز  مهمامر  این لذا، ؛شوندمی اداره نوآوری از معناداری

 جمله از هاسازمان انواع دیگر با مقایسهدر جوانان و ورزش وزارت که رسدمی نظربه. شد نخواهد

 برخاسته امر این باشد کهمی برخوردار رشد ایبر بسیاری توانایی و استعداد از ،کارآفرین هایسازمان

 دهدمی سوق سوییبه را آن سازمان در کارآفرینی حس وجود ،حقیقتدر .است نوآوری رویکرد از

. بیابد جهانی اقتصاد ۀصحن در مشتری مندیرضایت حفظ و نوآوری استمرار در را خویش بقای که

 ۀتوسع جهتدر هاقابلیت و هافرصت کشف بالدنبه نیز جوانان و ورزش وزارت کهجاییآناز

 .است دانش مدیریت نیازمند لذا، ؛باشدمی جدید کاروکسب و سودآوری و نوآوری کارآفرینی،

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه اساتید ارتباط با پژوهش خود در در همکاران و زادهمحمدهمچنین، 

 آموزش سساتؤم در ضروری ایسرمایه وانعنبه دانش مدیریت مفهوم که گزارش کردند مرودشت

 ،خالق نیروهای آن ۀبدن از که است آموزش در اساسی رکن اولین عالی آموزش. باشدمطرح می عالی

 مدرن و جدید اطالعاتی ساختار دارای طور معمولبه سساتؤاین م .شوندمی متولد نوآور و کارآفرین
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 جوانان و ورزش وزارت رسدمی نظربه. دارند دانش دیریتم به کلیدی و مبرم نیاز رو،باشند؛ ازاینمی

 و ورزشی استعدادهای یافتن ورزشی، قهرمانان پرورش هایدرزمینه خود پویایی و رشد برای نیز

 مدیریت ،بنابراین ؛باشدمی قوی دانش مدیریت یک نیازمندکارآفرین  پرورش نیروهای خالق و

 کارآفرینی سازیپیاده بسترهای دارد، کارکنان آموزش به که خاصی توجه دلیلبه دانش برمبتنی

 کند. می مهیا را سازمانی

 که بین ابعاد مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در نیز حاکی از آن بود مطالعاتنتایج دیگر 

 اکتساب یکی از ابعاد مدیریت دانش،دارد.  داری وجودامعن ۀجوانان رابط و ورزش وزارت کارکنان

 وزارت کارکنانر د دانش اکتساب میزان هرچه حاضر نشان داده شد که پژوهش در. است دانش

 ۀفرضی ،لذا ؛یابدمی افزایش هاآن درنیز  سازمانی کارآفرینی میزان شود، بیشتر جوانان و ورزش

 .گردید تأیید پژوهشاول  فرعی

 است دانش مدیریت اصلی ایهگلوگاه از یکی دانش اکتسابکه  گفتتوان می ن این یافتهیبرای تبی

 کنندمی کسب خارجی و داخلی منابع از اطالعات آوریجمع با را خود دانش ۀپشتوان هاسازمان و

 در حضور دلیلبه جوانان و ورزش وزارتکارشناسان  مدیران و (.29 ،2009، 1گوردون و گرانت)

 که گفت توانمی ،بنابراین ؛باشند شدان کسب دنبالبه مداوم طوربه که دارند نیاز جهانی هایرقابت

 و مدهوشی مطالعات نتایج با است. این یافته سازمانی کارآفرینی برای مناسبی بستر دانش اکتساب

 و مدهوشی دارد. همخوانی کارکنانارتباط با  در (1391ابزری ) عبدلی و و (1390) ساداتی

 برای فزاینده تقاضای و اطمینانیبی افزایش جهانی، رقابت یافتنشدتکه  ندهست معتقد همکاران

 تولید در بیشتر اقبال برای متوسط و کوچک کارهایوکسب که است شده باعث تنوعم محصوالت

 ینقش که جوانان و ورزش وزارتهمچنین،  .باشند دانش کسب دنبالبه مختلف صنایع و محصوالت

 رویارویی برای ایویژه راهبردی گیریجهت بتواند کهاین برای ،دارد المللیبین هایصحنه در کلیدی

کارآفرینی  ۀتوسع جهتدر نوآورانه ابداعاتنیز  و کاروکسب محیطدر  سریع تغییرات با مناسب

 شرکت که دهدمی نشاننیز  ابزری و عبدلی پژوهش نتایج. است دانش کسب نیازمند ،داشته باشد

 آخرین با خدمات و محصوالت تولید و فنی و علمی اتامتیاز حق ثبت و توسعه منظوربه سام آلفا

 جوانان و ورزش وزارتارتباط با  در .است خارجی و داخلی منابع از دانش کسب دنبالبه روز فناوری

 مختلف هایفعالیت ۀزمیندر نوآوری و برتر هایفرصت آوردندستهب برای که رسدنظر میبه نیز

 کسب دنبالباید به کارآفرینی بسط و المللیبین و ایمنطقه ملی، بازارهای از مزایا کسب ،سازمان
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و  دانش بین ایجاد که حاضر نشان دادنتایج پژوهش  .ایجاد دانش استبعد دیگر مدیریت دانش، 

 دانش ایجاد میزان هرچه، دیگرعبارت؛ بهوجود دارد یمثبت و معنادار ۀکارآفرینی سازمانی رابط

 افزایش هاآن درنیز  سازمانی کارآفرینی میزان شود، بیشتر جوانان و ورزش وزارت درکارکنان

 توانایی به دانش ایجادذکر است که شایان .شودمی تأیید پژوهش دوم فرعی ۀفرضی ،لذا؛ یابدمی

 ارتباطات برقراری و هاایده بین ارتباط ایجاد قابلیت، این در .گرددمیباز ارتباط ایجاد و یادگیری

 را دانش تولیداز پژوهشگران  برخی. است برخوردار کلیدی اهمیت از موضوعات دیگر با متقاطع

 تعریف نوآوری و خالق تفکر و نآموختدرس آموزش، توسعه، و پژوهش خاللدر دانش کشف معادل

 دانش پردازش برمبتنی را دانش خلق دانش، آشکار ۀجنب بر تأکید با نیز دیگر رخیب. کنندمی

 جدید، محصوالت و هامهارت تولید بر دانش مدیریت فرایند از مرحله این ند. دردانمی موجود

 و داخلی منابع نیازمورد دانش کهصورتیدر ،بنابراین ؛شودمی تأکید مؤثر فرایندهای و بهتر هایایده

 و پژوهش جهتدر خود اساسی هایقابلیت گرفتننظردر با سازمان د،ونش یافت سازمانی خارجی

 که نوآوری و خلق ۀنحو و جدید دانش ایجاد معنایبه دانش ایجاد ،واقعدر کند.اقدام می دانش تولید

 آمدهدستبه دانش ارزیابیذکر این نکته ضرورت دارد که . باشدمی ندارد، سازمان در قبلی ۀسابق

 تجربیات و هدایت برای را مناسب یهافرصت باید سازمان. گیردصورت می سازمان اهداف براساس

 و بودنتصادفی ،ثبات عدم اطمینان، عدم از تا کند فراهم نشدهریزیبرنامه و شدهریزیبرنامه

فراهم  سازمانی کارآفرینی برای مناسب ۀزمین و شود حاصل یادگیریتا  نماید جلوگیری آشوبناکی

 این .در نظر گرفته شود انیسازم کارآفرینی بر تأثیرگذار عامل عنوانبه تواندمی مهم این؛ لذا، گردد

( 1391) همکاران و زادهمحمد و( 1390) ساداتی و مدهوشی مطالعات نتایج با پژوهش ۀیافت

 و کوچک کارهایوکسب که عنوان کردندنشان  در پژوهش خود همکاران و مدهوشی دارد. همخوانی

 رسدمی نظربه .باشندمی جدید دانش ایجاد دنبالبه ،خود عملکرد ارتقابخشیدن به برای متوسط

 و باشد داشته یبرتر عملکرد متحول و پیچیده شرایط در کهاین برای نیز جوانان و ورزش وزارت

 نیز همکاران و زادهمحمد پژوهش در .است دانش ایجاد دنبالبه ،دنمای حفظ بازار در را موقعیت خود

 مختلف هایبخش نیازمورد کارآمد و عصبمت ،ماهر انسانی نیروی تأمین و تربیت هتج عالی آموزش

 دانش خلق به کارآفرینیپیشرفت  منظوربه اربردیک و علمی بنیادی، هایپژوهش انجام و جامعه

 ورزش ۀجانبهمه ۀتوسع در اساسی رکن عنوانبه نیز جوانان و ورزش وزارتراستا، دراین .پردازدمی

 را کشور ورزش جوان نیروهای هایتوانایی و هاداداستع شکوفایی ۀزمین بتواند کهاین برای کشور

و  دانش ایجاد دنبالبه بایستمی کند برداریبهره کارآفرینی ۀزمیندر هااستعداد این از و سازد فراهم

 .باشد تفکر جدید
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 ین ذخیرۀ دانش باب مشخص شد که. در این پژوهش دانش است ۀبعد دیگر مدیریت دانش، ذخیر

 ؛دارد وجود یمعنادار و مثبت ۀرابط جوانان و ورزش وزارت کارکنان در یسازمان کارآفرینی

 میزان شود، بیشتر جوانان و ورزش وزارت کارکنان در دانش ۀذخیر میزان هرچه کهامعنبدین

 به توجه با. گردید تأیید پژوهش سوم فرعی ۀفرضی ،لذا ؛یابدمی افزایش نیز سازمانی کارآفرینی

 سازمانی ۀحافظ در شدهتولید یا شده وکسب دانش جاسازی و سازیذخیره به دانش ۀذخیر کهاین

 منبع ندانیم اگر. است دانش این از محافظت و آوریگرد هاسازمان امروز چالش ،باشدمی وابسته

باید عنوان نمود که  چیست؟ دانش خود ندانیم که است این مانند ،بیابیم را آن و کجاست دانش

 ایفا هاسازمان پیشرفت دررا  کلیدی ینقش ،توسعه تحرکم موتور عنوانبه نیسازما کارآفرینی

 ؛است برخوردار باالیی اهمیت از مناسب جایگاه و زمان در دانش منابع یافتن راستا،ایندر و کندمی

 بین در پردازیایده و خالقیت ،فکری توازن ایجاد با مناسب شکلبه دانش ۀذخیر که ایگونهبه

 را مناسبی ۀزمین تواندمی (است شده گذارینام کارآفرینانه انقالب که عصری در) مدیران و نکارکنا

 همخوانی همکاران و محمدزاده هاییافته با مهماین . کند فراهم سازمانی کارآفرینی ۀتوسع برای

 یا و شدهجادای دانش رفتنهدر از جلوگیری منظوربه اسالمی زادآ دانشگاه ها،آن به اعتقاد دارد.

 ۀذخیر کارآفرینی، جمله از مختلف هایحوزه در پژوهشگران و دانشگاه اساتید توسط شدهکسب

 در دانشگاه موقعیت و ماندگاری برای الزم شرایط وسیلۀ آنبه کهداند می عنصری ضروریرا دانش 

 جهتدرت دارد که ضرور نیز جوانان و ورزش وزارت در رسدمی نظربه شود.می فراهم رقابتی ۀعرص

 تطبیق سازمان نیازهای با مختلف هایحوزه در شدهکسب یاو  شدهخلق دانش سازمانی، کارآفرینی

 شرایط و مکان ،زمان در تا گردد ذخیره مناسب صورتبه ،سپس و شود آماده تعبیریبه ویابد 

 کشور ورزش ر درگذاسیاست وز ریبرنامه افراد که است ذکربهالزم. گیرد قرار استفادهمورد نیازمورد

 و سازمان دانش سازیهذخیر برای مناسب هایسیستم از گیریبهره برای تالش با بایستمی

 بپردازند. خود هایزیرساخت تقویت به آن شدنفراموش یاو  حذف رفتن،هدر از جلوگیری

 و دانش توزیع بین که ددا نشانپژوهش  هاییافته .ابعاد مدیریت دانش، توزیع دانش استدیگر  از

؛ دارد وجود معناداری ۀرابط جوانان و ورزش وزارت کارکنان ۀکلی در سازمانی کارآفرینی

 میزان ،شود بیشتر جوانان و ورزش وزارت کارکنان در دانش توزیع میزان هرچه ،دیگرعبارتهب

 . گردید تأیید پژوهش چهارم فرعی ۀفرضی ،بنابراین ؛یابدمی افزایشها در آن سازمانی کارآفرینی

 در دانش تسهیم از است عبارت دانش توزیع فرایند که کرد بیان توانمی موضوع این تبیین در

 سازمان که است تجاربی و اطالعات ایجاد برای حیاتی شرط پیش کهو بیرون سازمان  داخل

 کارآفرینی به رسیدن ایبر هاسازمان ،روایناز ؛(152، 1387نوری، ) کند استفاده آن از تواندمی

ذکر است که شایاننمایند.  توجه سازمان در دانش تسهیم و توزیع هایمکانیزم به باید سازمانی
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 ساداتی و مدهوشی و (1392همکاران ) دامنی و (،1391) ابزری عبدلی و نتایج با های پژوهشیافته

 ایجاد منظوربها سام شرکت آلف که ندهست معتقد ابزری و عبدلی دارد. همخوانی( 1390)

 دانش نشر و توزیع به نیازمورد اطالعات به دستیابی و نو پردازیایده و نوآوری خدمات، محصوالت،

وزارت ورزش و جوانان جهت دستیابی به  حاضر نیز که در پژوهشرسد نظر میبه .پردازدمی

منظور تولیدات ابی اطالعات بهسرعت ارزی و سازیهای مشارکتی، اعتمادهای سیار و تکنولوژیدانش

نیز حاکی از ایمانی و همکاران  پژوهشنتایج پردازد. و خدمات جدید به توزیع و اشتراک دانش می

ای، حرفهوهای فنیبخشی به آموزشمنظور کیفیتبه دانشوای و کارحرفهوکه مراکز فنی آن بود

کار و کارآفرینی و وسمت ایجاد کسب گان بهآموختدستیابی به آموزش و اطالعات روز، هدایت دانش

در وزارت  که رسدنظر میپردازند. بهبه نشر و توزیع دانش می ایحرفهوتبادل اطالعات با مراکز فنی

المللی پوشش سازمان با مراکز بینورزش و جوانان نیز جهت برقراری ارتباط با واحدهای تحت

های زمینهها دردستاوردها و آموزش ،رین اطالعاتدستیابی به آخ و ورزشیی ـ تخصصی علم

 پردازد. دانش منظم و پایدار می ۀبه مبادل مختلف کارآفرینی سازمانی

 نگهداری بین نتایج نشان داد که . در این ارتباط،آخرین بعد مدیریت دانش، نگهداری دانش است

 وجود معناداری و مثبت ۀرابط نانجوا و ورزش وزارت کارکنان ۀکلی در سازمانی کارآفرینی و دانش

 ۀفرضی ،بنابراین ؛یابدمی افزایش سازمانی کارآفرینی میزان شود، بیشتر دانش نگهداری هرچه و دارد

 هافرصت از برداریبهره و شناسایی هنر ،بنیاندانش کارآفرینی .گردید تأیید پژوهشفرعی پنجم 

ذکر این  .است کارآمد و خالق نیروهای از ستحرا و حفظ و جدید کاروکسب ۀتوسع و ایجاد برای

زمینه، دراین. باشدمین دسترسدر زمان هر در سازمان برای رقابتی هایمزیتنکته ضرورت دارد که 

که  شود نگهداری و ظحف و بوده روزبه باید است، سازمان رقابتی هایمزیت از یکی که سازمان دانش

امروزه، (. 149، 1391، مرادیحسن و کی سیاه، قیومیکوچ) باشدمی مدیریت نیازمند این امر

 اساس ،شایستگی و قابلیت واقعدر و است گرفته را نسبی هایمزیت جای کارکنان دانش و اطالعات

 از استفاده موجود، نخبگان رشد جدید، نخبگان جذب با قابلیت این که دهدمی تشکیل را سازمان

اسمالوود،  و اولریچ) پذیردمی شکل افراد بهترین حفظ و یفضع کارکنان آموزش مشترک، اتائتالف

 ها در. آندارد ابزری همخوانی پژوهش عبدلی ونتایج  با این یافته(. 93 ،1384پاشازاده،  مترجم:

 نظربه. پردازدمی ثرؤم نیروهای نگهداری به اصفهان سام آلفا شرکت که دادند نشان خود پژوهش

 و خالق کارآفرین و کارآمد هایونیر رفتنهدر از جلوگیری برای نیز وانانج و ورزش وزارت رسدمی

 دانش ۀذخیر و نگهداری به مشخص راهبردی طبق ،سازمان کارکنان تجربیات و دانش نگهداری

 پردازند.می
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 در دانش مدیریت فرایندهای اجرای هرچه که گفت توانمی فوق هاییافته تعاریف و به توجه با

 نوآوری، ایجاد پی در بیشتر هاآن باشد، بیشتر جوانان و ورزش وزرات ارشناسانک و مدیران

 نیز سازمانی کارآفرینی ،بنابراین ؛خواهند بود سازمان نوین ۀسازند و بنیادی تغییرات پردازی،ایده

 های فراوانی اززمینه ،ای گستردهعنوان عرصهبدنی بهیتترب ،درحقیقت .خواهد شد بیشتر

 تولید خالقیت در که ویژگی آن نوآوری و کندمی ورزش ایجاد برای اشتغال در را جدید هایفرصت

 شودجهانی می ۀعرص در ورزش کشور روزسبب پیشرفت روزبهکه  باشدمیخدمات به جامعه  ۀارائ و

 برای هاسازمان که است نیاز ،اساساینبر (.47، 1392افخمی،  و رحیمی، سلطان حسینی، رضوی)

 .بپردازند دانش ترویج به بیشتر پویایی و تعالی به یدنرس

جداگانه  طورجوانان به وزارت ورزش و درگرفته صورتقبلی  که مطالعاتتوان گفت می درمجموع،

در دیگر مطالعات که توجه به این اما با؛ اندمدیریت دانش پرداخته به موضوع کارآفرینی سازمانی و

 ،لذا ؛افزایش کارآفرینی سازمانی دارد ای درمدیریت دانش نقش عمده که دهدها نشان میسازمان

بینی کارآفرینی پیش ابعاد مختلف آن در حاضر به تفضیل به بررسی مدیریت دانش و پژوهش

 .جوانان پرداخت وزارت ورزش و سازمانی در
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Abstract 
Today, extensive dynamics of competition have caused intelligent organizations to 

follow some conditions in order to employ creative and entrepreneured people as soon as 

possible and benefit organizational entrepreneurial advantages much more. The purpose 

of this study is assessing of regression equation between Knowledge management and 

organizational entrepreneurship in employees of Ministry of Sport and Youth for 

determining the effect of Knowledge management process on organizational 

entrepreneurship. Statistical community includes the whole of employees of Ministry of 

Sport and Youth with educational level of bachelor and upper. Sample size was 163 

people based on Cochran formula which was selected randomly. The research tools 

consist of two questioners, Knowledge management and organizational 

entrepreneurship. Content validity and formal of research instruments were considered 

by studying basics of theoretical research and using professors and specialists' opinions 

and its reability was calculated through statistical analysis of Cronbach Alph coefficient 

for questioners of knowledge management 0.94 and organizational entrepreneurship 

0.92. The result showed there is a meaningful relationship between Knowledge 

management and its processes with organizational entrepreneurship. Also, results of 

multivariables regressions showed that 46% of scores of organizational 

entrepreneurships is affected by Knowledge management scores and 55% of scores 

changes of organizational entrepreneurship are affected by dimensions of Knowledge 

management scores (Knowledge acquisition, Knowledge creation, Knowledge Store, 

Knowledge Distribution, knowledge preservation). Therefore, Knowledge management 

and its dimensions can suitably predict organizational entrepreneurship. 
 

Keywords: Knowledge Management، Organizational Entrepreneurship, Ministry of 
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