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 چکیده 

کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش دو مقوله مهم مدیریتی هستند که امروزه در حوزه تئوری های 

یکی از . این دو مبحث دارای نقاط مشترک فراوانی هستند. مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند

ن شک سهم چشمگیری در توفیق و تعالی های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدو شاخه

از سوی دیگر صنعت بیمه به عنوان یک زیرساخت حیاتی، با یک عدم توفیق مشخص در . ها دارد سازمان

از این رو اهتمام این مقاله سنجش میزان . ی مأموریت خویش در کشور مواجهه است انجام بهینه

حمایت . دانش در شرکت بیمه البرز است همبستگی میان گرایش به کارآفرینی سازمانی و مدیریت

های سازمانی، آزادی شغلی و  مدیریت از کارآفرینی سازمانی، در دسترس بودن زمان، محدودیت

جبران خدمات به عنوان ابعاد کارآفرینی سازمانی و رهبری و مدیریت، سرمایه فکری، سازمان /پاداش

جیتالی، فرهنگ، راهبرد و ایده و مأموریت به یادگیرنده، تقسیم دانش، کارتیمی، خلق دانش، بعد دی

. شود ها با یکدیگر اندازه گیری می عنوان ابعاد مدیریت دانش معرفی شده و همبستگی متقابل این مؤلفه

کند که گرایش کارآفرینی سازمانی دارای  های گردآوری شده مشخص می نتایج تحلیل آماری بر داده

در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهایی . دانش است همبستگی مثبت و معناداری با مدیریت

 .برای توسعه کارآفرینی در صنعت بیمه و صنایع مشابه شده است

 گرایش به کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی، مدیریت دانش، بیمه البرز :واژگان کلیدی         
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های دولتی و خصوصی را به خود جلب کرده است  از مدیران سازمان های اخیر یکی از موضوعاتی که نظرات بسیاری در سال

 و مدیریت دانش  کارآفرینی"موضوع 
های اخیر این  اما در سال. گردد تاریخچه مدیریت دانش به یونان باستان برمی. است "

مصنوعی، مدیریت  هایی مانند هوش این رشته از دانش بشری ریشه در رشته. موضوع با برجستگی بیشتری مطرح شده است

رشد مدیریت دانش و . صنایع، فناوری اطالعات، مدیریت بازرگانی، جامعه شناسی، علوم تربیتی، روانشناسی و اقتصاد دارد

های متعددی  رویکرد. شود ها به عنوان رویکردی جدید قلمداد می کارآفرینی به عنوان یک راهبرد برای مدیریت درسازمان

دانش سازمانی و مدیریت . اند ظاهر شده اند اما به تدریج پس از اندک زمانی دستخوش تغییر شدهکنون در عرصه مدیریت  تا

. شناسند وبکار می گیرند هایی که به خوبی آن را نمی کارآفرینی، در دنیای پرشتاب معاصر، فرصت مناسبی است برای سازمان

در حال حاضر، . شناسند یطی کم توجه بوده و آن را نمیهایی است که به تحوالت مح در عین حال تهدیدی جدی برای سازمان

شود و فرآیندی است که به سازمان کمک  مدیریت دانش و مدیریت کارآفرینی یک مفهوم جدید و پرطرفدار محسوب می

های مهمی را که قسمتی از حافظه سازمان هستند و معموالً به یک حالت بدون ساختار در  کند تا اطالعات و تخصص می

 (.  831 الجوردی و خانبابایی، )زمان وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی، توزیع و منتقل نمایندسا

هر پنج سال و نیم حجم دانش دو برابر می شود، در حالی که عمر . عصر حاضر، عصر تغییر و تحول سریع دانش و نوآوری است

مطرح  "دارایی"و  "منبع ارزشمند استراتژیک"به عنوان یک در چنین شرایطی دانش . متوسط آن کمتر از چهار سال است

را نیز اضافه نماییم، اهمیت  "رقابت شدید موجود در بازارهای جهان"اگر به شرایط فوق . شود که نیازمند مدیریت است می

فقدان اعتماد  .شود مدیریت کردن دانش های سازمان به عنوان یک مزیت رقابتی در اقتصاد دانش محور کنونی دو چندان می

افزایش و تبادل دانش در اثر اعتماد متقابل . در بین کارکنان یکی از مهمترین موانع انتقال دانش و گرایش یه کارآفرینی است

. ای و بین سازمانی نیز یک عامل ضروری است های فرا وظیفه وجود اعتماد در سیستم. شود موجب خلق دانش و کارآفرینی می

در زمانی که مسائل پیش بینی نشده  (.008 ، 8لی و چوی)العات آسیب جدی به خلق دانش خواهد رساندزیرا مضایقه در اط

کاهش . شود رسمیت سبب کاهش نوآوری می. ها باید در ساختارها و فرآیندهایشان تنوع ایجاد کنند اند، سازمان رو به افزایش

رسمی نیز به خلق و انتقال  وجود ارتباطات و تعامالت غیر. نماید میها و کارآفرینی رفتارهای جدید را تشویق  رسمیت، تنوع ایده

وجود رسمیت . اند شود که برای خلق دانش ضروری رسمیت موجب از بین رفتن ارتباطات و تعامالتی می. کنند دانش کمک می

کدیگر تعامل و ارتباط برقرار دهد که به منظور خلق و انتقال دانش با ی پایین در ساختار سازمانی به اعضا سازمان اجازه می

 (.838 فرهنگی و همکاران، )کنند

ی بسیار مهمی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توجه جدی به آن مبذول داشته و  مقولهکارآفرینی 

ک سهم چشمگیری در ی اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شها شاخهدر این میان، یکی از . دارند یم

تغییرات در محصوالت و مکانیسم های بازار، اغلب بدین صورت است که  (.838 احمدپور، )دارد ها سازمانتوفیق و تعالی 

مطلع  ها آنکنند و گاه حتی از وجود  ینمدنبال  ها سازمانزنند که دیگر  یمیی ها فرصتدست به بهره برداری از  ها سازمان

هایی  یتفعالکارآفرینی سازمانی، مجموعه (. 008 ،  کولینز)کند یمنوآوری نقش راهبردی و عمده ایفا  دراین زمینه،. نیستند

است که بهره برداری از مزایای رقابتی نوآوری در یک سازمان امکانپذیر کرده و رهیافتی در نهادینه کردن نوآوری در 

ای به سوی بهره برداری از مزایای رقابتی ماندگار، نوآوری و در حقیقت، کارآفرینی سازمانی به عنوان دریچه . هاست سازمان

 بین رقابتی فضای تشدید محیط، سریع تغییرات (. 00 ،  کوراتکو و همکاران)شود یمقلمداد  ها سازمانپیشگامی برای 

 جامعه نیاز یانتظارها افزون روز افزایش و محصوالت حیات ی چرخه شدن کوتاه وکارهای کوچک، کسب سریع رشد ،ها شرکت

 اخیر یها دهه در رو، این از(. 833  و ایرلند، بارینگر) است کرده ناپذیر اجتناب ها سازمان بقای برای را وکارآفرینی نوآوری به
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بتوانند  ها آن تا کردند توجه ای فزاینده طور به کارآفرینی به نیز مدیران و یافت راه ها سازماندرون  به کارآفرینانه های یتفعال

اما  (.833 ایرلند، و ؛ بارینگر 83 حسن مرادی،)بپردازند خود یها خدمت و محصوالت کردن تجاری و نوآوری و اختراع به

 در ی کارآفرینانه وکارها کسب درصد 1  که دهد یم نشان (002 )کروجر پژوهش، ی یجهنت از جمله گوناگون یها پژوهش

 اطمینان اطمینان، تنها که کنونی شرایط در کند، یم بیان(  99 )ناکانو .شوند یم ورشکست فعالیتشان شروع اول سال چهار

 (. 0 0 مدهوشی، )شود یم تلقی ها سازمان بقای و موفقیت ضامن دانش مدیریت نکردن است،

همه شرکت . امروزه با پیچیدگی رقابت، کارآفرینی به عنوان یکی از مزیت های اصلی برای حیات شرکت های محسوب می شود

ایده های نو و بدیع همچون روح درکالبد سازمان دمیده می شود و آن را از نیستی و . ای بقا نیاز به ایده های نو بدیع دارندها بر

ظهور نوآوری در دانش نه تنها سازمان را قادر می سازد نسبت به رقبا مزیت رقابتی بدست آورند، بلکه ابزار . فنا نجات می دهد

دانش به عنوان منبع عمده ای برای کارآفرینی و بهره وری سازمانی از . د سازمانی را ارائه می کندسودمندی برای ارتقای عملکر

هدف عمده مدیریت دانش ایجاد و سازماندهی محیطی است که در آن افراد دانش خود را . اهمیت فوق العاده ای برخوردار است

از این رو مدیریت . نش خود ترکیب کرده و نهایتاً آن را به کار بندندتوسعه داده، با یکدیگر تبادل نموده، دانش دیگران را با دا

کارآفرینی سازمانی . دانش به نوبه خود باعث کارآفرینی می شود و آن را منبع و مرجع اصلی نوآوری و کارآفرینی دانسته اند

ی چون فناوری اطالعات و اطالعات محیطی است که در ان زمینه های خالقیت و نوآوری کارکنان شکوفا می شود و فناوری های

در پاسخ به این پرسش که چرا دانش در . به واسطه ارائه به موقع و توزیع یکنواخت در سازمان، این محیط را شکوفاتر می سازد

کارآفرینی سازمانی مهم است باید بیان شود که دانش ضمن ارزشمندی ذاتی و همیشگی، به لحاظ ایجاد آگاهی موجب بروز 

 (.833 علم بیگی و همکاران، )های سنجیده و اتخاذ تصمیمات منطقی و صحیح می گرددرفتار

این  هدف. در صنعت بیمه کشور است  با مدیریت دانش این پژوهش در پی بررسی رابطه گرایش به کارآفرینی سازمانی

 طراحی در کارآفرینی جایگاه رهیافت این از تا است، مدیریت دانش بر مولفه های کارآفرینی سازمانی اثرگذاری بررسی پژوهش

بیمه نقش اساسی در جبران آثار . شود مشخص دارند، را حوزه این به ورود قصد که ییها سازمان برای دانش مدیریت الگوی

دهد موجب افزایش کارایی بازرگانان،  یمخدماتی که بیمه ارائه . مالی ناشی از تحقق خطر مورد بیمه برای آحاد جامعه دارد

های خارجی در کشور را  یهسرماهای الزم برای ارتقا مزیت رقابتی و جذب  یرساختز. ت و مؤسسات تجاری شده استشرک

مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق یکدیگر و تأمین امنیت حرفه  به طورآورد و  یمفراهم 

فلسفه وجودی صنعت بیمه در سرتاسر جهان، مشتریان یا به . ذار استهای تولیدی و خدماتی تأثیرگ یتفعالای مشاغل و 

مستقیم پاسخگوی نیاز جامعه در  به طوردر کشور ما نیز صنعت بیمه عاملی است که . عبارت بهتر همان بیمه گذاران هستند

در حالی است که این صنعت این . های اقتصادی باشد یتفعالتنظیم تعامالت اجتماعی، تأمین امنیت حرفه ای کسب و کارها و 

رسیدن به پای کشورهای پیشرفته فاصله قابل  با یک عدم توفیق آشکار در انجام بهینه مأموریت خویش در کشور بوده و تا

 (.831 سهامیان مقدم،)توجهی دارد

های عملیاتی و خدماتی ی کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش در فرآیندها مؤلفهرسد توجه ویژه به توسعه  یمبنابراین به نظر 

این صنعت و عالوه بر آن بسط و گسترش فرهنگ کارآفرینی میان کارکنان شاغل بتواند به شکل متمایز، راه مناسبی در 

در همین راستا پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این مسأله است که اساساً میان کارآفرینی .پوشش این شکاف باشد

به همین منظور میزان کارآفرینی سازمانی در . شرکت بیمه البرز رابطه مستقیم وجود دارد یا خیر سازمانی و مدیریت دانش در

ی آن به شکل مستقل با ابعاد مدیریت دانش در این  رابطهی مربوطه اندازه گیری و  پرسشنامهشرکت بیمه البرز بوسیله ی 

شینه تحقیق، خالصه ای از مفاهیم کارآفرینی سازمانی و در مقاله پیش رو، ضمن بررسی پی. گیرد یمشرکت مورد سنجش قرار 

ی انجام پژوهش یاد شده و  نحوهاز سوی دیگر گزارشی از . شود یمی آن با مدیریت دانش در بطن چارچوب نظری تبیین  رابطه

                                                           
1 .Corporate entrepreneurship orientation 
2 .Knowledge management 
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ل از پژوهش پرداخته های آن ارائه شده و در پایان به همراه ارائه پیشنهادات عملی به نتیجه گیری از دستاوردهای حاص یافته

 .شود یم

 مبانی نظری پژوهش 

 کارآفرینی سازمانی 

توان به مفهوم واقعی آن  میان صاحب نظران اتفاق نظر وجود ندارد، در حقیقت از معنی کلمه آن نمی واژه کارآفرینیدر تعریف 

:  در واژه نامه وبستر. گرفته است به معنای متعهد شدن نشات  Entreprendreفرانسوی کلمه زا کارآفرینی واژه ریشه. پی برد

 (.838 هزار جریبی، ) کارآفرین کسی است که متعهد می شود خطرهای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی اداره و تقبل کند 

کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد . کارآفرینی فرآیندی است که منجر به ایجاد رضایت مندی و یا تقاضای جدید می شود

دراکر  پیتر(. 833 سعیدی کیا، )ش از راه تشکیل مجموعه ی منحصر به فردی از منابع، به منظور بهره گیری از فرصت ها ارز

 مدیریتی تفکر در پیشرو را آمریکا و شنوید می کارآفرینی درباره که چیزهایی گوید اکثر می چنین کارآفرینی خصوص در

 یک کارآفرینی. دارد ژن به ربطی نه و میان است در رازی نه است، کار در یسحر نه نیست، بیش ای گزافه قلمداد می کنید،

عبارت است از ایجاد  کارآفرینیاز سویی (. 838 هاجتس،  کوراتکر،) گرفت فرا را آن توان می علوم دیگر همچون و است علم

در اوایل سده شانزدهم (. همان منبع)  ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصت ها

کسانی را که در سمت هدایت ماموریت های نظامی بودند کارآفرین می خواندند، از آن پس برای انواع مخاطرات نیز همین واژه 

کارآفرینی موضوعی میان رشته ای است و در (. 831 فرهنگی و  صفرزاده، )با محدودیت هایی مورد استفاده قرار می گرفت 

از کارآفرین و . مدیریتی، روان شناختی، جامعه شناختی و اقتصادی می باشد ، برگیرنده رویکردهای خالقیت شناختی

 روانشناختی و مدیریتی رویکردی جامعه شناختی، با تعریف سه آنها که از میان کارآفرینی تعاریف مختلفی مطرح شده است

 (.  83 گلستان هاشمی، )گیرد  می قرار تامل مورد

 کارآفرینی نوعی فعالیت اجتماعی ارزشمند است و با مفاهیم جامعه شناختی مانند   8در رویکردی جامعه شناختی

 .نیاز جامعه، حل مسئله اجتماعی و فرهنگ توصیف می گردد

 عبارت است از نوعی نگرش، رفتار و به طور کلی نوعی سبک زندگی است و با مفاهیم  روانشناختی رویکرد ،

 .همچون شناخت، شخصیت، یادگیری و انگیزش توصیف می شود روانشناختی

 مدیریتی، کارآفرینی نوع خالقی از فرآیندهای مدیریتی است و با مفاهیم مدیریتی از قبیل طراحی راهبرد،  رویکرد

 .برنامه ریزی و سازماندهی توضیح داده می شود

 کارآفرینی انواع  

  .است نوع فردی که خود بر دو کارآفرینی - 

این نوع کارآفرینی، (.  83 احمدپور،)حالتی که فرد کسب و کار مستقلی را ایجاد می کند :  مستقل و آزاد کارآفرینی (الف

کارآفرین مستقل فردی است که مسئولیت اولیه . که منجر به ایجاد رضایت مندی و یا تقاضای جدید می گردد است فرآیندی

فرهنگی و  )ر را به عهده می گیرد و مشخصه اصلی کارآفرینی، نوآوری می باشد جمع آوری منابع الزم برای شروع کسب و کا

دراین جا فرد با اتکا به منابع مالی خویش و با داشته های ذاتی خود یک کار جدید را شروع می نماید و برای (. 831 صفرزاده، 

1»وسط که تحت عنوان برای مثال شرکت های کوچک و مت. رسیدن به موفقیت تمام تالش خود را می کند
SME » نامیده می

 (. 83 گلستان هاشمی، )شوند محصول فرآیندهای کارآفرینی مستقل هستند 

                                                           
1  . Webesters New Collegiate Dictionary 
2  . Creatological approach 
3  . Sociological approach 
4  . Psychological approach 
5 .Entrepreneurship 
6 .Small and medium enterprise 
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 کارآفرینیهنگامی که فعالیت کارآفرینی توسط فرد یا گروه داخل یک سازمان انجام گیرد، به آن : سازمانی درون کارآفرین (ب

 و حمایت بدون معموال و بسیار زحمت با کارآفرین که فرآیندی(.  83 گلستان هاشمی، )گفته می شود سازمانی  درون

. برساند ثمر به است، بروکراتیک و سنتی معموال که سازمانی در را ای کارآفرینانه فعالیت تا کند می طی سازمان رضایت

. ازمان بازتاب می یابدکارآفرینی درون سازمانی به شدت در فعالیت های کارآفرینانه و نیز جهت گیری های مدیریت ارشد س

این تالش های کارآفرینانه، چهار عنصر کلیدی را شامل می شوند، که عبارتند از اقدام به فعالیت های کارآفرینانه اقتصاد نوپا، 

 (.832 اصغری،  پیکارجو، علی )ابداع و نوآوری، نوسازی خویشتن و در نهایت تاثیر گذاری 

صوالت یا فرآیندهای نوآوری شده از طریق القا و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک که در آن مح :سازمانی کارآفرینی  - 

به عبارت دیگر، مجموعه فعالیت هایی است که از منابع و حمایت سازمانی به . سازمان از قبل تاسیس شده به ظهور می رسد

 سازمان که سازمانی فرآیندی ن کارآفرینیهمچنی(. 831 فرهنگی و  صفرزاده، )منظور دستیابی به نتایج نوآورانه می باشد 

 طور به گروهی یا فردی فعالیت های تمام و کنند وظیفه انجام نقش کارآفرینان در بتوانند کارکنان همه تا می کند طی

همچنین شامل پرورش رفتار کارآفرینانه در سازمانی است که قبال . برسانند ثمر به مرکزی در سازمان راحت و سریع مستمر،

یا فرآیندهای نوآورانه و خلق فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان ایجاد ( خدمات)اسیس شده، و فرآیندی است که محصوالت ت

در این نوع کارآفرینی، یک شرکت یا سازمان، محیطی را فراهم می سازد تا اعضا بتوانند در امور کارآفرینی مشارکت . می شود

 (. همان منبع)نمایند 

 انیکارآفرینی سازم 

فرآیندی است که در آن تولیدات و فرآیندها از طریق ایجاد فرهنگ کارآفرینی در درون یک سازمان در حال فعالیت توسعه  

شکل گیری فعالیت های کارآفرینانه بنگاه بارزترین نشانه های کارآفرینی سازمانی (. 831 فرهنگی و  صفرزاده، )داده می شوند 

 و کنند انجام وظیفه کارآفرینان نقش در بتوانند کارکنان همه تا کند می طی سازمان که ندیفرآی :سازمانی کارآفرینی. است

هنگامی که فعالیت . ثمر برسانند به مرکزی سازمان در راحت و سریع مستمر، طور را به گروهی یا فردی فعالیت های تمام

در این حالت فرد یا . د، به آن کارآفرینی سازمانی گویندکارآفرینی توسط فرد یا گروه کارآفرین در داخل یک سازمان انجام بگیر

گروه کارآفرین از قابلیت ها و امکانات یک سازمان استفاده کرده و اقدام به فعالیت کارآفرینی به عنوان فعالیتی با وابستگی 

مان، طراحی و عرضه خدمات نتیجه این نوع کارآفرینی معموال ایجاد یک واحد سازمانی جدید در داخل ساز. سازمانی می نماید

 و سازمان نمودن کارآفرین به فزاینده عالقه(.  83 گلستان هاشمی، )جدید و ایجاد ارزش های نوین برای سازمان می باشد 

 منظور به نظران صاحب از سوی گوناگون های استراتژی تا شده موجب آن در کارآفرینی فرهنگ نهادینه کردن جهت در تالش

 را اصلی نوع استراتژی دو توانیم می مختلف های دیدگاه تکامل مسیر مطالعه با. ارائه شوند و طراحی سازمان کارآفرینی ایجاد

 :ببریم نام رابطه این در

 درون سازمانی کارآفرینی یا سازمان در کارآفرین فرد وجود استراتژی( الف 

 سازمان در کارآفرینی ایجاد استراتژی( ب 

 درون در خالق تفکر یک اجرای و تکمیل به منجر که نهایتاً است گروهی یا فرد کارآفرینی بر یدتأک اول، نوع استراتژی در

 ساختار، در که تغییراتی عبارتی، به و باشد سازمان می خود اصلی محور دوم، نوع استراتژی در در حالی که. شوند سازمان می

 تفکر خلق بر مبتنی و کارکنان مدیران بین در مشترک همف و بینش یک نهایت در گردد، می سازمان ایجاد رفتار و فرهنگ

 محققان استراتژی، نوع هر برای. دهد می گسترش را جدید خدمت یا نهایت محصول در و جدید ترکیب جدید، نگاه جدید،

 این از جمله .اند شده گرفته نظر در فرآیندها بر مؤثر عوامل و الزم های فعالیت آن ها انواع در که اند نموده ارائه الگوهایی

 ها؛ فرصت کشف دادن قرار محور با گرا فرصت انسانی؛ کارآفرینی نیروی بر تمرکز با اداری کارآفرینی به توان می الگوها

 بر تمرکز و فناوری توان افزایش با هدف اکتسابی کارآفرینی اشتباه؛ و شکست مخاطرات تقلیل هدف با کارآفرینی تقلیدی

اصغری،  پیکارجو، علی. )نمود اشاره سازمانی درون مستقل واحدهای ایجاد بر تمرکز با خود جوش ینیکارآفر و صنایع؛ ترکیب

 832) 
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 فرآیند کارآفرینی سازمانی 

مراحل کارآفرینی سازمانی از سازمانی به سازمان دیگر و از ایده ای تا ایده دیگر تفاوت دارد و نمی توان فرمول ثابت و 

نمود، اما مراحل و اصول مشترکی در فرآیند کارآفرینی سازمانی و رفتارهای کارآفرینان دیده شده  استانداردی برای آن ترسیم

 (.831 فرهنگی و  صفرزاده، . )است از جمله مراحل چهار گانه ذیل که کانتر ارائه داده است

تعیین موضوع، مسئله یا اولین مرحله کارآفرینی درون سازمانی، تشخیص و : معین کردن مسئله و شکل گیری ایده جدید - 

کارآفرینان . ایده ایست که برای آشکار شدن و جمع آوری اطالعات آن ممکن است ماه ها و یا حتی سال ها وقت الزم باشد

سازمانی باید در این مرحله نه فقط به صدای درون خود گوش دهند بلکه با دیگران نیز مشورت کنند و از آنها نیز چیزهای 

 . از مشتریان و رقبا و غیرهیاد بگیرند مثال 

در . بعد از معین کردن موضوع یا ایده سازی، کارآفرینان سازمانی وارد ائتالف با دیگران می شوند: تشکیل ائتالف و اتحاد - 

سازمان های بزرگ، کارآفرینان برای ادامه و اجرای کار احتیاج به حمایت های مالی و قانونی مدیران دارند و باید سعی 

طریق ارتباط با دیگران،مهارت ها و سوابق خود با افراد، ریسک کار خود را برای سازمان توجیه کنند و در واقع ایده کنند از 

 .  اشان را به سازمان بقبوالنند و یا به اصطالح بفروشند

ر این مرحله، د. پروژه بعد از قبول شدن در این مرحله، فعال و هویدا می شود: تکمیل امکانات و تکمیل ایده جهت اجرا -8

این مرحله نیز در . کارآفرینان جهت تجهیز و تکمیل ایده به منظور اجرای ایده، تیم کاری تشکیل داده و فعالیت می کنند

سازمان های سنتی با موانعی از قبیل فرهنگ و ساختار سازمانی نامناسب، توانمند نبودن کارکنان، تضاد و دخالت زیاد، 

 .  شور و هیجان و تعهد قوی در کارکنان روبه روست فقدان اطالع صحیح، و نبودن

در این مرحله اگر پروژه مراحل قبلی را با موفقیت پشت سر گذاشته باشد، باید محصول یا فرآیند : برداشت و جانشینی - 

یتی جدید در سازمان به صورت عادی و طبیعی درآید و از این پس نیاز است تا بهره وری و ثبات را با مهارت های مدیر

عموما . معموال کارآفرینان عالقه ای به ماندن در این وضعیت ندارند و ادامه کار را به دیگری واگذار می کنند. افزایش داد

در سازمان های سنتی پیدا کردن جانشینی که توانایی اداره چنین پروژه هایی را داشته باشد و بتواند آن ها را به صورت 

ل است؛ اما در سازمان های کارآفرین، اگر پروژه شکست خورده باشد، به سرعت و یک وضع عادیدرآورد، بسیار مشک

قاطعیت آن را متوقف می کنند در حالی که سازمان های سنتی یا خیلی زود پروژه را شکست خورده تلقی می کنند و یا 

 .خیلی دیر پروژه های شکست خورده را متوقف می کنند

ی کلی  مؤلفهی  دستهش نامه و با عنایت به مطالب یاد شده، سعی در شناسایی چهار ی پرس یلهوسدر پژوهش حاضر نیز به 

جو سازمانی »، «ساختار منعطف». شود یمبرای اندازه گیری میزان گرایش به کارآفرینی سازمانی در شرکت بیمه البرز 

ی متغیر  دستهچهار « ارکنانقابلیت ها و انگیزش فردی ک»و « فرهنگ پشتیبان و محرک خالقیت و نوآوری»، «اثربخش

این چهار مؤلفه با استناد . شود یمهستند که در کنار یکدیگر و به عنوان گرایش به کارآفرینی سازمانی این شرکت اندازه گیری 

مؤلفه به شکل مناسبی، دیگر متغیرهای موجود در  از سویی، وجود این چهار. اند شدهبه پژوهش هاینون و کوروال انتخاب 

 .دهد یمی عنوان شده در تحقیقات قبلی را پوشش ها پژوهش

های مدیریتی را کاهش داده،  یهالسازمانی که ساختار منعطف دارد، سلسله مراتب سنتی سازمانی را به حداقل ممکن رسانده، 

در . شوند یم و جریان اطالعات در آن با سرعت بیش تری اعمال(  00 ،  تورن بری)بر ارتباطات و ساختارهای تیمی اتکا کرده

شود و سازمان با  یماین نوع ساختار بر سیستم پاداش، رقابت جویی، مخاطره پذیری، پشتیبانی صمیمانه و ارتباطات باز تأکید 

برت و (. 001 ،  ناسوردین و همکاران)شود یماحتمال کمتری دچار تضاد، استرس و ابهام عملکردی میان پرسنل خود 

                                                           
1. Thornberry 
2. Nasurdin and et al 
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نمایند که دلبستگی و وفاداری کمتری به آداب و رسوم  یمسازمانی منعطف را ساختاری معرفی  نیز ساختار( 993 ) واینستاین

 .های بوروکراتیک داشته باشد یوهشو 

از طرفی، جو سازمانی به عنوان صورتی از خواص محیط کاری تعریف شده است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط 

در واقع، جو سازمانی، اهرمی است برای جهت دهی . دهد یمار وی را تحت تأثیر قرار نیروی کار ادراک شده و انگیزش و رفت

ی ادراک نیروی کار از وضعیت عینی سازمان و شامل ارتباطات فرد با دیگر اعضای  نحوههای نیروی انسانی سازمان،  یتفعال

کلی یک جو اثربخش مستلزم وجود استقالل  به طور (.001 ،  ناسوردین و همکاران)باشد  یمسازمان در فرآیند انجام کار 

 .مناسب، دوستی و پیوستگی متقابل قوی، پشتیبانی نظارتی و فشار کاری محدود است

فرهنگ پشتیبان و محرک خالقیت و نوآوری شامل آن دسته از مکانیزم های حمایتی سازمان است که کارکنان خالق را به 

دهد و محرکی برای  یمهای کارآفرینانه سوق  یتفعالالقانه خویش جهت انجام ها و استعدادهای خ یتقابلسمت استفاده از 

 .انگیزش کارکنان و استفاده از حداکثر توانایی و بهره وری برای اقدامات نوآورانه است

یروی انسانی ی نبالقوهها و انگیزش فردی کارکنان نیز همان طور که بیان شد، اشاره به میزان انگیزه و تمایل  یتقابلدر نهایت، 

ها  یتمسئولهای کارآفرینانه و میزان توانایی و دانش آنان برای به عهده گرفن این نوع از  یتفعالسازمان برای انجام 

 (.008 ، 8هاینونن و کوروال)دارد

 مدیریت دانش 

 یعنى آن اول متقس به نظرها اختالف این دلیل .است شده ارائه آنبراى  زیادى هاى تعریف که است مفهومى دانش مدیریت

 شده ارائه گوناگونى تعاریف نیز دانش مدیریت براى ندارد، وجود دانش تعریف سر بر توافقى که آنجا از .مى گردد بر دانش

 است سازمانى سرمایه یک دانش که دارند تاکید پرز ارنست مانند نظران صاحب از برخى (.839  رضاییان و نورى قاضى)است

 و دانش گردآورى از است عبارت دانش مدیریت که است معتقد وى. کنند مى تعریف اساس ینهم بر را دانش مدیریت و

 بر دیگر برخى .سازمانی سرمایه یک عنوان به ها آن بازیابى قابلیت ایجاد و سازمان یک افراد تجربیات و عقالنى قابلیتهاى

 مدیریت که است افرادى از یکى کینگ نیگل .اند نجاندهگ خود تعاریف در را آن و دارند تاکید دانش مدیریت بودن مدار فرآیند

حسن )کند مى تلقى کار یک انجام براى نیاز مورد اطالعات درک از اطمینان حصول و خلق، سازماندهى، اشاعه فرآیند را دانش

 (. 831 زاده، 

ایه ای فکری در جامعه دانش امروز می دراکر دانش را چیزی غیر از سرمایه و نیروی انسانی بلکه به عنوان منبعی معنادار و سرم

داند که سازمان ها برای تبدیل آن به یک کاالی سرمایه ای باید در جهت ایجاد تعادل میان فعالیت های مدیریت دانش 

در تقسیم بندی دیگری از دانش، دو نوع دانش در سازمان شناسایی شده که شامل دانش آشکار و داش (. 998 دراکر،)بکوشند

دانش آشکار، دانش عینی، مستدل و منطقی است که به زبان رسمی در اسناد یا (.  99 نوناکا و تاکوچی، )تضمنی اس

پایگاههای اطالعاتی ذخیره شده و به راحتی قابل توزیع بین دیگران می باشد در حالی که دانش ضمنی، دانش ذهنی و تجربی 

فردی داخلی کسب شده و در وجود شخص ذخیره می شود لذا  است که در طول زمان از طریق آموزش، تجربه و فرایندهای

مدیریت دانش در واقع تالشی برای آشکار کردن دارایی . غیرملموس بوده و مستندسازی و انتقال آن به دیگران دشوار است

داونپورت و )دهای پنهان در ذهن اعضاء و تبدیل آن ها به دارایی سازمانی به منظور دسترسی تمامی کارکنان به آن می باش

مدیریت دانش را می توان استراتژی آگاهانه برای کسب دانش متناسب از افراد در زمان مناسب و کمک به (. 993 ، پروساک

این فرانید امکان دستیابی به تجربیات و . افراد در تسهیم و به کارگیری اطالعات در مسیر بهبود عملکرد سازمانی تعریف کرد

ی کند که منجر به ایجاد توانایی های جدید، بهبود عملکرد، تشویق به نوآوری و ارزش آفرینی برای دانش تخصصی را فراهم م

 .مشتریان گردد

                                                           
1 .Barret and Weinstein 
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 به را دانش مدیریت اصطالح بار اولین براى و نوشتند را آفرین دانش سازمان معروف کتاب 99  سال در که تاکوچى و نوناکا

 کارگیرى به و ارزیابى تسهیم، نگهدارى، ایجاد، و توسعه کسب، کشف، آیندفر دانش مدیریت که مى کنند بیان بردند، کار

 اهداف به دستیابى جهت مناسب ساختار ایجاد و وتکنولوژى انسانى منابع بین مناسب پیوند ایجاد طریق از سازمان در دانش

 هاى تصمیم اخذ براى الى،متو هدفمند هاى فعالیت طراحى چارچوب دانش، مدیریت وعلم هنر (. 83 عدلی،)است سازمان

 از سبقت و رقبا از سازمان سازى متمایز هدف با راهبردی فرآیند یک دانش، مدیریت زمینه، این در. است سازمانى اثربخش

 اداره براى مناسبى مدل تا باشند هماهنگ باید سازمان هاى هدف،فعالیت این تحقق منظور به .باشد مى ها آن رقابتى مزیت

یکی از مبای اصلی مباحث مرتبط با دانش، درک مفهوم سه جزء داده، اطالعات، دانش و تعامل بین آنهاست  .کنند خلق دانش

معموال داده ها به عنوان مواد خام، اطالعات به . که گاهی به این مثلث ضلع چهارمی به نام معرفت یا خرد نیز افزوده می شود

(. 993 داونپورت و پروساک،)به عنوان اطالعات با مفهوم شناخته می شودعنوان مجموعه ی سامان یافته ای از داده و دانش 

. داده ها به خودی خود عاری از مفهوم هستند و شامل مشاهدات، حقایق یا اعدادی هستند که اطالعات را به دست می دهند

یل گردیده، وقتی که اطالعات زمانی که داده ها به منظور خاصی سازماندهی شده در یک متن قرار می گیرند به اطالعات تبد

برای آشکار ساختن الگوهای غیر معمول یا گرایش های نهان مورد تحلیل قرار می گیرد به دانش تبدیل شده و زمانی که برای 

 .تصمیم گیری در موققعیت های واقعی زندگی به کار گرفته می شود تبدیل به خرد می گردند

 دانش مدیریت فرایند 

 :از اند عبارت اند گرفته قرار توجه مورد پژوهش ها اغلب در دانش که مدیریت بعد شش

 و راهبردی، ارزشی سطح سه در دانشی اهداف تعیین از است عبارت سازمان، در دانش تشخیص :دانش تشخیص . 

  پروبست و همکاران) دانشی شکاف شناسایی نتیجه در و سازمانی دانش موجود وضعیت تحلیل همچنین و عملیاتی

 (. 83 شاهقلیان، )داند یماکنون  آنچه و بداند باید سازمان آنچه تفاوت تعیین یعنی، (001 ، 

 اجاره یا خرید واسطه به دانش کسب: شود یم محقق کلی صورت دو به سازمان در دانش تحصیل: دانش تحصیل . 

 (. 00 ،  بیرکین شاو و شیهان)و خلق دانش(  00 داونپورت و گروور، )دانش

 پژوهشگران شود؛ بکارگرفته درستی به دانش که ابدی یم تحقق زمانی دانش مدیریت رسالت: دانش یریکارگ به .8

 تا است آن بر دانش مدیریت تالش تمام درواقع. دانند یم فرآیند نیتر مهم را مرحله این فیفر جمله از بسیاری

پروبست و )شود یم کاربرده به آن منفعت جهت در مفیدی طور به سازمان موجود دانش آیا که کند حاصل اطمینان

 (.001 ،  همکاران

 انتشار و شده توزیع همه بین که دارد را ارزش نیتر شیب زمانی دانش و اثر نیتر شیب زمانی ها دهیا: دانش اشتراک . 

 شخص، به سازمان یا گروه شخص، یک از دانش توزیع و انتقال یها تیفعال از است عبارت دانش تسهیم .کنند پیدا

 (.992 لی و همکاران، )دیگر سازمان ای گروه

 آن کلی دسته سه که است پذیر امکان ی مختلفیها روشبه  محور دانش سازمان دریک دانش توسعه: دانش توسعه . 

 (.001 پروبست و همکاران، )فرهنگی و توسعه انسانی تحقیق و توسعه، توسعه: از اند عبارت

 و سازی ذخیره انتخاب، منظور به که شود یم گفته ییها تیفعال و اه اقدام کلیه به دانش، نگهداری: دانش نگهداری .1

در سازمان در جهت ایجاد حافظه سازمانی و خبرگی و تخصص ویژه سازمان صورت  الزم یها دانش روزآمدی

 (. 83 شاهقلیان، )دیریگ یم

 پیشینه تحقیق

 زمینه در کشورها سایر و یران ا در شده انجام یقاتتحق از ای خالصه و نتایج آوری جمع منظور به بررسی و مطالعه دنبال به

 باشد یکسان پژوهش ین ا موضوع با دقیقا که پژوهشی موضوع رابطه بین کارآفرینی سازمانی و ارتباط آن با مدیریت دانش، ی

                                                           
1 .Probst  and et al 
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 این موضوع با که کشورها سایر  و ایران در شده انجام پژوهشی های موضوع ترین نزدیک ی چکیده امّا است؛ نشده مالحظه

 .شود می آورده قسمت این در دارد، خوانی هم مقاله

براساس نتایج . انجام داد« بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مازندران»در پژوهشی با عنوان (  83 )ـ بخشی 

تفویض اختیار بدست آمده موانع داخلی شامل تصمیمات مدیریت عالی در انتصاب و به کارگیری مدیران زیردست، عدم 

 .ین عوامل بازدارنده کارآفرینی سازمانی شناخته شدندتر مهمکافی، پیچیدگی و تعدد اهداف 

، الگویی را در ارتباط با فرهنگ سازمانی و کارآفرینی ها سازماندر   با مروری بر فرهنگ کارآفرینانه(  83 )ـ اصغریان 

فرهنگ سازمانی، گرایش گروهی در مقابل فردی و کارآفرینی در  کند بین ابعاد یموی اشاره . سازمانی ارائه کرده است

 .رابطه خطی وجود دارد ها سازمان

ی ها نظامی اجتماعی و فرهنگی دولت ایران بررسی کرد و ها سازماننیز وضعیت کارآفرینی سازمانی را در (  83 )ـ مقیمی8

هبردسازمانی، انگیزش و فرهنگ سازمانی را در این اطالعاتی و ارتباطی، کنترل و نظارت، پرداخت حقوق و دستمزد، را

 .نامساعد مشاهد کرد ها سازمان

در تحقیقی که با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سالمت سازمانی با کارآفرینی ( 839 )ناظم و همکارانش - 

مثبت بین ابعاد مدیریت دانش با  کارکنان در سازمان تامین اجتماعی انجام دادند که نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه

یعنی هرچه مدیریت دانش بیشتر در سازمان تامین اجتماعی بکار گرفته شود، در نتیجه کارآفرینی . کارآفرینی کارکنان دارد

 .کارکنان افزایش می باد

رمایه فکری دانش در پژوهشی با عنوان توسعه کارآفرینی سازمانی همراه با مدیریت س(  89 )ابراهیمیان و خلیل پور - 

محور  به این نتیجه دست یافته اند که کارآفرینی سازمانی سهم عمده ای در ایجاد شغل های جدید، ایجاد ثروت، کاهش 

فقر و ایجاد درآمد برای افراد و دولت ها دارد و تمامی کشور ها تالش می کنند تا با از طریق مدیریت دانش و تبدیل سرمایه 

 .های فکری سازمان یافته برای سازمان ایجاد ارزش کنند های انسانی به دارایی

در مطالعه ای با عنوان بررسی ارتباط مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در (  89 )عسکری پور و همکارانش -1

فراد سازمانهای کارآفرین استان سیستان و بلوچستان به این نتیجه دست یافتند که اتخاذ سیاست های درست و قرار دادن ا

با مدارک تحصیلی مرتبط با شغل در جایگاه مناسب و همچنین با ایجاد اعتماد سازمانی، تقویت روحیه افراد و به کارگیری 

 .فناوری اطالعات می توان سازمان را درجهت کارآفرین شدن هدایت کرد

 مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق

ت که مدل مفهومی این پژوهش، مدلی پژوهشگر ساخته و مبتنی بر ی تحقیق، نیاز به مدل مفهومی اسها گزارهبرای تنظیم 

گرایش به کارآفرینی ی ها مؤلفهبخشی از مدل مفهومی که  .مدلها و الگوهای علمی ارائه شده به وسیله صاحبنظران است

بخش . دهند یمیل است که متغیرهای مستقل را تشک( 008 )کند، برگرفته شده از مدل هاینون و کوروال یمرا بیان سازمانی 

دیگر مدل مفهومی که شامل مدیریت دانش  است و متغیرهای وابسته تحقیق را درخود جای داده است، از ده مؤلفه تشکیل 

  .است(  00 ) شده برگرفته شده از مدل مدیریت دانش سالیس
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 :باشد یمو چندین فرضیۀ فرعی که شامل یک فرضیۀ اصلی  اند شدهبا الهام ازاین مدل مفهومی، فرضیات تحقیق تدوین 

  اصلیفرضیه 

 .نی سازمانی با مدیریت دانش در شرکت بیمه البرز وجود داردیرابطه معناداری بین گرایش به کارآفر . 

 فرضیات فرعی 

 .رابطه معناداری بین گرایش به کارآفرینی سازمانی با بعد رهبری و مدیریت در شرکت بیمه البرز وجود دارد . 

 .ین گرایش به کارآفرینی سازمانی با بعد سرمایه فکری در شرکت بیمه البرز وجود داردرابطه معناداری ب . 

 .رابطه معناداری بین گرایش به کارآفرینی سازمانی با بعد سازمان یادگیریده در شرکت بیمه البرز وجود دارد .8

 .ز وجود داردرابطه معناداری بین گرایش به کارآفرینی سازمانی با تقسیم دانش در شرکت بیمه البر . 

 .رابطه معناداری بین گرایش به کارآفرینی سازمانی با کارتیمی در شرکت بیمه البرز وجود دارد . 

 .رابطه معناداری بین گرایش به کارآفرینی سازمانی با بعد خلق دانش در شرکت بیمه البرز وجود دارد .1

 .شرکت بیمه البرز وجود دارد رابطه معناداری بین گرایش به کارآفرینی سازمانی با بعد دیجیتالی در .2

 .رابطه معناداری بین گرایش به کارآفرینی سازمانی با بعد فرهنگ در شرکت بیمه البرز وجود دارد .3

 .رابطه معناداری بین گرایش به کارآفرینی سازمانی با بعد راهبردی در شرکت بیمه البرز وجود دارد .9

 .بعد ایده و مأموریت در شرکت بیمه البرز وجود دارد رابطه معناداری بین گرایش به کارآفرینی سازمانی با .0 

 تحقیق روش

با توجه به . باشد یممیدانی  -، کتابخانه ایها دادههمچنین روش گردآوری . تحیق حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است 

بدین . میل پرسشنامه بودی مورد نیاز، استفاده از تکها دادهین روش برای گردآوری تر مناسبی پژوهش و ماهیت آن، ها هدف

جهت اندازه گیری گرایش به کارآفرینی : ی گرایش به کارآفرینی سازمانی پرسشنامه(  :منظور از دو پرسشنامه استفاده شد
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طراحی شده است ( 008 )سازمانی از پرسشنامه استاندارد سنجش گرایش به کارآفرینی سازمانی که توسط هاینون و کوروال

جهت اندازه گیری مدیریت دانش، از پرسشنامه استاندارد مدیریت دنش که توسط : نامه مدیریت دانشپرسش( . استفاده شد

ی متعددی ها پژوهشی مذکور بارها در مطالعات و ها پرسشنامهباتوجه به اینکه از . طراحی شده استفاده شد(  00 )سالیس 

، از ها دادهز طرف دیگر، جهت تعیین پایایی ابزار گردآوری ا. شود یمی فوق تأیید ها پرسشنامهاستفاده شده است، لذا روایی 

بنابراین، برای سنجش پایایی پرسشنامه گرایش به کارآفرینی . استفاده شد Spssروش آلفای کرونباخ به کمک نرم افزار 

ونباخ برآورد همچنین ضریب آلفای کر. ی پایایی پرسشنامه است دهندهبرآورد شده که نشان  319/0سازمانی، ضریب آلفای 

 .ی پایایی این پرسشنامه است دهندهباشد که نشان  یم 0/  9شده برای پرسشنامه مدیریت دانش 

 جامعه آماری و روش نمونه گیری 

طبق آمارتعداد کارکنان این سازمان مجموعاًًً . باشد یمجامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ستادی شرکت بیمه البرز  

پرسشنامه بین  10 لذا عداد . نفر بدست آمد   ی آماری  نمونهن به وسیله فرمول کوکران، حجم بنابرای. نفر است0 8

 .پرسشنامه جمع آوری شد   کارکنان به روش نمونه گیری تصادفی توزیع و سپس 

 ها دادهتجزیه و تحلیل 

امروزه در . اصی برخوردار استها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خ تجزیه و تحلیل داده

ترین و  باشد، تجزیه وتحلیل اطالعات از اصلی آوری شده از موضوع مورد تحقیق می بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطالعات جمع

گیرند و پس  های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می داده. شود های تحقیق محسوب میمهمترین بخش

در این بخش در ابتدا به صورت خالصه آمار توصیفی . گیرند ردازش به شکل اطالعات در اختیار استفاده کنندگان قرار میاز پ

بندی  در آمار تحلیلی این تحقیق، جهت رتبه. مطرح می گردد و سپس اشاره به آمار تحلیل و بررسی فرضیه ها خواهیم نمود

ینی سازمانی و جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف از آزمون فریدمن استفاده گردیده هر یک از عوامل مرتبط با گرایش به کارآفر

. به منظور بررسی رابطه گرایش به کارآفرینی سازمانی با مدیریت دانش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. است

 .ه ای استفاده گردیده استوجود یا عدم وجود متغیرهای مستقل و ابسته در نمونه آماری از آزمون دو جملبرای 

 آمار توصیفی 

درصد از پاسخ  1همچنین . باشنددرصد زن می  86 درصد از پاسخ دهندگان مرد و  161 براساس داده های جمع آوری شده، 

  06سال و   تا    درصد بین  69  سال،    تا   8درصد بین  8068سال،   8تا    درصد بین   26 سال،   دهندگان زیر

  063درصد متاهل می باشند، و در نهایت    6 2درصد از پاسخ دهندگان مجرد و  69  سال سن دارند،    االی درصد ب

درصد فوق دیپلم و  1درصد لیسانس،  061 درصد فوق لیسانس،   86 درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیالت دکتری ، 

 .درصد دیپلم می باشند  96 

 آمار تحلیلی 

 س فریدمنآزمون تحلیل واریان  

ساختار منعطف، جوسازمانی )بندی هر یک از ابعاد گرایش به کارآفرینی سازمانی همان طور که بیان نمودیم به منظور رتبه

 .از آزمون فریدمن استفاده گردید( اثربخش، فرهنگ پشتیبان و محرک خالقیت، قابلیت ها و انگیزش افراد

 آزمون فریدمن:  جدول شماره

 میانگین رتبه ایش به کارآفرینی سازمانیگرابعاد مرتبط با 

  /0  ساختار منعطف

 30/8 جو سازمانی اثربخش

 2/8  فرهنگ پشتیبان و محرک خالقیت

  /   قابلیت ها و انگیزش افراد
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و کمترین رتبه مربوط به بعد گردد، باالترین رتبه مربوط به بعد ساختار منعطف  همان طور که درجدول فوق مشاهده می

 . باشدمی  لیت ها و انگیزش افرادقاب

 آزمون همبستگی پیرسون 

. به منظور بررسی رابطه گرایش به کارآفرینی سازمانی با مدیریت دانش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است

وش ر کمک شرکت بیمه البرز به در دانش مدیریت با گرایش به کارآفرینی سازمانی بررسی رابطه از حاصل های یافته

 .وجود دارد رابطه مثبت و معنادار%  9حاکی از آن است که بین این دو متغیر در سطح اطمینان  همبستگی پیرسون،
 آزمون فرضیه کلی تحقیق:  جدول شماره

 متغیر مستقل فرضیه

 

 گیری تصمیم سطح معناداری R R Square متغیر وابسته

گرایش به  اصلی

 کارآفرینی

 مدیریت

 دانش

 فرضیه تأیید 0,000 3  06 06113

بین گرایش به کارآفرینی سازمانی با مدیریت دانش شرکت %  معناداری  سطح در که گرفت نتیجه توان یم نتایج به توجه با

به عبارت دیگر، . شود یمتایید %  9لذا، فرضیه اصلی تحقیق در سطح اطمینان . مورد مطالعه، رابطه ی مثبت و معناداری دارد

 .شود یمکارآفرینی سازمانی موجب توسعه مدیریت دانش در شرکت بیمه البرز بهبود گرایش به 

همانطور که نتایج نشان می دهندگرایش به کارآفرینی سازمانی با . این قسمت به بررسی فرضیات فرعی اختصاص یافته است

 8جدول شماره . باشد یمات فرعی این امر معرف تایید شدن فرضی. ابعاد ده گانه مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری دارد

 .دهد یمی ده گانه را نشان ها آزمون
 آزمون فرضیه های فرعی تحقیق: 8جدول شماره

 R R Square وابسته متغیر متغیر مستقل های  فرعی یهفرض

 
 تصمیم گیری سطح معناداری

 تأیید فرضیه 06000   068 06212 رهبری و مدیریت گرایش به کارآفرینی  

0683 سرمایه فکری فرینیآبه کار گرایش  

3 

 تأیید فرضیه 06000    06

 تأیید فرضیه 06000  0 06  0618 سازمان یادگیرنده گرایش به کارآفرینی 8

 062 تقسیم دانش گرایش به کارآفرینی  

  

 تأیید فرضیه 06000 99 06

  06 کار تیمی گرایش به کارآفرینی  

  

 تأیید فرضیه 06000  1 06

 تأیید فرضیه 06000 22 06   061 خلق دانش ش به کارآفرینیگرای 1

 تأیید فرضیه 06000  8 06 06811 بعد دیجیتالی گرایش به کارآفرینی 2

 تأیید فرضیه 06000  1 06 9 061 فرهنگ گرایش به کارآفرینی 3

8 06 راهبرد گرایش به کارآفرینی 9

3 

 تأیید فرضیه 06000  9 06

 تأیید فرضیه 06000  8 06  0681 ایده و ماموریت نیگرایش به کارآفری 0 

دهد که گرایش به کارآفرینی سازمانی با کلیه ابعاد ده گانه  یمنشان  8های بدست آمده در جدول  به عبارت دیگر، یافته

د گرایش به توان انتظار داشت که بهبو یمبنابراین، . مدیریت دانش ارتباط مثبت داشته و این رابطه کامال معنادار است

کارآفرینی سازمانی در شرکت بیمه البرز موجب ارتقای، مدیریت در مولفه های رهبری و مدیریت سرمایه فکری، سازمان 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

همچنین نتایج . شود یمیادگیرنده، تقسیم دانش، کار تیمی، خلق دانش، بعد دیجیتالی، فرهنگ، راهبرد، و ایده و ماموریت 

ترین تاثیر گذاری را بر تقسیم دانش، کار تیمی و رهبری و مدیریت  یشبآفرینی سازمانی ، حاکی از آن است که گرایش به کار

تایید شدن فرضیات مذکور بدین معناست که تقویت گرایش به کارافرینی سازمانی در شرکت بیمه البرز ، زمینه ساز . دارد

 . شکوفایی ابعاد مدیریت دانش خواهد بود

 آزمون دو جمله ای 

لیل و بررسی وجود یا عدم وجود عوامل مربوط به گرایش به کارآفرینی سازمانی و عوامل مربوط به مدیریت دانش به منظور تح

خالصه نتایج آزمون دو جمله ای را مالحظه می   در جدول شماره. گردد ای استفاده می در شرکت بیمه البرز از آزمون دوجمله

 .فرمایید
 آزمون دو جمله ای:  جدول شماره

سطح معناداری  هامتغیر
(sig) 

نسبت 

 آزمون

نسبت مشاهده 

 شده 
 نتایج

گرایش به کارآفرینی 

 سازمانی
 0/ 0کمتر از 

بیمه البرز در زمینه گرایش به کارآفرینی از شرایط  0/  1/0

 .باشد مطلوبی برخوردار می

 0/ 0کمتر از  رهبری و مدیریت
شرایط بیمه البرز در زمینه ابعاد مدیریت دانش از  0/  1/0

 .باشد مطلوبی  برخوردار می

 0/ 0کمتر از  سرمایه فکری
از شرایط مطلوبی  تشخیص دانش بیمه البرز در زمینه  0/  1/0

 .باشد برخوردار می

 0/ 0کمتر از  سازمان یادگیرنده
از شرایط مطلوبی  تحصیل دانش بیمه البرز در زمینه  0 1/0

 .باشد برخوردار می

 0/ 0کمتر از  تقسیم دانش
از شرایط مطلوبی  بکارگیری دانش بیمه البرز در زمینه  3/0 1/0

 .باشد نمیبرخوردار 

 0/ 0کمتر از  کارتیمی
از شرایط مطلوبی  اشتراک دانش بیمه البرز در زمینه  0/  1/0

 .باشد برخوردار می

 0/ 0کمتر از  خلق دانش
  از شرایط مطلوبیتوسعه دانش بیمه البرز در زمینه  2/0 1/0

 .باشد نمیبرخوردار 

 0/ 0کمتر از  دیجیتالی
از شرایط مطلوبی  نگهداری دانش بیمه البرز در زمینه  1/0 /.1

 .باشد نمیبرخوردار 

 0/ 0کمتر از  فرهنگ
از شرایط مطلوبی  نگهداری دانش بیمه البرز در زمینه  8/0 1/0

 .باشد برخوردار می

 0/ 0کمتر از  راهبردی
از شرایط مطلوبی  نگهداری دانش ز در زمینه بیمه البر 0/  1/0

 .باشد برخوردار می

 0/ 0کمتر از  ایده و ماموریت
از شرایط مطلوبی  نگهداری دانش بیمه البرز در زمینه  0 1/0

 .باشد برخوردار می

 بحث و نتیجه گیری

د امروزی حایز اهمیت است، مورد بررسی ی کارآمها سازماندر این پژوهش تالش گردید تا ارتباط دو مقوله مهم رفتاری که در 

. قرار گیرید که نهایتاً نتایج آمار تحلیلی بیانگر ارتباط قوی بین مولفه های گرایش به کارآفرینی سازمانی با مدیریت دانش بود

 .گردد یمبنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته، پیشنهادهای زیر در راستای نتایج حاصله ارائه 
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  ترین ارتباط با گرایش به کارآفرینی سازمانی  یقومیان مولفه های مختلف مدیریت دانش، رهبری و مدیریت دارای از

تا حد امکان کارکنان را در تصمیم گیری مشارکت دهند، ایجاد : گردد یماز این رو پیشنهادات مقابل توصیه . بود

آزادانه بیان کنند، سرمایه گذاری  به صورتدات خود را جوی که کارکنان بتوانند نظرات و انتقادات یا حتی پیشنها

ی مختلف، حمایت مدیریت عالی سازمان از تغییرات و ورود دانش ها دورهمناسب جهت آموزش کارکنان و گذراندن 

 .جدید به سازمان

 ی سازمانی سرمایه فکری به عنوان یکی از مولفه های مدیریت دانش نیز داری ارتباط مثبت با گرایش به کارآفرین

های منابع انسانی، مواد اولیه،  ینهزمافزایش کارایی در : از اند عبارتباشد، در این زمینه پیشنهادات محقق  یم

تجهیزات و طراحی نظام تشویقی مبتنی بر آن، طراحی و استقرار فرایند مدیریت عملکرد نیروی انسانی، طراحی و 

 .دی، طراحی سیستم حمایت و تشویق از فکرهای برتر کارکناناستقرار نظام جانشین پروری برای کارکنان کلی

  ی کارآفرین تبدیل شده ها سازمانامروزه مباحث مربوط به سازمان یادگیرنده به عنوان یکی از شعارهای محوری در

: از اند عبارتلذا پیشنهادات محقق . باشد یمبرای بقاء سودآوری و رشد  ها سازماناست، به گونه ای که محور توجه 

تقویت سطح پژوهش و گفتگو در سازمان، تشویق حس همکاری و یادگیری گروهی مورد، توانمندسازی کارکنان 

برای رسیدن به یک بینش جمعی، طراحی و اجرای سیستم هایی برای مشارکت افراد در یادگیری، کسب تجربه از 

 .دستاوردهای دیگران

 از آنجا که تقسیم دانش نقش تعیین . ایش به کارآفرینی سازمانی استتقسیم دانش دارای رابطه مثبت و معنادار با گر

ایجاد فرهنگ : از اند عبارتکند پیشنهادات محقق جهت توجه به این مقوله  یمکننده ای در مدیریت دانش ایفا 

ی اه نگرشتقسیم و اشتراک دانش در سازمان، آموزش مدیران کارکنان و مدیریت تغییر، توجه رهبران به تغییر 

 .کارکنان

  باشد لذا در این زمینه  یمکارتیمی نیز دارای ارتباط مثبت و معنادار با گرایش به کارآفرینی سازمانی در سازمان

ی آموزشی به ها دورهایجاد روحیه کارتیمی در بین کارکنان، برگزاری سمینارها و : از اند عبارتپشنهادات مدنظر 

د کارتیمی، حمایت مدیریت عالی از تیم ها و فراهم نمودن امکانات الزم منظور آگاه سازی کارکنان نسبت به فوای

 .برای تیم ها

  خلق دانش از جمله مولفه های مهم مدیریت دانش است که دارای وجه مشترک زیادی با گرایش به کارآفرینی

د، در این زمینه پیشنهادات دهد که این دو مفهوم ارنباط نسبتاً باالیی باهم دارن یمنتایج تحقیق نشان . سازمانی است

ی تعامالت، یکپارچه سازی دانش درونی و بیرونی، ها شبکهاکتساب اطالعات و دانش از طریق : گردد یممقابل ارائه 

 .ایجاد دانش جدید از خالل کاربرد اطالعات و دانش برای حل مسأله

  های مدیریت دانش ارتباط نزدیکی با  یژگیوین تر مهمدهد که بعد دیجیتالی به عنوان یکی از  یمنتایج تحقیق نشان

فراهم نمودن و در اختیار قرار : از اند عبارتدر این زمینه پشنهادات مدنظر محقق . گرایش به کارآفرینی سازمانی دارد

دادن نرم افزارها و سخت افزارهای کاربردی مورد نیاز کارکنان، دسترسی کارکنان در حد کافی به اطالعات جهت 

 .ر کاری خودانجام امو

  طبق نتایج تحقیق فرهنگ به عنوان یکی از مولفه های مدیریت دانش دارای ارتباط مثبت و معنادار با گرایش به

تالش برای ایجاد فرهنگ حمایتی از : گردد یمباشد در همین زمینه پیشنهادات مقابل ارائه  یمکارآفرینی سازمانی 

ی تقویت خالقیت و نوآوری، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد میان طریق طراحی سیستم های تشویقی و انگیزشی برا

 .ها و کارهای تیمی در سطوح مختلف یتفعالی مختلف سازمان، فرهنگ سازی جهت ارتقای ها بخشافراد و 

  های مدیریت دانش در سازمان را  یتفعالراهبرد از جمله مولفه های کلیدی مدیریت دانش است که سمت و سوی

باشد پشنهادات  یماز آنجا که این بعد دارای رابطه مثبت و معنی دار با گرایش به کارآفرینی سازمانی . دکن یمتعیین 

ایجاد ساختار مناسب در سازمان جهت دسترسی اعضای سازمان به منابع، مطلع : از اند عبارتمحقق در این زمینه 
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یدات محیطی و نیز نقاط ضعف و قوت داخلی و تهد ها فرصتی سازمان، بررسی ها رسالتکردن افراد از اهداف و 

 .های مدیریت دانش یتفعالجهت اجرای 

  ایده و مأموریت به عنوان آخرین مولفه مدیریت دانش در این تحقیق دارای رابطه مثبت و معنادار یا گرایش به

واضح  به طورها باید  یتمورمأها و  یدها: گردد یمدر همین زمینه پیشنهادات مقابل ارائه . باشد یمکارآفرینی سازمانی 

ی که مدیران و کارکنان آن را به خوبی درک کنند و دریابند، مأموریت باید به حدی برای به طورو روشن بیان شود، 

تعهد و عالقه ایجاد کند، ایجاد ارتباط و هماهنگی در میان اجزای هر  ها آنمدیران و کارکنان جالب باشد که در 

 .مأموریت

 منابع 

توسعه کارآفرینی سازمانی همراه با مدیریت سرمایه فکری دانش محور، (.  89 . )یان، سید جواد؛ خلیل پور، مهدیابراهیم . 

 .کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران

 .ران، انتشارات شرکت پردیستعاریف، نظریات، الگوها، چاپ پنجم، ته: کارآفرینی(. 838 . )احمد پور داریانی، محمود . 

، مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی مدیریت کارآفرینی، مرکز ها سازمانفرهنگ کارآفرینانه در (.  83 . )اصغریان، احسان .8

 .کارآفرینی دانشگاه تهران

 کارهای و کسب آمیز تموفقی اندازی راه: کارآفرینی سعید، مقدم، جعفری ترجمه (.833 . )دوانه آر ایرلند، آر؛ بروس بارینگر، . 

 .اشراقی صفار انتشارات: اول، تهران چاپ جدید،

بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه (.  83 . )بخشی، غالمرضا . 

 .مازندران

کارآفرین، تهران، پژوهشکده تحقیقات  های سازمان و سازمانی کارآفرینی(. 832 . )اصغری پیکارجو، کامبیز، فرزانه، علی .1

 . 0 استراتژیک، شماره 

 .مفاهیم و زیرساخت ها، تهران، نشر کتابدار: مدیریت دانش(.  831 . )حسن زاده، محمد .2

 .مدیریت آموزش تحقیقات و موسسه نشر: تهران اول، چاپ کارآفرینی، مدیریت(.  83 . )نرگس مرادی، حسن .3

 .صول و مبانی کارآفرینی، تهران، انتشارات کیا، چاپ پانزدهما(.  833 . )سعیدی کیا، مهدی .9

 .8 طرحی نو دراندازیم، فصلنامه تخصصی بیمه ایران، شماره (. 831 . )سهامیان مقدم، جواد .0 

طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمانهای صنعتی ایران، رساله دکتری، دانشگاه (.  83 . )شاهقلیان، کیوان .  

 .واحد علوم تحقیقات: می، تهرانآزاد اسال

 .حرکت به فراو دانش، تهران، انتشارات فراشناختی اندیشه: مدیریت دانش(.  83 . )عدلی، فریبا .  

بررسی ارتباط مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در سازمان (.  89 . )عسکری پور، حسین؛ گرگیج، مریم؛ حسن زاده، فریبا .8 

، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و (سازمان های استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی در)های کارآفرین

 .کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران

تحلیل عاملی مولفه های فناوری ارتباطی و اطالعاتی (. 833 . )علم بیگی، امیر؛ ملک محمدی، ایرج؛ مقیمی، سید محمد .  

، شماره (علوم و صنایع کشاورزی)زمان ترویج کشاورزی، اقتصاد و توسعه کشاورزیمرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی در سا

 8. 

مؤسسه خدمات فرهنگی . های ارتباطات سازمانی نظریه(. 838 . )و خادمی، مهدی. و صفرزاده، حسین. فرهنگی، علی اکبر .  

 .838 رسا، 

کارآفرینی،  مرکز انتشارات مدلها و کاربردها، یه ها،نظر مفاهیم، -کارآفرینی ،( 83 ) .حسین صفرزاده، و اکبر علی فرهنگی، .1 

 .اجتماعی تامین و کار موسسه
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مدل یابی نقش اخالق در موفقیت سیستم های دانش، فصلنامه علمی ـ (. 839 .)قاضی نوری، سید سپهر و رضایئیان، صدیقه .2 

 . پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره

 تبرایی، محسن همکاری با محرابی، ابراهیم ترجمه کارآفرینی، بر معاصر نگرش(. 838 . )ردامریچا هاجتس، دانلداف، کوراتکر، .3 

 . مشهد فردوسی دانشگاه: تهران

 .مبانی علم کارآفرینی، اصفهان، جهاد دانشگاهی(.  83 . )گلستان هاشمی، سید مهدی .9 

: مطالعۀ موردی)های کاری مدیریت دانش در تیمبررسی عوامل تسهیل کننده (. 831 . )الجوردی، سید علی و خانبابایی، علی .0 

 .21، شمارۀ 0 فصلنامۀ دانش مدیریت، سال (. بانک کشاورزی

ی دولتی، مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی مدیریت ها سازمانبررسی موانع کارآفرینی در (.  83 . )مقیمی، سیدمحمد .  

 .کارآفرینی، مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سالمت سازمانی با کارآفرینی کارکنان (. 831 . )یم زاده، صمد؛ قادری، الهامناظم، فتاح؛ کر .  

 .در سازمان تامین اجتماعی، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال سوم، شماره نهم

 .کارآفرینی، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، چاپ اول(. 838 . )هزار جریبی، جعفر .8 
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