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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی 

و طرح پژوهش، ( غیر آزمایشی)اجرای این پژوهش، توصیفی . تسهیم دانش در بین معلمان ابتدایی انجام شده است

و جامعه آماری مشتمل بر کلیه معلمان ابتدایی شهرستان املش بوده  ل یابی معادالت ساختاری روشهمبستگی از نوع مد

ر گیری د نمونهنفر محاسبه و با  96 می باشد که از جامعه حاضر حجم نمونه آماری توسط جدول مورگان ( نفر 466)

، پرسشنامه (8338کویین و گارت، )ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی . دسترس انتخاب شدند

به منظور تجزیه و تحلیل . بودند( 661 )و پرسشنامه تسهیم دانش وانگ و همکاران ( 8333)کارآفرینی بارینگر و بلودرن 

و برازش مدل با شاخص های برازش بررسی  استفاده( لیزرل)اختاری آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادالت س ازها  داده

اهم یافته ها حاکی از آن است که بین متغیرهای فرهنگ سازمانی، کارآفرینی سازمانی و تسهیم دانش همبستگی مثبت . شد

در فرهنگ کرد که افزایش گیری  توان نتیجه زا می زا و درون از تحلیل همبستگی میان متغیرهای برون. دار وجود دارد و معنی

تسهیم دانش همراه با  افزایش در به عالوه. کارآفرینی سازمانی و تسهیم دانش می شود افزایش در نمراتسازمانی منجر به 

در نهایت مدل معادالت ساختاری نشان می دهد که تسهیم دانش تاثیر . باشد افزایش در نمرات کارآفرینی سازمانی می

در پایان پیشنهادات کاربردی در راستای نتایج حاصل . کارآفرینی سازمانی میانجی گری می کنند فرهنگ سازمانی را بر

 .شده ارائه گردیده است

 .، معلمان ابتدایی املشتسهیم دانش ،فرهنگ سازمانی، کارآفرینی سازمانی: : کلیدواژه

                                                       
 .دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی   
 gharibzadeh@uma.ac.ir(    نویسنده مسئول. )دانشگاه محقق اردبیلی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی   
 .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور ارومیه   
 .محقق اردبیلی کارشناسی ارشد دانشگاه آموختهدانش    
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 مقدمه

ها بدون  در چنین شرایطی سازمان. ها هستند ها انسان سازمانهاست و متولیان این  بی شك دنیای امروز دنیای سازمان

ها و  آورشدن سازمان حتی با وجود فن. ها، نه تنها مفهوم نخواهند داشت، بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود وجود انسان

تژیك در بقای سازمان کماکان ای از سخت افزار در آینده، باز نقش انسان به عنوان عامل حیاتی و استرا تبدیل آنها به توده

 (.8916مشبکی،)باقی خواهد ماند 

فرهنگ مفهومی است که نقطه کانونی مطالعات در بسیاری از رشته های مختلف از جمله انسان شناسی، جامعه شناسی و 

ید و تالش ایجاد یك تعریف روشن از فرهنگ که مناسب تمامی رشته ها و دیدگاه ها باشد کار بسیار بع. روانشناسی است

(. 688 ، 8الیور)برای آن نامطلوب است، بنابراین، تمرکز بر روی یك تفسیر، فرهنگ از نگاه ارزش های مشترک است 

در زبان های انگلیسی و . به معنی کشیدن و نیز تعلیم و تربیت است "هنگ"و  "فر"کلمه فرهنگ مرکب از دو جز 

در فرهنگ (. 8914حسینی، )آن کشت و کار یا پرورش بوده است  به کار می رود و معنای "Culture"فرانسوی واژه 

دهخدا فرهنگ در زبان فارسی در اصل به معنی کشیدن، سپس به معانی دانش، ادب، عقل، کتاب لغت، نام مادر کیکاووس 

 (. 8916جزنی، )و شاخه درختی که به منظور جوانه زدن در زمین مدفون گردیده به کار رفته است 

الوین تافلر . موجود، با استانداردهای متنوع خود همواره در معرض تحوالت و تغییرات غی قابل پیش بینی استدر دنیای 

اعتقاد دارد ورود به قرن بیست ویکم به عنوان عصر فرا نظریه، هنگامی برای انسان ها جاذب خواهد بود که آدم کنونی 

تحقق این پدیده ایده آل زمانی امکان پذیر خواهد بود که از . باشد بتواند در مقابل تغییرات آن قرن، قدرت تحمل را داشته

این نیز مشروط به دانش و . هم اکنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات آنچنانی در دنیار آیندگان آماده سازد

بنابر این در هزاره سوم اجرای مدیریت دانش ضروری شده و موسسات باید با برنامه  (. 8914سعیدیان نژاد،)پویایی است 

بنابراین مسائلی از قبیل به روز کردن سازمان، توانمندسازی کارکنان،  .(661 ، 4چاندرا)ریزی برای اجرای آن اقدام کنند 

با توجه به اهمیت مدیریت  .ها الزم می دارد کارآفرینی سازمان و مسائلی از این قبیل ضرورت مدیریت دانش را در سازمان

دانش درسازمان ها و نقش آن در تولید، سازمان دهی، توزیع و اشتراک دانش، بسیاری از سازمان ها و موسسات تخصصی، 

امروزه . تالش می کنند تا با استفاده از فناوری های گوناگون بستر مناسبی را برای اجرایی مدیریت دانش فراهم نمایند

دانش دارای کلیدی جهت . دانش به عنوان یکی از مهمترین عوامل رقابتی سازمان درعرصه اقتصادجهانی به شمار می رود

 (.664 والزاک، . )کسب برتری رقابتی محسوب میشود

اخوان و  )دراین میان یکی از مهم ترین خصیصه ها که می تواند به مدیران کمك کند مدیریت دانش است 

از جمله مسائلی که درراستای پیاده سازی مدیرت دانش در سازمان ها وجود دارد، مساله تسهیم دانش (. 8936درویش،

تسهیم دانش عبارت است از تعامالت میان فردی (.  893جابری و دیگران،)درون سازمان و بین سازمان های متفاوت است 

دراین فرآیند پویا، افراد با . توزیع وجذب گرددگسترده ای که باعث می شود دانش و تجربه به طور موثر وسازنده ای 

 (.664 شنگ،)سختس های مواجه می شوند، اما در مقابل از ارزش های پایدار به کارگیری دانش بهرمند می گردد 

دربرخی از سازمانها که مدیریت دانش را به عنوان راهبرد اصلی برای بهبود مزیت سازمان خود به کارگرفته اند، درآغاز 

                                                       
  Oliver, G 



 .......بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی سازمانی  با در نظر گرفتن نقش میانجی                            8931بهار 

15 

ر پیاده سازی مدیریت دانش، ازفناوری اطالعات به عنوان عنصراصلی دراجرای آن نام می برند، اما شمارقابل توجهی از مسی

دراین .پژوهشگران و صاحب نظران از فرهنگ به عنوان عامل اثرگذار در اجرا و پیاده سازی مدیریت دانش یاد می کنند

است که مباحث فرهنگی، تعیین کننده تراز فناوری اطالعات می باشد در بررسی های خود نشان داده ( 8331)راستا مور 

بنابراین از آنجایی که فناوری مسئله ای همواره در حال پیشرفت و تغییر است و چنان (. 8938به نقل از قنواتی و صمدی، )

پیشرفت محسوب می شود اشاره شده است که کارآفرینی از نتایج ( 8911)چه در تحقیقات گذشته فرزانه و همکاران 

 .بنابراین مدیریت دانش باید در راستای پیشرفت و کارآفرینی سازمانی به کار گرفته شود

نهایتا آنچه در تسهیم دانش باید به آن توجه کرد این است که چگونه اطالعات صحیح در زمان مناسب در اختیار 

گیرساختن دانش دارای مزایای ذاتی است، اما افراد تمایل اگر چه گفته می شود که فرا(.  66 الورنس، )فرد قرار گیرد 

دالیل متعددی برای این مسئله شناسایی شده است و محققان که به بررسی فرهنگ می . چندانی برای این کار ندارد

آن عینی  ادعا می کندکه فرهنگ مفهومی انتزاعی است، اما پیامدهای( 665 )شاین. پردازند، آن را دالیل این امر می دانند

فرهنگ سازمانی، هویت . و محسوس است وسودمندی فرهنگ تنها هنگامی اتفاق می افتد که نتایج ان قابل مشاهده باشد

فرهنگ مجموعه از ارزش ها کلیدی است که اعضای سازمان به طور گسترده آن . اجتماعی هر سازمان را مشخص می کند

 (.660 تسوی و دیگران،)را پذیرفته اند 

یکی . یکی از عوامل دیگر در راه موفقیت سازمان ها، نقش کارآفرینی در توسه و پیشرفت سازمان است همچنین

ازشاخص های اصلی کارآفرینی ،کارآفرینی در سازمان است که بدون شك سهم چشمگیری توفیق و تعالی سازمان ها 

ودرحال توسعه مورد توجه جدی قرارگرفته کارآفرینی یکی ازمهمترین موضوعاتی است که درکشورهای توسعه یافته .دارد

( 686 )ویروساک . است کارآفرینی سازمانی راهی برای بازآفرینی قابلیت های اقتصادی و سازمانی به شمارمی رود

فرهنگ سازمانی . معتقداست که سازمان ها قبل از اقدامات دانش، بایستی نگاهی دقیق به فرهنگ سازمانی خود داشته باشند

 .یك عامل اصلی درصحنه مدیریت دانش مطرح می باشدبه عنوان 

 :مبانی نظری

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

برای رقابت به کار  های موفق بسیاری نیز آن را به عنوان ابزاری مؤثر بسیاری را در عرصه مدیریت معطوف ساخته  و سازمان

 (. 8919مقیمی،)اند  گرفته

پیتر دراکر معتقد است، کارآفرین کسی است که فعالیت اقتصادی کوچك و جدیدی را با سرمایه خود شروع می 

بنابراین کارآفرینان کسانی هستند که . کار آفرین بایستی ارزش ها را تغییر دهد و ماهیت آنها را دچار تحول سازد. کند

می کنند، فرصت های محیطی را شناسایی می کنند و با ترکیی نو از منابع و فرصت ها، روش و خدماتی ارائه می نوآوری 

 (.8919حسن مرادی،)کنند تا ضمن بقا در محیط بی ثبات و رقابتی از این نوآوری نیز سود بدست آوردند 

، در ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در (8939)نتایج تحقیق اردالن، سلطان زاده و بهشتی راد 

میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه حاکی از آن بود که بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و 

نی را پیش بینی فرهنگ ایدئولوژیك یا توسعه ای می تواند به طور مثبت و معنی دار کارآفرینی سازما. معنی دار وجود دارد

 .اما بین فرهنگ سلسله مراتبی و کارآفرینی سازمانی رابطه معنی دار مشاهده نمی شود. کند
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ی بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در بررسی رابطه"، در (8938)سیفری و تندنویس نتایج تحقیق کالته

فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی ارتباط مثبت و حاکی از آن بود که بین  "ی کل تربیت بدنی استان تهراناداره

، اهداف و ( r=999/6)های کارآفرینی سازمانی، ساختار در میان مولفه(.  p  ، 98/6 =r < 64/6) داری وجود دارد معنی

تباط با فرهنگ سازمانی ار(  r= 40/6 )و سیستم پاداش و تشویق (  r= 98/6 )، حمایت مدیریت ( r=596/6)استراتژی 

اما بین سیستم آموزش و اطالعات و فرهنگ سازمانی رابطه معنی داری (.  p < 64/6) مثبت و معنی داری نشان دادند 

 (.  p > 64/6)  مشاهده نشد

در تحقیق خود تحت عنوان طراحی مدل تاثیرگذاری فرهنگ سازمانی بر (  893)رضای دولت آبادی ودیگران 

مهار شرایط بحرانی با رویکرد پدافند غیر عامل نشان می دهد که فرهنگ سازمان، پیش تسهیم دانش و ایجاد چابکی در 

 .بینی کننده ی معناداری نسبت به تسهیم دانش کارکنان است

، در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در (8913)امین بیدبختی و دیگران 

ان سمنان بیان کردند که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه معنی داری وجود سازمان آموزش و پرورش شهرست

همچنین فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین ابزارهای استقرار و اجرایی موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان . دارد

 .محسوب می شود

ه بین مدیریت دانش و کارآفرینی انجام ، با موضوع بررسی رابط(8935)در مطالعه ای که محسن ساالریان در سال 

دادند به این نتیجه رسید که توجه ویژه مدیریت دانش و تالش جهت بهبود مستمر آن به عنوان یك مزیت رقابتی در قرن 

بیست و یك سازمان ها را در جهت رسیدن به اهداف خود و سوق دادن به سمت افزایش ظرفیت های کارآفرینی سازمانی 

ئر این تحقیق در نظر است به تاثیر  مدیریت دانش بر . ند های جاری سازمان بیش از پیش موفق خواهد نمودو بهبود فرآی

بررسی رابطه بین فرهنگ : با توجه به گفته های فوق هدف پژوهشگر در این تحقیق. کارآفرینی سازمان پرداخته شود

 .سهیم دانش در بین معلمان ابتدایی می باشدسازمانی  و کارآفرینی سازمانی  با در نظر گرفتن نقش میانجی ت

  روش  شناسی پژوهش

. و طرح پژوهش، همبستگی از نوع مدل یابی معادالت ساختاری روش است( غیر آزمایشی) اجرای این پژوهش، توصیفی

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه . زیرا در این پژوهش روابط میان متغیرها در قالب مدل علی مورد بحث قرار می گیرد

می باشد که طبق آمار کارگزینی آموزش و پرورش شهرستان املش،  8934-30معلمان شهرستان املش در سال تحصیلی 

در پژوهش حاضر چون جامعه آماری معلمان مدارس است و مدارس در سطح . نفر می باشد 466تعداد این معلمان 

لذا در پژوهش حاضر عالرغم . رار داشتند روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشدشهرستان در موقعیت های مختلف ق

اینکه تالش شده است حتی المقدور از روش مذکور استفاده شود، ولی به دلیل اینکه محدودیت دسترسی و زمان جهت 

نفری  466جامعه آماری  با توجه به. تماس با مدارس وجود داشت، لذا از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است

در ادامه برای اطمینان بیشتر به اعتبار داده ها . نفر با استفاده از جدول مورگان پیشنهاد شد96 معلمان، نمونه ای به حجم 

بنابراین . پرسشنامه به طور کامل بازگردانده شد 96 پرسشنامه میان نمونه آماری توزیع گردید که در این میان  46 تعداد 

جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از ضریب مسیر و مدل یابی معادالت . نفر در نظر گرفته شد 96 نه نهایی حجم نمو

 .استفاده خواهد شد Lisrel 8.8و  SPSS 22ساختاری با کمك نرم افزارهای آماری 
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 :اینك به توضیح در مورد هریك از روش های گردآوری اطالعات در این پژوهش می پردازیم

 پرسشنامه فرهنگ سازمانی

ایدئولوژکی و  -سلسله مراتبی -عقالیی)ی فرهنگ پرسشنامه استاندارد سنجش فرهنگ سازمانی شامل چهار مولفه

این مقیاس قبالً در مطالعات زیادی مورد استفاده قرار . ، است(8338)گویه مطابق با مدل کویین و گارت  1 و ( توافقی

کامالً )درجه ای لیکرت با گزینه های 4باشد که در طیف بر برای سنجش فرهنگ سازمانی میگرفته و یکی از ابزارهای معت

 .سوال بسته پاسخ می باشد 1 این پرسشنامه شامل . تهیه شده است( موافقم، موافقم، تا حدودی، مخالفم و خیلی مخالفم

برای  در اینجا نیز. زارش کرده استگ 14/6، در پژوهش خود پایایی ابزار سنجش فرهنگ سازمانی را (8913)سعیدی 

 .بود 11/6تعیین پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با 

 پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

، و متشکل از سهه  (8333)مقیاس سنجش کارآفرینی سازمانی، شامل پرسشنامه استاندارد مبتنی بر مدل بارینگر و بلودرن 

کهامالً مهوافقم،   )درجه ای لیکرت با گزینه ههای   4سوال در طیف  3و ( نوآوری و تحول، ریسك پذیری و پیشگامی)مولفه 

 . تهیه شده است( موافقم، تا حدودی، مخالفم و خیلی مخالفم

اده و پایایی آن را برای سه مولفه یاد در تحقیق خود مورد استفاده قرار د(  893)آبادی و پیران پرسشنامه فوق را دهقان نجم 

برای تعیین پایایی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی از روش آلفای  در اینجا نیز. گزارش کرده اند 16/6و  18/6،  13/6شده به ترتیب، 

 .بود 18/6کرونباخ استفاده شد که برابر با 

 پرسشنامه تسهیم دانش

سوال است که 9و شامل (661 )مقیاس سنجش تسهیم دانش، شامل پرسشنامه استاندارد مبتنی بر مدل وانگ و همکاران 

در ایهن  » و « در این سازمان، ما اغلب دانش و تجربه های خود را در اختیهار همکهاران قهرار مهی دههیم     » با عبارت هایی نظیر

و میهزان تسههیم دانهش در سهازمان را     « ایی و سرمایه به حسهاب مهی آیهد   سازمان دانش و تجربه های افراد به عنوان یك دار

این مقیاس بر طبق مقیاس لیکرت تنظیم شده است که پاسخ دهنده، پاسخ خهود را از خیلهی زیهاد تها     .   اندازه گیری می کند

 .خیلی کم انتخاب می کند

ه . گزارش کرده اند 11/6فاده قرار داده و پایایی آن را در تحقیق خود مورد است( 8938)پرسشنامه فوق را ابراهیمی و همکاران  

 .بود 15/6برای تعیین پایایی پرسشنامه تسهیم دانش از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با  در اینجا نیز

 :یافته ها
 :در تحقیق حاضر آمار توصیفی جامعه مورد مطالعه به قرار زیر می باشد 
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 پژوهشآمار توصیفی : 8جدول 

 تعداد 

 896 مرد جنسیت

 866 زن

 891 متاهل وضعیت تاهل

  5 مجرد

 

 تحصیالت

   8 کارشناسی

 30 ارشد

   دکترا

 

 سابقه کار

 06 سال 4کمتر از 

 31 سال 86تا  4

 86بیشتر از 

 سال

9  

 

 تعداد فرزندان

 01 ندارد

 99 فرزند 8

 04 فرزند 9یا   

 9بیشتر از 

 فرزند

85 

فرهنگ سازمانی، تسهیم دانش و کارآفرینی  متغیرهای غیرمستقیم و مستقیم اثرهای بررسی برای پژوهش این در

 این در ضمن، در .است شده استفاده تحلیل مسیر روش از پژوهش آزمون سوال اصلی چنین، هم و یکدیگر بر سازمانی

و  مدل برازندگی های مشخصه نهایت، در و گیرد می انجام اولیه مدل چارچوب در ها فرضیه هم زمان بررسی پژوهش

 .شود می آورده شده برازش مدل نمودار

 

 

 

 

 برآورد ضرایب اثر مستقیم:  جدول 

پارامتر استاندارد  متغیرها

 شده

t 

 00/3 39/6** اثر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش
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  90/8 49/6** اثر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی

 68/1 6/ 9** کارآفرینی اثر تسهیم دانش بر

  **P<0/01 

 

در سطح ( =00/3t)و با توجه به مقدار ( 39/6)اثر مستقیم متغیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش  با توجه به جدول 

 68/6در سطح ( =t 90/8)و با توجه به مقدار ( 49/6)اثر مستقیم متغیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی . معنی دار است 68/6

معنی دار  66/6در سطح ( =68/1t)و با توجه به مقدار ( 6/ 9)اثر مستقیم متغیر تسهیم دانش بر کارآفرینی. دار است معنی

 . است

 برآورد ضریب های اثر غیرمستقیم فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با میانجی گری تسهیم دانش: 9جدول 

پارامتر استاندارد  متغیرها

 شده

فرهنگ سازمانی بر اثر غیرمستقیم  

 کارآفرینی با میانجی گری تسهیم دانش

**98/6 

 

در سطح  98/6مشاهده می شود، اثر غیرمستقیم فرهنگ سازمانی بر کارآفرین سازمانی برابر با  9همانگونه که در جدول 

توان گفت که این متغیر  با توجه به اینکه این اثر غیرمستقیم از راه تسهیم دانش انجام می گیرد، می. معنی دار است 68/6

 مقایسه مسیر تحلیل های ویژگی از دیگر. نقش واسطه ای را در میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی ایفا می کنند

 واریانس میزان گیری اندازه چنین، هم و غیرمستقیم با اثرهای مستقیم اثرهای مقایسه یکدیگر، بر متغیرها کل اثرهای

 اثرهای مستقیم، اثرهای 5 جدول در اساس، این بر. است مدل وسیله به متغیرهای درونزا از کدام هر شده تبیین

 .است شده کارآفرینی گزارش بر متغیرها شده تبیین واریانس مقدار و اثرهای کل غیرمستقیم،

سازمانی و واریانس ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم و غیرمستقیم و اثرات کل متغیرها بر کارآفرینی : 5جدول 

 تبیین شده آن

اثرات  متغیرها

 مستقیم

اثرات 

 غیرمستقیم

اثرهای 

 کل

واریانس تبیین 

 شده

 58/6 15/6** 98/6** 49/6** فرهنگ سازمانی

 6/ 9**-  6/ 9** تسهیم دانش

 

سازمانی برابر  با می بینیم که اثر غیرمستقیم فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی  5با مشاهده داده های مندرج در جدول 

 .و معنی دار است 98/6
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 الگوی آزمون شده پژوهش:  نمودار 

 پژوهش شده آزمون الگوی برازش های شاخص: 4جدول 

X2/d.f.
 

GFI CFI AGFI PNFI RMSE

A 
13/  39/6 35/6 1 /6 99/6 659/6 

کارآفرینی سازمانی در سطح گزارش شده، برازش مدل پیش بینی  4با توجه به مشخصات نکویی برازش که در جدول 

 .خوبی است و این مشخصه ها حاکی از همسویی مدل برازش شده با جامعه نظری پژوهش است

 

 :نتیجه گیریبحث و

نتایج . در پایان هر فعالیت تحقیقی، محقق با توجه به آزمون فرضیه ها و رد یا قبول فرضیه ها باید نتایج کار را ارائه دهد

می توان گفت که یکی از بخش های . حاصل از فرضیه ها نیز بر اساس شکل گیری پیشنهادها برای انجام پژوهش هستند

تبدیل نظریه ها به عمل برای موفقیت در آینده باشد، ارائه ی نتیجه گیری  مهم پژوهش که در واقع می تواند راهی برای

نتایجی که بر مبنای تجزیه و تحلیل های درست و صحیح به دست آمده . های صحیح و پیشنهادات به جا و مناسب است

بنابراین نتایج . مرتفع سازند باشند، می توانند موانع و مشکالت موجود بر سر راه سازمان ها را به منظور علمی ساختن تحقیق

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی سازمانی  با در نظر گرفتن نقش میانجی "پژوهش حاضر نیز نیز با عنوان 

 .به قرار زیر می باشد "تسهیم دانش دربین معلمان ابتدایی
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سازمانی، تسهیم دانش و کارآفرینی فرهنگ  متغیرهای غیرمستقیم و مستقیم اثرهای بررسی برای پژوهش این در

 این در ضمن، در .است شده استفاده تحلیل مسیر روش از پژوهش آزمون سوال اصلی چنین، هم و یکدیگر بر سازمانی

و  مدل برازندگی های مشخصه نهایت، در و رفته شد انجام اولیه مدل چارچوب در ها فرضیه هم زمان بررسی پژوهش

نفر از معلمان نتیجه گرفته شد که  891در بررسی و تحلیل داده های تحقیق در بین  .شد آورده شده برازش مدل نمودار

 .فرهنگ سازمانی بر تسهیك دانش تاثیر مثبت و معنی داری دارد

با اینکه در رابطه با دو متغیر فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش تحقیقات زیادی صورت نگرفته اس لذا نتیجه حاضر با نتیجه 

چرا که آنان نیز در تحقیق خود به . همسو می بادش( 8913)و بیدبختی و همکاران (  893)ق دولت آبادی و همکاران تحقی

 .نتایج مشابه دست یافته اند

همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که تسهیم دانش قدرت پیش بینی و همچنیت اثرگذاری بر کارآفرینی 

لذا نتیجه حاضر با نتیجه . دانش تاثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی سازمانی دارد بنابراین تسهیم. سازمانی را داراست

در مطالعه ای که . چرا که ایشان نیز در تحقیق خود به نتایج مشابه دست یافته اند. همسو می باشد( 8913)تحقیق ساالریان 

رآفرینی انجام دادند به این نتیجه رسید که توجه ، با موضوع بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کا(8935)ساالریان در سال 

ویژه مدیریت دانش و تالش جهت بهبود مستمر آن به عنوان یك مزیت رقابتی در قرن بیست و یك سازمان ها را در جهت 

رسیدن به اهداف خود و سوق دادن به سمت افزایش ظرفیت های کارآفرینی سازمانی و بهبود فرآیند های جاری سازمان 

 .ئر این تحقیق در نظر است به تاثیر  مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمان پرداخته شود. از پیش موفق خواهد نمود بیش

در نهایت در بررسی تحلیل ها نشان داد که فرهنگ سازمانی می تواند با واسطه تسهیم دانش بر کارآفرینی سازمانی اثر 

، کالته (8939)اردالن، سلطانزاده و بهشتی راد ش حاضر با نتایج تحقیقات بنابراین پژوه. مثبت و معنی داری را داشته باشد

 .و ساالریان همسو می باشد( 8938)سیفری و تندویس 

الوین تافلر . در دنیای موجود، با استانداردهای متنوع خود همواره در معرض تحوالت و تغییرات غی قابل پیش بینی است

به عنوان عصر فرا نظریه، هنگامی برای انسان ها جاذب خواهد بود که آدم کنونی  اعتقاد دارد ورود به قرن بیست ویکم

تحقق این پدیده ایده آل زمانی امکان پذیر خواهد بود که از . بتواند در مقابل تغییرات آن قرن، قدرت تحمل را داشته باشد

این نیز مشروط به دانش و . گان آماده سازدهم اکنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات آنچنانی در دنیار آیند

 (. 8914سعیدیان نژاد،)پویایی است 

بنابر این در هزاره سوم اجرای مدیریت دانش ضروری شده و موسسات باید با برنامه ریزی برای اجرای آن اقدام کنند 

بنابراین مسائلی از قبیل به روز کردن سازمان، توانمندسازی کارکنان، کارآفرینی سازمان و مسائلی از این  .(661 ، 4چاندرا)

 .قبیل ضرورت مدیریت دانش را در سازمان ها الزم می دارد

اخوان و  )دراین میان یکی از مهم ترین خصیصه ها که می تواند به مدیران کمك کند مدیریت دانش است 

از جمله مسائلی که درراستای پیاده سازی مدیرت دانش در سازمان ها وجود دارد، مساله تسهیم دانش  (.8936درویش،

 (. 893جابری و دیگران،)درون سازمان و بین سازمان های متفاوت است 

ش را فراهم بنابراین مدیران کارآفرین اگر به دنبال کارآفرینی هستند باید زمینه های مورد نیاز برای مدیریت و تسهیم دان

چنانچه نتایج هم نشان داد تشهیم دانش ناشی از فرهنگ سازمانی بوده و چنانجه . نموده و کارآفرینی را در سازمان باال ببرند

. افراد و سازمان فرهنگ مناسب در زمینه مدیریت و تسهیم دانش نداشته باشند طبیعتا کارآفرینی نیز صورت نخواهد گرفت
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میگردد تا با در نظر گرفتن آموزش های ضمن خدمت و مسئلی از این قبیل که می تواند در باال بردن لذا به مدیران پیشنهاد 

فرهنگ و تسهیم دانش در سازمان نقش به سزایی داشته باشد بکوشند و اقدامات الزم را مبذول فرمایند تا سازمانی 

 .کارآفرین و فعال داشته باشند
 منابع

 فارسی

بررسی نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان (. 8938)فاتح، اصغر و حاجی پور، ابراهیم ابراهیمی، عباس؛ محمدی 

 .894-808، صص 59، شماره  8دانشگاه تربیت مدرس، مدیریت نظامی، دوره 

ارائه چارچوب مدیریت بحران مبتنی بر مکاتب فکری مدیریت دانش ایرل (. 8936)اخوان، پیمان و درویش زاده، مرضیه 

 .8، شماره 9 حران زلزله، پژوهش نامه پردازش و مدیریت اطالعات، دوره در ب

ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی بر کارآافرینی سازمانی، (. 8939)اردالن، محمدرضا؛ سلطانزاده، وحید و بهشتی راد، رقیه 

 .88-95: 9 ، شماره 9نامه آموزش عالی، دوره 

رابطه رضایت شغلی با تعهدسازمانی در کارکنان آموزش و پرورش، دو ماهانه ، 8910: امین بیدختی، ع ا؛ صالح پور، م

 .0 پژوهشی دانشگاه شاهد، سال چهاردهم، دوره جدید، شماره -علمی

بررسی تأثیر انگیزش های درونی و بیرونی بر تسهیم دانش (.  893)جابری، اکبر؛ سلیمی، مهدی و خزایی پول، جواد 

، نشریه (مطالعة موردی کارمندان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان)شی کارکنان در سازمان های ورز

 .44-94: ، پیاپی80، شماره 4مدیریت ورزشی، دوره 

 .نشر نی: ؛ مدیریت منابع انسانی، چاپ سوم، تهران(8916)جزنی، نسرین 

ارائه شده در همایش رهبری سازمان های دانش آفرین و یادگیرنده، مجموعه مقالالت (. 8919)حسن مرادی، نرگس 

، انتشارات علمی دانشگاه آاد اسالمی واحد  891بهمن  96منطقه ای مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش، 

 .ساواالن: رودهن، تهران

دانشگاه تربیت : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشکده تربیت مدرس، تهران(. 8914)حسینی 

 .مدرس

 .ساپکو:، مدیریت دانش، ترجمه حسین رحمان سرشت، تهران(8331)اچ، الرنس پروساک داونپورت، تامس 

بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی بر رابطه میان رهبری معنوی و (. 8938)دهقان نجم آبادی، عامر و پیران، محمد 

های جهان بیمه، تازه  ،(نمایندگی های یك شرکت بیمه در شهر ساوه: مورد مطالعه)کارآفرینی سازمانی 

 . 8 -4: 98شماره 

طراحی (.  893)رضایی دولت آبادی، حسین؛ خزایی پول، جواد؛ کیاالشکی، جعفر؛ امانی، مجتبی و وریج کاظمی، رضا 

مدل تاثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با 

 .04-49، صص 9، شماره  دیریت بحران، دوره رویکرد پدافند غیرعامل، نشریه م



 .......بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی سازمانی  با در نظر گرفتن نقش میانجی                            8931بهار 

15 

بررسی رابطه تعهدسازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی (. 8935)ساالریان، محسن؛ حبیبی، شهربانو و بهرام پور، خاطره  

، اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت (اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران: مطالعه موردی)

 (.مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)انقالب اسالمی در هندسه قدرت نظام جهانی 

:  ، شماره 8وره شناسایی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل کویین و گارت، روانشناسی تربیتی، د(. 8913)سعیدی، پرویز 

43-53. 

تاثیر گرایش بازار و فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچك و (. 8938)قنواتی، مهدی و صمدی، منصور 

 .99- 3، ص 4 متوسط فعال در استان تهران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفتم، شماره 

بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل  رابطه ی» (.  893. )سیفری، معصومه و فریدون تندنویس کالته

 سال. تهران. تهران معلم تربیت. حرکتی رفتار و ورزشی مدیریت در پژوهش نشریه  .«تربیت بدنی استان تهران

 .8938، پاییز و زمستان (بیستم پیاپی)5، شماره(پیاپی دهم)دوم

 .نشر ترمه، چاپ دوم: کاربردی، ارزش از رفتار انسانی، تهرانتحلیل : مدیریت رفتار سازمانی(. 8916)مشبکی، اصغر 

، تهران، دانشگاه NGOs: پژوهشی در سازمانهای غیردولتی: کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی(. 8919)مقیمی، محمد 

 .تهران

میزان پاسخگویی (. 8911) عابدی، محمد رضاو  فروغی ابری، احمد علی؛ لیاقت دار، محمد جواد؛ واصفیان، فرزانه

 روش های تدریس برنامه درسی دانشگاه ها و رفتار کارآفرینی تجربه از نقطه نظر اساتید و دانشجویان، 

 .6 ، شمارهپژوهشنامه تربیتی
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