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Abstract

چکيده

The purpose of present study was study of
relationship organizational culture and knowledge
management with organizational entrepreneurship
employees of the offices of sport and youth in
Khorasan Razavi Province. The population of this
study included all employees of Youth and Sports
offices of Khorasan Razavi Province (N=380). 181
people were selected as sample based on M organ
sampling table via cluster random sampling method.
The questionnaires of organizational culture
(Sashkin,1996), organizational entrepreneurship
(Hill ,2003) and knowledge management (Neumann
and Conrad, 1999) was used to collect the data. The
reliability of a preliminary study on 30 subjects by
using Cronbach's alpha were calculated (0.88, 0.74,
0.88). The data were analyzed by Pearson correlation
and path analysis. Findings indicated that
organizational culture has a direct and significant
impact
on
knowledge
management
and
organizational entrepreneurship. Also the knowledge
management has a direct and positive impact on,
organizational entrepreneurship. Finally, the results
of the research model and the effect of the mediating
variable showed that organizational culture does not
have a significant impact on organizational
entrepreneurship through knowledge management.
Research findings imply the importance the role of
organizational culture and knowledge management
on organizational entrepreneurship. Therefore, it is
proposed to youth and sport offices mangers that to
create and strengthen the entrepreneurial orientation
of employees, use knowledge and culture building
programs.
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هدف از پژوهش حاضر بررس ی ارتباط فرهنگ سازمان ی و مدیریت
دانش با کارآفرین ی سازمان ی کارکنان ادارات ورزش و جوانان
 جامعه آمار ی این پژوهش را کلیه.استان خراسان رضو ی بود
کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضو ی تشکیل
) که برا ی تعیین نمونه آمار ی با استفاده از جدولN=980( دادند
 نفر به عنوان نمونه به روش نمونهگیر ی686 مورگان تعداد
 برا ی گردآور ی دادهها از. انتخاب شدند،تصادف ی خوشهای
 کارآفرین ی،)6331( پرسشنامههای فرهنگ سازمان ی ساشکین
)6333( ) و مدیریت دانش نیومن و کنراد1009( سازمان ی هیل
،0/88( استفاده شد و پایایی آنها در یک مطالعه مقدمات ی به ترتیب
 دادهها به کمک روشهای آمار ی.) به دست آمد0/88 ،0/44
.همبستگ ی پیرسون و مدلسازی معادالت ساختار ی تحلیل شدند
 دهد که فرهنگ سازمان ی بر مدیریت دانش و-نتایج نشان م ی
 مدیریت. کارآفرین ی سازمان ی تأثیر مستقیم و معنادار ی داشته است
دانش نیز اثر ی مثبت و مستقیم بر کارآفرین ی سازمان ی داشته
 در نهایت نتایج حاصل از مدل پژوهش و آزمون اثر متغیر.است
میانج ی نشان داد که فرهنگ سازمان ی به واسطه مدیریت دانش
 یافتههای پژوهش.بر کارآفرین ی سازمان ی تأثیر معنادار ی ندارد
بیانگر اهمیت نقش فرهنگ سازمان ی و مدیریت دانش بر
کارآفرین ی سازمان ی است؛ بنابراین پیشنهاد م یشود که مسئولین
ًادارات ورزش و جوانان جهت ایجاد و تقویت گرایش کارآفرینانه
. از برنامههای دانش افزایی و فرهنگسازی استفاده کنند،کارکنان
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تغییرات سرری محیط ،تشدید فضای رقابتی بین سازمانها،
رشرد سرری کسب و کارهای کوچک ،کوتاه شدن چرخة حیات
محصررروالت و افزایش روزافزون انتظرارهای جامعه؛ نیاز به
نوآوری و کارآفرینی را برای بقای سرررازمانها اجتناب ناپذیر
کرده اسرت ( .) 4در طول سرالهای گذشررته به ویژه در دو دهه
گذشرته مفهوم کارآفرینی در سازمانهای موجود تکامل یافته و
با عناوین مختلفی از جمله کارآفرینی سرررازمانی ،کارآفرینی
درون سرررازمرانی ،مردیریت کارآفرینی و کارآفرینی راهبردی
شناخته میشود ( .) 1سازمانها اهمیت ویژهای برای کارآفرینی
قائل میشوند و آن را به عنوان عاملی مهم برای ماندگاری در
عرصه رقابت قلمداد میکنند ( .) 9کارآفرینی فرآیندی است که
طی آن فرد کارآفرین با ایدههای نو و خالق و شررناسرررایی
فرصرتهای جدید و با بسریج مناب مبادرت به کسب و کار نو،
سررازمانی جدید ،نوآور و رشررد یابنده نموده که توأم با پذیرش
مخاطره و ریسرک اسرت و منجر به معرفی محصول یا خدمت
جردیدی به جامعه میگردد ( .)63کورنوال و پرلمن ،) 6330( 6
در یک طبقهبندی کارآفرینی را به دو نوع کارآفرینی فردی و
کارآفرینی سررازمانی تقسرریم کردند .در کارآفرینی فردی ،فرد
کارآفرین به طور مسررتقل و جداگانه اقدام به انجام کارآفرینی
میکند .کارآفرینی سررازمانی فعالیتهایی اسررت که از مناب و
حمایت سرازمانی به منظور دسرتیابی به نتایج نوآورانه برخوردار
میشرود ( .)61در بخش کارآفرینی سررازمانی حمایت مدیریت،
پاداش و تقویت ،توانمندی ،ریسرررکپذیری ،حمایت مدیریتی،
فرهنرگ سرررازمانی و سررراختار سرررازمانی عواملی مهم برای
فعرالیتهای کارآفرینانه به شرررمار میروند ( .) 48با توجه به
اینکه تربیتبدنی و ورزش در ایران اهمیت خاصرری دارد ،اغلب
مشراهده میشرود که در زمینة مدیریت سرازمانهای ورزشی و
امور مربوط به تربیتبدنی و ورزش ،کاسررتیهایی وجود دارد.
مدیریت ورزش و سرازمانهای آن اهمیت بسیاری دارد ،چرا که
ضرع در شریو مدیریتی و عدم تناسرب این شریوه با سراختار
سرازمان و تغییرات محیطی موجبات شرکست این سازمانها را
در رسریدن به اهداف اصرلی و اسراسیشان فراهم میآورد .اداره
کردن ورزش به سررازماندهی ،سرراختار سررازمانی و حمایت
مدیریت سرررازمانی که عوامل مهم در فعالیتهای کارآفرینانه
هسررتند ،به مفهوم جدی نیاز دارد ( ،)64اما متأسررفانه بررسرری
مطالعات انجام شده در کشور ما حاکی از این واقعیت است که
در سرازمانها و ادارات باألخص ادارت ورزش و جوانان شرررایط
الزم و کرافی برای کرارآفرینی کرارکنان آنننان که باید مهیا
1 . Kornowal & Perelman

نبوده اسرت ( .)68 ،48ورزش در کشرور ما در حال توسعه است
و همین تحرك میتواند زمینههای مناسرربی جهت فعالیتهای
کارآفرینانه را در کنار ورزش میسرر سازد ( ،)44بنابراین با توجه
به اهمیت اشررتغال و باال بودن نرخ بیکاری در میان جوانان و با
توجه به اهمیت نقش ورزش در ارتقاء سررط سررالمت اقشررار
جامعه و پیشررگیری از انحرافات اجتماعی و ایجاد جو رقابتی در
سرررمایهگذاری در صررنعت ورزش ،فراهم نمودن زمینه توسررعه
کرارآفرینی در حیطره ورزش یا تربیتبدنی از مناسررربترین
راهحلها جهت ایجاد اشرتغال و رف بیکاری میباشرد؛ از اینرو
کارآفرینی به عنوان پدیدهای نوین در ورزش نقش مؤثری را در
توسررعه پیشرررفت اقتصررادی کشررورها ایفا میکند .امروزه در
اقتصرراد رقابتی و مبتنی بر بازار ،کارآفرینی دارای نقش کلیدی
میباشررد ،لذا تربیتبدنی و ورزش به عنوان یک بازار رقابتی
بزرگ در جوام امروزی میتواند فرصررتهای شررغلی زیاد و
تخصرررصهای گوناگونی را در زمینههای متفاوت با توجه به
نیازهای فزاینده نهادهای ورزشرری به وجود آورده و در جهت
درآمدزایی کالن ،رشرررد و توسرررعه اقتصرررادی خانوادهها و
سررازمانهای ورزشرری گامی اسرراسرری بردارد ( .) 68با توجه به
اینکه کارآفرینی سازمانی میتواند با افزایش بهرهوری و بهبود
عملکرد و افزایش رقرابتپذیری در عرصررره ملی و بینالمللی،
اقتصراد آن کشور را تحتتأثیر قرار دهد ،شناسایی و استفاده از
سررراز و کرارهایی که به افزایش آن بیانجامد از اهمیت زیادی
برخوردار اسرررت ( .) 68سرررازمانها باید عوامل کلیدی افزایش
نوآوری در فرایند تولید محصرول و خدمات را شرناسایی کنند.
این عوامل دربرگیرنده کارآفرینی سرازمانی ،استراتژی کسب و
کار ،یادگیری سرررازمانی و مدیریت دانش اسرررت .در حقیقت
فرصرررتهرای آینرده برا ترکیب کردن حوزههای کارآفرینی و
مدیریت دانش قابل کشرر و دسررتیابی اسررت و هنگامیکه
سازمان بتواند به نحوی کارآمد این ترکیب را حفظ کند احتمال
دسررتیابی به نوآوری و توسررعه شررایسررتگیهای جدید افزایش
خواهد یافت ( .) 9برخی از اندیشررمندان معتقدند دانش مبنایی
برای نوآوری و موفقیت اقتصادی ایجاد می کند و این امر خود
به کسررب مزیت رقابتی منجر میشررود ( .) 9در عصررر کنونی
دانش به عنوان منبعی ارزشرمند و استراتژیک و هم چنین یک
دارایی مطرح اسرررت و ارائه خدمات و محصررروالت با کیفیت
مناسرب بدون مدیریت و اسرتفاده صحی از این منب ارزشمند
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امری دشوار و گاهی ناممکن است .کینگ و همکاران )1008( 6
و ترسرررا و همکراران  ،) 1001( 1مدیریت دانش را یک فرایند
سرراختارمند ،برای خلق ،کسررب ،تسررهیم ،انتقال و بهکارگیری
دانش ضرمنی و عینی به عنوان دارایی سرازمانی برای تشررویق
نوآوری تعری کردهانرد ( .) 49 ،14آنهرا در پژوهشهای خود
ترأکیرد میکننرد که فرایندهای مدیریت دانش ،رشرررتههای
زنجیرواری هسرررتنرد که تنها زمانی میتوانند منجر به ایده
پردازی ،نوآوری ،بهبود عملکرد و کسررب مزیت رقابتی پایدار
شرروند ،که این شرراخصها به صررورت نظاممند از هم دیگر
پشرررتیبرانی کننرد .مردیریرت دانش یکی از عوامررل مؤثر بر
کرارآفرینی اسرررت .مدیریت دانش بر خالف دیگر روشها به
راحتی تعری نمیشرررود زیرا دربردارنرده دامنرهای از مفاهیم،
رفتارهای مدیریتی ،فنآوریها و فعالیتها اسرت و ابزاری مهم
برای سرررازمانها جهت مدیریت بهتر اطالعات و مهمتر از آن
دانش اسرررت ( .) 96مدیریت دانش با ایجاد ،توسرررعه و ترویج
دانش و تمرکز بر دارائیهای غیر فیزیکی سرررازمان (تجارب و
دانش کارکنان) شررررایطی را برای بروز رفتار کارآفرینانه فراهم
می نماید و باعث به وجود آمدن سازمانهای کارآفرین می شود
که مجموعه این اقدامات تأثیر مسررتقیمی بر رشررد و توسررعه
اقتصرادی ،اجتماعی و فرهنگی سرازمان دارد .در واق میتوان
گفت سررازمانها اگر بخواهند از رویکرد کارآفرینی برای نیل به
اهداف خود یعنی بقاء ،رشرد و توسعه بهرهمند شوند بایستی ب ا
مدیریت بر دانش شررررایط را برای بروز رفتار کارآفرینانه فراهم
نمرایند ( .) 11مهرآذر و همکاران ( ) 6931در پژوهشررری تحت
عنوان بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خالقیت و کارآفرینی
نشررران دادنرد که بین مدیریت دانش و کارآفرینی و خالقیت
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ( .) 13نتایج پژوهش رحمانی و
رضرررایی فرحآبررادی ( ) 6939و ابراهیمی و همکراران ()6931
نشررراندهنده رابطة معنادار و مثبت بین اثربخشررری فرآیند
مدیریت دانش با کارآفرینی سرازمانی است ( .) 91 ،60یافتههای
پژوهش کمرالی و همکراران ( ) 6931نشررران داد کره تقویررت
مؤلفرههرای مردیریرت دانش میتواند کارآفرینی سرررازمانی را
افزایش داده و بسررتری در جهت بهبود فرهنگ کارآفرینانه در
سرررازمران را فراهم نمرایرد ( .)10ها و همکاران  ) 1061( 9در
پژوهش خود نشررران دادنرد کره هر چهار بعد مدیریت دانش
(کسب دانش ،انتقال دانش ،کاربرد دانش و حفظ دانش) ارتباط
معنراداری برا عملکرد مرالی و غیرمالی کارکنان دارد هم چنین

بیران داشرررتند که یافتههای این پژوهش نگرشهایی را برای
کارآفرینان ارائه میدهد تا بتوانند با کمک آن راهکارهای مؤثر
را در جهت بهبود عملکرد شررناسررایی نمایند ( .) 61یافتههای
پژوهش کیمرایو و همکراران  ) 1061( 4و لیو و دنگ ) 1061( 1
نشران داد که ابعاد مدیریت دانش اثر مثبتی بر فرایند کسب و
کرار و عملکرد سرررازمرانی دارد ( .) 14 ،19آشررروری و برومند
( ) 1064و عبدعلی و مسررلمی ( ) 1069در پژوهش خود نشرران
دادند که بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی ارتباط مثبت
و معنادار وجود دارد ( .) 6 ،1در کارآفرینی هدف ارائه محصررول
یرا خردمرت جردید به بازار اسرررت بهطوریکه این نوآوری در
محصرررول یرا خردمت از ترکیب دانش موجود و دانش جدید
اسرتخرا میشرود .پیش از ترکیب دانش ،سازمان باید تمامی
دانش بیرونی را که در راسرتای دسررتیابی به نوآوری مثمر ثمر
اسرت ،به درون سرازمان انتقال دهد ،این امر مستلزم آن است
که سرررازمان جهتگیری کارآفرینانه داشرررته باشرررد تا بتواند
تواناییاش را برای انتقال و ترکیب دانش در راسررتای توسررعه
خدمات و فرآیندهای جدید ارتقاء دهد ( .)9بهطور کلی مدیریت
دانش میتواند گسررترهای از ویژگیهای عملکرد سررازمانی را با
قادر سراختن سرازمان به عملکرد هوشمندانهتر بهبود بخشد .اما
این به تنهایی کافی نیسرت چرا که پیادهسازی مدیریت دانش
مسرتلزم هماهنگی با فرهنگ سازمانی موجود میباشد .زیرا در
هر سرازمانی فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد که
به افراد شرریوهً فهم و معنا بخشرریدن به رویدادها را نشرران
میدهد ( .)41کریتنر و کینسرکی  ) 1060( 1فرهنگ سازمانی را
مجموعهای از فرضریههای ضرمنی میداند که به طور مشترك
از سررروی گروه پذیرفته شرررده و نحوه ادراکات ،تفکرات و
واکنشها نسرربت به شرررایط و موقعیتهای متعدد محیطی را
مشرخص میسرازد ( .)11از فرهنگ سازمانی میتوان به عنوان
یک اهرم قدرتمند برای تقویت رفتار سررازمانی اسررتفاده نمود.
فرهنگ سرازمانی ضعی مان از آن میشود که افراد در تالش
برای نگاهداشررت پایگاه قدرت شررخصرری و کارایی خویش،
دانسرتههای خود را تسرهیم کرده و منتشرر سازند ( .) 91پاندی 4
( ) 1061و کائور و همکاران  ) 1061( 8در پژوهش خود دریافتند
که در راسررتای اجرای مدیریت دانش در سررازمان ،فرهنگ
سررازمانی نقش بسرریار مهم و تعیینکنندهای دارد (.) 99 ،11
شررروهرانی و همکاران ( ) 6939در پژوهش خود به این نتیجه
دسررت یافتند که بین مؤلفههای فرهنگ سررازمانی و مدیریت

1. King et al
2. Teresa et al
3. Ha et al
4. Kimaiyo
5. Liu and Deng

6. Kreitner and Kinicki
7. Pandey
8. Kaur et al
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دانش کرارکنان وزارت ورزش و جوانان رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد ( .)40وانگ  ) 1060( 6در پژوهش خود به این نتیجه
رسید که بی ن فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش ارتباط مستقیم
و معناداری وجود دارد .به عبارتی مدیریت دانش بدون فرهنگ
سازمانی تحقق نمییابد ( .) 41هم چنین اسماعیل نیا و بهرامزاده
( ،) 1064رونیراسررری و موحردی ( ،) 1069حجازی و همکاران
( )6934و اصرررل و همکراران ( ) 1061در پژوهش خود ارتباط
مثبت و معنادار بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش را تأیید
کردند (.) 98 ،1 ،66
وظیفه و توکلی ( ) 1061در پژوهشرری که در سررازمانهای
آموزش عالی انجام دادند به این نتیجه دسرررت یافتند که بین
فرهنرگ سرررازمرانی و مدیریت دانش و هم چنین ابعاد این دو
متغیر ارتبراط مثبت و معناداری وجود دارد ( .) 44عالوه بر این
محمدی و چیتسازان ( ) 1061طی پژوهش خود نشان دادند که
از میان ابعاد فرهنگ سرازمانی ،مأموریت و سرازگاری بیشترین
ارتباط را با مدیریت دانش دارد و در ادامه بیان صداشتند که با
بهبود فرهنگ سازمانی میتوان مدیریت دانش را ارتقاء بخش ید
( .) 90شررناسررایی دقیق فرهنگ سررازمانی و نحوه تأثیر آن بر
اسررتراتژیهای مدیریت دانش سررازمان الزم اسررت؛ زیرا مان
وابسرته کردن کلیشرهای و بدون بررسری شرکست برنامههای
مدیریت دانش به عوامل فرهنگی میشررود .فرهنگ سررازمانی
مناسررب (مثبت) فرهنگی اسررت که در جهت مأموریت ،آرمان
مشررترك ،هدفها و اسررتراتژیهای سرررازمان حرکت کند،
هم چنین فرهنگی اسرررت کره از کارآفرینان در باب تغییر و
نوآوری ،خطرپرذیری ،یرادگیری سرررازمرانی ،آیندهگرایی ،کار
گروهی ،رقابتی بودن و مشرررتریگرایی حمایت میکند (.)63
بنابراین برای تسرررهیل مشرررارکت افراد ،ایجاد دانش و بروز
رفتارهای کارآفرینانه ،فرهنگ سرررازمانی حائز اهمیت اسرررت.
نترایج پژوهش علیمردانی و همکراران ( ) 6939حاکی از وجود
ارتبراط مثبرت و معنرادار بین فرهنگ سرررازمانی و کارآفرینی
سرازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان قم میباشد
(.)1
1
پونویس و دیمررا ( ،) 1064آموزاده ( ،) 1064بهشرررتیفر و
شریعتیفر ( ) 1069و دوستی و همکاران ( ) 1069طی پژوهشی
در خصرو رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی

نشرران دادند که بین فرهنگ سررازمانی و کارآفرینی سررازمانی
ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد ( .) 94 ،3 ،8 ،4سرالیما و
کولن  )1060( 9در تحقیقی دریافتند که ،عوامل غیررسرررمی
مانند فرهنگ بر روی کارآفرینی اثرگذار اسررت و ابعاد مختل
فرهنگ کارکنان یک سررازمان ،مانند توجه به تالش آنها برای
تحقق اهداف ،زمینه را برای بروز فعالیتهای کارآفرینانه مهیا
میکند (.) 93
امروزه سرررازمانها برای رسررریدن به هدفهای خود در
محیطی چنان پینیده ،رقابتی و پویا و نامطمئن احتیا مبرمی
بره نوآوریهای تکنولوژیکی و سرررازمانی دارند که از طریق
اسرتراتژیهای کارآفرینی قابل حصررول اسررت ) .)40هم چنین
سرررازمرانهای ورزشررری به منظور حضرررور کارا و مؤثر در
عرصرههای مختل ورزشری ،اقتصادی و اجتماعی ،چارهای جز
توجه بیشرررتر به حوزههای مختل مدیریت دانش ندارند .لذا
میتوان گفت اگر فرهنگ سرازمانی کارآفرین و سیستم مدیریت
دانش به روز در سرررازمانهای ورزشرری جاری باشرررد ،باعث
تحوالت عظیم در این سررازمانها میشررود و حتی در عرصرره
ورزش جهان پیشگام خواهند شد.
از طرفی دیگر مهمترین گام در جهت برنامهریزی صررحی
کرارآفرینی شرررناخت عوامل مؤثر بر کارآفرینی میباشرررد که
بایسرتی مطالعات و تحقیقات وسری تری در این زمینه صورت
پذیرد تا بر اسرراآ آن مسررئولین و مدیران این ادارات بتوانند
الگوی مدون و راهکارهای اسرراسررری برای خلق ،بهکارگیری،
توسعه دانش ،خالقیت و کارآفرینی کارکنان طراحی نمایند .لذا
برا توجره بره مطرالرب مذکور و با در نظرگرفتن پژوهشهای
محدود انجام شررده در زمینة بررسرری الگوی ارتباطی بین این
مقولرههرا در بین کرارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسررران
رضروی که یکی از متولیان اصرلی ورزش این استان محسو ب
میشررود و عملکرد آن در کلیة ابعاد ورزش همگانی و قهرمانی
تأثیرگذار بوده ،ضرررورت انجام چنین پژوهشرری را مضرراع
نموده اسرررت .از این رو محقق بر آن شرررد تا تأثیر فرهنگ
سرازمانی بر کارآفرینی به واسطه نقش میانجی مدیریت دانش
را در قالب الگوی مفهومی زیر (شکل  ) 6بررسی نماید.

1. Wang
2. Paunovic & Dima

3. Salimath and Cullen
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شکل  .6مدل مفهوم ی پژوهش

روششناسی
این پژوهش از نظر مراهیرت و هردف از نوع تحقیقات
کاربردی است؛ و از نظر نوع پژوهش ،تحقیقی توصیفی –
پیمایشری و از نوع همبسرتگی اسرت که به شکل میدانی
انجرام شرررده اسرررت .با توجه به اینکه جامعه آماری این
پژوهش را کلیره کرارکنان ادارات ورزش و جوانان اسرررتان
خراسران رضوی ( 980نفر) تشکیل دادند و نمونه آماری بر
اسراآ فرمول کوکران  683نفر محاسبه شد که به منظور
افزایش اعتبرار و غنای پژوهش  631پرسرررش نامه در بین
کارکنان توزی شررد و در نهایت با حذف پرسررشنامههای
مخدوش 686 ،پرسشنامه کامل و بدون نقص مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت .الزم به ذکر اسررت که نمونهگیری به
روش تصرررادفی -خوشرررهای صرررورت گرفررت و از بین
شرهرسرتانهای آن  60شهرستان (مشهد ،نیشابور ،سبزوار،
تربت حیدریه ،سررخس ،رشرتخوار ،چناران ،قوچان ،فیروزه،
بجستان و کالت) انتخاب شد.
برای گردآوری اطالعات از پرسررشنامههای ویژگیهای
جمعیت شرناختی ،پرسرشنامه  90سؤالی فرهنگ سازمانی
ساشکین  ) 6331( 6در قالب پنج بعد قدرت فرهنگ سازمانى
( 1سررؤال) ،توجه به ارباب رجوع ( 1سررؤال) ،همسررویى
هدفها ( 1سررؤال) ،هماهنگى گروه کارى ( 1سررؤال) و
هماهنگى با تغییر ( 1سؤال) ،بود که با روش تحلیل عاملی
در حیطه ورزش اعتباریابی شررده اسررت؛ پرسررشنامه 69
سرؤالی کارآفرینی سررازمانی هیل  ) 61()1009( 1با چهار زیر
مقیاآ افعال سرازمانی ( 9سؤال) ،نگرش فردی ( 9سؤال)،
انعطافپذیری ( 9سرؤال) و فرهنگ کارآفرینی ( 4سؤال) و
پرسرررش نامه مدیریت دانش نیومن و کنراد )91()6333( 9
مشتمل بر  16سؤال و در قالب چهار بعد حفظ و نگهداری
)1. Sashkyn (OCAQ
2. Hill
3. Newman and Conrad

دانش ( 1سرؤال) ،انتقال دانش ( 1سررؤال) ،ایجاد دانش (1
سرؤال) و کاربرد دانش ( 1سرؤال) اسرتفاده گردید .هر سه
پرسرررش نرامه فرهنگ سرررازمانی ،کارآفرینی سرررازمانی و
مدیریت دانش بر اسررراآ مقیاآ  1ارزشررری لیکرت و در
دامنره  6ترا =6( 1کرام مخرالفم ترا =1کرام موافقم)
تنظیمشده بود که آزمودنی با توجه به درك خود از هر یک
از گویههای پرسررش نامه ،یکی از نمرات  4 ،9 ،1 ،6و یا 1
را انتخاب میکردند.
برای تأیید روایی صرروری و محتوایی ،تمامی پرسررش
نامهها در اختیار  60نفر از صاحبنظران ( 1دانشیار در رشته
مدیریت ورزشری 4 ،اسرتادیار در رشرته مدیریت ورزشی1 ،
دانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی و  1نفر کارشناآ
ارشرد مدیریت) قرار گرفت تا نظرهای تخصصی خود را در
مورد چگونگی نگارش سررؤاالت ،تعداد سررؤاالت ،محتوای
پرسرررشنرامهها ،ارتباط سرررؤاالت با گزینهها و هماهنگی
سؤاالت با اهداف پژوهش اعالم کنند و برای تعیین روای ی
سرازه پرسشنامهها ،از شیوه تحلیل عاملی تأییدی استفاده
گردید و عوامل اصلی پرسشنامهها مورد تأیید قرار گرفتند ؛
بنابراین میتوان گفت عوامل اسررتخرا گردیده به ص رورت
نظری و تجربی با مفروضات ابزار اندازهگیری منطبق است.
هم چنین یک مطالعه مقدماتی به منظور تعیین پایایی روی
 90نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان اسررتان خراسرران
رضررروی انجرام گرفرت کره نترایج آلفرای کرونبراخ برای
پرسرش نامه فرهنگ سازمانی ( ،) 0/88پرسش نامه مدیریت
دانش ( ) 0/88و پرسررش نامه کارآفرینی سررازمانی () 0/44
گزارش شرد .برای توصری دادهها از آمار توصیفی و برای
تحلیل اسرررتنباطی دادهها از آزمون ضرررریب همبسرررتگی
پیرسرررون و هم چنین برای تعیین روابط میران متغیرها در
قالب مدل علّی از مدلسرررازی معادالت سررراختاری بهره
گرفته شرده است .در انجام آزمونهای فوق از نرمافزارهای
آمراری اآپیاآاآ  4نسرررخه  16و آموآ  1نسرررخه 11
استفاده شد.
یافته های تحقیق
بررسری ویژگیهای جمعیت شناختی کارکنان نشان داد
که بیشررترین حجم نمونه را مردان تشررکیل دادهاند و رده
4. SPSS
5. Amos
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سرنی  99تا  98سرال باالترین فراوانی را دارد 10/1 .درصد
از آزمودنیها دارای مدرك کارشناسی بوده ،اکثر آزمودنی ه ا
دارای وضعیت رسمی و بیشترین سابقه فعالیت کارکنان در
اداره خود بین  61-60سال میباشد .هم چنین برای بررسی
طبیعی بودن توزی دادههرا برره صرررورت ترک متغیره از
شاخصهای کشیدگی و چولگی و برای تعیین طبیعی بودن
چند متغیره از ضررریب مردیا اسررتفاده شررد و با توجه به
نسررربرتهرای بحرانی بره دسرررت آمرده برای هر متغیر
( ) CR>1/18فرض عدم نرمال بودن توزی دادهها رد شررد.
هم چنین نتایج مربوط به آماره ضریب تحمل و عامل تورم

واریانس نشرران داد که بین متغیرهای مسررتقل هم خطی
چندگانه وجود ندارد .از آنجایی زیربنای اصررلی مدلسررازی
معا دالت ساختاری ماتریس همبستگی است ،در جدول ( ) 6
همبسرررتگی بین متغیرهای پژوهش ارائه شرررده اسرررت.
همانطور که در جدول ( ،) 6مشاهده میشود بین متغیرهای
فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش ارتباط مثبت و معناداری
وجود دارد .هم چنین میران متغیر فرهنرگ سرررازمرانی بررا
کارآفرینی سررازمانی نیز ارتباط مثبت و معناداری مشرراهده
شد .از طرفی نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن
است که بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی کارکنان
ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

جدول  .6ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

6

9

6

فرهنگ سازمانی

6

9

مدیریت دانش

**0/91

6

9

کارآفرینی

**0/44

**0/16

9

6
**p≤1/16

هم چنین با توجه به عدم توافق عمومی و کلی در بین
متخصرصران مدلیابی معادالت ساختاری بر روی بهترین
شرراخصهای برازندگی برآورد ،در پژوهش حاضرررر از بین
شرراخصهای برازندگی مقتصررد ،شرراخص خیدو نسرربی
( ) CMIN/DFو شرراخص ریشرره میانگین مجذور برآورد

تقریب ( ،) RMSEAشررراخص نیکویی برازش ( ) GFIو از
بین شررراخصهای برازندگی تطبیقی ،شررراخص برازندگی
تطبیقی ( ،) CFIشرراخص توکر-لویس ( ) TLIو شررراخص
برازش هنجار شررده ( ) NFIمورد اسررتفاده قرار گرفت که
توسط میرز  6و همکاران ( ) 1061پیشنهاد شده است.

شکل  .9مدل معادالت ساختاری
1. M eyers
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با این حال که حد استانداری برای مناسب بودن میزان این
شاخص وجود ندارد؛ بسیاری از اندیشمندان بر این عقیدهاند
که کوچکتر بودن این شاخص از  9نشان از برازش خوب
مدل است .همچنین میزان شاخص  RMSEAکه بر اساآ
خطاهای مدل میباشد نیز؛ باید کمتر از ( ) 0/08باشد تا بتوان
گفت ،نشان از برازش خوب مدل را دارد (.)69

جدول ( ) 1مهمترین شاخصهای برازش مدل را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،شاخصهای ،CFI
 GFI،RFI ،IFI ،TLIو  NFIبزرگتر از ( ،) 0/30نشان از
برازش خوب مدل و ( 0/80تا  ) 0/83نشان از برازش مناسب
مدل میباشد .یکی دیگر از بهترین شاخصهای نیکوئی
برازش مدل ،بررسی آماره کای دو بر درجه آزادی است ( ).

جدول  .9ضرایب استاندارد تأثیر متغیر فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی
IFI

RFI

TLI

GFI

0/84 0/31 0/36 1/39

CFI

NFI

CMIN/DF

RMSEA

P

CMIN

6/49

0/01

0/60

41

0/36 0/31

مدیریت دانش دارد .همچنین رابطهای معنادار بین مدیریت
دانش و کارآفرینی مشاهده گردید .در این مدل تأثیر م عنادار
فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی نیز مورد تأیید قرار
گرفت.

با توجه به ستون مقادیر بحرانی در جدول ( ،) 9مشخص
میشود که هر سه مسیر دارای تأثیر معنادار میباشند که در
جدول زیر نمایش داده شدهاند .تحلیل مدل ساختاری نشان
داد که فرهنگ سازمانی یک تأثیر مستقیم و معناداری بر

جدول  .9ضرایب استاندارد و مقادیر بحرانی مربوط به کلیه مسیرها
 %از ضریب
استاندارد

 %از انحراف
استاندارد

 %از مقدار
بحرانی

مسیرها

فرهنگ سازمانی

مدیریت دانش

0,18

0/11

9/40

مدیریت دانش
فرهنگ سازمانی

کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی سازمانی

0/11
0/14

0/14
0/61

9/44
1/3

در این قسمت ابتدا اثرات مستقیم ،سپس اثرات
غیرمستقیم و در نهایت اثرات کل مورد بحث و بررسی قرار
میگیرد .همانطور که در جدول ( ) 4مشاهده میشود،
فرهنگ سازمانی متغیری است که بهصورت مستقیم بر
مدیریت دانش تأثیر معناداری دارد .متغیر فرهنگ سازمانی
تنها بهصورت مستقیم بر مدیریت دانش تأثیر داشته است.

متغیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی نیز تأثیر مستقیم
و معنادار داشته است .متغیر فرهنگ سازمانی تأثیر م عناداری
بر کارآفرینی سازمانی داشته است که با توجه به جهت
ضریب مسیر این متغیرها ،میتوان گفت که این تأثیرات
بهصورت فزاینده میباشد .هم چنین فرهنگ سازمانی بر
کارآفرینی سازمانی تأثیر غیرمستقیم ضعیفی نیز داشته است.

جدول  .4ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم ،اثرات غیرمستقیم و اثر کل مدل پژوهش
متغیرها

فرهنگ سازمانی  <---مدیریت دانش
مدیریت دانش  <---کارآفرینی سازمانی
فرهنگ سازمانی  <---کارآفرینی سازمانی
در نهایت نتایج مندر در ستون اثرات کل نشان داد که
فرهنگ سازمانی بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی سازمانی
داشته است .همانطور که در این مدل مشاهده میشود 99
درصد از واریانس متغیر مدیریت دانش توسط فرهنگ
سازمانی و  44درصد از واریانس متغیر کارآفرینی سازمانی

اثر متغیرها
مستقیم غیرمستقیم

0/18
0/11
0/14

----0/03

کل

0/18
0/11
0/49

توسط مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی قابل تبیین می-
باشد.
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بحث و نتیجهگیری
نتایج تحلیل آماری نشاندهندهً آن است که شاخصهای برازش
کلی و جزئی همگی در سط مناسبی بوده است و رابطه بین دو
متغیر فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی را تأیید مینماید؛
یعنی هرچه فرهنگ سازمانی مناسبتر باشد ،سبب افزایش و
تقویت کارآفرینی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان
خراسان رضوی میشود .یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای
آموزاده ( ،) 1064دوستی و همکاران ( ،) 1069بهشتیفر و
شریعتیفر ( ،) 1069علیمردانی و همکاران ( ،) 6939پونویس و
دیما ( ) 1064و سالیما و کولن  )1060(6هم خوانی دارد (،4 ،1
 .) 93 ،94 ،3 ،8مککللند  ) 6316( 1معتقد است جوامعی که دارای
نیاز به موفقیت پایین هستند ،نرخ سرمایهگذاری و خطرپذیری در
آنها پایین است و به تب آن توسعه نیافته هستند و در جوامعی
که نیاز به موفقیت در آنها باال است ،نرخ سرمایهگذاری و
خطرپذیری در آنها نیز باال است .در این جوام افرادی پیدا می -
شوند که کسب و کار جدیدی را راهاندازی میکنند و سازمانها
یا واحدهای اقتصادی را سازماندهی می کنند و ظرفیت بهرهوری
آن را افزایش و بهبود می بخشند .مک کللند چنین افرادی را
کارآفرین می نامد و عواملی نظیر شیوه جامعهپذیری ،فرهنگ
حاکم و تحریک اجتماعی را عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ
کارآفرینی می داند که در این میان توجه خا او به فرهنگ در
امر کارآفرینی است ( .) 96با توجه به نیاز فعلی کشور برای
پیشرفت و توسعه و نیز رسیدن به جایگاه واقعی ،کارآفرینی
سازمانی میتواند کشور را در رسیدن به این مهم یاری رساند.
همانگونه که اشاره شد یکی از ابزارهای الزم برای رشد
کارآفرینی ،وجود فرهنگ سازمانی منطبق با کارآفرینی سازمانی
است .فرهنگ نامناسب موجب تنش و تعارض در سازمان و نیز
مان ابتکار و خالقیت میشود در واق فرهنگ سازمانی به عنوان
عاملی زیربنایی و حتی پایه و اساآ سرایر بسرترهای ضروری
برای توس عه کارآفرینی میتوانرد بره واسرطهً انعطرافپرذیری و
درگیرر کرردن تمامی کارکنران در تصرمیمگیرریهرای سرازمان
و شناسایی هدفها ،بهبرود قابلیرتهرا ،توانمندسرازی افرراد و
یافتن راهحلهای جدید ،اعتمادسازی و تسهیل ارتباطات فردی
و سازمانی و ایجاد یرکپرارچگی و انسرجام بریشترر میرران
کارکنرران نقررش اساسرری برررای بهبود مستمر ،القررا و
توسررعهً روحیررهً نرروآوری ،خالقیررت ،تسلیمناپذیری و
ریسکپذیری به کارکنران بره عنروان محورهرای اصرلی
کارآفرینی سازمانی ایفا کند و موجب ایجاد و تقویت نگرشها و
1. Salimath and Cullen
2. M cClelland

رفتارهای کارآفرینانه در ادارات ورزش و جوانان شود به نحوی
که تمامی کارکنان ،کارآفرینی و حرکت بره سروی آن را بره
عنروان یکی از ارزشهای بنیادی سازمان در نظر گرفته و
رفتارهای خود را در راستای آن تنظریم و انطباق دهند .با توجه
به مطالب بیان شده به طورکلی با در نظر گرفتن اهمیت و
تأ ثیرگذاری فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی نمونهً
مطالعره شرده ،مریتروان چنرین نتیجره گرفت که هرگونه
تالشری بررای ایجراد و تقویرت فرهنرگ سرازمانی اثرربخش
در ادارات ورزش و جوانان میتواند به بهبود و توسرعهً کرارآفرینی
سازمانی در آن منجر شود  .با توجه تأیید فرضیه اول پژوهش
حاضر پیشنهاد میشود مدیران و مسئوالن ادارات از اعمال
هرگونه کنترل مستقیم و تأکید بر اجرای مقررات خشک و دست
و پاگیر پرهیز کنند؛ مدیران و مسئوالن مسائل برون سازمانی و
نوآوری ،پیشرفتهای محیط ،انعطافپذیری و فضای باز تصمیم -
گیری را در سازمان خود گسترش دهند؛ تمهیداتی را جهت
تسهیل و تقویت ارتباطات فردی و سازمانی میان کارکنران در
ادارات ورزش و جوانان برا اعتمادسرازی میان افراد و ایجاد
انسجام بیشتر بین کارکنان در قالب یک فرهنگ سازمانی
اثرربخش به منظرور ایجراد محیطری پویرا و مسراعد بررای
شربکهسرازی و تعامرل اثرگرذار افرراد برا یکدیگر و گرایش آنان
به سوی تیمسازی و فعالیتهای گروهی بیندیشند.
نتایج حاصل از تحلیل مدل پژوهش نشان داد که فرهنگ
سازمانی اثر مستقیم و معناداری بر مدیریت دانش کارکنان دارد.
یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهش محمدی و چیتسازان
( ،) 1061وظیفه و توکلی ( ،) 1061کمالی و همکاران (،) 6931
ابراهیمی و همکاران ( ،) 6931اسماعیلنیا و بهرامزاده (،) 1064
اصل و همکاران ( ،) 1061شوهانی ( ) 6939و وانگ ( )1060هم -
راستا میباشد ( .)41 ،44 ،41 ،90 ،10 ،66 ،60 ،1فرهنگ
سازمانی یکی از عوامل مؤثر در استقرار مدیریت دانش و اساآ
موفقیت مدیریت دانش است .شیخ  )1066( 9معتقد است مدیریت
دانش مستلزم ایجاد فرهنگ سازمانی قوی است تا از آن حمایت
کند ( .)46ارزشهای حاکم بر سازمانها میتواند به استقرار و
اجرای استراتژیهای مدیریت دانش کمک مؤثری کند .بر این
اساآ میتوان چنین استنباط کرد که فرهنگ سازمانی نقشی
اساسی در برقراری مدیریت دانش دارد و هر اندازه فرهنگ
سازمانی قویتر باشد ،مدیریت دانش با موفقیت بیشتری اجرا
خواهد شد ،بنابراین فرهنگ سازمانی به عنوان شخصیت و
شالود اساسی سازمان نقش مؤثری در برقراری سیاست مدیریت
3. Shaikh

بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

دانش دارد و برای اینکه بتوان بهطور مؤثری دانش سازمان را
نظم بخشید و در کل سازمان اشاعه داد ،ابتدا باید به فرهنگ
سازمانی توجه کرد .در واق باید فرهنگی بر سازمانها حاکم شود
که از احتکار دانش اجتناب و فضای توأم با صمیمیت و اعتماد را
خ لق کند تا بدین ترتیب سازمان بتواند با کاربرد بهینهً دانش با
چالشهای محیطی مقابله و بقای خود را تضمین کند .امروزه
دانش نه تنها به عنوان منبعی برای بقای سازمانها ضروری است
بلکه موفقیت سازمانها در گرو دستیابی به دانش و فهم عمیق
آن در تمامی سطوح است؛ بنابراین با قبول جایگاه دانش به
عنوان عاملی مهم در تصمیمگیری ،سازمانها تمایل بیشتری در
پذیرش فناوریهایی دارند که به فرآیند مدیریت دانش سرعت
میبخشد ،این امر نیازمند وجود فرهنگ حمایتی و هماهنگ
شدهای است که تمام قسمتهای مختل سازمان را در برگیرد.
با توجه به تأثیر فرهنگ سازمانی بر افزایش مدیریت دانش
پیشنهاداتی جهت تحقق این مهم در ادارات ورزش و جوانان ارائه
میشود؛ مدیران و مسئوالن فرهنگ یادگیری مستمر را با تأکید
بر آموزشهای کاربردی مورد نیاز سازمان جهت بهبود تواناییها
و قابلیتهای کارکنان بسط و توسعه دهند؛ ایجاد فرهنگ به
اشتراكگذاری دانش در سازمان با برخوردهای تشویقی از جانب
سازمان و ایجاد شبکههای دانشی درون سازمانی؛ در اولویت قرار
دادن بهکارگیری دانش صری به نسبت دانش ضمنی ،به دلیل
نوپا بودن مباحث مربوط به مدیریت دانش در سازمان.
در نهایت نتایج تحلیل آماری نشاندهندهً آن بود که مدیریت
دانش به صورت مستقیم بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معناداری
دارد .یعنی با افزایش سط مدیریت دانش در سازمان میتوانیم
سط کارآفرینی سازمانی را گسترش دهیم .این یافتهها با نتایج
ها و همکاران ( ،)1061لیو و دنگ ( ،) 1061آشوری و برمند
( ) 1064رحمانی و رضایی فرحآبادی ( ،) 6939مهرآذر و همکاران
( ،) 6931پونویس و دیما ( ) 1064و کوشکی جهرمی و بودالیی
( ) 6983هم خوانی دارد ( .)91 ،94 ،13 ،14 ،11 ،61 ،1کارآفرینی
سازمانی الگویی مناسب برای سازمانها است و در حقیقت با نگاه
سط اکولوژیک ،یک پاسخ سازمانی است به تغییر و تحول
شتابان و رقابت شدید و عدم قطعیت .برای رساندن سازمانها به
سط کارآفرینی باید مقولههایی مانند مدیریت دانش و نوآوری
را شناسایی و آن را بکار برد .مدیریت دانش سازوکار اصلی
اثرگذار بر نوآوری است و نوآوری برای کارآفرین بودن سازمان
امری الزم و ضروری است .با توجه به نتایج پژوهش حاضر می -
توان چنین نتیجهگیری نمود که کارکنان شاغل در ادارات ورزش
و جوانان ،مدیریت دانش را به عنوان یک راهبرد آگاهانه در

شناسایی دانش ،ارزیابی ،سازماندهی و ذخیرهسازی آن را به
منظور افزایش کارآفرینی بکار میگیرند .هم چنین میتوان بیان
کرد که کارکنان به اشتراك گذاشتن دانش شخصی مربوط به
کارشان را بخشی از وظای و مسئولیتهای خود به شمار می -
آورند و برای موفقیت در این امر سعی در ایجاد فرهنگ سازمانی
انعطافپذیری مبنی بر یادگیری ،مشارکت ،اعتماد متقابل و
کارآفرینی می کنند .لذا با تأیید فرضیه سوم که حکایت از تأثیر
مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی دارد پیشنهاد میشود که
تمهیداتی الزم در خصو فرآیند تقسیم دانش ،جم آوری
اطالعات و ثبت وقای مهم سازمانی (مستندسازی شکستها و
موفقیتهای گذشته سازمان در خصو کارآفرینی کارکنان) در
ادارات ورزش و جوانان اندیشیده شود .هم چنین به منظور استفاده
از افکار افراد صاحب فکر ،سازمان مناب مالی و انسانی الزم را
در اختیار آنان قرار دهد و تمرکز بر ایدههای جدید را در سیاست -
های خود اعمال نماید .هم چنین با توجه به اینکه به ترتیب 99
درصد از واریانس متغیر مدیریت دانش و  44درصد از واریانس
متغیر کارآفرینی سازمانی توسط متغیرهای برونزا قابل تبیین
است ،پیشنهاد میشود محققان در تحقیقات آتی متغیرهایی را
بررسی نمایند که خار از محدوده این پژوهش بوده و مابقی آن
را میتواند تبیین کند.
در جم بندی مطالب میتوان بیان کرد که ادارات کل ورزش و
جوانان استانها به عنوان متولی ورزش در کشور ،برای سازگاری
با تغییرات روزافزون ،سری و پینیده و نامطمئن محیط و کش
فرصتهای بالقوه در عرصة ورزش ،به کارکنانی نیاز دارند که با
بهکارگیری دانش و انتقال مناسب آن زمینهساز رشد کارآفرینی
سازمانی باشند .به طور کلی با توجه به یافتههای پژوهش حاضر
میتوان اینگونه عنوان کرد که اگر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه
و شرایط مناسب انتقال دانش در سازمانهای ورزشی جاری
باشد ،این سازمانها همپای پیشرفت و تحوالت جهانی میشوند
و حتی در عرصه ورزش جهان پیشگام خواهند شد اما اگر فرهنگ
سازمانی حامی تسهیم دانش و کارآفرینی نباشد علیرغم صرف
هزینههای کالن ،باز هم نمیتوانند اثربخشی و کارآیی مطلوب
را داشته باشند .مدیران و مسئولین باید در نظر داشته باشند که
برای استقرار مدیریت دانش و رشد کارکنان کارآفرین ،فرهنگ
سازمانی از تکنولوژی و امثال آن مهمتر به نظر میرسد؛ بنابراین
با مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی شاخصههای فرهنگی مفید و
مؤثر بر مدیریت دانش و کارآفرینی ،حفظ و تقویت گشته و
شاخصههایی که نامطلوب و غیر مؤثر هستند ،تغییر یا اصالح
شوند.
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