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 Purpose: Today, the discussion of employment and 

entrepreneurship is one of the most important issues of concern to 
all governments around the world, because the lack of employment 

in the population of a country leads to many personal and collective 

problems; These problems may be more for the educated class who 
have continued their education in the hope of getting a suitable job. 

In addition, organizations attach special importance to 

entrepreneurship in order to align with the changing needs of 
customers and the current complex environment, and consider it a 

factor of sustainability in the field of competition, and one of the 

ways to achieve this goal is to create conditions Entrepreneurship is 

for graduates . 
Materials and Methods: Therefore, the present research was 

conducted with the aim of investigating the impact of knowledge 

management dimensions on the development of entrepreneurship of 
graduates. The statistical population of this research included all 

graduates of Islamic Azad University in Tehran. The research data 

collection tools were Nonaka's knowledge management 
questionnaires (1995) and Antonik and Hiserich's (2003) 

entrepreneurship development questionnaires, whose formal and 

content validity was approved by experts and reliability was 

calculated using Cronbach's alpha test greater than 0.7. In order to 
analyze the research data, SPSS21 software and multiple regression 

test were used. 

Findings: the results indicated that the dimensions of knowledge 
management (knowledge creation, knowledge sharing, knowledge 

storage, and knowledge application) have a positive relationship 

with the development of entrepreneurship among graduates. And 

they have meaning . 
Conclusion: The results of multiple regression also showed that the 

variables of knowledge creation, knowledge application, and 

knowledge sharing and knowledge storage can be introduced as 
predictive variables for the entrepreneurship of graduates. 
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 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 دانش کارآفرینی توسعه بر دانش مدیریت تأثیر بررسی

 آموختگان

 1کیا سنا
 کیش، المللبین واحد آموزشی، مدیریت گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران کیش، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 *2معظمی مجتبی

 دانشگاه شمال، تهران واحد عالی، آموزش مدیریت گروه استادیار،
 .(مسئول نویسنده) ایران تهران، اسالمی، آزاد

 
 دهیچک

 مورد مسائل ترین¬مهم از کارآفرینی و اشتغال بحث امروزه: هدف
 به اشتغال عدم زیرا باشد،می جهان سراسر در هادولت تمامی توجه

 و شخصی مشکالت بروز به منجر کشور یک جمعیت در کار
 ردهکتحصیل قشر برای شاید مشکالت این گردد؛می فراوانی جمعی

. اشدب بیشتر اندداده تحصیل ادامه مناسب شغلی داشتن امید به که
 مشتری متغیر نیازهای با همسویی برای هم ها¬سازمان این، بر عالوه

 قائل کارآفرینی برای ای ویژه اهمیت کنونی، پیچیده محیط و
 و کندمی قلمداد رقابت عرصه در ماندگاری عامل را آن و شوندمی

 برای کارآفرینی شرایط ایجاد هدف، این به رسیدن هایراه از یکی
  .است آموختگان دانش
 تاثیر بررسی هدف با حاضر پژوهش رو، این از :ها روش و مواد
 امانج آموختگان دانش کارآفرینی توسعه بر دانش مدیریت ابعاد
 آموختگان دانش کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه. است شده

 هایداده گردآوری ابزار. بود تهران شهر اسالمی آزاد دانشگاه
 پرسشنامه و( 1995) نوناکا دانش مدیریت هایپرسشنامه پژوهش
 روایی که بودند( 2003) هیسریچ و آنتونیک کارآفرینی توسعه
 از فادهاست با پایایی و رسید صاحبنظران تایید به محتوایی و صوری
 تجزیه جهت. گردید محاسبه 0.7 از بزرگتر کرونباخ آلفای آزمون

 آزمون و  SPSS21 افزارنرم از نیز پژوهش هایداده تحلیل و
 .شد استفاده چندگانه رگرسیون

 ش،دان خلق)دانش مدیریت ابعاد که بود آن از حاکی نتایج :ها یافته
 توسعه با( دانش کاربرد و دانش سازی ذخیره دانش، تسهیم

  .دارند داری معنی و مثبت رابطه آموختگان، دانش کارآفرینی
 خلق متغیرهای داد نشان نیز چندگانه رگرسیون نتایج :گیری نتیجه
 توانمی را دانش سازی ذخیره و دانش تسهیم دانش، کاربرد دانش،

 آموختگان دانش کارآفرینی برای بین پیش متغیرهای عنوان به
 . نمود معرفی

 
 ان،آموختگ دانش کارافرینی توسعه دانش، مدیریت :کلیدی کلمات

 .دانش کاربرد و دانش سازی ذخیره دانش، تسهیم دانش، خلق
 

 25/11/1400: دریافت تاریخ
 01/03/1401: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولm_moazzamiii@yahoo.com 

 مقدمه
و  تیمحدود ،یدگیچیپ ،یامروز،علم و فناور یدر قرن رقابت

 ها،یدگیچیاند که با تمام پآورده دیرا پد یدیجد یهاتیموقع
شده است. کاربرد به جا  جهانی و اجتماع یموجب توسعه اقتصاد

 یتحوالت فناورانه و نوآور ،یعلم و فناور عیسر راتییتغ حیو صح
 عوامل از یکیمورد  نیباشد که همیتسلط بر دانش روز م ازمندین

دانش  تیریبه بحت مد ریها در چند سال اخسازمان شیو گرا لیتما
 یک به دانش و داشته اندفراوانی  رشد تغییرات (. امروزه1)باشد 
 عنوانبه هاسازمان شدن همگام. است تبدیل گردیده کلیدی منبع

 هک باشدبرانگیز می چالش امری. تحوالت این با اقتصادی نهادهای
 ارباز رقابت و تغییرات هجوم برابر در نابودی خطر از رهایی برای
-یم کارآفرینی از استفاده ها سازمان برای مانده باقی راه تنها شاید
 مدیریت، کارآفرینی موفقیت عامل ترین مهم مسیر این در .باشد

است و این امر در سایه استفاده از  سازمان در دانش بخش اثر کردن
دانش آموختگان دانشگاهی مرتبط با حیطه فعالیت هر سازمان 

 راه با ها سازمان و آینده امروز مسائل امکان پذیر می باشد زیرا
 درست مدیریت طریق از باید بلکه نیست، شدنی حل وزدیر هایحل

 یستن پذیر امکان مهم این و رفت آینده از استقبال به سازمانی دانش
 نیست ذهن از دور نیز احتمال این سویی از آن؛ ساختن طریق از جز
 هبهر و دانش مدیریت سازی پیاده به نیاز است ممکن ها سازمان که

 طول در کارآفرینی ایجاد در را خود فکری های سرمایه از گیری
 .دارد دانش تبادل فرآیند به بستگی خود، این که بیابند زمان

 ردیدهگ تبدیل اقتصاد کلیدی منبع یک به دانش فراصنعتی جامعه در
 اطالعاتی سریع جریان اطالعات تکنولوژی پیشرفت امروزه. است

 هاىاز معضل یکى طرفی از است کرده تسهیل را هاسازمان در
 دانایی میزان از که است این مؤسسات و هاسازمان از بسیاری اساسی

 هاییسازمان میان، این در .ندارد وجود کافی اطالع افراد، دانش و
 نوین، هایفناوری و مدیریتی مختلف ابزار کمک به که هستند موفق

 دانش مدیریت. کنند استفاده خود سود به شده، ایجاد هایفرصت از
 بقای برای منبعی عنوانبه دانش گرچه. است ابزار این از اینمونه

 در ها سازمان موفقیت شرط و بوده حیاتی و ضروری ها سازمان
 سطوح تمامی در عمیق فهمی و دانش به دستیابی جهانی، تجارت

 طور به دانش مدیریت به ها سازمان از بسیاری هم هنوز اما است،
 و دانش مدیریت نظام یک طراحی برای (.2) اندنکرده توجه جدی

 اطالعات، تکنولوژی طریق از سازمان یک در آن سطح ارتقاء یا
 دانش اهمیت و ماهیت به نسبت کاملی شناخت ابتدا تا است الزم

 و ها مؤلفه شناخت با و داشت سازمان در دانش مدیریت و
 از حاصل راهبردی مزایای به دستیابی جهت در و آن کارکردهای

 تکنولوژی اساسی و نقش سازمان در دانش مدیریت سازی پیاده
 برقراری نحوه و آن موفقیت های زمینه و بسترها به اطالعات،

 که آنجایی از. نمود ای ویژه توجه عوامل، این میان تعادل و تعامل
 افراد لهوسی به دیگر قسمتی و سازمان وسیله به دانش از قسمتی صرفاً

 برخالف دانشی هایفعالیت بر کنترل و نظارت لذا شود می درونی
 و شخصی دانش بین دوگانگی این. است دشوار تولیدی های فعالیت

 نیکارآفری درخصوص را متفاوتی مدیریتی های استراتژی سازمانی،
 .طلبد می سازمانی
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 سازمان رهبر یا مدیر ی وظیفه که معتقدند (3) 1بالنچارد و هرسی
 خود پیرامون محیطی متغیرهای همه با که دارد اهمیت نظر این از
 کارآفرینی برجسته ی ها ویژگی دارای باید مدیران. است تعامل در

 ئلمسا باره در شده انجام مطالعات و ها یافته بر تکیه با و باشند
 عملی سازمان موقعیت به توجه با را مناسب هایروش مدیریت،

 امر این. شود فراهم سازمان های هدف به یابی دست زمینه تا کنند
 مؤثر مدیریت (.4یابد ) می بیشتری اهمیت سازمانی میانی مدیران در

 سازمان، شامل سیستم کل که هاییحل راه روی بر تمرکز با دانش
 ابزارها مهمترین ازجمله گیردمی بر در را فناوری و انسانی منابع
 بطور ها سازمان ی همه (.5شود ) مى محسوب مشکل این حل براى
 رب پژوهش این در .هستند مواجهه دانش مدیریت با غیرعینیو  عینی
 رد مؤثر عوامل بررسی به دانش مدیریت معرفی و بیان با تا آنیم

 .بپردازیم هادر سازمان دانش مدیریت استراتژی اجرای و ایجاد
 

  ینظر یمبان
 مدیریت دانش

 مورد حیاتی و مهم موضوع یک به دانش مدیریت اخیر های سال در
 بر دو هر تجاری و علمی جوامع. است شده تبدیل سازمان در بحث

 هایبرتری توانندمی دانش با قدرت ها سازمان که باورند این
 و نقد منابع. کنند حفظ رقابتی هایعرصه در را خود بلندمدت

 این تأثیرات دهندة نشان ها سازمان رقابتی اندازهایچشم و بررسی
 اگر و است تجاری های سازمان استراتژیک هایعرصه در دیدگاه

 نآ مناسب جایگاه را دانش صحیح شکل نتواند راحتی به سازمانی
 (.6شد ) خواهد مواجه مشکل با رقابتی هایعرصه در دهد تشخیص
 و تجربی سرمایه از استفاده در سازمان یک توانایی دانش مدیریت

 اهداف به دستیابی منظور به جمعی دسته دانش و افراد فردی دانش
 هب آن از استفاده و دانش تسهیم دانش، تولید فرایندهای طریق از

 ه،توسع شامل دانش مدیریت اصول اساس این بر. است فناوری کمک
 امالز و بستر عنوانبه سازمانی و فنی هایزیرساخت نگهداری و اجرا

 در دانش مدیریت. باشدمى خاص هایفناوری انتخاب و دانش انتشار
 که است اطالعات مدیریت های سیستم یافته توسعه مفهوم فنی، دید
 یاطالعات اشیاء بین داخلی ارتباطات و دانش و اطالعات مدیریت بر

 میمفهو دانش مدیریت که گفت توان می این(. بنابر7کند )می تکیه
 رویکردهای سایر از راآن بر دانش، آن تأکید و است ای رشته میان

 یک اًصرف دانش مدیریت تاکید، این بدون. کند می متمایز مدیریتی
 یحتوض بدون و شود می مدیریت موضوع تکراری و بازیافته مفهوم
 می دور خود هدف از دانش مدیریت بحث دانش، روشن

 های دارایی از ارزش ایجاد هنر اجمال، به دانش، مدیریت.افتد
 مدیریت درحقیقت، و بوده سازمان معنوی هاى سرمایه یا نامرئی
 سازماندهی، آوری، جمع خلق، فرایندهای و دانش مند نظام و آشکار
 ایجاد آگاهانه روند یک است که آن با مرتبط استفاده و پخش
 نآ کاربرد و دانش توزیع دانش، ارائه دانش، به اعتباربخشی دانش،

 ارتقاء یا و دانش مدیریت نظام یک طراحی برای .شود می شامل را
 بهنسبت کاملی شناخت ابتدا تا است الزم سازمان، یک در آن سطح

 با و داشت سازمان در دانش مدیریت و دانش اهمیت و ماهیت
_________________________________ 

1 Hersey & Blanchard 

 مزایای به دستیابی درجهت و آن کارکردهای و ها مؤلفه شناخت
 بسترها به سازمان، در دانش مدیریت سازی پیاده از حاصل راهبردی

 این میان تعادل و تعامل برقراری نحوه آنو موفقیت های زمینه و
 (.8نمود ) مبذول ای ویژه توجه عوامل،

 در اطالعات و دانش بهینه ترکیب فرآیند شامل دانش مدیریت 
 به و اشتراك تولید، منظور به مناسب محیطی ایجاد و سازمان

 دانش مدیریت هدف. است نوآور و خالق افراد و دانش کارگیری
 نمخاز بین جریانی ایجاد با شراکت و یادگیرنده سازمان یک ایجاد

 یکدیگر با ها آن کردن مرتبط و افراد توسط شده ایجاد اطالعات
 به و فهم برای فرآیندها از ای مجموعه دانش، مدیریت .است

 ،دانش مدیریت. است سازمان در دانش استراتژیک منبع کارگیری
 شناسایی، برای را هایی رویه که است یافته ساخت رویکردی

 نتامی منظور به دانش کارگیری به و ذخیره سازماندهی، و ارزیابی
 بر عالوه دانش، مدیریت. سازد می برقرار سازمان اهداف و نیازها

-روش مدیریت و جدید دانش ایجاد در اطالعات، تسهیل مدیریت

 (.9دارد ) عهده بر نیز را دانش کاربری و تسهیم های

 
 دانش مدیریت اصول

 نبی جهت این از که گردد تعریف دانش سطوح است الزم ابتدا در
 دانش. شویم قایل تفاوت بیرونی و درونی دانش

 دانش کهحالیدر است، سازمان یک خاص نیازهای با مطابق درونی
 کی درون مؤثر برای استفاده و دارد قرار ترعمومی سطح در بیرونی
 باید امر این. شود داده تطابق آن های ویژگی با است الزم سازمان

 بین دانش با مواجهه در

 مناسبات با دانش، داردمی الزم که گیرد قرار توجه مورد سازمانی
 در دانش سطوح بعد، مرحله در .یابد تطابق کننده دریافت سازمان

 :شود داده تمیز زیر های جنبه به نسبت تواند می سازمان یک

 می سازمانی سطوح و گروه فرد، شامل که :دانش دارنده اختیار در
 شده ترکیب دانش شامل گروهی دانش فردی، دانش خالف بر. شود
 کت تک دانش مجموع از فراتر که شکلی به است تیم یک مثالً

 وسطت که دانش از مختلفی انواع که چرا گیرد، می شکل تیم اعضای
 از جدید منبعی ایجاد به منجر خود شود می عرضه مختلف اعضای
 دانش از خاصی نوع نمایانگر خود سازمانی سطوح. گرددمی دانش

 ازمانس یک اعضای تمام توسط گرفته شکل دانش که است گروهی
 اریک فرایند کل به الحاقی دانش همان عبارتی به کند می تعریف را

 یک تخصصی هایمهارت و ها توانایی کل سازمانی دانش. است
 صورت آن در که را مختلفی هایفعالیت تمامی و شود می سازمان

 .گیرد می بر در پذیردمی

 ایهتفاوت. است عمودی و افقی جنبه دو دارای که :دانش گستردگی
 تفاوت با مثال طور به توانمی را عمومی مراتب سلسله نظر از دانش
 بیان مدیران نیاز با دانش نظر از کارخانه یک کارکنان نیاز های
 ثالم عنوانبه توان می افقی، جریان نظر از موضوع نوع به بسته نمود

 و اجرایی سطوح در را انسانی منابع مدیریت و کیفیت مدیریت
 سطح در را محصول توسعه و محصول طراحی توسعه و تحقیق

 برد. نام عملیاتی
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 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 موفقیت در مهم و مؤثر عاملی دانش، منابع با هوشمندانه برخورد
 دانش مدیریت اصول. رودمی شمار به هاسازمان

 :از عبارتند (10) 1پروساك و داونپورت دیدگاه از

 دارد؛ جای افراد افکار در و است افراد از گرفته نشأت دانش، -1

 است؛ اعتماد مستلزم دانش سهیمت -2

 )منظور سازد می پذیر امکان را جدید دانشی رفتارهای فناوری، -3
 منظور به است رفتارهایی دانشی، رفتارهای از

 دانش(؛ سازی غنی و توزیع توسعه، خلق،

 شود؛ داده پاداش و شود تشویق باید دانش تسهیم -4

 ضروری دانش مدیریت برای منابع تخصیص و مدیریت حمایت -5
 است؛

 شود می موجب افراد تشویق و دارد شونده خلق ماهیتی دانش، -6
 یابد؛ گسترش منتظره غیر ایشیوه به دانش که

 شود؛ آغاز آزمایشی ایبرنامه با باید دانش مدیریت های برنامه -7

 زیر مراحل در توان می را سازمانی دانش مدیریت فرایند نهایت در
 :کرد خالصه

  سازمانی؛ یادگیری تقویت و تسهیم ایجاد، فرایند -1

 دانش از استفاده و تسهیم توزیع، های زمینه کردن میسر -2
  سازمانی؛

 به بخشیدن انسجام و حفظ منظور به موثر ساختارهایی ایجاد -3
 سازمانی؛ حافظه تقویت منظور به سازمان دانش

 کردن بهنگام و شده بازیابی سازمانی دانش از مجدد استفاده -4
 ؛سازمانی حافظه

 
 سازمانی دانش مدیریت

 وردم زمان از بیشتر بسیار هاآوری فن در پیشرفت و تغییر سرعت
 و آموزشی هایدوره برگزاری متخصص، افراد تربیت برای نیاز

 االییب بسیار سرعت با آوری فن تنها نه. است انسانی منابع توسعه
 این از هم قوانین و تولید خطوط محصوالت، بلکه کندمی تغییر
 هب بخشیدن سرعت روی بر اساس، این بر. نمایند می پیروی رویه
. است گرفته صورت تمرکز آن کردن همگانی و دانش تولید

 زا پیش. دهدمی را پرسش این پاسخ که ایست مقوله دانش مدیریت
 و لغات دانش، مدیریت قضیه فرآیندهای اصل مورد این در بحث

. دشونمی معرفی آن موثر و مهم فاکتورهای برخی و کلیدی کلمات
. است آن به مربوط موارد و و موضوع از کلی دید یک ایجاد هدف،

 این ولی بوده درگیر دانش با آغاز از شکلی به سازمان هر چه اگر
 یامر محور دانش فرآیندهای هدایت و کنترل که نیست معنی بدین
 مدیریت را دانش صحیح شکل به توانندنمی ها سازمان. است آسان
 هاگرچ است؛ تلویحی و درونی صورت به افراد دانش که چرا کنند

 اطالعات اشتراك و توسعه منظور به را عملیاتی محیط میتوانند
 .کنند مدیریت

 منظور به کلی عملی دانش مدیریت دانش، تعریف به توجه با
 گذاردن اشتراك به و نگهداری و ذخیره خلق، فرآیندهای مدیریت

 موجود، وضعیت شناسائی شامل باید عمومی طور به که است دانش
 اثر مورد فرآیندهای بهبود و هاخواسته و نیازها وضوح تشخیص،

_________________________________ 
1 prosak 

 یبخش بهبود هایپروژه دانش مدیریت هایپروژه آن تبع به و باشد
 .هستند

 .باشد نظر مد باید اصلی جنبه سه هاپروژه گونه این در

  سازمان؛ یک در عمومی شرایط مدیریت اول:
 انسانها بین دانش مدیریت فرآیندهای برای هایی راهکار تهیه دوم:

 ؛ارتباطات یعنی مستقیم صورت به و

 به هک دانشی کارگیری به و دستیابی توزیع، تولید، مدیریت سوم:
 اسناد، آموزش، ویدیویی، نوارهای: است، مانند شده تبدیل ابزارها
 مدیریت که این دلیل به اطالعات؛ مدیریت کلی طور به) ها وبگاه
 به هک را زیر های فعالیت باید کندمی تغییر ابعادی چنین در دانش

 .باشد داشته نظر در است مربوط آن

 تیمحصوال ارزشمند، دیسیپلین یک عنوانبه دانش مدیریت ظهور با
 دوجو عرصه به پا ها، سازمان برای دانش، مدیریت هایسیستم نام با

 و ردهگست بسیار مجموعه دانش، مدیریت سیستم نام تحت. گذاشتند
 را آنها از عمدهای بخش که شودمی ارائه محصوالت، از متنوعی

 ینا برای آورد؛ حساب به واقعی دانش مدیریت سیستم یک تواننمی
 ستا بهتر چیست، سازمانی دانش مدیریت سیستم یک دریابیم که
 نیز دانش مدیریت دیگر هایجنبه به

-ندیتوانم به حقیقت، در دانش، مدیریت: باشیم داشته متوازنی نگاه

 که دارد اشاره دانش از ارزش تولید در سازمان از هایقابلیت و ها
-می ترتیب، این (. به11دارند ) پررنگ نقشی آن در زیر هایحوزه

 ایمقوله وجه هیچ دانش به مدیریت اگرچه توان دریافت،
 هب در مناسب، تکنولوژی از استفاده اما نیست، محور تکنولوژی

 ضرورت یک عنوانبه دانش مدیریت هایپروژه رسیدن هدف
 اجرای برای همواره ها سازمان برخی رو، این از. شودمی مطرح
-می دانش مدیریت هایسیستم دنبال به دانش مدیریت هایپروژه

 جایی آن از. میشود آغاز مشکالت که است جایی جا، این. گردند
-یم پوشش را بسیاری هایتکنیک و هافعالیت دانش، مدیریت که

-می خود به حالتی چنین نیز "دانش مدیریت سیستم" عبارت دهد،

 چنین یک هایقابلیت مرزبندی و تعریف بدون سازمان،. گیرد
 سردرگمی دچار سازمانی دانش مدیریت ایجاد در مطمئناً سیستمی

 کند،می تهدید را سازمان سردرگمی، این پی در که خطری. شودمی
 از صحیح و عمیق درك بدون تکنولوژی، راهکارهای خرید

 محصوالت برای مستعد نقاط و سازمان هایتوانمندی و هاقابلیت
 عنصر 8 به توجه با بایستی سازمان است. یک دانش تکنولوژی

 راهکار محتواها، و فرآیندها دانش، افراد، مدیریت کلیدی
 ترتیب این به. نماید تعریف خود برای را مناسب تکنولوژی
 ایهنیازمندی مناسب شناخت پی در باید دانش تکنولوژی ابزارهای
 .گیرد قرار استفاده مورد سازمان،

 
 کارآفرینی

 ها یتفعال از وسیعی طیف که است گسترده مفهوم یک کارآفرینی
 فرد برای جدید حرفه ایجاد و نوآوری تا ناب ایده یک تولد از را
 چرخه و پیشرفت عامل عنوانبه کارآفرینی امروزه. دارد بر در را

 و مدرن اقتصادهای در. است شدهشناخته کشور هر اقتصادی
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 496 آموختگان دانش کارآفرینی توسعه بر دانش مدیریت تأثیر بررسی  
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. (12باشد )می انکار قابل وغیر مهم اصل یک پیشرفته، کارآفرینی
 که دهد می نشان کارآفرینان یا اقتصادی فعاالن تکامل سیر

 اصلی لعام عنوانبه و یافته تبلور اقتصادی های نظریه در کارآفرینی
 پانزدهم قرن از و شناخته اقتصادی ارزش موجد یا ثروت ایجاد

. ستا داشته قرار اقتصادی مختلف مکاتب بحث کانون در تاکنون
 پیش سال دویست به امروزی دانش در کارآفرینی مفهوم سابقه اما

 امن به فردی کرد مطرح را مسئله این که کسی اولین. گرددبرمی
 اقتصاددانان از جدید تعاریف دستخوش واژه این. است 1کانتیلون

 سال در 2شومپتر کارآفرینی، ژوزف پدر است و شده آلمان مکتب
 : کرد تعریف گونه این را کارآفرینی 1934

 وشر ایجاد جدید، کاالی تولید به که شرکت در فرایندی که زمانی
 کارآفرینی گوییم می شود می منجر جدید، منابع جدید، بازار جدید،

 و دانست می کارآفرینی محرك را خالقیت وی .است داده رخ
 ترکیبات خالقیت به مخرب تمایل با کارآفرینان داشت عقیده

 می ارائه سازمانی ساختارهای و یا محصوالت، خدمات از جدیدی
 (.13دهند )

 دمتعد عوامل که است پیچیدهای فرآیند خود نوبه به کارآفرینی
 باشدیم گذار تاثیر آن در...  و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، شخصیتی،

 لتام قابل میزان توجیه کننده ناهمواری و پیچیدگی همین شاید و
 در بانوان موفقیت عدم

. اشدب کارآفرینانه هایفعالیت به ایشان ورود عدم اساساً و کارآفرینی
 تجدید یا ایجاد پذیری، مخاطره نوآوری، مفاهیم کارآفرینی واژه

 ذهن به را طلبی استقالل و اجتماعی و اقتصادی واحد یک ساختار
 به تبدیل را آن و یافته را ها ایده کارآفرین واقع، در .سازدمی متبادر
 کار، و کسب فضای در. کند می اجتماعی یا و اقتصادی فرصتی

 از آگاهی. دارد شدن تجاری قابلیت که است نویی فکر فرصت،
 یافتن در را او کارآفرین نگرش و مشتری نیازهای و بازار محیط،
 طرح یک کارآفرین سپس دهد می یاری آن به پرداختن و فرصت
 خدمت، یا محصول بازار چون مسایلی آن در که نویسدمی تجاری
 رشد، و اندازی راه سرمایه تأمین شرکت، قانونی و حقوقی مسایل

 (.14نماید )می بررسی را کار و کسب مدیریت و سازماندهی
 نوآوری این. باشد داشته خاص نوآوری که است کسی کارآفرین

 در جدید، خدمت یک ارائه جدید، محصول یک ارائه در تواندمی
 باشد... و مشتری رضایت در نوآوری یا و نوین فرآیند یک طراحی

 اختصاص طریق از ارزش، با جدید چیز خلق فرایند (. کارآفرینی15)
 و روانی مالی، های ریسک گرفتن نظر در نیاز، مورد تالش و زمان

 و فردی رضایت و پولی منتج هایپاداش به رسیدن همراه، اجتماعی
 منجر هک است فرایندی کارآفرینی دیگر عبارت به. باشدمی استقالل

 و ها محیط در و گردد می جدید تقاضای یا و رضایتمندی ایجاد به
 سیستم در تغییرات آن طی و افتد می اتفاق مختلف های مجموعه
 اقتصادی های فرصت به که افراد های نوآوری طریق از اقتصادی
 کارآفرینی 3آرتورکول عقیده دهد. به می رخ دهند، می نشان واکنش
 تصمیمات سری یک شامل که هدفمند فعالیت از است عبارت

_________________________________ 
1 Cantillon 
2 Schumpeter 
3 Cole 

 ار کارآفرینی فرهنگ ایجاد، برای افراد از گروهی یا فرد منسجم
 . (16است ) اقتصادی واحد حفظ یا توسعه تعقیب مخاطره، قبول

 با ارتباط در مختلفی تعاریف و متنوع های دیدگاه هاسال طی
 فردی به منحصر تعریف هیچ امروزه اما است شده ارائه کارآفرینی

 طیف بر تعاریف .باشد شده پذیرفته همگان طرف از که نیست
 ام، خلقابه تحمل: از عبارتند که کنند می تأکید هافعالیت از وسیعی
 تولید و تولید عوامل آوری ها، جمعفرصت جدید،کشف سازمان

 ظاهر دهعم شکل سه قالب در کارآفرینی کلی بطور جدید. ترکیبات
 :میشود

 ستنده کسانی چه کارآفرینان اینکه تشخیص: فردی کارآفرینی -1
 نامیده کارآفرین تا دهند انجام کاری چه باید و

 است؛ بوده متعددی مباحث ثقل نقطه شوند،

 مطرح کتابش در 4پینکات گیفورد: سازمانی درون کارآفرینی-2
 اه سازمان در که میشود اطالق فردی به کارآفرین نوع کرد که این

 میکند؛ فعالیت

 اندمیتو سازمان یک: کارآفرینانه سازمان یا سازمانی کارآفرینی-3
 امور انجام در بتوانند اعضاء تمام آن در که آورد فراهم را محیطی

 کند؛ شرکت کارآفرینی

 را یاساس های نکته تحقیقات، های یافته ترکیب اساس بر 5تامپسون
 :کندمی بیان کارآفرینی و کارآفرینان ی درباره

  د؛کنن می متمایز دیگران از را خود که هستند افرادی کارآفرینان

  هاست؛ فرصت از برداری بهره و یابی موضع کارآفرینی

 یم ها فرصت از برداری بهره برای را نیاز مورد منابع کارآفرینان
 ؛ یابند

  کنند؛ می ایجاد افزوده ارزش کارآفرینان

  کنند؛ می خلق هنری( و اجتماعی )مالی، سرمایه کارآفرینان

  شوند؛ می نوآوری و خالقیت شامل کارآفرینان

 و ارزشمند هرچیز خلق ؛ است خلق فرایند مستلزم کارآفرینی
 او برای خلق این که مخاطبی و کارآفرین برای باید خلق این .جدید
 باشد؛ داشته ارزش گرفته انجام

  است؛ کافی تالش و زمان صرف مستلزم کارآفرینی،

  ؛(17) است کارآفرینی الزمة ناپذیر، اجتناب خطرات گرفتن درنظر

 
 کارآفرینی و دانش مدیریت

 زارهایاب از یکی. است ابزار به نیاز کارآفرینی به دستیابی برای
 یریگ بهره سازمانی کارآفرینی ایجاد و کارآفرینی رشد برای مناسب

 برای دانش .است کارآفرینی مفاهیم بر مبتنی دانش مدیریت از
 کهبل نیست دانش برای نیست. دانش مهمی منبع تنهایی به سازمان

 ادابع تمام در براین بنا است، مهم عملکرد بهبود و عمل برای دانش
 یتمز زیرا کرد، جستجو را وکارآفرینی نوآوری باید دانش مدیریت

 فضای در نوآوری امروزهاست.  پنهان نوآوری در پایدار رقابتی
 اه سازمان اکثر و بوده الزامی هاسازمان برای حاضر تکنولوژیکی

 متخصصان راستا این باشند. در می جدید های ایده خلق جستجوی در

4 Pinchot  
5  
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 و یا تولیدات عرضه برای از دانش تا هستند تالش در سازمان
 ساختی زیر و بردارند گام خواهند، می مشتریان که جدیدی خدمات

 رازی شود مستمر فرآیندی یادگیری همانند نوآوری که کنند ایجاد
 در امروزی های سازمان این بقای راز و دانش مدیریت هدف

 ندهست عقیده این بر دانش مدیریت است. متخصصان نهفته نوآوری
 انطباق قابل دانش مدیریت وفرآیندهای نوآوری های مکانیزم که

 (.18هستند )

 به نسبت سازد می قادر را ها سازمان تنها نه دانش نوآوری ظهور
 برای را سودمندی ابزار بلکه آورند دست به رقابتی مزیت رقبا

 منبع یک عنوانبه دانش. دهد می ارائه سازمانی عملکرد ارتقای
 العاده فوق اهمیت از سازمانی وریبهره و نوآوری، خالقیت ی عمده

 سازماندهی و ایجاد دانش مدیریت عمده است. هدف برخوردار ای
 محیطی

 تبادل یکدیگر با داده، توسعه را خود دانش افراد آن در که است
 کرده ترکیب خود دانش با را دیگران دانش نموده،

 رینوآو به خود نوبه به دانش کاربرد .بندند کار به را آن و نهایتاً
 که ست ا رو این از شد، خواهد منجر سازمان در

 شدهشناخته نوآوری اصلی مرجع و منبع عنوانبه غالباً دانش مدیریت
 می محسوب سازمان در نوآوری فرآیند اساسی الزامات از و است
 .شود

 
  کارآفرین سازمان

 سازمان، یک در دانش اثربخش مدیریت بکارگیری تمایز وجه
 نوآوری زا گیریبه بهره است که مستمر یادگیری سیستم بر تأکید

 به. شودمی منجر و افراد سازمان ساختن توانمند و هاخالقیت و
 هایدهه در مدیریت علم ی حوزه در که نظراتی دیگر عبارتی
 سازمان اکنون. است شده متحول کامالً امروز داشته وجود گذشته

 رناچا به باشند، پویا و ماندگار رقابت صحنه در نتوانند که هایی
 داد. خواهند سایرین به را خود جای

 با ه،مبتکران شیوهای به کار و کسب انجام برای روشی کارآفرینی،
 اگرچه است، شده حساب خطرپذیری و مشتری نیازهای بر تمرکز

 به که پذیرندمی را هاییریسک گاهی کارآفرین، های سازمان
خذ ا تصمیمات اما اند،نشده محاسبه و تحلیل و تجزیه دقیق شیوهای

 سازمانی. است همراه عقالیی نگریواقع با عموماً حوزه آن در شده
 فرآیند که

 سازمان " را شود می طی درآن کارآفرینی سازمان اساسی هدف
 تعالی و رشد است، نامند. هدف این سازمان ها رشد می " کارآفرین

 جهشی آنچنان گاه که شده تعیین پیش از اهداف و هاآرمان سمت به
 جدی مورد تاثیر را سازمان حیات دوره که کندمی ایجاد امور در

آورد  می ارمغان به سازمان برای جدیدی تولد و دهدمی قرار خود
(19.) 

 کارآفرین هایانسان شمار به کارآفرین های سازمان برای اگرچه
 اما کرد جستجو فرد به منحصر هایویژگی توانمی آن در فعال

 شناسایی زیر ویژگیهای با توانمی را کارآفرین های سازمان عموماً
 :کرد

 ارزش؛ خلق و تعالی و رشد به توجه

 بازار؛ در نوآورانه هایسیاست از برخورداری

  اش؛ناگفته نیازهای و مشتری بر تمرکز

  تجاری؛ فعالیت در مطرح مخاطرات و هاریسک ارزیابی

  بحران؛ و شکست با رویارویی آمادگی

 و استراتژی انداز،چشم دارای انسانی نیروی از برخورداری
 ؛آرمانگرا

 منض خود، انسانی نیروی خالقیت و دانش بر تکیه با ها سازمان این
 جهش جهت در سازمان حرکت محور، خالقیت هایسیاست اتخاذ

 و محیطی هایفرصت تکتک از و کرده تسهیل را آینده سوی به
 دنیای پیوسته تغییرات

 وجوجست را هابهره بهترین خود، هایآرمان راستای در پیرامون،
 (.20کنند )می

 و پیوسته رشد صدد در که است سازمانی کارآفرین سازمان واقع در
 تظرفی گسترش نوین، هایقابلیت آوردن دست به طریق از پایدار

 این الزمه. است وکارکسب جدید هایعرصه به قدم گذاشتن و ها
 سازمان، یک فرهنگ در شرکتی کارآفرینی شدن نهادینه امر،

 فرایندهای در آن مقطعی( نه )و دائمی و پیوسته فراگیر، عملکرد
 تمامی میان در بودن پذیرش مورد عالوه، به و خدماتی یا و عملیاتی
-رهگست عنوانبه میتوان را سازمانی کارآفرینی .است سازمان اعضای

 توسعه جدید بازارهای یا و محصوالت آن در که کرد تعریف ای
 یشب که پندارندمی کارآفرین را سازمانی مبنا، همین بر و یابندمی
 مبادرت جدید بازارهای یا و محصوالت ایجاد به ها سازمان دیگر از

 .ورزد

 نکارآفری که سازمانی هر و باشد کارآفرین تواند نمی سازمانی هر
 بخشی کارآفرینی .بود نخواهد ویژگی این دارای همیشه برای است

 های شخصیت و بازار وضع بیانگر و سازمان یک زندگی چرخه از
 سازمانی کارآفرین سازمان دیگر، عبارت است. به سازمان درون
 معطوف تهاجمی استراتژی اجرای و رشد به را خود توجه که است

 در عموض تثبیت و بقا صرف را خود نیروی فقط اینکه نه نماید، می
 می اصلی تهاجمی استراتژی 4 اجرای با سازمانی چنین. کند بازار
 :بپیماید را رشد مسیر تواند

  کنونی؛ محصوالت برای کنونی بازار گسترش

  کنونی؛ محصوالت برای جدید بازار شناسایی

  متنوع؛ و جدید محصوالت ارائه

 ؛کوچکتر های سازمان خریداری

 اییپوی محیط بتواند که سازمانی کرد نشان خاطر توان می انتها در
 به میل و باعالقه کارآفرین کارکنان تا کند خلق خود درون در

 فرایند در و بپردازند خالقیت به خود کارآفرینانه هایآرمان
 شودیم تلقی کارآفرین سازمان کنند، مشارکت کارآفرینی خالقانه

 منعکس کننده سازمان به آنان وفاداری و کارآفرینان جذب البته و
 اثر در آنها افزایی هم بلکه نیست، ها سازمان آن بودن کارآفرین

تبیین  سازمان درون دانش کردن راهبردی کمک به و هم با تعامل
 .است معنا آن کننده

 
 کارآفرین سازمان ویژگی

 :از عبارتند آفرین کار های سازمان کلیدی ویژگی هشت

 مبتکر و نوآور موفق، های سازمان: تهاجمی استراتژی در اصرار-1
 برابر در واکنش دادن نشان جای به هستند و
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 یتهاجم و فعاالنه پیش کوشند می انفعالی حالت داشتن و رویدادها
 .کنند عمل

 از هیآگا هدف با مشتریان با گفتن سخن: مشتریان با صمیمیت-2
 رموز از آنها های دیدگاه و انتظارات. هاخواست

 .است کار و کسب در موفقیت

 مدیران. آفرین کار های سازمان در: کارآفرینی و عمل آزادی-3
 چارچوب در که کنند می تشویق را افراد اجرایی

 مسئولیت. موجود های استراتژی و رهنمودها. سازمان انداز چشم
 است آن معنی به این. شوند متقبل را تصمیمات

 در آنچه از کارکنانشان. دارند اطمینان هایی سازمان چنین که
 اقدامات و ها برنامه تحلیل و تفسیر در و آگاهند گذرد می سازمان

 .اند شده سهیم مشتریان مورد در بویژه سازمان، 

 فلسفه با همه موفق های سازمان در: سازمان هایارزش بر تاکید-4
 باورهای دانند می خود وظیفه و هستند آشنا سازمان هایارزش و

 تازه افراد ویژه به. همکاران و مشتریان آگاهی به را سازمان
 .نیست مهم چندان سازمان اندازه باره این در. برسانند شده استخدام

 قابل نیز کوچک فروشی خرده یک در حتی کار این واقع در
 .اجراست

 الًمعمو موفق هایسازمان: خویش تخصصی های فعالیت بر تاکید -5
 رکا و متخصص آن در که کنند می تاکید هاییفعالیت انجام بر

 فعالیت نباید ها سازمان که نیست آن معنای به این. اند شده آزموده
 ورود برای که است مهم این آور یاد بلکه سازند، متنوع را خود های

 و تجزیه را بازارها و کرد ریزی برنامه دقت با باید. جدید بازار به
 .نمود تحلیل

 سازمان های ویژگی از :اندك کار نیروی و ساده ساختار -6
 )ساختاری است ساده ساختاری از برخورداری کارآفرین

 پیچیده؛ سازمان یک در. نماید( تسهیل و تسریع را کار انجام که
 درچق هر زیرا. فرستندمی دیگر واحد به واحدی از را مشتریان غالبا

 وارتردش و تر پیچیده ارتباطی هایسیستم باشد تر پیچیده سازمان
 .نمود خواهند عمل

 سازمان های ویژگی از: کارکنان مجرای از وری بهره افزایش-7
 یقتشو و سیستم کل در افراد یک یک نقش به توجه. کارآفرین
 های سازمان مدیران. است سازمان کجای هر در ها موفقیت

 موفقیتی اگر که دانند می کارآفرین

 .است بوده کارکنان نوآوری و تالش از ناشی شده، حاصل

 رب کارآفرین های سازمان: مالی تامین و هاارزش بر کنترل اعتماد-8
 ،مشتریان با رو در رو کارکنانِ که باورند این

 رد. باشند برخوردار گیری تصمیم مراحل در الزم اختیارات از باید
 بر دقیقی کنترل باید هم سازمان که حال عین

 کار مدیران واقع در. کند اعمال منابع مالی تامین نحوه و هاارزش
 دانند می شایسته که را آنچه تا دهند می عمل آزادی افراد به آفرین

 (.21) رسانند انجام به
 سازمانی کارآفرینی

 داشتن طرفی از و محصوالت و خدمات در نوآوری به نیاز امروزه
 به های سازمان از بسیاری است شده باعث کارآفرین کارکنانی

_________________________________ 
1 Schumpeter 

 ها، سازمان این .بپردازند خود سازمانی ساختار در تجدیدنظر
 تا دکنن می تلقی سازمانی فرهنگ عنوانبه را و نوآوری کارآفرینی

دهد.  ادامه خود حیات به تری اثربخش بطور مربوطه سازمان
 حتی باشد میتواند هم سازمانی. نیست فردی فقط کارآفرینی

 به توانندمی هم خصوصی و دولتی از اعم بزرگ هایشرکت
 هب کارآفرین دولت از صحبت حتی امروزه. زنند دست کارآفرینی

 فردی کارآفرینی. است آمده میان

 فعالیت تا کند می طی تنهایی به کارآفرین که است فرآیندی
 مرث به شخصی بصورت و مستقل یا آزاد بطور را ای کارآفرینانه

 تاس آن مرسوم و معمول بسیار انواع از کارآفرینی نوع این. برساند
 کارافرینی .است داشته وجود کارآفرینی تحول سیر ابتدای از و

 یا سازمان کل یا جمع که است کارآفرینی از ای گونه سازمانی
 کارآفرینی این اگر. دهند می انجام را آن گروهی صورت به شرکت،

گویند. می " سازمانی کارآفرینی " آن به شود، انجام سازمانی در
 نظر زا شرکت یا سازمان برای مهمی بسیار تمایز سازمانی کارآفرینی

 کند.می ایجاد رقابت

 نوآوری که است کسی کارآفرین است معتقد 1شومپیتر که آنجا از
 القخ و نو نظرات به تکیه با مدیران نتیجه در باشد داشته خاصی

 هب تغییراتی سازمان ماهیت و شخصیت در توانندمی کارآفرینان،
 بهسازی موجب و کرده متحول را سازمان عملکرد که آورند وجود

 هکارآفرینان سازمانی ساختار ایجاد شود. بنابراین سازمان و نوسازی
 آید، فراهم کارآفرینی پرورش و رشد برای بستری آن در که نوین و

 رد کارا دانش مدیریت با امر این که شده سازمان اثربخشی به منجر
 است فرایندی سازمان کارافرینی واقع در .بود خواهد همگام سازمان

 و القا طریق از شده نوآوری های فرایند یا محصوالت آن، در که
 هب شده تأسیس قبل از سازمان یک در کارآفرینانه فرهنگ ایجاد
 شراکت و نوآوری از ترکیبی سازمانی رسد. کارآفرینی می ظهور
 بهبود جهت مهم بسیار راهکار کارآفرین یک برای زیرا .است

 بسیار تصویر نوآوری طرفی از و است نوآوری سازمانی عملکرد
 سازمانی شراکت، کارافرینی .گذارد می جای به کارآفرینی از مهمی

 .دهد می نشان دیگری جهت از را

 کارآفرین سازمان در دانش مدیریت فرآیند
 هایی سازمان در خود اهداف تحقق منظور به دانش مدیریت سیستم

یرد گ کار به را فرآیندهای یا ها فعالیت باید هستند، کارافرین که
 هب توجه با که است، شده ارائه متنوعی فرآیندهای راستا این در که

 قالب در را ها آن توان می شده بیان فرآیندهای و ها فعالیت
 نمود: زیراذعان

 در گسترده مراحل از مرحله اولین :خالقیت و دانش خلق فرآیند-1
 در دانش است، کارافرین سازمان یک در دانش مدیریت فرآیند

 شود. دانشمی خلق و گروهی شخصی متمایز چرخه دو در سازمان
 دانش رود می کار به کارآفرین سازمان عمق در وقتی شخصی
 .نامید سازمانی دانش را آن توان می که کند می خلق جدیدی

 رایب دانش اکتساب یا برداشت فرآیند: دانش اکتساب فرآیند-2
 بخش اثر تحقق و آینده بینی پیش قابل و فعلی نیازهای به پاسخگویی

 های مکانیزم طریق از توان می را است. دانش ضروری ها هدف
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 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یم دانش اکتساب مکانیزم شناسایی منظور به .کرد کسب مختلفی
 زا بیرون منبع و سازمان درون داد: منبع قرار طبقه دو در را آن توان

 و تلویحی کارکنان )دانش ذهن دانش، اکتساب درونی منبع .سازمان
 یکدگذار اطالعات شکل به که سازمان های داده پایگاه مستتر( یا

 وارد را جدید دانش که دانش، اکتساب بیرونی منبع .است شده
 :گیرد می صورت طریق دو به که کند می سازمان

 دیدگاه از را عالی عملیات سازمان روش این الف( الگوبرداری: در
 رارق خود الگوی عنوانبه را ها آن موفقیت و کند می شناسایی رقبا
 ها آن معیارهای با را خود فعلی وضعیت منظور بدین .دهد می

 .کند می ارزیابی و مقایسه

 جدید شود. دانش می طراحی هاحل راه و شناسایی ها شکاف
 .شود می سازمان وارد مرجع سازمان موفقیت معیارهای عنوانبه

 سهیم طریق از جدید دانش روش این در: سازمانی بین ب( همکاری
 ،ها سازمان بین در کارکنان جایی جابه تکنولوژی، اشاعه و سازی

 .شود می سازمان وارد غیره و شرکاء با ارتباط

 هر ورود اجازه که برداشت فرآیند مقابل در: پاالیش فرآیند-3
 اب باید سازمان. قراردارد پاالیش فرآیند دهد می سازمان به را دانشی

 ضروری غیر دانش ورود از منطقی های مکانیزم از استفاده
 به ورود اجازه کاربرد قابل و مفید دانش فقط و کند جلوگیری

 سازمان مدیریت تیم هدف این تحقق باشد. برای داشته را سازمان
 سازمان های هدف و ها ماموریت ها،بصیرت از استفاده با تواند می

 .کند فراهم دانش ارزیابی برای چارچوبی

 دانش عظیم مجموعه فرآیند، سازمان این در سازماندهی: فرآیند -4
 کاربرد برای دانش، پایگاه به آن ورود از بعد را

 کجای هر در سازماندهی کند. فرآیند سازماندهی و ذخیره باید
 .گیرد صورت است ممکن سازمان

 هب دانش توزیع از است عبارت فرآیند این:  دانش توزیع فرآیند-5
 و ارتباطی تسهیالت جمله از متعددی است. عوامل سازمان بیرون

 مورد در. کنند کمک فرآیند این به توانند می سازمانی فرهنگ
 اصلی مقاصد از یکی که کند می بیان 1باکمن ارتباطی تسهیالت
 ات است سازمان های قلمرو تمام در ارتباطات تسهیل دانش مدیریت

 کنند شناسایی را پنهان های فرصت هم، همکاری با سازمان اعضای
 گیری بهره با .کنند پیدا سوق سازمانی کارآفرینی و خالقیت وبه

 گروهی دانش و افراد دانش تنها نه سازمان در دانش مدیریت فرآیند
 جریان به و شده خارج رکود از

ورد. آ ارمغان به سازمان برای را کارآفرینی تواند می بلکه آید درمی
 و مستمر خالق سازمان در کارآفرینی و دانش روند صورت این به

 .هستند دادن رخ حال در متقابل
 

 دانش آموختگان و اشتغال
 عهتوس و تحول در عوامل مهمترین از یکی انسانی منابع شک بدون

 انسانی نیروی توانمندسازی هرقدر،. شودمحسوب می بشری جوامع
 یروین مؤثر اثربخشی اشتغال و یابد، افزایش تحصیل دوران طول در

مباحث  اساس همین بر. داشت خواهد چشمگیری افزایش نیز کار
 ترین مهم از همواره انسانی نیروی توانمندی و کیفیت به مربوط

_________________________________ 
1 Bachman 

 در. است بوده ها آن هایدولت و جامعه فکری افراد های دغدغه
 عالی آموزش کسب وکار، تحوالت فضای به توجه با و حاضر حال

شاهد  اخیر دهه چند در دانشگاهی مؤسسات کمی توسعه و رشد و
 آموختهدانش کار نیروی اشتغال زمینه در متعددی هایچالش وجود
 افزایش اخیر، هایسال در بیکاری باالی سو نرخیک از. هستیم

 معضالت دیگر از سوی و برداشته در را بیکار دانشگاهی نیروهای
 ست.ا داشته دنبال به جامعه برای نیز را دیگری اقتصادی و اجتماعی

 کشور عالی آموزش نظام بر حاکم رویکردهای و هامشی خط مسلماً
 غلیش های توانمندی و کار بازار نیازهای بیشتر به توجه ضرورت و

 همین بر. داشت موضوع خواهد این در مهمی نقش آموختگان دانش
ترین مهم از یکی آموختگان دانش اشتغال وضعیت پایش اساس

 و اقتصادی، اجتماعی علمی، هایبرنامه ریزی در که است نیازهایی
 گفت توان می جرأت به و است حائز اهمیت کشور پایدار توسعه
 و اقتصادی نیازهای به توجه بدون آتی هایبرنامه

 ند.ک ایجاد کشور در مناسبی وریبهره تواندنمی اجتماعی تقاضاهای
 اهدانشگ آموختگاندانش اشتغال وضعیت مطالب و این به توجه با

-برنامه کلیه توانکشور می عالی آموزش مراکز و ها پژوهشگاه ها،

مقاطع  و رشته اساس بر دانشجویان توانمندسازی راستای در را ها
 هدانشگا پژوهش و آموزش حوزه تنظیم همچنین و تحصیلی مختلف

 بررسی با این بر عالوه. داد صورت کار نیاز بازار با متناسب ها
-می دانشگاه هر دانشگاهی، توسط مختلف هایرشته اشتغال میزان

 اشتغال، مسئله به را هادانشگاه بیشتر چه هر توجه و اهمیت توان
 هایرشته توسعه دانشجو، پذیرش با مرتبط مناسب های سیاست

 اییافز مهارت و صنعت با ارتباط هایبهبود فعالیت همچنین و جدید
 .زد رقم را
 

 دانش آموختگان و کارآفرینی
 بمطلو اجتماعی رفتار یک عنوانبه کارآفرینی، اخیر، هایسال طی

 جادای برای را آن توسعه برای ریزیبرنامه مسئولین ، و شدهشناخته
 از اعظمی رو، بخشازاین. دانندمی ضروری اقتصاد عرصه در تحول

 رینانکارآف شخصیتی هایویژگی تبیین به کارآفرینی، تحقیقات
 غیر از ار کارآفرینان شخصیتی هایویژگی زیرا یافته است؛ اختصاص

 رفتارهای سایر ها مانندویژگی این. سازندمی متمایز کارآفرینان
 قابل کار، و کسب اندازیراه و ایجاد نحوه نظیر کارآفرینانه،

 است، معتقد 2دراکر پیتر رو،ازاین. یادگیری هستند و آموزش
 و الهام رب تکیه و است هادیدگاه و افکار بر مبتنی رفتار کارآفرینی

دانش  کارآفرینانه گرایش است ضروری حال، هر ندارد. به اشراق
 وردم بالقوه کارآفرینی، منبع یک عنوانبه را هادانشگاه آموختگان

 دانش آموختگان، کارآفرینی دانش و گرایش. داد قرار مطالعه
 یرتأث آینده در کارشان و کسب اندازیبه راه ها آن تمایل بر احتماالً

 یاندانشجو اینکه به نظر با که است این نکته ترین مهم. گذاردمی
 آموزش طریق از هستند؛ بیشتری برخوردار اراده و عزم ویژگی از

 توانمی  رفتاری هایآموزش ویژهبه و مدیریت دانش کارآفرینی
 را لبیطاستقالل و خطرپذیری، طلبی،توفیق خالقیت، انگیزه روحیه

کارآفرینی  هدف آموزشهای که است بدیهی کرد؛ تقویت ها آن در

2 Drucker 
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 دانشجویان در مهارت ایجاد و دانش انتقال باید و مدیریت دانش
 رد را کارآفرینانه هاینگرش باید ها این آموزش نهایت، در و باشد؛

 .نماید ایجاد ها آن

 
 پژوهش پیشینه بر مروری

 
 پژوهش عنوان با مرتبط تحقیقات پیشینه خالصه.  1 جدول

 نتیجه عنوان نویسنده سال

 پرنیان و همکاران 1401
 تیذهن یالگو یطراح

دانش آموختگان  نانهیکارآفر
 یریتفس یساختار کردیبا رو

 4 یآموختگان دارادانش نانهیکارآفر تیذهن ینشان داد الگو جینتا
 راتییاز تغ یناش یهافرصت یی)شناسا یهاسطح است که مولفه

 یهادهیارائه ا ییبالقوه، توانا یهااستفاده از فرصت ییتوانا ،یفناور
 نانه،یکارآفر یهافرصت یریفضا جهت بکارگ جادیا د،یجد

)نگرش  یها( در سطح اول و مولفهنانهیکارآفر یخودکارآمد
اعتماد به نفس،  زه،یانگ ،یکنترل درون ،یآورتاب نانه،یکارآفر

به  ازی)ن یها( در سطح دوم و مولفهیالهام بخش ،یریپذسکیر
عمل( در سطح سوم و مولفه  یبه آزاد لیتما ،ینگرندهیآ ت،یموفق

 زشدر سطح چهارم قرار دارند و مولفه آمو ینیآموزش کارآفر
 یهااستفاده از فرصت ییقل، مولفه توانادر خوشه مست ینیکارآفر

از  یناش یهافرصت یی)شناسا یهابالقوه در خوشه وابسته و مولفه
 نانه،ینگرش کارآفر د،یجد یهادهیارائه ا ییتوانا ،یفناور راتییتغ
 یخودکارآمد نانه،یکارآفر یهافرصت یریفضا جهت بکارگ جادیا

 ازیاعتماد به نفس، ن زه،یانگ ،یکنترل درون ،یآوربتا نانه،یکارآفر
ام عمل، اله یبه آزاد لیتما ،یریپذسکیر ،ینگرندهیآ ت،یبه موفق

 قرار گرفتند. یوندی( در خوشه پیبخش

 قنبری و ضیاآبادی 1400

 یزیرو برنامه ییشناسا
ابعاد مختلف  کیاستراتژ
 ینیکارآفر یهامهارت

آموختگان رشته دانش
: یمطالعه مورد یوتکنولوژیب

 باهنر کرمان دیدانشگاه شه

از نظر  تیاهم نیشتریب یدارا یفن یهانشان داد که مهارت جینتا
و  یتیریمد یهامهارت ،ینیکارآفر یهااند و مهارتخبرگان بوده

قرار  یبعد یهاتیدر اولو بیبه ترت یبلوغ شخص یهامهارت
ه نشان داد ک یو خارج یعوامل داخل سیماتر جینتا یگرفتند.بررس

در  نانهیکارآفر یهاهارتمناسب پرورش م یهایتژاسترا
 .است بوده یو رقابت ییاقتضا یهایاستراتژ ،یوتکنولوژیب انیدانشجو

 اوالدیان و صالحی 1398
 دانش بر توسعه تیریمد ریتاث

مطالعه  ؛یسازمان ینیکارآفر
 یمورد

 هرابط سازمانی کارآفرینی و دانش مدیریت های مولفه تمامی بین
 کارگیری به های مولفه همچنین. دارد وجود داری و معنی مثبت
 بیشترین 0/  68 و 0/  74 ضرایب با ترتیب به خلق دانش و دانش

 بین در را همبستگی

 .باشند می سازمانی کارآفرینی با دانش مدیریت های مولفه

 همکاران و کریمیان 1395

 مدیریت اقدامات تاثیر
 کارآفرینیبر  راهبردی
 :موردی مطالعه (سازمانی
 گذاری سرمایه شرکت

 )مهدتابان

 ریسا ،یمال یدهد که به جز کنترل ها ینشان م یبررس جینتا
 مثبت و ریتاث یسازمان ینیبر کارآفر یراهبرد تیریمد اقدامات

به دست آمده  جیبراساس نتا تی. درنهاگذاردیم یدار یمعن
 شرکت ارائه شده است. کارشناسان و رانیمد یبرا ییشنهادهایپ

 دانش مدیریت نقش بررسی رجبی و امیریان 1394
 سازمانی کارافرینی سازمان بر

 بر دانش مدیریت ابعاد شدید و مستقیم رابطه از حاکی نتایج
 .است کارافرینی سازمانی

 و همکاران 1خارل 2022
از  نانیکارآفر یسطح آگاه

 جیترو یدانش برا تیریمد
 یگردشگر

 ند،یبا توجه به افراد، فرآ نانیدانش کارآفر تیریاز مد یآگاه
متفاوت است.  یساختار سازمان و بعد فرهنگ سازمان ،یفناور

 ننایکارآفر یشناخت تیجمع یها یژگیو ریتحت تأث شتریب
دانش و  تیریمد یقرار گرفت. بنگاه ها به آگاه یگردشگر

_________________________________ 
1 Kharel 
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                  و همکاران کیا سنا  501

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یگردشگر هتوسع یها و برنامه ها استیاصالحات متعدد در س
 نانیرکارآف یآگاه شیمطالعه افزا نیا ن،یدارند. بنابرا یشتریب ازین

 تئیو ه یگردشگر یهادانش با تالش مشترك شرکت تیریاز مد
 .کندیم هیرا توص یگردشگر

 1روفیاتی 2019

و  ینیکارآفر یارتباط یالگو
دانش به سمت  تیریمد

و  یاستراتژ یاجرا ،ینوآور
بهبود عملکرد مدارس شبانه 

 یاسالم یروز

دانش توسط مدارس شبانه  تیریو مد ینیکارآفر شیهر چه گرا
در رقابت کسب و کار بهتر  یباالتر باشد، نوآور یاسالم یروز

 یاستراتژ یدانش بهتر باشد، اجرا تیریهر چه مد و همچنیناست. 
بهتر  یاسالم یمدارس شبانه روز یدر چارچوب رقابت تجار

 یدانش و اجرا تیریمد ،ینیکارآفر یریخواهد بود. ثالثاً، جهت گ
 یدر بهبود عملکرد مدارس شبانه روز ییبسزا ریتأث یاستراتژ

 یدانش و اجرا تیریمد ،ینیکارآفر شیدارد. هر چه گرا یاسالم
ر بهت یاسالم یباالتر باشد، عملکرد مدارس شبانه روز یاستراتژ

 خواهد بود.

 چانگ 2لیو 2016
 رب دانش مدیریت نقش بررسی

 عملکرد و نوآوری افزایش
 شرکت

 شدان پردازش قابلیت بر دانش مدیریت حیاتی نقش از پژوهش این
 .دهد می خبر نوآوری فعالیت و تسریع

 زین پژوهشمفهومی  مدلپژوهش  نهیشیو پ ینظر یبا توجه به مبان
 :دیارائه گرد زیردر قالب شکل شماره 

 
 پژوهش مفهومی مدل.  1 شکل

 هاوش مواد و ر
 هاافتهی جیاست، چون از نتا یحاضر از نظر هدف کاربرد پژوهش

و از نظر روش،  شودیحل مسائل و مشکالت سازمان استفاده م یبرا
 قیرباشد چرا که از ط یم یهمبستگ کردیرو با یشیمایپ -یفیتوص
 و روابط طیشرا ریو تفس فیپرسشنامه به توص یهاداده لیتحل

 رایز استی مقطع یپژوهش ،یو از نظر افق زمان پردازدیموجود م
پژوهش شامل  نیا یانجام شده است. جامعه آمار 1400در سال 

انتخاب نمونه ها . بود دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تهران هیکل
. جهت رفتیانجام پذ خوشه ایپرسشنامه ها به روش  عیتوزو 

محقق از مقاالت  یا اطالعات در سطح مطالعات کتابخانه یگرداور
_________________________________ 

1 Rofiaty 
2 Liu 

 

 زین یدانیاستفاده نمود و در سطح م انامهی، کتب و پاینترنتیو ا یعلم
 پژوهش یدادهها لیو تحل هی. جهت تجزدیاز پرسشنامه استفاده گرد

و چندگانه  یخط ونیرگرس یو آزمون ها SPSS21 از نرم افزار
 .دیاستفاده گرد

 
 ها یافته

اینکه  بر مبنی پژوهش فرضیه و پژوهش ماهیت به توجه با
 از ،"دانش آموختگان تأثیر دارد کارافرینی بر دانش مدیریت"

 زیر حشر به آن نتایج که گردید چندگانه استفاده رگرسیون آزمون
 باشد: می

توسعه 

کارآفرینی 

 دانش آموختگان
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 پیرسون همبستگی ضریب نتایج. 2 جدول

 
 

 رمتغی بین همبستگی ضریب خصوص در باال شماره جدول نتایج
 نیکارآفری وابسته متغیر با آن های مولفه و دانش مدیریت مستقل

 رد شده محاسبه همبستگیکه  است آن از دانش آموختگان حاکی
 بیشترین و باشد می دار معنی درصد 99 سطح در ها مؤلفه کلیه

 تگاندانش آموخ کارآفرینی با دانش خلق مولفه به مربوط همبستگی

 به مربوط نیز همبستگی کمترین و 0/ 724 همبستگی با ضریب
 گیهمبست وجود فرض تایید با لذا. باشد می دانش سازی ذخیره مولفه
 رحش به رگرسیون تحلیل پژوهش بین متغیرهای دار معنی و مثبت

 باشد: می زیر
 

 

 چندگانه رگرسیون تحلیل نتایج. 3 جدول

 
 یک به چه هر R=0.830 ،مقادیر3 شماره جدول نتایج اساس بر

 مستقل و تهوابس متغیر بین بیشتری رابطه بیانگر باشند، نزدیکتر
 از بیشتری درصد توانسته رگرسیونی مدل دیگر بیان به. است

 همچنین. کند بیان یا داده قرار پوشش تحت را وابسته متغیر تغییرات
 مقدار و F ( F=76.0910) بودن بزرگ به توجه با

Sig=0.00<0.05 مورد رگرسیونی مدل که گیریممی نتیجه 

 سیونیرگر مدل در وابسته متغیر تغییرات بیشتر زیرا است، تایید
 مدل در ثابت مقدار میکنید، مشاهده که همانطور. است شده دیده

 مقدار بودن کوچکتر به توجه با و است شده ظاهر 1.692 مقدار با

Sig فرض 0.05 مقدار از دانش کاربرد و دانش خلق متغیر هر 
 در ابت ضرایب از یک هر بزرگی براساس. میشود رد بودنشان صفر
 متغیر اهمیت Standardize Coefficients Beta ستون

 رگرسیونی مدل در مربوطه

 باشد، بزرگتری Beta دارای که ضریبی هر .داد تشخیص میتوان را
 این به. است برخوردار نیز بیشتری اهمیت از رگرسیونی مدل در

 ( 0.414 بتای )با 𝑋1 دانش خلق متغیر که شودمی مشخص ترتیب
 این به. ستا سازمانی کارافرینی متغیر پیشگویی برای متغیر بهترین
 بتای با مقدار 𝑋2 دانش کاربرد ترتیب به بعدی متغیرهای ترتیب
 نهایت در و 0.194 بتای مقدار با 𝑋3 دانش تسهیم سپس و 0.318

 سطح چون اما. باشد می 0.041 بتای مقدار با 𝑋4 سازی ذخیره
 مدل از مولفه این است، % 5 از بیشتر سازی، متغیر ذخیره داری معنی

 .شوند می حذف
 

 گیری نتیجه

 ،دانش دانش )خلق مدیریت ابعاد که دهد می نشان تحقیق این نتایج
توسعه  با دانش( کاربرد و دانش سازی ذخیره دانش، تسهیم

 تایجن. دارند معنی داری و مثبت رابطه دانش آموختگان، کارآفرینی
 کاربرد و دانش خلق متغیرهای داد نشان نیز چندگانه رگرسیون

 رایب بین پیش متغیرهای عنوان به توان می را دانش، تسهیم و دانش
 کارآفرینی

 ده،ش انجام پژوهش نتایج به توجه با. نمود معرفی دانش آموختگان
 از ادهاستف دانش آموختگان با کارافرینی توسعه جهت پیشنهادهایی

 : گرددمی ارائه دانش، مدیریت
 و نظرات نقطه ارائه اندیشی وهم جهت دانشی هایهسته 

 گردند. تشکیل اجرایی فرایندهای بهبود جهت خالقانه راهکارهای
 ل انتقا سبب که هاییفعالیت از معنوی و مالی هایحمایت باید

 . شوند انجام قوانین چارچوب در شود،می دانش
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 دانش آموختگان آن در که آورد فراهم مناسب فضایی باید 
جاد ای به نسبت به دوراز هرگونه استرس خیال آسایش با بتوانند

 جهت الزم زمینه طریق این از و بسترهای کارآفرینی اقدام نمایند
 از باید همچنین. آید فراهم شدهکسب هایدانش کاربرد و انتقال

 دانش ثبت و انتقال کسب، جهت اطالعاتی نوین هایفناوری 
 کانام این دانش آموختگان از یک هر برای کهبه نحوی شود استفاده
 قداما آنها از مفیدتر و هرچه بهتر استفاده به نسبت تا باشد فراهم
 نمایند.
یم محسوب توسعه ابزارهای از یکی عنوانبه را کارآفرینی امروزه

 داشت اناذع میتوان کلی طور به شده، گفته مطالب به توجه با. کنند
 ات است الزامی آموختگاندانش بین آن و انتقال دانش مدیریت که

 و کار عرصه وارد نو و نیاز مورد هایآگاهی از ایزمینه با بتوانند
 دفه تحقق در مؤثری نقش آفرینندگی، با آنجا در و شوند فعالیت

 نوآوری و خالقیت. باشند داشته خود های سازمان پیشرفت و ها
 های سازمان زمان، طی در و است الزم سازمانی هر ماندگاری برای
 نهفته استعدادهای که شوند. سازمانی می محو صحنه از خالق غیر
 یزمان اندك در برساند ظهور عرصه به نتواند دانش آموختگان را در

 کارگیری به در که شد خواهد دیگری های سازمان مغلوب
 از و داشته قدرت اندك هزینه با جدید محصول ارائه و استعدادها

 یایدن در حال این با. است برخوردار وسیع دید افق با الیق مدیریتی
 ابراینبن بمانند؛ زنده تا باشند داشته نوآوری باید ها سازمان رقابتی
 هب سازمان ساختار در تا است آموختگاندانش تشویق روش، بهترین

 یدسترس و عمل آزادی طریق از امر این. شوند تبدیل کارآفرین یک
 در را خود اهداف بتوانند بهتر تا شود می عملی مختلف منابع به

 رد سرعتی چنان با جهان. کنند تعقیب سازمان کل موفقیت جهت
 عسری تغییرات. نیست تصور قابل که است تحول و تغییر حال

 ساخته مواجه هایی باچالش را مدیران ویژه به و هاسازمان محیطی
 مدیران از و بوده پویا باید هاسازمان ها آن با مقابله برای که است
 فکری های سرمایه مدیریت جهت ویژه های توانایی از که گراتحول
 دهایتهدی از بتوانند تا کنند استفاده هستند برخودار آموختهدانش

 نای از سپس و بسازند قوت سازمانی های ازضعف و فرصت محیطی،
 حداکثر محیطی های چالش با مقابله برای ها قوت و ها فرصت

 یکی. است ارابز به نیاز کارآفرینی به دستیابی برای. برگیرند را بهره
مدیریت دانش،  وجود کارآفرینی رشد برای مناسب ابزارهای از

  .است کارآفرین سازمان نهایت در و استفاده از دانش
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