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شناسایی مولفههای توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش
(مورد مطالعه :دانشگاه علوم پزشکی قزوین)

چکیده
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مقدمه :سازمانهاي بهداشت و سالمت با چالشهاي زيادي از جمله کثرت اساتید ،دانشجويان و کارمندان ،دانش محور بودن
دانشگاه ،گستره وسیع  ،تعامل با عموم مردم  ،تغییرات امروزي نظام بهداشت جهانی و اهمیت روزآمد بودن اطالعات مواجه هستند.
براي غلبه بر اين چالشها و ارتقاي کیفیت خدمات بهداشتی ،نیازمند کارافرينی سازمانی ،استفاده از کارکنان ماهر و بادانش و تخصیص
زمان مناسب به امر مديريت دانش میباشد
روش پژوهش :به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ روش توصیفی-اکتشافی و از نظر ابزار پژوهش ،،جز تحقیقات کیفی
میباشد.جامعه مورد پژوهش 02نفر از خبرگانی که بیش از  5سال در دانشگاه علوم پزشکی قزوين حضور دارند میباشند .که با آنها
مصاحبه عمیق صورت گرفته و براي تحلیل نتايج از نرمافزار مکس .کیو.دي.اي  02استفاده شده است.
یافتهها 01 :مقوله بنیادي براي تبیین مدل توسعه کارآفرينی سازمانی مبتنی بر مديريت دانش در دانشگاه علوم پزشکی قزوين به
دست آمد.
نتیجهگیری :شرايط زمینهاي و بستر ( :مهارتها و ويژگیهاي فردي ،شرايط فرهنگی و اجتماعی ،ساختار سازمانی ،شرايط سیاسی
و قانونی) ،شرايط علی( :مديريت دانش {کسب و ايجاد ،حفظ و نگهداري ،تبديل و انتقال ،بکارگیري}) ،شرايط مداخلهگر( :فرهنگ
سازمانی و منابع انسانی) ،مقوله مرکزي (مدل توسعه کارافرينی سازمانی مبتنی بر مديريت دانش در دانشگاه علوم پزشکی قزوين)،
پیامدها ( :رفتاري ،ساختاري و محتوايی) و راهبرد آن توسعه سازمانی می باشد.
کلیدواژهها :کارآفرينی سازمانی ،مديريت دانش ،دانشگاه علوم پزشکی.

 -0دانشجوي دکتري ،گروه کارافرينی ،واحد قزوين ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوين ،ايران
 -0استاديار ،گروه مديريت صنعتی ،واحد قزوين ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوين ،ايران( ،نويسنده مسئول) ،پست الکترونیک:
a.badizadeh@gmail.com
 -3استاديار ،گروه مديريت آموزشی ،پرديس شهید چمران ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ايران
 -4دانشیار ،گروه مديريت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ،تهران ،ايران
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مقدمه
يکی از ويژگیهاي عصر حاضر تغییر و تحوالت شگرفی
است که در طرز تفکرو ايدئولوژي به چشم میخورد .از
جمله پديدههايی که به شدت تحت تاثیر اين تغییرات
قرار میگیرند سازمانها میباشند .کثرت تغییراتی که
سازمانها با آن مواجه هستند موجب شده به دنبال ايجاد
شرايطی باشند که بتوانند افراد خالق و کارآفرين را هر
چه بیشتر جذب ،مديريت و نگهداري کنند تا از مزاياي
کارآفرينی سازمانی هر چه بیشتر بهره مند شوند .آنها بايد
شرايطی را فراهم آورند تا همه کارکنان روحیه کارآفرينی
پیدا کنند و بتوانند به طور فردي يا گروهی فعالیتهاي
کارآفرينانه خود را به اجرا در آورند.
امروزه دانشگاهها افزون بر نقش اولیه خود (ترويج دانش
و گسترش پژوهش) دامنهاي گستردهتر از فعالیتها را
سرلوحه هدفهاي خود قرار دادهاند تا بدين وسیله
ارتباطی نزديکتر با جامعه پیرامون خود برقرار نمايد.
دستاوردهاي دانشگاه از دور راه فعالیتهاي جامعه را
تحت تاثیر قرار میدهد :نخست با ارائه خدمات آموزشی،
رشد سرمايه انسانی را موجب میشود .سپس به عنوان
يک مرکز پژوهشی و در قالب مراکز پژوهش و توسعه،
امکان بکارگیري دستاوردهاي نوين علمی در عرصههاي
گوناگون اقتصادي اعم از کشاورزي ،خدمات و حتی بازار
را نیز فرآهم میآورد .تقويت و توسعه کارآفرينی راهکاري
جهت حل معضل اشتغال خواهد بود و دانشگاه کارآفرين
با بهرهإگیري از پتانسیلهاي موجود در دانشگاه به
بهترسازي و رشد کارآفرينی میپردازد و موجبات افزايش
نرخ کارآفرينی را پديد میآورد[ .]0تغییرات سريع محیط،
شدت گرفتن رقابت میان سازمانها و افزايش انتظارهاي
جامعه نیاز به نوآوري و کارآفرينی را در بقاي سازمانها
را ضروري کرده است[ .]0نقش با اهمیت دانش در عصر
حاضر نیاز به مديريت دانش را نشان میدهد .مديريت
دانش با ايجاد ،توسعه و ترويج دانش و تمرکز بر
دارايیهاي غیرفیزيکی سازمان (تجارب و دانش
کارکنان) ،شرايطی را براي بروز رفتار کارآفرينی سازمانی
فراهم مینمايد و باعث بوجود آمدن سازمانهاي
کارآفرين میشود که مجموعه اين اقدامات تاثیر
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مستقیمی بر روي رشد و توسعه اقتصادي ،اجتماعی و
فرهنگی سازمان دارد[.]3
اساسیترين مشخصه سازمانهاي قرن  ،00تاکید بر
دانش و اطالعات است .بر خالف سازمانهاي گذشته،
سازمانهاي امروزي داراي فناوري پیشرفته بوده و
نیازمند کسب ،مديريت و بهرهبرداري از دانش و اطالعات
به منظور بهبود کارايی خود هستند به طوري که در جهان
امروز دانش مهمترين منبع راهبردي براي سازمان
محسوب میشود و عالقهمندي به مديريت دانش در
بسیاري از سازمانها روز به روز در حال افزايش است[.]0
کارآفرينی فرآيندي است که الزمه آن برنامهريزي در
نظام آموزشی و پژوهشی بوده و اجراي برنامههاي آن از
سطح خانواده ،مدرسه تا دانشگاه و سازمان گسترده شده
است .کارآفرينی به عنـوان فرآينـد افـزايش ثـروت از
طريق نوآوري و بهرهبرداري از فرصتها تلقی میگردد
که نیازمند ويژگیهاي کارآفرينانه ريسکپذيري،
استقالل و پويايی است .برخی از ويژگیهاي کارآفرينی
بطور گسترده اي در مبانی نظري مطرح شده اند؛ از جمله
استقالل ،پويايی و نوآور بودن و ريسک پذيري[.]4
در محیط کسب و کار امروز ،جايی که چرخه حیات
محصوالت و خدمات در حال کوتاهتر شدن بوده و منافع
آينده نامشخص میباشد ،بعالوه براي تداوم مزيت رقابتی
پايدار و ايجاد منافع بیشتر ،مؤسسات بايد در مقايسه با
رقبايشان بهتر پاسخگوي نیازهاي بازار بوده و بايد قادر
باشند تغییرات بازار را به درستی پیشبینی نمايند؛ طوري
که بتوانند بهترين ارزشها را براي مشتريان خود فراهم
کنند[ .]5با افزايش سريع تحوالت جهانی و گذر از جامعه
سنتی به جامعه اطالعاتی ،توجه به استراتژيهاي جديد
براي استفاده بهینه از فرصتها و ارزشهاي جديد،
مؤسسات را بیش از پیش ملزم به تحول نموده است در
اين میان گسترش فناوريهاي اطالعاتی و ارتباطی
پیشرفته ،افزايش چشمگیري داشته است[.]6
در سالهاي اخیر ،کارآفرينی به يک عنصر کلیدي براي
توسعه و بهبود وضعیت اقتصادي ،تبديل شده است[.]7
نتايج تحقیقات بر روي مسیر شغلی کارآفرينی نشان داده
است که متغیرهاي مختلف شخصی و زمینهاي بر

نگار پیلوار و همکاران

کارآفرينی تاثیر دارد که به طور کلی متغیرهاي کمی در
زمینه شناسايی افراد کارآفرين و غیرکارآفرين انجام شده
است و تحقیقات تجربی و نظري در زمینه کارآفرينی ،به
طور محدودي وجود دارد[.]1
نگرشها و رفتارهاي کارآفرينانه الزمه موفقیت و بقاي
سازمانها است متغیرهاي بسیاري برکارآفرينی سازمانی
تاثیر میگذارند اين متغیرها شامل ويژگیهاي شخصی و
انگیزشی مديران و نیز ويژگیهاي صنعتی است که
شرکت درآن فعالیت میکند با وجود اين بسیاري از
محققان معتقدند متغیرهاي سازمانی و استراتژيک تاثیر
بیشتري بر کارآفرينی دارند اقدامات مربوط به مديريت
استراتژيک از جمله اقدامات مديريتی است که
تسهیلکننده کارآفرينی سازمانی می باشد[ .]9پژوهشگران
بسیاري در تحقیقات خود به بررسی عوامل و يا موانع موثر
بر کارآفرينی در شرکتها و سازمانهاي بزرگ پرداختهاند.
همچنان در مطالعهاي بیان میشود که عوامل سازمانی
شامل ساختار ،مديريت منابع انسانی ،فرهنگ سازمانی و
کنترل بر کارآفرينی سازمانی تأثیر دارند[ ]02و در مطالعهاي
ديگر ،مهمترين موانع کارآفرينی سـازمانی را ،شامل
سیاستها ،روشهاي مديريتی ،منابع انسانی و پاداشها
میداند[ .]00همچنین بیان میشود عوامل موثر بر
کارآفرينی سازمانی با تاکید بر نقش مديريت منابع انسانی
عبارتند از :طراحی مشاغل ،اجتماعیسازي و آموزش کار
تیمی ،ارزيابی عملکرد و تشويق ريسکپذيري ،سرمايه
اجتماعی ،اعتماد و رفتار شهروندي سازمانی ،حمايت
سازمانی ،ساختار تیمی و ارتباطات درون و بیرون
سازمانی[ .]00مقیمی عنوان مینمايد که موانع کارآفرينی
سازمانی عبارتند از :عوامل رفتاري شامل (عوامل مديريتی،
نگرشهاي مديريتی ،منابع انسانی ،فرهنگ سازمان ،ارتباطات
سازمان ،انگیزش) ،عوامل ساختاري شامل (سیستمهاي
سازمانی ،ساختار سازمان ،تکنولوژي سازمان و استراتژي
سازمان) و عوامل محیطی شامل (اقتصادي ،فرهنگی ـ
اجتماعی ،سیاسی ـ قانونی ،تکنولوژي و محیط بینالمللی)[.]03
راترفولد کارآفرينی سازمانی را شامل سه رکن فرايندها،
بستر سازمان ،و ويژگیهاي افراد میداند .فرايندها
بوسیله رهبران تسهیل شده و شامل استراتژيهاي
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رهبران در جهت افزايش رفتار کارآفرينانه است .بستر
سازمان شامل موقعیتهايی است که نوسازي استراتژيک
را در جهت اشاعه کارآفرينی سازمانی تسهیل میکند.
ويژگیهاي افراد شامل مهارتها ،توانايیها و نگرشها
کارکنان در جهت کارآفرينی است[ .]04تغییرات سريع
محیط  ،تشديد فضاي رقابتی بین شرکتها ،رشد سريع
سازمانها ،کوتاه شدن چرخه حیات محصوالت و افزايش
روز افزون انتظارهاي جامعه موجب شده در دهههاي اخیر
فعالیتهاي کارآفرينانه بـه درون سازمانها راه يافته و
مديران نیز به کارآفرينی بـه طور فزايندهاي توجه کنند
تا آنها بتوانند به اختراع و نوآوري و تجاري کردن
محصوالت و خدمتهاي خود بپردازند[.]05
اما پژوهشهاي گوناگون از جمله نتیجه پژوهش ،کروجر
نشان میدهد که  56درصد کسب وکارهاي کارآفرينانه در
چهار سال اول شروع فعالیتشان ورشکست میشوند[.]06
در شرايط کنونی که تنها اطمینان ،اطمینان نکردن است،
مديريت دانش ضامن موفقیت و بقاي سازمانها تلقی
میشود[ .]07تحقیقات نشان داده مديريت دانش از طريق
ايجاد يک فرهنگ مـفید و ارزشـمند براي ايجاد و تسهیم
دانش و همچنین ايجاد فرهنگ همکاري در سازمانها نقش
مهمی را در فـرآيند نوآوري ايفا میکند[ .]01استراتژيهاي
مديريت دانش بازتابی از ويژگیهاي يک شرکت مانند:
اهداف ،شخصیت سازمانی ،تکنولوژي و رفتار میباشد.
ادبیات تحقیق چند طبقه از استراتژيهاي مديريت دانش
را نشان داده است که همه اين موارد قابلیتهاي فرآيند
مديريت دانش را نشان میدهد[.]09
امروزه ،آهنگ تغییرات از رشد چشمگیري برخوردار
میباشد و دانش به يک منبع کلیدي تبديل گرديده است.
همگام شدن سازمانها به عنوان نهادهاي اقتصادي با
اين تحوالت ،امري چالش برانگیز میباشدکه براي
رهايی از خطر نابودي در برابر هجوم تغییرات و رقابت
بازار شايد تنها راه باقی مانده براي سازمانها استفاده از
کارآفرينی میباشد .در اين مسیر مهمترين عامل موفقیت
کارآفرينی سازمانی ،مديريت کردن اثر بخش دانش در
سازمان است .سازمانها بر اساس میزان دانش خود با
يکديگر به رقابت میپردازند .لذا مديريت دانش ،به جهت
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اشتراک گذاشتن و بهکارگیري دانش در سازمان براي
دستيابی به مزيت رقابتی ،مورد استفاده قرار میگیرد[.]02
کريمی در مطالعه خود بیان میکند که سازمانهاي بهداشت
و سالمت در قرن  00به لحاظ گسترهي وسیع آن ،تعامل
اين سازمانها با عموم مردم و تغییرات پیش آمده در
نظامهاي بهداشتی جهانی ،با چالشهاي زيادي از جمله
کثرت اساتید ،دانشجويان و کارمندان ،دانش محور بودن
دانشگاه  ،کثرت جغرافیايی و اهمیت روزآمد بودن اطالعات
مواجه هستند .براي غلبه بر اين چالشها و ارتقاي کیفیت
خدمات بهداشتی ،اين بخش از نظام اجتماعی نیازمند
مديريت کارآمد و مؤثر ،استفاده از کارکنان ماهر و بادانش و
تخصیص زمان مناسب به امر مديريت دانش میباشد[.]00
به دلیل اهمیت و ضرورت کارافرينی و مديريت دانش در
اين حوزه  ،ما در اين مقاله به دنبال شناسايی مولفههاي
توسعه کارافرينی سازمانی مبتنی بر مديريت دانش در
دانشگاه علوم پزشکی قزوين می باشیم.
روش پژوهش
اين پژوهش به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ روش
توصیفی  -اکتشافی است .اين تحقیق در روش کیفی
است و از استراتژي تحلیل محتوا استفاده شده است .در
روش کیفی (تجزيه و تحلیل با استفاده از مصاحبه
ساختارنیافته ،نشست تخصصی با مشارکتکنندگان در
پژوهش) در راستاي هدف پژوهش استفاده شده است.
پس از انجام مصاحبههاي عمیقی با متخصصان دانشگاه
علوم پزشکی قزوين ،اطالعات گردآوري شده ،طی سه
مرحله کدگذاري باز ،کدگذاري محوري و در نهايت
کدگذاري انتخابی تحلیل شده و در نهايت نتايج حاصل
از تحقیق کیفی ضمن ترکیب با نتايج حاصل از ادبیات
تحقیق ،در قالـب بخش نخست الگوي مفهومی تحقیق
جمعبندي گرديد .در اين مقاله ،از خبرگانی که بیش از 5
سال در دانشگاه علوم پزشکی قزوين حضور دارند،
استفاده شده است و در نهايت با استفاده از نرمافزار
مکس.کیو.دي.اي  02منجر به استخراج و شناسايی
متغیرها ،میگردد .روش نمونهگیري بخش کیفی اين
تحقیق ،نمونهگیري ترجیحی يا هدفمند میباشد .بدين
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معنی که از خبرگان علمی و خبرگان حرفهاي تعدادي با
قضاوت محقق ،به عنوان نمونه انتخاب شده و با آنها
مصاحبه عمیق انجام میشود .قابل ذکر است در فرايند
تحقیق کیفی ،بر اساس نمونهگیري انجـام شـده از مـديران
و متخصصـان در بخشهاي مختلف دانشگاه علوم پزشکی
قزوين  ،از 02نفر از اين متخصصان ،طی مصاحبههاي
عمیق به جمعآوري نظرات پرداخته شده است.
یافتهها
مصاحبه شوندگان مطابق با چارچوب پرسشهاي بـاز
تحقیق ،پاسخهايی را ارائه دادند که در هر جلسه بر اساس
نوع و محتوايشان در يکی از مقولههاي تحقیق ،دستهبندي
شده و به عنوان مالک ارزشیابی آن مقوله تعريف و تعیین
شدند و در هر نهايـت مشخص شد که با توجه به محتواي
پاسخهاي ارائه شده ،هر يک از مفاهیم زيرمجموعه کدام
يک از مقولهها قرار میگیرند .در کد گذاري باز  3گام اساسی
صورت گرفته است :مرحله اول؛ ارائه دادههاي کیفی ,مرحله
دوم استخراج مفاهیم از دادههاي کیفی و مرحله سوم
استخراج مقوالت از مفاهیم مرتبط .براي استخراج دادهها از
متن مصاحبهها در اين رساله از روش کدگذاري نکات
کلیدي استفاده شده و طی دو مرحله کدگذاري باز صورت
گرفته است .در مرحله اول ،نکات کلیدي موجود در مصاحبه
تبديل به کدهاي باز شدهاند و پس از آن اين کدها به مفاهیم
مرتبط با موضوع تحقیق تبديل گشتهاند .در نتیجه  01مقوله
بنیادي شامل :فرهنگ سازمانی ،سبک رهبري ،منابع
انسانی ،ساختار سازمانی ،تکنولوژي ،شرايط اقتصادي،
فرهنگی و اجتماعی ،سیاسی و قانونی ،استراتژي ،باور
مديريت ،مهارتها ويژگیهاي فردي ،کسب و ايجاد ،ذخیره
و نگهداري ،انتقال ،بکارگیري دانش ،الگوهاي ارتباطات
سازمانی ،انگیزه کارکنان و خالقیت و ابتکار براي تبیین و
طراحی مدل توسعه کارآفرينی سازمانی مبتنی بر مديريت
دانش در سازمانهاي عمومی (سازمان مورد مطالعه:
دانشگاه علوم پزشکی قزوين) احصاء شده است .قابل ذکر
است که به منظور اطمینان از کدگذاري درست و مناسب
نکات کلیدي نظرات متخصصان ،پس از کدگذاري باز
توسط محقق اصلی ،از سه محقق ديگر هم کمک گرفته

نگار پیلوار و همکاران

شده است تا بر اساس نکات به کدگذاري مجدد کلیه نظرات
بر اساس ديدگاه تخصصی خود بپردازد (به منظور تعیین
پايايی روش تحقیق کیفی براساس نظر اسکات) .در نهايت،
کد نهايی براي هر يک از نکات کلیدي انتخاب شده و اين
کدها شمارهگذاري شدهاند .تحلیل محتوا عالوه بر پايايی بايد
به نتايج معتبر نیز بیانجامد .روشهاي متعددي از جمله روايی
صوري ،روايی همزمان ،روايیسازه و روايی پیشبینانه براي
اندازهگیري روايی تحلیل محتوا وجود دارد .در اين تحقیق از
روايی صوري استفاده شده است( .جدول )0
کدگذاري محوري مرحله دوم تجزيه و تحلیل در نظريه
پردازي داده بنیاد است .اين مقولهها به تنهايی نمیتوانند
حامل معنايی خاص براي کارآفرينی سازمانی مبتنی بر
مديريت دانش باشند .هدف اين مرحله برقراري رابطه بین
مقولههاي تولید شده در مرحله کدگذاري باز است .اين
کدگذاري ،به اين دلیل محوري نامیده شده که کدگذاري
حول محور يک مقوله تحقق میيابد .کدگذاري محوري بر
تمرکز و تعیین يک مقوله به عنوان مقوله هستهاي يا مرکزي
قرار داشته و سپس ساير مقوالت به عنوان مقوالت فرعی به
آن ارتباط داده میشوند .پس از تعريف مقوله محوري ،با
کدگذاري مجدد دادهها انواع شرايط تأثیرگذار بر مقوله
محوري شامل شرايط علی ،شرايط زمینهاي و بستر ،شرايط
مداخلهگر ،کنشها و واکنشهايی که براي اداره ،کنترل يا
پاسخ به مقوله محوري به وجود میآيند (راهبردها) ،و
پیامدهاي ناشی از آنها نیز تعريف میشوند .طی کدگذاري
محوري ،مقولههاي مستخرج از کدگذاري باز تحت  6دسته
شامل مقوله مرکزي ،شرايط علی ،شرايط مداخلهگر ،شرايط
زمینهاي (بستر) ،راهبردها و پیامدها قرار گرفتهاند( .جدول )0
کدگذاري انتخابی مرحلهي سوم و اصلی نظريهپردازي داده
بنیاد است که بر اساس نتايج کدگذاري باز و محوري به
ارائه نظريه میپردازد و منجر به اراِيه الگوي مفهومی تحقیق
می شود( .نمودار )0
بحث و نتیجهگیری
مديريت دانش زير ساختی بسیار مهم براي گسترش و
تقويت و تداوم حرکتهاي فعالیتهاي کارآفرينی است.
البته تمام ظرفیتهاي مديريت دانش در ايران شکوفا نشده
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و کارآفرينی نیز در تمامی ابعاد گسترش نیافته است.
سامانههاي عمومی مديريت دانش به عنوان زير ساختی
عمومی براي کارآفرينی؛ سامانههاي يکپارچه مديرت دانش
براي کارآفرينی سازمانی و خدمات و ابزارهاي مديريت
دانش به عنوان موضوعی براي کارآفرينی محورهايی
هستند که براي گسترش کارآفرينی بايد مورد توجه قرار
گیرند.
کارآفرين سازمانی براي انواع بنگاههاي اقتصادي و اجتماعی
اهمیت دارد؛ اما دانشگاهها (به عنوان سازمانهايی که
میتوانند کارآفرين تربیت کنند) و از اهمیت ويژهاي
برخوردار بوده و کارآفرينی سازمانی در آنها ضرورت دارد.
پژوهشگران کارآفرين توافق دارند که سطح فعالیت
کارآفرينانه به طور سیستماتیک هم در کشورها و هم در
طول زمان تغییر میکند ،تدوين و اجراي خط مشیهاي
ارتقاي کارآفرينی نیز میتواند با استفاده از زيرساختهاي
مديريت دانش طراحی و پیاده سازي شود.
از اين تحقیق میتوان نتیجه گرفت که ايجاد سامانه
مديريت دانش میتواند بسیاري از موانع کارآفرينی سازمانی
را رفع نمايد .سامانه مشاغل؛ بهترين و کاملترين زيرساخت
براي تخصیص منابع انسانی در سطح کالن و درون
سازمانها ،شايسته ساالري و ارتباط دانشگاه و جامعه در بعد
منابع انسانی میتواند استفاده شود .پیادهسازي مديريت دانش
در دانشگاهها يکی از راهبردهاي موثر براي ايجاد دانشگاه
کارآفرين است؛ و دانشگاه کارآفرين يکی از مهمترين
مولفههاي ارتقاي کارآفرينی در کشور میباشد .بايد دانش
آموختگان آموزش عالی ،انسانهاي خالق ،يادگیرنده و
کارآفرين باشند که موجب افزايش انگیزه در افراد شوند.
مديريت دانش نه تنها میتواند کارآفرينی سازمانی را تقويت
کند بلکه به دلیل حوزه ماموريت سازمان ،اثربخشی
مضاعفی نیز دارد .اگر کیفیت تصمیمگیري و عملکرد آنها
بهبود يابد و همچنین مداخالت آنها در جامعه دقیقتر و
صحیحتر شده که به طور غیر مستقیم فضا را براي
کارآفرينی توسط بنگاههاي اقتصادي و اجتماعی را بهبود
میبخشد .خدمات مديريت دانش عرصه وسیعی براي ايجاد
فرصتهاي کارآفرينی است که بايد خط مشیهاي الزم
براي ايجاد تقاضاي براي اين خدمات فراهم شود.

شناسایی مولفههای توسعه کارآفرینی سازمانی

در اين مقاله ،يافتههاي کارافرينی سازمانی در سه بعد
رفتاري ،ساختاري و محتوايی با يافتههاي يداللهی[ ]00و
همکاران همسو میباشد .همچنان در بعد رفتاري با
يافتههاي صادقی[ ]03و کاليیان[ ]04و در بعد ساختاري با
يافتههاي مندعلی[ ]05همسو است .يافتههاي مديريت
دانش اين پژوهش با يافتههاي محمدي[،]06کیاکجوري و
ساالري[ ]07حسینی و مريی[ ]05مهديان[ ]02همسو
است .يافتههاي منابع انسانی پژوهش با يافتههاي
باقري[ ]01همسو است .يافتههاي فرهنگ سازمانی
پژوهش با يافتههاي سررود[ ]09وکونستان[ ]32و
مقدسی[ ]30همسو میباشد .همچنین مولفه سبک رهبري
در اين پژوهش با يافتههاي مصباحی و سیستانی[ ]30و
مولفه خالقیت با يافتههاي شهزاد[ ]09و احمدي[ ]33و
مولفه انگیزه با يافتههاي بهور[ ]34همسو میباشد.
با توجه با پیشنه پژوهش و نتايج به دست آمده از پژوهش
نقاط شباهت و تفاوت را می توان به صورت جدول  3ارائه
کرد( .جدول )3
محدوديت منابع و تحقیقات مشابه انجام شده در ايران و
محدوديت و فشار زمانی موجود براي انجام تحقیق و

محدوديت مکانی از اين نظر که تحقیق حاضر فقط در
دانشگاه علوم پزشکی قزوين انجام شده و به دانشگاهها و
سازمانهاي ديگر در کنار آن پرداخته نشده است میتوان
اشاره کرد که باعث تعمیمپذيري کمتر نتیجه تحقیق می-
شود .در خصوص فرآيند تسهیم دانش ،جمعآوري اطالعات
و ثبت وقايع مهم سازمانی تمهیدات الزم درون دانشگاهها
بايد انجام گیرد .دانشگاه میتواند به منظور استفاده از افکار
و انديشههاي افراد صاحب نظر ،سازمان منابع مالی و انسانی
الزم را تامین نمايد و از اين طريق ،ايدههاي جديد را در
جهت سیاستهاي خود متمرکز گرداند .همچنین براي باال
بردن فرهنگ کارافرينی در دانشگاه میتوان از اطالعات به
روز جهان و اساتید آموزش ديده بهره برد و با برنامهريزي
در جهت برگزاري دورهها و درس گروههاي آموزش
کارآفرينی در دانشگاهها میتوان نقش بسزايی در تشويق
تفکر کارافرينی داشته باشیم.
پس بهتر است در تحقیقات آينده از ساير سازمانها و
دانشگاههاي کشور نیز استفاده شده و به کمیسازي مدل
ارائه شده بپردازند.

جدول  - 9میزان پایایی مقولهها
ردیف
0
0
3
4
5
6
7
1
9
02
00
00
03
04
05
06
07
01
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مقولهها
فرهنگ سازمانی
سبک رهبري
منابع انسانی
ساختار سازمانی
تکنولوژي
استراتژي
اقتصادي
فرهنگی و اجتماعی
سیاسی و قانونی
کسب و ايجاد دانش
حفظ و نگهداري دانش
تبديل و انتقال دانش
بکارگیري دانش
باور مديريت
خالقیت و ابتکار
الگوهاي ارتباطات سازمانی
انگیزه کارکنان
مهارتها و ويژگیهاي فردي
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مقدار پایایی
2,134
2,920
2,742
2,137
2,750
2,130
2,100
2,703
2,760
2,711
2,100
2,165
2,700
2,147
2,703
2,760
2,711
2,100

نگار پیلوار و همکاران

جدول  - 2نتایج کدگذاری محوری
ردیف

مقوله مستخرج شده

شرایط

مهارتها و ويژگیهاي فردي

0

فرهنگی و اجتماعی
شرايط زمینهاي و بستر

ساختار سازمانی
سیاسی و قانونی
کسب و ايجاد دانش

0

حفظ و نگهداري دانش
مديريت دانش

شرايط علی

تبديل و انتقال دانش
بکارگیري دانش
باور مديريت

3

خالقیت و ابتکار
فرهنگ سازمانی

رسمی

الگوهاي ارتباطات سازمانی

شرايط مداخله گر

غیر رسمی
انگیزه کارکنان
منابع انسانی

4

مقوله مرکزي

مهارت و ويژگیهاي فردي

مدل توسعه کارآفرينی سازمانی مبتنی بر مديريت دانش در سازمانهاي عمومی
سبک رهبري

5
رفتاري

فرهنگ سازمانی
منابع انسانی
اقتصادي
قانونی و سیاسی

محتوايی

اجتماعی و فرهنگی
ساختار سازمانی
تکنولوژي

ساختاري

استراتژي
6
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توسعه سازمانی

شناسایی مولفههای توسعه کارآفرینی سازمانی

جدول  - 3شباهت و تفاوتهای پژوهش با مطالعات انجام شده
مطالعه

شباهت

تفاوت

موافق یا مخالف با

ردیف
0

مهرآذر ()0390

0

صادقی ()0393

-

موافق

3

قارزي ()0393

مديريت منابع انسانی تأثیر مثبتی بر
خالقیت و کارآفرينی دارد
اشتراک و تسهیم دانش تأثیر مثبتی برخالقیت و کارآفرينی دارد
انگیزه و نگرش کارکنان به تقويت و
گسترش کارآفرينی در ورزش کشور
منجر میشود
-

-

نتیجه پژوهش
موافق

4

حاجی حسنی ()0393

ويژگیهاي فردي با کارآفرينی تاثیر دارد

ادراکـات کـارآفرينـانـه تاثیر معناداري بر
فعالیتهاي کارآفرينانه دارد
-

موافق

5

کاللیان
()0394
مندعلی ()0395

فرهنگ سازمانی ،ويژگیهاي شخصیتی
کارکنان بر کارآفرينی تاثیر دارد.
-

-

موافق

7

حسینی و مريی ()0395

به کارگیري دانش به صورت مستقیم بر
روي فرايند کارآفرينی سازمانی اثرگذاري
معناداري دارد
مديريت دانش بر کارآفرينی تاثیر دارد

نگرش و ذهنیت کارآفرينانۀ افراد با در
نظر گرفتن نهادهاي درگیر و محیط
نهادي میتواند بر فرايند کارآفرينی
پايدار ورزشی اثرگذار باشد.
-

-

موافق

-

موافق

انگیزه و نگرش بر کارآفرينی تاثیر دارد

-

موافق

يافتهها موئد نقش میانجیگري خالقیت
در رابطه بین مديريت دانش و گرايش به
کارآفرينی سازمانی است.
ابعاد رهبري بر کارآفرينی تاثیر دارد

-

موافق

-

موافق

-

موافق

-

موافق

-

موافق

-

موافق

6

1
9
02

00
00

کیاکجوري و ساالري
()0395
بهور ()0396
احمدي ()0395

مصباحی و سیستانی
()0396
سررود و يعقوبی ()0396

03

مهديان ()0396

04

محمدي ()0396

05

کونستان ()0206
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نقش تعديل کننده فرهنگ سازمانی در
رابطه بین به کارگیري دانش و
کارآفرينی سازمانی مورد تايید قرار
گرفت
مديريت دانش و کار آفرينی رابطه مثبت
و معنی داري وجود دارد
مديريت دانش و ابعاد آن میتواند بهطور
مناسبی کارآفرينی سازمانی را پیشبینی
کند
فرهنگ سازمانی بر کارآفرينی تاثیر دارد
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Identifying the Components of Organizational Entrepreneurship
Development Based on knowledge Management (Case Study: GHazvin
University of Medical Sciences)

Abstract

Pilvar N 1, Badizadeh A2, Hosseini SR3, Zaboli RA4

Introduction: Health and health organizations face many challenges including the
multiplicity of professors, students and employees, the broad range, interaction with the
general public, modern changes in the world health system, and the importance of
updating information .To overcome these challenges and improve the quality of health
services, it requires organizational entrepreneurship, use of skilled staff and proper time
allocation for knowledge management.
Methods: This research is a practical and descriptive and is considered as a qualitative
research group. The research community has 20 people who have been expert in the
GHazvin University of Medical Sciences for over five years. MAXQDA 10 has been
used to analyze the results of deep interview.
Results: 18 Fundamental categories were used to explain the model of organizational
entrepreneurship development based on knowledge management of GHazvin University
of medical science.
Conclusion: Contextual conditions: (individual skills and characteristics, cultural and
social conditions , organizational structure , political and legal conditions), Causal
conditions: (knowledge management [acquisition and create , save and retention ,
share, reuse), Intervening conditions: (organizational culture and human resources),
Central category (model of organizational entrepreneurship development based on
knowledge management of GHazvin university of medical science.), Outcomes: (
behavioral , structural and content ) and its Strategy is organizational development .
Keywords: Knowledge management, Organizational entrepreneurship, University of
medical sciences.
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