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 چکيده

 های مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی متخصصانهدف اصلی پژوهش، بررسی نقش مؤلفه هدف:

  باشد.دانشگاه شیراز می هایشناسی شاغل در کتابخانهدانشعلم اطالعات و 

امه ( و پرسشن1390ابزار پژوهش مورد استفاده شامل پرسشنامه مدیریت دانش نیر ) شناسی:روش

سبه همسانی باشد. ضرایب پایایی آلفای کرونباخ که برای محا( می1381کارآفرینی سازمانی هومن )

 89/0ابر با نش و کارآفرینی سازمانی استفاده گردید، به ترتیب برهای مدیریت دادرونی پرسشنامه

 87)یراز شهای دانشگاه ابخانهکتابداران شاغل در کت جامعه مورد مطالعه، به دست آمد. 92/0و 

 .باشد( مینفر

 "فرهنگ"و  "فرایند"،  "افراد" هایهای مدیریت دانش، بین مؤلفهاز بین مؤلفه نشان دادنتایج  ها:يافته 

کارآفرینی "ا ب "آوریفن"بین مؤلفه  کهداری وجود دارد، در حالیبا کارآفرینی سازمانی رابطه معنی

 داری وجود ندارد.رابطه معنی "سازمانی

در  ،فکری خود هایگیری از سرمایهسازی مدیریت دانش و بهرهها نیاز به پیادهکتابخانه گيري:نتيجه 

در این  ارد.، بستگی به فرآیند تبادل دانش دکه یابندمیدر طول زمان سازمانی ایجاد کارآفرینی 
 ان است.ترین عامل موفقیت کارآفرینی سازمانی، مدیریت کردن اثر بخش دانش در سازممسیر مهم

نی سازمانی تواند به عنوان بستر ظهور کارآفریمی هاکتابخانهمدیریت دانش در  ،به عبارت دیگر
  تلقی گردد.

 فرایند، فرهنگ، افرادمدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی،  ها:ژهكليدوا
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 مقدمه
عصر ما عصر شتاب و دگرگونی و تغییر است. موج این تغییرات زندگی همه ما را نیز 

ای در جهت سازگاری با تغییرات جامعه ،دهد. از این روثیر قرار میأخواسته یا ناخواسته تحت ت

شد که از نیروی انسانی ماهر و متخصص، خالق و خودباور و رقابت جهانی پیشتاز خواهد 

تغییر و تحوالت گسترده امروزی و پویایی رقابت باعث  .(1382هزارجریبی، ) باشد برخوردار

تر کارآفرین را هر چه بیش که بتوانند افراد ها به دنبال ایجاد شرایطی باشندشده است تا سازمان

مند شوند. تر بهرهمزایای کارآفرینی سازمانی هر چه بیش جذب، مدیریت و نگهداری کنند تا از

حل های امروزی است، تنها یک راهبرای غلبه بر مشکالت و تهدیدات که متوجه سازمان، بنابراین

که رو است از این باشد.ها میسازگار است و آن هم ایجاد بستر فرهنگ کارآفرینی در سازمان

تری پیدا ها نمود بیشدر سازمان خالقی انسانی مبتکر و د، اهمیت نیروذرگهر چه زمان می

 ( .1382د )گلستان هاشمی، یابمی

ثر بر کارآفرینی کارکنان است. مدیریت دانش ابزاری مهم ؤدانش یکی از عوامل م مدیریت

 .)2008، 1ا)گوپت تر از آن، دانش استها جهت مدیریت بهتر اطالعات و مهمسازمانبرای 

-ترین حوزه معرفتی به مدیریت دانش، حوزه علم اطالعات و دانشبدون تردید، نزدیک

ای ها را به وظیفهها، مدیریت کتابخانههای موجود در کتابخانهمشکالت و چالششناسی است. 

ها است. مدیران امروز باید راه تحول را پیش بگیرند و تالش کنند تا کتابخانهپیچیده تبدیل کرده 

مدیریت تغییر و تحول  هاامروزه مدیریت کتابخانه، لذا د.نبه سوی وضعیت مطلوب حرکت کن

است. برای موفقیت در این امر، مدیران ابتدا باید بدانند چه چیز را باید تغییر بدهند و به چه سو 

)مختاری نبی،  استفاده از مدیریت دانش ابزار مناسبی استراستا، کنند. در این باید حرکت 

شود که در مجموع هایی مییابی به تجارب، دانش و مهارتمدیریت دانش سبب دست .(1386

کار بردن ه تر، تشویق خالقیت و نوآوری، شیوه بهای جدید، قدرت اجرای عملیات بیشتوانایی

ازمان و استفاده بهتر از دانش در فرآیند تجارت روز به روز را در سازمان سدر بهتر دانش موجود 

 (.2010، 2)هاسکل کندایجاد می

                                                           
1. Gupta 
2. Haskel 

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82.html
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ای از مفاهیم، زیرا دربردارنده دامنه، شودراحتی تعریف نمیهمدیریت دانش همیشه ب

-می ها زیر چتر مدیریت دانش قرارهاست که همه آنها و فعالیتآوریرفتارهای مدیریتی، فن

؛ آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص استمبنای ثروت. همچنین  (2008، 1ا)گوپت گیرند

 راستا،در این  (.1384، خوانساریآفرینند)ای که کارآفرینان از دانش و اطالعات ثروت میگونهبه

نوآور ها ناگزیرند تا جهت حفظ بقا و داشتن مزیت رقابتی، سازمانی خالق و ها و شرکتسازمان

 ای که خود را در جهت مدیریت تغییرات شتابان جهانی آماده سازندشوند، به گونه

 (.1384)فتحیان،

ها، ازمانبا توجه به اهمیت کارآفرینی سازمانی و همچنین مدیریت دانش در س همین رو، از 

ز طریق ی ارسد که بررسی رابطه این دو متغیر بتواند در پیشبرد کارآفرینی سازمانبه نظر می

 ارتفای مدیریت دانش مؤثر باشد. 

 پيشينه پژوهش
وزه های انجام شده در این حترین پژوهشترین و تازهدر این قسمت  مروری بر مرتبط

 خواهد شد. 

ثیرات تیم مدیریت دانش بر خالقیت و أتحت عنوانت (در پژوهشی2007) 2سانگ و چویی

-های جمعتیم فروش توزیع کردند. داده 65 را بینای پرسشنامه، های سازمانیکارایی نهایی تیم

ثیرات مثبت أطور مثبتی به خالقیت وابسته بود، تکارگیری دانش بههآوری شده نشان داد که تیم ب

 مند داشت. یک سبک شناختی نظام، که تیم رهبرانتر بودقویزمانی کارگیری دانش هب

(  طی تحقیقی مدیریت دانش را به عنوان یک الگوی زودگذر مدیریت در 2010) 3هیزلوپ

چگونه عالقه به موضوع مدیریت  است که هدف این مقاله، برای درک ایننظر گرفته است. 

مدیریت دانش دهد که ها نشان مییافته.استتکامل یافته  2008 تا 1998های در بین سال دانش

علمیبرای اولین بار از قرن  محافل که در نظر گرفتلگوی زودگذر اتوان به عنوان یک را می

عالقه به مدیریت دانش در  با این حال،به این موضوع عالقه زیادی نشان دادند.  بیست و یکم

 .اهش قابل توجهی وجود داردک ایهای خدمات حرفهدر میان مشاوران جهانی و شرکت

                                                           
1. Gupta 
2. Sung & Choi 
3.Hislop 
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گانه روابط دانشگاه و صنعت، دولت و عوامل ( به بررسی اثر مارپیچ سه2011) 1کیم و یانگ

ای پرداختند و تأثیر این سیستم را بر روی نرخ تولد و محیطی در ایاالت متحده در سطح منطقه

های ایاالت متحده بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که در مناطق با کارآفرینی زوال شرکت

گانه، دانشگاه به عنوان یک عامل مهم میانجی کارآفرینی ه حوزه در سیستم مارپیچ سهباال از بین س

گانه فقط نرخ تولد شرکت را تحت شود و در مناطق با کارآفرینی پایین، این عوامل سهتلقی می

  دهند.تأثیر قرار می

ازمانی ی ساز سوی دیگر تحقیقات معدودی در زمینه سنجش رابطه مستقیم دو متغیر کارآفرین

نی و طالقاو مدیریت دانش انجام شده است که بیانگر وجود رابطه بین این دو متغیر است. 

سی برررا رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه  (1390) همکاران

حفظ  های خلق دانش،ای اسپیرمن نشان داد که شاخصاند. نتایج ضریب همبستگی رتبهکرده

ای دیگر، طالعهمدر  داری دارند.انتقال دانش و کاربرد دانش با نوآوری سازمانی رابطه معنیدانش، 

پذیری، ریسک ( رابطه میان کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن )نوآوری،1390زاده و همکاران )شفیع

 ن شاملآهای پیشتازانه و رقابت تهاجمی( با عوامل سازمانی مدیریت دانش که ابعاد فعالیت

انش و دهای محور، منابع دانش، درگاهمحور، ساختار دانشآفرین، فرایند دانشفرهنگ دانش

تایج تحقیق باشد، در شرکت آلومینیوم پارس ساوه را مورد بررسی قرار دادند. نرهبری دانش می

دانش نی مدیریت نشان داد که ارتباط معناداری بین کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن با عوامل سازما

های عوامل هها نشان داد که، بین ابعاد کارآفرینی سازمانی و مؤلفچنین یافتهوجود دارد. هم

ابطه رطی پژوهشی ( 1391) نیر و جوکار سازمانی مدیریت دانش ارتباط معناداری وجود دارد.

ی ا بررسرهای دانشگاهی شهر شیراز بین مدیریت دانش و خالقیت در میان کتابداران کتابخانه

ر نتایج حاکی از آن است که هر چقدهمبستگی بود.  – این پژوهش از نوع توصیفی. کردند

به ن میزاهای دانشگاهی شهر شیراز باالتر باشد، کتابخانه متخصصان علم اطالعاتخالقیت 

 .باشدتر مینیز بیش آنان مدیریت دانشاشتراک گذاری 

این است که حاضر با توجه به رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی، هدف پژوهش 

های این یافتهها مورد بررسی قرار دهد. رابطه این دو متغیر را در مراکز اطالعاتی و کتابخانه

                                                           
1. Kim & Yang 
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در  های موفقتواند به متخصصان علم اطالعات در دانشگاه شیراز جهت ایجاد طرحتحقیق می

 مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی یاری رساند زمینه

 دهد:در همین راستا این پژوهش، به سؤاالت زیر پاسخ می

های مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی متخصصان علم مؤلفه ای میانچه رابطه  .1

داری وجود های دانشگاه شیراز رابطه معنیشناسی شاغل در کتابخانهاطالعات و دانش

 دارد؟

در مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی متخصصان  "افراد"مؤلفه ای میان رابطهچه  .1-1

دار های دانشگاه شیراز رابطه معنیشناسی شاغل در کتابخانهعلم اطالعات و دانش

 ؟وجود دارد

در مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی متخصصان  "آوریفن"مؤلفه ای میان چه رابطه .2-1

دار های دانشگاه شیراز رابطه معنیاسی شاغل در کتابخانهشنعلم اطالعات و دانش

 وجود دارد؟

درمدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی متخصصان  "فرهنگ" مؤلفه ای میانچه رابطه  .3-1

دار های دانشگاه شیراز رابطه معنیشناسی شاغل درکتابخانهعلم اطالعات و دانش

 وجود دارد؟

در مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی متخصصان  "فرایند"مؤلفه ای میان چه رابطه .4-1

دار های دانشگاه شیراز رابطه معنیشناسی شاغل در کتابخانهعلم اطالعات و دانش

 وجود دارد؟

مدیریت  میانبر رابطه چه تأثیری متغیر جنسیت، سابقه خدمت و میزان تحصیالت  .2

اسی شاغل در شندانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطالعات و دانش

 ؟دندارهای دانشگاه شیراز کتابخانه

 شناسی پژوهشروش
پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است، که در آن با استفاده از ابزار پرسشنامه، متغیر کارآفرینی 

سازمانی و مدیریت دانش متخصصان علم اطالعات و دانش شناسی مورد بررسی و سنجش قرار 

(  و 1381گرفته است. ابزار پژوهش مورد استفاده شامل پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن )
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( شامل 1381باشد. پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن )می( 1390مدیریت دانش نیر )پرسشنامه 

پذیری؛ پذیری؛ ریسککوشی، تالش برای موفقیت، مسئولیتعامل است که عبارتند از: سخت 7

پذیری؛ تحمل ابهام و روایی کالمی. پرسشنامه مدیریت دانش کنترل درونی؛ خالقیت؛ انعطاف

با توجه به چهار عنصر اساسی در ایجاد زیرساخت برای مدیریت دانش (  1390توسط نیر )

نظران مدیریت دانش عنوان شده است )شامل: افراد، فرایند، سازمانی که توسط اکثریت صاحب

 آوری و فرهنگ( تنظیم و تدوین شده است. فن

ت های متعددی در خصوص کارآفرینی سازمانی و مدیریالزم به ذکر است که پرسشنامه

( به 1996ارزیابی کارآفرینی سازمانی مکلند ) پرسشنامهدانش طراحی شده است که میتوان به 

( و پرسشنامه 2004( ، پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آکتان و بیولت )1390نقل از ایمانی )

( استفاده شده در پژوهش 2007) 1پرسشنامه جوزف حداد(؛ 1380کارآفرینی سازمانی هومن )

( بر مبنای پرسشنامه 1390ساخته خامدا )، پرسشنامه محقق(1390ارشد دیندارلو )کارشناسی 

که پرسشنامه کارآفرینی ایناشاره کرد. منتهی به دلیل ( 1390( و پرسشنامه نیر )1389همتی )

گیرد، این پرسشنامه مبنای بررسی تری از کارآفرینی سازمانی را دربرمیسازمانی هومن ابعاد بیش

قرار گرفت. همچنین با توجه به جامعه مورد بررسی در این پژوهش، پرسشنامه نیر  این پژوهش

که مبنای سنجش مدیریت  باشدترین پرسشنامه مربوط به متخصصان علم اطالعات میمرتبط

 دانش قرار گرفت.

دانش  های مدیریتضرایب پایایی آلفای کرونباخ که برای محاسبه همسانی درونی پرسشنامه

پژوهش در . به دست آمد 92/0و  89/0و کارآفرینی سازمانی استفاده گردید، به ترتیب برابر با 

مورد بررسی  (نفر  87های دانشگاه شیراز )های دانشکدهحاضر، کلیه کارمندان شاغل در کتابخانه

ها با استفاده هده شد. داد( بازگردان%85عدد ) 74های توزیع شده، قرار گرفتند. از میان پرسشنامه

ل های آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی و تحلیاز روش

 .فه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتطرواریانس یک

 

 

                                                           
1.Joseph Hsadad 
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 هاي پژوهشيافته
بررسی رابطه بین متغیرهای مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی های پژوهش در موردیافته

دهد نشان میهای دانشگاه شیراز شناسی شاغل در کتابخانهمتخصصان علم اطالعات و دانشبین 

دار و مدیریت دانش متخصصان علم اطالعات با کارآفرینی سازمانی آنان، رابطه معنیکه، بین 

 (.1وجود دارد )جدول  > 05/0Pداری و سطح معنی 248/0مثبت با ضریب همبستگی 

های مدیریت دانش با یرسون جهت سنجش رابطه بین مدیریت دانش و مؤلفه. نتایج آزمون پ1جدول 

 کارآفرینی سازمانی

 مديريت دانش متغير
R Sig 

 كارآفرينی سازمانی

248/0 02/0 
 افراد

R Sig 
371/0 001/0 

 فرهنگ
R Sig 
262/0- 024/0 

 فرايند
R Sig 
375/0 001/0 

 آوريفن
R Sig 
056/0- 635/0 

 

در مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی آنان  "افراد"بین مؤلفه  ها بیانگر آن است کهیافته

وجود دارد.   > 01/0Pداریو سطح معنی 371/0دار و مثبت با ضریب همبستگی رابطه معنی

نیز بیشتر  "افراد"بدین معنا که، هر چقدر نمره فرد در کارآفرینی سازمانی بیشتر باشد، نمره مؤلفه 

در مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی متخصصان علم "فرهنگ"ن مؤلفه بیخواهد بود. 

معکوس با دار و های دانشگاه شیراز، رابطه معنیشناسی شاغل در کتابخانهاطالعات و دانش

وجود دارد. بدین معنا که، هر چقدر  > P 05/0داری و سطح معنی 262/0ضریب همبستگی 

کمتر خواهد بود. بین مؤلفه  "فرهنگ"نمره فرد در کارآفرینی سازمانی بیشتر باشد، نمره مؤلفه 
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شناسی شاغل در مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطالعات و دانش"فرایند"

و سطح  375/0دار و مثبت با ضریب همبستگی های دانشگاه شیراز، رابطه معنیر کتابخانهد

وجود دارد. بدین معنا که، هر چقدر نمره فرد در کارآفرینی سازمانی بیشتر  > P 01/0داریمعنی

رابطه بین دهد که، های پژوهش نشان مییافتهنیز بیشتر خواهد بود.  "فرایند"باشد، نمره مؤلفه 

-در مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطالعات و دانش"آوریفن"مؤلفه 

 .باشددار نمیانشگاه شیراز معنیهای دشناسی شاغل در کتابخانه

داری تفاوت مهارت کارآفرینی زنان و مردان، های پژوهش در مورد بررسی معنییافته

با انحراف  37/3برای کارآفرینی سازمانی برابر میانگین نمرات مردان حاکی از وجود تفاوت در 

با انحراف استاندارد  28/3و میانگین نمرات زنان برای کارآفرینی سازمانی برابر  220/0استاندارد 

متخصصان علم اطالعات داری بین دهد که، تفاوت معنینشان می tباشد. نتایج آزمون می 250/0

متخصصان علم اطالعات مرد و زن در کارآفرینی سازمانی وجود ندارد. به عبارت دیگر، جنسیت 

میانگین نمرات مردان برای بیانگر آن است که در کارآفرینی سازمانی آنان تأثیر ندارد. همچنین، 

نش و میانگین نمرات زنان برای مدیریت دا 588/0با انحراف استاندارد  25/3مدیریت دانش برابر 

دهد که، بین مهارت نشان می tباشد. نتایج آزمون می 35/0با انحراف استاندارد  53/3برابر 

تفاوت > P 05/0داری در سطح معنیمرد و زن، متخصصان علم اطالعات مدیریت دانش 

در کاربرد مدیریت متخصصان علم اطالعات به عبارت دیگر، جنسیت  معناداری وجود دارد.

اند )جدول تری در مدیریت دانش برخوردار بودهت و زنان از مهارت بیشدانش آنان مؤثر اس

2.) 

 .  مقایسه میانگین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی با توجه به جنسیت2جدول

انحراف  ميانگين جنسيت متغير
 داريسطح معنی T درجه آزادي استاندارد

كارآفرينی 
 سازمانی

 250/0 28/3 (44زن ) 733/0 523/1 72 220/0 37/3 (30مرد )

 مديريت دانش
 588/0 25/3 (30مرد )

72 60/2 013/0 
 35/0 53/3 (44زن )
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باشد که با توجه به معنی می 193/2برابر  Fمقدار گر آن است که های پژوهش بیانیافته

داری تفاوت معنیباشد. یعنی دار نمیها معنی، تفاوت میانگین 119/0داری مشاهده شده برابر 

بین میانگین کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطالعات با توجه به سابقه خدمت آنان وجود 

داری تفاوت مهارت مدیریت دانش متخصصان علم در مورد بررسی معنیندارد. همچنین 

دهد که، میانگین نمرات متخصصان علم اطالعات اطالعات با سوابق خدمت متفاوت نشان می

؛ میانگین نمرات متخصصان علم اطالعات با سابقه  22/3سال برابر با  10بقه کار کمتر از با سا

و میانگین نمرات متخصصان علم اطالعات با سابقه کار  34/3سال برابر با  20تا  10کار بین 

نشان داده شده است،  8گونه که در جدول همان باشد. کهمی 36/3سال برابر با  20بیشتر از 

، تفاوت  422/0باشد که با توجه به معنی داری مشاهده شده برابر می 872/0برابر  Fمقدار 

باشد. یعنی متغیر سابقه خدمت بر مدیریت دانش متخصصان علم دار نمیها معنیمیانگین

 ( .3اطالعات تأثیری ندارد )جدول 
مدیریت دانش بر  نتیجه تحلیل واریانس یک طرفه مقایسه تفاوت کارآفرینی سازمانی و. 3جدول 

 حسب سابقه خدمت

 منابع متغير
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 F مجذورات

سطح معنی 
 داري

 كارآفرينی سازمانی

 2 247/0 بین گروه
123/0 

 71 994/3 درون گروه 119/0 193/2
056/0 

 73 241/4 مجموع

 مديريت دانش

 2 402/0 بین گروه
201/0 

 71 369/16 درون گروه 422/0 872/0
231/0 

 73 771/16 مجموع
 

بیانگر آن است که،در مورد بررسی کارآفرینی سازمانی و متغیر میزان تحصیالت،  هایافته

، تفاوت  012/0باشد که با توجه به معنی داری مشاهده شده برابر می 485/3برابر  Fمقدار 

داری بین میانگین کارآفرینی سازمانی متخصصان باشد. یعنی تفاوت معنیدار میها معنیمیانگین

همچنین، با توجه به نتایج آزمون علم اطالعات با توجه به میزان تحصیالت آنان وجود دارد. 

های دارای های دارای مدرک تحصیلی دیپلم با گروهترین تفاوت بین گروهبیشتعقیبی توکی، 
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باشد. به عبارت دیگر، متخصصان علم اطالعات با مدرک یمدرک تحصیلی فوق لیسانس م

تحصیلی فوق لیسانس از مهارت کارآفرینی سازمانی باالتری نسبت به متخصصان علم اطالعات 

 748/1برابر   Fاند. اما در رابطه با مدیریت دانش، مقدار با مدرک تحصیلی دیپلم برخوردار بوده

-دار نمیها معنی، تفاوت میانگین 149/0اهده شده برابر باشد که با توجه به معنی داری مشمی

داری بین میانگین مدیریت دانش متخصصان علم اطالعات با توجه به باشد. یعنی تفاوت معنی

 ( .4میزان تحصیالت آنان وجود ندارد )جدول 
بر  نتیجه تحلیل واریانس یک طرفه مقایسه تفاوت کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش. 4جدول 

 حسب میزان تحصیالت

مجموع  منابع متغير
 مجذورات

درجه 
 آزادي

 ميانگين
 F مجذورات

سطح معنی 
 داري

كارآفرينی 
 سازمانی

 178/0 4 713/0 بین گروه
 69 528/3 درون گروه 012/0 485/3

 73 241/4 مجموع 051/0

مديريت 
 دانش

 386/0 4 543/1 بین گروه
 6973 229/15 گروه درون 149/0 748/1

 4 771/16 مجموع 221/0

 گيرينتيجهبحث و 
های پژوهش نشان داد به هر میزان که، سطح مهارت مدیریت دانش متخصصان علم یافته

های دانشگاه شیراز باالتر باشد، سطح مهارت شناسی شاغل در کتابخانهاطالعات و دانش

سازی مدیریت دانش ها ممکن است نیاز به پیادهسازمانباشد. میتر کارآفرینی سازمانی نیز بیش

بستگی به  که این خودداشته باشند در ایجاد کارآفرینی  ،های فکری خودگیری از سرمایهو بهره

ترین عامل موفقیت کارآفرینی سازمانی، مدیریت کردن در این مسیر مهم فرآیند تبادل دانش دارد.

تواند به عنوان می هاکتابخانهمدیریت دانش در  ،به عبارت دیگر است. اثر بخش دانش در سازمان

 بستر ظهور کارآفرینی سازمانی تلقی گردد.

در مدیریت دانش متخصصان علم اطالعات و  "افراد"نتایج بیانگر آن بود که، بین مؤلفه 

جه با نتایج تحقیقات داری وجود دارد. این نتیشناسی با کارآفرینی سازمانی آنان، رابطه معنیدانش

( 1391پور و همکاران، ؛ عسکری 1390زاده و همکاران، ؛ شفیع 1389)ناظم و همکاران، 
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-همسوست.کارکنان به عنوان ایجاد کننده، منتشر کننده و استفاده کننده از دانش، تشکیل مجموعه

افراد بایستی  سازند.دهندکه فرهنگ سازمانی را جهت خلق و انتشار دانش آماده میای را می

هایی هستند که مدیریت دانش را ها آنترین سازمانموتور اصلی مدیریت دانش باشند و موفق

 به جزئی از کار کارکنان خود تبدیل کرده اند.

لم عدر مدیریت دانش متخصصان  "فرایند"با توجه به نتایج به دست آمده، بین مؤلفه 

ین نتیجه با اداری وجود دارد. ی آنان، رابطه معنیشناسی با کارآفرینی سازماناطالعات و دانش

 دانش، مدیریت( مطابقت داشت. 1998؛ دانپورت و پروساک،  1386زاده، نتایج تحقیقات )کاظم

های ساختار کند.های مختلف از جمله ساختار سازمان تحمیل میهای جدیدی بر بخشخواسته

مانی ساختار سازبا توجه به نتایج،  باشد.تواند محمل خوبی برای مدیریت دانش منعطف می

 د.نباشمیی الزم برخوردار یپویا از انعطاف وهای دانشگاه شیراز کتابخانه

لم در مدیریت دانش متخصصان ع "فرهنگ"با توجه به نتایج به دست آمده، بین مؤلفه 

( 2000ات )ب د.داری وجود دارشناسی با کارآفرینی سازمانی آنان، رابطه معنیاطالعات و دانش

متکی بر  دارد که، از عناصر جلو برنده مدیریت دانش، فرهنگ سازمانیای بیان میطی مطالعه

ل و یا نوآوری است و برای توسعه مدیریت دانش در سازمان باید تغییراتی که منجر به تعام

  مند تشویق و حمایت شوند.طور نظامگردند، بهبازسازی دانایی می

ات و در مدیریت دانش متخصصان علم اطالع "آوریفن"ها،  بین مؤلفه بر مبنای یافته

، با نتایج تحقیق داری وجود ندارد. این نتیجهشناسی با متغیر کارآفرینی سازمانی رابطه معنیدانش

مور اهای گوناگون و های نوین در فعالیتآوریگیری از فن( همسوست. بهره1387امیری )

ر هزینه پها بسیار رسانی کتابخانههای مخابراتی و شبکه اطالعساختگیری زیرمربوط به شکل

ای دجه ویژهآفزاری به بوافزاری و نرمها با آخرین تحوالت سختخوانی آناست و ارتقاء و هم

ابع اطالعاتی، نیاز دارد و افزایش نیافتن بودجه بدون توجه به تورم، افزایش قیمت تجهیزات و من

 دهد. ه خدمات را کاهش میتوان خرید و ارائ

شناسی های پژوهش حاکی از آن است که، جنسیت متخصصان علم اطالعات و دانشیافته

های در کاربرد مدیریت دانش آنان مؤثر است، به عبارتی دیگر، مردان در برخورداری از مهارت
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، 1و کراکوسکی باشند. این نتیجه با نتایج تحقیقات )میلرمدیریت دانش توانمندتر از زنان می

 ( همسوست. 1390؛ محمدی و باقری، 1378؛ دهداری ،  2008، 2؛ پانگیل و ناسودرین 2005

ح شناسی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس از سطهمچنین، متخصصان علم اطالعات و دانش

ا مدرک بشناسی باالتری از مهارت کارآفرینی سازمانی نسبت به متخصصان علم اطالعات و دانش

ه، نتایج توان چنین بیان داشت کاند. در خصوص این نتایج، میی دیپلم برخوردار بودهتحصیل

جم حها و جوامع مختلف متفاوت است، لذا، به علت محدود بودن چنین تحقیقاتی در فرهنگ

 شود.تر در این زمینه احساس مینمونه، نیاز به تحقیق بیش

های ن علم اطالعات شاغل در کتابخانهیافته های پژوهش حاضر مبین آن بود که  متخصصا

دانشگاه شیراز، مدیریت دانش را به عنوان یک راهبرد آگاهانه در شناسایی دانش، ارزیابی، 

سازی آن به منظور باال بردن افکار عموم و افزایش خالقیت و کارآفرینی در سازماندهی و ذخیره

های توسعه و ترویج دانش و تمرکز بر دارائیمدیریت دانش با ایجاد، گیرند. کار میها بهکتابخانه

)تجارب و دانش کارکنان(، شرایطی را برای بروز رفتار کارآفرینانه فراهم  غیر فیزیکی سازمان

ثیر أشود که مجموعه این اقدامات تهای کارآفرین میوجود آمدن سازمانه نماید و باعث بمی

فرهنگی سازمان دارد. هدف پژوهش  روی رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و مستقیمی بر

های دانشگاه کتابخانهمدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی در  هایمؤلفهحاضر تعیین رابطه بین 

مدیریت دانش و از مجرای کارآفرینی استقرار با ها کتابخانهتا بدین وسیله  ،باشدمی شیراز

مهم  بسیار انسانی با عملکرد باال جود منابع. ودنسازمانی، مزیت رقابتی خویش را ارتقا بخش

سازمان در کارآفرینی است تا بتوانیم به توان رقابتی جدید دست یابیم تا از این طریق توسعه 

گذاری در افراد است و . مؤلفه منابع انسانی )افراد( ، مستلزم سرمایهدرازمدت حفظ شود

رسد که، بنابراین، به نظر می ارزشمندترین منبع هر سازمان، دانش افراد )کارکنان( آن است.

ها بستگی دارد و فقط از این کارگیری دانش آنها به خالقیت، انتقال و بهاهمیت افراد در سازمان

کنند. گذاری درازمدت خود دست پیدا میها به ارزش افزوده سرمایهطریق است که سازمان

های انی را از طریق برگزاری دورهها، باید آموزش، تحرک و بالندگی همه کارکنان سازمکتابخانه

سازمانی، تبادل کارکنان و نظیر آن مورد توجه قرار دهند و های برونآموزشی، اعطای مأموریت

                                                           
1 . Miller & Karakowsky 
2 . Pangil & Nasrudin 
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گذاری دانش را برای کارکنان اشتراکهای الزم برای ایجاد روحیه بهها و محرکسپس انگیزه

سازمانی است که بستر مقرراتی و بینی کنند. انجام این موارد نیازمند وجود فرایندهای پیش

های جدیدی بر خواسته دانش، مدیریتآورد. سازمانی الزم برای انجام موارد فوق را فراهم می

تواند محمل ساختارهای منعطف می کند.های مختلف از جمله ساختار سازمان تحمیل میبخش

های دانشگاه شیراز کتابخانهساختار سازمانی با توجه به نتایج،  خوبی برای مدیریت دانش باشد.

 .دنباشمیی الزم برخوردار یپویا از انعطاف و

 :ددگرهای بیان شده پیشنهادهای ذیل ارائه میا توجه به نتایج و یافتهب

-تواند از روشهای آموزش و نیز فراهم کردن امکان تبادل نظر، میجا که تنوع شیوهاز آن

آفرینی باشد و از طرفی فرصت کافی برای تشکیل های ارتقاء مدیریت دانش، خالقیت و کار

توانند به طراحی ها میجلسات منظم بحث و گفتگو وجود نداشته باشد؛ لذا، مدیران کتابخانه

صفحه الکترونیکی مخصوص کار اقدام نمایند و آخرین اخبار مربوط به اطالعات روز، نتایج 

 ث و گفتگو میان افراد به وجود آورند. های انجام شده و بخشی نیز برای بحمطالعات و پژوهش

های فردی، با توجه به اهمیت مدیریت دانش و نقش انکارناپذیر آن در توسعه قابلیت

شود که ضمن تفهیم مدیریت ها پیشنهاد میاجتماعی، سازمانی و مدیریتی به مدیران کتابخانه

هایی که به و توسعه مؤلفه های آموزشی نسبت به معرفیهای آن از طریق کارگاهدانش و مؤلفه

 شرایط بومی و فرهنگی کشور تناسب بیشتری داشته و نیازمند تأکید بیشتری هستند، اقدام نمایند. 

رسانی ها و مراکز اطالعبایست، ارتباط تنگاتنگی با کتابخانههای دانشگاهی میکتابخانه

ها، با ن تبادل اطالعات و ایدههای معتبر علمی کشور برقرار نماید و ضمدیگر، خصوصاً دانشگاه

های علمی، متخصصان علم اطالعات را به تغییر و تحوالت و مباحث علمی برگزاری کنفرانس

 روز آگاه سازد.
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