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  چكيده  
هـاي كـارآفرين و تـاثير بسـزاي آن در     با توجه به اهميت نقش  مديريت دانش در سازمان هاي امروزي در بروز رفتار كارآفريني سازماني و ايجـاد سـازمان  

ا مورد ارزيابي قرار داد؟ پژوهش حاضـر در  سالمت جامعه اين سوال مطرح ميشود كه چگونه ميتوان ميزان كارافريني سازماني را بر مبناي مديريت دانش ر
كمـي ) مـورد بررسـي قـرار      –پي ارائه مدل كارافريني سازماني مبتني بر مديريت دانش در دانشگاه علوم پزشكي قزوين است كه با روش تركيبي ( كيفي 

ت ساختاري بـه تاييـد مـدل پرداختـه شـده اسـت.       گرفته است.در بخش كيفي مصاحبه عميق با خبرگان و در بخش كمي با استفاده از مدل سازي معادال
اسـتفاده    SMART PLS3و جهت تاييد ابزار به دست آمده از نرم افزار MAXQDA 10مصاحبه ها از طريق كدگذاري باز و محوري و انتخابي با نرم افزار 

ن موجب بهبود عملكرد سازمان و در نتيجه اجـرا و توسـعه ي   يافته ها نشان داد ميتوان با شناسايي عوامل مديريت دانش و استفاده درست از آ شده است.
  كارافريني سازماني شده و از اين طريق موجب تامين موفقيت و بقاي سازمان شد. 

  

 :كارافريني سازماني ، مديريت دانش ، دانشگاه علوم پزشكي هاي اصليواژه

 

 مقدمه - 1
-نشان مينقش با اهميت دانش در عصر حاضر نياز به مديريت دانش را 

-دهد. مديريت دانش با ايجاد، توسعه و ترويج دانش  و تمركز بر دارايي

هاي غير فيزيكي سازمان(تجارب و دانش كاركنان)، شرايطي را براي بروز 
هاي نمايد و باعث بوجود آمدن سازمانرفتار كارآفريني سازماني فراهم مي

ي بر روي رشد و شود كه مجموعه اين اقدامات تاثير مستقيمكارآفرين مي
 ]27 [توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان دارد.

، تاكيد  بر دانش و اطالعات 21هاي قرن سازمان ترين مشخصهاساسي
هاي امروزي داراي فناوري هاي گذشته، سازماناست. بر خالف سازمان

برداري از دانش و اطالعات پيشرفته بوده و نيازمند كسب، مديريت و بهره
به طوري كه در جهان امروز دانش  به منظور بهبود كارايي خود هستند

مندي به شود و عالقهترين منبع راهبردي براي سازمان  محسوب ميمهم
ها روز به روز در حال افزايش مديريت دانش در بسياري از سازمان

 ]25[است.
تغييرات سريع محيط ، تشديد فضاي رقابتي بين شركتها، رشد سريع 

روز افــزون  و افــزايش محصوالت زمان ها ، كوتاه شدن چرخه حياتسا
را بـراي بقاي سازمانها  و كـارآفريني انـتظارهـاي جامعـه نياز به نـوآوري

فعاليتهاي  اخير هاي اجتناب ناپذير كـرده اسـت . از اين رو، در دهه
  .]7[ها راه يافتكارآفرينانـه بـه درون سازمان

لحاظ اهميت روزآمد بودن اطالعات هاي بهداشتي و درماني به اندر سازم
اي و دانش براي بهبود خدمات، دانش و مديريت آن از اهميت ويژه

به لحاظ  21هاي بهداشت و سالمت در قرن برخوردار است. سازمان
ها با عموم مردم و تغييرات پيش ي وسيع آن، تعامل اين سازمانگستره

مواجه هستند.  هاي زياديبهداشتي جهاني، با چالش هايآمده در نظام
ها و ارتقاي كيفيت خدمات بهداشتي، اين بخش براي غلبه بر اين چالش

از نظام اجتماعي نيازمند مديريت كارآمد و مؤثر، استفاده از كاركنان ماهر 
  باشد.دانش و تخصيص زمان مناسب به امر مديريت دانش ميو با
ن در نفعان و ذيكناركادان، ستاار ـكثياد دـبه تع پزشكي با توجهم وـعل

ظرفيت داراي مختلف ي هاوهگرن نشجوياو دامختلف ح سطوو ها رده
مديريت د بررنش هستند. جهت كادامديريت ي گيرربااليي جهت به كا

چشم ، سالتدر رش ـنداريت ـت كه مديـسزم اپزشكي الم علودر نش دا
صل ايك ان پزشكي به عنوم علوي اههنشگاداتژيك استري ابرنامههااز، ندا

  .]12[دشوظ مهم لحا
a.badizadeh@gmail.com*  
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ه كنداپررت فيايي به صوانظر موقعيت جغراز شت اكز بهدانجا كه مراز آ
د را خوص خاي يژگيهاوين موقعيتها در انش دامديريت د برركا، هستند

  .]12[ست. دارا

  ادبيات پژوهش  - 2
ي موانع كارآفريني در ورزش كشور به مطالعه ]19[يدالهي و همكاران 

هاي كارآفريني در ورزش كشور پرداختند. هدف اين مقاله شناسايي مانع
دهد. بدين منظور با استفاده از اي مهمي پاسخ مياست و به سوال توسعه

هاي رفتاري، نعگي ماشاخهي سهروش تحقيق تركيبي و بر مبناي نظريه
  ساختاري و محيطي كارآفريني در ورزش شناسايي شدند.

به بررسي عوامل رفتاري مؤثر بر توسعة  ]10[صادقي و همكاران 
كارآفريني در ورزش كشور پرداختند. هدف مقالة حاضر بررسي عوامل 
رفتاري مؤثر بر توسعة كارآفريني در ورزش كشور و ارائة الگوي مناسب 

نشان داد ارتباط معناداري بين عوامل رفتاري با توسعة است.. نتايج 
هاي ها و نگرشكارآفريني ورزشي وجود داشت و عناصري مانند انگيزه

توان گفت كه تقويت و كارآفرينانه بر توسعة كارآفريني تأثيرگذار بود. مي
توسعة عوامل رفتاري در توسعة كارآفريني ورزشي كشور نقش زيادي 

  دارد. 
به بررسي وتحليل موانع رفتاري كارآفريني  ]13[و همكارانكالليان 

سازماني (شهرداري شيروان) پرداختند. تجزيه و تحليل داده ها بااستفاده 
 Smart PLSاز روش مدل سازي معادالت ساختار و به كمك نرم افزار 

در دو بخش مدل اندازه گيري و بخش ساختاري انجام پذيرفت. در بخش 
ويژگي هاي فني پرسشنامه شامل پايايي شاخص، روايي  مدل اندازه گيري

همگرا وروايي واگرا بررسي گرديد و در بخش ساختاري، ضرايب ساختاري 
مدل براي بررسي فرضيه هاي پژوهش مورد استفاده قرارگرفتند.نتايج 

، »سبك رهبري«، »فرهنگ سازماني«تحليل هاي آماري نشان داد كه 
از » ويژگي هاي شخصيتي كاركنان«و » ويژگي هاي شخصيتي مديران«

در جهت » سطح تنش و تضاد«موانع كارآفريني در اين سازمان بوده، ولي 
  دستيابي به اهداف سازماني وكارآفريني مؤثر مي باشد.

به بررسي اثرگذاري فرايند مديريت دانش  ]7[حسيني و مريي 
. هدف اين بركارآفريني سازماني (بانك پاسارگاد استان تهران) پرداختند

پژوهش بررسي اثرگذاري فر ايندهاي مديريت دانش بر كارآفريني 
سازماني است، تا از اين رهيافت جايگاه كارآفريني در طراحي الگوي 
مديريت دانش براي سازمانهايي كه قصد ورود به اين حوزه را دارند، 
مشخص شود. يافته هاي پژوهش نشان ميدهد كه تسهيم دانش به صورت 

و غيرمستقيم  و به كارگيري دانش به صورت مستقيم بر روي  مستقيم
  فرايند كارآفريني سازماني اثرگذاري معناداري دارند. 

به مطالعه تطبيقي بررسي رابطه مديريت  ]14[كياكجوري و ساالري 
هاي بين دانش و كار آفريني سازماني پرداختند.در اين مقاله به شباهت

ديريت دانش و كارآفريني سازماني، اين دو موضوع شامل استقرار م
استقرار مديريت دانش و نقش آن در بهبود نوآوري در سازمان، رابطه 

تسهيم، انتقال دانش و كارآفريني سازماني، بكارگيري دانش و كارآفريني 
  پذيري كاركنان اشاره شد. سازماني، مديريت دانش و تأثير آن بر ريسك

بررسي رابطه بين  "اي با عنوانه، در مطالع]16[مصباحي و سيستاني 
  "رهبري اصيل و كارآفريني سازماني در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

 كه رابطه معنا داري بين اين دو را نشان داد.پرداختند.
گر فرهنگ بررسي نقش تعديل "اي با عنوان، در مطالعه]9[سررود

- دربيمارستان سازماني بررابطه ميان مديريت دانش با كارآفريني سازماني

پرداختند. نتايج نشان داد كه مولفه   "هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
توزيع و انتقال دانش مهمترين نقش را در عامل مديريت دانش و نيز 

  كند.توليد ايده مهم ترين نقش را در عامل كارآفريني سازماني ايفا مي
ر كاو  نشدابطه بين مديريت راسي ربربه  ]18[مهديان و همكاران 

بطه بين راسي ربطه برراسي رهش بروپژف از هدپرداختند. فريني آ
د . بود جروشهر بره آزاد نشگان داكناركادر فريني ر آكاو نش دامديريت 
معني و بطه مثبت رافريني ر آكاو نش داكه بين مديريت ن داد نتايج نشا
  د دارد.جوداري و

يريت دانش، نوآوري و به بررسي استراتژي هاي مد]20[الحكيم و همكاران
عملكرد سازماني بخش ارتباطات سيار عراق، پرداختند. فرضيات تحقيق 
با استفاده از روش معادالت ساختاري مورد آزمون قرار داده شدند. نشان 
داد كه استراتژي هاي مديريت دانش تاثير مثبت و مستقيمي بر نوآوري و 

  عملكرد سازماني دارد.
به بررسي سرمايه فكري، مديريت دانش و ]22[ هونيسيكي و همكاران

عملكرد شركت پرداختند. دراين تحقيق شركت ها را بر اساس سطوح 
سرمايه فكري و مديريت دانش، به چهار بخش تقسيم كردند. نتايج 
تحقيق نشان داد كه شركت هايي با سطح باالي سرمايه فكري و مديريت 

يه فكري و مديريت دانش، نسبت به شركت هايي با سطح پايين سرما
دانش، عملكرد باالتري داشته اند و ميزان عملكرد نوآوري شركت نيز بهتر 

  بوده است.
در بروز با توجه به اهميت نقش  مديريت دانش در سازمان هاي امروزي 

و تاثير بسزاي آن هاي كارآفرين رفتار كارآفريني سازماني و ايجاد سازمان
در نتيجه سالمت جامعه اين سوال افزايش كيفيت خدمات سالمت و در 

مطرح ميشود كه چگونه ميتوان ميزان كارافريني سازماني را بر مبناي 
پژوهش حاضر در پي ارائه مدل  مديريت دانش را مورد ارزيابي قرار داد؟

كارافريني سازماني مبتني بر مديريت دانش در دانشگاه علوم پزشكي 
  قزوين است.

   تجزيه تحليل داده هاروش  - 3

در تحقيق حاضر با توجه به هدف پژوهش كه شناسايي و ارائه مدل 
ساختاري توسعه كارافريني سازماني مبتني بر مديريت دانش در دانشگاه 

كمي )  –علوم پزشكي قزوين مي باشد.محقق با رويكرد تركيبي ( كيفي 
از  به مطالعه و تحليل جامعه مورد بررسي پرداخت. در بخش كيفي

محتوا استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش در اين تكنيك تحليل 
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نفر از خبرگان دانشگاه علوم پزشكي قزوين بوده اند كه ببراي  20بخش 
انتخاب آن ها از  روش نمونه گيري غير احتمالي هدفمند استفاده شده 
است.و فرايند انجام تحقيق با مصاحبه نيمه ساختار يافته ي عميق تا 

ي صورت گرفت. سپس مصاحبه ها پياده سازي شد رسيدن به اشباع نظر
و جهت شناسايي مولفه ها از كد گذاري باز ، محوري و انتخابي توسط نرم 

  استفاده شد.  MAXQDA 10افزار 
در بخش كمي از شاخص هاي به دست آمده در بخش كيفي ، پرسشنامه 
طراحي شد و پايايي و روايي آن مورد بررسي قرار گرفت  سپس براي 

رسي شاخص ها ي به دست آمده از مدل اندازه گيري ( بيروني ) بر
را ميتوان يكي از موفق ترين نرم افزار هاي   Smart Pls استفاده شد.

نفر مناسب  200معادالت ساختاري دانست كه براي تعداد نمونه كمتر از 
  Plsبوده و با روش حداقل مربعات جزئي به بررسي مدل ميپردازد. در 

ر نرم افزار هاي مدل سازي معادالت ساختاري دو مدل بررسي مانند ديگ
ميشود : مدل اندازه گيري ( تحليل عاملي تاييدي ) كه به آن مدل 
بيروني گفته ميشود و مدل ساختاري ( تحليل مسير ) كه به آن مدل 

  دروني گفته ميشود.

  يافته ها   - 4

ند كه درصد مرد بود 50درصد زن و  50از بين مصاحبه شوندگان 
  بود. 30- 40بيشترين فراواني مربوط به  رده سني   

در بخش كيفي پژوهشگر با رعايت كامل اصول اخالقي و رضايت از 
مصاحبه شوندگان ، مصاحبه ها را انجام داده و به صورت متن پياده سازي 

به كدگذاري باز ، محوري و   Maxqda 10كرده و با استفاده از نر افزار 
كه مدل نهايي به وسيله آن تدوين شد . در شكل شماره  انتخابي پرداخت

  نشان داده ميشود. 1
در ادامه و در بخش كمي  از شاخص به دست آمده از بخش كيفي 
پرسشنامه طراحي شد همه ي سواالت پرسشنامه بار هاي عاملي باالي 

نفر از مديران و كارشناسان دانشگاه  120داشتند پرسشنامه ها بين  0,7
  پرسشنامه جمع آوري شد. 100شكي قزوين پخش شد كه علوم پز

سپس براي بررسي شاخص هاي ابزار بدست آمد از مدل اندازه گيري ( 
بيروني ) استفاده كرد كه به بررسي رابطه انعكاسي و تركيبي متغيرهاي 
پنهان ( كارافريني سازماني ، منابع انساني ، مديريت دانش و فرهنگ 

 سازماني ) پرداخت.  

د از آن در ادامه براي بررسي پايايي مدل انعكاسي بيروني ، پايايي بع
اشتراكي و پايايي تركيبي مورد سنجش قرارگرفت. ميانگين واريانس 

) شاخص اصلي همگرايي سواالت يك پرسشنامه   AVEاستخراجي ( 
بودند و ) AVE =0.55(  5/0است. ميانگين پايايي اشتراكي باالي 

) توسط محقق بررسي و   AVE > CRي همگرا ( نهايتا شرط سوم رواي
(  7/0تاييد شد. به طوريكه كليه مقوله ها داراي پايايي مركب  باالي 

CR= 0.8 ( و. پس از آزمون روايي همگرا ، آزمون روايي واگرا انجام شد

كه شامل آزمون فورنر و الركر است كه روايي واگرا نيز تاييد شد. در 
  ميشود. نشان داده 1جدول شماره 

ارائه دهد . مدل  PLS سپس محقق اجازه يافت مدل ساختاري را با 
ساختاري تحقيق در حالت معناداري ضرايب مورد قبول ميباشد كه در 

  .نشان داده ميشود 2و جدول شماره   2شكل شماره
در نهايت براي برازش مدل بايد گفت كه مدل هاي معادالت ساختاري به 

دل هاي اندازه گيري و مدل ساختاري هستند. طور معمولي تركيبي از م
براي ارزيابي مدل هاي ساختاري در رويكرد حداقل مربعات جزئي ، 
بررسي توانايي مدل در پيش بيني متغيرهاي وابسته به كار ميرود ، براي 

استفاده ميشود  Q2و معيار   R2بررسي برازش مدل ساختاري از ضرايب
  ميباشد. 157/0برابر با   Q2و  636/0برابر    R2كه در اين تحقيق 

براي سازه هاي يك مدل   R2نكته ضروري در اينجاست كه چه مقدار 
  بيشتر باشد ، نشان از برازش ساختاري بهتر مدل است.

به عنوان مالك مقادير ضعيف ، متوسط و  67/0و  33/0،  19/0سه مقدار 
 ]16[معرفي شده است.   R2قوي 

چنين برمي آيد كه اين مقدار براي تحقيق   R2از مقدار به دست آمده
ميتوان براي برازش   Q2حاضر نزديك سطح قوي قرار دارد. از شاخص 

  PLSمدل اندازه گيري در مدل معادالت ساختاري در تحليل هاي 
 ]24[استفاده كرد. 

هر دو مدل اندازه گيري و ساختاري را مد  GOFشاخص نيكويي برازش 
ان معياري براي پيش بيني عملكرد كلي مدل به نظر قرار ميدهد و به عنو

و  25/0،  01/0كار ميرود و با فرمول زير به دست مي آيد . سه مقدار 
معرفي شده   GOFبه عنوان مقادير ضعيف ، متوسط و قوي براي  36/0

 ]18[اند .

برازش كل مدل را نشان    (GOF) مثبت بودن شاخص نكويي برازش 
نشان از برازش نسبتا قوي و مناسب مدل   315/0ميدهد  و حصول مقدار 

  تحقيق دارد و ميتوان گفت كه  قابل تعميم به كل جامعه آماري است.
  بحث و نتيجه گيري  - 5

مديريت دانش زير ساختي بسيار مهم براي گسترش و تقويت و تداوم 
هاي مديريت هاي كارآفريني است. البته تمام ظرفيتهاي فعاليتحركت

شكوفا نشده و كارآفريني نيز در تمامي ابعاد گسترش دانش در ايران 
هاي عمومي مديريت دانش به عنوان زير ساختي سامانه .نيافته است

هاي يكپارچه مديرت دانش براي عمومي براي كارآفريني؛ سامانه
كارآفريني سازماني و خدمات و ابزارهاي مديريت دانش به عنوان 

تند كه براي گسترش كارآفريني موضوعي براي كارآفريني محورهايي هس
  .بايد مورد توجه قرار گيرند

هاي اقتصادي و اجتماعي اهميت دارد؛ كارآفرين سازماني براي انواع بنگاه
توانند كارآفرين تربيت كنند) هايي كه ميها (به عنوان سازماناما دانشگاه

ورت ها ضراز اهميت ويژه اي برخوردار بوده و كارآفريني سازماني در آن
بكارگيري مديريت دانش  يك استراتژي براي بهبود نوآوري  .دارد

سازماني است و اثر مثبتي بر استفاده دانش صريح براي نوآوري راديكالي 



 نگار پيلوار و همكاران/ ارائه مدل توسعه ي كارافريني سازماني مبتني بر مديريت دانش
 

106 
 

سازي هاي كدسازي و شخصياست كه استراتژي  دارد. در همين راستا
مديريت دانش به عنوان يك راهبرد انتقال دانش، منجر به افزايش 

 گردد.ي نوآورانه سازماني ميهاقابليت
از اين تحقيق ميتوان نتيجه گرفت كه ايجاد سامانه مديريت دانش 

سامانه مشاغل؛ . تواند بسياري از موانع كارآفريني سازماني را رفع نمايدمي
ترين زيرساخت براي تخصيص منابع انساني در سطح كالن بهترين و كامل

رتباط دانشگاه و جامعه در بعد ها، شايسته ساالري و او درون سازمان
 منابع انساني ميتواند استفاده شود.

ها يكي از راهبردهاي موثر براي پياده سازي مديريت دانش در دانشگاه 
ترين ايجاد دانشگاه كارآفرين است؛ و دانشگاه كارآفرين يكي از مهم

باشد.  بايد دانش آموختگان هاي ارتقاي كارآفريني در كشور ميمولفه
هاي خالق، يادگيرنده و كارآفرين باشند كه موجب موزش عالي، انسانآ

تواند كارآفريني مديريت دانش نه تنها مي افزايش انگيزه در افراد شوند.
سازماني را تقويت كند بلكه به دليل حوزه ماموريت  سازمان،  اثر بخشي 

بدو گيري و عملكرد آنها بهبود يامضاعفي نيز دارد. اگر كيفيت تصميم
تر شده كه به طور تر و صحيحها در جامعه دقيقهمچنين مداخالت آن

هاي اقتصادي و اجتماعي غير مستقيم فضا را براي كارآفريني توسط بنگاه

خدمات مديريت دانش عرصه وسيعي براي ايجاد . بخشدرا بهبود مي
هاي الزم براي ايجاد تقاضا هاي كارآفريني است كه بايد خط مشيفرصت

  .]5[اي اين خدمات فراهم شودبر
در اين مقاله، يافته هاي كارافريني سازماني در سه بعد رفتاري ، ساختاري 

و همكاران همسو ميباشد همچنان ]19[و محتوايي با يافته هاي يداللهي
و در بعد  ]13[و كالييان]10[در بعد رفتاري با يافته هاي صادقي 

  است.همسو ]17[ساختاري با يافته هاي مندعلي 
يافته هاي مديريت دانش اين پژوهش با يافته هاي 

مهديان  ]7[حسيني و مريي  ]14[،كياكجوري و ساالري ]15[محمدي
  همسو است.]18[

  همسو است.]3[يافته هاي منابع انساني پژوهش با يافته هاي باقري
 ]9[ازماني  پژوهش با يافته هاي سرروديافته هاي فرهنگ س

  شد.همسو ميبا ]23[وكونستان
همچنين مولفه سبك رهبري در اين پژوهش با يافته هاي مصباحي و 

و ]1[و احمدي  ]26[مولفه خالقيت با يافته هاي شهزاد و ]16[سيستاني
باشد. همسو مي]4[مولفه انگيزه با يافته هاي بهور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتايج آزمون واگرايي :) 1جدول (

اد كسب و ايج  كارآفريني سازماني  منابع انساني  فرهنگ سازماني  حفظ و نگهداري دانش  تبديل و انتقال دانش  بكارگيري دانش  
  دانش

بكارگيري 
  دانش

432/0              

تبديل و انتقال 
  دانش

233/0  586/0            

حفظ و 
  نگهداري دانش

889/0  108/0  522/0          

فرهنگ 
  سازماني

14/1  133/0  779/0  697/0        

      847/0  382/0  554/0  62/0  497/0  منابع انساني

كارآفريني 
  سازماني

569/0  165/0  103/0  47/0  157/0  852/0    

كسب و ايجاد 
  دانش

954/0  121/0  162/0  884/0  530/0  90/0  518/0  
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  هشمدل مفهومي پژو:) 1شكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقادير ضريب تاثيرات مستقيم)2جدول (

  سطح معناداري  tمقادير   ضرايب مسير  

 3/00 200/2 500/0 فرهنگ سازماني>- بكارگيري دانش

35/29  611/0 منابع انساني>- بكارگيري دانش  4/00 

078/5  550/0 مانيفرهنگ ساز>-تبديل و انتقال دانش  000/0 

 000/0 18/9 542/0  منابع انساني>-تبديل و انتقال دانش

 000/0 27/12  516/0 فرهنگ سازماني>- حفظ و نگهداري دانش

 000/0 04/11  529/0  منابع انساني>- حفظ و نگهداري دانش

 000/0 078/5 411/0 فرهنگ سازماني>- كسب و ايجاد دانش

 000/0 27/10  435/0  انساني منابع>-كسب و ايجاد دانش 

 028/0 200/2  423/0 كارآفريني سازماني>-فرهنگ سازماني

 000/0 35/29 373/0  كارآفريني سازماني>- منابع انساني 
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  پژوهش در حالت معنا داري) مدل ساختاري 2(:شكل   
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  منابع و ماخذ 

بورنگ ،محمد.  اكبري قرونه، داود .، احمدي، ناصر ، پورشافعي، هادي. ، ]1[
 به گرايش با دانش مديريت رابطه در القيتخ ايواسطه نقش ).1395(.

. پزشكي علوم و بيرجند هايدانشگاه كاركنان سازماني كارآفريني
 دانشكده - بيرجند دانشگاه -  فناوري و تحقيقات، علوم، وزارت -  دولتي

  تربيتي.  علوم و روانشناسي
). 1389اميري, محمدرضا, وكيلي مفرد, حسين, به ورقي, حميد. ( ]2[

لكرد دانشگاه علوم پزشكي همدان در اعمال فرآيندهاي ارزيابي عم
) 4( 44تحقيقات كتابداري و اطالع رساني دانشگاهي. مديريت دانش

81 -93.  
ارائه ).1392(باقري، سيدمحمد .، عمراني فر، ميثم ، داداشي، حبيب اله.  ]3[

مدل پشتيباني از تصميم گيري هاي استراتژيك سازماني با استفاده از 
يريت دانش(مورد مطالعه در شركت آب و فاضالب مدمدل هاي 

. سومين كنفرانس بين المللي مديريت دانش، همايش استان مازندران)
ملي مديريت بازرگاني با محوريت: كسب و كارهاي كارآفرينانه و اقتصاد 

  دانش بنيان. 
 بر تحليلي ).1396( . ، قدير قرباني . ،  ، محسن يي سبزه شهين. ،, بهور ]4[

 به رازي دانشگاه تي آي چهارم سال دانشجويان تمايل بر موثر عوامل
 پارادايم ساالنه كنفرانس ،كارآفريني مديريت رشته در تحصيل ادامه
 كنفرانس، دايمي دبيرخانه تهران، هوشمندي، حوزه در مديريت نوين هاي

 دانشگاه علوم پزشكي قزوين.

ابلي, روح ا.... پيلوار, نگار, بديع زاده, علي, حسيني, سيد رسول, ز ]5[
هاي توسعه كارآفريني سازماني مبتني بر ). شناسايي مولفه1398(

مديريت  .(مديريت دانش (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشكي قزوين
  .42-31), 3شماره ) ,بهداشت و درمان

 قرباني ، حمزه . . ، ، سهند محمدي علي فرزانه. ،, حسني حاجي ]6[
 و فردي ويژگيهاي كيل دهندهتش اجزاء ارتباط بررسي ).1393(

 دومين .تهران سرويس سام شركت در سازمان كارآفريني موفقيت
 ارتباط و كارآفريني مركز ساري، پذيري، رقابت و كارآفريني ملي همايش

  مازندران.  دانشگاه صنعت با
 فرايند اثرگذاري بررسي). 1395( پريسا. حسيني مريم مريي سيده ]7[

 پاسارگاد بانك: موردي مطالعه( ازمانيس بركارآفريني دانش مديريت
 . 18- 29: صص :  4حسابداري، و مديريت . مطالعات )تهران استان

مدل سازي معادالت ساختاري  ).1392(داوري ، علي ، رضازاده , علي .  ]8[
 ).1396( جواد., .تهران. دانشگاه جهاد سررود خسروي  plsبا نرم افزار 

 با دانش مديريت ميان بررابطه سازماني فرهنگ گرتعديل نقش بررسي
 اولين مشهد. پزشكي علوم دانشگاه هايدربيمارستان سازماني كارآفريني
 آموزش موسسه كرج، ايران، در مديريت نوين مطالعات ملي كنفرانس

  معراج عالي آموزش موسسه و خويي عالمه عالي
 فرهنگ گرتعديل نقش بررسي ).1396( جواد., سررود خسروي ]9[

 سازماني كارآفريني با دانش مديريت ميان ابطهبرر سازماني
 ملي كنفرانس اولين .مشهد پزشكي علوم دانشگاه هايدربيمارستان

 عالمه عالي آموزش موسسه كرج، ايران، در مديريت نوين مطالعات
  معراج عالي آموزش موسسه و خويي

 بررسي).1393(زينب.  زاده، مندعلي ، .؛ هنري، حبيب. صادقي، حسين ]10[
. مديريت كشور ورزش در كارآفريني توسعة بر مؤثر رفتاري عوامل

 671- 681 صص : 4ورزشي، 

 اي مقايسه بررسي).1393( الرعايا ،يونس . وكيل .، حميد, قارزي ]11[
 جهاني بان ديده عضو كشورهاي و ايران در كارآفريني
 كار، و كسب مديريت در نوين رويكردهاي ملي .كنفرانسكارآفريني

  صنعتي. مديريت سازمان و بريزت دانشگاه تبريز،
رضايي  .؛ محمود ،احمدپور دارياني .؛ محسن ،انصاري .؛آصف  ،كريمي ]12[

 مورد(كارآفرينانه گرايش بر سازماني فرهنگ تاثير.)1392(اله روح،
دانشگاه علوم پزشكي  طبيعي منابع و كشاورزي پرديس:  مطالعه
  163- 182 :صص : 3 كارآفريني، .توسعه)قزوين

 موانع وتحليل بررسي ).1394( . آزما، فريدون .، هما, قدمم كالليان ]13[
 .)شيروان شهرداري: موردي مطالعه( سازماني كارآفريني رفتاري
 اطالع موسسه تهران، حسابداري، و مديريت ملي كنفرانس چهارمين
  ناركيش. رساني

 بررسي تطبيقي مطالعه ).1392( ساالريان ، محسن. .، داود, كياكجوري ]14[
 ملي كنفرانس دومين سازماني. آفريني كار و دانش يتمدير رابطه

 و علمي انجمن گرگان، گذاري، سرمايه و مالي مديريت حسابداري،
 گلستان. حسابداران و مديران اي حرفه

 برازش).1395( قاسمي ،حميد .،رحماني ،نريمان. .، محمدي، فروغ ]15[
 نانكارك در سازماني كارآفريني و دانش مديريت رگرسيوني يمعادله
- 183 :صص 43 ، ورزشي مديريت جوانان. مطالعات و ورزش وزارت

161 

 رهبري بين رابطه بررسي ).1396( سيستاني ،مهدي . .، مريم, مصباحي ]16[
 دومين .زاهدان پزشكي علوم دانشگاه در سازماني كارآفريني و اصيل

 موسسه بوشهر، انساني، علوم در نوين هاي پژوهش المللي بين كنفرانس
  سازان. برين پژوهشي

 طراحي.1395هنري، حبيب.  .؛ احساني، محمد ؛ زينب.  زاده، مندعلي ]17[
 از برخاسته نظرية از استفاده با ورزش در پايدار كارآفريني مدل
  725- 709 صص: :5. مديريت ورزشي، هاداده

 سيربر).1396( بيرانوند ،فاطمه.، فردوسي ،بهروز. جعفر.، مهديان ،محمد ]18[
 انساني علوم در جديد . تحقيقاتفرينيآ ركا و نشدا مديريت بين بطهرا
 .. 1-15:صص :  24،

كنعاني،،  ، حميدي ،مهرزاد .، غالمي، ناصر. .؛ فارسي، جهانگير يدالهي. ]19[
. توسعه كشور ورزش در كارآفريني موانع يمطالعه).1390(علي. 
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