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(تاریخ دریافت0931/01/01 :؛ تاریخ پذیرش)0939/11/01 :

چکیده
هدف اصلی این تحقيق یررسی تأثير مدیریت دانش بر شناسایی و تشخيص فرصتهای کارآفرینانه در پردیس کشاورزی و منابع طبيعيی
دانشگاه تهران است .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی است و رویكرد کمی دارد و از نظر شيوة جمعآوری دادهها ،توصيفی -پيمایشيی
است .جامعة آماری این پژوهش را  130نفر از اعضای هيئت علمی رشتههای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهيران
تشكيل میدهند که با بهکارگيری روش نمونهگيری طبقهای با انتساب متناسب و فرمول کوکران ،تعداد  041نفير انتخياب شيدند .بيرای
گردآوری دادهها ابزار پرسشنامه بهکار گرفته شد .دادههای گردآوریشده با بهکارگيری نرمافزارهيای  SPSSو  LISRELتجزیيهوتحلييل
شد .یافتههای تحقيق نشان داد سه مؤلفة اصلی مدیریت دانش ،به ترتيب ،ميزان تأثير بر سيازة اصيلی ميدیریت دانيش ،شيامل تسيهي
دانش ،کسب دانش و کاربرد دانش است و مه ترین مؤلفههای تشكيلدهندة تشخيص فرصتهای کارآفرینانه به ترتيب ،ميزان تيأثير بير
سازة اصلی تشخيص فرصتهای کارآفرینانه ،شامل فرصتهای تقليدی ،فرصتهای تدریجی و فرصتهای نوآورانيه هسيتند .همچنيين،
مدیریت دانش بر شناسایی و تشخيص فرصتهای کارآفرینانه در پردیس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران تأثير مثبيت و معنيادار
دارد.

کلیدواژگان
فرصتهای کارآفرینانه ،کارآفرینی ،مدیریت دانش.
 نویسندة مسئول

تلفن230-33254222 :

رایانامهasef.karimi@ut.ac.ir :
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مقدمه
امروزه افراد برای افزایش عملکرد از دو طریق نوسازی راهبردی و ایجاد فرصتهای کارآفرینانه و
جدید ،خود را در فعالیتهای کارآفرینی درگیر میکنند و مدیریت دانش راهی مؤثر برای نوساازی
راهبردی و شناسایی فرصاتهاای کارآفریناناه اسات و باه عناوای یار رارور

در ساازمایهاا

نقشآفرینی میکند ،بهطوری که بهتازگی بسیاری از سازمایها و شارکتهاا دریافهاهاناد مادیریت
داناش مرارب بزرگای بارای موفقیات و بقاای ساازمایهاا اسات (

;Ginsburg & Kambil, 1999

 .)Madhoushi & Sadati, 2010بر این اساس ،سازمایها با جمعآوری و پیکربندی دانش تازه قاادر
خواهند بود آی را به عنوای اهرمی برای کسب مزیتهای راهبردی قرار دهند و توانایی خاود را در
شناسایی فرصتهای کارآفرینانه ارتقا دهند ( .)Stevenson & Jarillo, 1990اما چگونه فرصتهاای
کارآفرینانه و جدید ایجاد میشوند؟ و مدیریت دانش چگونه میتواند فرایند تشخیص و شناساایی
فرصتهای کارآفرینانه را بهبود بخشد؟ این مقاله در صدد است مشخص کند آیاا مادیریت داناش
میتواند توانایی افراد را در تشخیص و شناسایی فرصتهای کارآفرینانه تقویت کند؟ در اداماه ،در
این پژوهش ابهدا فرصتهای کارآفرینانه تشریح میشود و انواع آی که شامل فرصتهای نوآورانه،
تدریجی و تقلیدی است ،بیای میشود .سپس ،رویکردهای مدیریت دانش معرفی میشاود .ساپس،
بررسی می شود آیا رویکرد مدیریت دانش بر فرایند شناسایی و تشخیص فرصتهاای کارآفریناناه
تأثیرگذار است یا خیر.
با توجه به مطالب یادشده و اینکه تاکنوی مطالعة جامعی درباارة ترلیال نقاش و اثار مادیریت
دانش بر شناسایی و تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در سطح دانشگاه تهرای انجام نگرفهاه اسات،
هدف اصلی این مقاله ،بررسی تأثیر مدیریت دانش بر تشخیص فرصتهای کارآفریناناه در پاردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرای است؛ و مهمترین سؤالی که مطرح میشود این اسات کاه
مدیریت دانش چه تأثیری بر شناسایی و تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در پردیس کشااورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهرای دارد؟
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مبانی نظری تحقیق
کارآفرینی نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقهصادی کسب و کارها و ایجاد اشهغال بازی میکناد.
لذا بسیاری از دولتها به دنبال ارتقاای کاارآفرینی مایباشاند ( .)Yeung, 2004هار چناد تعریفای
پذیرفههشده از کارآفرینی وجود ندارد ،بسیاری از تعریا هاای کاارآفرینی در ساالهاای اخیار بار
تشخیص فرصت 0به عنوای مهمترین گام در فرایند کارآفرینی تمرکاز کاردهاناد

( ;Hills et al., 1997

 ،)Ramos-Rodríguez et al., 2010که بدوی تشاخیص فرصات کاارآفرینی رخ نمایدهاد

( Singh,

.)1998
تشاخیص فرصات یار عنصار مراوری در فرایناد کاارآفرینی اسات و بخاش عمادهای از
پژوهشهای کارآفرینی به این پرسش اخهصاص دارد که چگونه افراد فرصتهای ایجاد کسبوکار
را تشخیص میدهند؟ انواع و شکلهای فرصتها چگونهاند؟ چه عواملی در تشخیص فرصتهاا
اثرگذارند و افرادی که فرصتها را تشخیص میدهند چه ویژگیهایی دارناد؟ از نظار بسایاری از
مرققای ،تشخیص فرصت و بهرهبرداری از فرصت تعری

اصلی کارآفرینی اسات و بررسایهاا

نشای میدهد بسیاری از تعری های جدید کارآفرینی به طور قابل مالحظهای بر تشخیص فرصات
به عنوای مهمترین گام در فرایند کارآفرینی تمرکز کردهاند (.)Hills et al., 1997; Meyer et al., 2002
در این راسها ،مطالعههای مهعددی دربارة تشخیص فرصات انجاام گرفهاه اسات و عاواملی مانناد
هوشیاری کارآفرینانه ( ،)Gaglio & Katz, 2001ویژگیهاای شخصایهی (،)Ardichvili et al., 2003
شبکههای اجهماعی ( )Ozgen & Baron, 2007و تقاری اطالعا

و مدیریت داناش ()Shane, 2000

در تشخیص فرصتهای کارآفرینانه مؤثر شناخهه شدهاند.
همایطور که سازمایها بهطور فزاینده راهبردهاای مبهنای بار کاارآفرینی ،ناوآوری و شناساایی
فرصت را بهکار میگیرند ( ، )Meyer & Heppard, 2000نیازمند شناسایی مرربهای اصالی مناابع
1. Opportunity Recognition
2. Opportunity Exploration
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انسانی دربارة راهبردهای کارآفرینی و شناسایی فرصت نیز میباشند .تالشهای اخیر بارای تعیاین
حوزة کارآفرینی به فرایند تشخیص و ایجاد فرصت به عنوای هسهة اصلی توجاه مایکناد .در نهیجاه
تعداد مطالعههایی که این پدیده را آزمایش میکنند در حال افزایش است ( .)Gaglio, 2004تشخیص
فرصت یکی از مهمترین تواناییهای کارآفرینای موفق در نظر گرفهه میشود و به همین دلیل ،یکی از
عوامل مهم بررسیشده در ترقیقهای کارآفرینی است (.)Moreno, 2006
شین و ونکاتارامن کارآفرینی را این گونه تعری

میکنند :فعالیهی که شاامل کشا  ،ارزیاابی و

بهرهبرداری از فرصتها است تا کاال و خدما  ،با روشهای سازمایدهی ،بازارها ،فرایندها و ماواد
خام جدید در طول تالشهای ساازمایدهای جدیادی کاه از قبال وجاود نداشاهند ،معرفای شاوند
(.)Buenstorf, 2007
فرصتهای کارآفرینانه
از دیدگاه کرایزنر ( )0792فرصتهاایی در شارای عادم تعاادل اقهصاادی وجاود دارناد کاه باا
بهرهبرداری از آیها ،اقهصاد از حالت عدم تعادل به حالت تعادل سوق مییاباد .وی معهقاد اسات
فرصتها به این علت وجود دارند که مشارکتکنندگای و دستاندرکارای بازار نسبت به این حالت
عدم تعادل غافلاند و کارآفرینای افراد خاصی اند که از این بازارهای ناکارآمد با داشهن اطالعاتی که
دیگرای نمیدانند ،امهیاز کسب میکنند ( .)Singh, 1998چانگ ( )3225فرصت کارآفریناناه را درب
افراد از امکایپذیری و مطلوبیت موقعیهی در آینده میداند که میتاوای باه عرراة کااال و خادما
نوآورانه به بازار از طریق تأسیس و شکلگیری کسبوکار جدید ،یا بهبود کسبوکار موجود اقدام
کرد.
انواع فرصتهای کارآفرینانه

پژوهشگرای انواع مخهل

فرصتهای کارآفرینانه را شناسایی کردهاند:

فرصتهاینوآورانه :کارآفرینای موفق ،خالقیت و نوآوری را به وسیله فرآیندی سازماییافهه و

منظم به نیازها و فرصتهای بازار پیوند میدهند ،با فعالیت مسهمر و پیگیر به فرصات کارآفریناناه
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تبدیل میکنند و با راهاندازی کسبوکار ،به آیها عینیات مایبخشاند (نجفای و همکاارای،0233 ،
ص .)34مؤلفههایی مانند مری  ،ویژگیهای کارآفرین و دانش جدید و فنااوری نقاش بسازایی در
شناسایی فرصتهای نوآورانه دارد که این امر به منزلة نیاروی مرکازی و بخاش اولیاه در فرآیناد
کارآفرینی است ( .)Bygrave & Hofer, 1991اساساً ،فرصتهای کاارآفرینی را مایتاوای براسااس
نوآوری در فنآوری به رسمیت شناخت (.)Siegel & Renko, 2012
تهایتدریجی :وقهی کارآفرینای در بازار فعالیات مایکنناد در ابهادا بایاد فرصاتهاای
فرص 
کسبوکاری را دنبال و شناسایی کنند که در جهت بهبود تدریجی کاالها و خدما  ،و فرآینادهای
موجود و تقلید از فرصتهای موجود است (.)Gaglio & Katz, 2001
فرصتهایتقليدی :اگر چه این راهبرد با نوآوری تناقض دارد ،از جهات نهادیناهکاردی روح

کارآفرینی در سازمای ارزش بسیار دارد .برخی کارآفرینای کسبوکار خود را باا تقلیاد از نظرهاای
دیگرای راهاندازی میکنند ( )Clydesdale, 2009یا اینکه کارهای کارآفرینای ابداعی را مشابهسازی و
تکرار میکنند (احمدپور داریانی ،0270 ،ص.)5
مدیریت دانش
دانش منبع مهم مزیت رقابهی و ایجاد ارزش ،و عامل رروری برای توسعة پایادار و باهطاور کلای،
عامل تعیینکننده برای شرکتها و سازمایها با آمال جهانی شناخهه شده اسات

( ;Jyoti et al., 2011

.)Read, 1996

مدیریت دانش ،فرایندی مداوم ،منظم و چرخة در حال توسعه است که به افازودی و مادیریت
بیشهر و بیشهر داناش در طاول زماای منجار مایشاود و ایان چرخاه ساه فرایناد دارد (

& Gloet

:)Terziovski, 2004; Lin & Lee, 2005
کسبدانش:کسب دانش فرایند جستوجو ،کش  ،ذخیره و بازیابی دانش مناسب در دروی و
بیروی سازمای است ( .)Chen & Huang, 2009به منظور شناسایی سازوکار اکهساب دانش میتوای آی
را در دو طبقه قرار داد :منبع دروی سازمای و منبع بیروی از سازمای

( McGraw & Harbison-Briggs,

 .)1989; Politis, 2005; Rolandi, 1986منبع درونی اکهساب دانش :ذهن کارکنای (دانش تلویری و
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مسههر) ،یا پایگاه دادههای سازمای که به شکل اطالعا کدگذاری شده است .منبع بیرونای اکهسااب
دانش ،که دانش جدید را وارد سازمای میکند از دو طریاق الگاوبرداری و همکااری باین ساازمانی
صور

میپذیرد (.)Chen & Huang, 2009; McGraw & Harbison-Briggs, 1989

فرایندتسهيمدانش:تسهیم دانش به انهشار ،تبادل و به اشهرابگذاری داناشهاای خلاق شاده،
کسب شده و ذخیره شده در سازمای ( )Yaghi et al., 2011با جلسا برث گروهی ،سؤال و جواب
از نخبگای و یا حهی ارسال رایانامه به اعضای سازمای تعری

میشود

کاربرددانش:فعالیت فکری که از طریق افکار و اعمال مخهل

(.)Liao & Hu, 2007

آشاکار مایشاود

( Limberg,

 .)1998از دیدگاه اکثر پژوهشگرای ،این فرآیند مهمترین مرحلة مدیریت داناش اسات (
2014

Lakani et

 .)al.,کاربرد دانش در عملکرد کار ،بهویژه بهرهوری پژوهشی اعضای هیئات علمای در هار

سیسهم دانشگاهی نقش حیاتی ایفا میکند (.)Okonedo & Popoola, 2012
نقش نظام مدیریت دانش در شناسایی و تشخیص فرصتهای کارآفرینانه
سازمایها برای افزایش عملکرد از دو طریق نوسازی اسهراتژیر و شناسایی و ایجااد فرصاتهاای
جدید و کارآفرینانه ،کارآفرینی میکنند ( .)Stevenson & Jarillo, 1990مدیریت داناش رویکاردی
است که دانش و مهار سازمانی را به منظور ایجااد ارزش و ارتقاای اثربخشای ساازمانی ،تقویات
میکند ( .)Gold et al., 2001از این رو ،شرکتهایی که سطوح بااالتری از مادیریت داناش دارناد،
میتوانند تواناییشای را در پاسخ باه تغییرهاای ساریع و توساعة نظرهاای نوآوراناه و ناوآوری در
مرصول و خدمت ارتقا دهند ( .)Scarbrough, 2003مدیریت داناش پشاهیبای ناوآوری و شناساایی
فرصتها و ایدههای جدید و کارآفرینانه در سازمای است و تأثیر مثبت و شگرفی در بهرهبرداری از
فرصتهای کارآفرینانه در سازمای دارد .بر این اساس ،باید برای پیاادهساازی مادیریت داناش در
سازمای به منظور ایجاد فرهنگ مشهرب به منظور حداکثرسازی شناسایی و تشاخیص فرصاتهاای
کارآفرینانه به منظور بهبود عملکرد نوآوری که موجاب ایجااد مزیات رقاابهی بارای ساازمایهاا و
شرکتها میشود ،تالش کرد (.)Ibarra, 1993; Jiang & Li, 2009
طی دهههای گذشهه ،ترقیقا

تجربی زیادی در زمیناة رابطاة فعالیاتهاای مادیریت داناش و
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شناسایی و تشخیص فرصتهای کارآفرینانه انجام نگرفهه است .در نوشهار حارر ،تأثیر مؤلفههاای
مخهل

مدیریت دانش از جمله کسب دانش ،تسهیم دانش و کاربرد دانش بر شناسایی و تشاخیص

فرصتهای کارآفرینانه بررسی شده است .وجه مشهرب اغلب ترقیقها در حوزة تشخیص فرصت،
حاکی از نقش اساسی مدیریت اطالعا
مهفاو

و دانش در ایان فرایناد اسات .رویکردهاا و دیادگاههاای

اتفاق نظر دارند که به منظور شناسایی فرصت برای ایجاد کسبوکارهای جدید ،کارآفرینای

باید به شکلی اطالعا مربوط به صنایع خاص ،فناوری ،بازارها ،سیاستهای دولت و عوامل دیگار
را جمعآوری ،تفسیر و مدیریت کنند و بهکار گیرند .چناین اطالعاا

و دانشای ،نقاش مهمای در

بررسی اولیة فرصت و در امکایسنجی فرصت کش شده بارای خلاق کسابوکاار جدیاد خواهاد
داشت (.)Ozgen & Baron, 2007
کوراتکو و ولچ ( )3220نیز مدیریت دانش و اطالعا را پایشنیااز اصالی تشاخیص فرصات
میدانند .به طور مشابهی مطالعههای بوسنهیز ( )0771و ساراسوارثی ( )0773بیایکننادة ایان مطلاب
است که فق افراد خاصی توانایی تشخیص فرصتها را دارند ،زیرا این افراد اطالعا
به شیوة مؤثرتری نسبت به دیگارای ،جماعآوری ،تفسایر و مادیریت مایکنناد

و داناش را

( ;Busenitz, 1996

 .)Sarasvathy et al., 1998موریس و همکارای ( )3200در ترقیق خود به این نهیجاه رسایدند کاه
بهکارگیری اصول مدیریت کارآفرینانه و مادیریت داناش باا ترریار کاارآفرینی ساازمانی باعاث
شناسایی ،خلق ،ارزیابی و بهرهبارداری از فرصاتهاای کارآفریناناه خواهاد شاد (

Morris et al.,

 .)2011در ترقیقی نشای داده شاد شارکتهاایی کاه داناش را از دروی و بیاروی ساازمای کساب
میکنند ،میتوانند عدم اطمینای را کاهش دهند ،فرصتهای بیشهری را کش
و فناورانه بیشهری دست پیدا کنند؛ بدین جهت در مرصوال
میکنند

و به مزیتهای فنای

و خدمتهای خود ناوآوری ایجااد

(.)Sarin & McDermott, 2003

1. Kuratko & Welsch
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با توجه باه اهمیات انکارناپاذیر مادیریت داناش و نقاش مهام آی در شناساایی و تشاخیص
فرصتهای کارآفرینانه ،هدف کلی ترقیق حارر ،بررسای تاأثیر مادیریت داناش بار شناساایی و
تشخیص فرصتهای کارآفرینانه است.
با توجه به چارچوب مفهومی ترقیق ،فرریة اصلی پژوهش به شرح زیر

است:

 مدیریت دانش بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در پاردیس کشااورزی و مناابع طبیعایدانشگاه تهرای تأثیر مثبت

و معناداری دارد.

در قالب هدف کلی اشارهشده و بر اساس مرور مبانی نظری و مطالعا

تجربای مارتب  ،مادل

مفهومی پژوهش طراحی شده است (شکل .)0
فرصتهای نوآورانه

فرصتهای تدریجی

کسب دانش
تشخيصفرصتهای


مدیریتدانش

تسهیم دانش

کارآفرینانه

فرصتهای تقلیدی

کاربرد دانش
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش تحقیق
ترقیق حارر از نظر هدف ،کاربردی و از نوع ترقیقا

علی -ارتباطی اسات .جامعاة آمااری ایان

پژوهش را  370نفر از اعضای هیئت علمی رشهههای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعای
دانشگاه تهرای تشکیل میدهندکه با بهکارگیری روش نمونهگیری طبقهای با انهساب مهناساب و باا
فرمول کوکرای تعداد  059نفر انهخاب شدند.
ابزار ترقیق پرسشنامهای شامل سه بخش بود .جدول  0بخشهای مخهل

پرسشانامه را نشاای

میدهد .به منظور سنجش میزای اعهبار ابزار اندازهگیری پس از تهیه و تدوین پرسشانامه ،نظرهاا و
پیشنهادهای چند تن از مهخصصای و صاحبنظرای فن (روایی صوری) 0بهکار گرفهه شد و روایی آی
1. Face Validity
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تأیید شد .جهت تعیین پایایی رریب آلفای کرونباخ مراسبه شد که نهایج آی در جدول  0بیای شاده
است .دادههای حاصل از پرسشنامهها کدگذاری شد و با بهکارگیری

نرمافزارهاای  SPSSو LISREL

تجزیهوترلیل آماری شد .برای تجزیهوترلیل دادهها مدل معادال ساخهاری بهکار گرفهه شد.
جدول .1معرفی بخشهاي مختلف پرسشنامه و ضرايب آلفاي کرونباخ

بخش

زیربخش

ویژگیهای فردی و حرفهای

تشخیص فرصتهای کارآفرینانه

مدیریت دانش

تعدادگویهها


آلفاکرونباخ

-

-

فرصتهای نوآورانه

5

2/37

فرصتهای تدریجی

1

2/70

فرصتهای تقلیدی

4

2/33

کسب دانش

4

2/34

تسهیم دانش

5

2/39

کاربرد دانش

4

2/97

سن ،ترصیال  ،مدرب
ترصیلی و جز آی

تجزیهو تحلیل دادهها
نهایج نشای داد میانگین سنی پاسخگویای ترقیق تقریباً  59سال (انرراف معیار  )1/25باوده و اکثار
افراد مورد مطالعه در طبقا

سنی  52تا  42سال قرار دارند 91 .درصد افراد ماورد مطالعاه مارد و

 35درصد نیز زی بودهاند .حدود  97درصد افراد مورد مطالعه مهأهل و  70درصد سطح ترصیال
دکهری بودهاند و حدود  52درصد نیز بیشهر از  02سال سابقة کار در حرفه خود دارند.
بررسی مدلهای اندازهگیری متغیرهای پژوهش
مدل اندازهگیری مدیریت دانش در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

در این مرحله برای ارزیابی نقش سه سازة خرد (کسب دانش ،تسهیم داناش و کااربرد داناش) در
شکلگیری و تشکیل مدیریت دانش در پردیس کشاورزی و مناابع طبیعای دانشاگاه تهارای روش
ترلیل عاملی مرتبة دوم بهکار گرفهه شد .براساس نهایج باهدساتآماده در جادول  ،3مقاادیر تای
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بهدستآمده برای همة مهغیرهای مورد مطالعه از  0/71بزرگهر است .در نهیجه ،رواب این مهغیرها با
عاملهای مربوطه معنیدار شده است .همچنین ،نهایج نشای میدهاد بارای هماة ساازههاا مقاادیر
شاخصهای  0 AVEو  3 CRقابل قبول است .به عبار

دیگر ،یافهههای این بخش نشاای مایدهاد

همة نشانگرهای انهخابی برای سنجش سازة مدیریت دانش در پردیس کشااورزی و مناابع طبیعای
دانشگاه تهرای از دقت کافی برخوردار بودهاند ،از این رو ،شاخصهای بهکار گرفهه شده با زیربنای
مبانی نظری ترقیق تطابق قابل قبولی را نشای میدهند.
جدول  .2بارهاي عاملی نشانگرها و سازه مديريت دانش در قالب مدل اندازهگيري

سازه

کسب دانش

نماددرمدل

پارامتربرآوردشده

تی

Kn acqui 1

2/193

-

Kn acqui 2

2/937

7/337

Kn acqui 3

2/337

7/112

Kn acqui 4

2/720

1/513

Kn acqui 5

2/391

4/330

Kn acqui 6

2/301

9/922

Kn acqui 7

2/359

9/332

تسهیم دانش
کاربرد دانش

Kn shari 1

2/390

-

Kn shari 2

2/337

4/127

Kn shari 3

2/340

5/332

Kn shari 4

2/372

7/172

Kn shari 5

2/335

2/520

Kn shari 6

2/329

3/975

Kn utiliz 1

2/932

-

Kn utiliz 2

2/925

1/910

Kn utiliz 3

2/970

4/132

Kn utiliz 4

2/932

5/292

Kn utiliz 5

2/303

7/123

CR

2/372

2/720

2/350

AVE

2/702

2/732

2/372

1. Average Variance Extracted
2. Composite Reliability
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در این قسمت ،مقادیر بارهای عاملی بین سازهها (مقادیر راریب گاماا) بیاای شاده اسات .در
جدول  ،2رتبهبندی اثر سازههای مرتبة اول در تشاکیل ساازة مرتباة دوم ،هماراه باا مقادار تای و
بارهای عاملی هر یر از عاملها نشای داده شده است.
جدول .3رتبهبندي اثر سازههاي مرتبة اول در تشکيل سازة مرتبة دوم بر اساس بار عاملی

رتبه

سازةمرتبةاولبرسازةمرتبةدوم

ضریبگاما

تی

ضریبمعناداری

0

تسهیم دانش

2/237

7/541

2/20

3

کسب دانش

2/290

3/154

2/20

2

کاربرد دانش

2/251

3/410

2/20

مقادیر رریب گاما میتوانند شد

رابطة عاملهای مرتبة اول و عامل مرتبة دوم را نشای دهند.

در این ترقیق تسهیم دانش ( ) λ = 2/237به عنوای قویترین سازه مارتب باا مادیریت داناش در
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرای شناسایی شد .به دنباال آی ساازههاای دیگار قارار
میگیرند .که مقدار معنادار تی برای همة آیها معنادار است

( 0/71

 .)tاین مادل نشاای مایدهاد

مدیریت دانش در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرای تابعی از سه سازة تسهیم دانش،
کسب دانش و کاربرد دانش است یعنی آی که مدیریت دانش در پردیس کشاورزی و منابع طبیعای
دانشگاه تهرای در قالب این سه سازه تبلور پیدا میکناد کاه در ایان میاای نقاش تساهیم داناش از
سازههای دیگر بیشهر است .لذا ساخهار مادل حارار قابال قباول اسات .همچناین ،باا توجاه باه
شاخصهای برازندگی که در جدول  5مالحظه میشود ،مدل اندازهگیری مدیریت داناش در اداماه
نشای داده شده است ،برای برازش رواب بین سازهها و نشانگرهای مربوط به آیهاا معهبار و قابال
قبول است (شکل .)3
جدول  .4شاخصهاي برازندگی مدل اندازهگيري مديريت دانش

شاخص

2

NFI

NNFI

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

مردودة قابل قبول

≤2

≤ 2/72

≤ 2/72

≤ 2/72

≤ 2/72

≤ 2/72

≤ 2/02

مقدار گزارششده

0/312

2/72

2/72

2/72

2/70

2/73

2/213
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شکل  .2مدل اندازهگيري برازشيافته مديريت دانش در پرديس کشاورزي و منابع طبيعی دانشگاه تهران

مدل اندازهگیری تشخیص فرصتهای کارآفرینانه
در این مرحله برای ارزیابی نقش سه سازه خرد (فرصتهاای نوآوراناه ،فرصاتهاای تادریجی و
فرصتهای تقلیدی) در شکلگیری و تشکیل تشخیص فرصتهای کارآفرینانه ،بهدلیال ناوع آثاار
علّی در مدل انهزاعی ترقیق ،روش ترلیل عاملی مرتبة دوم بهکار گرفهه شاد .براسااس یافهاههاای
پژوهش ،همة نشانگرهای انهخابی برای سنجش سازة تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در پاردیس

تحلیل نقش و اثر مدیریت دانش در شناسایی و تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در دانشگاه تهران
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کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرای از دقات الزم و کاافی برخوردارناد و باا زیربناای نظاری
ترقیق تطابق قابل قبولی را نشای میدهند.
جدول  .5بارهاي عاملی نشانگرها و سازه تشخيص فرصتهاي کارآفرينانه در قالب مدل اندازهگيري

سازه
فرصتهای نوآورانه
فرصتهای تدریجی
فرصتهای تقلیدی

نماددرمدل

پارامتربرآوردشده

تی

Inovt1

2/312

-

Inovt2

2/320

2/735

Inovt3

2/934

4/931

Inovt4

2/997

3/497

Inovt5

2/390

2/735

Inovt6

2/720

2/312

Incre1

2/933

-

Incre2

2/929

5/195

Incre3

2/321

2/917

Incre4

2/351

3/523

Incre5

2/953

3/119

Imitat1

2/173

-

Imitat2

2/931

3/115

Imitat3

2/309

2/521

Imitat4

2/973

3/115

Imitat5

2/327

2/459

Imitat6

2/330

2/302

CR

2/320

2/320

2/350

AVE

2/723

2/347

2/332

همایطور که در جدول  4مشخص است ،اکثر شاخصها بهدرسهی انهخاب شدهاند ،به عباار
دیگر ،مقدار تی شاخصها باالتر از  0/71است ،لذا در ساطح  2/20معنایدارناد .ایان نهاایج نشاای
میدهد همة نشانگرهای انهخابی برای سنجش سازة تشخیص فرصتهای کارآفرینانه از دقات الزم
و کافی برخوردارند .لذا میتوای گفت شاخصهای بهکارگرفهه شده با زیربنای نظری ترقیق تطابق
دارد .در جدول  ،1رتبهبندی اثر سازههای مرتبة اول در تشکیل سازة مرتبة دوم ،همراه با مقدار تای

و بارهای عاملی هر یر از عاملها نشای داده شده است.

 055

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،12شمارة  ،3پاییز1313
جدول .6رتبهبندي اثر سازههاي مرتبة اول در تشکيل سازة مرتبة دوم براساس بار عاملی

رتبه

سازةمرتبةاولبرسازةمرتبةدوم

ضریبگاما

تی

ضریبمعناداری

0

فرصتهای تقلیدی

2/395

03/593

2/20

3

فرصتهای تدریجی

2/319

00/372

2/20

2

فرصتهای نوآورانه

2/325

00/417

2/20

مقادیر رریب گاما شد

رابطة عاملهای مرتبهة اول و عامل مرتبة دوم را نشاای مایدهاد .در

این ترقیق فرصتهای تقلیادی ( )λ = 2/395باه عناوای قاویتارین ساازة مارتب باا تشاخیص
فرصتهای کارآفرینانه در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرای شناسایی شد .باه دنباال
آی سازههای دیگر قرار میگیرند .که مقدار تی همگی معناادار اسات ( .)t  0/71ایان مادل نشاای
میدهد تشخیص فرصتهای کارآفرینانه تابعی از سه ساازة فرصاتهاای نوآوراناه ،فرصاتهاای
تدریجی و فرصتهای تقلیدی است؛ یعنی تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در پردیس کشااورزی
و منابع طبیعی دانشگاه تهرای در قالب این سه سازه تبلاور پیادا مایکناد کاه در ایان میاای نقاش
فرصتهای تقلیدی از سازههای دیگر بیشهر است .لذا ساخهار مدل حارر با توجاه باه معنایداری
هر سه سازه زیربنای قابل قبولی جهت قباول ارتبااط باین ساازههاا دارد .همچناین ،باا توجاه باه
شاخصهای برازندگی که در جدول  9مالحظه میشاود ،مایتاوای گفات کاه مادل انادازهگیاری
تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرای بارای بارازش
رواب بین سازهها و نشانگرهای مربوط به آیها معهبر و قابل قبول است (شکل .)2
جدول .7شاخصهاي برازندگی مدل اندازهگيري فرصتهاي کارآفرينانه

شاخص

2

NFI

NNFI

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

مردودة قابل قبول

≤2

≤ 2/72

≤ 2/72

≤ 2/72

≤ 2/72

≤ 2/72

≤ 2/02

مقدار گزارششده

3/27

2/73

2/70

2/72

2/73

2/72

2/257

تحلیل نقش و اثر مدیریت دانش در شناسایی و تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در دانشگاه تهران
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شکل .3مدل اندازهگيري برازشيافتة فرصتهاي کارآفرينانه

مدل ساختاری تحقیق
دومین مرحله در برآورد مدل ،برآورد مدل ساخهاری یا آزموی معنیداری ررایب مسیر فرضشاده
در مدل ترقیق و واریانس تشریحشده یا رریب تبیینی است که به وسیله هر مسیر برآورد میشود.
در این مرحله ،فرریة اصلی ترقیق آزموی میشود .مدل معادال

سااخهاری در شاکل  5براسااس

نهایج ترلیلهای عاملی تأییدی در بخشهای قبل توسعه یافهه است .براساس نهاایج آزماوی مادل،
میتوای نهیجه گرفت ساخهار مدل مناسب است .همچنین ،در شکل  ،5ررایب مسیر اسهانداردشده
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نشای داده شده است .براساس نهایج ترقیق ،مقدار رریب مسیر برای دو مهغیار مادیریت داناش و
تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرای برابر با 2/973
است که مقدار تی باالتر از  0/71دارد و در سطح  2/20درصد معنیدار است .لذا فرض صافر رد و
فرض ترقیق پذیرفهه میشود که بیای میکند مدیریت دانش بر تشخیص فرصاتهاای کارآفریناناه
در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرای اثر معنیداری دارد .همچنین ،با توجه به مقادار
مثبت رریب مسیر مشخص میشود که مدیریت دانش سبب تشخیص فرصتهای کارآفریناناه در
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرای مایشاود و آی را تقویات مایکناد .باا توجاه باه
شاخصهای برازندگی ،مدل ساخهاری طراحیشده برای برازش و بررسی رواب بین سازهها معهبار
و قابل قبول است (شکل .)5
جدول  .8شاخصهاي برازندگی مدل ساختاري تحقيق

شاخص

2

NFI

NNFI

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

مردودة قابل قبول

≤2

≤ 2/72

≤ 2/72

≤ 2/72

≤ 2/72

≤ 2/72

≤ 2/02

مقدار گزارش شده

3/445

2/70

2/74

2/72

2/72

2/71

2/219

شکل  .4مدل ساختاري برازشيافتة تحقيق
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بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حارر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر تشخیص فرصاتهاای کارآفریناناه در
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرای است .براساس نهاایج ،هماة نشاانگرهای انهخاابی
برای سنجش سازة مدیریت دانش از دقت الزم برخوردارند و با زیربناای نظاری پاژوهش تطاابق
دارند .یافهههای ترقیق نشای داد مهمترین مؤلفههای تشکیلدهندة مدیریت دانش به ترتیب ،میازای
تأثیر بر سازة اصلی مدیریت دانش ،شامل تسهیم دانش ،کسب دانش و کاربرد دانش است و تسهیم
دانش ( )λ = 2/237به عنوای قویترین سازة مرتب با مدیریت دانش شناسایی شد .ویاگ (،)0779
و ترزیوسکی ( )3225و لاین و لای ( )3224مادیریت داناش را فراینادی ماداوم ،مانظم و

گلو

چرخهای در حال توسعه میدانند که به افزودی و مدیریت بیشهر و بیشهر دانش در طول زمای منجر
میشود و در بر گیرندة سه فرایند کسب دانش ،تساهیم داناش و کااربرد داناش اسات (
2004

& Gloet

 .)Terziovski,چن و هوآنگ ( )3227و مر گرو و هاربیساوی بریگاز ( )0737در پاژوهش

خود کسب دانش را به عنوای یکی از عوامل مدیریت دانش شناساایی و بررسای کردناد .پالیاهس
(3223؛  ،)3224لیائو و هو ( )3229و اوکوندو و پوپال ( )3203در پژوهش خود تسهیم داناش در
سازمایها را یکی از عوامل اصلی مدیریت دانش در نظر گرفهند .همچناین ،پاژوهشهاای گذشاهه
نشایدهندة این است که تسهیم دانش یکی از اجازای راروری فرایناد مادیریت داناش در تباادل
اطالعا

و انهقال دانش در بین کارکنای دانشگاهی در هر سیساهم دانشاگاهی اسات (

& Petrides

 .)Nodine, 2003لذا توجه به آی در دانشگاهها ،بهویژه پردیس کشاورزی و مناابع طبیعای دانشاگاه
تهرای امری رروری است .با توجه به نهایج ،مدیریت دانش مفهومی چندبعدی مرسوب میشود و
سازهای کلی مهشکل از سه مؤلفة کسب دانش ،تسهیم دانش و کاربرد دانش است که باید به آی در
سازمایها به منظور توسعة کارآفرینی هر سه مؤلفه بهطور جامع و نظاممند توجه شود.
همچنین ،یافهههای پژوهش نشای داد نشانگرهای مورد مطالعه بارای سانجش ساازة تشاخیص
فرصتهای کارآفرینانه از دقات الزم برخاوردار اسات و باا زیربناای نظاری ترقیاق تطاابق دارد.
براساس نهایج ،سه مؤلفاة اصالی تشاکیلدهناده تشاخیص فرصاتهاای کارآفریناناه در پاردیس
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کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرای به ترتیب ،میزای تأثیر بر سازة اصلی تشخیص فرصتهاای
کارآفرینانه ،شامل فرصتهای تقلیدی ،فرصتهای تدریجی و فرصتهای نوآوراناه اسات .کاه از
بین سه سازة مورد مطالعه ،سازة فرصتهاای تقلیادی ( )λ = 2/395قاویتارین ساازة مارتب باا
تشخیص فرصتهای کارآفریناناه شاناخهه شاد .اسهیونساوی و گاامپر
اسچنکل ( )3224و باروی ( )3221در مطالعا

( ،)0734وساپر (،)0772

خود به شناسایی فرصتهاای کارآفریناناه اهمیات

دادند و آی را امری رروری در روند رشد جوامع و کارآفرینی معرفی کردناد .همچناین ،شاومپیهر
( ،)0725چانگ ( ،)3225ایرلند و وب ( )3229و سیگل و رنکو ( )3203بر فرصتهاای نوآوراناه
تأکید کردند .فرصتهای تدریجی در مقابل فرصتهای رادیکال یاا نوآوراناه قارار مایگیرناد کاه
گاگلیو و کهز ( )3220در ترقیقا

خود این موروع را بررسی کردند .همچنین ،دربارة فرصتهای

تقلیدی احمدپور داریانی ( )0270بیای میکند اگر چه این راهبرد با خود نوآوری تناقض دارد ،اماا
از جهت نهادینهکردی روح کاارآفرینی در ساازمای ارزش بسایار دارد .کالیدسادل ( )3227درباارة
فرصتهای تقلیدی بیای میکند برخی کارآفرینای کسبوکار خاود را باا کپایبارداری از نظرهاای
دیگرای راهاندازی میکنند ،با این انگیزه که میتوانند همای کار را به نرو بههری پیادهسازی کنند .باا
توجه به نهایج ،فرصتهای کارآفرینانه به عنوای سازهای کلی مهشاکل از ساه مؤلفاة فرصاتهاای
تقلیدی ،فرصتهای تدریجی و فرصتهای نوآورانه است و برای توسعه و پیشرفت ساازمایهاا و
کارآفرینی سازمانی توجه به این عوامل رروری است بهطوری که بیتوجهی به آی عدم پیشرفت و
عقبماندگی سازمایها در رشد و ارتقای سازمای در دنیای رقابهی کنونی منجر میشود.
براساس نهایج مدل ساخهاری ،مدیریت دانش بر تشخیص فرصتهاای کارآفریناناه در پاردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهارای تاثیرگاذار اسات و مؤلفاههاای تشاخیص فرصاتهاای
کارآفرینانه به شد

ترت تأثیر مدیریت دانش قرار دارد .به عبار

دیگر ،با بهبود مدیریت داناش

در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهارای ،تشاخیص فرصاتهاای کارآفریناناه در ایان
پردیس افزایش مییابد و تقویت خواهد شد .در واقع ،مدیریت دانش عاملی زیربنایی در تشاخیص
فرصتهای کارآفرینانه است .در این زمینه ،کوراتکو و ولچ ( )3220مدیریت دانش و اطالعاا

را

تحلیل نقش و اثر مدیریت دانش در شناسایی و تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در دانشگاه تهران

055 

پیشنیااز اصالی تشاخیص فرصات مایدانناد .بوسانهیز ( ،)0771ساراساوارثی ( ،)0773ساارین و
مردرمو

( ،)3222کینگ و همکاارای ( )3223و ماوریس و همکاارای ( )3200نیاز بار اهمیات

مدیریت دانش در تشخیص فرصتهای کارآفرینانه تأکیاد کردناد (

Busenitz, 1996; King, et al.,

.)2008; Morris, et al., 2011; Sarasvathy, et al., 1998; Sarin & McDermott, 2003
بهطورکلی با در نظر گرفهن اهمیت و تأثیرگذاری مدیریت دانش بر ابعاد تشخیص فرصتهاای
کارآفرینانه نمونة مورد مطالعه ،هر گونه تالشی در جهت تقویت اثربخش مدیریت دانش در نموناة
ترقیق در نهایت ،به بهبود تشخیص فرصتهای کارآفرینانه منجر میشود.
پیشنهادها
با توجه به تأثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش بر تشاخیص فرصاتهاای کارآفریناناه در پاردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرای توجه به ابعاد مدیریت دانش در این پردیس اهمیت دارد و
مسئولین باید به این امر توجه بسزایی داشهه باشند ،بهطوری که با در اخهیار قرار دادی فرصتهاای
مطالعاتی برای اعضای هیئت علمای و برگازاری دورههاای آموزشای درویساازمانی ،سامینارها و
کارگاههای مدیریت دانش ،کارآفرینی و جز آی ،ورعیت مؤلفههای مدیریت داناش بارای اعضاای
هیئت علمی بهبود داده شود و از طریق بهبود ورعیت مؤلفههای مدیریت داناش ،زمیناههاای الزم
برای شناسایی و تشخیص فرصتهای کارآفرینانه برای این افراد فراهم شود.
 تربیت مربیای و مشاورای مهخصص در حوزة مدیریت دانش و تشخیص فرصتها؛ تالش در جهت کمر به بهبود مدیریت دانش در بین اسهادای از طریاق کمار و آماوزشآیها به منظور بهکارگیری مؤلفههاای مادیریت داناش بارای بهارهگیاری از فرصاتهاای
کارآفرینانه موجود؛
 افزایش شرکت در نمایشگاههاای تخصصای داخلای و باینالمللای باه منظاور آشانایی بااروشهای مدیریت دانش و شناسایی فرصت؛
 اسهمرار نظامهای مناسب به منظور کارورزی اسهادای در زمینههای ارتباط مدیریت داناش وتشخیص فرصتهای کارآفرینانه.
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