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مقدمه
در عصر داناییمحوری دانش مهمترین سرمایه سازمانهایی به شمار میرود که به دنبال کسب مزی ت

رقابتی پایدارند .سازمان با کمک مدیریتی جامع و نظاممند میتواند دانش و تجربیاتی ب ه دس ت آورد و
بهکار گیرد تا موفقیت و رقابتپذیری خود را در بلندمدت حفظ کند (منوریان و عسگری .)4811 ،از این
رو سازمانها تالش میکنند تا دانش اندوخته شده کارکنان سازمان را به دارایی سازمانی تب دیل کنن د
(مکاویلی .)2002 ،در چنین شرایطی ،توانایی بهرهب رداری از تجرب هه ا و دان ش ن وین ب رای ایج اد
تغییرات مستمر و تحوالت بنیادین در بنگاهها به عنوان یکی از اهداف محوری مدیریت دانش بهش مار
میرود (چنامنانی .)2001 ،از سوی دیگر توانایی شناسایی و بهرهبرداری از فرصته ا ب همنظ ور ارای ه
کاالها و خدمات نوین به هدفی کلیدی برای کارآفرینی سازمانی تبدیل ش ده اس ت (جنین .)4991 ،،
این دو هدف کلیدی بهعنوان قابلیتی کلیدی برای افراد و سازمانها بهشمار میروند .اشتراکاتی ک ه در
ماهیت و اهداف مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی وجود دارد نیاز به پ ژوهش بیش تر ب رای تش ریح
ارتباط بین آندو نیاز است تا بتوان با تقویت روابط همافزای آن ها امکان دستیابی به اهداف مش تر
آنها را افزایش داد.
در این راستا در پژوهش حاضر ،مفاهیم اساسی مدیریت دانش ،کارآفرینی سازمانی و ارتباط بین آن ه ا
بررسی و تشریح میشود که چگونه میتوان با کمک توانمندسازهای سازمانی دانش فرصتهای ب رای
توسعه کارآفرینی سازمانی و در نتیجه خلق ارزش برای سازمان بررسی خواهد کرد.
پیشینه پژوهش
کارآفرینی سازمانی
تا آغاز دهه  4990پژوهشهای کارآفرینی بر اق دامات ی ا ویژگ یه ای اف راد متمرک ز بودن د .س س

پژوهشگران دریافتند خود سازمانها نیز اقداماتی کارآفرینانه انج ام م یدهن د (جنین  .)4991 ،،ای ن
موضوع زمینه شکلگیری ایده کارآفرینی سازمانی را فراهم ساخت.کارآفرینی سازمانی مفه ومی اس ت
که به سازمان نه به افراد ،و به فرهن،ها و فرایندهای سازمانی میپردازد (جنین.)4991 ،،
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کارآفرینی به معنی شناسایی ،ارزیابی و بهرهبرداری از فرصتها ،از راه ایج اد کااله ا و خ دمات ن وین
است (شین و ونکانترمن .)2002 ،کارآفرینی فرایندی است که میتوان د در هرگون ه س ازمان و ب ا ه ر
اندازهای انجام شود (دراکر . )4911 ،کارآفرینی ابزاری برای توسعه و بهبود کسبوکار ،افزایش درآم د
و سودآوری ،پیشگامی در ایجاد و توسعه محصوالت ،خ دمات و فراین دهای جدی د ب هش مار م یرود؛
کارآفرینی سازمانی نیز در احیا و بازسازی سازمانه ای موج ود نق ش تعی ینکنن ده-ای دارد (زه را و
همکاران.)4999 ،
به باور هیتون کارآفرینی سازمانی بر توانایی سازمان در یادگیری از راه جستجوی دانشهای جدی د و
بهرهگیری از دانش موجود مبتنی است؛ میزان و چگونگی این فراین دهای ی ادگیری ب ه س رمایهه ای
فکری سازمان بستگی دارد (هیتون .)2001 ،در مجموع میتوان گفت ک ارآفرینی س ازمانی ب ه انج ام
فعالیتهای کارآفرینانه در سازمان اشاره دارد (استریستاوا و لی .)2001 ،آنتونیک و هیسریچ ( )2008نیز
برای تبیین ماهیت کارآفرینی سازمانی هشت بعد را برشمردند .به باور آنها کارآفرینی سازمانی باید ب ه
عنوان مفهومی چندبعدی متمایز ،ولی بهطور همزمان مرتبط نگریسته شود .این ابعاد که مدل مفهومی
پژوهش حاضر برای سنجش کارآفرینی سازمانی را نیز تشکیل میدهند ،عبارتند از -4 :ایجاد شرکتها
یا واحدهای مستقل  -2کسبوکار جدید  -8نوآوری در محصول و خدمات-1 ،ن وآوری در فراین د -1
خودتجدیدی  -6ریسکپذیری  -9پیشگامی  -1رقابت تهاجمی.
در پژوهش حاضر براساس نظر کارشناسان جامع ه آم اری م ورد نظ ر و ب هدلی ل رعای ت تناس ب و
موضوعیت بیشتر با مقوله عوامل سازمانی مدیریت دانش ،سه بع د از ای ن ابع اد هش تگانه ک ارآفرینی
سازمانی به عنوان متغیرهای وابسته پژوهش درنظر گرفته شدهاند ت ا ب ا محدودس ازی دامن ه موض وع
امکان بررسی عمیقتر آن ها فراهم شود .این ابعاد عبارتند از :ایجاد کسب وکاره ای جدی د ،ن وآوری در
فرآیند ،و نوآوری در محصول/خدمات در ادامه به تشریح این ابعاد پرداخته میشود:
ایجاد کسب وکارهای جدید معنای ورود به کسبوکارهای جدید با ساختار فعلی و بدون ایجاد سازمانی
جدید بهشمار میرود (آنتونیک و هیسریچ .)2008 ،ایجاد واحدهای جدید ویژگ ی برجس ته ک ارآفرینی
سازمانی است ،که میتوانند به ایجاد کسب وکارهای جدید در سازمان بیانجام د (اس تاپفورد .)4991 ،در
سازمانهای نهادینهشده بزرگ و کوچک ایجاد واحدهای جدید ممکن است تش کیل واح دهای بس یار
رسمی مستقل یا نیمهمستقل را دربرگیرد که به کارآفرینی پرورشگاهی مشهوراند.
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این نهادهای مستقل میتوانند در درون یا بی رون از ح وزه س ازمان ق رار گیرن د (آنتونی ک و
هیسریچ .)2008 ،نوآوری در فرآیند و نوآوری در محصول/خدمات به نوآوری خدمات یا محصوالت ب ا
تاکید بر توسعه و نوآوری در تکنولوژی تاکید دارد .از این بعد ،ک ارآفرینی س ازمانی ب ه-معن ای ایج اد
محصول جدید ،و بهسازی رویهها و روش های تولید است .نایت ( ) 4999توسعه یا ارتقای محصوالت
و خدمات و همچنین فنون و فناوریها درتولید را بهعنوان بخشی از نوآوری سازمانی میدان د (کنای ت،
 .)4999زهرا ( )4999نیز نوآوری محصول و کارآفرینی فناورانه را بهعنوان نمود نوآوری ش رکت ه ای
تولیدی معرفی می-کند (زهرا .)4999 ،با بررسی دقیق ماهیت این مفاهیم ،میتوان ارای ه محص والت
جدید را از افزودن عناصری جدید به فرایند تولید سازمان متمایز ساخت.
توانمندسازهای سازمانی دانش
زیرساختهای مدیریت دانش شامل اجزا و عواملی است که وج ود آن ه ا ب رای بهب ود فعالی ته ای

مدیریت دانش در سازمان ضروری است (ایچیجو و دیگران .)4991 ،ب ه ب اور ی ه و همک اران ()2006
سازمانها بهمنظور اجتناب از رشد غیرسیستماتیک دانش ،ب ه ایج اد برخ ی توانمندس ازهای م دیریت
دانش نیاز دارند .توانمندسازهای مدیریت دانش عواملی کلیدیاند که اثربخشی اجرای م دیریت دان ش
در سازمان را مشخص میکنند (یه و دیگران ،2006 ،به نقل از شامی .)4811 ،در ادامه برخ ی از مه م
ترین این زیرساختها تشریح میشوند:
 -4فرهن ،دانشآفرین :فرهن ،سازمانی الگویی از مفروضات بنیادین ،ارزشه ا ،هنجاره ا ،باوره ا و
نمادهای عینی است که بین اعضای سازمان مشترکند و به آنها اجازه میده د ک ه در مش ترکی از
معانی داشته باشند (هچ .)4816 ،فرهن ،سازمانی جزو مهمترین عوامل مؤثر در پیادهس ازی م دیریت
دانش در سازمان بهشمار میرود (کوادوسا .)2001 ،در سازمانی که ارزشها و هنجارهایی مانند اعتم اد،
مشارکت ،تشریک مساعی ،یادگیری و تسهیم دانش متداول و ارزشمند باشد ،اج رای م دیریت دان ش
موثرتر و آسانتر خواهد بود (عسگری.)4890 ،
 -2راهبری دانش :سبک رهبری را میتوان شیوه اس تفاده از رهب ر از ق درت ب رای اعم ال نف و ب ر
دیگران تعریف کرد (رابینز .)4899 ،با توجه به تاثیر سبک رهبری بر عملکرد سازمانی (رابینز )4899 ،و
ماهیت انسانی -اجتماعی فرایند مدیریت دانش ،رهبری عامل تسهیلکنن ده مهم ی ب هش مار م یرود
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(دبوسکی .)2006 ،در مجموع میتوان گفت :سبکه ای رهب ری هم راه ب ا رفت ار مش ارکتی ،اعتم اد
دوجانبه ،و احترام به ایدهها و احساسات زیردستان با خلق و تسهیم دانش رابطه مستقیم قاب ل ت وجهی
دارند ،درحالیکه این رابطه در مورد سبکهای رهبری وظیفهمدار و آمرانه معک وس اس ت (دبوس کی،
.)2006
 -8منابع دانش :به باور برخی اندیشمندان دادههای ساختاریافته سازمان و سیستمهای اطالعاتی ،تنه ا
حدود  40تا  20درصد کل دادههای سازمان را در برم یگیرن د (داونس ورت .)4999 ،در ای ن خص و
داونسورت و پروسا ( )4991دو نقش اصلی یعنی :دانشگران و مدیران دانش را در سازمان برای اجرای
موفق مدیریت دانش معرفی کردهاند.
 -1درگاههای دانش :درگاه های سازمانی برنامههایی کاربردیاند که امکان خیره-سازی و دسترس ی
به اطالعات خیرهشده از داخل و خارج سازمان را برای کاربران فراهم میکنند تا با کمک آن ،بتوانن د
آگاهانه تصمیمگیری کنند(دیاس .)2004 ،این مراکز ،به-عنوان کانونی برای مراجعه به مجموعه دانش
موجود نقش غیر قابل انکاری در مدیریت دانش دارند.
 -1ساختار سازمانی دانشمحور :ساختار سازمانی بیانگر شیوه تقسیم ک ار و هم اهنگی می ان اف راد و
واحدهای سازمانی برای انجام امور سازمانی است(رابینز .)4896 ،ساختار سازمانی م ی توان د مش و ی ا
مانع موفقیت مدیریت دانش باشد (منوریان و کسایی .)2009 ،در نگاهی کلی میتوان گفت روند تغییر
ساختارها بهسمت ساختارهای ارگانیک-تر حرکت کرده که در آن ها س اختارهای تخ ت ،ت یممح ور و
بخشی گسترش یافته و میزان تمرکز و رس میت ک اهش یافت ه اس ت (نوناک ا4991 ،؛ بیرل ی.)2000 ،
انعطافپذیری زیاد ،همکاریهای شبکهای استراتژیک ،عدم تمرکز ،و تغییر در روابط اقت دار از ویژگ ی
های بارز چنین ساختارهایی است(شوارتز.)2002 ،
 -6فرایندهای سازمانی دانشمحور :فرایندهای دانشمحور ،فرایندهاییاند ب ا س اماندهی جری انه ای
دانش به عنوان منبعی راهبردی میپردازند و بدینترتیب امکان دستیابی سریعتر و آسانتر ب ه اه داف
سازمانی را فراهم میکنن د (م ارکوس .)2001 ،م دیریت فراین د عب ارت اس ت از شناس ایی و بهب ود
فرایندهای مورد نیاز جهت ارایه محصوالت و خ دمات ،ک ه فعالی ته ایی مانن د توج ه ب ه پش تیبانی
فرایندها ،خروجی مورد نظر ،مراحل فرایند ،معیارهای کنترل ،نیازه ای آموزش ی ،تجهی زات ،روشه ا،
اطالعات را دربرمیگیرد (مارکوس.)2001 ،
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مدل مفهومی پژوهش
به باور مایلزواسنو ( )2008و استیونس ون و همک اران ( )4911ک ارآفرینی س ازمانی در پ ی ب ازآفرینی

استراتژیک سازمان است .براساس مطالعات پورتر( )4911و بارنی( )4994نیز مدیریت دانش تنه ا منب ع
مزیت رقابتی پایدار و نقطه اتکای استراتژیک سازمان بهشمار میرود .بهبیان دیگر ب ر اس اس دی دگاه
های بیان شده کارآفرینی سازمانی به دنبال شناسایی ،ارزیابی و بهرهبرداری از فرصتهای بهرهبرداری
نشده در محیط است و بر نتیج هگرای ی ب ا محوری ت ب ازار از جنب ه پ ذیرش محص والت تاکی د دارد
(مایلزواسنو  .)2008،از سوی دیگر ،برپایه پ ژوهشه ای ش سرد و همک اران ( )2001دان ش و تجرب ه
کارکنان و افراد عامل محوری در یافتن فرصتهای کشفنشده در محیط بهشمار میروند .سازمانهای
کارآفرین ،ظرفیتهای انسانی خود را دارایی استراتژیک خود میدانند؛ زیرا ظرفیت خالقیت و ن وآوری،
حاصل کار سرمایههای انسانی است (شسرد و همکاران.)2001 ،
چنین نتایجی از اهداف اساسی مدیریت دانش نیز بهشمار میروند .بکمن مدیریت دانش را مستندسازی
و دسترسی به تجربه ،دانش و مهارتی میداند که توانمندیهای جدیدی خلق میکند ،امک ان عملک رد
برتر را فراهم میسازد ،نوآوری را ارتقا میدهد و ارزش مشتریان را افزایش میدهد (بکم ن .)4999 ،از
اینرو توسعه زیرساختهای سازمانی مدیریت دانش میتواند امکان دستیابی بهچنین اهدافی را ف راهم
ساخته و در نتیجه ظرفیت کارآفرینی درون سازمانی را نیز ارتقا دهد.
براساس مبانی نظری مرور شده،مدل مفهومی پژوهش بهصورت نمودار شماره  4تدوین شده است.
نمودارشماره-6مدلمفهومیپژوهش 

یرساختهای سا مانی

کارآفرینی سازمانی
ای اد ک

وکارهای دید

نوآوری در فرآیند

نوآوری در م

ول

دما
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بر این اساس ،فرضیاتی به شرح زیر جهت هدایت پژوهش تدوین گردید:
فرضیه اصلی پژوهش
بین توانمندسازهای دانش و کارآفرینی سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی پژوهش
 .4بین توانمندسازهای دانش و ایجاد کسبوکار جدید ارتباط معناداری وجود دارد.

 .2بین توانمندسازهای دانش و نوآوری در محصول و خدمات ارتباط معناداری وجود دارد.
 .8بین توانمندسازهای دانش ونوآوری در فرآیندارتباط معنا داری وجود دارد.
روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نگاه هدف ،کاربردی است؛ زیرا از نتایج یافته های آن برای حل مشکالت خا

درون

سازمان استفاده میشود .از نگاه چگونگی گردآوری دادهها ،پژوهشی توصیفی -پیمایشی بهش مار م ی
رود؛ زیرا تالش میکند با استفاده از پرسشنامه اطالعات مورد نیاز از وضع موجود نمونه آماری بهدست
آورد .همچنین از جنبه زمانی ،مقطعی و از نگاه نوع دادهها ،پژوهشی کمی بهشمار میرود.
جامعه مورد بررسی این پژوهش را مدیران و کارشناسان ستادی یک بانک خصوصی در تهران به تعداد
 111نفر تشکیل میدهند .تعداد نمونه بر اساس فرمول نمونه گیری از جامعه مح دود ش امل  411نف ر
است که با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدهاند.
ابزار جمعآوری داده های اولیه میدانی پرسشنامه ای  10سوالی است که به صورت طیف پ نجس طحی
لیکرت استفاده شده است .برای سنجش کارافرینی سازمانی از پرسش نامه اس تاندارد م دل ک ارآفرینی
سازمانی آنتونیک و هیسریچ ( )2008استفاده شده است .برای اندازهگی ری می زان متغیره ای مس تقل
پژوهش یعنی زیرساختهای سازمانی مدیریت دانش نیز از ترکیبی از پرسشنامهه ای اس تاندارد م ورد
استفاده برای سنجش زیرساختهای م دیریت دان ش (عس گری )4890 ،اس تفاده ش ده اس ت .ب رای
جلوگیری از طوالنی شدن بیش از حد پرسشنامه تعدادی از سئواالت موجود در این پرسشنامهها ح ذف
و از مرتبطترین آنها استفاده شده است.
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برای آزمودن پایایی پرسشنامه نیز ،نمونه اولیهای شامل  80پرسشنامه پیشآزمون گردید و س س

با

استفاده از داده های بهدست آمده و با کمک نرم افزار آماری  SPSSمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای
کرونباخ محاسبه شد و  % 11بهدست آمد.
ت زیهوت لیل یافتهها
پیش از آزمون فرضیات بهمنظور تعیین ن وع روش آم اری مناس ب ،از آزم ون کولم وگروف اس میرنف

استفاده شد که بر اساس نتایج آن همه دادهها از توزیع نرمال برخوردار بودهاند؛ از اینرو ،برای بررس ی
روابط مورد نظر از فنون آماری پارامتری مانن د ض ریب همبس تگی پیرس ون و آزم ونتی -اس تودنت
استفاده شده است .خالصه نتایج بررسی همبستگی میان زیرس اخته ای س ازمانی م دیریت دان ش و
کارآفرینی سازمانی در جدول شماره  4ارایه شده است.
زیرساختهایسازمانیمدیریتدانشباکارآفرینی

جدولشماره:6ماتریسهمبستگیپیرسونمیان
سازمانی
ناممتغیر

کارآفرینیسازمانی

کسبوکارجدید

نوآوریدرمحصول

نوآوریدرفرایند

توانمندسازهای دانش

. /91

. /69

. /92

. /61

نتیجهآزمون 

تایید

تایید

تایید

تایید 

همهضرایبدرسطح5/50معنیدارند .

بر مبنای نتایج ارایه شده در جدول شماره  4بین زیرساختهای سازمانی مدیریت دان ش و ک ارآفرینی
سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد .از آنجا که روابط مورد نظر در س طح اطمین ان  %91بررس ی م ی
شوند و عدد معناداری همه روابط نزدیک به صفر بودهان د ،در نتیج ه همبس تگی ب ین ای ن دو مقول ه
معنادار است و مثبت بودن میزان ضریب همبستگی بین آن دو ( )0/91وج ود رابط ه مس تقیم ب ین دو
مقوله اصلی پژوهش را تایید میکند؛ درنتیجه رابط ه معن ادار و مثب ت ب ین توانمندس ازهای دان ش و
کارآفرینی سازمانی (فرضیه اصلی پژوهش) تایید میشود.
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برهمین اساس ،رابطه مثبت و معنادار بین هر یک از توانمندسازهای دانش با ابعاد کارآفرینی س ازمانی
(فرضیههای فرعی پژوهش) نیز تایید شده است .در نتیجه فرضیههای فرعی پ ژوهش تایی د ش دهان د.
همانگونه که این نتایج نشان م یدهن د ،در ب ین ابع اد ک ارآفرینی س ازمانی ،ن وآوری در محص ول از
بیشترین میزان همبستگی با توانمندسازهای دانش برخوردار بوده است.
نتی هگیری و پیشنهادها
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها نشان میدهند ،توانمندسازهای دانش زمینه مناسبی برای توس عه

کارآفرینی سازمانی بهشمار میرود .با توجه به ماهیت رقابتی و پویای دنیای امروزین ،ارتقای کارآفرینی
سازمانی میتواند بقا ،رشد و سودآوری سازمان را ارتقا دهد؛ از اینرو ،فراهمساختن زمینهه ای مناس ب
تقویتکننده آن میتواند سازمان را در دستیابی به چنین اهدافی یاری رساند.
ظرفیت خالقیت و نوآوری در همه ابعاد مورد بررسی کارآفرینی سازمانی ،نقش تعی ین-کنن دهای دارد.
دانش فردی و سازمانی ،مبن ای خالقی ت و ن وآوری اس ت .از ای نرو م دیریت دان ش ب ا س اماندهی
فرایندهای خلق ،خیرهسازی ،کاربرد و تسهیم دانش میتواند زمینه مناسبی را فراهم کند تا با تکیه ب ر
دانش موجود در ا هان کارکنان ،اسناد و مدار و ساختارها و فرایندهای سازمانی ،زمینه شکوفایی ایده
های جدید درکارکنان و شناسایی فرصتهای بکر ناشناخته در مح یط س ازمانی را ف راهم س ازد و در
نتیجه کارافرینی سازمانی را توسعه دهد.
پیشنیاز انجام موثر چنین فرایندهایی در مدیریت دانش ،به وجود زیرس اخته ای مناس بی نی از دارد.
فرهن ،دانشآفرین ،راهبری دانش ،منابع دانش ،درگاه های دانش ،ساختار دان شمح ور و فراین دهای
دانشی از جمله زیرساختهای بسیار مهم دستیابی به اهداف مدیریت دانش بهشمار میروند .بر اس اس
نتایج بهدست آمده ،پیشنهاد میشود ب همنظ ور ارتق ای ظرفی ت ک ارآفرینی س ازمانی زیرس اخ ه ای
توانمندساز مدیریت دانش تقویت گردند .اقدامات مناسب برای این کار نیز باید با توجه به وضع موج ود
هر سازمان و واحدهای آن از نگاه این ابعاد تعیین شود .همچنین راهبردی ک ه ب رای م دیریت دان ش
درپیشگرفته میشود باید متناسب با ماهیت فعالیتها و شرایط آن سازمان باشد .به باور ب ر داونس ورت
( )4991این هراستایی و سازگاری در مدیریت دانش وجود نداشته باش د ،اق داماتی ک ه در ای ن زمیت ه
انجام میشود ،نتیجهای جز اتالف منابع و تحمیل هزینههای سنگین به سازمان درپی نخواهد داشت.
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راهبرد کدگذاری دانش که به بهبود کارایی فرایندها کمک میکن د ،و راهب رد شخص یس ازی
دانش که با هدف ارتقای نوآوری سازمانی تناسب بیشتری دارد میتوانند برای توسعه کارآفرینی در این
سازمان کاربرد بیشتری داشته باشد.
همچنین پیشنهاد میشود این سازمان دانش ضمنی کارکنان خود را تسخیر و خیرهسازی کنند
و دان ش موج ود در اس ناد و فراین دهای س ازمانی را شناس ایی و مستندس ازی کنن د ،و س س

آن را

درگاه های دانش خیرهسازی کنند تا برای کارکنان خود دسترسپذیر باشد .انجام این کار ب ه حمای ت
مدیران ارشد و ترویج فرهن ،حامی دانش نیاز دارد.
سازمانهایی نیز که ماهیت کارشان به معاونت من ابع انس انی ش بیه اس ت ،نی ز م یتوانن د ب ا
گسترش تعامالت چهرهبهچره بین کارکنان ،ایجاد اتا های فکر و اختصا

فضا و زمان ک افی ب رای

تسهیم و انتقال دانش خلق دانش جدید و پیوند این دانش به عملکرد نهایی خود را بهبود بخشند.
نوآوری درفرآیندها بهدنبال یافتن راههای بهتری برای انجام امور است که میتواند به افزایش ک ارایی
سازمانی بیانجامد .با توجه به این که یکی از اهداف این سازمان ،ارتقای عملکرد در خدمترسانی است.
نوآوری در فرایند کارساز خواهد بود .کاستن از تشریفات زاید ادارای ،کوتاهتر کردن مسیر تصمیمگی ری
و کاستن از حجم کارها ،نمونههایی از نوآوری فرایند در این زمینه به-شمار میروند.
برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی را می توان نمونه ای از کسب وکار جدید دانست .همچنین
بهره گیری از توانمندی های دانشی کارکنان به منظور استفاده حداکثری از ظرفی ته ای اس تفادهنش ده
کنونی را میتوان در زمره کسبوکاری تازه برای این سازمان دانست.
درنهایت میتوان گفت توانمندسازهای دانشی میتوانن د امک ان به رهب رداری از س رمایهه ای
دانشی سازمان را در راه کارآفرینی سازمانی ارتقا دهد .وجود فرهنگی دانش آفرین ،ت دوین راهبرده ای
دانش متناسب با اهداف هر واحد از س ازمان ،شناس ایی من ابع دان ش و نخ ب گ ان س ازمان ،توس عه
درگاه های دانش سازمانی ،ایجاد ساختاری که دانش در آن بهآسانی جریان یابد و شناسایی فراین دهای
دانش مدار باعث ارتقای نوآوری که عنصر اصلی کارآفرینی سازمانی است ،خواهد شد .چن ین اق داماتی
میتوانند سازمان را در حفظ قابلیت رقابتی و پویایی مورد نیاز محیطهای رقابتی امروزین کمک کنند.
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