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 همقدم 

 تی  مز کسب دنبال به که رود یم شمار به هاییسازمان هیسرما ینتر مهم دانش محوریییدانا عصر در

 و آورد دس ت  ب ه  یاتیتجرب و دانش تواندیم مندنظام و جامع یتیریمد کمک با سازمان. دارندیپا یرقابت

 نیا از. (4811 ،یعسگر و انیمنور) کند حفظ بلندمدت در را خود یرپذیرقابت و تیموفق تا ردیگ کاربه

 کنن د  لیتب د  یسازمان ییدارا به را سازمان کارکنان شده هاندوخت دانش تا کنند یم تالش هاسازمان رو

 ج اد یا یب را  نین و  دان ش  و ه ا تجرب ه  از ب رداری بهره ییتوانا ،یطیشرا نیچن در(. 2002 ،یلاویمک)

 ش مار به دانش تیریمد یمحور اهداف از یکی عنوان به هابنگاه در نیادیبن تحوالت و مستمر راتییتغ

 هی  ارا منظ ور ب ه  ه ا فرصت از برداریبهره و ییشناسا ییتوانا گرید یسو از. (2001 ،یچنامنان) رود یم

(. 4991 ن ،، یجن)ت اس   ش ده  لیتبد یسازمان ینیکارآفر یبرا یدیکل یهدف به نینو خدمات و کاالها

 در ک ه  یاشتراکات. روند یم شماربه هاسازمان و افراد یبرا یدیکل یتیقابل عنوانبه یدیکل هدف دو نیا

ح یتش ر  یب را  ش تر یب پ ژوهش  به ازین دارد وجود یسازمان ینیکارآفر و دانش تیریمد اهداف و تیماه

 مش تر   اهداف به یابی دست امکان ها آن افزایهم روابط تیتقو با بتوان تا است ازین دوآن نیب ارتباط

 . داد شیافزا را ها آن

 ه ا  آن نیب ارتباط و یسازمان ینیرآفرکا دانش، تیریمد یاساس میمفاه حاضر، پژوهش در راستا نیا در

ب رای   هایفرصت دانش یسازمانتوانمندسازهای  کمک با توانیم چگونه که شودیم حیتشر و یبررس

 .کرد خواهد یبررس سازمان یبرا ارزش خلق جهینت در و یسازمان ینیکارآفرتوسعه 

 پیشینه پژوهش

   سازمانی کارآفرینی

 س س  . بودن د  متمرک ز  اف راد  ه ای یژگ  یو ای   اق دامات  بر ینیارآفرک هایپژوهش 4990 دهه آغاز تا

 نی  ا(. 4991 ن ،، یجن) دهن د یم   انج ام  نانهیکارآفر یاقدامات زین هاسازمان خود افتندیدر پژوهشگران

 اس ت  یمفه وم  یسازمان ینیکارآفر.ساخت فراهم را یسازمان ینیکارآفر دهیا یرگیشکل نهیزم موضوع

   (.4991 ن،،یجن) پردازدیم یسازمان یندهایفرا و هافرهن، به و راد،اف به نه سازمان به که
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 نین و  خ دمات  و کااله ا  ج اد یا راه از ها،فرصت از برداریبهره و یابیارز ،ییشناسا یمعن به ینیکارآفر

 ه ر  ب ا  و س ازمان  هرگون ه  در توان د یم که است یندیفرا ینیکارآفر(. 2002 ونکانترمن، و نیش) است

 درآم د  شیافزا وکار،کسب بهبود و توسعه  یبرا یابزار ینیکارآفر( . 4911 دراکر،) شود انجام ایاندازه

 رود؛یم   ش مار ب ه  دی  جد ین دها یفرا و خ دمات  محصوالت، توسعه و جادیا در یشگامیپ ،یسودآور و

 و ازه ر ) دارد یا-کنن ده نی ی تع نق ش  موج ود  ه ای سازمان یبازساز و ایاح در زین یسازمان ینیکارآفر

 (.4999 همکاران،

 و دی  جد هایدانش یجستجو راه از یریادگی در سازمان ییتوانا بر یسازمان ینیکارآفر  تونیه باور به 

 ه ای هیس رما  ب ه  یریادگی   ین دها یفرا نیا یچگونگ و زانیم است؛ یمبتن موجود دانش از یرگیبهره

 انج ام  ب ه  یس ازمان  ینیک ارآفر  تگف توانیم مجموع در(. 2001 تون،یه) دارد یبستگ سازمان یفکر

 زین( 2008) یسریچه و یکآنتون(. 2001 ،یل و ستاوایاستر) دارد اشاره سازمان در نانهیکارآفر هایتیفعال

ب ه  یدبا یسازمان ینیکارآفر ها آن باور به. برشمردند را بعد هشت یسازمان ینیکارآفر تیماه نییتب یبرا

 یمفهوم مدل که ابعاد ینا. شود یستهنگر مرتبط همزمان طورهب یول ،یزمتما یچندبعد یمفهوم عنوان

 هاشرکت یجادا -4: از عبارتند دهند،یم لیتشک زین را یسازمان ینیکارآفر سنجش یبرا حاضر پژوهش

 -1 ین د فرا در ین وآور -1 خدمات، و محصول در ینوآور -8 یدجد وکارکسب -2 مستقل یواحدها یا

 .  یتهاجم رقابت -1 یشگامیپ  -9 پذیری یسکر -6 یدیخودتجد

 و تناس ب  تی  رعا لدلی  ب ه  و نظ ر  م ورد  یآم ار  جامع ه  کارشناسان نظر براساس  حاضر پژوهش در 

 ینیک ارآفر  هش تگانه  ابع اد  نی  ا از بع د  سه دانش، تیریمد یسازمان عوامل مقوله با شتریب تیموضوع

 موض وع  دامن ه  یمحدودس از  ب ا  ت ا  اندشده گرفته درنظر پژوهش وابسته یرهایمتغ عنوان به یسازمان

 در ین وآور  ،ی د جد یوکاره ا  کسب جادیا: از عبارتند ابعاد نیا. شود فراهم ها آن ترقیعم یبررس امکان

 :شودیم پرداخته ابعاد نیا حیتشر به ادامه در خدمات/محصول در ینوآور و ،یندفرآ

 یسازمان جادیا بدون و یفعل ساختار با دیجد وکارهایکسب به ورود یمعنا  یدجد یوکارها کسب جادیا

 ینیک ارآفر  برجس ته  یژگ ی و یدجد یواحدها جادیا(. 2008 چ،یسریه و کیآنتون) رودیم شماربه  دیجد

 در(. 4991 اس تاپفورد، ) انجام د یب سازمان در یدجد یوکارها کسب یجادا به توانندیم که است، یسازمان

 اریبس   یواح دها  یلتش ک  است ممکن یدجد یواحدها جادیا کوچک و بزرگ شدهنهینهاد هایسازمان

 .مشهوراند  یپرورشگاه ینیکارآفر به که ردیدربرگ را مستقلیمهن یا مستقل یرسم
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 و کی  آنتون) یرن د گ ق رار  س ازمان  ح وزه  از ی رون ب یا درون در توانندیم مستقل ینهادها ینا 

 ب ا  محصوالت یا خدمات ینوآور به  خدمات/محصول در ینوآور و یندفرآ در ینوآور (.2008 چ،یسریه

 یج اد ا یمعن ا -ب ه  یس ازمان  ینیک ارآفر  بعد، نیا از. دارد دیتاک یتکنولوژ در ینوآور و توسعه بر یدتاک

 محصوالت یارتقا یا توسعه(  4999)  یتنا. است یدتول یها روش و هایهرو یبهساز و ،یدجد محصول

 ت،ی  کنا) دان د یم یسازمان ینوآور از یبخش عنوانبه را یددرتول هایفناور و فنون ینهمچن و خدمات و

 یه ا  ش رکت  ینوآور نمود عنوانبه را فناورانه ینیکارآفر و محصول ینوآور زین( 4999)  زهرا(. 4999

 محص والت  هی  ارا توانیم م،یمفاه نیا تیماه قیدق یبررس با(. 4999 زهرا،) کند-یم یمعرف یدیتول

 . ساخت یزمتما سازمان یدتول یندفرا به یدجد یعناصر افزودن از را یدجد

 دانش توانمندسازهای سازمانی

 ه ای تی  فعال بهب ود  یب را  ه ا  آن وج ود  که است  یعوامل و اجزا شامل دانش تیریمد هایرساختیز

( 2006) همک اران  و هی   ب اور  ب ه (. 4991 گران،ید و جویچیا) است یضرور سازمان در دانش تیریمد

 تیریم د  یتوانمندس ازها  یبرخ   ج اد یا ب ه  دانش، کیستماتیرسیغ رشد از ناباجت منظوربه هاسازمان

 دان ش  تیریم د  یاجرا یاثربخش که اندیدیکل یعوامل دانش تیریمد یتوانمندسازها. دارند ازین دانش

مه م  از یبرخ   ادامه در(. 4811 ،یشام از نقل به ،2006 گران،ید و هی) کنندیم مشخص را سازمان در

 :شوندیم حیتشر هاساختریز نیا نتری

 و باوره ا  هنجاره ا،  ه ا، ارزش ن،یادیبن مفروضات از ییالگو یسازمان فرهن، :نآفریدانش فرهن، -4

 از یمش ترک  در  ک ه  ده د یم اجازه ها آن به و مشترکند سازمان یاعضا نیب که است ینیع ینمادها

 تیریم د  س ازی ادهیپ در مؤثر واملع نتریمهم جزو یسازمان فرهن،(. 4816 ،هچ) باشند داشته یمعان

 اعتم اد،  مانند ییهنجارها و هاارزش که یسازمان در(. 2001 کوادوسا،) رودیم شماربه سازمان در دانش

 دان ش  تیریم د  یاج را  باشد، ارزشمند و متداول دانش میتسه و یریادگی ،یمساع کیتشر مشارکت،

 (. 4890 ،یعسگر) بود خواهد ترآسان و موثرتر

 ب ر  نف و   اعم ال  یب را  ق درت  از رهب ر  از اس تفاده  وهیش توانیم را یرهبر سبک  :دانش یاهبرر -2

 و( 4899 نز،یراب) یسازمان عملکرد بر یرهبر سبک ریتاث به توجه با(. 4899 نز،یراب) کرد فیتعر گرانید

 رودیم   ش مار ب ه  یمهم   کنن ده لیتسه عامل یرهبر دانش، تیریمد ندیفرا یاجتماع -یانسان تیماه



161/  ی از طریق توانمندسازهای دانشسازمان ینیکارآفر توسعه

 اعتم اد  ،یمش ارکت  رفت ار  ب ا  هم راه  یرهب ر  ه ای سبک: گفت توانیم مجموع در(. 2006 ،یدبوسک)

 یت وجه  قاب ل  میمستق رابطه دانش میتسه و خلق با ردستانیز احساسات و هادهیا به احترام و دوجانبه،

 ،یدبوس ک ) اس ت  معک وس  آمرانه و مدارفهیوظ یرهبر هایسبک مورد در رابطه نیا کهیدرحال دارند،

2006.) 

 تنه ا  ،یاطالعات هایستمیس و سازمان افتهیساختار هایداده شمندانیاند یبرخ باور به: دانش منابع -8

 خص و   نی  ا در(. 4999 داونس ورت، ) رن د گییبرم   در را سازمان هایداده کل درصد 20 تا 40 حدود

 یاجرا یبرا سازمان در را دانش انریمد و دانشگران: یعنی یاصل نقش دو( 4991)پروسا  و داونسورت

 . اندکرده یمعرف دانش تیریمد موفق

 یدسترس   و یساز-رهی خ امکان که اندیکاربرد هاییبرنامه یسازمان  یها درگاه: دانش هایدرگاه -1

 بتوانن د  آن، کمک با تا کنندیم فراهم کاربران یبرا را سازمان خارج و داخل از شدهرهی خ اطالعات به

 دانش مجموعه به مراجعه یبرا یکانون عنوان-به مراکز، نیا(. 2004 اس،ید)کنند یرگیمیتصم انهآگاه

 . دارند دانش تیریمد در یانکار قابل ریغ نقش موجود

 و اف راد  انی  م یهم اهنگ  و ک ار  میتقس یوهش یانگرب یسازمان ساختار:  محوردانش یسازمان ساختار -1

 ی ا  مش و   توان د  یم   یسازمان ساختار(. 4896 نز،یراب)است یسازمان رامو انجام یبرا یسازمان یواحدها

 رییتغ روند گفت توانیم یکل ینگاه در(.  2009 ،ییکسا و انیمنور) باشد دانش یریتمد یتموفق مانع

 و مح ور یمت   تخ ت،  یس اختارها  ها آن در که کرده حرکت تر-کیارگان یساختارها سمتبه ساختارها

(. 2000 ،یرل  یب ؛4991 نوناک ا، ) اس ت  افت ه ی ک اهش  تیرس م  و تمرکز زانیم و افتهی گسترش یبخش

یژگ  یو از  اقت دار  روابط در رییتغ و تمرکز، عدم ک،یاستراتژ ایشبکه هاییهمکار اد،یز یرپذیانعطاف

 (.2002 شوارتز،)است ییساختارها نیچن بارز های

 ه ای انی  جر یس امانده  ب ا  اندییندهایراف محور،دانش یندهایفرا: محوردانش یسازمان یندهایفرا -6

 اه داف  ب ه  ترآسان و ترعیسر یابیدست امکان بترتینیبد و پردازندیم یراهبرد یمنبع عنوان به دانش

 بهب ود  و ییشناس ا  از اس ت  عب ارت  ن د یفرا تیریم د (. 2001 م ارکوس، ) کنن د یم فراهم را یسازمان

 یبانیپش ت  ب ه  توج ه  مانن د  ه ایی تی  فعال ک ه  ات،خ دم  و محصوالت هیارا جهت ازین مورد یندهایفرا

 ه ا، روش زات،ی  تجه ،یآموزش   یازه ا ین کنترل، یارهایمع ند،یفرا مراحل نظر، مورد یخروج ندها،یفرا

 (.2001 مارکوس،) ردگییدربرم را  اطالعات
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 مدل مفهومی پژوهش
 ینیب ازآفر  یپ   در یمانس از  ینیک ارآفر ( 4911) همک اران  و ونس ون یاست و( 2008) لزواسنویما باور به

 منب ع  تنه ا  دانش تیریمد زین( 4994)یبارن و( 4911)پورتر مطالعات براساس. است سازمان کیاستراتژ

دگاهی  د اس اس  ب ر  گرید انبیبه. رودیم شماربه سازمان کیاستراتژ یاتکا نقطه و داریپا یرقابت تیمز

 برداریبهره هایفرصت از برداریبهره و یابیارز ،ییشناسا دنبال به یسازمان ینیکارآفر شده انیب های

 دارد دی  تاک محص والت  رشیپ ذ  جنب ه  از ب ازار  تی  محور ب ا  گرای ی ج ه ینت بر و است طیمح در نشده

 تجرب ه  و دان ش ( 2001) همک اران  و ش سرد  ه ای پ ژوهش  هیبرپا گر،ید یسو از(. 2008، لزواسنویما)

 هایسازمان. روندیم شماربه طیمح در نشدهشفک هایفرصت افتنی در یمحور عامل افراد و کارکنان

 ،ین وآور  و تیخالق تیظرف رایز دانند؛یم خود کیاستراتژ ییدارا را خود یانسان هایتیظرف ن،یکارآفر

 (.  2001 همکاران، و شسرد) است یانسان هایهیسرما کار حاصل

 یمستندساز را دانش تیریمد نبکم. روندیم شماربه زین دانش تیریمد یاساس اهداف از یجینتا نیچن
 عملک رد  امک ان  کند،یم خلق یدیجد هاییتوانمند که داندیم یمهارت و دانش تجربه، به یدسترس و
 از(. 4999 بکم ن، ) دهدیم شیافزا را انیمشتر ارزش و دهدیم ارتقا را ینوآور سازد،یم فراهم را برتر
 ف راهم  را یاهداف نچنیبه یابیدست امکان تواندیم دانش تیریمد یسازمان هایرساختیز توسعه رونیا

 .دهد ارتقا زین را یسازمان درون ینیکارآفر تیظرف جهینت در و ساخته
 .است شده نیتدو 4 شماره نمودار صورتبه پژوهش یمفهوم شده،مدل مرور ینظر یمبان براساس

پژوهشیمفهوممدل-6شمارهمودارن

 

 

 

 

 

 

 

   های سا مانی  یرساخت

 

                

            

           

              

 کارآفرینی سازمانی

 

 

 

 

 

                 

                   

 نوآوری در م  ول  دما 
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 : دیگرد نیتدو پژوهش تیهدا جهت ریز شرح به یاتیفرض اساس، نیا بر 

  پژوهش اصلی هیفرض

 . دارد وجود یمعنادار ارتباط یسازمان ینیکارآفر و دانشتوانمندسازهای  نیب

 پژوهش یفرع هیفرض 

 .دارد وجود یمعنادار ارتباط دیجد وکارکسب جادیا و دانشتوانمندسازهای  نیب. 4

 . دارد وجود یمعنادار ارتباط خدمات و محصول رد ینوآور و دانشتوانمندسازهای  نیب. 2

 . دارد وجود یدار معنا ندارتباطیفرآ در یونوآور دانشتوانمندسازهای  نیب. 8

 شناسی پژوهش روش

 درون خا  مشکالت حل یبرا آن های یافته یجنتا از رایز است؛ یکاربرد هدف، نگاه از حاضر یقتحق

یم   ش مار به یمایشیپ -یفیتوص یپژوهش ها،داده یگردآور یگچگون نگاه از. شودیم استفاده سازمان

 دستبه یآمار نمونه موجود وضع از ازین مورد اطالعات پرسشنامه از استفاده با کندیم تالش رایز رود؛

 .رودیم شماربه یکم یپژوهش ها،داده نوع نگاه از و یمقطع ،یزمان جنبه از نیهمچن. آورد

 تعداد بهستادی یک بانک خصوصی در تهران  کارشناسان و یرانمد را وهشپژ ینا یبررس مورد جامعه

 نف ر  411 ش امل  مح دود  جامعه از یریگ نمونه فرمول اساس بر نمونه تعداد. دهندیم لیتشک نفر 111

 . اندشده انتخاب تصادفی یریگ نمونه روش با که است

 س طحی پ نج  یفط صورت به که است یوالس   10 یا پرسشنامه یدانیم یهاول یها داده آوریجمع ابزار

 ینیک ارآفر  م دل  اس تاندارد  پرسش نامه  از یسازمان ینیکارافر سنجش یبرا. است شده استفاده یکرتل

 مس تقل  یره ا یمتغ زانی  م یرگی  اندازه یبرا. است شده استفاده( 2008) چیسریه و کیآنتون یسازمان

 م ورد  اس تاندارد  ه ای پرسشنامه از یبیترک از زین دانش تیریمد یسازمان هایرساختیز یعنی پژوهش

 یب را . اس ت  ش ده  اس تفاده ( 4890 ،یعس گر ) دان ش  تیریم د  هایرساختیز سنجش یبرا استفاده

 ح ذف  هاپرسشنامه نیا در موجود سئواالت از یتعداد پرسشنامه حد از شیب شدن یطوالن از یریجلوگ

 .است شده استفاده ها آن نتریمرتبط از و
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 ب ا  س س   و یدگرد آزمونیشپ پرسشنامه 80 شامل اییهاول نمونه ز،ین پرسشنامه ییایپا آزمودن یبرا 

 یآلفا روش با اعتماد یبضر یزانم SPSS یآمار افزار نرم کمک با و آمده دستبه یها داده از استفاده

 . آمد دستبه%  11 و شد محاسبه کرونباخ

 هاافتهی لوت لیهیت ز

 رنفیاس م  کولم وگروف  آزم ون  از مناس ب،  یآم ار  روش ن وع  نییتع منظوربه اتیفرض آزمون از شیپ

 یبررس   یبرا رو،نیا از اند؛بوده برخوردار نرمال عیتوز از هاداده همه آن جینتا اساس بر که شد استفاده

 اس تودنت  -یآزم ونت  و رس ون یپ یهمبس تگ  بیض ر  مانن د  یپارامتر یآمار فنون از  نظر مورد روابط

 و دان ش  تیریم د  یس ازمان  ه ای رس اخت یز انیم یهمبستگ یبررس جینتا خالصه. ستا شده استفاده

 .است شده هیارا 4 شماره جدول در یسازمان ینیکارآفر

سازمانیمدیریتدانشباکارآفرینیهایزیرساخت:ماتریسهمبستگیپیرسونمیان6جدولشماره

 سازمانی

 

 ینیک ارآفر  و دان ش  تیریمد یسازمان هایرساختیز نیب 4 شماره جدول در شده هیارا جینتا یمبنا بر

یم   یبررس  % 91 ن ان یاطم س طح  در نظر مورد روابط که آنجا از. دارد وجود یمعنادار رتباطا یسازمان

 مقول ه  دو نی  ا نیب   یهمبس تگ  ج ه ینت در ان د، بوده صفر به کینزد روابط همه یمعنادار عدد و شوند

 دو نیب   میمس تق  رابط ه  وج ود ( 91/0) دو آن نیب یهمبستگ بیضر زانیم بودن مثبت و است معنادار

 و دان ش  وانمندس ازهای ت نیب   مثب ت  و معن ادار  رابط ه  جهیدرنت کند؛یم دییتا را پژوهش یاصل همقول

 . شودیم دییتا( پژوهش یاصل هیفرض) یسازمان ینیکارآفر

 ناممتغیر کارآفرینیسازمانی یدجدوکارکسب نوآوریدرمحصول درفرایندینوآور

 توانمندسازهای دانش / .91 / .69 / .92 / .61

تایید   تایید

 
 تایید  

 
 تایید 

 
نتیجهآزمون

معنیدارند.50/5همهضرایبدرسطح
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 یس ازمان  ینیکارآفر ابعاد با دانشهر یک از توانمندسازهای  نیب معنادار و مثبت رابطه اساس، نیبرهم

. ان د ش ده  دیی  تا پ ژوهش  یفرع هایهیفرض جهینت در. است شده دییتا زین( پژوهش یفرع هایهیفرض)

 از محص ول  در ین وآور  ،یس ازمان  ینیک ارآفر  ابع اد  نیب   در دهن د، یم   نشان جینتا نیا که همانگونه

 .است بوده برخوردار دانش توانمندسازهای با یهمبستگ زانیم نیشتریب

 و پیشنهادها یرگی هینت

 توس عه  یبرا یمناسب نهیزم دانشتوانمندسازهای  دهند،یم نشان هاداده للیوتحهیتجز از حاصل جینتا

 ینیکارآفر یارتقا ن،یامروز یایدن یایپو و یرقابت تیماه به توجه با. رودیم شماربه یسازمان ینیکارآفر

 مناس ب  ه ای نهیزم ساختنفراهم رو،نیا از دهد؛ ارتقا را سازمان یسودآور و رشد بقا، تواندیم یسازمان

 . رساند یاری یاهداف نیچن به یابیدست در را سازمان تواندیم آن کنندهتیتقو

. دارد ایکنن ده -نی ی تع نقش ،یسازمان ینیکارآفر یبررس مورد ابعاد همه در ینوآور و تیخالق تیظرف

 یس امانده  ب ا  دان ش  تیریم د  رونی  ا از. اس ت  ین وآور  و تی  خالق یمبن ا  ،یسازمان و یفرد دانش

 ب ر  هیتک با تا کند فراهم را یمناسب نهیزم تواندیم دانش میتسه و کاربرد ،سازیرهی خ خلق، یندهایفرا

دهیا ییشکوفا نهیزم ،یسازمان یندهایفرا و ساختارها و مدار  و اسناد کارکنان، ا هان در موجود دانش

 در و س ازد  ف راهم  را یس ازمان  طیمح   در ناشناخته بکر هایفرصت ییشناسا و  درکارکنان دیجد های

 . دهد توسعه را یسازمان ینیکارافر جهینت

.  دارد ازی  ن یمناس ب  ه ای رس اخت یز وجود به دانش، تیریمد در ییندهایفرا نیچن موثر انجام ازنیشیپ

 ین دها یفرا و مح ور دان ش  ساختار دانش، یها درگاه دانش، منابع دانش، یراهبر ن،آفریدانش فرهن،

 اس اس  بر .روندیم شماربه دانش تیریمد اهداف به یابیدست مهم اریبس هایرساختیز جمله از یدانش

 ه ای  رس اخ یز یس ازمان  ینیک ارآفر  تی  ظرف یارتق ا  منظ ور ب ه  شودیم شنهادیپ آمده، دستبه جینتا

 موج ود  وضع به توجه با دیبا زین کار نیا یبرا مناسب اقدامات. گردند تیتقو دانش تیریمد توانمندساز

 دان ش  تیریم د  یب را  ک ه  یراهبرد نیهمچن. شود نییتع ابعاد نیا نگاه از آن یواحدها و سازمان هر

 داونس ورت  ب ر  باور به. باشد سازمان آن طیشرا و هاتیفعال تیماه با متناسب دیبا شودیم گرفتهشیدرپ

 ت ه یزم نی  ا در ک ه  یاق دامات  باش د،  نداشته وجود دانش تیریمد در یسازگار و ییهراستا نیا( 4991)

 .داشت نخواهد یدرپ سازمان به نیسنگ هاینهیهز لیتحم و منابع اتالف جز ایجهینت شود،یم انجام
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 س ازی یشخص   راهب رد  و کن د، یم کمک ندهایفرا ییکارا بهبود به که دانش یکدگذار راهبرد 

ینی در این برای توسعه کارآفر توانند یم دارد یشتریب تناسب یسازمان ینوآور یارتقا هدف با که دانش

 . باشد داشته یشتریب کاربردسازمان 

 کنند سازیرهی خ و ریتسخ را خود کارکنان یضمن دانش سازماناین  شودیم شنهادیپ نیهمچن

 را آن س  س  و کنن د،  یمستندس  از و ییشناس ا  را یس  ازمان ین دها یفرا و اس  ناد در موج ود  دان ش  و

 تی  حما ب ه  کار نیا انجام. باشد رپذیدسترس خود کارکنان یبرا تا کنند سازیرهی خ دانش یها درگاه

 . دارد ازین دانش یحام فرهن، جیترو و ارشد رانیمد

 ب ا  توانن د یم   زی  ن اس ت،  هیش ب  یانس ان  من ابع  معاونت به کارشان تیماه که زین هاییسازمان

 یب را  یک اف  زمان و فضا اختصا  و فکر هایاتا  جادیا کارکنان، نیب چرهبهچهره تعامالت گسترش

 . بخشند بهبود را خود یینها عملکرد به دانش نیا وندیپ و دیجد دانش خلق دانش انتقال و میتسه

 ییک ارا  شیافزا به تواندیم که است امور انجام یبرا یبهتر هایراه افتنی دنبالبه ندهایدرفرآ ینوآور

. است یرسان خدمتعملکرد در  یاارتق ،این سازمان فاهدیکی از ا که نیا به توجه با. انجامدیب یسازمان

 یرگی  میتصم ریمس کردن ترکوتاه ،یادارا دیزا فاتیتشر از کاستن. کارساز خواهد بود ندیفرا در ینوآور

 . روندیم شمار-به زمینه نیا در ندیفرا ینوآور از هایینمونه  کارها، حجم از کاستن و

همچنین . دانست دیجد وکار کسب از یا نهنمو توان یم را یآموزش یها کارگاه و ها دوره یبرگزار

 نش ده اس تفاده  ه ای تی  ظرف از یحداکثر استفاده منظور به کارکنان یدانش های یتوانمند از یریگ بهره

 .   دانستسازمان  نیا یبرا تازه یوکار کسب زمره در توان یم را یکنون

 ه ای هیس رما  از رداریب  به ره  امک ان  توانن د یمتوانمندسازهای دانشی  گفت توانیم تیدرنها

 یراهبرده ا  نیت دو  ،ینآفر دانش یفرهنگ وجود. دهد ارتقا یسازمان ینیکارآفر راه در را سازمان یدانش

توس عه   س ازمان،  گ ان  نخ ب  و دان ش  من ابع  ییشناس ا  س ازمان،  از واحد هر اهداف با متناسب دانش

 ین دها یفرا ییشناسا و ابدی انیجر آسانیبه آن در دانش که یساختار جادیا ،یسازمان دانش یها درگاه

چن ین اق داماتی    .شد خواهد است، یسازمان ینیکارآفر یاصل عنصر که ینوآور یارتقا باعث مدار دانش

 رقابتی امروزین کمک کنند. های یطمحسازمان را در حفظ قابلیت رقابتی و پویایی مورد نیاز  توانند یم
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