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 چکیده

دانش به یک منبع کلیدی تبدیل و  باشدآهنگ تغییرات از رشد چشمگیری برخوردار می، در دنیای امروز

الت, امری چالش برانگیز ی اقتصادی با این تحوبه عنوان نهادها سازمان هاهمگام شدن  .گردیده است

ی شاید تنها راه باقی مانده برا بازار تغییرات و رقابت ومبرای رهایی از خطر نابودی در برابر هجکه  باشدمی

در این مسیر مهم ترین عامل موفقیت کارآفرینی سازمانی, .باشداستفاده از کارآفرینی می سازمان ها

ریت دانش در بیان نقش مدیهدف نگارندگان این سطور دانش در سازمان است. کردن اثر بخش  تمدیری

، بلکه با راه حلهای دیروز حل شدنی نیست سازمان ها وآینده ائل امروزمسست زیرا کارآفرینی سازمان ها

به استقبال از آینده رفت و این مهم امکان پذیر نیست جز از  دانش سازمانی درستاز طریق مدیریت باید 

نیاز به پیاده  ستممکن ا سازمان هااز سویی این احتمال نیز دور از ذهن نیست که  .ریق ساختن آنط

در ایجاد کارآفرینی در طول زمان بیابند  راو بهره گیری از سرمایه های فکری خود  سازی مدیریت دانش

   بستگی به فرآیند تبادل دانش دارد.خود، که این 

 

 تغییر ،مدیریت دانش سازمان کارآفرین, نی،کارآفریواژگان کلیدی:  
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 مقدمه

امروزه پیشرفت تکنولوژی اطالعات  .درجامعه فراصنعتی دانش به یک منبع کلیدی اقتصاد تبدیل گردیده است 

سازمان  از بسیاری اساسی هاى ازمعضل یکىاز طرفی  را تسهیل کرده است سازمان ها،جریان سریع اطالعاتی در 

یی سازمان هادر این میان، . ندارد وجود کافی اطالع افراد، دانش و دانایی میزان از که است این موسسات و ها

های ایجاد شده، به سود خود استفاده های نوین، از فرصتموفق هستند که به کمک ابزار مختلف مدیریتی و فناوری

ضروری و حیاتی  سازمان هابرای بقای  گرچه دانش به عنوان منبعی .ای از این ابزار استمدیریت دانش نمونه. کنند

در تجارت جهانی، دستیابی به دانش و فهمی عمیق در تمامی سطوح است، اما  سازمان هابوده و شرط موفقیت 

  .[1834افزاره،: 2 ] اندبه مدیریت دانش به طور جدی توجه نکرده سازمان هاهنوز هم بسیاری از 

 الزم ،تکنولوژی اطالعات سازمان از طریق یک در آن سطح ارتقاء یا و دانش مدیریت نظام یک طراحی برای    

 مولفه شناخت با و داشت سازمان در دانش مدیریت و دانش اهمیت و ماهیت به نسبت کاملی شناخت ابتدا تا است

سازمان و  در دانش مدیریت سازی پیاده از حاصل راهبردی مزایای به دستیابی جهت در و آن کارکردهای و ها

 این میان تعادل و تعامل برقراری نحوه و آن های موفقیت زمینه و بسترها به قش اساسی تکنولوژی اطالعات،ن

از آنجایی که صرفاً قسمتی از دانش به وسیله سازمان و قسمتی دیگر به وسیله افراد  د.نمو ای ویژه توجه عوامل،

این دوگانگی . های تولیدی دشوار است فعالیت درونی می شود لذا نظارت و کنترل بر فعالیتهای دانشی برخالف

 .بین دانش شخصی و سازمانی، استراتژی های مدیریتی متفاوتی را درخصوص کارآفرینی سازمانی می طلبد

ی  همه با که دارد اهمیت نظر این از سازمان رهبر یا مدیر ی وظیفه که ( معتقدند1833) بالنچارد و هرسی 

 با و باشند برجسته کارآفرینی ی ها ویژگی دارای باید مدیران. است تعامل در خود پیرامون محیطی متغیرهای

 سازمان موقعیت به توجه با را مناسب های مدیریت، روش یل مسا باره در شده انجام مطالعات و ها یافته بر تکیه

 اهمیت سازمانی یمیان مدیران در امر این .شود فراهم سازمان های به هدف یابی دست ی هزمین تا کنند لی عم

 .[1831: عبدالملکی وهمکاران،11]یابد می تری بیش

 می بر در را فناوری و انسانی منابع سازمان، شامل سیستم کل که حلهایی راه روی بر تمرکز با دانش موثر مدیریت

بطور  .همه ی سازمان ها .[1831:اسدزاده،1شود] مى محسوب مشکل این حل براى ابزارها مهمترین ازجمله گیرد

با بیان و معرفی مدیریت دانش به در این تحقیق بر آنیم تا عینی وغیرعینی با مدیریت دانش مواجهه هستند.

 .بپردازیم سازمان هادانش در مدیریت استراتژی اجرای و ایجاد در موثر عواملبررسی 
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جوامع . تبدیل شده استسازمان حث در اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی مورد بهای  در سال 

های بلندمدت خود را در توانند برتریباقدرت دانش می سازمان هاعلمی و تجاری هر دو بر این باورند که 

نشان دهندة تأثیرات این  سازمان هااندازهای رقابتی منابع نقد و بررسی و چشم. های رقابتی حفظ کنندعرصه

و اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیح دانش را در . ی تجاری استسازمان هاک های استراتژیدیدگاه در عرصه

 ,Martin R. Gibbs:  28] های رقابتی با مشکل مواجه خواهد شدجایگاه مناسب آن تشخیص دهد در عرصه

2004].  

 منظور به جمعی ستهد دانش و افراد فردی دانش و یتجرب سرمایه از استفاده در سازمان یک تواناییمدیریت دانش 

 این بر فناوری است. کمک به آن از استفاده و دانش تسهیم دانش، تولید فرایندهای طریق از اهداف به دستیابی

 الزام و بستر عنوان به سازمانی و فنی زیرساختهای نگهداری و اجرا توسعه، شامل دانش مدیریت اصول اساس

 های سیستم یافته عهــتوس مفهوم فنی، دید در دانش مدیریت .باشد مى خاص فناوریهای انتخاب و دانش انتشار

 می تکیه اطالعاتی اءـــاشی بین داخلی ارتباطات و دانش و العاتـــاط مدیریت بر که است العاتــاط دیریتــم

 .[Ron Sanchez,2005: 22]کند 

انین، فرآیندها و عملکردها و که از طریق قو« داده»ای است از بحث این است که دانش ترکیب سازمان یافته  

است که از فکر پدید آمده و بدون آن،  معنا یا مفهومی« دانش»به عبارت دیگر . تجربه حاصل آمده است

تبدیل « دانش»حیات یافته و به « اطالعات»تنها از طریق این مفهوم است که . شودتلقی می« داده»یا « اطالعات»

 و است ای رشته میان مفهومی دانش که مدیریت گفت توان می این ابربن .[Marwick,2001:  24] شود می

 یک صرفا دانش تاکید، مدیریت این بدون. کند می متمایز مدیریتی رویکردهای سایر از بردانش، آنرا آن تاکید

 هدف خود از دانش مدیریت بحث دانش، روشن توضیح بدون و شود مدیریت می موضوع تکراری و بازیافته مفهوم

 .افتد می ورد

درحقیقت،  و بوده سازمان معنوی هاى سرمایه یا نامرئی های از دارایی ارزش ایجاد هنر اجمال، به دانش، مدیریت  

 است آن با مرتبط استفاده و پخش آوری، سازماندهی، جمع خلق، فرایندهای و دانش مند نظام و آشکار مدیریت

. شود می شامل را کاربرد آن و دانش توزیع دانش، ارائه دانش، هب اعتباربخشی دانش، آگاهانه ایجاد روند یک که

 کاملی نسبت شناخت ابتدا تا است الزم سازمان، یک در آن سطح یا ارتقاء و دانش مدیریت نظام یک طراحی برای

 درجهت و آن کارکردهای و ها مولفه شناخت با داشت و سازمان در دانش مدیریت و دانش اهمیت و ماهیت به

 آن موفقیت های زمینه بسترها و به سازمان، در دانش مدیریت سازی پیاده از حاصل مزایای راهبردی به ابیدستی

 .[,2113Nonaka EDS: 21] نمود مبذول ای ویژه توجه این عوامل، میان تعادل و تعامل برقراری نحوه و

  تولید، منظور به مناسب محیطی ایجاد سازمان و در اطالعات و دانش بهینه ترکیب فرآیند شامل دانش مدیریت
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 و یادگیرنده سازمان ایجاد یک دانش مدیریت هدف .است نوآور و و افراد خالق دانش کارگیری به و اشتراك

 .ست ا یکدیگر با ها آن کردن مرتبط افراد و سط تو شده اطالعات ایجاد مخازن بین جریانی ایجاد با شراکت

مدیریت . ا برای فهم و به کارگیری منبع استراتژیک دانش در سازمان استمدیریت دانش، مجموعه ای از فراینده

دانش، رویکردی ساخت یافته است که رویه هایی را برای شناسایی، ارزیابی و سازماندهی، ذخیره و به کارگیری 

عات ،تسهیل مدیریت دانش، عالوه بر مدیریت اطال. دانش به منظور تامین نیازها و اهداف سازمان برقرار می سازد

  .[Davenport,1999: 21] در ایجاد دانش جدید و مدیریت روشهای تسهیم و کاربری دانش را نیز بر عهده دارد

 

 اصول مدیریت دانش

در ابتدا الزم است سطوح دانش تعریف گردد که از این جهت بین دانش درونی و برونی تفاوت قایل شویم. دانش 

ازمان است، در حاللی که دانش برونی در سطح عمومی تر قرار دارد و برای درونی مطابق با نیازهای خاص یک س

استفاده موثر درون یک سازمان الزم است با ویژگی های آن تطابق داده شود. این امر باید در مواجهه با دانش بین 

 ق یابد.سازمانی مورد توجه قرار گیرد که الزم می دارد دانش، با مناسبات سازمان دریافت کننده تطاب

 در مرحله بعد، سطوح دانش در یک سازمان می تواند نسبت به جنبه های زیر تمیز داده شود:

  دانش دانش فردیدر اختیار دارنده دانش:که شامل فرد، گروه و سطوح سازمانی می شود. بر خالف ،

شده مثاًل یک تیم است به شکلی که فراتر از مجموع دانش تک تک اعضای تیم شکل  گروهی شامل دانش ترکیب

می گیرد، چرا که انواع مختلفی از دانش که توسط اعضای مختلف عرضه می شود خود منجر به ایجاد منبعی جدید 

ته توسط از دانش می گردد. سطوح سازمانی خود نمایانگر نوع خاصی از دانش گروهی است که دانش شکل گرف

دانش سازمانی  تمام اعضای یک سازمان را تعریف می کند به عبارتی همان دانش الحاقی به کل فرایند کاری است.

کل توانایی ها و مهارت های تخصصی یک سازمان می شود و تمامی فعالیت های مختلفی را که در آن صورت می 

 پذیرد در بر می گیرد.

 تفاوت های دانش از نظر سلسله مراتب عمومی  قی و عمودی است.گستردگی دانش:که دارای دو جنبه اف

را می توان به طور مثال با تفاوت های نیاز کارکنان یک کارخانه از نظر دانش با نیاز مدیران بیان نمود بسته به نوع 

سطوح اجرایی را در  2و مدیریت منابع انسانی 1موضوع از نظر جریان افقی، می توان به عنوان مثال مدیریت کیفیت 

 .[1834جهانیان،: 2]طراحی محصول و توسعه محصول را در سطح عملیاتی نام برد8و تحقیق و توسعه 
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اصول مدیریت دانش رود. به شمار می سازمان هابرخورد هوشمندانه با منابع دانش ، عاملی موثر و مهم در موفقیت 

 : عبارتند از (1883)از دیدگاه داونپورت و پروساك 

 ؛دانش، نشات گرفته از افراد است و در افکار افراد جای دارد( 1

 ؛تسهیم دانش مستلزم اعتماد است( 2

منظور از رفتارهای دانشی، رفتارهایی است به منظور ) فناوری، رفتارهای دانشی جدید را امکان پذیر می سازد ( 8

 ؛(خلق، توسعه، توزیع و غنی سازی دانش 

 ؛ود و پاداش داده شودتسهیم دانش باید تشویق ش( 4

 ؛ضروری است( برای مدیریت دانش ) حمایت مدیریت و تخصیص منابع ( 1

 ؛وه ای غیر منتظره گسترش یابددانش، ماهیتی خلق شونده دارد و تشویق افراد موجب می شود که دانش به شی( 2

 ؛برنامه های مدیریت دانش باید با برنامه ای آزمایشی آغاز شود( 1

 : یند مدیریت دانش سازمانی را می توان در مراحل زیر خالصه کرددر نهایت فرا

 ؛فرایند ایجاد، تسهیم و تقویت یادگیری سازمانی 

 ؛میسر کردن زمینه های توزیع، تسهیم و استفاده از دانش سازمانی 

  منظور تقویت  )بهایجاد ساختارهایی موثر به منظور حفظ و انسجام بخشیدن به دانش سازمان

 ؛مانی(سازحافظه 

 استفاده مجدد از دانش سازمانی بازیابی شده و بهنگام کردن حافظه سازمانی.  

 ت دانش سازمانییمدیر

ها بسیار بیشتر از زمان مورد نیاز برای تربیت افراد متخصص، برگزاری سرعت تغییر و پیشرفت در فن آوری

کند بلکه رعت بسیار باالیی تغییر میهای آموزشی و توسعه منابع انسانی است. نه تنها فن آوری با سدوره

محصوالت، خطوط تولید و قوانین هم از این رویه پیروی می نمایند. بر این اساس، بر روی سرعت بخشیدن به 

تولید دانش و همگانی کردن آن تمرکز صورت گرفته است. مدیریت دانش مقوله ایست که پاسخ این پرسش را 

دانش لغات و کلمات کلیدی، مدیریت  فرآیندهای مدیریت دانش-صل قضیه ادهد. پیش از بحث در این مورد می

شوند. هدف، ایجاد یک دید می نامیم، و برخی فاکتورهای مهم و موثر آن معرفی می KM4که از این پس آن را 

 این بدین کلی از موضوع و و موارد مربوط به آن است. اگر چه هر سازمان به شکلی از آغاز با دانش درگیر بوده ولی 
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توانند به شکل صحیح نمی سازمان هامعنی نیست که کنترل و هدایت فرآیندهای دانش محور امری آسان است. 

توانند محیط عملیاتی را به دانش را مدیریت کنند چرا که دانش افراد به صورت درونی و تلویحی است؛ اگرچه می

 مدیریت کنند. 1منظور توسعه و اشتراك اطالعات 

، مدیریت دانش عملی کلی به منظور مدیریت فرآیندهای خلق، ذخیره و نگهداری و به دانشجه به تعریف با تو

ها و اشتراك گذاردن دانش است؛ که به طور عمومی باید شامل شناسائی وضعیت موجود، تشخیص، وضوح نیاز

های بهبود بخشی هستند. های مدیریت دانش پروژهها و بهبود فرآیندهای مورد اثر باشد و به تبع آن پروژهخواسته

 ها سه جنبه اصلی باید مد نظر باشد.در این گونه پروژه

  (مدیریت دانشاول مدیریت شرایط عمومی در یک سازمان است )محیط فرهنگی و فرآیندهای 

 و به صورت مستقیم یعنی ها بین انسان مدیریت دانش یایی برای فرآیندهادوم تهیه راهکار ه

 .ارتباطات

  سوم مدیریت تولید، توزیع، دستیابی و به کارگیری دانشی که به ابزارها تبدیل شده است. )مانند

. به دلیل این که 2گاه ها( به طور کلی مدیریت اطالعاتنوارهای ویدیویی، آموزش، اسناد، وب

آن مربوط است در های زیر را که به  کند باید فعالیتدر چنین ابعادی تغییر می دانشمدیریت 

 .نظر داشته باشد

های مدیریت دانش، برای با ظهور مدیریت دانش به عنوان یک دیسیپلین ارزشمند، محصوالتی با نام سیستم

وعه بسیار گسترده و متنوعی از ، مجم1سازمان ها، پا به عرصه وجود گذاشتند. تحت نام سیستم مدیریت دانش 

حساب آورد؛ توان یک سیستم مدیریت دانش واقعی به ها را نمیای از آنشود که بخش عمدهمحصوالت، ارائه می

های دیگر مدیریت دانش نیز برای این که دریابیم یک سیستم مدیریت دانش سازمانی چیست، بهتر است به جنبه

های از سازمان در تولید ارزش از ها و قابلیتت دانش، در حقیقت، به توانمندینگاه متوازنی داشته باشیم: مدیری

توان به این ترتیب، می.[1831، جعفری مقدم:  1] های زیر در آن نقشی پررنگ دارنددانش اشاره دارد که حوزه

کنولوژی مناسب، در به محور نیست، اما استفاده از ت ای تکنولوژیش، به هیچ وجه مقولهدریافت، اگرچه مدیریت دان

همواره  سازمان هاشود. از این رو، برخی های مدیریت دانش به عنوان یک ضرورت مطرح میهدف رسیدن پروژه

گردند. این جا، جایی است که های مدیریت دانش میبه دنبال سیستم مدیریت دانشهای برای اجرای پروژه

 شود!مشکالت آغاز می

سیستم مدیریت "دهد، عبارت های بسیاری را پوشش میها و تکنیکنش، فعالیتاز آن جایی که مدیریت دا  

های یک چنین سیستمی گیرد. سازمان، بدون تعریف و مرزبندی قابلیتنیز چنین حالتی به خود می "دانش

خطری که در پی این سردرگمی، سازمان را  شود.مطمئنا در ایجاد مدیریت دانش سازمانی دچار سردرگمی می

 های سازمان و نقاط ها و توانمندیکند، خرید راهکارهای تکنولوژی، بدون درك عمیق و صحیح از قابلیتهدید میت
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عنصر کلیدی  8یک سازمان بایستی با توجه به .[1838کارت،: 18] تمستعد برای محصوالت تکنولوژی دانش اس

اسب را برای خود تعریف نماید. به این ترتیب مدیریت دانش )افراد، فرآیندها و محتواها(، راهکار تکنولوژی من

 .های سازمان، مورد استفاده قرار گیردابزارهای تکنولوژی دانش باید در پی شناخت مناسب نیازمندی

 

 کارآفرینی:

ها را از تولد یک ایده ناب تا نوآوری و ایجاد  کارآفرینی یک مفهوم گستــــرده است که طیف وسیعی از فعالیت

امروزه کارآفرینی بعنوان عامل پیشرفت و چرخـــه ی اقتصــــادی هر کشور  برای فرد را دربر دارد.حرفه جدید 

:   21] در اقتصادهای مدرن و پیشرفته,کارآفرینی یک اصل مهم وغیر قابـــل انکار میـباشد شناخته شده است.

Sana El Harbia,2010]. 

نان نشان می دهد که کارآفرینی در نظریه های اقتصادی تبلور یافته سیر تطور و تکامل فعاالن اقتصادی یا کارآفری  

و به عنوان عامل اصلی ایجاد ثروت یا موجد ارزش اقتصادی شناخته و از قرن پانزدهم تاکنون در کانون بحث 

اما سابقه مفهوم کارآفرینی در دانش امروزی به دویست سال پیش . مکاتب مختلف اقتصادی قرار داشته است

این واژه دستخوش تعاریف جدید . است 3اولین کسی که این مسئله را مطرح کرد فردی به نام کانتیلون. گرددیبرم

کارآفرینی را این گونه  1884در سال  –از اقتصاددانان مکتب آلمان و پدر کارآفرینی  «ژوزف شومپتر» است.شده 

د، ایجاد روش جدید، بازار جدید، منابع جدید، تعریف کرد: زمانی که فرایندی در شرکت که به تولید کاالی جدی

وی خالقیت را محرك کارآفرینی می دانست و عقیده داشت منجر می شود می گوییم کارآفرینی رخ داده است.

کارآفرینان با تمایل مخرب به خالقیت ترکیبات جدیدی از محصوالت؛خدمات ویا ساختارهای سازمانی ارائه می 

 .[Bielefeld,2008:13]دهند

در آن ... ای است که عوامل متعدد شخصیتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کارآفرینی به نوبه خود فرآیند پیچیده

کننده میزان قابل تامل عدم موفقیت بانوان در باشد و شاید همین پیچیدگی و ناهمواری توجیهتاثیر گذار می

 پذیری، مخاطره، نوآوری مفاهیم کارآفرینی واژه  .رینانه باشدکارآفرینی و اساسًا عدم ورود ایشان به فعالیتهای کارآف

 واقع، در .میسازد متبادر ذهن به را استقالل طلبی و اجتماعی و اقتصادی واحد یک ساختار تجدید یا ایجـــاد

 رصت،ف کار، و کسب فضای در .کند می اجتماعی یا و اقتصادی فرصتی به تبدیل را آن و یافته را ایده ها کارآفرین

 در را او کارآفرین نگرش و مشتری نیازهای و بازار محیط، از آگاهی .دارد شدن تجاری قابلیت که است نویی فکر

 چون مسایلی آن در که مینویسد تجاری طرح یک کارآفرین سپس دهد می یاری آن به پرداختن و فرصت یافتن

 مدیریت و سازماندهی رشد، و راه اندازی ایهسرم تأمین شرکت، قانونی و حقوقی مسایل خدمت، یا محصول بازار

 .[1831نیازی؛:  11] مینماید  بررسی را کار و کسب
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تواند در ارائه یک محصول جدید، ارائه یک این نوآوری می. کارآفرین کسی است که نوآوری خاص داشته باشد

:عزتی و  11] دباش... و یا نوآوری در رضایت مشتری و ت جدید، در طراحی یک فرآیند نوینخدم

کارآفرینی فرایند خلق چیز جدید با ارزش، از طریق اختصاص زمان و تالش مورد نیاز، در نظر .[1833سایرین،

گرفتن ریسک های مالی، روانی و اجتماعی همراه، رسیدن به پاداشهای منتج پولی و رضایت فردی و استقالل می 

جر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می گردد و در به عبارت دیگر کارآفرینی فرایندی است که من .باشد

از طریق نوآوری های افراد  سیستم اقتصادیمحیط ها و مجموعه های مختلف اتفاق می افتد و طی آن تغییرات در 

به عقیده آرتورکول . [1831آهنگر پور،:8]دهد که به فرصت های اقتصادی واکنش نشان می دهند، رخ می 

ت است از فعالیت هدفمند که شامل یک سری تصمیمات منسجم فرد یا گروهی از افراد برای ایجاد، کارآفرینی عبار

فرهنگ کارآفرینی را قبول مخاطره، تعقیب « روبرت نشتات»از دیگر سو . توسعه یا حفظ واحد اقتصادی است

 .[1831عابدی،:8]داند کار میو فرصتها، ارضای نیازها از طریق نوآوری و تأسیس یک کسب 

طی سالها دیدگاه های متنوع و تعاریف مختلفی در ارتباط با کارآفرینی ارائه شده است اما امروزه هیچ تعریف 

تعاریف بر طیف وسیعی از فعالیتها تأکید می کنند .منحصر به فردی نیست که از طرف همگان پذیرفته شده باشد

 تولید ترکیباتجمع آوری عوامل تولید و ,هاکشف فرصت,خلق سازمان جدید,تحمل ابهام: که عبارتند از 

 .[Bielefeld,2008:13]جدید

 :شودبطور کلی کارآفرینی در قالب سه شکل عمده ظاهر می

تشخیص اینکه کارآفرینان چه کسانی هستند و باید چه کاری انجام دهند تا کارآفرین نامیده : ـ کارآفرینی فردی1

 ؛شوند، نقطه ثقل مباحث متعددی بوده است

را  سازمان هامفهوم کارآفرینی در « کارآفرینی اشکال» پینکات در کتاب گیفورد: سازمانیدرون  ـ کارآفرینی2

 ؛کندفعالیت می سازمان هاشود که در این نوع کارآفرین به فردی اطالق می. مطرح کرد

فراهم آورد که در آن تمام اعضاء تواند محیطی را یک سازمان می: ـ کارآفرینی سازمانی یا سازمان کارآفرینانه8

 ؛بتوانند در انجام امور کارآفرینی شرکت کند

تامپسون بر اساس ترکیب یافته های تحقیقات کلیدی، نکته های اساسی را درباره ی کارآفرینان و کارآفرینی بیان 

 : می کند

  خود را از دیگران متمایز می کنند؛کارآفرینان افرادی هستند که 

 یابی و بهره برداری از فرصت هاست؛ضع کارآفرینی مو 

  بهره برداری از فرصت ها می یابندغکارآفرینان منابع مورد نیاز را برای 

 رینان ارزش افزوده ایجاد می کنند؛کارآف 

 لی، اجتماعی و هنری( خلق می کنند؛کارآفرینان سرمایه )ما 

 ؛کارآفرینان شامل خالقیت و نوآوری می شوند 
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 و کارآفرین برای باید خلق این .جدید و ارزشمند هرچیز خلق ؛ است خلق ایندفر مستلزم کارآفرینی 

 ؛باشد داشته ارزش گرفته انجام او برای خلق این که مخاطبی

 ،؛است کافی تالش و زمان صرف مستلزم کارآفرینی 

 ؛است کارآفرینی الزمة ناپذیر، اجتناب خطرات گرفتن درنظر 

 [1838مقیمی،: 12]   می آید وجود به کاری لاستقال از شخصی رضایت کارآفرینی، در. 

 

 کارآفرینی: ومدیریت دانش  -2

و ایجاد کارآفرینی  یکی از ابزارهای مناسب برای رشد کارآفرینی. برای دستیابی به کارآفرینی نیاز به ابزار است

 است.بر مفاهیم کارآفرینی  مبتنی بهره گیری از مدیریت دانش سازمانی

 عملکرد بهبود و عمل برای دانش بلکه دانش نیست برای دانش .نیست مهمی منبع تنهایی به سازمان برای دانش

 جستجو  را نوآوری وکارآفرینی باید دانش مدیریت در تمام ابعاد بنا براین .[1831:عالمه وهمکاران، 12] است مهم

 است. پنهان نوآوری در پایدار مزیت رقابتی زیرا کرد،

 ایده خلق جستجوی در ها سازمان اکثر بوده و الزامی ها سازمان برای حاضر تکنولوژیکی فضای در نوآوری امروزه

 خدمات تولیدات ویا عرضه برای ازدانش تا هستند تالش در سازمان متخصصان این راستا در .باشند می جدید های

 ی فرآیند یادگیری ندهمان نوآوری که کنند ساختی ایجاد زیر و بردارند گام خواهند، می مشتریان که جدیدی

 متخصصان .نهفته است نوآوری در امروزی های ازمانس این بقای راز و دانش هدف مدیریت زیرا شود مستمر

 14] هستند انطباق قابل دانش مدیریت وفرآیندهای نوآوری های مکانیزم که هستند عقیده ینا بر دانش مدیریت

  .[1831:محمد زاده،

  ابزار بلکه آورند دست مزیت رقابتی به رقبا به نسبت سازد می قادر را ها ازمانس تنها نه دانش ظهور نوآوری

 بهره و ،خالقیتنوآوریی  عمده منبع یک عنوان به دانش دهد. می ارائه عملکرد سازمانی ارتقای برای را ودمندیس

 محیطی سازماندهی و ایجاد دانش عمده مدیریت هدف .است برخوردار ای العاده فوق اهمیت از سازمانی  وری

 کرده ترکیب دانش خود با را دیگران دانش نموده، تبادل یکدیگر با داده، توسعه را دانش خود افراد آن در که است

 که تس ا رو این از شد، خواهد منجر سازمان در نوآوری به خود نوبه به دانش کاربرد .بندند کار به را آن ونهایتاً 

 در نوآوری فرآیند اساسی الزامات از و است شده شناخته نوآوری اصلی مرجع و بعمن عنوان به غالباً  دانش مدیریت

 .شود می محسوب سازمان
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 :8سازمان کارآفرین

است که به  مستمر، تأکید بر سیستم یادگیری بکارگیری مدیریت اثربخش دانش در یک سازمان تمایزوجه 

به عبارتی دیگر نظراتی که در  منجر میشود. وافراد ازمانس ساختنمند توانها و گیری از نوآوری و خالقیتبهره

که  سازمان هاییاکنون . وجود داشته امروز کامالً متحول شده است 11و 41های علم مدیریت در دهه جوزه ی

 .[1831:طالبیان، 3]  دادجای خود را به سایرین خواهند به ناچار  ماندگار و پویا باشند،نتوانند در صحنه رقابت 

ای مبتکرانه، با تمرکز بر نیازهای مشتری و خطرپذیری حساب رآفرینی، روشی برای انجام کسب و کار به شیوهکا

ای دقیق تجزیه و تحلیل و پذیرند که به شیوههایی را میی کارآفرین، گاهی ریسکسازمان هاگرچه اشده است، 

سازمانی که فرآیند  نگری عقالیی همراه است.قعاند، اما تصمیمات اخذشده در آن حوزه عموماً با وامحاسبه نشده

سازمان هدف اساسی .[Brianing,2004: 18]  می نامند "سازمان کارآفرین  "طی می شود را آن درکارآفرینی 

گاه آنچنان جهشی در  هها و اهداف از پیش تعیین شده کی کارآفرین، رشد است، رشد و تعالی به سمت آرمانها

و تولد جدیدی برای سازمان به  دهدموردتاثیر جدی خود قرار می را دوره حیات سازمانه کند کامور ایجاد می

 .[1838:مقیمی، 12] ارمغان می آورد

های منحصر به فرد توان ویژگیهای کارآفرین فعال در آن میی کارآفرین به شمار انسانسازمان هااگرچه برای 

 های زیر شناسایی کرد:توان با ویژگیمی ی کارآفرین راسازمان هاجستجو کرد اما عموماً 

 ؛توجه به رشد و تعالی و خلق ارزش 

 ؛های نوآورانه در بازاربرخورداری از سیاست 

 ؛اشتمرکز بر مشتری و نیازهای ناگفته 

 ؛ها و مخاطرات مطرح در فعالیت تجاریارزیابی ریسک 

 ؛آمادگی رویارویی با شکست و بحران 

  انداز، استراتژی و آرمانگرا.دارای چشمبرخورداری از نیروی انسانی 

های خالقیت محور، حرکت با تکیه بر دانش و خالقیت نیروی انسانی خود، ضمن اتخاذ سیاست سازمان هااین 

های محیطی و تغییرات پیوسته دنیای تک فرصتسازمان در جهت جهش به سوی آینده را تسهیل کرده و از تک

 .[Kenney,2007: 22] کنندوجو میها را جستترین بهرهخود، بههای پیرامون، در راستای آرمان

های قابلیت سازمان کارآفرین سازمانی است که در صدد رشد پیوسته و پایدار از طریق به دست آوردندر واقع 

 الزمه این امر، نهادینه شدن  .وکار استهای جدید کسبگذاشتن به عرصهنوین، گسترش ظرفیت ها و قدم

                                                                 
9entrepreneurial organization 
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آن در فرایندهای ( و نه مقطعی)دائمی پیوسته و  ینی شرکتی در فرهنگ یک سازمان، عملکرد فراگیر،کارآفر

را  سازمانی کارآفرینی.است سازمانپذیرش بودن در میان تمامی اعضای  عملیاتی و یا خدماتی و به عالوه، مورد

یابند و بر همین مبنا، جدید توسعه میبازارهای  ای تعریف کرد که در آن محصوالت و یاعنوان گسترهتوان بهمی

] مبادرت ورزد به ایجاد محصوالت و یا بازارهای جدید  سازمان هابیش از دیگر  پندارند کهسازمانی را کارآفرین می

13 :Bielefeld, 2008].  

ی نخواهد است برای همیشه دارای این ویژگ سازمانی که کارآفرین و هر انی نمی تواند کارآفرین باشدهر سازم  

:  11]سازمان است درون ی یک سازمان و بیانگر وضع بازار و شخصیت هایگاز چرخه زند بخشی بود.کارآفرینی

سازمانی است که توجه خود را به رشد و اجرای  سازمان کارآفرین به عبارت دیگر،  .[1833عزتی و سایرین،

چنین . در بازار کند صرف بقا و تثبیت موضع نه اینکه فقط نیروی خود را, استراتژی تهاجمی معطوف می نماید

 بپیماید:تهاجمی اصلی می تواند مسیر رشد را  استراتژی 4سازمانی با اجرای 

     ؛کنونی گسترش بازار کنونی برای محصوالت ●

 ؛شناسایی بازار جدید برای محصوالت کنونی ●

 ؛ارائه محصوالت جدید و متنوع ●

 . ی کوچکترسازمان ها خریداری ●

کارآفرین کارکنان  تاخود خلق کند  درونسازمانی که بتواند محیط پویایی در در انتها می توان خاطر نشان کرد 

بپردازند و در فرایند خالقانه کارآفرینی مشارکت کنند،  به خالقیت های کارآفرینانه خودباعالقه و میل به آرمان

کننده کارآفرین بودن منعکسوفاداری آنان به سازمان و  انکارآفرین جذبشود و البته سازمان کارآفرین تلقی می

 درون سازمان به کمک راهبردی کردن دانش  و همافزایی آنها در اثر تعامل با  همبلکه  ،نیست سازمان هاآن 

 .کننده آن معنا استتبیین

 ویژگی سازمان کارآفرین:

 از:ی کار آفرین عبارتند سازمان هاهشت ویژگی کلیدی  

به جای نشان دادن واکنش در برابر و نوآور و مبتکر هستند, ی موفقسازمان ها :در استراتژی تهاجمی اصرار .1

 .رویدادها و داشتن حالت انفعالی می کوشند پیش فعاالنه و تهاجمی عمل کنند

از رموز انتظارات و دیدگاه های آنها , سخن گفتن با مشتریان با هدف آگاهی از خواستها  :صمیمیت با مشتریان. 2

 است.موفقیت در کسب و کار 
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مدیران اجرایی افراد را تشویق می کنند که در چارچوب , ی کار آفرینسازمان هادر  :آزادی عمل و کارآفرینی. 8 

این به معنی آن است . مسئولیت تصمیمات را متقبل شوند, رهنمودها و استراتژی های موجود, چشم انداز سازمان

کارکنانشان از آنچه در سازمان می گذرد آگاهند و در تفسیر و تحلیل برنامه , طمینان دارندکه چنین سازمان هایی ا

 . بویژه در مورد مشتریان سهیم شده اند, ها و اقدامات سازمان

ی موفق همه با فلسفه و ارزشهای سازمان آشنا هستند و وظیفه خود سازمان هادر  :تاکید بر ارزشهای سازمان. 4

در این باره برسانند. به ویژه افراد تازه استخدام شده , ای سازمان را به آگاهی مشتریان و همکارانمی دانند باوره

 اجراست.در واقع این کار حتی در یک خرده فروشی کوچک نیز قابل . ستیاندازه سازمان چندان مهم ن

هایی تاکید می کنند که در آن ی موفق معموالً بر انجام فعالیتسازمان ها :تاکید بر فعالیت های تخصصی خویش. 1

بلکه , این به معنای آن نیست که سازمان ها نباید فعالیت های خود را متنوع سازند. متخصص و کار آزموده شده اند

 .باید با دقت برنامه ریزی کرد و بازارها را تجزیه و تحلیل نمود, یاد آور این مهم است که برای ورود به بازار جدید

ساختاری )از ویژگی های سازمان کارآفرین برخورداری از ساختاری ساده است :و نیروی کار اندكساختار ساده . 2

در یک سازمان پیچیده؛ غالبا مشتریان را از واحدی به واحد دیگر می (. که انجام کار را تسریع و تسهیل نماید

 .و دشوارتر عمل خواهند نمودزیرا هر چقدر سازمان پیچیده تر باشد سیستمهای ارتباطی پیچیده تر . فرستند

توجه به نقش یک یک افراد در کل , های سازمان کارآفرین ویژگی از :افزایش بهره وری از مجرای کارکنان. 1

مدیران سازمان های کارآفرین می دانند که اگر موفقیتی . سیستم و تشویق موفقیت ها در هر کجای سازمان است

 .رکنان بوده استناشی از تالش و نوآوری کا, حاصل شده

, سازمان های کارآفرین بر این باورند که کارکنانِ رو در رو با مشتریان  :کنترل بر ارزشها و تامین مالی داعتما. 3

در عین حال که سازمان هم باید کنترل دقیقی بر . باید از اختیارات الزم در مراحل تصمیم گیری برخوردار باشند

در واقع مدیران کار آفرین به افراد آزادی عمل می دهند تا آنچه را که . اعمال کند ارزشها و نحوه تامین مالی منابع

 .[1831پورقانی فر اهانی،:  4] رسانند شایسته می دانند به انجام 

 :کارآفرینی سازمانی

 کارآفرین باعث شده است بسیاری از کارکنانیداشتن از طرفی و  در خدمات و محصوالت نیاز به نوآوری امروزه

کارآفرینی ونوآوری را به عنوان  ، سازمان هااین .ی به تجدیدنظر در ساختار سازمانی خود بپردازندسازمان ها

: عزتی و  11]سازمان مربوطه بطور اثربخش تری به حیات خود ادامه دهد تاکنند می فرهنگ سازمانی تلقی 

  .[1833سایرین،
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های بزرگ اعم از دولتی و خصوصی هم د باشد حتی شرکتتوانسازمانی هم می. کارآفرینی فقط فردی نیست 

فردی  کارآفرینی .امروزه حتی صحبت از دولت کارآفرین به میان آمده است. توانند به کارآفرینی دست زنندمی

می کند تا فعالیت کارآفرینانه ای را بطور آزاد یا مستقل و بصورت  فرآیندی است که کارآفرین به تنهایی طی:

تحول  این نوع کارآفرینی از انواع بسیار معمول و مرسوم آن است و از ابتدای سیر. برساند ثمرشخصی به 

جمع یا کل سازمان یا شرکت، به  گونه ای از کارآفرینی است که کارافرینی سازمانی.کارآفرینی وجود داشته است

می  "کارآفرینی سازمانی  "د، به آن در سازمانی انجام شو اگر این کارآفرینی. صورت گروهی آن را انجام می دهند

برای سازمان یا شرکت از نظر رقابت ایجاد کارآفرینی سازمانی تمایز بسیار مهمی  .[harris,2009:  21] گویند 

 .کندمی

 هشومپیتر معتقد است کارآفرین کسی است که نوآوری خاصی داشته باشد در نتیجه مدیران با تکیه باز آنجا که   

توانند در شخصیت و ماهیت سازمان تغییراتی به وجود آورند که عملکرد سازمان خالق کارآفرینان، مینظرات نو و 

ن ایجاد ساختار ایبنابر. [1833: عزتی و سایرین، 11]را متحول کرده و موجب بهسازی ونوسازی سازمان شود

منجر به اثربخشی سازمان  راهم آید،و نوین که در آن بستری برای رشد و پرورش کارآفرینی ف کارآفرینانهسازمانی 

 شده که این امر با مدیریت دانش کارا در سازمان همگام خواهد بود.

 ایجاد و القا طریق از نوآوری شده های دـــفراین یا محصوالت آن، در که است در واقع کارافرینی سازمان فرایندی

:عبدالملکی 11]رسد می به ظهور شده تاسیس قبل از سازمان یک در نانهـکارآفری فرهنگ

زیرا برای یک کارآفرین راهکار بسیار مهم .شراکت است و ینوآور از ترکیبی کارآفرینی سازمانی .[1831وهمکاران،

 گذارد. به جای میوری تصویر بسیار مهمی از کارآفرینی آجهت بهبود عملکرد سازمانی نوآوری است و از طرفی نو

 دهد. دیگری نشان میشراکت،کارافرینی سازمانی را از جهت 

 

 مدیریت دانش در سازمان کارآفرین:فرآیند 

یا  ها فعالیت باید خود در سازمان هایی که کارافرین هستند،  اهداف تحقق منظور به دانش مدیریت سیستم

 و ها فعالیت به توجه با که ست، شده ا ارائه متنوعی فرآیندهای راستا این گیردکه در کار به را فرآیندهای

 [.1831:رحمان سرشت، 1نمود]  زیراذعان قالب را در ها آن توان می شده بیان یندهایفرآ

در یک سازمان  دانش مدیریت در فرآیند گسترده مراحل از مرحله اولین:دانش و خالقیت خلق یندفرآ (1

 عمق در وقتی شخصی دانش .میشود خلق شخصی وگروهی متمایز چرخه دو در سازمان در دانش است، کارافرین

 .نامید سازمانی دانش را آن توان می که کند می خلق جدیدی دانش رود کار می به سازمان کارآفرین

 پیش قابل و فعلی نیازهای به پاسخگویی برای دانش اکتساب یا برداشت فرآیند دانش: اکتساب فرآیند (2

 .کرد کسب مختلفی های مکانیزم طریق از توان می را دانش .است ضروری ها هدف بخش اثر تحقق و آینده بینی
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 بیرون منبع و سازمان درون منبع :داد قرار طبقه دو در را آن توان می دانش اکتساب مکانیزم شناسایی منظور به

 به که سازمان های داده پایگاه یا) مستتر و تلویحی دانش( کارکنان ذهن دانش، اکتساب درونی منبع.سازمان از

 دو به که کند می سازمان وارد را جدید دانش که دانش، اکتساب بیرونی منبع.است شده کدگذاری اطالعات شکل

 :گیرد می صورت طریق

 به را ها آن موفقیت و کند می شناسایی رقبا دیدگاه از را عالی عملیات سازمان روش این در :الگوبرداری :الف

 .کند می ارزیابی و مقایسه ها آن معیارهای با را خود فعلی وضعیت منظور بدین.دهد می قرار خود الگوی عنوان

 وارد مرجع سازمان موفقیت معیارهای عنوان به جدید دانش .شود می طراحی لهاح ه  را و شناسایی ها شکاف

 .شود می سازمان

 کارکنان جایی جابه تکنولوژی، اشاعه و سازی سهیم طریق از جدید دانش روش این در: ازمانیس بین همکاری :ب

 .شود می سازمان وارد غیره و شرکاء با تباطار ها، سازمان بین در

 پاالیش فرآیند دهد می سازمان به را هر دانشی ورود اجازه که برداشت فرآیند مقابل در: پاالیش دنفرآی( 8

 دانش فقط کند و جلوگیری ضروری غیر دانش ورود از منطقی های مکانیزم از با استفاده باید سازمان. قراردارد

 با تواند می سازمان مدیریت تیم هدف این برای تحقق .باشد داشته را سازمان به ورود اجازه دکاربر قابل و مفید

 .کند فراهم دانش ارزیابی برای چارچوبی سازمان های هدف و ها ها، ماموریت بصیرت از استفاده

 برای کاربرد دانش، هپایگا به آن ورود از بعد را دانش عظیم مجموعه فرآیند،سازمان این در: سازماندهی فرآیند(4

 گیرد. صورت است ممکن کجای سازمان هر در سازماندهی فرآیند .کند و سازماندهی ذخیره باید

 جمله متعددی از عوامل .است سازمان بیرون به دانش توزیع از است عبارت فرآیند این: دانش توزیع فرآیند(1

 باکمن ارتباطی تسهیالت مورد در. کنند کمک فرآیند این به توانند می سازمانی فرهنگ و ارتباطی تسهیالت

 تا است های سازمان قلمرو تمام در ارتباطات تسهیل دانش مدیریت اصلی مقاصد از که یکی کند می بیان (1883)

سوق پیدا  وبه خالقیت و کارآفرینی سازمانی کنند شناسایی را های پنهان فرصت هم، همکاری با سازمان اعضای

  کنند.

ی فرآیند مدیریت دانش در سازمان نه تنها دانش افراد و دانش گروهی از رکود خارج شده و به جریان با بهره گیر

آورد .به این صورت روند دانش و کارآفرینی در  ارمغان به سازمان برای را کارآفرینی تواند درمی آید بلکه می

 سازمان خالق مستمر و متقابل در حال رخ دادن هستند.

 
 

 نتیجه گیری

به طور کلی  ،با توجه به مطالب گفته شده .کنندروزه کارآفرینی را به عنوان یکی از ابزارهای توسعه محسوب میام

 الزامی است تا بتوانند با  در سازمانمدیران و کارکنان  مدیریت دانش وانتقال آن بینتوان اذعان داشت که می
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و فعالیت شوند و در آنجا با آفرینندگی ، نقش مؤثری در تحقق های مورد نیاز و نو وارد عرصه کار ای از آگاهیزمینه

خالقیت و نوآوری برای ماندگاری هر سازمانی الزم است و در باشند. ها و پیشرفت سازمان های خود داشته  هدف

سازمانی که استعدادهای نهفته در خود را نتواند به .ی غیر خالق از صحنه محو می شوند سازمان ها ،طی زمان

ی دیگری خواهد شد که در به کارگیری استعدادها و ارائه سازمان هاصه ظهور برساند در اندك زمانی مغلوب عر

با این حال در  ت.دید وسیع برخوردار اس یق با افقمحصول جدید با هزینه اندك قدرت داشته و از مدیریتی ال

 تا است خالق افراد تشویق روش، بهترین بنابراین ؛بمانند زنده تا داشته باشند نوآوری باید ها سازمان دنیای رقابتی

 مختلف عملی منابع به دسترسی و عمل آزادی طریق از امر این . شوند تبدیل کارآفرین یک سازمان به ساختار در

جهان با چنان سرعتی در حال  کنند. در جهت موفقیت کل سازمان تعقیب را خود اهداف بتوانند بهتر تا شود می

تغییرات سریع محیطی سازمان ها و به ویژه مدیران را باچالش هایی . ل است که قابل تصور نیستتغییر و تحو

مواجه ساخته است که برای مقابله با آن ها سازمان ها باید پویا بوده و از مدیران تحول گرا که از توانایی های ویژه 

تا بتوانند از تهدیدهای محیطی، فرصت و جهت مدیریت سرمایه های فکری سازمان برخودار هستند استفاده کنند 

های محیطی حداکثر  ازضعف های سازمانی قوت بسازند و سپس از این فرصت ها و قوت ها برای مقابله با چالش

یکی از ابزارهای مناسب برای رشد کارآفرینی وجود . برای دستیابی به کارآفرینی نیاز به ابزار است .بهره را برگیرند

و در نهایت سازمان کارآفرین است.از طرفی هم راهبردی کردن دانش  منطبق بر مفاهیم کارآفرینیساختار سازمانی 

 .است بعنوان سرمایه ارزشمند سازمان با کمک مدیریت دانش کارا در راه بسیار دارای اهمیت

 

Abstract 

In today's world, the pace of change is the remarkable growth and 

knowledge has become a key resource. Organizations keep pace with these 

developments as economic institutions. Challenge is to break away from 

danger in the invasion of changes in market and competition, perhaps the 

only remaining way for the success of the organization. In this way, the most 

important success factor entrepreneurship, effective knowledge management 

in the organization. The authors express purpose of the present and future 

role of knowledge management in entrepreneurial organizations because 

organizations with solutions to today's problems yesterday resolved. But must 

go through proper management of organizational knowledge to embrace the 

future and this is not possible except by making it. On the one hand it was 

possible that the organization may be far-fetched, The need to implement 
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knowledge management and use of its intellectual capital to create jobs over 

time find It depends on the process of knowledge exchange. 

Keywords: entrepreneurial organization, knowledge management, change 
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