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چکیده
به کارگیری تخصص ها  و  انتخاب، سازمان دهی  به منظور کسب،  که  است  فناوری  و  راهبرد  دانش رصد مستمر  جریاِن 
در  کارآفرینی  می شود.  استفاده  کسب وکار  و  تصمیم گیری  کیفیت  بهبود  درجهت  کسب و کار  برای  حیاتی  اطالعاِت  و 
سازمان های امروزی مستلزم ایجاد خالقیت و نوآوری است و در بیشتر کشورهای توسعه یافته سازمان ها از دیوان ساالری 
)بوروکراسی( به وضعیت کارآفرینی سازمانی درحال  انتقال اند. هدف اصلی از این پژوهش بررسی رویکرد جریاِن دانش 
نتایج تحقیق و بررسی  و نقش آن در کارآفرینی سازمانی است. روش تحقیق مرور اسناد و مدارک کتابخانه ای است. 
و  سازمان  کارآفرینانۀ  نیاز  تأمین  برای  بستری  دانش  جریاِن  که  می دهد  نشان  دانش  جریان  زمینۀ  در  موجود  مدل های 
پرورش ایده های مناسب سازمان است. همچنین از منظر مدل های کارآفرینی سازمانی مشخص شده که مجرای اصلی 
تأثیرگذاری جریان دانش بر کارآفرینی سازمانی توسعۀ دانش در سازمان و توسعۀ ایده ها و اختراعات و اکتشافات است. 
درنهایت پیشنهاد می شود، برای افزایش توان توسعۀ دانش و ایجاد رویکردهای جدید در جریان دانِش سازمان، بخش های 

تحقیق و توسعه در سازمان ها و شرکت ها تأسیس شود.

واژگان کلیدی: کارآفرینی سازمانی، جریاِن دانش، مدیریت دانش

مقدمه

اشاعۀ  برای  توسعه،  درحال   و  پیشرو  کشورهای  در  سازمان ها 
فرهنگ دانشی، به بهره گیری از شبکۀ دانشی نیازمندند. این امر تأثیر 
دارد کارآفرینی  فرصت های  ایجاد  و  کسب وکار  توسعۀ  در   عمیقی 
 )Kuratko et al., 2005(. بهره گیری از شبکۀ دانشی موجب رقابت 
برای ارتقای شایستگی های سازمانی و توسعۀ فرصت ها از طریق ایجاد 
نوآوری داخلی شده است )ibid(. همچنین کارآفرینی  سازمانی در 
بقا، رشد، سودآوری و نوسازی سازمان، به ویژه در سازمان های بزرگ، 

تأثیر بسزایی دارد )Heinonen and Korvela, 2004(. عوامل مؤثر 
بر کارآفرینی  سازمانی شامل سه زمینۀ ساختاری )ساختار سازمانی، 
ارزیابی عملکرد،  توسعه،  و  تحقیق  سیستم  بودجه ای،  مالی   سیستم 
سیستم حقوق و دستمزد(، محتوایی )ویژگی های کارکنان، ویژگی های 
زمینه ای  و  تضاد(  و سطح  رهبری  فرهنگ  سازمانی، سبک   مدیران، 
)ارتباطات  محیطی، ارتباط با دولت و تعامالت با شهروندان( است. 
پژوهش ها حاکی  از آن است که مدیریت دانش بر کارآفرینی تأثیرگذار 
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اثر  کارآفرینی  سازمانی  بر  بسیاری  عوامل   .)Furst, 2005( است 
می گذارند که از مهم ترین آن ها می توان به جریان و مدیریت دانش 
محدودیت،  کنونی  ُپررقابت  جهان  در  فناوری  و  علم  کرد.  اشاره 
پیچیدگی و موقعیت های جدیدی پدید آورده  و می توان آن ها را موتور 
از  صحیح  بهره برداری  دانست.  جهان  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعۀ 
و  روز  دانش  دراختیار داشتن  مستلزم  فناوری  و  علم  سریع  تحوالت 
پیشرو است. در محیط ناپایدار و پیچیدۀ امروزی، منبع اصلی مزیت 
یافته  است  تغییر  نوآوری  و  کارآفرینی  به  کیفیت  و  کارایی  از  رقابتی 
)Dawson and Claudia, 2017(. کارآفرینی همان نیرویی است 
یاد می شود )اخوان و  از آن به عنوان موتور محرک رشد و توسعه  که 
همکاران، 1392، ص 27(. باتوجه  به اهمیت کارآفرینی برای ایجاد 
مزیت رقابتی، سازمانی موفق خواهد بود که با ایجاد بسترهای الزم 
از فرایند کارآفرینی پشتیبانی کند. پژوهش های بسیاری درخصوص 
سرمایۀ  شبکه،  ساختار،  )فرهنگ،  سازمانی  کارآفرینی  بسترهای 
عوامل  مهم ترین  از  یکی  است.  گرفته  صورت  و...(  اجتماعی 
کارآفرینی سازمانی رویکرد جریان دانش است که در گذشته کمتر به 
آن توجه شده است )Echoles and Neck, 2015(. با اهمیت یافتن 
در  پژوهش هایی  و  مقاالت  دانش،  جریان  رویکرد  جدید  موضوع 
و  نوآوری  دانش،  رویکرد جریان  میان  تا  انجام شده  اخیر  سال های 

کارآفرینی ارتباط برقرار کند.
سازمان ها با مسائلی چون تغییر و تحوالت سریع فناوری، رقابت 
پیچیده، افزایش تعداد رقبای جدید، بی اعتمادی به روش های قدیمی 
درخشان ترین  و  بهترین  از  برخی  خروج  سازمانی،  مدیریت  در 
از شرکت، رقابت بین المللی، کوچک کردن شرکت های  کارمندان 
بزرگ و میل کلی به باالبردن بازدهی و بهره وری مواجه اند. دراین بین، 
سازمان هایی توان رقابت خواهند داشت که از کارآفرینی سازمانی 
به طور فعال و مؤثر پشتیبانی کنند. ازاین رو امروزه کارآفرینی را عامل 
تحریک و تقویت رقابت، نوآوری، روان کنندۀ تغییر و عامل تعادل در 

.)Boisot, 2014( اقتصاد پویا می دانند
بدون شک یکی از مهم ترین بسترها برای توسعۀ کارآفرینی کسب 
بیان می کنند که مزیت رقابتی  و به کارگیری دانش است. محققان 
به دست  دانش  به کارگیری  طریق  از  نوآوری  برای  اثربخش  پایدار 
می آید )Zahedi and Papoli, 2018; Blackler, 2013(. دانایی 
ویژگی  این  از  که  سازمانی  و  است  سازمان  هر  سرمایۀ  مهم ترین 
 با چالش های موجود بهتر روبه رو می شود و 

ً
برخوردارتر باشد یقینا

در عرصه های رقابت موفق تر خواهد بود. در عصر کنونی، وجود 
افراد دانش پذیر اساس رقابت در فضای جهانی شدن است و کامیابی 
و ناکامی اقتصادی شرکت های امروزی به کمیت و کیفیت دانش و 
تخصص آن ها بستگی دارد. اغلب سازمان ها پذیرفته اند که در مزیت 
رقابتی پایدار باید به کارکنان خود متکی باشند و به ارتقای دانش، 
آنان اهتمام ورزند. ازاین رو بقای سازمان ها  مهارت و قابلیت های 
در عرصۀ رقابت به حفظ، ارتقا و بهره برداری از قابلیت های کارکنان 

آن ها منوط شده  است و سازمانی که نتواند مهارت، دانش و دانایی 
افزایش بهره وری استفاده کند قادر  از آن در  خود را توسعه دهد و 
بخشد  توسعه  مطلوب  نحو  به  را  خود  منابع  از  هیچ یک  نیست 

.)Zahedi et al., 2019حیدری تفرشی، 1386؛(
دانش  حفظ  و  انتقال  تسهیم،  خلق،  فرایند  دانش  مدیریت 
است که می توان آن را به شیوه ای اثربخش در سازمان  به کار برد. 
به منظور کسب،  فناوری  و  فرایند  راهبرد،  مطالعۀ  دانش  مدیریت 
انتخاب، سازمان دهی، تصمیم و کاربرد تخصص ها و اطالعات 
حیاتی جهت بهبود کیفیت تصمیم گیری و رونق کسب وکار است. 
ازاین رو پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش جریان دانش در 

کارآفرینی سازمانی انجام شده  است.

1. ادبیات تحقیق

1-1. جریان دانش 
مدیریت دانش در سه دهۀ گذشته جایگاه خود را در سازمان ها 
به دست آورده است. تغییر و تحول در محیط های کسب وکار، در 
چندین سال گذشته، باعث شده نیازهای سازمانی نیز متفاوت شوند 
)برگرون، 1387؛ زاهدی و همکاران، 1395(. متخصصان حوزۀ 
مهندسی کامپیوتر می کوشند تا سامانه های مدیریت دانش را برای رفع 
نیازهای سازمانی طراحی و پیاده سازی کنند و این سامانه ها را نسل 
پیشرفتۀ سامانه های اطالعاتی می دانند )اخوان و همکاران، 1396(. 
متخصصان سامانه های اطالعاتی سعی داشتند نیاز سازمان ها را با 
ارائۀ راهکارها و ایجاد سامانه هایی برای ایجاد مخازن دانشی کارآمد 
جنبه های  به  که  شد  باعث  دیدگاهی  چنین  وجود  کنند.  برطرف 
انسانی دانش، نظیر باورهای فردی و فرهنگ سازمانی، کمتر توجه 
شود. نسل دوم مدیریت دانش با تمرکز بر افراد شکل گرفت و شعار 
سازمان ها به »اگر فقط می دانستیم که چه  کسی می داند« تغییر یافت 
موفقیت هایی  به  دانش  مدیریت  برهه،  این  در   .)Dalkir, 2011(
که  یافت  رواج  هم پیشگان  انجمن  نظیر  مفاهیمی  و  یافت  دست 
باعث تحول در ساختارهای سازمانی شد. تأثیر شگرفی که فناوری 
اطالعات و ابزارهای آن در رفع نیازهای سازمانی داشتند انکارناپذیر 
بود، بنابراین نسل سوم مدیریت دانش با تلفیقی از دو دیدگاه پیشین 
پدید آمد و دغدغۀ سازمان ها تبدیل شد به اینکه محتوای دانشی را 
چگونه می توان سازمان دهی و توصیف کرد که کاربران از وجود آن  
آگاه شوند و به آسانی به آن  دسترسی داشته  باشند و از آن  استفاده 
کنند  )Dalkir, 2011(. برآورده شدن این انتظار سازمان ها در گرو 

.)Lingxi, 2006(  به جریان انداختن دانش در سازمان است
واژۀ جریان دانش را، نخستین بار در سال 2009، کیوشی نیوا در 
مقاله ای تحت عنوان »به سوی پیاده سازی موفق سامانه های مبتنی بر 
دانش: سامانه های خبره در مقابل سامانه های تسهیم دانش« مطرح 
کرد  )Cortes, 2012( و تاکنون محققان و صاحب نظران تعاریف 
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که  دانش  جریان  از  جامع  تعریفی  کرده اند.  ارائه  آن  برای  متعددی 
دربرگیرندۀ تمامی تعاریف ارائه شده ازسوی صاحب نظران باشد به این 
شرح است: جریان دانش به معنای انتقال دانش درون سطوح سازمانی و 
میان سطوح سازمانی است که از فرایندهای کسب وکاری، جریان های 
کاری و وظایف سازمانی پشتیبانی دانشی کند و نیازمندی های دانشی 
را از طریق خلق دانش یا تأمین آن در سازمان برطرف سازد و سازمان 

.)Boisot, 2014(  را به سوی اهدافش سوق دهد

مدل های جریان دانش
پژوهشگران، طی سال های گذشته، مدل های گوناگونی را برای 
جریان دانش ارائه کرده اند  که در این بخش برخی از آن ها به طور 

مختصر بررسی می شود.

بوردتسکی و دالک )2013(
سامانه های  از  سه الیه  و  مفهومی  مدلی  دالک  و  بوردتسکی 
پشتیبان تصمیم شبکه ای ارائه کرده اند. این مدل بر پایۀ شبکه ای از 
افراد و عوامل ماشینی بنا شده که برای حل مسائل و تصمیم سازی 
و جریان دانش از طریق شبکۀ بی سیم با یکدیگر ارتباط و تعامل 
فرض  مدل  این  در   .)Bordetsky and Dolk, 2013( دارند 
و  ارتباط  در  با یکدیگر  قالب گروه های مجازی  در  افراد  که  شده 
تعامل قرار می گیرند. هر گروه مجازی نیز برای تحقق مجموعه ای 
پایگاه های  میان  دانش  مدل،  این  در  می شود.  تشکیل  اهداف  از 
دانشی به  جریان می افتد و پایگاه دانشی فرد یا ماشین است. یکی 
از مهم ترین مؤلفه های این سامانه خبره یاب است که به افراد کمک 

می کند به پایگاه دانشی مرتبط با مسئله دسترسی یابند.

جوو لین و همکاران )2013(
و  تحقیق  برای  دانش  ژاپنی  سامانۀ  یک  همکاران  و  لین  جوو 
به منظور تسهیل جریان  این سامانه  ارائه کرده اند.  توسعۀ مجازی 
از  و  ارائه شده  ژاپنی،  فلسفۀ مدیریت  بر  مبتنی  و  مناسب  دانش، 
فنون مهندسی دانش بهره می برد )Oliver, 2013(. در این مدل، 
جریان دانش ارائۀ دانش مناسب به فرد مناسب و در زمان مناسب 
تعریف  شده  است. سامانۀ ژاپنی دانش تأمین کنندۀ دانش موردنیاز 
سامانه  این  می کنند.  تعیین  افراد  خود  را  نیاز  این  و  است  افراد 
افراد کمک  به  موجود  دانش  از  استفاده  و  جدید  دانش  ایجاد  در 
مدل  یک  تحقیق،  این  در  ارائه شده  دانِش  جریان  مدل  می کند. 
فرایندمبنا است که جریان دانش را فرایندی تعریف می کند که در 
آن دانش از تولیدکنندۀ دانش به استفاده کنندۀ آن جریان می یابد. 

مؤلفه های اصلی این مدل فرایندها، نقش ها و دانش است.

ژاکوبسون و کاکوال )2013(
گسترش  برای  اطالعات  جریان  مدل  یک  کاکوال  و  ژاکوبسون 
از  هدف  کرده اند.  ارائه  تجربه  بر  مبتنی  دانِش  جریان  نظری  مدل 

ارائۀ این مدل آموزش بزرگساالن در مؤسسات آموزشی و ایجاد یک 
سامانۀ پشتیبانی از تعامل میان این مؤسسات و بنگاه های کسب وکار 
 Jakobsone and( کوچک و متوسط و انتقال دانش به آن ها است
اطالعات  ساختارمندکردن  پژوهش،  این  در   .)Cakula, 2013
برای تحقق تسهیم دانش یکی از مسائل عمده در برقراری ارتباط 
میان مؤسسات آموزشی و بنگاه های کسب وکاری عنوان شده است.

اولیور )2013(
بر  مبتنی  دانش،  نامشهود  سرمایۀ  جریان  برای  مدلی  اولیور 
مطالعۀ موردی در یک کالس درس و یادگیری دانش آموزان، ارائه  
و  دانش  پژوهش، جریان  این  در   .)Oliver, 2013( است  کرده 
 درنظر گرفته  شده و بیان  شده  که جریان دانش 

ً
انبارشدن آن توأما

باعث جلوگیری از انبارشدن آن می شود.

جراحی و کنگاوری )2012(
جراحی و کنگاوری نوعی ساختار الیه ای مشتری ـ کارگزار برای 
گاه از زمینه ارائه کرده اند که در  سامانه های مدیریت جریان دانِش آ
نود  منبع،  دانشی  نود1  دارد:  اصلی  مؤلفۀ  چهار  دانش  جریان  آن 
از نود دانشی  دانشی گیرنده، دانش و حامل. جهت جریان دانش 
منبع به سوی نود دانشی گیرنده درنظر گرفته شده است. حامل نیز 
ممکن است هر چیزی نظیر شبکۀ ارتباطی، دیسک فشرده یا نوار 
مغناطیسی باشد )Jarrahi and Kangavari, 2012(. دو عامل 
اصلی تأثیرگذار در جریان دانش نیز در این پژوهش درنظر گرفته شده  
است: اعتماد میان نودهای دانشی و انرژی دانشی که بیانگر سطح 
دانش یک نود است. جریان دانش خوب، بنابر تعریف ارائه شده در 
این پژوهش، عبارت است از رساندن دانش مناسب در زمان مناسب 
به فرد مناسب. ساختار ارائه شده در این پژوهش برای سامانۀ مدیریت 
گاه از زمینه پنج الیه و چهار سطح دارد. در سطح  جریان دانش آ
زیرین این ساختار الیۀ منطق کسب وکاری سمت کارگزار قرار دارد. 
در سطح باالتر، الیۀ ارتباطات قرار دارد که اتصال دهندۀ الیۀ زیرین 
و الیۀ باالیی خود است و الیۀ منطق کسب وکاری سمت مشتری نام 
دارد. در همین سطح، یک الیۀ دیگر نیز با عنوان الیۀ پایگاه دانش 
تعریف شده که با الیۀ منطق کسب وکاری سمت مشتری در ارتباط 

است. در باالترین سطح این ساختار نیز الیۀ کاربرد قرار دارد.

دونگ و همکاران )2012(
بر  مبتنی  مدیریتی  ارزیابی  راهکار  یک  همکاران  و  دونگ 
در  دانش  جریان  شبکه های  طراحی  و  تحلیل  برای  بهینه سازی، 
سازمان، ارائه کرده اند )Dong et al., 2012(. جریان دانش در 
این مدل انتقال دانش میان افراد در یک دورۀ زمانی تعریف شده 
دورۀ  یک  در  دانش  انتقال   از  مجموعه  بهترین  یافتن  آن  هدف  و 

node .1، به معنی گره. به نقطۀ اتصال یا نقطۀ انشعاب یا نقطۀ پایان در یک ارتباط گفته می شود.
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زمانی است، به نحوی که سطح دانش در سازمان بیشینه شود. در 
این مدل، سازوکار طراحی و ایجاد شبکۀ دانشی در سازمان بر پایۀ 
دربارۀ خبرگی ها  اطالعات  است: جمع آوری  استوار  مفاهیم  این 
)برای تعیین سطح دانشی افراد در مهارت ها و وزن مهارت ها برای 
که  افرادی  تعیین  موجود،  اجتماعی  شبکه های  تعیین  فرد(،  هر 
انتقال  برای  ارتباطات  تعیین  باشند،  دانش  انتقال دهندۀ  می توانند 

دانش و ایجاد ارتباطات جدید در صورت نیاز.

یوسیف )2010(
یوسیف مدلی برای تبادل دانش بین سازمانی ارائه کرده که در 
درنظر  دانش  گیرندۀ  دیگر  سازمان  و  دانش  منبع  سازمان  یک  آن 
گرفته شده است )Yousif, 2010(. جریان دانِش درون سازمان 
در هر دو سازمان منبع و گیرندۀ دانش یکسان است و دنباله ای از 
فرایندها درنظر گرفته شده است. این فرایندها عبارت اند از: کسب 
دانش، انتقال دانش، کارُبرد دانش، پذیرش دانش و جذب دانش. 
جریان دانِش بین سازمانی در این مدل با ارائۀ تقاضا ازسوی گیرندۀ 
فرایند مذکور در سازماِن  پنج  از طی  آغاز می شود و، پس  دانش 
منبع، دانِش جذب شده در سازماِن منبع در اختیار سازمان گیرنده 
قرار داده می شود تا پنج فرایند فوق در سازماِن گیرنده نیز با کسب 
جذب  سازمان  در  دریافت شده  دانِش   

ً
نهایتا و  شود  شروع  دانش 

شود. این چرخه تا زمانی ادامه می یابد که سازمان گیرنده به دانش 
نیاز داشته باشد.

کارآفرینی سازمانی

نیاز به نوآوری در خدمات و محصوالت و ازطرفی داشتن کارکنانی 
کارآفرین باعث شده  که بسیاری از سازمان ها در ساختار سازمانی 
خود تجدیدنظر کنند. این سازمان ها کارآفرینی و نوآوری را فرهنگی 
 سازمانی تلقی می کنند تا سازمان به طور اثربخش تری به حیات خود 
ادامه دهد )عزتی و سیدنقوی، 1388(. کارآفرینی سازمانی مفهومی 
فرایندهای  و  فرهنگ ها  بر  بلکه  نیست،  متمرکز  افراد  بر  که  است 

 .)Cornwall and Perlman, 1990( سازمانی تمرکز دارد
در  نوآوری  و  خالقیت  ایجاد  اصلی  عامل  کارآفرینی 
توسعه یافته،  کشورهای  اکثر  در  و،  است  امروزی  سازمان های 
کارآفرینی  وضعیت  به  )بوروکراسی(  دیوان ساالری  از  سازمان ها 
رشد  محرک  را  کارآفرینی  شومپیتر  انتقال اند.  درحال  سازمانی 
اقتصادی می داند و از آن به منزلۀ پایه و اساس توسعه یاد می کند. 
کارآفرینی سازمانی دریچه ای به سوی بهره برداری از مزایای رقابتی 
می رود  به شمار  سازمان ها  برای  پیشگامی  و  نوآوری  ماندگار، 
)Kuratko et al., 2005(. رقابت و مبارزۀ سازمان ها برای برخی 
یا  و  سازمان  رتبۀ  بازار،  سهم  مشتریان،  نظیر  مطلوب  پیامدهای 

منابع موردنیاز است )جعفرزاده، 1386(.
نوآوری برای سازمان هایی که در پی بقا و اثربخشی اند نیازی 

یافتن  پی  در  به طور جدی  از سازمان ها  بسیاری  و  است  اساسی 
اثربخشی،  تا  کارآفرینانه اند  و  نوآورانه  رویکردهای  و  روش ها 
کارآمدی و انعطاف پذیری  خود را بهبود دهند. از این رو کارآفرینی 
برای  انتخابی  ابزاری  به  تبدیل شدن  درحال  به سرعت   سازمانی 
بسیاری از سازمان هاست. کارآفرینی  سازمانی تالشی برای ایجاد 
و  ویژگی ها  این  نهادینه کردن  و  کارآفرینانه  مهارت های  و  ذهنیت 
و  )آقاجانی  است  سازمان  فعالیت های  و  فرهنگ  در  ذهنیت ها 
نشان می دهد سازمان ها،  گوناگون  تحقیقات  همکاران، 1391(. 
در  رقابت  برای  را  کارآفرینی  و  نوآوری  اهمیت  اینکه  وجود  با 
دنیای امروز پذیرفته اند، به علت نبود زیرساخت مناسب در ایجاد 

 .)Zheng et al., 2009( نوآوری و کارآفرینی موفق نبوده اند

انواع کارآفرینی 

ینی مستقل )شخصی(:1 در کارآفرینی مستقل، کارآفرین  ـ  کارآفر

با  محصول،  ارائۀ  تا  اولیه  ایدۀ  از  را،  کارآفرینانه  فرایندهای  کلیۀ 
ایجاد بنگاه اقتصادی جدید و مستقل انجام می دهد. انگیزه های 
افراد وجود دارد که سبب می شود مستقل کار کنند؛  متفاوتی در 
یکی از انگیزه ها استقالل طلبی است که از قوی ترین نیازهای فرد 
کارآفرین ذکر شده است. نیاز به پیشرفت و احساس رضایت مندی 
بنگاه  ایجاد  به  را  شخص  که  است  انگیزه هایی  دیگر  از  شغلی 
اقتصادی مستقل ترغیب و تشویق می کند. به طورکلی، کارآفرینی 
فعالیت  تا  می کند  طی  کارآفرین  که  است  فرایندی  مستقل 
کارآفرینانه ای را به طور مستقل به  ثمر برساند. کارآفرین مستقل، با 
توجه به ویژگی های نوآوری و خالقیت، منابع الزم را برای شروع 

کاری جدید فراهم می کند )قناتی و همکاران، 1396(.

ینی درون سازمانی:2 اگرچه این نوع  ینان سازمانی ـ کارآفر ـ  کارآفر

کارآفرینی نیز فردی است، فرایند آن تحت حمایت و نظارت سازمان 
تا  می کند  طی  را  فرایندی  کارآفرین  به طوری که  می گیرد؛  صورت 

فعالیت کارآفرینانه ای را در سازمان سنتی به  ثمر برساند )همان(.

ینی سازمانی:3 در کارآفرینی سازمانی،  ین ـ کارآفر ـ  سازمان کارآفر

فرایند کارآفرینی را سازمان طی می کند تا همۀ کارکنان بتوانند در نقش 
کارآفرین ادای وظیفه کنند. این نوآوری در سازمان هم به محصوالت 
سازمان و هم به نظام های مدیریتی سازمان برمی گردد؛ به طوری که 
شومپیتر در سال1934 نوآوری کارآفرینان سازمانی را عامل تفکیک 

آن ها از مدیران می داند )صمدآقایی، 1382، ص 119(.
تفاوت کارآفرینی درون سازمانی و کارآفرینی سازمانی در این 
کارآفرینی  و  تحول  و  نوآوری  سرمنشأ  فردی  اولی  در  که  است 
و سازمان  اعضای شرکت  تمامی  دومی  در  اما  سازمان می شود، 

1. Individual Entrepreneurs Independent Entrepreneurchip

2. Intropreneurs Intrapreneurship

3. Entrepreneurial Organization Corporate Entrepneurship
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روحیۀ کارآفرینی دارند و این روحیۀ نوآوری در همه جای سازمان 
به چشم می خورد )منصوری، 1387(.

کالینز و مور در سال1970 این طور بیان کردند که کارآفرینان 
می کنند،  تأسیس  مستقل  به طور  را  جدید  سازمان های  مستقل 
درون  در  را  جدید  ساختاری  سازمانی  کارآفرینان  درحالی که 
کارآفرینی  سازمانی رویکردی است که  ایجاد می کنند.  سازمان 
است  مطرح  مدیریت  موردنیاز  و  ضروری  مفهوم  یک  به عنوان 
در  کارکنان  مشترک  ویژگی   .)Valkmann et al., 2010(
کارآفرینی  سازمانی تمرکز بر نوآوری و ارائۀ محصول جدید است. 
با  کارکناِن  داشتن  بدون  مدیران  که  است  این  اهمیت  حائز  نکتۀ 

انگیزۀ ذاتی باال نمی توانند به کارآفرینی سازمانی دست یابند.
کتب  و  مقاالت  در  که  سازمانی  کارآفرینی  متعدد  تعاریف 
شباهت  شده  ارائه  متعدد  صاحب نظران  دیدگاه  از  و  گوناگون 
 )1986( دیکامبو1  و  مکنزی  دارند.  هم  به  قابل مالحظه ای 
توسعۀ  از  سازمانی  کارآفرینانۀ  فعالیت  که  نظرند  این  بر 
را شامل می شود.  اثربخش  فرایندی  ایجاد  تا  محصولی جدید 
توسعۀ  فرایند  را  سازمانی  کارآفرینی   )1990( یانگ2  و  جینگ 
کوراتکو،  می کنند.  تعریف  جدید  بازارهای  یا  محصوالت 
ایجاد  را  کارآفرینی سازمانی   )1990( هورنسبای3  و  منتاگنو 
مادر  شرکت های  چارچوب  درون  جدید  کسب وکارهای 
 ،)1992( ونکاتارامن4  و  بولیند  مکگرات،  می نمایند.  توصیف 
ثبات  افزایش  برای  شرکت ها  ابزار  را  کارآفرینی  سازمانی 
اقتصادی در بلندمدت تعریف می کنند و ازنظر اریال5 )1996( 
توسعۀ  نوآوری،  است:  بعد  سه  دارای  کارآفرینی  سازمانی 
ریسک پذیری.  و  جدید،  فرایندهای  و  خدمات  و  محصوالت 
پی  سازمانی،  کارآفرینی  پیشینۀ  بررسی  با  پیرس،  به طورکلی 
مطرح  کارآفرینی سازمانی  زمینۀ  در  که  تعاریفی  بیشتر  که   برد 
شده آن  را فعالیتی نوآورانه در درون سازمان معرفی کرده است 
)Pearce, 2017(. در ادامه به برخی از تعاریفی که در زمینۀ 

کارآفرینی سازمانی وجود دارد اشاره می کنیم:

بهره برداری  که  است  فعالیت هایی  مجموعۀ  کارآفرینی سازمانی 
از مزایای رقابتی نوآوری را در یک سازمان امکان پذیر می سازد  و 
رهیافتی در نهادینه کردن نوآوری در سازمان ها است. درحقیقت، 
کارآفرینی  سازمانی دریچهای به سوی بهره برداری از مزایای رقابتی 
مىشود  قلمداد  سازمان ها  برای  پیشگامی  و  نوآوری  ماندگار، 

 .)Kuratko et al., 2005(

1. McKensy and Dicambo

2. Jennig and Young

3. Kuratko, Montagno and Hornsby

4. McGrath, Boulind and Venkataraman

5. Oriella

بدون  سازمان ها،  آن  طی  که  است  فرایندی  کارآفرینی  سازمانی 
توجه به محدودیت ها، فرصت های محیطی را شناسایی و با ارائۀ 
خدمات و محصوالت نوآورانه نیازهای جامعه را در راستای توسعۀ 

پایدار تأمین می کنند )مقیمی، 1387(.

کارآفرینی  سازمانی گونه ای از کارآفرینی است که جمع یا کل سازمان 
.)Harris, 2009(  یا شرکت به صورت گروهی آن را انجام می دهند

سازمان های  ایجاد  به  اقدام  از  است  عبارت  کارآفرینی  سازمانی 
و  جدید،  کسب وکار  به ویژه  بالغ،  سازمان های  بازسازی  یا  جدید 
 Onuoha, 2007; Kelley, 2011;( به طورکلی پاسخ به فرصت ها
آن  ادامۀ تحقیقات حاکی از   .)Antoncic and Pordan, 2008
است که کارآفرینی  سازمانی باعث ارتقای شایستگی های سازمانی 
و توسعۀ فرصت ها از طریق ایجاد نوآوری داخلی می شود. ایجاد 
که  است  گروه هایی  و  افراد  برانگیختن  نیازمند  داخلی  نوآوری 
شوقی،  و  )صالحی  دارند  قرار  سازمانی  ویژگی های  تحت تأثیر 
و  سودآوری  رشد،  بقا،  در  سازمانی  کارآفرینی   همچنین   .)1391
تأثیر بسزایی دارد  به ویژه در سازمان های بزرگ،  نوسازی سازمان، 
)Heinonen and Korvela, 2004(. به  همین  سبب کارآفرینی 
 سازمانی برای اطمینان از بقا از طریق بازسازی عملیات سازمان ها، 
و  نوآوری  ظرفیت های  افزایش  کسب وکار،  مفهوم  مجدد  تعریف 
 Echoles and( است  ضروری  پویا  محیط  در  موردنیاز  کیفیت 
ریسک پذیری  را  سازمانی  کارآفرینی  عوامل   .)Neck, 2015
شکستن  و  درون سازمانی  کارآفرینی   تحول سازمانی،  سازمانی، 
کتان و بیولت )2008( کارآفرینی   قانون صنعت برشمرده اند. از نظر آ
سازمانی شامل چهار بعد نوآوری باال، ریسک پذیری، فعالیت های 

پیشتازانه و رقابت تهاجمی مىشود.

مدل کارآفرینی اکلس و نک )2015(
در این مدل، مفهوم تأثیر رفتارهای کارآفرینانۀ فردی و ساختار 
سازمانی کارآفرینانه در موفقیت کارآفرینانۀ سازمان بررسی شده 
در  بقا  برای  را  سازمان  توانایی  مدل  این  به عبارت دیگر،  است. 

محیط پویای سرشار از نوآوری نشان می دهد )شکل 1(. 
شکل 1 تعامل رفتار کارکنان و ساختار سازمان را نشان می دهد 
به شمار  سازمان  کارآفرینانۀ  موفقیت  برای  ضروری  عناصر  که 
ظرفیت  قالب  در  کارآفرینانه  موفقیت  مدل،  این  در  می روند. 
نوآورانه ای مدنظر قرار گرفته که سازمان را برای بازسازی خود و 

.)Echoles and Neck, 2015( بقا در بلندمدت توانا می سازد
در  را  سازمانی  کارآفرینی  مدل   )2001( هاجتس  و  کوراتکو 
توسعۀ بینش،6 تشویق و نوآوری، ایجاد جّو کارآفرینانه در سازمان 

و توسعۀ تیم های کارآفرینی می دانند )صالحی و شوقی، 1391(.

6. Developing the Vision
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2. پیشینۀ پژوهش

کارآفرینی  و  دانش  به جریان  مربوط  و خارجی  داخلی  پیشینۀ 
سازمانی در جدول 1 آورده شده است. 

ینانۀ افراد رفتار کارآفر
1.کشف فرصت ها
 2.تسهیل فرصت

3.انگیزۀ تعقیب فرصت

ساختار سازمان
1.ساختار ارگانیکی

 2.ارزش های مشترک
 3. فرهنگ کارآفرینانه

ینانۀ سازمان موفقیت کارآفر

گسترش و تعمیق نوآوری ها

ینی  سازمانی اکلس و نک )2015( شکل 1: مدل کارآفر

ینی سازمانی یان دانش و کارآفر جدول 1: پیشینۀ پژوهش های جر

یافته هاعنوانسالنویسندهردیف

2018کیانژن و ِچنگ1

تأثیر فرایندهای خلق و 

به کارگیری دانش بر اثربخشی 

سازمانی

نتایج به دست آمده نشان می دهد که به کارگیری دانش 

تأثیر معناداری بر اثربخشی نوآوری داشته، اما خلق 

دانش تأثیر معناداری بر اثربخشی نوآوری نداشته است.

2016ُولپل2
برانگیختن سازمان ها برای 

نوآوری و خلق ارزش

تقویت نوآوری به منزلۀ یکی از بهترین منابع 

شایستگی و موفقیت کسب وکار؛ سازمان ها 

مجبورند مدل های سازمانی قبلی را رها کنند و از 

برانگیختن منابع دانشی پشتیبانی نمایند.

2014گلوت و ترزیوسکی3
بررسی روابط بین مدیریت 

دانش و عملکرد نوآوری

مدیران شرکت های تولیدی، در ارتباط بین مدیریت 

دانش و نوآوری، باید به فعالیت های مدیریت منابع 

انسانی توجه کنند؛ مدیریت دانش هنگامی به عملکرد 

نوآوری منجر می شود که فعالیت های منابع انسانی و 

فعالیت های فناوری اطالعات به کار گرفته شوند.

4

عربیون، شوقی، 

دهقان نجم آبادی و 

رضازاده

2012

تبیین ارتباط میان 

ساختارسازمانی و کارآفرینِی 

سازمانی

ارتباط معکوس معناداری بین ساختار سازمانی و 

ابعاد آن )رسمیت، پیچیدگی و تمرکز( با کارآفرینی 

سازمانی وجود دارد.

2009هوی و همکاران5

روابط بین گرایش کارآفرینانه 

و عملکرد با فرایند ایجاد 

دانش در بین کارآفرینان در 

تایوان

تأثیر مستقیم گرایش کارآفرینانه و عملکرد به نسبت 

زمانی که گرایش کارآفرینانه از طریق فرایند ایجاد 

دانش بر عملکرد تأثیر می گذارد کمتر است. درنتیجه 

گرایش کارآفرینانه با عملکرد ارتباط مثبت دارد و 

فرایند ایجاد دانش نقش واسطه را ایفا می کند.

2009کلی و همکاران6

تأثیرات گرایش کارآفرینانه 

و قابلیت مدیریت دانش بر 

اثربخشی سازمانی با نقش 

تعدیل کنندگی سرمایۀ اجتماعی

به کارگیری دانش تأثیر معناداری بر اثربخشی 

نوآوری داشته، اما خلق دانش تأثیر معناداری بر 

اثربخشی نوآوری نداشته است.

1. Volpeol
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7
ساالریان و 

کیاکجوری
1394

بررسی رابطۀ بین مدیریت 

دانش و کارآفرینی سازمانی

رابطۀ مثبت و معناداری بین مدیریت دانش و 

مؤلفه های آن ازجمله کسب، خلق، ثبت، انتقال و 

کاربرد دانش با کارآفرینی سازمانی در کارکنان اداره 

کل بنادر و دریانوردی استان مازندران وجود دارد.

1395داوودی و شوقی8
بررسی ارتباط میان اثربخشی 

سازمان با خالقیت کارکنان

ارتباط معناداری بین خالقیت کارکنان با اثربخشی 

سازمان و ابعاد آن )کیفیت خدمات، رضایت 

ذی نفعان، افزایش سهم بازار و سودآوری( وجود دارد.

9
تاج گردون و 

همکاران
1393

مدل جریان دانش در ارتباط 

دانشگاه و صنعت

ابتدا چارچوب مفهومی مدل سازی جریان دانش 

ارائه شده که با استفاده از آن می توان نگرشی جامع 

به مدل سازی جریان دانش داشت. این چارچوب 

ماتریسی شش درشش است که سطرهای آن منظرهای 

فراسازمان، سازمان، گروه، نقش، افراد و ماشین است و 

ستون های آن جنبه های چرا، چه چیز، چه کس، چطور، 

چه وقت و کجا است. سپس با استفاده از این چارچوب 

مدل جریان دانش در ارتباط دانشگاه و صنعت طراحی 

شده که مبتنی بر بازارهای دانشی است و نهادهای 

دانشگاهی و صنعتی را به همراه نهاد نظارت و پشتیبانی 

از جریان های دانشی درنظر می گیرد. در این مدل 27 

نوع جریان دانش تبیین شده که رخداد آن ها به معنای 

وقوع یک معاملۀ دانشی است که طرفین آن فروشنده و 

خریدار بستۀ دانشی است که بسته به نحوۀ آغاز جریان 

دانش در یک مناقصه یا مزایده شرکت می کنند.

1392حسین  زاده و شوقی10

ارتباط میان روش حِل مسئلۀ 

شهودی با رفتار نوآورانه و 

کارآفرینی  سازمانی

ارتباط معناداری بین سبک حِل  مسئلۀ شهودی با 

رفتار نوآورانه و ابعاد آن )تولید ایده، پشتیبانی از 

ایده و عمل کردن به ایده(، همچنین بین سبک حل 

مسئلۀ شهودی با کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن 

)نوآوری باال، ریسک پذیری، فعالیت های پیشتازانه 

و رقابت تهاجمی( وجود دارد.

11

حسین زاده، شوقی، 

رضازاده، دهقان 

نجم آبادی

1391

تبیین ارتباط میان عوامل اثرگذار 

بر منابع انسانی و خالقیت 

کارکنان )مطالعۀ موردی: 

شرکت آلومینیوم پارس(

ارتباط معناداری بین عوامل اثرگذار در منابع انسانی 

)انتخاب، آموزش، تحرک کارکنان، امنیت شغلی، 

طراحی شغل، پاداش، ارزیابی نتایج و مشارکت( با 

خالقیت کارکنان وجود دارد.

12

شفیع زاده، شوقی، 

رضازاده، دهقان 

نجم آبادی

1391

تبیین ارتباط میان هوش 

سازمانی و خالقیت کارکنان 

)مطالعۀ موردی: شرکت بهینه 

تکنیک(

ارتباط معناداری بین هوش سازمانی و ابعاد آن 

)چشم انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، 

روحیۀ کارکنان، اتحاد و توافق کارکنان، کاربرد دانش و 

فشار عملکرد( با خالقیت کارکنان وجود دارد.

13

آقاجانی، شوقی، 

دهقان نجم آبادی و 

رضازاده

1391

تبیین ارتباط میان سازمان  

یادگیرنده و کارآفرینی سازمانی 

)مورد مطالعه: شرکت بهینه 

تکنیک(

ارتباط معناداری بین سازمان یادگیرنده و ابعاد 

آن )پویایی های یادگیری، تحول سازمانی، 

توانمندسازی افراد، مدیریت دانش و کاربرد 

فناوری( با کارآفرینی  سازمانی وجود دارد.
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14
عربیون، آقاجانی، 

شوقی و رضازاده
1391

تبیین ارتباط میان رهبری 

تحول آفرین و کارآفرینی 

سازمانی

ارتباط معناداری بین رهبری تحول آفرین و 

ابعاد آن )نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش، 

برانگیختگی ذهنی و توجه و مالحظات فردی( با 

کارآفرینی سازمانی وجود دارد.

1391فخاریان و شوقی15

بررسی ارتباط میان فناوری 

اطالعات و خالقیت کارکنان 

سازمان

ارتباط معناداری بین خالقیت کارکنان و ابعاد آن 

)ابتکار، انعطاف پذیری، قابلیت بسط و قابلیت 

سیالی( با فناوری اطالعات وجود دارد.

16

عربیون، شوقی، 

دهقان نجم آبادی و 

رضازاده

1391
تبیین ارتباط میان سرمایۀ 

اجتماعی و خالقیت کارکنان

ارتباط معناداری بین خالقیت کارکنان با سرمایۀ 

اجتماعی و همچنین ابعاد آن )ساختاری و 

شناختی( وجود دارد.

17

عربیون، شوقی، 

دهقان نجم آبادی و 

رضازاده

1391
تبیین ارتباط میان سرمایۀ 

اجتماعی و خالقیت کارکنان

ارتباط معناداری بین خالقیت کارکنان با سرمایۀ 

اجتماعی و همچنین ابعاد آن )ساختاری و 

شناختی( وجود دارد.

18

عربیون، رضازاده، 

دهقان نجم آبادی و 

شوقی

1391

تبیین ارتباط میان مهارت های 

کارآفرینی و کارآفرینی 

سازمانی

ارتباط معناداری بین مهارت های کارآفرینی و ابعاد 

آن )مهارت شخصی، مدیریتی و فنی( با کارآفرینی 

سازمانی وجود دارد.

19
شوقی، حسین زاده و 

موالیی
1391

بررسی ارتباط میان ابعاد 

مدیریت دانش و عوامل 

کلیدی مؤثر بر آن با خالقیت 

کارکنان

ارتباط معناداری بین خالقیت کارکنان با مدیریت 

 دانش، ابعاد تولید دانش، سازمان دهی  دانش، توزیع 

 دانش و کاربرد دانش و همچنین عوامل کلیدی مؤثر 

بر آن )افراد، فناوری، فرهنگ و فرایند( وجود دارد.

20
شوقی، صالحی و 

هویدا
1391

بررسی ارتباط میان رهبری 

خدمتگزار و خالقیت کارکنان

ارتباط معناداری بین خالقیت کارکنان با رهبری 

خدمتگزار و ابعاد آن )تواضع و فروتنی، قابلیت 

اعتماد، خدمات رسانی و مهرورزی( وجود دارد.

21
شوقی، حسین زاده و 

موالیی
1391

بررسی ارتباط میان ابعاد 

مدیریت دانش و عوامل 

کلیدی مؤثر بر آن با خالقیت 

کارکنان

ارتباط معناداری بین خالقیت کارکنان با مدیریت 

 دانش، ابعاد تولید دانش، سازمان دهی  دانش، توزیع 

 دانش و کاربرد دانش و همچنین عوامل کلیدی مؤثر 

بر آن )افراد، فناوری، فرهنگ و فرایند( وجود دارد.

1391شفیع زاده و شوقی22

بررسی ارتباط میان سرمایۀ 

اجتماعی و کارآفرینی 

سازمانی

ارتباط معناداری بین کارآفرینی سازمانی با 

سرمایۀ اجتماعی و همچنین ابعاد آن )ساختاری و 

شناختی( وجود دارد.

23
شفیع زاده، فخاریان 

و شوقی
1390

بررسی ارتباط میان کارآفرینی 

سازمانی و عوامل سازمانی 

مدیریت دانش

ارتباط معناداری بین کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن 

)نوآوری، ریسک پذیری، فعالیت های پیشتازانه و رقابت 

تهاجمی( با عوامل سازمانی مدیریت دانش )فرهنگ 

دانش آفرین، فرایند دانش محور، ساختار دانش محور، 

منابع دانش، درگاه های دانش و رهبری دانش( وجود دارد.

24
شفیع زاده، داوودی 

و شوقی
1390

ارتباط میان روش حل مسئله 

شهودی و خالقیت کارکنان

ارتباط معناداری بین روش حل مسئلۀ شهودی با 

خالقیت کارکنان و ابعاد آن )ابتکار، انعطاف پذیری، 

بسط و سیالی( وجود دارد.

25
شوقی، شفیقی و 

فخاریان
1390

ارتباط میان روش حل مسئلۀ 

شهودی و کارآفرینی سازمانی

ارتباط معناداری بین سبک حل مسئلۀ شهودی 

با کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن )نوآوری باال، 

ریسک پذیری، فعالیت های پیشتازانه و رقابت 

تهاجمی( وجود دارد.
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3. روش شناسی پژوهش

پژوهش پیش رو از نوع مروری است و از متون کتابخانه ای و 
شده  استفاده  مقاله،  تدوین  برای  گوناگون،  اطالعاتی  پایگاه های 
تحقیقی  موضوعی  دربارۀ  تحقیقات  آخرین  مروری  مقالۀ  است. 
را به گونه ای خالصه و سازمان دهی می کند که بتواند به دیگران در 

فهم و تجمیع آن موضوع کمک کند. 
دربارۀ  کلیاتی  ابتدا  در  زیرا  است،  مروری  نوع  از  پژوهش  این 
تعاریف،  و  مفاهیم  قبیل  از  سازمانی  کارآفرینی  و  دانش  جریان 
شیوۀ  به  منابع  و  اطالعات  این  است.  شده  بیان  و...  پیامدها 
و  مقاله ها  کتاب،  )شامل  معتبر  منابع  تمامی  در  کتابخانه ای 
مجله ها، سایت ها، دیسک های رایانه ای، اسناد، نشریه های رسمی 
و  آمارنامه ها  مطبوعات،  خصوصی،  و  شخصی  اسناد  دولتی،  و 

اسناد صوتی و تصویری( بررسی شده و اطالعات مفید با استفاده 
از ابزارهایی مانند فیش، جدول، نقشه، فرم های شبه پرسش نامه یا 
ترکیبی از همۀ آن ها استخراج شده است. تعداد خبرگان پژوهش، 
این  است.  برآورد شده  نفر  اساس جامعۀ دردسترس، چهارده  بر 
داشته  کامل  گاهی  آ دانشی  فرایندهای  و  مدیریت  مبانی  از  افراد 
و در حوزۀ کارآفرینی فعالیت داشته اند. همچنین میانگین سابقۀ 
در  آن ها  غنی  تجربۀ  نشان دهندۀ  که  بوده  سال   22 آن ها  کاری 
این حوزه است. فرایند انجام پژوهش بدین صورت است که در 
خبرگان  اختیار  در  آن ها  مشخصات  و  مدل ها  اولیۀ  جداول  ابتدا 
از  مدل ها  از  هریک  دربارۀ  شد  خواسته  آن ها  از  و  گرفت  قرار 
لحاظ رهیافت نهادگرایی، رهیافت ماهیت گرا و رهیافت عمل گرا 

یان دانش از نظر امکان استفاده در ارتباط صنعت و دانشگاه و توجه به عمل گرائی، نهادگرایی و ماهیت گرایی جدول 2: مقایسۀ مدل های جر

یان  مدل جر

دانش
ینی سازمانی نقش مدل در کارآفر

گرا
ل 

عم

گرا
اد

نه

گرا
ت 

هی
ما

بوردتسکی و 

دالک

بــرای اســتفاده از ایــن مــدل بایــد افــراد دارای جایــگاه علمــی و افــرادی از ســازمان در قالب 

گروه هــای کاری مشــترک گــرد هــم جمــع شــوند و تعامــل و تبــادل دانشــی داشــته باشــند.
++--

جوولین و 

همکاران

بــرای اســتفاده از ایــن مــدل بایــد نیازهــای ســازمان بــه دانــش اعــالم شــوند 

و ایــن نیازهــا را افــراد خبــره در دانشــگاه بــرآورده ســازند.
++-+

ژاکوبسن و 

کاکوال

ــای  ــب دوره ه ــاز، در قال ــا نی ــب ب ــازمان، متناس ــر در س ــراد درگی ــوزش اف آم

کوتاه مــدت آموزشــی خــاص در مؤسســات آموزشــی بــا اســتفاده از ایــن مدل 

ــه بیــان دیگــر، دانشــگاه بســتری بــرای خلــق ایده هــای  انجام پذیــر اســت. ب

ــق  ــوند؛ بدین طری ــی ش ــازمان جهت ده ــل س ــد در داخ ــه بای ــت ک ــوی اس ن

ــرار می شــود. ــان دانــش و کارآفرینــی ســازمانی برق ــان جری ــاط می ارتب

--+

اولیور

برگــزاری دوره هــای آموزش هــای عمومــی در دانشــگاه ها و مؤسســات آموزشــی 

بــرای متقاضیــان کار در ســازمان ها به گونــه ای کــه  مهارت هــای عمومــی بــرای 

تعامــل در ســازمان را به دســت آورنــد.

--+

جراحی و 

گنگاوری

اســتفاده از ایــن مــدل بــرای برقــراری ارتبــاط مدیریــت دانــش و کارآفرینــی ســازمانی در 

صورتــی امکان پذیــر اســت کــه دانشــگاه خدمت دهنــدۀ دانشــی و صنعــت مشــتری درنظر 

گرفتــه شــود و بــا توجــه بــه نــوع ایده هــا نیــاز ســازمان بــه دانــش خــاص تعییــن می شــود.

+-+

دونگ و 

همکاران

ایــن مــدل بــرای جریان هــای دانــش درون ســازمان طراحــی شــده و بدیــن نکتــه 

اشــاره دارد کــه هــر ســازمان بایــد بســته بــه نیازهــای خــاص خــود، کــه برگرفتــه 

از ایده هــای کارآفرینانــه اســت، دانــش الزم را تولیــد کنــد کــه ایــن بایــد در بســتر 

تحقیــق و توســعه انجــام پذیــرد.

+--

یوسیف

ایــن مــدل بــرای برقــراری ارتبــاط میــان چنــد ســازمان اســت کــه یــک ســازمان 

دارای دانشــی خــاص اســت و ســازمان دیگــر ایــده ای دارد که نیازمنــد به کارگیری 

دانــش خــاص ســازمان مقابل اســت. ایــن مدل بســیار مفهومــی اســت و جریان 

ــوۀ  ــوص نح ــری درخص ــچ تدبی ــرد و هی ــر می گی ــازمانی درنظ ــش را بین س دان

انجــام فرایندهــای اصلــی تولیــد، انتقــال، کاربــرد، پذیــرش و جــذب دانــش ارائه 

نمی دهــد. همچنیــن جریان هــای دانــش درون ســازمانی را درنظــر نمی گیــرد.

++-++
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اظهارنظر کنند. سپس تغییرات ایجاد و اصالحات الزم ِاعمال شد 
و درنهایت مدل ها مقایسه شد و به تأیید خبرگان رسید. 

4. تبیین نقش جریان دانش در کارآفرینی سازمانی

مقایسۀ نقش مدل های جریان دانش در کارآفرینی سازمانی
به کارگیری  ازنظر  دانش،  گوناگون جریان  مدل های  مقایسۀ  در 
توجه  کارآفرینی سازمانی، می توان جنبۀ  و رونق  تسهیل  برای  آن 
به  توجه  نهادگرا(،  )رهیافت  دانش  جریان  بر  مؤثر  نهادهای  به 
ماهیت عوامل مؤثر بر جریان دانش )رهیافت ماهیت گرا( و توجه 
به اثربخشی سریع و مقطعی )رهیافت عمل گرا( را درنظر گرفت. 
در جدول 2، هفت مدل جریان دانِش توصیف شده از این سه جنبه 
با یکدیگر مقایسه شده است. برای مقایسه از سه عالمت »++«، 
 
ً
کامال است:  معنی  بدین  به ترتیب  که  شده  استفاده   »-« و   »+«

پشتیبانی می کند، تا حدی پشتیبانی می کند و پشتیبانی نمی کند. 
این مقایسه با استفاده از نظر خبرگان انجام شده است.

نقش  می توان  سازمانی،  کارآفرینی  ابعاد  و  مدل ها  به  توجه  با 
مدل های   3 جدول  در  کرد.  بررسی  مدل ها  در  را  دانش  جریان 
فرایند  در  دانش  جریان  از  استفاده  از نظر  سازمانی  کارآفرینی 
نهادهای  به  توجه  جنبۀ  سه  و  شده  بررسی  سازمانی  کارآفرینی 
مؤثر بر کارآفرینی سازمانی )رهیافت نهادگرایی(، توجه به ماهیت 
عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی )رهیافت ماهیت گرا( و توجه 
گرفته  درنظر  عمل گرا(  )رهیافت  مقطعی  و  سریع  اثربخشی  به 
از  شده است. در جدول 3، سه مدل جریان دانِش توصیف شده 
سه جنبه با یکدیگر مقایسه شده اند. برای مقایسه از سه عالمت 
است:  معنی  بدین  به ترتیب  که  استفاده شده  و »-«   »+« ،»++«
پشتیبانی  و  می کند  پشتیبانی  حدی  تا  می کند،  پشتیبانی   

ً
کامال

نمی کند. این مقایسه با استفاده از نظر خبرگان انجام شده است.

ینی سازمانی از نظر امکان استفاده در ارتباط صنعت و دانشگاه و توجه به عمل گرایی، نهادگرایی و ماهیت گرایی جدول 3: مقایسۀ مدل های کارآفر

نقش جریان دانش در مدل کارافرینی سازمانیمدل کارآفرینی سازمانی

گرا
مل 

ع

گرا
هاد

ن

گرا
ت 

هی
ما

کتان و بیولت آ

ایــن مــدل توســعه یــا ارتقــای محصــوالت و خدمــات و همچنین 

فناوری هــا را در تولیــد بخشــی از نــوآوری ســازمانی قــرار داده کــه 

منشــأ ورود جریــان دانــش بــه مــدل به حســاب می آیــد.

+++-

کوراتکو و هاجتس

ایــن مــدل بیــان مــی دارد کــه نــوآوری ابــزار الزم بــرای کارآفرینی اســت. 

ــای  ــی در راهبرد ه ــل اصل ــوآوری را عام ــد ن ــازمان ها بای ــن رو س ازای

خــود بداننــد و آن را توســعه دهنــد. بنابرایــن بــه توســعۀ دانــِش 

ــد. ــود را می طلب ــه خ ــص ب ــان مخت ــه جری ــت ک ــاز اس ــی نی اختصاص

+++

اکلس و نک

ــه  ــی نوآوران ــب ظرفیت ــه در قال ــت کارآفرینان ــدل موفقی ــن م در ای

مدنظــر قــرار می گیــرد که ســازمانی را بــرای بازســازی و بقــای خود 

ــی  ــش کارآفرین ــر نق ــن ب ــازد و همچنی ــا می س ــدت توان در بلندم

فــردی نیــز تأکیــد می شــود، بنابرایــن بایــد دانــش الزم متناســب بــا 

ــود. ــق ش ــازمان تزری ــه س ــده ب ــای شناسایی ش فرصت ه

+-++

نتیجه گیری و پیشنهادها

مستلزم  فناوری  و  علم  سریع  تحوالت  از  صحیح  بهره برداری 
بهره گیری  موجب  که  است  روزآمد  دانش  دراختیارداشتن 
سازمان ها از مدیریت دانش و فرایندهای آن می شود. در سال های 
اخیر، نوآوری به منزلۀ یکی از دستاوردهای مدیریت دانش که برای 
سازمان ایجاد مزیت رقابتی می کند مورد توجه قرار گرفته است. 
به  کیفیت  و  کارایی  از  رقابتی  مزیت  اصلی  منبع  سال ها  این  در 
نیرویی  همان  کارآفرینی  است.  یافته  تغییر  نوآوری  و  کارآفرینی 
یاد  توسعه  و  رشد  محرک  موتور  با  عنوان  آن  از  امروزه  که  است 

می شود. با توجه  به اهمیت کارآفرینی برای ایجاد مزیت رقابتی، 
فرایند  از  الزم  بسترهای  ایجاد  با  که  بود  خواهد  موفق  سازمانی 
کارآفرینی پشتیبانی کند. در گذشته تحقیقات بسیاری درخصوص 
سرمایۀ  شبکه،  ساختار،  )فرهنگ،  سازمانی  کارآفرینی  بسترهای 
پژوهش  نتایج  توجه  به  با  است.  گرفته  صورت  و...(  اجتماعی 
سازمانی  کارآفرینی  عوامل  مهم ترین  از  یکی  که  گفت  می توان 
مدیریت دانش است که در گذشته کمتر به آن توجه شده است. 
کسب  کارآفرینی  توسعۀ  برای  بسترها  مهم ترین  از  یکی  بی تردید 
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بیان می کنند،  پژوهشگران  به طوری که  است.  دانش  به کارگیری  و 
مزیت رقابتی پایدار فقط از طریق به کارگیری دانش برای نوآوری 
پژوهشگران  ازسوی  که،  این رو چندی است  از  به دست می آید. 
حکم  در  دانش  به کارگیری  و  کسب  سازمانی،  دانش  مدیریت 
رقابتی  در شرایط  موفقیت کسب وکارها  از مهم ترین عوامل  یکی 

موردتوجه قرار گرفته است.
در این مقاله به بررسی تأثیر رویکرد جریان دانش در کارآفرینی 
جریان  تأثیر  موضوع  به  نگرش  است.  شده  پرداخته  سازمانی 
دانش  زیرا  است،  ارزشمند  بسیار  سازمانی  کارآفرینی  در  دانش 
ایجاد  در  غیرقابل انکار  و  تأثیرگذار  نقشی  آن  جریان  مدیریت  و 
دارد.  سازمان ها  در  کارآفرینانه  ایده های  کاربردی شدن  و  ایده ها 
عملیاتی سازِی  و  توسعه  ابزارهای  نیازمند  سازمانی  کارآفرینی 
ایده هاست و از نگاهی دیگر، طبق بیان ُولپل )2016(، ایجاد ایدۀ 
جدید به نگرشی جدید و دریافت دانشی جدید نیاز دارد. بنابراین 
ایجاد و مدیریت جریان دانش در سازمان ازیک سو باعث ایجاد 
ایده های  می شود  باعث  ازسوی  دیگر  و  می شود  جدید  ایده های 
مدل های  بررسی  شوند.  عملی  سازمان  در  مسکوت  و  بالقوه 
موجود جریان دانش مشخص نمود که جریان دانش بستری است 
که، با تأمین نیاز کارآفرینانۀ سازمان، ایده های مناسب سازمان را 
پرورش می دهد و در مسیر تکامل و توسعه یاری می کند. ازمنظر 
اصلی  مجرای  که  شد  مشخص  سازمانی  کارآفرینی  مدل های 
تأثیرگذاری جریان دانش بر کارآفرینی سازمانی توسعۀ دانش در 
بنابراین  است.  اکتشافات  و  اختراعات  ایده ها،  توسعۀ  و  سازمان 
نقش جریان دانش در کارآفرینی سازمانی غیرقابل انکار و نیازمند 

توسعه و مدل سازی بیشتر است.
در پایان، پیشنهادهایی برای ارتقای سازمان ها و شرکت ها ارائه می شود:

خود،  فعالیت  بستر  با  متناسب  سازمان ها،  و  شرکت ها     •
دوره  ها و کارگاه های آموزشی را بر اساس دانش الزم برگزار کنند 
تا بین کارکنان بخش های سازمان احساس همراهی ایجاد شود 

و ایده های جدید ازسوی کارکنان ارائه و پیگیری شود.

•   برای افزایش توان توسعۀ دانش سازمان، بخش های تحقیق 
یابد و  و توسعه در سازمان ها و شرکت ها ایجاد شود و توسعه 

رویکردهای جدی در جریان دانش سازمان تعیین شود.

سرمایه های  در  ذهنی  جرقۀ  ایجاد  و  دانش  روزآمدکردن     •
دانشی  جریان  در  مشتری  از  بهره گیری  نیز  و  سازمان  دانشی 

موجب رونق و توسعۀ کسب وکار می شود. 
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میان  »ارتباط   .)1390( بهزاد  شوقی،  و  امیرحسین  داوودی،  رضا،  شفیع زاده، 

روش حل مسئلۀ شهودی و خالقیت کارکنان )مطالعۀ موردی: شرکت کاریزان 

خودرو(«. دومین کنفرانس بین المللی استراتژی ها و تکنیک های کشف و حل 

مسئله. تهران، مجتمع فرهنگی آموزشی راهبردی، 3 و 4 اسفند 1390.

ارتباط  »بررسی   .)1390( بهزاد  شوقی،  و  محمد  فخاریان،  رضا،  شفیع زاده، 

میان عوامل سازمانی مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی )مطالعۀ موردی 

و26   25 دانش،  مدیریت  کنفرانس  چهارمین  پارس(«.  آلومینیوم  شرکت 

تهران. رازی  بین المللی  همایش های  مرکز   ،1390 بهمن 

عامر   ، نجم آبادی  دهقان   ، آرش  رضازاده،  بهزاد،  شوقی،   ، رضا  شفیع زاده، 
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)مطالعۀ  کارکنان  خالقیت  و  سازمانی  هوش  میان  ارتباط  »تبیین   .)1391(

موردی: شرکت بهینه تکنیک(«. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری 

تولید ملی، قم، 23 و24 شهریور 1391. و 

شوقی، بهزاد، حسین زاده، داوود و موالیی، علی )1391(. »بررسی ارتباط میان 

ابعاد مدیریت دانش و عوامل کلیدی مؤثر بر آن با خالقیت کارکنان )مطالعۀ 

ملی  همایش  اولین  کاوه(«.  شهرصنعتی  خودرو  کاریزان  شرکت  موردی: 

حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور، 27 اردیبهشت 1391.

ارتباط  »تبیین   .)1391( داوود  حسین زاده،  و  رضا  شفیع زاده،  بهزاد،  شوقی، 

کاریزان  موردی: شرکت  )مطالعۀ  سازمانی  کارآفرینی  و  هیجانی  میان هوش 

.1391 شهریور   5 گرگان،  نوین،  مدیریت  علوم  ملی  همایش  خودرو(«. 

شوقی، بهزاد، شفیقی، فاطمه و فخاریان، محمد )1390(. »ارتباط میان روش 

حل مسئلۀ شهودی و کارآفرینی سازمانی )مطالعۀ موردی: شرکت آلومینیوم 

پارس(«. دومین کنفرانس بین المللی استراتژی ها و تکنیک های کشف و حل 

مسئله، 3 و 4 اسفند 1390، مجتمع فرهنگی آموزشی راهبردی تهران.

شوقی، بهزاد، صالحی، سید محمد و هویدا، احمد )1391(. »بررسی ارتباط 

میان رهبری خدمتگزار و خالقیت کارکنان )مطالعۀ موردی: شرکت آلومینیوم 

مدیریت  و  مهندسی  ملی  کنفرانس  چهارمین  کاوه(«.  صنعتی  شهر  پارس 

المپیک تهران، 7 و 8 خرداد 1391. نوآوری، هتل 

شوقی، بهزاد، نظری، ستار و رضازاده، آرش )1391(. »تبیین ارتباط میان هوش 

اولین  تکنیک(«.  بهینه  شرکت  موردی:  )مطالعۀ  کارکنان  خالقیت  و  سازمانی 

کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، قم، 23 و24 شهریور 1391.

)مفاهیم،  سازمانی  کارآفرینی   .)1391( بهزاد  و شوقی،  صالحی، سیدیوسف 

نهان. راز  انتشارات  تهران:  نظریه ها(.  و  تعاریف 

مرکز  انتشارات  تهران:  کارآفرین.  سازمان های   .)1382( جلیل  صمدآقایی، 

دولتی. مدیریت  آموزش 

بهزاد  شوقی،  و  عامر  دهقان  نجم آبادی،  آرش،  رضازاده،  ابوالقاسم،  عربیون، 

سازمانی  کارآفرینی  و  کارآفرینی  مهارت های  میان  ارتباط  »تبیین   .)1391(

مدیریت  علوم  ملی  همایش  پارس(«.  آلومینیوم  شرکت  موردی:  )مطالعۀ 

.1391 شهریور   5 گرگان،  نوین، 

آرش  رضازاده،  و  عامر  دهقان نجم آبادی،  بهزاد،  شوقی،  ابوالقاسم،  عربیون، 

)1391(. »تبیین ارتباط میان سرمایۀ  اجتماعی و خالقیت کارکنان )مطالعۀ 

 موردی: صنایع ریخته گری شهرصنعتی کاوه(«. همایش ملی علوم مدیریت 

نوین، گرگان، 5 شهریور 1391.

عربیون، ابولقاسم، آقاجانی، طهمورث، شوقی، بهزاد و رضازاده،آرش )1391(. 
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کاوه الیاف(«. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، قم، 

23 و24 شهریور 1391.

عزتی، منصور و سیدنقوی، میرعلی )1388(. مبانی کارآفرینی. تهران: مؤسسه 

کار و تأمین اجتماعی.
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المپیک تهران، 7 و 8 خرداد 1391. هتل 
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دورۀ 3، شمارۀ 4، ص 123-115.

مقیمی، سیدمحمد )1387(. کارآفرینی در نهادهای جامعۀ مدنی )پژوهش در 
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