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نقش رهبری در مدیریت دانش سازمان
مهندس حامد امیری _کارشناس توسعه مدیریت میدکو

رهبران جدید ،ترسی از سرعت تغییر ندارند ،بلکه از یادگیری استقبال می نمایند .آنها می دانند که
مدیریت موثر به معنای داشتن بیشترین دانش نیست بلکه دانستن چگونگی استفاده از آن است.
هدف این مقاله بحث در خصوص نقش و شایستگی های مورد نیاز توسط رهبر دانشی سازمان است.

-1پشتیبانی از یادگیری و تحصیل
رهبران دانشی الزم است که با هر گونه ابتکاری در سازمان که بر افزایش ظرفیت خلق دانش تاکید
دارد ارتباط برقرار نمایند .برای مثال می توان به رویداد های تسهیم تجربیات و برنامه های توسعه
شغلی که با اکتساب گسترده دانش مرتبط با آن همراه است اشاره کرد .بنابراین رهبران دانشی باید به
جویندگان دانش بیاموزند که چگونه سواالت بهتر و هوشمندانه تری بپرسند.

-2توسعه زیر ساخت ها
• پیشبرد بهترین تجارب
رهبران دانشی می باید زیرساخت ها و مشوق های الزم برای استفاده مجدد از دانش و نوآوری و نیز
ابزاری که بتوان از عملکرد افراد و تیم های موفق الگو برداری کرد را فراهم نمایند.
• ایجاد فرهنگ خلق دانش
برای پیشبرد فرهنگی در سازمان که اشتراک دانش ضمنی و آشکار را تسهیل نماید رهبر دانشی باید
یک تغییر فرهنگی را ایجاد نماید ،یکی از رهبران دانشی آن را اینگونه توضیح داده است:
"تا زمانی که من نتوانم کارکنان را متقاعد کنم که مدیریت دانش تنها برای منفعت رساندن به بقیه
نیست ،امید زیادی برای ترغیب آنها به مدیریت دانش نخواهم داشت .آنها باید ایمان داشته باشند که
مدیریت دانش چیزی را برای آنها به دنبال خواهد داشت" .
• استفاده از مشوق ها و پاداش ها
رهبران دانشی الزم است که مشوق هایی را برای ایجاد انگیزه برای اشتراک دانش ایجاد نمایند .و باید
توجه نمایند که یک پاداش خاص نمی تواند برای همه افراد مناسب باشد ،شناساندن افراد فعال در
مدیریت دانش ،گاهی بهترین پاداش است.

-3ارتباط ،هماهنگی و اطالع رسانی
رهبر دانشی ،رابط اولیه میان تامین کنندگان بیرونی دانش و اطالعات است که تامین آن یکی از هزینه
های عمده بعضی از سازمان ها به شمار می آید .بنابراین مدیریت موثر آن بسیار اهمیت دارد .رهبر
دانشی ورودی های حیاتی برای ایجاد دانش را فراهم می نماید.
شایستگی های مورد نیاز رهبر دانشی
دافی ( )1998در یک مقاله با عنوان "چقدر طول می کشد که یک رهبر دانشی موفق باشیم؟" به
چندین مطالعه اشاره می نماید که به موضوع تعیین اینکه آیا یک نفر برای رهبری دانش سازمان
صالحیت دارد یا خیر پرداخته اند .در اصل ،محققان چهار گروه متمایز از این شایستگی ها را شناسایی
کرده اند که در جدول زیر لیست شده است.
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