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موضوع :مدیریت دانش

دانش منبعي ارزشمند است كه براي توانمندسازي سازمانها در
جهت نوآوري و رقابت ميباشد .این دانش ميتواند در ميان كاركنان
به آگاهيبخشي آنان منجر گردد .فرایند مدیریت داشتن نيز در واقع
ایجاد یك سيستم در سازمان است كه كار دانشي را نظاممند
مينماید و براي تبدیل دانش به یك كاالي سرمایهاي ،سازمانها
باید جهت ایجاد تعادل ميان فعاليتهاي مدیریت دانش بكوشند.
فرایند مدیریت دانش ميتواند بر ایجاد ،انتشار و به كارگيري دانش
در سازمان منجر شود .در حقيقت مدیریت دانش در هدف نهایي
خود به دنبال افزایش هوشمندي و باالبردن بهره هوشي سازمان
است.
در سازمانهاي دانشي ،دانش به سادگي منتقل ميشود و در اختيار
كاركنان قرار ميگيرد .زماني كه كاركنان به دانش سازماني
دسترسي پيدا ميكنند ميتوانند محيط خود را بشناسند و آن را
معنيدار نمایند .آنها ميتوانند روشهاي جدید و بهتري در
تخصصهاي خود بيابند و آن را معنادار و در اجرا احصا نمایند تا
ميزان بهرهوري نيز در سازمان باال برود.
لذا از توضيحات باال ميتوان این تعریف را از مدیریت دانش كرد
كه« :فرایند ،خلق ،انتشار و به كارگيري دانش به منظور دستيابي
به اهداف سازماني است ما در عصري زندگي ميكنيم كه دانش یك
قدرت است و سرمایههاي دانشي به یك ابزار قدرت عمل ميكنند.
وظيفه مدیریت دانش ،مدیریت سرمایههاي دانشي هر سازمان است
كه یك فرآیندي را باید طي كند تا به اهداف خود برسد .انسان در
مسير تاریخ تكاملي خود و تكامل اجتماعي توانسته كه توليد كننده
دانش باشد و از آن در ایجاد تغييرات در جامعه استفاده نماید.
از جمله دالیلي كه سازمانها از مدیریت دانش بهره ميگيرند
ميتوان به تشخيص كمبودها (خألها) در دانش سازماني ،بهرهوري
بيشتر از سرمایههاي انساني ،یادگيري كارآمدتر و موُثرتر كاركنان،
ارایه كاالها و خدمات با ارزش افزوده بيشتر ،رضایتمندي مشتریان
و كاركنان ،پيشگيري از تكرار اشتباهات ،كاهش دوباره كاري،
صرفه جویي در وقت ،برانگيختن انگيزه خالقيت و نوآوري ،تقویت
موقعيت رقابتي سازمانها ،اشاره كرد .از این رو ،مدیریت دانش،
فرایندي است كه طي آن سازمانها ،به توليد ثروت از دانش یا
سرمایه فكري خود ميپردازد.
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موانع استقرار مدیریت دانش در سازمانها:
برخي از موانع استقرار و اجراي موفقيتآميز مدیریت دانش در
سازمانها به شرح زیر است:
1عوامل انساني :یكي از موانع عمده مدیریت دانش این است كه
انسانها به دالیل گوناگون نميخواهند دانش خود را تسهيم كنند و
مایلند از آن منحصراً براي پيشرفت شخصي خود استفاده كنند.
ممكن است این تصور اشتباه وجود داشته باشد كه چون دانش،
قدرت است پس نباید آن را از دست داد.
 2عوامل سازماني :عمده این عوامل عبارتند از:
 عوامل ساختاري :ساختارهاي سلسله مراتبي و غير منعطفنميتوانند محمل خوبي براي پيادهسازي دانش باشند.
 3عوامل فرهنگي :مدیریت دانش بدون وجود فرهنگ مشاركتي
مناسب و مبتني بر اعتماد نميتواند به گونهاي موفق بكار گرفته
شود اگر یك فرهنگ سازماني ،توزیع و تسهيم دانش را تقویت نكند
مدیریت دانش در آن سازمان با چالشهاي ناگوار روبرو خواهد شد.
 4عوامل سياسي  :ثبات یا عدم ثبات فضاي سياسي كشور ،به دليل
اثرگذاري برفرایند خطمشيگذاري و ثبات مدیریت در سازمانهاي
دولتي ،مدیریت دانش را تحت تأثير قرار خواهد داد .همچنين وجود
فضایي باز در آن افراد به راحتي بتوانند ایدههاي خود را اظهار
نمایند بر روند مثبت فعاليتهاي مدیریت دانش اثرگذار خواهد بود.
 5عوامل فني و تكنولوژیكي :صاحبنظران در تقسيم دانش به دو
نوع دانش كلي اشاره ميكنند دانش نهفته و دانش آشكار .دانش
سازماني ،حاصل تعامل این دو نوع دانش است و این تعامل مستمر
است .دانش ایجاد شده باید به طریقي مناسب نگهداري شود .مراكز
دانش در سازمانها در حقيقت كانون جمعآوري ،سازماندهي و
انتشار دانش هستند .ممكن است این مراكز فيزیكي یا مجازي
باشند .هدف از ایجاد این مراكز ،هدایت افراد به سوي منابع دانش
در داخل یا خارج سازمان است .در این مراكز نقشههاي دانش تهيه،
نگهداري و بهنگامسازي ميشوند.

