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این مقاله به ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگیهای مدیران ارشد دانش

در سازمانها پرداخته است .به این منظور ،روش تحقیق فراترکیب مورد استفاده قشرار
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بود که مدیر ارشد دان
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بایستی

داششته باششد .در نهایشت دو مقولشه در سشطا شایسشتگیهشای فنشی و

به این مقاله به شکل زیر استناد کنید:

در مدیریت دان  ،تسلط بشر کسشب و

دورن متن:

اجتماعی شناسایی گردید که مفاهیم تخص

کار سازمان به عنوان شایستگیهشای فنشی و نیشف مفشاهیم مهشارتهشای میشانشخصشی،

فهرست منابع:

ویژگیهای شخصی و مهارتهای مدیریتی در مقوله شایستگیهای اجتمشاعی طبقشه-
بندی گردید .بنابراین میتوان نتیجه گرفت مدیر ارشد دان

بایسشتی دارای مهشارت-

های فنی-اجتماعی 1باشد .در مرحله باد با استفاده از روش تجفیه و تحلیشل آنتروپشی
شانون ،میفان پشتیبانی مطالاات گذشته از کدها و مفاهیم بررسی شد .در میان کشدها،
ششناخت برنامششههشای کششاربردی و فنششاوریهشای مششدیریت دانششی و در میششان مفششاهیم،

مدیریت اطالعات.
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ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگیهای مدیر ارشد
دانش با روش فراترکیب
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نتیجششه ایششن پششژوه

بششرای انتخششام مششدیران ارشششد دان ش

شایستگیهای مدیران ارشد دان

بهششره ببرنششد .مقالششهای کششه

را با روش فراترکیب و بشهطشور جشامع طبقشهبنشدی

نماید ،مشاهده نشد و از این رو ،مقاله در روششناسی و نتایج دارای نوآوری است.
کلیدواژهها :شایستگی ،فراترکیب ،مدیر ارشد دان  ،مدیریت دان
*نرگس فرزانه کندری nfarzaneh@ut.ac.ir

 .1مقدمه

دان

اساسیترین عنصر و یک منبع کلیدی استراتژیک برای دستیابی به داراییها و قابلیت-

های نامشهود سازمانها بوده ( )Cao and Xiang 2012و اهمیت آن برای موفقیت سازمان به طور
گستردهای به رسمیت شناخته شده است؛ چنانکه صاحبنظرانی چون «دراکر ،داونپورت ،پروساک
و نوناکا »1بر این امر تأکید نمودهاند ( .)Schroeder, Pauleen & Huff 2012از اواخر دهه ،1990
مدیران اجرایی دریافتند که سازمانها باید داراییهای نامشهود خود را بهبود بخشیده و از آن بهره-
برداری نمایند .این امر توجه آنان را به سوی مدیریت دان
(and Raider 2006

دان

و تالش در این زمینه اففای

داد

)Desouza؛ اما بر خالف تالشهای سازمانی ،بسیاری از طرحهای مدیریت

با شكست مواجه شده و عدم اطمینان از امكان مدیریت منابع دان  ،به عنوان علت شكست

ابراز شده است .شكست برنامههای مدیریت دان

اغلب به فقدان یكپارچگی و همراستایی کسب

و کار ،عدم وجود اهداف استراتژیک شفاف ،عدم پشتیبانی مدیریت ارشد و عدم شفافیت توزیع
اختیارات مرتبط با مدیریت دان

مربوط میشود

(Pauleen & Huff 2012

پژوه های این حوزه نقشی با عنوان مدیر ارشد دان

2

 .)Schroeder,در

مورد بررسی قرار گرفته است که از

مدیران بلندپایه اجرایی میباشد و مسؤل اطمینان از حداکثرشدن ارزش مهمترین منبع سازمان -
دان  -است .اگر کارکرد مدیریت دان

در سازمان به خوبی تاریف و پشتیبانی نشده باشد،
Drucker, Davenport, prusak & Nonaka
Chief Knowledge Officer
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مهارتهای مدیریتی دارای بیشترین ضریب اهمیشت بودنشد .سشازمانهشا مشیتواننشد از
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مؤلفه افراد ،فرایندها و فناوریهاست ،مدیر ارشد دان

نیازمند مجموعهای از مهارتهای خاص

است ( )Migdadi 2016که هر سه مؤلفه و ارتباط میان آنها را درک نماید .این مهارتها کمک
میکنند که وی بتواند به آسانی با همه بخ های کسب و کار ارتباط برقرار نماید ،نسبت به
اهداف و استراتژیهای سازمان آگاهی داشته و متناسب با آنها برای استراتژی مدیریت دان
برنامهریفی نموده و آن را اجرا نماید .چنین مهارتهایی در آشنایی با فرهنگ سازمان و پیاده-
سازی سیستمها و فاالیتهای مدیریت دان

از طریق برنامههای مدیریت تغییر ،مدیر ارشد دان

را یاری خواهند نمود ( .)Kannabiran and Pandyan 2010مطالاات اخیر نشان میدهد که با رشد
روزاففون اهمیت مدیریت دان  ،جایگاه شغلی با عنوان مدیر ارشد دان

در سازمانها به زودی

فراگیر خواهد شد ( .)Migdadi 2016بنابراین الزم است که افراد و سازمانها در مورد شایستگی-
های الزم برای تصدی این نق
ارشد دان
مؤثر این نق

آگاهی یابند .اگر چه در پژوه های مدیریت دان  ،نق

مدیر

مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در مورد ویژگیها و شایستگیهای الزم برای ایفای
مطالاات اندکی صورت گرفته است ( .)Schroeder, Pauleen & Huff 2012به هر

حال جایگاه مدیر ارشد دان

هنوز در حال تاریف شدن است و بسیاری از سازمانها در تاریف

مناسب نق ها ،مسئولیتها و ویژگیهای آن با چال
مقاله تبیین صالحیت های مدیر ارشد دان

مواجهند ( .)Migdadi 2016هدف از این

با روش فراترکیب است .روش فراترکیب این امكان را

فراهم میکند تا اهم مطالاات انجام گرفته (با توجه به تاریف جاماه آماری) در این زمینه بررسی
شده ،یافتهها ترکیب شود و طبقهبندی مناسبی برای شایستگیها ارائه گردد.
 .2مبانی نظری پژوهش

ظهور کارکرد مدیریت دان

1

را میتوان به سال  ،1993نسبت داد .زمانی که «پیتر دراکر »

جمله مشهور خود در مورد جاماه پساسرمایهداری را مطرح کرد ( .)McKeen and Staple 2004به
Peter Drucker

1

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 13:40 IRDT on Friday July 20th 2018

وجود مدیر ارشد دان

امری حیاتی است .از آنجا که مدیریت دان

شامل یكپارچه نمودن سه
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نیست؛ بلكه این منبع دان

است و همچنان خواهد بود .سازمانها با مدیریت مناسب دان

خود

توانستهاند به گونهای شایسته ،مفیت رقابتی خلق کنند (عارفنژاد ،امیرخانی و سبحانی.)1391 ،
پس از شناخت مدیریت دان  ،سازمانها به سرعت به سمت آن سوق پیدا کردند ،جایگاهها شكل
گرفتند ،سیستمها توساه یافتند و اقدامات تاریف شدند ( .)McKeen and Staple 2004در بسیاری از
سازمانهای بفرگ و برخی سازمانهای کوچک ،یک مدیر اجرایی با عنوان مدیر ارشد دان
تاریف شد که جایگاهی برای راهاندازی ،پیشبرد و هماهنگی برنامههای مدیریت دان
 .)and Schot 1999مدیران ارشد دان

در قلب فرایندهای مدیریت دان

بود ( Earl

( )Migdadi 2016و به

عنوان یكی از عوامل حیاتی موفقیت آن مارفی شدند .سازمانهای مختلف ،نامهای متفاوتی برای
مدیر ارشد دان

در نظر گرفتهاند که متداولترین آنها هدایتگر سرمایه فكری ،هدایتگر مدیریت

دان  ،هدایتگر یادگیری سازمانی ،هدایتگر مدیریت بهترین تجارم ،مدیر بهترین تجارم ،مدیر
(et al. 2010

 .)Bursteinپژوه های متاددی به تاریف مدیر ارشد

دان

استراتژیک بودهاند

دان

پرداختهاند که با دقت در آنها میتوان تااریف مدیر ارشد دان

را در دو دسته تااریف

کارکردمحور و ویژگی محور طبقهبندی نمود .در تااریف کارکردمحور مانند جدول  ،1مدیر
ارشد دان

با توجه به وظایف و کارکردهای آن در سازمان تبیین شده است.
جدول  .1تعاریف مدیر ارشد دانش از دیدگاه وظایف و کارکردها
تعریف مدیر ارشد دانش

مدیر ارشد دان  ،دان

را در سازمان مدیریت میکند.

کسی که مسؤل ارتقای منابع دانشی موجود ،غیرقابل تقلید کردن آن و کاربرد کارا و
مؤثر دان

در سازمان است.

کسی که مسؤل ایجاد فرهنگ تسهیم دان  ،پشتیبانی از انجمنهای خبرگی ،رهبری
و تایین استراتژی ،بكارگیری سیستم پاداش میباشد.
مسئولیت اصلی این پست سازمانی ایجاد و تداومبخشی شرایط مناسبی است که

پژوهشگر (سال)

)Guns (1997
Awazu and Desouza
)(2004
Bennet and Neilson
)(2004
Raub and Von
)Wittich (2004
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اعتقاد وی ،منبع اقتصادی اساسی -ابفار تولید -به هیچ عنوان سرمایه ،منابع طبیای یا نیروی کار
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کارمندان را به توزیع و بهرهمندی از داراییهای دان

سازمان تشویق کند.

کسی که هماهنگ کننده و مسؤل ایجاد یكپارچگی و حرفهای نمودن ابتكارات
مدیریت دان

در سازمان و مسؤل جهتگیری استراتژیک آن میباشد .بازسازی

مخازن دانشی و یكپارچگی پایگاه دادههای مختلف و نیف ارائه خدمات مشاوره برای

Schroeder, Pauleen
)& Huff (2009

در فاالیت های کسب و کار از جمله موارد تمرکف هماهنگ-

ادغام مدیریت دان
کننده میباشد.

به عنوا ن عضوی از شورای مدیریت دان  ،نقشی حیاتی در برقراری ارتباط میان
بر عهده دارد .برنامهریفی کلی و اجرای

شورا با سایر نق های مدیریت دان

استراتژی ،توساه برنامههای مدیریت دان  ،انجام پروژههای کوتاهمدت با کمک
سایر ذینفاان و تسهیل ارتباط استراتژیک مستمر مدیریت دان

Kannabiran and
)Pandyan (2010

با سایر واحدهای

کسب و کار از دیگر وظایف آن است.
کسی که مسؤل تایین چشمانداز کلی ،جهتگیری سیاسی و مدیریت و نظارت بر
میباشد و تأثیر مدیریت دان

فاالیتهای تیم اصلی مدیریت دان

بر کسب و کار

Nagarajan et al
)(2012

را ارزیابی مینماید.
کسی که مسؤل توساه و پیادهسازی استراتژی مدیریت دان
است و دارای مهارتهای تسهیم دان

و مدیریت منابع دانشی

میباشد .همچنین بررسی نیازها ،همراستایی

استراتژیک برنامه ریفی و اجرای فاالیتها برای دستیابی سازمان به ارزش را بر عهده

Zyngier and
)Burstein (2012

دارد.
مدیر ارشد دان

مسئولیت برنامهریفی و اداره کردن منابع دانشی جهت به ارمغان

آوردن مفایای محسوس برای بهرهوری و عملكرد سازمان را بر عهده دارد؛ لذا
برنامهریفی بلندمدت و کوتاهمدت در خصوص مدیریت دان
بودجهبندی برای مدیریت دان
مسئولیتهای مدیر ارشد دان

و برنامهریفی مالی و

و اصالح فرایندهای کاری مربوط به این حوزه از

()1386

است.

با توجه به تااریف ارائه شده در جدول شماره  ،1نق
دان

مالكی ،بهآذین و حسنوی

این مدیر در تایین استراتژی مدیریت

و عملی نمودن فرایندهای دانشی برجسته است .تاریفی که میتوان از مجموع موارد مطرح
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سازمان را قادر می سازد تا دستاورد مدیریت دانشی متناسب با سازمان ایجاد کرده و
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مدیریت منابع دانشی ،تایین چشمانداز ،استراتژی ،اهداف و نظارت بر پیادهسازی فرایندهای
مدیریت دانشی را در جهت تحقق مستمر و پایدار منافع سازمان بر عهده دارد .حداکثر نمودن
ارزش ایجاد شده از دان

برای سازمان از اهداف کاری وی است.
باید دارای چه شایستگی-

با توجه به این تاریف این سؤال مطرح میشود که مدیر ارشد دان
های کلیدی باشد تا بتواند این نق

را ایفا نماید؟ هدف این پژوه

پاسخگویی به این سؤال بوده

است .منظور از شایستگی طبق نظر «مربیل» 1دان  ،مهارت ،توانایی و صفتهای شخصیتی است
که به عملكردهای باال منجر میشود ( .)1997تااریف متاددی از شایستگی توسط محققان ارائه
شده است که ویژگی مشترک این تااریف دان  ،مهارت ،توانایی و ویژگیهای فردی (از جمله
انگیفه ،مفهومهای ذهنی ،ارزش ،نگرش ،ویژگیهای فیفیكی) میباشد که یا یكی از آن یا تمام
عوامل را داراست ،که این عوامل میتوانند منجر به عملكرد موفق شوند.
همچنین ،از جمله تااریف ویژگیمحور میتوان به پژوه
ماتقدند مدیر ارشد دان

«ارل و اسكات» اشاره نمود که

بایستی شناخت خوبی از فناوری داشته باشد تا بتواند فناوریهای مناسب

برای اکتسام ،ذخیره ،جستجو و تسهیم دان

را به سازمان ارائه نماید .همچنین نسبت به محیط

اجتماعی سازمان آگاه باشد تا بتواند محیطی مشوق و تسهیلگر گفتمان و تاامل برای خلق و تسهیم
دان

فراهم آورد .توانایی آغاز فاالیت جدید به منظور توساه کسب و کار و ریسکپذیری

حاکی از شایستگی کارآفرینی مدیر ارشد دان
مدیریت دان

است .وی باید یک استراتژیست باشد تا بتواند از

به عنوان ابفاری برای تحول کسب و کار بهره ببرد .به این منظور باید بتواند تصویر

بفرگتری از سازمان را نسبت به مدیر ارشد اجرایی ببیند و قادر به تبدیل برنامهها به اقدامات
کاربردی باشد .مشاور بودن ،شایستگی دیگری است که از دیدگاه این محققان باید در مدیر ارشد

Mirabile

1

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 13:40 IRDT on Friday July 20th 2018

شده بیان کرد این است که مدیر ارشد دان

نقشی راهبردی در سازمان است که مسئولیت
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دان

اشاره نمودهاند (:)2004

 کارآفرین و متفكر (دیدن تصویری بفرگتر از سازمان)؛ تواناییهای مدیریت و رهبری؛ ارتباطات قوی؛ دارای تجربه در حوزههای مالی ،منابع انسانی و بازاریابی؛ -دارای دان

ایجاد ارزش اففوده بوسیله مدیریت دان

با توجه به گفارههای کسب و کار

(نرخ بازگشت سرمایه ،مایارهای عملكردی و توانایی برای توساه مورد کسب و کار)؛
 -دارای دان

درباره استراتژیها و فرایندهای انتقال دان

آشكار و ضمنی در سراسر مرزهای

سازمانی؛
 -دارای دان

درباره فناوریهای موجود و در حال تكامل برای ترویج مدیریت دان

(مانند

پورتالها و فناوریهای یادگیری توزیع شده و همیارانه)؛
 -دارای دان

(شامل توساه همكاری

و توانایی برای تسهیل خلق ،تسهیم و استفاده مجدد دان

با شرکا ،طراحی محیط دانشی خالق ،استفاده از ساختارهای تشویقی)؛
 -دارای دان

کاری در مورد پژوه های فالی و پیادهسازی استراتژیهای مدیریت دان ،

اطالعات ،داده و مستندات و مدیریت پروژههای دانشی؛
 -توانایی درک اهمیت اقتصادی و جهانی توساه سازمانهای دان

بنیان برای برطرف کردن

چال های عصر دان ؛
 متفكر سیستمی در پیادهسازی راهحلهای مدیریت دان ؛ توانایی طراحی ،توساه و حفظ انجمنهای خبرگی؛ -توانایی ایجاد ،توساه و حفظ جریان دان

(در شبكههای اجتماعی و کارهای تیمی مجازی)؛

 توانایی اکتسام ،ارزیابی و استفاده از بهترین تجارم (شامل استفاده از داستان سرایی برایانتقال این تجارم)
 توانایی برای مدیریت تغییر و پروژههای دانشی پیچیده.Bennet & Neilson

1
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دان

وجود داشته باشد (« .)1999بنت و نیلسون »1به موارد زیر به عنوان شایستگیهای مدیر ارشد
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پردازش و ویژگیهایی شامل تفكر مفهومی ،مدیریت افراد و پروژهها ،برقراری ارتباط مؤثر داخلی
و خارج سازمانی و توانایی متقاعد کردن و حمایت میباشد

(Kaplan 2007 cited Migdadi 2016

.)in
 .3پیشینۀ تجربی پژوهش

«ارل و اسكات »1در مقالهای با عنوان "مدیر ارشد دان
ویژگیهای مدیر ارشد دان

پرداختهاند .آنان در پژوه

چیست؟" به بررسی نق  ،جایگاه و
خود با  20مدیر ارشد دان

از شرکت-

های امریكایی و اروپایی مصاحبه نمودهاند و کارکردهای مدیر ارشد دان  ،قابلیتها و شایستگی-
های وی ،تفاوت میان مدیر ارشد دان

و مدیر ارشد اطالعات ،ویژگیهای شخصیتی ،منابع

موردنیاز ،عوامل حیاتی موفقیت ،ضرورت وجود این نق

در سازمان را مورد سؤال قرار دادهاند

( .)1999این مقاله به عنوان منبع اصلی پژوه هایی است که در این زمینه به مطالاه پرداختهاند و
توسط دانشگاه «ام آی تی »2منتشر شده است .با وجود نكات ذکر شده ،این مقاله یک پیمای

و از

نوع تحقیقهای کمی است .به همین جهت در فرایند فراترکیب وارد نشده است.
«آوازو و دسوزا »3در مقاله خود با عنوان "رؤسای دانشی :مدیران ارشد دان  ،مدیران ارشد
یادگیری و مدیران ارشد حریم خصوصی" به بررسی وظایف و کارکردهای این سه نق

دانشی

پرداختند .آنان ابتدا به بررسی اعالنهای شغلی برای این نق ها و دالیل استخدام آنان در صنایع
مختلف پرداختند و سپس با استفاده از مصاحبه نیمهساخت یافته با گروهی از مدیران ارشد دان ،
یادگیری و حریم خصوصی ،دیدگاههای جدید در مورد تأثیر این افراد در مدیریت منابع دانشی را
یافته و اعتبار داده های مرحله قبل را تأیید کردند و به این نتیجه رسیدند که این سه نق

دارای

وظایف متفاوت ولی روابط متقابل هستند ( .)2004نكته قابل توجه در این مقاله اشاره به مهارت-
1

Earl and Schot
MIT Sloan Review
3
Awazu and Desouza
2
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مدیر ارشد دان

یک مدیر منحصربفرد ،یكپارچه یا ترکیبی است که دارای مهارتهای
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در مدیریت اطالعات و دان

تاداد محدودی از شایستگیها مطرح شده است .اما آیا ویژگیهای شخصیتی مانند آنچه ارل و
اسكات ذکر کردند ،برای این نق

اهمیت ندارد؟

«عبدالكریم و حسین »1در مقالهای با عنوان "ادراک مدیران از مدیریت اطالعات و نق
مدیران دانشی و اطالعات" با انجام مطالاه موردی در سازمانهای بازرگانی مالفی پیشرفت
مدیریت دان

و اطالعات را در آنها مورد بررسی قرار دادند .آنان همچنین به شناسایی نیازمندی-

های اطالعاتی مدیران ،کارکردهای مدیران دان

و اطالعاتی مؤثر و مهارتهای موردنیاز این

مدیران پرداختهاند .شایستگی های مورد بررسی در این مقاله عبارتند از :توانایی و تخص

در زمینه

مدیریت دان  ،آگاهی در زمینه کسب و کار سازمان ،مهارتهای ارتباطی باال ،توانایی برای کار
تیمی ،شناخت برنامههای کاربردی و فناوریها ،مهارتهای رهبری و مدیریت ،خالقیت در تدوین
استراتژیهای نوین و نوآوری در تاریف هدفهای جدید ( .)2008دیدگاه این محققان در مورد
شایستگی های مدیر ارشد دان
دان

وسیاتر است؛ اما برخی موارد مانند تخص

در زمینه مدیریت

به صورت کلی مطرح شده است .همچنین ویژگیهای شخصیتی مورد توجه آنان نیف نبوده

است.
«کانابیران و پاندیان »2در مقاله خود با عنوان "نق

توانمندساز حكمرانی در راهبردی نمودن و

پیادهسازی مدیریت دان " به اهمیت حكمرانی مدیریت دان
آن مارفی نمودهاند .در این چارچوم ،شورای مدیریت دان
از مدیر ارشد دان

گفارش می گیرد .مدیر ارشد دان

اشاره نموده و چارچوبی را برای
در رأس قرار دارد و به طور مستقیم

با رهبر دانشی و او نیف با نمایندگان دانشی

در ارتباط است و این ساختار عهدهدار حكمرانی مدیریت دان
نق

است .در این مقاله وظایف هر

تشریا شده است .همچنین به کمبود مطالاات تجربی در زمینه وجود چارچوبی برای برنامه-

ریفی و پیادهسازی مؤثر استراتژی مدیریت دان

اشاره شده است .روش پژوه

این مقاله،

Abdul Karim and Hussein
Kannabiran and Pandyan

1
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های فنی و مدیریتی ،تخص

و ارتباطات کالمی است .بنابراین
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توانایی در اداره پروژههای مدیریت دان  ،آشنا با سیستمها ،ابفارها و فناوریهای مدیریت دان
توانایی در مدیریت تغییر و ایجاد فرهنگ مشوق مدیریت دان
مدیر ارشد دان

مارفی شده است .این محققان تخص

و

در سازمان به عنوان شایستگیهای

در مدیریت دان

و ابااد آن را مورد

بررسی قرار دادهاند (.)2010
«نگراجن »1و همكاران ،در مقالهای با عنوان "طراحی ساختار سازمان ،ارتباطات و پاداش برای
پیادهسازی راهحل مدیریت دان " ساختار سازمان مدیریت دان
ارتباطات و پاداشدهی آن را ارائه نمودند .این ساختار دارای هفت نق
ارشد دان

را طراحی نموده و برنامه
بوده و در رأس آنها مدیر

قرار داد .آنان تمامی وظایف و مسئولیتهای مربوط به هر نق

نموده اند .روش پژوه

را به طور کامل تبیین

این مقاله مطالاه موردی و دلفی بوده است .شكاف پژوهشی شناسایی

شده توسط آنان فقدان شواهد تجربی دردسترس در مورد طراحی و ارائه مدل فرایند ،محیط،
پاداش و ارتباطات برای پیادهسازی راهحلهای مدیریت دان

بوده است .به اعتقاد آنان وجود این

ساختار و تایین نق ها و وظایف آن قبل از پیادهسازی راهحلهای مدیریت دان
( .) 2012در مقاله آنان نیف ابااد مدیریت دان
دان

ضروری است

و تسلط بر آنها به عنوان شایستگی اصلی مدیر ارشد

مارفی شده است .بنابراین اباادی مانند ویژگیهای شخصیتی و مهارتهای ارتباطی و

مدیریتی کمتر مورد توجه بوده است.
اربام شیرانی و فتااله بیاتی ( )1389در مقاله خود با عنوان "رویكرد به میدان آوردن تیم
دان

در حل خالقانه مسایل توسط مدیر ارشد دان " مراحل مختلف حل خالقانه مسأله را مارفی

نم وده و با توجه به آن وظایف مدیر ارشد دان

را در تشویق تیم دانشی برای عمل به این مراحل

تبیین نمودهاند .در این مقاله جنبههای بیشتری از شایستگیهای مورد نیاز مدیر ارشد دان
تاهد ،تخص

 ،توانایی حل مساله ،توانایی کار تیمی و تخص

مانند

در ابااد مختلف مدیریت دان

Nagarajan

1
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مطالاه موردی بوده است .در این مقاله توانایی در برنامهریفی و اجرای استراتژی مدیریت دان ،
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میتوان پرداخت.
همان طور که مالحظه گردید ،اگر چه مقاالت ذکر شده به موضوع مارفی مدیر ارشد دان
کارکردها و ویژگیهای آنها پرداختهاند (که مبنای پژوه

و

حاضر بودهاند) و برخی ویژگیها و

کارکردها را طبقهبندی نمودهاند اما اغلب به بیان برخی شایستگیهای کلی مانند آشنایی با کسب
و کار سازمان و شناخت مدیریت دان

اکتفا نمودهاند .هیچ یک از مطالاات ذکر شده به طور

جامع به شناسایی و طبقهبندی شایستگیهای مدیر ارشد دان

نپرداختهاند و هر یک به بخشی از

مهارتها اشاره نمودهاند.
 .4روششناسی پژوهش

فراترکیب یک روش تحقیق کیفی است که ترکیبی تفسیری از یافتههای کیفی ارائه مینماید
بهگونهای که نتیجه ترکیب ،بی

از مجموع یافتههای منابع مورد استفاده است .هدف فراترکیب

توساه تئوری ،خالصهسازی و تامیم در سطا باال برای ایجاد دسترسی بیشتر به یافتههای کیفی به
منظور کاربرد عملی آنهاست ( .)Sandelowski and Barroso 2007فراترکیب شامل مرور یكپارچه و
نظاممند ادبیات کیفی مورد نظر و تجفیه و تحلیل دادههای ثانویه و اصلی از مطالاات منتخب
نیست ،بلكه تحلیل یافته های این مطالاات است .به عبارت دیگر ترکیبی از تفسیر تفسیرهای داده-
های منتخب است ( .)Zimmer 2006این روش در سالهای اخیر توجه محققان زیادی را به سوی
خود جلب کرده است .درواقع ،عبارت فراترکیب کیفی بهعنوان چتری است که اشاره به
خانوادهای از رویكردهای روششناختی برای توساه دان

جدید بر پایه تحلیل دقیق و جامع

یافتههای تحقیق کیفی موجود است .از دیدگاهی دقیقتر ،فراترکیب کیفی مجموعه تئوریها،
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مورد توجه بوده و از جامایت بیشتری برخوردار است اما در هر جنبه به موارد متادد دیگری نیف

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

یافتههای مطالاات کیفی است (.)Xu 2008
با توجه به هدف پژوه

حاضر برای تایین ویژگیهای مدیر ارشد دان

و ارائه چارچوبی

یكپارچه از این ویژگی ها با استفاده از مطالاات کیفی گذشته ،از روش فراترکیب بهره گرفته می-
شود .در این پشژوه  ،از روش هفتمرحلهای «سندلوسكی و باروسو )2007( »2استفاده میششود.
ایشن منبع در پژوه های فراترکیب بیشترین استفاده را دارد .مراحل این روش بهترتیب شامل
تنظیم سؤال تحقیق ،جستجوی نظاممند ادبیات ،جستوجشو و انتخام متون مناسب ،استخراج
اطالعات مقاله ،تجفیه و تحلیل و ترکیب یافتههای کیفی ،کنترل کیفیت و ارائه یافتههاست .سپس
به منظور تایین ضریب اهمیت و اولویت هر یک از مفاهیم کشف شده از روش کمی آنتروپشی
شانون استفاده شده است .به منظور تایین روایی فراترکیب ،ابفار ارزیابی حیاتی ،3لیست کامل و
جامای از سواالت را ارائه می دهد که برای تایین اعتبار ،کاربردی بودن و تناسب مطالاه می توانند
بكاربرده شوند (گلین .)2006 ،4نحوه بكارگیری این ابفار در مقاله حاضر ،در بخ

کنترل کیفیت

ارائه میگردد .برای تایین پایایی از روش توافق بین دو کدگذار استفاده میشود بدین صورت که
عالوه بر محقق که اقدام به کدگذاری اولیه نموده است ،محققی دیگر نیف همان متنی را که خود
محقق کدگذاری کرده است را بدون اطالع از کدهای او و جداگانه کدگذاری نموده است .در
صورتی که کدهای این دو محقق به هم نفدیک باشد ،نشاندهنده توافق باال بین این دو کدگذار
میباشد که بیانکننده پایایی است .برای محاسبه ضریب توافق دو کدگذار از ضریب کاپا

5

استفاده شده است .در این تحقیق تاداد پنج مقاله از مقاالتی که محقق کدگذاری کرده است ،در
اختیار یكی از خبرگان برای ارزیابی قرار گرفته که به طور کلی  20کد استخراج شده است .نتایج

1

Grand narratives
Sandelowski and Barroso
3
CASP
4
Glynn
5
Kappa
2
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روایتهای بفرگ ،1تامیم دادن یا ترجمههای تفسیری است که محصول یكپارچگی یا مقایسههای
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اس اس ،1مقدار  0.675بوده است که از مقدار قابل قبول آن ( )0.6باالتر بوده است (گویت،2
 .)2012همانطور که مشاهده میشود چون عدد ماناداری حاصل شده برای شاخ

کاپا کوچكتر

از  0/05می باشد لذا فرض استقالل کدهای استخراجی رد و بهم وابستگی کدهای استخراجی تائید
می گردد .لذا می توان ادعا نمود که کدهای ابفار مورد استفاده برای استخراج کدها از پایایی
کافی برخوردار بودهاند( .صادقی مقدم)1390 ،
 .5یافتههای پژوهش

بر اساس مراحل ذکر شده پژوه

با تنظیم سؤال پژوه

آغاز شد.

.5.1تنظیم سؤال پژوهش

چه چیفی :اولین گام در فراترکیب تایین "چه چیفی" مطالاه است .در این پژوه
"شایستگیهای مدیر ارشد دان

سؤال

کدامند؟" چه چیفی مطالاه را شكل می دهد.

چه کسی :منظور از این پارامتر مارفی جاماه مورد مطالاه میباشد .در این پژوه

"پایگاههای

داده و مجالت داخلی و خارج از کشور" مد نظر میباشند.
چه زمانی :چارچوم زمانی مقاالت مورد بررسی را تایین میکند .در این پژوه

بازه زمانی "از

سال  1990تا کنون" مد نظر است.
چگونه :منظور از این پارامتر ،بررسی روشهای گردآوری دادههای تحقیق است .در این پژوه
"دادههای ثانویه" که آن را اسناد و مدارک گذشته نیف مینامند ،مورد استفاده قرار میگیرد .این
اسناد شامل کلیه مقاالت پژوهشی و مروری و نیف فصول کتامهای مرتبط با سؤال پژوه

می-

باشد .در فراترکیب متن این مقاالت جفو دادهها محسوم میگردد.
.5.2جستجوی نظاممند ادبیات

SPSS
Gwet

1
2
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اسپرینگر و پروکوئست »1و دو پایگاه داده به زبان فارسی شامل پایگاه نشریات کشور و پایگاه
اطالعات علمی جهاد دانشگاهی انتخام شدند که تاداد بیشتری از مجالت حوزه مدیریت دان
در آنها وجود دارند .در این پایگاهها ،مقاالت مرتبط با حوزه پژوه

از سال  1990تا کنون

بررسی میگردند .برای جستجوی مقاالت در این پایگاهها از واژگان کلیدی متاددی با توجه به
سؤاالت پژوه

استفاده شد .لیست این واژگان در جدول  2قابل مشاهده است:
جدول  .2واژگان کلیدی مورد جستجو
فارسی

انگلیسی

دفتر مدیریت دان

KM Office

مرکف مدیریت دان

KM Center

تیم مدیریت دان

KM Team

مدیر ارشد دان

Chief knowledge officer

نق های مدیریت دان

KM roles

شایستگی مدیریت دان

KM Competencies

مهارتهای مدیریت دان

KM Skills

در گام نخست پایگاه های داده مارفی شده با استفاده از واژگان و اصطالحات کلیدی جدول
باال جستجو شدند و تمامی مقاالت بر اساس ارتباط عنوان مقاله با آنها در یک فایل صفحه گسترده
جمع آوری شدند 161 .منبع یافت شد که از این تاداد  12مورد فصل کتام و  139مورد مقاله
بودند .هم چنین  154منبع انگلیسی و  7منبع به زبان فارسی بودند.
.5.3جستجو و انتخاب متون مناسب

Scopus, Emerald, Science Direct (Elsevier), Springer, ProQuest

1
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عدم پذیرش مقاالت بررسی میگردند .این مایارها در جدول  3ذکر شدهاند:
جدول  .3معیارهای پذیرش و عدم پذیرش مقاالت
معیار پذیرش

معیار عدم پذیرش

زبان پژوهشها

فارسی و انگلیسی

غیر از زبان فارسی و انگلیسی

زمان انجام

از  1990تا کنون

قبل از 1990

روش تحقیق

کیفی و کیفی/کمی

غیرکیفی

مدیریت دان

جامعه مورد مطالعه

 -نق

غیر از مدیریت دان

های الزم برای دفتر مدیریت دان

شرایط مورد مطالعه  -شایستگیها و مهارتهای الزم برای مدیر ارشد

مواردی غیر از دو مورد ذکر شده

دان
نوع مطالعه

مقاالت چاپ شده در مجالت و فصول کتام

مقاالت کنفرانسی و نظرات شخصی و
مقاالت ناماتبر

در این مرحله  161مقاله یافت شده به طور دقیق طی چند مرحله مورد بازبینی قرار گرفتند تا
مشخ

شود کدام یک متناسب با سؤاالت پژوه

هستند .بنابراین مقاالتی که ارتباطی با سؤاالت

نداشتند طی این مراحل کنار گذاشته شدند و در نهایت مرتبطترین مقاالت برای استخراج پاسخ
سؤاالت مشخ

گردیدند .فرایند بازبینی شامل بررسی عنوان مقاالت ،چكیده و محتوای آنها بود

و در هر مرحله تناسب با مایارهای پذیرش مورد بررسی قرار گرفت .در این پژوه

مراحل فرایند

بازبینی به شرح زیر بوده است:
 .1عنوان مقاالت و چكیده و محتوای آنها بررسی شده و مقاالتی که ارتباطی با سؤاالت پژوه
نداشتند ،کنار گذاشته شدند .در این مرحله  80مقاله به دلیل عدم ارتباط با سؤاالت پژوه

و

 27مقاله که کنفرانسی بودند ،کنار گذاشته شدند و  54مقاله برای بررسی بیشتر وارد مرحله
دوم شدند.
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از آنها حذف گردید و مقاله کاملتر باقی ماند .یک مقاله به این ترتیب حذف گردید.
در نهایت تاداد  53منبع برای ورود به مرحله باد باقی ماند .در مرحله باد بدلیل اینكه هدف
پژوه

بهرهمندی از یافتههای کیفی بود ،مقاالت کمی حذف شدند .بنابراین  26مقاله حذف شده

و  27مقاله باقی ماند.
.5.4کنترل کیفیت

مقاالت باقیمانده میبایست به لحاظ کیفیت محتوا مورد بررسی قرار گیرند .به همین دلیل
روش ارزیابی حیاتی مورد استفاده قرار گرفت .به این منظور چک لیستی مشتمل بر  10سؤال
استفاده شد که در بررسی دقت ،اعتبار و اهمیت مطالاات کیفی پژوه

محقق را یاری نمود.

سؤاالت شامل بررسی اهداف پژوه  ،منطق روش ،طرح پژوه  ،روش نمونهبرداری ،جمع-
آوری دادهها ،اناكاسپذیری یا رابطه میان محقق و مشارکتکنندگان ،مالحظات اخالقی ،دقت
تجفیه و تحلیل دادهها ،بیان واضا و روشن یافتهها وارزش پژوه

است.

هنگام استفاده از این ابفار ،مقاالت مطالاه شده و برای هر مقاله به لحاظ دارا بودن ویژگیهای
باال امتیازی بین یک تا پنج اختصاص مییابد .بر اساس مقیاس  50امتیازی «کسپ »1محقق ،سیستم
امتیازبندی زیر را مطرح کرده و مقاالت را بر اساس درجه کیفی آنها دستهبندی میکند.
خیلی خوم ( ،)41-50خوم ( ،)31-40متوسط ( ،)21-30ضایف ( ،)11-20خیلی ضایف (-10
.)0
یک مقاله نیف به دلیل پایین بودن نمایه آن حذف گردید .بنابراین در این پژوه  ،تاداد  12مقاله به
دلیل کسب امتیاز ضایف و خیلی ضایف حذف شدند و  15مقاله در فرایند ارزیابی پذیرفته شدند
که از این تاداد پنج مقاله امتیاز متوسط ،هشت مقاله امتیاز خوم و دو مقاله امتیاز خیلی خوم را
کسب کردند.

CASP

1
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«آی.اس.آی یا اسكوپوس »1و یا هر دو بودند و یک مقاله فارسی نیف توسط پایگاه استنادی جهان
اسالم نمایه شده است .پس از اتمام مراحل ارزیابی مقاالت ،مطالاه دقیق مقاالت منتخب آغاز می-
گردد .در این مرحله ،محقق مفاهیمی را جستجو میکند که در میان کدهای مطالاات موجود در
فراترکیب ظاهر شدهاند« .سندلوسكی و باروسو» ( )2007به این مورد به عنوان "بررسی
موضوعی" اشاره میکند ،به محض اینكه مفاهیم مشخ

شدند ،محقق یک طبقهبندی ایجاد می-

کند و طبقات مشابه و مرتبط را در گروهی قرار می دهد که آن را به بهترین نحو توصیف می-
کند .به این گروه "مقوله" گفته میشود .در این پژوه

شایستگیهای مدیر ارشد دان

که از

متن مقاالت منتخب استخراج گردید ،به عنوان کد در نظر گرفته شد .طبقهبندی کدها در گروه-
های مشابه نیف مفاهیمی مانند مهارت مدیریت دان

را ایجاد کرد که خود شامل هفت زیرمفهوم

فرایندها ،استراتژیها ،فناوریها ،ساز و کارها ،پژوه ها و پروژههای مدیریت دان

بود .در

سطا باالتر مقولهها در سه سطا مهارتهای فنی ،انسانی و ادراکی شكل گرفتند که در جدول 4
ارائه شده است .به این ترتیب  60کد ،پنج مفهوم اصلی و ش

مفهوم فرعی و در نهایت سه مقوله

شناسایی گردید.
جدول  .4شایستگیهای مدیر ارشد دانش
مفهوم

تخصص
در
مدیریت
دانش

تخص

در

فرایندهای مدیریت
دان

کد

منبع استخراج کد

جستجو و تدوین منابع اطالعاتی،

اربام شیرانی و فتااله بیاتی

ساختاربندی و ذخیرهسازی

()1389

توانایی ارزیابی ایدهها و راهحلها
دارای دان

اربام شیرانی و فتااله بیاتی
()1389

و توانایی برای شناخت

اربام شیرانی و فتااله بیاتی ()1389

ارزش دان  ،تسهیل خلق ،تسهیم و

)Bontis (2001
)Bennet and Neilson (2004
)Zyngier and Burstein (2012

استفاده مجدد دان

ISI or Scopus

1
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متفكر سیستمی در پیادهسازی راهحل-
های مدیریت دان
تحلیل فرهنگی و قوم نگارانه ،توساه

)Bennet and Neilson (2004

طبقهبندی دان  ،تسهیل ممیفی دان
و ارزیابی نیازها

و انجام نگاشت دان

درک ترکیبی از مهارتهای نرم و
سخت ضروری برای خلق ،حفظ و
بكارگیری پایگاه دان

شرکت

ایجاد ارزش اففوده بوسیله مدیریت
دان
دان

درباره استراتژیها و پیادهسازی
آنها
تایین اهداف مدیریت دان
همراستایی مدیریت دان

تخص

استراتژیهای
مدیریت دان

)Bennet and Neilson (2004
)Nagarajan et al. (2012
)Guns (1997
)Bennet and Neilson (2004
Kannabiran and Pandyan
)(2010
)Zyngier and Burstein (2012

اربام شیرانی و فتااله بیاتی ()1389
با

اهداف سازمان برای خلق ارزش
در

Jones, Herschel & Moesel
)(2003

)Zyngier and Burstein (2012

اربام شیرانی و فتااله بیاتی ()1389

شناسایی نیازهای دانشی

)Zyngier and Burstein (2012

درک اهمیت اقتصادی و جهانی توساه
سازمانهای دان

بنیان برای برطرف

)Bennet and Neilson (2004

کردن چال های عصر دان
ایجاد فرهنگ مشوق مدیریت دان

در

سازمان
تایین چشمانداز و سیاستهای مدیریت
دان

و پیادهسازی آنها

اداره کمیته راهبری مدیریت دان
سازمان

Kannabiran and Pandyan
)(2010
)Migdadi (2016
)Migdadi (2016
)Nagarajan et al. (2012

)Nagarajan et al. (2012

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 13:40 IRDT on Friday July 20th 2018

)Nagarajan et al. (2012
)Migdadi (2016
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کسب و کار
اندازهگیری سرمایههای فكری سازمان

اربام شیرانی و فتااله بیاتی ()1389
)Bontis (2001
اربام شیرانی و فتااله بیاتی ()1389

شناخت فناوری-
های مدیریت

شناخت برنامههای کاربردی و فناوری-
های مدیریت دانشی

دان

دان
در ساز و

تخص

کارهای مدیریت
دان

)Guns (1997
)Bontis (2001
Jones, Herschel & Moesel
)(2003
)Awazu and Desouza (2004
)Bennet and Neilson (2004
Raub and Von Wittich
)(2004
Abdul Karim and Hussein
)(2008
Kannabiran and Pandyan
)(2010
)Perrin (2012
)Zyngier and Burstein (2012
)Migdadi (2016

درباره سبکهای یادگیری

طراحی ،توساه و حفظ انجمنهای
خبرگی
اکتسام ،ارزیابی و استفاده از بهترین
تجارم (شامل استفاده از داستان سرایی

)Bennet and Neilson (2004

برای انتقال این تجارم)
آشنایی با پژوه -
های مدیریت
دان
تسلط بر پروژههای
مدیریت دان
تسلط بر دانش کسب و کار

دارای دان

کاری در مورد پژوه -
های فالی

مدیریت پروژههای دانشی

آگاهی در زمینه کسب و کار سازمان

)Bennet and Neilson (2004
Kannabiran and Pandyan
)(2010
)Perrin (2012
)Guns (1997
)Bontis (2001
Jones, Herschel & Moesel
)(2003
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اندازهگیری تأثیر مدیریت دان

بر
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Bennet and Neilson (2004)
Abdul Karim and Hussein
(2008)
Schroeder, Pauleen & Huff
(2009)
Migdadi (2016)
Jones, Herschel & Moesel
(2003)

شناخت فرهنگ سازمان
شناخت بازار داخلی

Raub and Von Wittich
(2004)

آشنایی عمیق با جنبههای رسمی و
 فرهنگ و،غیررسمی ساختار
فرایندهای سازمان

Perrin (2012)

تجربه عملی در صنات

)1389( اربام شیرانی و فتااله بیاتی
Guns (1997)
Bontis (2001)
Bennet and Neilson (2004)
Abdul Karim and Hussein
(2008)
Migdadi (2016)

مهارتهای ارتباطی باال

اربام شیرانی و فتااله بیاتی
)1389(
توان کار تیمی

Guns (1997)
Abdul Karim and Hussein
(2008)
Migdadi (2016)
Awazu and Desouza (2004)
Zyngier and Burstein (2012)

مهارت سخنرانی

)1389(اربام شیرانی و فتااله بیاتی

ایجاد روحیه اعتماد به همكاران در

Bontis (2001)
Migdadi (2016)

سازمان

Raub and Von Wittich
(2004)
Bontis (2001)
Raub and Von Wittich
(2004)
Migdadi (2016)

مهارتهای میان شخصی

همكاری با افراد کلیدی سازمان
قدرت مذاکره
مربی گری
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مرتبط کردن افراد با یكدیگر و تشویق
آنان به حل مسائل یكدیگر و کار
کردن با هم

)Migdadi (2016

اجتماعی بودن
هدفمند
عملگرا

ویژگیهای شخصیتی

مهارتهای پژوه  ،تحلیل و نگارش

)Bontis (2001

پرشور و مشتاق

)Guns (1997
)Migdadi (2016

تالش برای بهبود مستمر

)Bennet and Neilson (2004

فاال در جستجوی ایدههای جدید
شخصیت محبوم
متاهد

Zyngier and Burstein
)(2012
اربام شیرانی و فتااله بیاتی
()1389

تفكر مفهومی

Raub and Von Wittich
)(2004
)Migdadi (2016

ریسک پذیری

)Migdadi (2016

مهارتهای رهبری و مدیریت

)Guns (1997
& Jones, Herschel
)Moesel (2003
Bennet and Neilson
)(2004
Awazu and Desouza
)(2004
Abdul Karim and
)Hussein (2008
)Migdadi (2016

مهارتهای مدیریتی

ترکیبی از مهارتهای فنی ،انسانی و
مالی

)Migdadi (2016
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Bontis (2001)
Zyngier and Burstein
(2012)
اربام شیرانی و فتااله بیاتی

آشنایی با مباحث مالی و حسابداری
مهارت در تصمیمگیری

)1389(

حل مسأله

Raub and Von Wittich
(2004)
)1389( اربام شیرانی و فتااله بیاتی
Jones, Herschel &
Moesel (2003)
Abdul Karim and
Hussein (2008)
Bennet and Neilson
(2004)
Migdadi (2016)
Bennet & Neilson
)2004(
Guns (1997)
Jones, Herschel &
Moesel (2003)
Nagarajan et al. (2012)
Migdadi (2016)
Guns (1997)
Guns (1997)
Jones, Herschel &
Moesel (2003)
Bennet and Neilson
(2004)
Desouza and Raider
(2006)
Kannabiran and Pandyan
(2010)
Migdadi (2016)

خالق و نوآور

کارآفرین
متفكر سیستمی

کلنگر و متفكر راهبردی

1

یكپارچگی

ایجاد تغییر

.توانایی یکپارچه نمودن مهارت های موردنیاز برای ارتقای داراییهای فکری مانند یکپارچگی مهارت فنی و انسانی

1

-
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مشاوره

انتخام مفاهیم بر اساس نظر پژوهشگران انجام شده که در جدول  5به آنها اشاره شده است.
سپس توضیحات مربوط به هر مفهوم و علت انتخام آن برای گروهی از کدها تشریا میگردد.
جدول  .5مفاهیم و منابع استخراج آنها
مفهوم

منبع استخراج مفاهیم

اربام شیرانی و فتااله بیاتی ()1389
دان

و توانایی در زمینه مدیریت دان

تسلط بر دان

کسب و کار

مهارتهای میان شخصی

ویژگیهای شخصیتی
مهارتهای مدیریتی

.5.5تفسیر مفاهیم

 .5.5.1دانش و توانایی در زمینه مدیریت دانش

)Awazu and Desouza (2004
)Abdul Karim and Hussein (2008
)Schroeder, Pauleen & Huff (2009
)Nagarajan et al. (2012
)Migdadi (2016
)Bennet and Neilson (2004
)Parker, Nitse & Flowers (2005
)Abdul Karim and Hussein (2008
)Schroeder, Pauleen & Huff (2009
)Jones, Herschel & Moesel (2003
)Parker, Nitse & Flowers (2005
Burstein et al. 2010
)Migdadi (2016
)،Earl and Schot (1999
)Adamson and Handford (2002
و )Parker, Nitse & Flowers (2005

رضائیان ()1381
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& Jones, Herschel
)Moesel (2003
Raub and Von Wittich
)(2004
Desouza and Raider
)(2006
)Migdadi (2016
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مارفی نمودند که در جدول  5ذکر شدهاند .اقدامات مدیریت دان

عنوان فاالیت های سازمانی قابل مشاهده که مرتبط با مدیریت دان

هستند ،تاریف

به

شدهاند (2012

 .)Mahmoudsalehi, Moradkhannejad & Safariاین اقدامات در چندین گروه طبقهبندی شدند که
شامل فرایندها ،استراتژیها ،فناوریها ،ساز و کارها ،پژوه ها و پروژهها بودند .مجموع فاالیت-
های سازمانی در زمینه اکتسام ،خلق ،تسهیم و انتقال ،مستندسازی و استفاده از دان  ،گروه
فرایندهای مدیریت دان

را تشكیل میدهند ( .)Birasnav and Rangnekar 2010بنابراین کدهای

مرتبط با این فاالیتها ،در این گروه قرار داده شد .هدف از استراتژی مدیریت دان  ،تایین
جهتگیری شفاف برای تاامالت میان نق های مختلف ،اطمینان از پشتیبانی نیازها و جریان
دانشی و تایین مایار برای ارزیابی استراتژی و تایین سیاستهای مدیریت دان
 .)al. 2010به نظر «ارل و اسكات» مدیر ارشد دان

است ( Burstein et

بایستی شناخت کافی از فناوریهای مدیریت

دان

داشته باشد ( .)1999ساز و کارهای متنوعی برای تسهیل اکتسام ،تسهیم و بكارگیری مجدد

دان

وجود دارند از جمله آموزش ،مصاحبه ،برنامههای مربیگری ،داستانسرایی ،گفارشات

مكتوم و مستندسازی تجربه و انجمنهای تبادل فكر (.)De Long and Davenport 2003
 .5.5.2تسلط بر کسب و کار سازمان

«پارکر ،نیتف و فالورز» 1تسلط بر دان

کسب و کار شامل دان

در مورد صنات ،بازار،

مشتریان ،رقبا و بافت عمومی سازمان و کسب و کار را از شایستگیهای مدیران دانشی دانستهاند
( .)2005عالوه بر این «عبدالكریم و حسین» (« ،)2008شرودر ،پائولین و هاف« ،)2009( »2بنت و
نیلسون» ( )2004آن را به عنوان شایستگیهای مدیران ارشد دان

مورد تأکید قرار دادهاند.

 .5.5.3ویژگیهای شخصیتی

Parker, Nitse & Flowers

1

Schroeder, Pauleen and Huff

2
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منابع متاددی تخص
مهم مدیر ارشد دان

و توانایی در زمینه مدیریت دان

را به عنوان یكی از شایستگیهای
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وجود ویژگیهای شخصی خاصی برای مدیران ارشد دان

ضروری است ( )1999که در جدول

 7به این موارد اشاره شد« .آدامسون و هانفورد »1ویژگیهای شخصی را برای مدیران دانشی
برشمردهاند که توانایی منطق و تحلیل ،قدرت مذاکره ،محبوم بودن ،توانایی ایجاد تغییر و انگیفه،
هدفمند بودن از جمله آنهاست (« .)2002پارکر ،نیتف و فالورز» راستی و درستی ،اعتمادبنفس ،باز
بودن ،قابل اعتماد ،حامی ،صداقت ،تمایل به یادگیری را به عنوان ویژگیهای شخصی دانشوران
مارفی نمودهاند (« .)2005رائوم و ونویتیک »2دانشور بودن را به عنوان یكی از ویژگیهای مدیر
ارشد دان

مارفی کردند (.)2004

 .5.5.4مهارتهای میانشخصی
3

«جونف ،هرشل و موسل » ( )2003و نیف «مقدادی» ( )2016مهارتهای میانشخصی را از
مهارتهای مهم برای مدیران ارشد دان

مارفی نمودهاند« .پارکر ،نیتف و فالورز» ( )2005مهارت-

های میان شخصی ایجاد شبكه ،گوش کردن ،تفسیر کردن ،ارتباطات ،کار تیمی ،توانایی مواجهه با
چال ها را برای دانشوران مارفی کردند.
 .5.5.5مهارتهای مدیریتی

رضائیان ( )1381مهارت در تصمیمگیری و حل مسأله ،خالقیت و نوآوری ،کارآفرینی ،تفكر
سیستمی و توانایی برنامهریفی راهبردی را از مهارتهای مدیریتی عنوان نموده است .عالوه بر این
«پارکر ،نیتف و فالورز» (« ،)5200عبدالكریم و حسین» (« ،)2008بنت و نیلسون» ( )2004و «آوازو و
دسوزا» ( )2004مهارتهای رهبری و مدیریت را از شایستگیهای الزم برای مدیران ارشد دان

به

شمار آوردهاند.

1

Adamson and Handford
Raub and Von Wittich
3
Jones, Herschel and Moesel
2
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«ارل و اسكات» اظهار داشتهاند که عالوه بر آشنایی با کسب و کار سازمان و مهارت شغلی
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وی این مهارتها را به سه گروه فنی ،انسانی و ادراکی طبقهبندی نموده است .بر اساس این
تاریف ،منظور از مهارت فنی مهارت به کارگیری علوم ،روشها ،فنون و تجهیفات برای انجام
امور و وظایف تخصصی است .از سوی دیگر «مقدادی» وجود مهارتهای اجتماعی را برای مدیر
ارشد دان

ضروری میداند ( .)2016مهارت اجتماعی به مانای توانایی ایجاد و حفظ روابط

متقابل رضایت بخ

است .نفوذ ،ارتباط ،حل تاارض ،رهبری ،تسهیل تغییر ،همكاری و تااون و

تواناییهای گروهی را میتوان از جمله مهارتهای اجتماعی به شمار آورد (سلیمانی و علیبیگی،
.)1388
بر اساس این طبقهبندی شایستگیهای مدیر ارشد دان  ،شامل دو بخ
 -شایستگی فنی :بر اساس این تاریف ،مدیر ارشد دان

با تسلط بر دان

زیر است:
کسب و کار ،تخص

فرایندها ،استراتژیها ،فناوریها ،ساز و کارها ،پژوه ها و پروژههای مدیریت دان

بر

میتواند

امور و وظایف تخصصی خود را به طور مؤثر به انجام رساند.
 شایستگی اجتماعی :مهارت و توانایی کار با کارکنان و استفاده از آنها برای انجام وظایف محولهاست .بنابراین مهارتهای میانشخصی ارتباطات ،توانایی کار تیمی ،ایجاد روحیه اعتماد به
همكاران و نیف ویژگیهای شخصی را میتوان در این طبقه قرار داد .مهارتهای مدیریتی را می-
توان در این طبقه جای داد.
شكل  1چارچوم ویژگیهای مدیر ارشد دان
دلیل تاداد زیاد کدها و عدم امكان نمای

را در سطا مفاهیم و مقولهها نمای

میدهد .به

آنها در یک شكل به همین سطا اکتفا شده است.
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برای انتخام مقولهها از طبقهبندی مهارتهای مدیر رضائیان ( )1381بهره گرفته شده است.
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فنی

تسلط بر دانش کسب و
کار سازمان
دانش و توانایی در
مدیریت دانش

فرایندهای مدیریت دانش

فناوری های مدیریت دانش

ساز و کارهای مدیریت دانش

ویژگی های شخصیتی

اجتماعی

پژوهش های مدیریت دانش

مهارت میان شخصی
پروژه های مدیریت دانش

مهارت مدیریتی

شکل  .1چارچوب شایستگیهای مدیر ارشد دانش

در نهایت با کمک روش تجفیه و تحلیل کمی آنتروپی شانون میفان پشتیبانی مطالاشات
گذششته از هر یک از کدها و مفاهیم مشخ

شد .آنتروپی شانون نگاه جدیدی به بحث پردازش

دادهها داشته است که بسیار قویتر و ماتبرتر عمل میکند .این روش شاخصی برای اندازهگیری
عدم اطمینان با استفاده از یک توزیع احتمال ارائه مینماید و فراوانی محتوای یک پیام از نقطه نظر
چند پاسخگو در چند مقوله را شمارش میکند (آذر.)1380 ،
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شایستگی های مدیر ارشد دانش

استراتژی های مدیریت
دانش
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فراوانی از  15مقاله

])𝒋𝒊𝑷(𝒏𝑳 𝒋𝒊𝑷[∑

1

0

0

0

7

1

0

0

0

7

2

-0.69

0.25

0.02

6

2

-0.69

0.25

0.02

6

2

-0.69

0.25

0.02

6

2

-0.69

0.25

0.02

6

3

-1.1

0.41

0.04

5

3

-1.1

0.41

0.04

5

جستجو و تدوین منابع اطالعاتی ،ساختاربندی و ذخیرهسازی

1

0

0

0

7

توانایی ارزیابی ایدهها و راهحلها

1

0

0

0

7

1

0

0

0

7

1

0

0

0

7

1

0

0

0

7

کدها

مفاهیم

1

0

0

0

7

همراستایی مدیریت دان

با اهداف سازمان برای خلق ارزش

درک اهمیت اقتصادی و جهانی توساه سازمانهای دان

بنیان

تخص در استراتژی های مدیریت دان
(وزن ،0.16 :رتبه)3 :

برای برطرف کردن چال های عصر دان
اداره کمیته راهبری مدیریت دان
اندازهگیری تأثیر مدیریت دان

سازمان

بر کسب و کار

شناسایی نیازهای دانشی
در سازمان

ایجاد فرهنگ مشوق مدیریت دان
تایین چشمانداز و سیاستهای مدیریت دان

و پیادهسازی

آنها
اندازهگیری سرمایههای فكری سازمان
ایجاد ارزش اففوده بوسیله مدیریت دان
درباره استراتژیها و پیادهسازی آنها

دان
تخص در فرایندهای مدیریت دان
(وزن  ،0.06رتبه) 6:

متفكر سیستمی در پیادهسازی راهحلهای مدیریت دان
تحلیل فرهنگی و قوم نگارانه ،توساه طبقهبندی دان  ،تسهیل
ممیفی دان

و انجام نگاشت دان

و ارزیابی نیازها

درک ترکیبی از مهارتهای نرم و سخت ضروری برای خلق،
حفظ و بكارگیری پایگاه دان

شرکت

𝟏=𝒊

1

0

0

0

7

تایین اهداف مدیریت دان

𝒎

بار اطالعاتی

ضریب اهمیت

رتبه

1

0

0

0

7
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جدول  .6نتایج حاصل از رتبه بندی کدها و مفاهیم با استفاده از آنتروپی شانون
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6

1.79-

0.66

1

0

0

0

7

1

0

0

0

7

1

0

0

0

7

شناخت برنامههای کاربردی و فناوریهای مدیریت دانشی

12

-2.48

0.91

0.09

1

مدیریت پروژههای دانشی

3

-1.1

0.41

0.04

1

0

0

0

خلق ،تسهیم و استفاده دان
ساز و کارهای مدیریت دان
(وزن ،0 :رتبه) 8 :

دان

درباره سبکهای یادگیری

طراحی ،توساه و حفظ انجمنهای خبرگی
اکتسام ،ارزیابی و استفاده از بهترین تجارم (شامل استفاده از
داستان سرایی برای انتقال این تجارم)

فناوری های مدیریت دان
(وزن  ،0.09رتبه)4 :
پروژه های مدیریت دان
پژوه (وزن،0 :
(وزن ،0.04 :رتبه) 7:
رتبه) 8 :

دارای دان

کاری در مورد پژوه های فالی

5

7

شناخت فرهنگ سازمان
دان کسب و کار سازمان
(وزن ،0.07 :رتبه)5 :

شناخت بازار داخلی
آشنایی عمیق با جنبههای رسمی و غیررسمی ساختار ،فرهنگ
و فرایندهای سازمان

7

-1.94

0.71

0.07

2

تجربه عملی در صنات
آگاهی در زمینه کسب و کار سازمان

مهار
ت-
های
مدیر
یت
(وزن
،0.3
رتبه:
)1

ترکیبی از مهارتهای فنی ،انسانی و مالی

1

0

0

0

7
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دارای دان

و توانایی برای شناخت ارزش دان  ،تسهیل

0.06

3
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میان شخصی
(وزن 0.21 :رتبه)2:
ویژگی شخصی
(وزن  ،0.04رتبه) 7 :

مهارت در تصمیمگیری

1

0

0

0

7

متفكر سیستمی

1

0

0

0

7

یكپارچگی

1

0

0

0

7

حل مسأله

2

-0.69

0.25

0.02

6

کارآفرین

2

-0.69

0.25

0.02

6

خالق و نوآور

3

-1.1

0.41

0.04

5

کلنگر و متفكر راهبردی

4

-1.38

0.51

0.05

4

مشاوره

4

-1.38

0.51

0.05

4

مهارتهای رهبری و مدیریت

6

-1.79

0.66

0.06

3

ایجاد تغییر

6

-1.79

0.66

0.06

3

همكاری با افراد کلیدی سازمان

1

0

0

0

7

قدرت مذاکره

1

0

0

0

7

متقاعد کردن و حمایت

1

0

0

0

7

1

0

0

0

7

مهارت سخنرانی

2

-0.69

0.25

0.02

6

ایجاد روحیه اعتماد به همكاران در سازمان

3

-1.1

0.41

0.04

5

مربی گری

3

-1.1

0.41

0.04

5

توان کار تیمی

4

-1.38

0.51

0.05

4

مهارتهای ارتباطی باال

6

-1.79

0.66

0.06

3

اجتماعی بودن

1

0

0

0

7

هدفمند

1

0

0

0

7

عملگرا

1

0

0

0

7

مهارتهای پژوه  ،تحلیل و نگارش

1

0

0

0

7

تالش برای بهبود مستمر

1

0

0

0

7

مرتبط کردن افراد با یكدیگر و تشویق آنان به حل مسائل
یكدیگر و کار کردن با هم
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شخصیت محبوم

1

0

0

0

7

متاهد

1

0

0

0

7

ریسک پذیری

1

0

0

0

7

پرشور و مشتاق

2

-0.69

0.25

0.02

6

تفكر مفهومی

2

-0.69

0.25

0.02

6

یافتههای جدول شماره  6نشان داد که در پژوه های مورد مطالاه ،در میان کدها بیشترین
تأکید بر شناخت برنامههای کاربردی و فناوریهای مدیریت دانشی بوده است .برای محاسبه وزن
هر یک از مفاهیم از مجموع ضریب اهمیت کدهای زیرمجموعه هر مفهوم استفاده شده است .در
نتیجه از میان مفاهیم به ترتیب ،شایستگیهای مدیریتی ،مهارتهای میانشخصی و تسلط بر
استراتژیهای مدیریت دان

مورد توجه بودهاند .این تحلیل کمی همچنین نشان داد که

شایستگیهای حل مسأله ،کارآفرینی ،خالق و نوآور بودن ،کلنگری و تفكر راهبردی ،مشاوره،
مهارتهای رهبری و ایجاد تغییر در میان سایر شایستگیها از اهمیت برخوردارند.
 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف این پژوه

تبیین شایستگیهای مدیر ارشد دان

این منظور ابتدا پیشینه پژوه

با استفاده از روش فراترکیب بود .به

در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت .دان

به عنوان مهمترین

مفیت رقابتی سازمانها مارفی گردید که نشان از اهمیت مدیریت این منبع استراتژیک داشت.
تااریف مختلفی از مدیریت دان

ارائه گردید .برای هموار نمودن مسیر سازمانها جهت پیشرفت،

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دان
مدیران ارشد دان

مورد تأکید قرار گرفت .یكی از این عوامل وجود

بود که حضور آنان در سازمان به عنوان مسؤل و پاسخگوی مدیریت دان

ضروری است .مدیر ارشد دان

به عنوان یكی از مدیران بلندپایه سازمان مارفی گردید و تااریف

موجود در پژوه ها ارائه شد (جدول  .)1بخشی از وظایف مدیران ارشد دان

ارائه شد که شامل
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حداکثر نمودن ارزش دان

سازمانی ،توساه چشمانداز ،اهداف و استراتژیهای مدیریت دان  ،برنامهریفی و تاریف
فرایندهای دانشی و پیادهسازی آنها در سازمان و استفاده از فناوریهای روز در این حوزه و سایر
موارد بود .جهت انجام این وظایف ،مدیران ارشد دان

بایستی شایستگیها و مهارتهای مورد

نیاز را دارا باشند .برای شناسایی این صالحیتها از روش فراترکیب استفاده شد تا ضمن مرور
نظام مند پیشینه موجود ،نتایج مطالاات کیفی منتخب ترکیب گردد و از نتیجه حاصل چارچوبی
کیفی حاصل شود (جدول  .)4در نتیجه فراترکیب  15مقاله منتخب باقی ماند و بر اساس آنها به این
ترتیب  60کد استخراج شد .از ترکیب این کدها ،پنج مفهوم اصلی و ش
گرفت .مفاهیم اصلی شامل تخص

در مدیریت دان  ،تسلط بر دان

مفهوم فرعی شكل
کسب و کار سازمان،

مهارتهای میانشخصی ،مهارتهای مدیریتی و ویژگیهای شخصی شناسایی گردید (جدول )5؛
همچنین مفهوم اصلی تخص

در مدیریت دان

شامل ش

فناوریها ،ساز و کارها ،پژوه ها و پروژههای مدیریت دان
آنها تخص

زیرمفهوم استراتژیها ،فرایندها،
بود که مدیر ارشد دان

بایستی در

داشته باشد .در نهایت دو مقوله در سطا شایستگیهای فنی و اجتماعی شناسایی

گردید که مفاهیم تخص

در مدیریت دان  ،تسلط بر کسب و کار سازمان به عنوان شایستگی-

های فنی و نیف مفاهیم مهارتهای میانشخصی ،ویژگیهای شخصی و مهارتهای مدیریتی در
مقوله شایستگیهای اجتماعی طبقهبندی گردید .بنابراین میتوان نتیجه گرفت مدیر ارشد دان
بایستی دارای مهارتهای فنی-اجتماعی 1باشد .در مرحله باد با استفاده از روش تجفیه و تحلیل
آنتروپی شانون ،میفان پشتیبانی مطالاات گذشته از کدها و مفاهیم بررسی شد .در میان کدها،
شناخت برنامههای کاربردی و فناوریهای مدیریت دانشی و در میان مفاهیم ،مهارتهای مدیریتی
دارای بیشترین ضریب اهمیت بودند (جدول  .)6طبق بررسی انجام شده هیچ مقالهای که با این
جامایت به بررسی صالحیت های مدیر ارشد دان

پرداخته باشد ،توسط محقق یافت نشد و از این

لحاظ مقاله دارای نوآوری میباشد.
Socio-technical

1
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هایی است که این نق
مدیریت دان

را دارا هستند .همچنین تأثیر این شایستگیها بر اجرای فاالیتهای

در سازمان میتواند مورد مطالاه قرار گیرد .پیشنهاد عملی پژوه  ،در نظر گرفتن

این شایستگیها در شرایط احراز شغل مدیران ارشد دان
دان

سازمانهایی است که بخ

مدیریت

یا نقشی با عنوان مدیر دانشی دارند .همچنین با توجه به اهمیت شناخت فناوریهای مدیریت

دانشی و مهارتهای مدیریتی ،کسانی که این شایستگیها را دارند ،در اولویت انتخام قرار می-
گیرند .آموزش و تربیت مدیران ارشد دان
دیگری است که این پژوه

که برخی از این صالحیتها را ندارند ،کاربرد

بر آن تأکید مینماید .سازمانها میتوانند به بررسی تأثیر وجود این

شایستگی ها بر عملكرد مدیران ارشد دان  ،موفقیت مدیریت دان

و در نهایت موفقیت سازمان

بپردازند.
 .7فهرست منابع

آذر ،عادل .1380 .بسط و توساه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده ها در تحلیل محتوی ،فصلنامه علمی-
پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الفهرا  .شماره ( 38 – 37بهارو تابستان  .)80از  1تا .18
اربامشیرانی ،بهروز و محسن فتااله بیاتی . 1389 .رویكرد به میدان آوردن تیم دان

در حل خالقانه مسائل توسط

مدیر ارشد دان  .فصلنامه رشد فناوری :24 .از  47تا .51
سلیمانی ،نادر و فرزانه علی بیگی .1388 .بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران گروههای آموزشی با خود کارآمدی
آنان در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی منطقه ده کشور .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد

اسالمی واحدگرمسار :)4( 3 .از  137تا .154
عارفنژاد ،محسن ،طیبه امیرخانی و محمد سبحانی .1391 .تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت سیستمهای اطالعاتی :با
تأکید بر نق

عوامل سازمانی و یادگیری سازمانی (مطالاه ی موردی سازمان صنایع و ماادن استان اصفهان).

فصلنامه مدیریت فناوری اطالعات :)13( 4 .از  89تا .114
محقر ،علی ،احمد جافرنژاد ،محمد مدرس یفدی و محمدرضا صادقی مقدم .1392 .ارائه الگوی جامع هماهنگی
اطالعاتی شبكه تأمین خودروسازی با استفاده از روش فراترکیب .فصلنامه مدیریت فناوری اطالعات:)4( 5 .
از  161تا .194
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و مسئولیتهای مدیران ارشد اطالعات و مدیران ارشد
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Abstract
This paper provides a framework to clarify the competencies of the
Chief Knowledge Officer in organizations. For this purpose, metasynthesis methodology was adopted. From 161 sources founded in
meta-synthesis process, 15 articles were consistent with accepted
standards. As a result of combining the findings, 60 Code: Five main
concepts (specialization in knowledge management, mastery of
business knowledge, interpersonal skills, managerial skills and
personal characteristics) and two themes (technical and social) were
identified. Shannon Entropy Analysis showed that managerial
competencies and aware from technologies of knowledge
management are the most important factors. Organizations can benefit
from the results of this study to recruit a Chief Knowledge Officer.
Any article was not found by the researchers that have has our
research integrity and methodology. So, this paper has innovation.

