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Abstract: This paper provides a framework to clarify the competencies
of the Chief Knowledge Officer in organizations. For this purpose,
meta-synthesis 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 codes and 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
awareness about technologies of knowledge management are the most
important factors. Organizations can benefit from the results of this
study to recruit a chief knowledge officer. No article was found by the
researchers having research integrity and methodology. Therefore, this
paper has innovation.
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مقاله برای اصالح به مدت  9روز نزد پدیدآوران بوده است.

چكيــده :ایــن مقالــه بــه ارائــة چارچوبــی بــرای تبییــن شایســتگیهای مدیــران
ارشــد دانــش در ســازمانها پرداختــه اســت .بــه ایــنمنظــور ،روش تحقیــق
فراترکیــب مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .از  161منبــع یافتشــده طــی مراحــل
فراترکیــب 15 ،مقالــه بــا معیارهــای مــورد پذیــرش منطبــق بــود .در نتیجــة ترکیــب
یافتههــا 60 ،کــد و پنــج مفهــوم اصلــی (تخصــص در مدیریــت دانــش ،تســلط بــر
دانــش کســبوکار ســازمان ،مهارتهــای میانشــخصی ،مهارتهــای مدیریتــی
و ویژگیهــای شــخصی) شناســایی شــدند .همچنیــن ،مفهــوم اصلــی تخصــص
در مدیریــت دانــش شــامل شــش زیرمفهــوم اســتراتژیها ،فرایندهــا ،فناوریهــا،
ســازوکارها ،پژوهشهــا ،و پروژههــای مدیریــت دانــش بــود کــه مدیــر ارشــد
دانــش بایســتی در آنهــا تخصــص داشــته باشــد .در نهایــت ،دو مقولــه در ســطح
شایســتگیهای فنــی و اجتماعــی شناســایی گردیــد کــه مفاهیــم تخصــص در
مدیریــت دانــش ،تســلط بــر کســبوکار ســازمان بهعنــوان شایســتگیهای فنــی
و نیــز مفاهیــم مهارتهــای میانشــخصی ،ویژگیهــای شــخصی و مهارتهــای
مدیریتــی در مقولــة شایســتگیهای اجتماعــی طبقهبنــدی گردیــد .بنابرایــن،
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه مدیــر ارشــد دانــش بایســتی دارای مهارتهــای
فنی-اجتماعــی باشــد .در مرحلــة بعــد بــا اســتفاده از روش تجزیــه و تحلیــل
آنتروپــی «شــانون» ،میــزان پشــتیبانی مطالعــات گذشــته از کدهــا و مفاهیــم بررســی
شــد .در میــان کدهــا ،شــناخت برنامههــای کاربــردی و فناوریهــای مدیریــت
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دانشــی و در میــان مفاهیــم ،مهارتهــای مدیریتــی دارای بیشــترین ضریــب اهمیــت بودنــد .ســازمانها
میتواننــد از نتیجــة ایــن پژوهــش بــرای انتخــاب مدیــران ارشــد دانــش بهــره ببرنــد .مقالــهای کــه
شایســتگیهای مدیــران ارشــد دانــش را بــا روش فراترکیــب و بهطــور جامــع طبقهبنــدی نمایــد،
مشــاهده نشــد .از ایــن رو ،ایــن مقالــه از لحــاظ روش و نتایــج دارای نــوآوری اســت.
كليدواژهها :شایستگی ،فراترکیب ،مدیر ارشد دانش ،مدیریت دانش
 .1مقدمه

دانــش اساس ـیترین عنصــر و یــک منبــع کلیــدی اســتراتژیک بــرای دســتیابی بــه داراییهــا

و قابلیتهــای نامشــهود ســازمانها بــوده ( )Cao and Xiang 2012و اهمیــت آن بــرای موفقیــت
ســازمان بهطــوری گســترده بــه رســمیت شــناخته شــده اســت؛ چنانکــه صاحبنظرانــی چــون

«دراکــر ،داونپــورت ،پروســاک و نونــاکا» 1بــر ایــن امــر تأکیــد نمودهانــد (Schroeder, Pauleen

 .)& Huff 2012از اواخــر دهــه  ،1990مدیــران اجرایــی دریافتنــد کــه ســازمانها بایــد داراییهــای

نامشــهود خــود را بهبــود بخشــیده و از آن بهرهبــرداری نماینــد .ایــن امــر توجــه آنــان را بــه ســوی

مدیریــت دانــش و تــاش در ایــن زمینــه افزایــش داد ()Desouza and Raider 2006؛ امــا بــر
خــاف تالشهــای ســازمانی ،بســیاری از طرحهــای مدیریــت دانــش بــا شکســت مواجــه شــده

و عــدم اطمینــان از امــکان مدیریــت منابــع دانــش ،بهعنــوان علــت شکســت ابــراز شــده اســت.

شکســت برنامههــای مدیریــت دانــش اغلــب بــه فقــدان یکپارچگــی و همراســتایی کســبوکار،

نبــود اهــداف اســتراتژیک شــفاف ،عــدم پشــتیبانی مدیریــت ارشــد و عــدم شــفافیت توزیــع

اختیــارات مرتبــط بــا مدیریــت دانــش مربــوط میشــود ( .)Schroeder, Pauleen & Huff 2012در
پژوهشهــای ایــن حــوزه نقشــی بــا عنــوان مدیــر ارشــد دانــش 2مــورد بررســی قــرار گرفتــه کــه از

سِمتهــای مدیریتــی بلندپایــه و اجرایــی اســت .مدیــر ارش دانــش مســئول حصــول اطمینــان از بــه

حداکثــر رســیدن ارزش مهمتریــن منبــع ســازمان (یعنــی دانــش) اســت .اگــر کارکــرد مدیریــت
دانــش در ســازمان بهخوبــی تعریــف و پشــتیبانی نشــده باشــد ،وجــود مدیــر ارشــد دانــش امــری
حیاتــی اســت .از آنجــا کــه مدیریــت دانــش شــامل یکپارچهنمــودن ســه مؤلفــة افــراد ،فرایندهــا ،و

فناوریهاســت ،مدیــر ارشــد دانــش نیازمنــد مجموع ـهای از مهارتهــای خــاص اســت (Migdadi

 )2016کــه هــر ســه مؤلفــه و ارتبــاط میــان آنهــا را درک نمایــد .ایــن مهارتهــا کمــک میکننــد
2. chief knowledge officer
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کــه وی بتوانــد بــه آســانی بــا هــمة بخشهــای کســبوکار ارتبــاط برقــرار نمایــد ،نســبت بــه

اهــداف و اســتراتژیهای ســازمان آگاهــی داشــته باشــد و متناســب بــا آنهــا بــرای اســتراتژی

مدیریــت دانــش برنامهریــزی نمــوده و آن را اجــرا نمایــد .چنیــن مهارتهایــی در آشــنایی بــا

فرهنــگ ســازمان و پیادهســازی سیســتمها و فعالیتهــای مدیریــت دانــش از طریــق برنامههــای
مدیریــت تغییــر ،مدیــر ارشــد دانــش را یــاری خواهنــد نمــود (.)Kannabiran and Pandyan 2010

مطالعــات اخیــر نشــان میدهــد کــه بــا رشــد روزافــزون اهمیــت مدیریــت دانــش ،جایــگاه شــغلی بــا
عنــوان مدیــر ارشــد دانــش در ســازمانها بـهزودی فراگیــر خواهــد شــد ( .)Migdadi 2016بنابرایــن،

الزم اســت کــه افــراد و ســازمانها در مــورد شایســتگیهای الزم بــرای تصــدی ایــن نقــش آگاهــی

یابنــد .اگرچــه در پژوهشهــای مدیریــت دانــش نقــش مدیــر ارشــد دانــش مــورد توجــه اســت،
امــا در مــورد ویژگیهــا و شایســتگیهای الزم بــرای ایفــای مؤثــر ایــن نقــش مطالعــات اندکــی

صــورت گرفتــه اســت ( .)Schroeder, Pauleen & Huff 2012بــه هــر حــال ،جایــگاه مدیــر ارشــد
دانــش هنــوز در حــال تعریــف شــدن اســت و بســیاری از ســازمانها در تعریــف مناســب نقشهــا،
مســئولیتها و ویژگیهــای آن بــا چالــش مواجهانــد ( .)Migdadi 2016هــدف از ایــن مقالــه تبییــن

صالحیتهــای مدیــر ارشــد دانــش بــا روش فراترکیــب اســت .روش فراترکیــب ایــن امــکان را

فراهــم م ـیآورد کــه اهــم مطالعــات انجامگرفتــه (بــا توجــه بــه تعریــف جامعــة آمــاری) در ایــن
زمینــه بررســی شــده ،یافتههــا ترکیــب شــود و طبقهبنــدی مناســبی بــرای شایســتگیها ارائــه گــردد.
 .2مبانی نظری پژوهش

ظهــور کارکــرد مدیریــت دانــش را میتــوان بــه ســال  ،1993نســبت داد .ایــن زمانــی اســت

کــه «پیتــر دراکــر» 1جملــة مشــهور خــود در مــورد جامعــة پساســرمایهداری را مطرح کــرد (McKeen

 .)and Staples 2004بــه اعتقــاد وی ،منبــع اقتصــادی اساســی (یعنــی ابــزار تولیــد) بــههیچوجــه

ســرمایه ،منابــع طبیعــی یــا نیــروی کار نیســت ،بلکــه منبــع دانــش اســت و همچنــان خواهــد بــود
( .)Drucker 1993ســازمانها بــا مدیریــت مناســب دانــش خــود توانســتهاند بهگونــهای شایســته،

مزیــت رقابتــی خلــق کننــد (عارفنــژاد ،امیرخانــی و ســبحانی  .)1391پــس از شــناخت مدیریــت

دانــش ،ســازمانها بهســرعت بــه ســمت آن ســوق پیــدا کردنــد ،جایگاههــا شــکل گرفتنــد،
سیســتمها توســعه یافتنــد و اقدامــات تعریــف شــدند ( .)McKeen and Staples 2004در بســیاری از
1. Peter Drucker
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ســازمانهای بــزرگ و برخــی ســازمانهای کوچــک ،یــک مدیــر اجرایــی بــا عنــوان مدیــر ارشــد
دانــش تعریــف شــد کــه جایگاهــی بــرای راهانــدازی ،پیشــبرد ،و هماهنگــی برنامههــای مدیریــت

دانــش بــود ( .)Earl and Schot 1999مدیــران ارشــد دانــش در قلــب فرایندهــای مدیریــت دانــش
( )Migdadi 2016و بهعنــوان یکــی از عوامــل حیاتــی موفقیــت آن معرفــی شــدند .ســازمانهای

مختلــف ،نامهــای متفاوتــی بــرای مدیــر ارشــد دانــش در نظــر گرفتهانــد کــه متداولتریــن آنهــا
«هدایتگــر ســرمایة فکــری»« ،هدایتگــر مدیریــت دانــش»« ،هدایتگــر یادگیــری ســازمانی»« ،هدایتگــر

مدیریــت بهتریــن تجــارب»« ،مدیــر بهتریــن تجــارب»« ،مدیــر دانــش اســتراتژیک» بودهانــد
( .)Burstein et al. 2010پژوهشهــای متعــددی بــه تعریــف مدیــر ارشــد دانــش پرداختهانــد کــه بــا

دقــت در آنهــا میتــوان تعاریــف مدیــر ارشــد دانــش را در دو دســته تعاریــف کارکردمحــور و
ویژگیمحــور طبقهبنــدی نمــود .در تعاریــف کارکردمحــور ماننــد جــدول  ،1مدیــر ارشــد دانــش
بــا توجــه بــه وظایــف و کارکردهــای آن در ســازمان تبییــن شــده اســت.

جدول  .1تعاریف مدیر ارشد دانش از دیدگاه وظایف و کارکردها
تعریف مدیر ارشد دانش

پژوهشگر

مدیر ارشد دانش ،دانش را در سازمان مدیریت میکند.

)Guns (1997

کســی کــه مســؤل ارتقــای منابــع دانشــی موجــود ،غیرقابــل تقلیدکــردن آن و کاربــرد
کارا و مؤثــر دانــش در ســازمان اســت.

Awazu and Desouza

کســی کــه مســؤل ایجــاد فرهنــگ تســهیم دانــش ،پشــتیبانی از انجمنهــای خبرگــی،
رهبــری و تعییــن اســتراتژی ،بهکارگیــری سیســتم پــاداش اســت.
مســئولیت اصلــی ایــن پســت ســازمانی ایجــاد و تداومبخشــی شــرایط مناســبی اســت کــه
ســازمان را قــادر میســازد تــا دســتاورد مدیریــت دانشــی متناســب بــا ســازمان ایجــاد
کــرده و کارمنــدان را بــه توزیــع و بهرهمنــدی از داراییهــای دانــش ســازمان تشــویق
کنــد.
کســی کــه هماهنگکننــده و مســؤل ایجــاد یکپارچگــی و حرفهاینمــودن ابتــکارات
مدیریــت دانــش در ســازمان و مســؤل جهتگیــری اســتراتژیک آن اســت .بازســازی
مخــازن دانشــی و یکپارچگــی پایــگاه دادههــای مختلــف و نیــز ارائــة خدمــات مشــاوره
بــرای ادغــام مدیریــت دانــش در فعالیتهــای کســبوکار از جملــه مــوارد تمرکــز
هماهنگکننــده هســتند.
بهعنــوان عضــوی از شــورای مدیریــت دانــش ،نقشــی حیاتــی در برقــراری ارتبــاط میــان
شــورا بــا ســایر نقشهــای مدیریــت دانــش بــر عهــده دارد .برنامهریــزی کلــی و اجــرای
اســتراتژی ،توســعة برنامههــای مدیریــت دانــش ،انجــام پروژههــای کوتاهمــدت بــا
کمــک ســایر ذینفعــان و تســهیل ارتبــاط اســتراتژیک مســتمر مدیریــت دانــش بــا ســایر
واحدهــای کسـبوکار از دیگــر وظایــف آن اســت.
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تعریف مدیر ارشد دانش

پژوهشگر

کســی کــه مســؤل تعییــن چشــمانداز کلــی ،جهتگیــری سیاســی و مدیریــت و
نظــارت بــر فعالیتهــای تیــم اصلــی مدیریــت دانــش اســت و تأثیــر مدیریــت دانــش بــر
کســبوکار را ارزیابــی مینمایــد.

)Nagarajan et al. (2012

کســی کــه مســؤل توســعه و پیادهســازی اســتراتژی مدیریــت دانــش و مدیریــت
منابــع دانشــی و دارای مهارتهــای تســهیم دانــش اســت .همچنیــن ،بررســی نیازهــا،
همراســتایی اســتراتژیک برنامهریــزی و اجــرای فعالیتهــا بــرای دســتیابی ســازمان بــه
ارزش را بــر عهــده دارد.

Zyngier and Burstein
)(2012

مدیــر ارشــد دانــش مســئولیت برنامهریــزی و ادارهکــردن منابــع دانشــی جهــت بــه مالکی ،بهآذین و حسنوی
ارمغــان آوردن مزایــای محســوس بــرای بهــرهوری و عملکــرد ســازمان را بــر عهــده دارد؛ ()1386
لــذا برنامهریــزی بلندمــدت و کوتاهمــدت در خصــوص مدیریــت دانــش و برنامهریــزی
مالــی و بودجهبنــدی بــرای مدیریــت دانــش و اصــاح فرایندهــای کاری مربــوط بــه ایــن
حــوزه از مســئولیتهای مدیــر ارشــد دانــش اســت.

بــا توجــه بــه تعاریــف ارائهشــده در جــدول شــماره  ،1نقــش ایــن مدیــر در تعییــن اســتراتژی

مدیریــت دانــش و عملینمــودن فرایندهــای دانشــی برجســته اســت .تعریفــی کــه میتــوان از

مجمــوع مــوارد مطرحشــده بیــان کــرد ،ایــن اســت کــه مدیــر ارشــد دانــش نقشــی راهبــردی در
ســازمان اســت کــه مســئولیت مدیریــت منابــع دانشــی ،تعییــن چشــمانداز ،اســتراتژی ،اهــداف و
نظــارت بــر پیادهســازی فرایندهــای مدیریــت دانشــی را در جهــت تحقــق مســتمر و پایــدار منافــع

ســازمان بــر عهــده دارد .حداکثرنمــودن ارزش ایجادشــده از دانــش بــرای ســازمان از اهــداف

کاری وی اســت.

بــا توجــه بــه ایــن تعریــف ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه مدیــر ارشــد دانــش بایــد دارای

چــه شایســتگیهای کلیــدی باشــد تــا بتوانــد ایــن نقــش را ایفــا نمایــد؟ هــدف ایــن پژوهــش
پاســخگویی بــه ایــن ســؤال بــوده اســت .منظــور از شایســتگی طبــق نظــر «مربیــل» دانــش ،مهــارت،

توانایــی و صفتهــای شــخصیتی اســت کــه بــه عملکردهــای بــاال منجــر میشــود (.)Mirabile 1997
تعاریــف متعــددی از شایســتگی توســط محققــان ارائــه شــده اســت .ویژگــی مشــترک ایــن تعاریــف

عبارتانــد از :دانــش ،مهــارت ،توانایــی ،و ویژگیهــای فــردی (شــامل انگیــزه ،مفهومهــای

ذهنــی ،ارزش ،نگــرش ،ویژگیهــای فیزیکــی) کــه مدیــر ارشــد دانــش یــک یــا تمــام آن عوامــل
را داراســت؛ عواملــی کــه میتواننــد منجــر بــه عملکــرد موفــق شــوند.

همچنیــن ،از جملــة تعاریــف ویژگیمحــور میتــوان بــه پژوهــش «ارل و اســکات» اشــاره

ی داشــته باشــد تــا بتوانــد
نمــود کــه معتقدنــد مدیــر ارشــد دانــش بایســتی شــناخت خوبــی از فنــاور 

فناوریهــای مناســب بــرای اکتســاب ،ذخیــره ،جس ـتوجو و تســهیم دانــش را بــه ســازمان ارائــه
1423
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نمایــد ،نســبت بــه محیــط اجتماعــی ســازمان آگاه باشــد و بتوانــد محیطــی مشــوق و تســهیلگر
گفتمــان و تعامــل بــرای خلــق و تســهیم دانــش فراهــم آورد (.)Earl and Schot 1999

توانایــی آغــاز فعالیــت جدیــد بهمنظــور توســعة کســبوکار و ریســکپذیری حاکــی از

شایســتگی و کارآفرینــی مدیــر ارشــد دانــش اســت .وی بایــد یــک استراتژیســت باشــد تــا بتوانــد
از مدیریــت دانــش بهعنــوان ابــزاری بــرای تحــول کس ـبوکار بهــره ببــرد .بــه ایــن منظــور بایــد

بتوانــد تصویــر بزرگتــری از ســازمان را نســبت بــه مدیــر ارشــد اجرایــی ببینــد و قــادر بــه تبدیــل

برنامههــا بــه اقدامــات کاربــردی باشــد .مشــاور بــودن ،شایســتگی دیگــری اســت کــه از دیــدگاه
ایــن محققــان بایــد در مدیــر ارشــد دانــش وجــود داشــته باشــد.

«بنــت و نیلســون» بــه مــوارد زیــر بهعنــوان شایســتگیهای مدیــر ارشــد دانــش اشــاره

نمود هانــد:

کارآفرین و متفکر (دیدن تصویری بزرگتر از سازمان)؛
تواناییهای مدیریت و رهبری؛
ارتباطات قوی؛

دارای تجربه در حوزههای مالی ،منابع انسانی و بازاریابی؛

دارای دانــش ایجــاد ارزش افــزوده بهوســیلة مدیریــت دانــش بــا توجــه بــه گزارههــای
کس ـبوکار (نــرخ بازگشــت ســرمایه ،معیارهــای عملکــردی و توانایــی بــرای توســعة مــورد

کســبوکار)؛

دارای دانــش دربــارة اســتراتژیها و فرایندهــای انتقــال دانــش آشــکار و ضمنــی در سراســر
مرزهــای ســازمانی؛

دارای دانــش دربــارة فناوریهــای موجــود و در حــال تکامــل بــرای ترویــج مدیریــت دانــش
(ماننــد پورتالهــا و فناوریهــای یادگیــری توزیعشــده و همیارانــه)؛

دارای دانــش و توانایــی بــرای تســهیل خلــق ،تســهیم و اســتفادة مجــدد دانــش (شــامل توســعة
همــکاری بــا شــرکا ،طراحــی محیــط دانشــی خــاق ،اســتفاده از ســاختارهای تشــویقی)؛

دارای دانــش کاری در مــورد پژوهشهــای فعلــی و پیادهســازی اســتراتژیهای مدیریــت
دانــش ،اطالعــات ،داده و مســتندات و مدیریــت پروژههــای دانشــی؛

توانایــی درک اهمیــت اقتصــادی و جهانــی توســعة ســازمانهای دانشبنیــان بــرای
برطرفکــردن چالشهــای عصــر دانــش؛

متفکر سیستمی در پیادهسازی راهحلهای مدیریت دانش؛
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توانایی طراحی ،توسعه و حفظ انجمنهای خبرگی؛

توانایــی ایجــاد ،توســعه و حفــظ جریــان دانــش (در شــبکههای اجتماعــی و کارهــای تیمــی
مجــازی)؛

توانایــی اکتســاب ،ارزیابــی و اســتفاده از بهتریــن تجــارب (شــامل اســتفاده از داستانســرایی
بــرای انتقــال ایــن تجــارب)؛

توانایی برای مدیریت تغییر و پروژههای دانشی پیچیده (.)Bennet & Neilson 2004
مدیــر ارشــد دانــش یــک مدیــر منحصربهفــرد ،یکپارچــه یــا ترکیبــی اســت کــه دارای

مهارتهــای پــردازش و ویژگیهایــی شــامل تفکــر مفهومــی ،مدیریــت افــراد و پروژههــا،

برقــراری ارتبــاط مؤثــر داخلــی و خــارج ســازمانی و توانایــی متقاعــد کــردن و حمایــت اســت

(2007 cited in Migdadi 2016

.)Kaplan

 .3پیشینۀ تجربی پژوهش

«ارل و اســکات» در مقال ـهای بــا عنــوان «مدیــر ارشــد دانــش چیســت؟» بــه بررســی نقــش،

جایــگاه و ویژگیهــای مدیــر ارشــد دانــش پرداختهانــد .آنــان در پژوهــش خــود بــا  20مدیــر
ارشــد دانــش از شــرکتهای آمریکایــی و اروپایــی مصاحبــه نمودهانــد و کارکردهــای مدیــر
ارشــد دانــش ،قابلیتهــا و شایســتگیهای وی ،تفــاوت میــان مدیــر ارشــد دانــش و مدیــر ارشــد

اطالعــات ،ویژگیهــای شــخصیتی ،منابــع مــورد نیــاز ،عوامــل حیاتــی موفقیــت ،ضــرورت وجــود
ایــن نقــش در ســازمان را مــورد ســؤال قــرار دادهانــد ( .)Earl and Schot 1999ایــن مقالــه بهعنــوان
منبــع اصلــی پژوهشهایــی اســت کــه در ایــن زمینــه بــه مطالعــه پرداختهانــد و توســط دانشــگاه
«امآیتــی» 1منتشــر شــده اســت .بــا وجــود نــکات ذکرشــده ،ایــن مقالــه یــک پیمایــش و از نــوع

تحقیقهــای ک ّمــی اســت .بههمیــن جهــت ،در فراینــد فراترکیــب وارد نشــده اســت.

«آوازو و دســوزا» در مقــالة خــود بــا عنــوان «رؤســای دانشــی :مدیــران ارشــد دانــش ،مدیــران

ارشــد یادگیــری و مدیــران ارشــد حریــم خصوصــی» بــه بررســی وظایــف و کارکردهــای ایــن ســه
نقــش دانشــی پرداختنــد .آنــان ابتــدا بــه بررســی اعالنهــای شــغلی بــرای ایــن نقشهــا و دالیــل
اســتخدام آنــان در صنایــع مختلــف پرداختنــد و ســپس ،بــا اســتفاده از مصاحبــة نیمهســاختیافته بــا

گروهــی از مدیــران ارشــد دانــش ،یادگیــری و حریــم خصوصــی ،دیدگاههــای جدیــد در مــورد
1. MIT Sloan Review
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تأثیــر ایــن افــراد در مدیریــت منابــع دانشــی را یافتــه و اعتبــار دادههــای مرحلــة قبــل را تأییــد کردنــد
و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایــن ســه نقــش دارای وظایــف متفــاوت ،ولــی روابــط متقابــل اســت
( .)Awazu and Desouza 2004نکــتة قابــل توجــه در ایــن مقالــه اشــاره بــه مهارتهــای فنــی و

مدیریتــی ،تخصــص در مدیریــت اطالعــات و دانــش و ارتباطــات کالمــی اســت .بنابرایــن ،تعــداد
محــدودی از شایســتگیها مطــرح شــده اســت .امــا آیــا ویژگیهــای شــخصیتی ماننــد آنچــه کــه

«ارل و اســکات» ذکــر کردنــد ،بــرای ایــن نقــش اهمیــت نــدارد؟

«عبدالکریــم و حســین» در مقالــهای بــا عنــوان «ادراک مدیــران از مدیریــت اطالعــات و

نقــش مدیــران دانشــی و اطالعــات» بــا انجــام مطالعــة مــوردی در ســازمانهای بازرگانــی «مالــزی»
پیشــرفت مدیریــت دانــش و اطالعــات در آنهــا را مــورد بررســی قــرار دادنــد .آنــان همچنیــن ،بــه

شناســایی نیازمندیهــای اطالعاتــی مدیــران ،کارکردهــای مدیــران دانــش و اطالعاتــی مؤثــر و
مهارتهــای مــورد نیــاز ایــن مدیــران پرداختهانــد .شایســتگیهای مــورد بررســی در ایــن مقالــه
عبارتانــد از :توانایــی و تخصــص در زمینــة مدیریــت دانــش ،آگاهــی در زمینــة کســبوکار
ســازمان ،مهارتهــای ارتباطــی بــاال ،توانایــی بــرای کار تیمــی ،شــناخت برنامههــای کاربــردی

و فناوریهــا ،مهارتهــای رهبــری و مدیریــت ،خالقیــت در تدویــن اســتراتژیهای نویــن و

نــوآوری در تعریــف هدفهــای جدیــد ( .)Abdul Karim and Hussein 2008دیــدگاه ایــن

محققــان در مــورد شایســتگیهای مدیــر ارشــد دانــش وســیعتر اســت ،امــا برخــی مــوارد ماننــد

تخصــص در زمینــة مدیریــت دانــش بهصــورت کلــی مطــرح شــده اســت .همچنیــن ،ویژگیهــای

شــخصیتی نیــز مــورد توجــه آنــان نبــوده اســت.

«کانابیــران و پاندیــان» در مقالــة خــود بــا عنــوان «نقــش توانمندســاز حکمرانــی در راهبــردی

نمــودن و پیادهســازی مدیریــت دانــش» بــه اهمیــت حکمرانــی مدیریــت دانــش اشــاره نمــوده و

چارچوبــی را بــرای آن معرفــی نمودهانــد .در ایــن چارچــوب ،شــورای مدیریــت دانــش در رأس
قــرار دارد و بهطــور مســتقیم از مدیــر ارشــد دانــش گــزارش میگیــرد .مدیــر ارشــد دانــش بــا

رهبــر دانشــی و او نیــز بــا نماینــدگان دانشــی در ارتبــاط اســت و ایــن ســاختار عهــدهدار حکمرانــی
مدیریــت دانــش اســت .در ایــن مقالــه وظایــف هــر نقــش تشــریح و بــه کمبــود مطالعــات تجربــی
در زمینــه وجــود چارچوبــی بــرای برنامهریــزی و پیادهســازی مؤثــر اســتراتژی مدیریــت دانــش

اشــاره شــده اســت .روش پژوهــش ایــن مقالــه ،مطالعــة مــوردی اســت .در ایــن مقالــه توانایــی در

برنامهریــزی و اجــرای اســتراتژی مدیریــت دانــش ،توانایــی در ادارة پروژههــای مدیریــت دانــش،
آشــنایی بــا سیســتمها ،ابزارهــا و فناوریهــای مدیریــت دانــش و توانایــی در مدیریــت تغییــر و
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ایجــاد فرهنــگ مشــوق مدیریــت دانــش در ســازمان بهعنــوان شایســتگیهای مدیــر ارشــد دانــش
معرفــی شــده اســت .ایــن محققــان تخصــص در مدیریــت دانــش و ابعــاد آن را مــورد بررســی قــرار

دادهانــد (.)Kannabiran and Pandyan 2010

«ناگاراجــان» و همــکاران در مقالــهای بــا عنــوان «طراحــی ســاختار ســازمان ،ارتباطــات و

پــاداش بــرای پیادهســازی راهحــل مدیریــت دانــش» ســاختار ســازمان مدیریــت دانــش را طراحــی
نمــوده و برنامــة ارتباطــات و پاداشدهــی آن را ارائــه نمودنــد .ایــن ســاختار دارای هفــت نقــش بــوده

و در رأس آنهــا مدیــر ارشــد دانــش قــرار داد .آنــان تمامــی وظایــف و مســئولیتهای مربــوط بــه

هــر نقــش را بهطــور کامــل تبییــن نمودهانــد .روش پژوهــش ایــن مقالــه مطالعــة مــوردی و «دلفــی»
بــوده اســت .شــکاف پژوهشــی شناساییشــده توســط آنــان فقــدان شــواهد تجربــی در دســترس در
مــورد طراحــی و ارائــة مــدل فراینــد ،محیــط ،پــاداش و ارتباطــات بــرای پیادهســازی راهحلهــای

مدیریــت دانــش بــوده اســت .بــه اعتقــاد آنــان وجــود ایــن ســاختار و تعییــن نقشهــا و وظایــف

آن قبــل از پیادهســازی راهحلهــای مدیریــت دانــش ضــروری اســت .در مقالــة آنــان نیــز ابعــاد

مدیریــت دانــش و تســلط بــر آنهــا بهعنــوان شایســتگی اصلــی مدیــر ارشــد دانــش معرفــی شــده
اســت .بنابرایــن ابعــادی ماننــد ویژگیهــای شــخصیتی و مهارتهــای ارتباطــی و مدیریتــی کمتــر
مــورد توجــه بــوده اســت (.)Nagarajan et al. 2012

«اربــاب شــیرانی و فتحالهبیاتــی» در مقالــة خــود بــا عنــوان «رویکــر ِد بــه میــدان آوردن تیــم

دانــش در حــل خالقانــة مســایل توســط مدیــر ارشــد دانــش» مراحــل مختلــف حــل خالقانــة مســئله
را معرفــی نمــوده و بــا توجــه بــه آن وظایــف مدیــر ارشــد دانــش را در تشــویق تیــم دانشــی بــرای

عمــل بــه ایــن مراحــل تبییــن نمودهانــد .در ایــن مقالــه جنبههــای بیشــتری از شایســتگیهای مــورد

نیــاز مدیــر ارشــد دانــش ماننــد تعهــد ،تخصــص ،توانایی حــل مســئله ،توانایــی کار تیمــی و تخصص
در ابعــاد مختلــف مدیریــت دانــش مــورد توجــه بــوده و از جامعیــت بیشــتری برخــوردار اســت ،امــا

در هــر جنبــه ،بــه مــوارد متعــدد دیگــری نیــز میتــوان پرداخــت (.)1389

همانطــور کــه مالحظــه گردیــد ،اگرچــه مقــاالت ذکرشــده بــه موضــوع معرفــی مدیــر ارشــد

دانــش و کارکردهــا و ویژگیهــای آنهــا پرداختــه (کــه مبنــای پژوهــش حاضــر بودهانــد) و برخــی
ویژگیهــا و کارکردهــا را طبقهبنــدی نمودهانــد ،امــا اغلــب بــه بیــان برخــی شایســتگیهای کلــی

ماننــد آشــنایی بــا کس ـبوکار ســازمان و شــناخت مدیریــت دانــش اکتفــا نمودهانــد .هیچیــک از
مطالعــات ذکرشــده بهطــور جامــع بــه شناســایی و طبقهبنــدی شایســتگیهای مدیــر ارشــد دانــش
نپرداختهانــد ،بلکــه هــر یــک بــه بخشــی از مهارتهــا اشــاره نمودهانــد.
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فراتركيــب ،یــک روش تحقیــق کیفــی اســت کــه ترکیبــی تفســیری از یافتههــای کیفــی

ارائــه مینمایــد ،بهگون ـهای کــه نتیجــة ترکیــب ،بیــش از مجمــوع یافتههــای منابــع مــورد اســتفاده

اســت .هــدف فراترکیــب توســعة تئــوری ،خالصهســازی و تعمیــم در ســطح بــاال بــرای ایجــاد

دسترســی بیشــتر بــه یافتههــای کیفــی بهمنظــور کاربــرد عملــی آنهاســت (Sandelowski and

 .)Barroso 2007فراترکیــب شــامل مــرور یکپارچــه و نظاممنــد ادبیــات کیفــی مــورد نظــر و تجزیــه

و تحلیــل دادههــای ثانویــه و اصلــی از مطالعــات منتخــب نیســت ،بلکــه تحلیــل یافتههــای ایــن

مطالعــات اســت .بهعبــارت دیگــر ،فراترکیــب ترکیبــی از تفســیر تفســیرهای دادههــای منتخــب
اســت ( .)Zimmer 2006ایــن روش در ســالهای اخیــر توجــه محققــان زیــادی را بــه ســوی خــود

جلــب کــرده اســت .در واقــع ،عبــارت فراترکیــب کیفــی بهعنــوان چتــری اســت کــه اشــاره بــه

خانــوادهای از رویکردهــای روششــناختی بــرای توســعة دانــش جدیــد بــر پایــة تحلیــل دقیــق و
جامــع یافتههــای تحقیــق کیفــی موجــود دارد .از دیدگاهــی دقیقتــر ،فراترکیــب کیفــی مجموعــة

تئوریهــا ،روایتهــای بــزرگ ،1تعمیــمدادن یــا ترجمههــای تفســیری اســت کــه محصــول

یکپارچگــی یــا مقایســههای یافتههــای مطالعــات کیفــی اســت (.)Xu 2008

بــا توجــه بــه هــدف پژوهــش حاضــر ،بــرای تعییــن ویژگیهــای مدیــر ارشــد دانــش و ارائــة

چارچوبــی یکپارچــه از ایــن ویژگیهــا بــا اســتفاده از مطالعــات کیفــی گذشــته ،از روش فراترکیــب
بهــره گرفتــه میشــود .در ايــن پـــژوهش ،از روش هفتمرحلـهاي «سندلوســكي و باروســو» اســتفاده

ميشـــود .ايـــن منبــع در پژوهشهــاي فراترکیــب بيشــترين اســتفاده را دارد .مراحــل ايــن روش

بهترتيــب ،شــامل تنظيــم ســؤال تحقيــق ،جس ـتوجوی نظاممنــد ادبیــات ،جستوجـــو و انتخــاب
متــون مناســب ،اســتخراج اطالعــات مقالــه ،تجزيــه و تحليــل و تركيــب يافتههــاي كيفــي ،كنتــرل
كيفيــت و ارائــة يافتههاســت .ســپس ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ اﻫﻤﻴﺖ و اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ

ﻛﻤﻲ آﻧﺘﺮوﭘـﻲ «ﺷﺎﻧﻮن» اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .بهمنظــور تعییــن روایــی فراترکیــب،
ﻛﺸﻒﺷﺪه از روش ّ
ابــزار ارزيابــي حياتــي ،2ليســت کامــل و جامعــي از ســؤاالت را ارائــه ميدهــد کــه بــراي تعييــن

اعتبــار ،کاربــردي بــودن و تناســب مطالعــه ميتواننــد بــهکار بــرده شــوند ( .)Glynn 2006نحــوة

بهکارگیــری ایــن ابــزار در مقالــة حاضــر ،در بخــش کنتــرل کیفیــت ارائــه میگــردد .بــراي تعییــن

پایایــی از روش توافــق بيــن دو كدگــذار اســتفاده ميشــود ،بدينصــورت كــه عــاوه بــر محقــق
)2. CASP (Critical Appraisal Skills Program
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كــه اقــدام بــه كدگــذاري اوليــه نمــوده ،محققــي ديگــر همــان متــن را بــدون اطــاع از كدهــاي او
و جداگانــه كدگــذاري نمــوده اســت .در صورتــي كــه كدهــاي ايــن دو محقــق بــه هــم نزديــك

باشــد ،نشــاندهندة توافــق بــاال بيــن ايــن دو كدگــذار اســت كــه بيانكننــدة پايايــي اســت .بــراي

محاســبة ضريــب توافــق دو كدگــذار از ضريــب «کاپــا» 1اســتفاده شــده اســت .در ايــن تحقيــق تعــداد

پنــج مقالــه از مقاالتــي کــه محقــق کدگــذاري کــرده ،بــراي ارزيابــي در اختيــار يکــي از خبــرگان

قــرار گرفتــه و بهطــور کلــي  20کــد اســتخراج شــده اســت .نتايــج حاصــل از کدگــذاري دو محقــق
نشــان میدهــد کــه ضریــب کاپــای محاسبهشــده توســط نرمافــزار «اسپـیاساس» ،2مقــدار 0/675

بــوده اســت کــه از مقــدار قابــل قبــول آن ( )0/6باالتــر بــوده اســت ( .)Gwet 2012همانطــور كــه
مشــاهده ميشــود ،چــون عــدد معنــادار حاصلشــده بــراي شــاخص «کاپــا» كوچكتــر از 0/05

اســت ،فــرض اســتقالل كدهــاي اســتخراجي رد و وابســتگي كدهــاي اســتخراجي بــه هــم تأییــد
ميگــردد .بنابرایــن ،ميتــوان ادعــا نمــود كــه كدهــاي ابــزار مــورد اســتفاده بــراي اســتخراج كدهــا
از پايايــي كافــي برخــوردار بودهانــد (محقــر و همــکاران .)1392

 .5یافتههای پژوهش

بر اساس مراحل ذکرشده ،پژوهش با تنظیم سؤال پژوهش آغاز شد.
 .1-5تنظیم سؤال پژوهش

چــهچیــزی :تعییــن اینکــه «چــهچیــزی» مــورد مطالعــه اســت ،اولیــن گام در فراترکیــب اســت .در
ایــن پژوهــش ســؤال «شایســتگیهای مدیــر ارشــد دانــش کدامانــد؟ چــه چیــزی ایــن مطالعــه را

تشــکیل میدهــد.

چــه کســی :منظــور از ایــن پارامتــر معرفــی جامعــة مــورد مطالعــه اســت .در ایــن پژوهــش «پایگاههای
داده و مجــات داخلــی و خــارج از کشــور» مــد نظر هســتند.

چــه زمانــی :چارچــوب زمانــی مقــاالت مــورد بررســی را تعییــن میکنــد .در ایــن پژوهــش بــازة

زمانــی «از ســال  1990تاکنــون» مــد نظــر اســت.

چگونــه :منظــور از ایــن پارامتــر ،بررســی روشهــای گــردآوری دادههــای تحقیــق اســت .در ایــن
پژوهــش «دادههــای ثانویــه» کــه آن را اســناد و مــدارک گذشــته نیــز مینامنــد ،مــورد اســتفاده قــرار
2. SPSS

1. Kappa
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میگیــرد .ایــن اســناد شــامل کلیــة مقــاالت پژوهشــی و مــروری و نیــز فصــول کتابهــای مرتبــط

بــا ســؤال پژوهــش اســت .در فراترکیــب متــن ایــن مقــاالت جــزو دادههــا محســوب میگــردد.
 .2-5جستوجوی نظاممند ادبیات

در ایــن پژوهــش پنــج پایــگاه داده ب ـ ه زبــان انگلیســی شــامل «اســکوپوس ،امرالــد ،ســاینس

دایرکــت ،اســپرینگر و پروکوئســت» 1و دو پایــگاه داده بــهزبــان فارســی شــامل «پایــگاه نشــریات
کشــور» و «پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی» انتخــاب شــدند کــه تعــداد بیشــتری از
مجــات حــوزة مدیریــت دانــش در آنهــا وجــود دارد .در ایــن پایگاههــا ،مقــاالت مرتبــط بــا

حــوزة پژوهــش از ســال  1990تاکنــون بررســی میگردنــد .بــرای جس ـتوجوی مقــاالت در ایــن
پایگاههــا از واژگان کلیــدی متعــددی بــا توجــه بــه ســؤاالت پژوهــش اســتفاده شــد .لیســت ایــن
واژگان در جــدول  ،2قابــل مشــاهده اســت.

جدول  .2واژگان کلیدی مورد جستوجو
فارسی

انگلیسی

دفتر مدیریت دانش

KM Office

مرکز مدیریت دانش

KM Center

تیم مدیریت دانش

KM Team

مدیر ارشد دانش

Chief knowledge officer

نقشهای مدیریت دانش

KM roles

شایستگی مدیریت دانش

KM Competencies

مهارتهای مدیریت دانش

KM Skills

در گام نخســت ،پایگاههــای دادة معرفیشــده بــا اســتفاده از واژگان و اصطالحــات کلیــدی

جــدول بــاال جس ـتوجو شــدند و تمامــی مقــاالت بــر اســاس ارتبــاط عنــوان مقالــه بــا آنهــا در
یــک فایــل صفحــه گســترده جمـعآوری شــدند 161 .منبــع یافــت شــد کــه از ایــن تعــداد  12مــورد

فصــل کتــاب و  139مــورد مقالــه بودنــد .همچنیــن 154 ،منبــع انگلیســی و  7منبــع بهزبــان فارســی
بودنــد.

1. Scopus, Emerald, Science Direct (Elsevier), Springer, ProQuest
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 .3-5جستوجو و انتخاب متون مناسب

در ایــن گام منابــع یافتشــده در مرحلــة قبــل بهصــورت گامبــهگام بــر اســاس معیارهــای

پذیــرش یــا عــدم پذیــرش مقــاالت بررســی میگردنــد .ایــن معیارهــا در جــدول  ،3ذکــر شــدهاند.
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  1990تاکنون

قبل از 1990

روش تحقیق

کیفی و کیفی/کمی

غیرکیفی

جامعة مورد مطالعه

مدیریت دانش

غیر از مدیریت دانش

شرایط مورد مطالعه

نقشهای الزم برای دفتر مدیریت دانش
شایستگیها و مهارتهای الزم برای مدیر ارشد دانش

مواردی غیر از دو مورد ذکرشده

نوع مطالعه

مقاالت چاپشده در مجالت و فصول کتاب

مقاالت کنفرانسی و نظرات
شخصی و مقاالت نامعتبر

در ایــن مرحلــه 161 ،مقالــة یافتشــده بهطــور دقیــق طــی چنــد مرحلــه مــورد بازبینــی قــرار

گرفتنــد تــا مشــخص شــود کــدامیــک متناســب بــا ســؤاالت پژوهــش هســتند .بنابرایــن ،مقاالتــی که

ارتباطــی بــا ســؤاالت نداشــتند طــی ایــن مراحــل کنــار گذاشــته شــدند و در نهایــت ،مرتبطتریــن

مقــاالت بــرای اســتخراج پاســخ ســؤاالت مشــخص گردیدنــد .فراینــد بازبینــی شــامل بررســی عنــوان
مقــاالت ،چکیــده و محتــوای آنهــا بــود و در هــر مرحلــه تناســب بــا معیارهــای پذیــرش مــورد

بررســی قــرار گرفــت .در ایــن پژوهــش مراحــل فراینــد بازبینــی بهشــرح زیــر بــوده اســت:

1 .1عنــوان مقــاالت و چکیــده و محتــوای آنهــا بررســی شــده و مقاالتــی کــه ارتباطــی بــا ســؤاالت
پژوهــش نداشــتند ،کنــار گذاشــته شــدند .در ایــن مرحلــه 80 ،مقالــه بهدلیــل عــدم ارتبــاط بــا
ســؤاالت پژوهــش و  27مقالــه کــه کنفرانســی بودنــد ،کنــار گذاشــته شــدند و  54مقالــه بــرای
بررســی بیشــتر وارد مرحلــة دوم شــدند.

2 .2در ایــن مرحلــه ،از مقاالتــی کــه مربــوط بــه نویســندگان مشــترک و دارای یافتههــای تکــراری
بودنــد ،یکــی از آنهــا حــذف گردیــد و مقالــة کاملتــر باقــی مانــد .یــک مقالــه بــه ایــن ترتیــب

حــذف گردیــد و در نهایــت ،تعــداد  53منبــع بــرای ورود بــه مرحلــة بعــد باقــی مانــد .در مرحلــة
بعــد بهدلیــل اینکــه هــدف پژوهــش بهرهمنــدی از یافتههــای کیفــی بــود ،مقــاالت کمــی

حــذف شــدند .بنابرایــن 26 ،مقالــه حــذف شــده و  27مقالــه باقــی ماندنــد.
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 .4-5کنترل کیفیت

مقــاالت باقیمانــده میبایســت بــهلحــاظ کیفیــت محتــوا مــورد بررســی قــرار گیرنــد .بــه

همیــن دلیــل ،روش ارزیابــی حیاتــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .بــه ایــن منظــور ،از چکلیســتی
مشــتمل بــر  10ســؤال اســتفاده شــد کــه در بررســی دقــت ،اعتبــار و اهمیــت مطالعــات کیفــی
پژوهــش محقــق را یــاری نمــود .ســؤاالت شــامل بررســی اهــداف پژوهــش ،منطــق روش ،طــرح

پژوهــش ،روش نمونهبــرداری ،جمــعآوری دادههــا ،انعکاسپذیــری یــا رابطــه میــان محقــق و

مشــارکتکنندگان ،مالحظــات اخالقــی ،دقــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا ،بیــان واضــح و روشــن

یافتههــا و ارزش پژوهــش اســت.

هنــگام اســتفاده از ایــن ابــزار ،مقــاالت مطالعــه شــده و بــرای هــر مقالــه بــهلحــاظ دارا بــودن

ویژگیهــای بــاال امتیــازی بیــن یــک تــا پنــج اختصــاص مییابــد .بــر اســاس مقیــاس  50امتیــازی
«کســپ» 1محقــق ،سیســتم امتیازبنــدی زیــر را مطــرح کــرده و مقــاالت را بــر اســاس درجــة کیفــی
آنهــا دســتهبندی میکنــد.

خیلــی خــوب ( ،)41-50خــوب ( ،)31-40متوســط ( ،)21-30ضعیــف ( ،)11-20خیلــی

ضعیــف (.)0-10

یــک مقالــه نیــز بهدلیــل پایینبــودن نمایــة آن حــذف گردیــد .بنابرایــن ،در ایــن پژوهــش،

تعــداد  12مقالــه بهدلیــل کســب امتیــاز ضعیــف و خیلــی ضعیــف حــذف شــدند و  15مقالــه در

فراینــد ارزیابــی پذیرفتــه شــدند کــه از ایــن تعــداد پنــج مقالــه امتیــاز متوســط ،هشــت مقالــه امتیــاز

خــوب و دو مقالــه امتیــاز خیلــی خــوب را کســب کردنــد.

در مرحلــة آخــر نمایــة مقــاالت مــورد بررســی قــرار گرفــت و همــة مقــاالت دارای ایندکــس

معتبــر «آیاسآی یــا اســکوپوس» 2و یــا هــر دو بودنــد و یــک مقالــة فارســی نیــز توســط «پایــگاه
اســتنادی جهــان اســام» نمایــه شــد ه اســت .پــس از اتمــام مراحــل ارزیابــی مقــاالت ،مطالعــة دقیــق

مقــاالت منتخــب آغــاز میگــردد .در ایــن مرحلــه ،محقــق مفاهیمــی را جس ـتوجو میکنــد کــه

در میــان کدهــای مطالعــات موجــود در فراترکیــب ظاهــر شــدهاند« .سندلوســکی و باروســو» بــه
ایــن مــورد بهعنــوان «بررســی موضوعــی» اشــاره میکننــد ()Sandelowski and Barroso 2007

ی ایجــاد میکنــد و طبقــات
بــ ه محــض اینکــه مفاهیــم مشــخص شــدند ،محقــق یــک طبقهبنــد 

مشــابه و مرتبــط را در گروهــی قــرار ميدهــد کــه آن را بــه بهتریــن نحــو توصیــف میکنــد .بــه
2. ISI or Scopus
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ایــن گــروه «مقولــه» گفتــه میشــود .در ایــن پژوهــش شایســتگیهای مدیــر ارشــد دانــش کــه از

متــن مقــاالت منتخــب اســتخراج گردیــد ،بهعنــوان کــد در نظــر گرفتــه شــد .طبقهبنــدی کدهــا در
گروههــای مشــابه نیــز مفاهیمــی ماننــد مهــارت مدیریــت دانــش را ایجــاد کــرد کــه خــود شــامل

هفــت زیرمفهــوم فرایندهــا ،اســتراتژیها ،فناوریهــا ،ســازوکارها ،پژوهشهــا و پروژههــای
مدیریــت دانــش بــود .در ســطح باالتــر مقولههــا در ســه ســطح مهارتهــای فنــی ،انســانی و

ادراکــی شــکل گرفتنــد کــه در جــدول  ،4ارائــه شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب 60 ،کــد 5 ،مفهــوم

اصلــی و  6مفهــوم فرعــی و در نهایــت 3 ،مقولــه شناســایی گردیدنــد.
جدول  .4شایستگیهای مدیر ارشد دانش
مفهوم

کد

منبع استخراج کد

تخصص در تخصص در
مدیریت دانش فرایندهای
مدیریت دانش

جستوجو و تدوین منابع اطالعاتی،
ساختاربندی و ذخیرهسازی

ارباب شیرانی و فتحاله بیاتی ()1389

توانایی ارزیابی ایدهها و راهحلها

ارباب شیرانی و فتحاله بیاتی ()1389

دارای دانش و توانایی برای شناخت ارزش ارباب شیرانی و فتحاله بیاتی ()1389؛
دانش ،تسهیل خلق ،تسهیم و استفادة مجدد ;)Bontis (2001
دانش
;)Bennet and Neilson (2004
;)Zyngier and Burstein (2012
;)Nagarajan et al. (2012
)Migdadi (2016

متفکر سیستمی در پیادهسازی راهحلهای
مدیریت دانش

)Bennet and Neilson (2004

تحلیل فرهنگی و قومنگارانه ،توسعة
طبقهبندی دانش ،تسهیل ممیزی دانش و
انجام نگاشت دانش و ارزیابی نیازها
درک ترکیبی از مهارتهای نرم و سخت
ضروری برای خلق ،حفظ و بهکارگیری
پایگاه دانش شرکت

)Jones, Herschel & Moesel (2003
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مفهوم

کد

منبع استخراج کد

تخصص در تخصص در
مدیریت دانش استراتژیهای
مدیریت دانش

ایجاد ارزش افزوده بهوسیلة مدیریت دانش

;)Bennet and Neilson (2004
;)Nagarajan et al. (2012
)Guns (1997

دانش دربارة استراتژیها و پیادهسازی آنها

;)Bennet and Neilson (2004
;)Kannabiran and Pandyan (2010
)Zyngier and Burstein (2012

تعیین اهداف مدیریت دانش

ارباب شیرانی و فتحاله بیاتی ()1389

همراستایی مدیریت دانش با اهداف سازمان
برای خلق ارزش

)Zyngier and Burstein (2012

شناسایی نیازهای دانشی

ارباب شیرانی و فتحاله بیاتی (،)1389

درک اهمیت اقتصادی و جهانی توسعة
سازمانهای دانشبنیان برای برطرفکردن
چالشهای عصر دانش

;)Bennet and Neilson (2004

ایجاد فرهنگ مشوق مدیریت دانش در
سازمان

;)Kannabiran and Pandyan (2010

تعیین چشمانداز و سیاستهای مدیریت
دانش و پیادهسازی آنها
ادارة کمیته راهبری مدیریت دانش سازمان

)Zyngier and Burstein (2012

)Migdadi (2016
;)Migdadi (2016
)Nagarajan et al. (2012
)Nagarajan et al. (2012

اندازهگیری تأثیر مدیریت دانش بر
کسبوکار
اندازهگیری سرمایههای فکری سازمان
شناخت
فناوریهای
مدیریت دانش

ارباب شیرانی و فتحاله بیاتی ()1389؛
)Bontis (2001

شناخت برنامههای کاربردی و فناوریهای ارباب شیرانی و فتحاله بیاتی ()1389؛
;)Guns (1997
مدیریت دانشی
;)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
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مفهوم

تخصص در
مدیریت دانش

تخصص در
سازوکارهای
مدیریت دانش

کد

منبع استخراج کد

دانش دربارة سبکهای یادگیری

)Bennet and Neilson (2004

طراحی ،توسعه و حفظ انجمنهای
خبرگی
اکتساب ،ارزیابی و استفاده از
بهترین تجارب (شامل استفاده
از داستانسرایی برای انتقال این
تجارب)

آشنایی با
پژوهشهای
مدیریت دانش

دارای دانش کاری در مورد
پژوهشهای فعلی

تسلط بر
پروژههای
مدیریت دانش

مدیریت پروژههای دانشی

تسلط بر دانش کسبوکار

;)Bennet and Neilson (2004
;)Kannabiran and Pandyan (2010
)Perrin (2012

آگاهی در زمینة کسبوکار
سازمان

;)Guns (1997
;)Bontis (2001
;)Jones, Herschel & Moesel (2003
;)Bennet and Neilson (2004
;)Abdul Karim and Hussein (2008
;)Schroeder, Pauleen & Huff (2009
)Migdadi (2016

شناخت فرهنگ سازمان

)Jones, Herschel & Moesel (2003

شناخت بازار داخلی

)Raub and Von Wittich (2004

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

تجربة عملی در صنعت

)Perrin (2012

مهارتهای ارتباطی باال

ارباب شیرانی و فتحاله بیاتی ()1389
;)Guns (1997

;)Bontis (2001
;)Bennet and Neilson (2004
;)Abdul Karim and Hussein (2008
)Migdadi (2016

توان کار تیمی

ارباب شیرانی و فتحاله بیاتی ()1389؛
;)Guns (1997

;)Abdul Karim and Hussein (2008
)Migdadi (2016
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مفهوم

کد

منبع استخراج کد

مهارتهای میانشخصی

مهارت سخنرانی

;)Awazu and Desouza (2004
)Zyngier and Burstein (2012

ایجاد روحیة اعتماد به همکاران در ارباب شیرانی و فتحاله بیاتی()1389؛
;)Bontis (2001
سازمان
)Migdadi (2016

همکاری با افراد کلیدی سازمان

)Raub and Von Wittich (2004

قدرت مذاکره
مربیگری

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

متقاعدکردن و حمایت

)Migdadi (2016

مرتبطکردن افراد با یکدیگر و
تشویق آنان به حل مسائل یکدیگر و
کارکردن با هم
ویژگیهای شخصیتی

اجتماعی بودن
هدفمند
عملگرا
مهارتهای پژوهش ،تحلیل و نگارش)Bontis (2001

پرشور و مشتاق
تالش برای بهبود مستمر

;)Guns (1997
)Migdadi (2016
)Bennet and Neilson (2004

فعال در جستوجوی ایدههای جدید

مهارتهای مدیریتی

شخصیت محبوب

)Zyngier and Burstein (2012

متعهد

ارباب شیرانی و فتحاله بیاتی ()1389

تفکر مفهومی

;)Raub and Von Wittich (2004
)Migdadi (2016

ریسکپذیری

)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
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مفهوم

کد

منبع استخراج کد

مهارتهای مدیریتی

ترکیبی از مهارتهای فنی ،انسانی و مالی

)Migdadi (2016

آشنایی با مباحث مالی و حسابداری

)Bontis (2001

مهارت در تصمیمگیری

)Zyngier and Burstein (2012

حل مسئله

ارباب شیرانی و فتحاله بیاتی ()1389؛

خالق و نوآور

ارباب شیرانی و فتحاله بیاتی ()1389؛

)Raub and Von Wittich (2004

;)Jones, Herschel & Moesel (2003
)Abdul Karim and Hussein (2008

کارآفرین

;)Bennet and Neilson (2004
)Migdadi (2016

متفکر سیستمی
کلنگر و متفکر راهبردی

Bennet & Neilson
)(2004
;)Guns (1997
)Jones, Herschel & Moesel (2003
;)Nagarajan et al. (2012
)Migdadi (2016

یکپارچگی

1

ایجاد تغییر

)Guns (1997
;)Guns (1997
;)Jones, Herschel & Moesel (2003
;)Bennet and Neilson (2004
;)Desouza and Raider (2006
;)Kannabiran and Pandyan (2010
)Migdadi (2016

مشاوره

;)Jones, Herschel & Moesel (2003
;)Raub and Von Wittich (2004
;)Desouza and Raider (2006
)Migdadi (2016

انتخــاب مفاهیــم بــر اســاس نظــر پژوهشــگران انجــام شــده کــه در جــدول  ،5بــه آنهــا اشــاره
1

گردیــده و ســپس ،توضیحــات مربــوط بــه هــر مفهــوم و علــت انتخــاب آن بــرای گروهــی از کدهــا

تشــریح میگــردد.

 .1توانایــی یکپارچهنمــودن مهارتهــای مــورد نیــاز بــرای ارتقــای داراییهــای فکــری ماننــد یکپارچگــی مهــارت
فنــی و انســانی
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جدول  .5مفاهیم و منابع استخراج آنها
مفهوم

منبع استخراج مفاهیم

دانش و توانایی در زمینة مدیریت دانش

ارباب شیرانی و فتحاله بیاتی ()1389؛
;)Awazu and Desouza (2004

;)Abdul Karim and Hussein (2008
;)Schroeder, Pauleen & Huff (2009
;)Nagarajan et al. (2012
)Migdadi (2016

تسلط بر دانش کسبوکار

;)Bennet and Neilson (2004
;)Parker, Nitse & Flowers (2005
;)Abdul Karim and Hussein (2008
)Schroeder, Pauleen & Huff (2009

مهارتهای میان شخصی

;)Jones, Herschel & Moesel (2003
;)Parker, Nitse & Flowers (2005
;)Burstein et al. (2010
)Migdadi (2016

ویژگیهای شخصیتی

Earl and Schot (1999);،
;)Adamson and Handford (2002
)Parker, Nitse & Flowers (2005

مهارتهای مدیریتی

رضائیان ()1381

 .5-5تفسیر مفاهیم
 .1-5-5دانش و توانایی در زمینة مدیریت دانش

منابــع متعــددی تخصــص و توانایــی در زمینــة مدیریــت دانــش را بهعنــوان یکــی از

شایســتگیهای مهــم مدیــر ارشــد دانــش معرفــی نمودنــد کــه در جــدول  ،5ذکــر شــدهاند .اقدامــات
مدیریــت دانــش بهعنــوان فعالیتهــای ســازمانی قابــل مشــاهده کــه مرتبــط بــا مدیریــت دانــش
هســتند ،تعریــف شــدهاند ( .)2012 Mahmoudsalehi, Moradkhannejad & Safariایــن اقدامــات

در چندیــن گــروه طبقهبنــدی شــدند کــه شــامل فرایندهــا ،اســتراتژیها ،فناوریهــا ،ســازوکارها،
پژوهشهــا و پروژههــا بودنــد .مجمــوع فعالیتهــای ســازمانی در زمینــة اکتســاب ،خلــق ،تســهیم و

انتقــال ،مستندســازی و اســتفاده از دانــش ،گــروه فرایندهــای مدیریــت دانــش را تشــکیل میدهنــد

( .)Birasnav and Rangnekar 2010بنابرایــن ،کدهــای مرتبــط بــا ایــن فعالیتهــا در ایــن گــروه

قــرار داده شــد .هــدف از اســتراتژی مدیریــت دانــش ،تعییــن جهتگیــری شــفاف بــرای تعامــات

میــان نقشهــای مختلــف ،اطمینــان از پشــتیبانی نیازهــا و جریــان دانشــی و تعییــن معیــار بــرای
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ارزیابــی اســتراتژی و تعییــن سیاس ـتهای مدیریــت دانــش اســت ( .)Burstein et al. 2010بــه نظــر

«ارل و اســکات» مدیــر ارشــد دانــش بایســتی شــناخت کافــی از فناوریهــای مدیریــت دانــش

داشــته باشــد ( .)Earl and Scott 1999ســازوکارهای متنوعــی بــرای تســهیل اکتســاب ،تســهیم و
بهکارگیــری مجــدد دانــش وجــود دارنــد؛ از جملــه :آمــوزش ،مصاحبــه ،برنامههــای مربیگــری،
داستانســرایی ،گزارشــات مکتــوب و مستندســازی تجربــه و انجمنهــای تبــادل فکــر (De Long

.)and Davenport 2003

 .2-5-5تسلط بر کسبوکار سازمان

«پارکــر ،نیتــز و فــاورز» تســلط بــر دانــش کسـبوکار شــامل دانــش در مــورد صنعــت ،بــازار،

مشــتریان ،رقبــا و بافــت عمومــی ســازمان و کســبوکار را از شایســتگیهای مدیــران دانشــی
دانســتهاند ( .)Parker, Nitse and Flowers 2005عــاوه بــر ایــن «عبدالکریــم و حســین»« ،شــرودر،
پائولیــن و هــاف»« ،بنــت و نیلســون» آن را بهعنــوان شایســتگیهای مدیــران ارشــد دانــش مــورد

تأکیــد قــرار دادهانــد

(;Abdul Karim and Hussein 2008; Schroeder, Pauleen and Huff 2009

.)Bennett and Neilson 2004

 .3-5-5ویژگیهای شخصیتی

«ارل و اســکات» اظهــار داشــتهاند کــه عــاوه بــر آشــنایی بــا کس ـبوکار ســازمان و مهــارت

شــغلی وجــود ویژگیهــای شــخصی خاصــی بــرای مدیــران ارشــد دانــش ضــروری اســت (Earl and

 .)Scott 1999بــه ایــن مــوارد در جــدول  ،7اشــاره شــده اســت« .آدامســون و هانفــورد» ویژگیهــای

شــخصی را بــرای مدیــران دانشــی برشــمردهاند کــه توانایــی منطــق و تحلیــل ،قــدرت مذاکــره،
محبــوب بــودن ،توانایــی ایجــاد تغییــر و انگیــزه ،هدفمندبــودن از جملــة آنهاســت (Adamson

« .)and Handford 2002پارکــر ،نیتــز و فــاورز» راســتی و درســتی ،اعتمادبنفــس ،بــاز بــودن ،قابــل

اعتمــاد ،حامــی ،صداقــت ،تمایــل بــه یادگیــری را بهعنــوان ویژگیهــای شــخصی دانشــوران

معرفــی نمودهانــد (« .)Parker, Nitse and Flowers 2005رائــوب و ونویتیــک» دانشــور بــودن را
بهعنــوان یکــی از ویژگیهــای مدیــر ارشــد دانــش معرفــی کردنــد (.)Raub and Von Wittich 2004

 .4-5-5مهارتهای میانشخصی

«جونــز ،هرشــل و موســل» و نیــز «مقــدادی» مهارتهــای میانشــخصی را از مهارتهــای

مهــم بــرای مدیــران ارشــد دانــش معرفــی نمودهانــد

(;Jones, Herschel and Moesel 2003

« .)Migdadi 2016پارکــر ،نیتــز و فــاورز» مهارتهــای میانشــخصی ،ایجــاد شــبکه ،گوشکــردن،
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تفســیرکردن ،ارتباطــات ،کار تیمــی ،توانایــی مواجهــه بــا چالشهــا را بــرای دانشــوران معرفــی

کردنــد (.)Parker, Nitse, and Flowers 2005
 .5-5-5مهارتهای مدیریتی

«رضائیــان» مهــارت در تصمیمگیــری و حــل مســئله ،خالقیــت و نــوآوری ،کارآفرینــی،

تفکــر سیســتمی و توانایــی برنامهریــزی راهبــردی را از مهارتهــای مدیریتــی عنــوان نمــوده اســت
( .)1381عــاو ه بــر ایــن «پارکــر ،نیتــز و فــاورز»« ،عبدالکریــم و حســین»« ،بنــت و نیلســون» و

«آوازو و دســوزا» مهارتهــای رهبــری و مدیریــت را از شایســتگیهای الزم بــرای مدیــران ارشــد

دانــش بــه شــمار آوردهانــد

(Awazu and Desouza 2004; Bennet and Neilson 2004; Abdul

.)Karim, and Hussein 2008; Parker, Nitse, and Flowers 2005

بــرای انتخــاب مقولههــا از طبقهبنــدی مهارتهــای مدیــر «رضائیــان» بهــره گرفتــه شــده

اســت .وی ایــن مهارتهــا را بــه ســه گــروه فنــی ،انســانی و ادراکــی طبقهبنــدی نمــوده اســت.

بــر اســاس ایــن تعریــف ،منظــور از مهــارت فنــی مهــارت بهکارگیــری علــوم ،روشهــا ،فنــون

و تجهیــزات بــرای انجــام امــور و وظایــف تخصصــی اســت ( .)1381از ســوی دیگــر« ،مقــدادی»

وجــود مهارتهــای اجتماعــی را بــرای مدیــر ارشــد دانــش ضــروری میدانــد (.)Migdadi 2016

مهــارت اجتماعــی بــه معنــای توانایــی ایجــاد و حفــظ روابــط متقابــل رضایتبخــش اســت .نفــوذ،
ارتبــاط ،حــل تعــارض ،رهبــری ،تســهیل تغییــر ،همــکاری و تعــاون و تواناییهــای گروهــی را
میتــوان از جملــه مهارتهــای اجتماعــی بــه شــمار آورد (ســلیمانی و علیبیگــی .)1388
بر اساس این طبقهبندی شایستگیهای مدیر ارشد دانش ،شامل دو بخش زیر است:

شایســتگی فنــی :بــر اســاس ایــن تعریــف ،مدیــر ارشــد دانــش بــا تســلط بــر دانــش کسـبوکار،
تخصــص بــر فرایندهــا ،اســتراتژیها ،فناوریهــا ،ســازوکارها ،پژوهشهــا و پروژههــای
مدیریــت دانــش میتوانــد امــور و وظایــف تخصصــی خــود را بهطــور مؤثــر بــه انجــام رســاند.

شایســتگی اجتماعــی :ایــن شایســتگی ،مهــارت و توانایــی کار بــا کارکنــان و اســتفاده از آنهــا
بــرای انجــام وظایــف محولــه اســت .بنابرایــن ،مهارتهــای میانشــخصی ارتباطــات ،توانایــی

کار تیمــی ،ایجــاد روحیــة اعتمــاد بــه همــکاران و نیــز ویژگیهــای شــخصی را میتــوان در
ایــن طبقــه قــرار داد .مهارتهــای مدیریتــی را میتــوان در ایــن طبقــه جــای داد.

شــکل  ،1چارچــوب ویژگیهــای مدیــر ارشــد دانــش را در ســطح مفاهیــم و مقولههــا نمایــش
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ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﻴﺰ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ را ﻣﻲﺗﻮان در اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار داد.

را ﻣﻲﺗﻮان در اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺎي داد.
ﺷﻜﻞ  ،1ﭼﺎرﭼﻮب وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ داﻧﺶ را در ﺳﻄﺢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
میدهــد .بهدلیــل تعــداد زیــاد کدهــا و عــدم امــکان نمایــش آنهــا در یــک شــکل بــههمیــن ســطح
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻛﺪﻫﺎ و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ آنﻫﺎ در ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻄﺢ اﻛﺘﻔﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
دﻟﻴﻞاســت
اکتفا شـﺑﻪـده

شکل  .1چارچوب شایستگیهای مدیر ارشد دانش
ﺷﻜﻞ  .1ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ داﻧﺶ

در نهایــت ،بــا ﻛﻤﻚ روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ک ّمــی آﻧﺘﺮوﭘﻲ «ﺷﺎﻧﻮن» ﻣﻴﺰان ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺑﺎ ﻛﻤﻚ روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻤﻲ آﻧﺘﺮوﭘﻲ »ﺷﺎﻧﻮن« ﻣﻴﺰان ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺪﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺸﺨﺺ شــد .آنتروپــي «شــانون» نــگاه جديــدي بــه بحــث
ﭘﺮدازش
روشﺑﻪشـﺑﺤﺚ
ﺟﺪﻳﺪي
ﺷﺎﻧﻮن«
ﻣﺸﺨﺺوﺷﺪ.
ﻛﺪﻫﺎـو
دادﺘﻪههـازـاﻫﺮ
ﮔﺬﺷـ
ـاخصی
ﻧﮕﺎهایــن
کنــد.
آﻧﺘﺮوﭘﻲـ»ـل مي
معتبرتــر عم
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ قويتــر
ـه بســيار
ﻳﻚ اسازــت ک
داشــته
پــردازش

ـیﮔﻴﺮي
اﻧﺪازه
اﻳﻦ
ﻣﻲـعﻛﻨﺪ.
ﻗﻮياسـﺗﺮ و
ﺑﺴﻴﺎر
ـدم ﻛﻪ
اﺳﺖ
داﺷﺘﻪ
بــرای داده
ﺑﺮايفراوانـ
ﺷﺎﺧﺼﻲـد و
روشـه مینمایـ
ـال ارائـ
احتمـ
ﻋﻤﻞتوزیـ
ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮـک
ـتفاده از یـ
ـان بــا
اطمینـ
ـری عـ
اندازهﻫﺎگیـ

.)1380
ـمارش میکنـ
ﻧﻤﺎﻳﺪ راو شـ
اراﺋﻪـدﻣﻲمقولــه
در چنـ
ﺗﻮزﻳﻊـخگو
ﻳﻚـد پاسـ
اﺳﺘﻔﺎدهنظـازـر چنـ
اﻃﻤﻴﻨﺎنـامﺑﺎاز نقطه
ﻋﺪمــک پیـ
محتــوای ی
ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ
(آذرﭘﻴﺎم از
ﻣﺤﺘﻮايـدﻳﻚ
ﻓﺮاواﻧﻲ
اﺣﺘﻤﺎل

ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در ﭼﻨﺪ ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﺷﻤﺎرش ﻣﻲﻛﻨﺪ )آذر .(1380
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ﺗﺨﺼﺺ در اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ
)وزن ،0/16 :رﺗﺒﻪ(3 :

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ

ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﺧﻠﻖ ارزش

درك اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن

ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در ﭼﻨﺪ ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﺷﻤﺎرش ﻣﻲﻛﻨﺪ )آذر .(1380

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﻧﺸﻲ

اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﻮق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن

اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻛﺴﺐوﻛﺎر

ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮفﻛﺮدن ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻋﺼﺮ داﻧﺶ

ادارة ﻛﻤﻴﺘﺔ راﻫﺒﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ

ﺟﺪول  .6ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻛﺪﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﺮوﭘﻲ »ﺷﺎﻧﻮن«
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ሾࡼࡸሺࡼሻሿ

2

2

1

1

1

1

1

ایجاد فرهنگ مشوق مدیریت دانش در سازمان

2

0/25 -0/69

0/02

6

تعیین چشمانداز و سیاستهای مدیریت دانش و
پیادهسازی آنها

2

0/25 -0/69

0/02

6

اندازهگیری سرمایههای فکری سازمان

2

0/25 -0/69

0/02

6

ایجاد ارزش افزوده بهوسیله مدیریت دانش

3

-1/1

0/41

0/04

5

دانش دربارة استراتژیها و پیادهسازی آنها

3

-1/1

0/41

0/04

5

جستوجو و تدوین منابع اطالعاتی ،ساختاربندی و 1
ذخیرهسازی

0

0

0

7

1

0

0

0

7

1

0

0

0

7

تحلیل فرهنگی و قومنگارانه ،توسعة طبقهبندی دانش1 ،
تسهیل ممیزی دانش و انجام نگاشت دانش و ارزیابی
نیازها

0

0

0

7

درک ترکیبی از مهارتهای نرم و سخت ضروری
برای خلق ،حفظ و بهکارگیری پایگاه دانش شرکت

1

0

0

0

7

دارای دانش و توانایی برای شناخت ارزش دانش،
تسهیل خلق ،تسهیم و استفاده دانش

6

0/66 -1/79

0/06

3

ୀ
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0/25

0

0/25

0

0

0/02

0

0/02

0

0

0

6

6

7

7

7

7

رﺗﺒﻪ

7

0

ﺿﺮﻳﺐ اﻫﻤﻴﺖ

0

0

ﺑﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

-0/69

شناسایی نیازهای دانشی

2

0/25 -0/69

0/02

6

0

اندازهگیری تأثیر مدیریت دانش بر کسبوکار

1

0

0

0

7

-0/69

ادارة کمیتة راهبری مدیریت دانش سازمان

1

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تخصص در
استراتژیهای
همراستایی مدیریت دانش با اهداف سازمان برای خلق 1
مدیریت دانش
ارزش
(وزن،0/16 :
رتبه)3 :
درک اهمیت اقتصادی و جهانی توسعة سازمانهای 1
دانشبنیان برای برطرفکردن چالشهای عصر دانش

تخصص در
فرایندهای
مدیریت دانش
(وزن  ،0/06توانایی ارزیابی ایدهها و راهحلها
رتبه)6 :
متفکر سیستمی در پیادهسازی راهحلهای مدیریت
دانش

1442

1

ضریب
بار
اطالعاتی اهمیت

رتبه

0

ﻓﺮاواﻧﻲ از  15ﻣﻘﺎﻟﻪ

تعیین اهداف مدیریت دانش

ﻛﺪﻫﺎ

مفاهیم

کدها

فراوانی
از 15
مقاله

ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﻮزﻳﻊ اﺣﺘﻤﺎل اراﺋﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﻳﻚ ﭘﻴﺎم از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ

جدول  .6نتایج حاصل از رتبهبندی کدها و مفاهیم با استفاده از آنتروپی «شانون»

7
7
7
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اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﻮق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن

اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻛﺴﺐوﻛﺎر

ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮفﻛﺮدن ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻋﺼﺮ داﻧﺶ

ادارة ﻛﻤﻴﺘﺔ راﻫﺒﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن

درك اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن

ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﺧﻠﻖ ارزش

ﺟﺪول  .6ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻛﺪﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﺮوﭘﻲ »ﺷﺎﻧﻮن«

ﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در ﭼﻨﺪ ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﺷﻤﺎرش ﻣﻲﻛﻨﺪ )آذر .(1380

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﻧﺸﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ



2

2

1

1

1

1

1

ﻓﺮاواﻧﻲ از  15ﻣﻘﺎﻟﻪ

-0/69

0

-0/69

0

0

0/25

0

0/25

0

0

0/02

0

0/02

0

0

7

رﺗﺒﻪ

0

0

ﺿﺮﻳﺐ اﻫﻤﻴﺖ

0

0

ﺑﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

0



0

ୀ

ሾࡼࡸሺࡼሻሿ

فناوریهای شناخت برنامههای کاربردی و فناوریهای مدیریت 12
مدیریت دانش دانشی
(وزن ،0/06
رتبه)4 :

ୀ

سازکارهای
مدیریت دانش
1
(وزن ،0 :رتبه :طراحی ،توسعه و حفظ انجمنهای خبرگی
)8
اکتساب ،ارزیابی و استفاده از بهترین تجارب (شامل 1
استفاده از داستانسرایی برای انتقال این تجارب)

ሾࡼࡸሺࡼሻሿ

دانش دربارة سبکهای یادگیری

1

م اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﻮزﻳﻊ اﺣﺘﻤﺎل اراﺋﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﻳﻚ ﭘﻴﺎم از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ

ﻛﺪﻫﺎ

مفاهیم

کدها

فراوانی
از 15
مقاله

ضریب
بار
اطالعاتی اهمیت

0

0

0

0

0

0

0

0

0

رتبه

7
7
7

6

6

7

دانش
کسبوکار
شناخت بازار داخلی
سازمان
،0.07
(وزن:
آشنایی عمیق با جنبههای رسمی و غیررسمی ساختار،
)5
رتبه:
فرهنگ و فرایندهای سازمان

7

0/71 -1/94

0/07

2

7

پژوهش (وزن :دارای دانش کاری در مورد پژوهشهای فعلی
 ،0رتبه)8 :

1

0

0

0

7

پروژههای
مدیریت دانش
(وزن،0/04 :
رتبه)7:

7

3

-1/1

0/41

0/04

5

7

0/91 -2/48

0/09

1

مدیریت پروژههای دانشی

شناخت فرهنگ سازمان
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ارائة چارچوبی برای تبیین شایستگیهای مدیر ارشد دانش با روش فراترکیب | فرزانهکندری و دیگران

تجربة عملی در صنعت
آگاهی در زمینة کسبوکار سازمان

1443

تابستان  | 1397دورة  | 33شمارة 4

مفاهیم

کدها

فراوانی
از 15
مقاله

مهارتهای
مدیریت
(وزن ،0/2
رتبه)1 :

ترکیبی از مهارتهای فنی ،انسانی و مالی

1

0

0

0

7

آشنایی با مباحث مالی و حسابداری

1

0

0

0

7

مهارت در تصمیمگیری

1

0

0

0

7

متفکر سیستمی

1

0

0

0

7

یکپارچگی

1

0

0

0

7

حل مسئله

2

0/25 -0/69

0/02

6

کارآفرین

2

0/25 -0/69

0/02

6

خالق و نوآور

3

-1/1

0/41

0/04

5

کلنگر و متفکر راهبردی

4

0/51 -1/38

0/05

4

مشاوره

4

0/51 -1/38

0/05

4

مهارتهای رهبری و مدیریت

6

0/66 -1/79

0/06

3

ایجاد تغییر

6

0/66 -1/79

0/06

3

همکاری با افراد کلیدی سازمان

1

0

0

0

7

1

0

0

0

7

1

0

0

0

7

مرتبطکردن افراد با یکدیگر و تشویق آنان به حل
مسائل یکدیگر و کارکردن با هم

1

0

0

0

7

مهارت سخنرانی

2

0/25 -0/69

0/02

6

ایجاد روحیة اعتماد به همکاران در سازمان

3

-1/1

0/41

0/04

5

مربیگری

3

-1/1

0/41

0/04

5

توان کار تیمی

4

0/51 -1/38

0/05

4

مهارتهای ارتباطی باال

6

0/66 -1/79

0/06

3

میانشخصی
(وزن،0/21 :
قدرت مذاکره
رتبه)2:
متقاعدکردن و حمایت

1444

ضریب
بار
اطالعاتی اهمیت

رتبه

ارائة چارچوبی برای تبیین شایستگیهای مدیر ارشد دانش با روش فراترکیب | فرزانهکندری و دیگران

مفاهیم

کدها

ویژگی شخصی اجتماعیبودن
(وزن ،4/04
هدفمند
رتبه) 7 :
عملگرا

فراوانی
از 15
مقاله

ضریب
بار
اطالعاتی اهمیت

رتبه

1

0

0

0

7

1

0

0

0

7

1

0

0

0

7

مهارتهای پژوهش ،تحلیل و نگارش

1

0

0

0

7

تالش برای بهبود مستمر

1

0

0

0

7

فعال در جستوجوی ایدههای جدید

1

0

0

0

7

شخصیت محبوب

1

0

0

0

7

متعهد

1

0

0

0

7

ریسکپذیری

1

0

0

0

7

پرشور و مشتاق

2

0/25 -0/69

0/02

6

تفکر مفهومی

2

0/25 -0/69

0/02

6

یافتههــای جــدول شــماره  ،6نشــان داد کــه در پژوهشهــای مــورد مطالعــه ،در میــان کدهــا

بیشــترین تأکیــد بــر شــناخت برنامههــای کاربــردی و فناوریهــای مدیریــت دانشــی بــوده اســت.

بــرای محاســبة وزن هــر یــک از مفاهیــم از مجمــوع ضریــب اهمیــت کدهــای زیرمجموعــة هــر
مفهــوم اســتفاده شــده اســت .در نتیجــه ،از میــان مفاهیــم بهترتیــب ،شایســتگیهای مدیریتــی،

مهارتهــای میانشــخصی و تســلط بــر اســتراتژیهای مدیریــت دانــش مــورد توجــه بودهانــد.

ایــن تحلیــل ک ّمــی همچنیــن نشــان داد کــه شایســتگیهای حــل مســئله ،کارآفرینــی ،خــاق و

نــوآور بــودن ،کلنگــری و تفکــر راهبــردی ،مشــاوره ،مهارتهــای رهبــری و ایجــاد تغییــر در میــان

ســایر شایســتگیها از اهمیــت برخوردارنــد.
 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

هــدف ایــن پژوهــش تبییــن شایســتگیهای مدیــر ارشــد دانــش بــا اســتفاده از روش فراترکیــب

بــود .بــه ایــن منظــور ،ابتــدا پیشــینة پژوهــش در ایــن حــوزه مــورد بررســی قــرار گرفــت .دانــش

بهعنــوان مهمتریــن مزیــت رقابتــی ســازمانها معرفــی گردیــد کــه نشــان از اهمیــت مدیریــت ایــن
منبــع اســتراتژیک داشــت .تعاریــف مختلفــی از مدیریــت دانــش ارائــه گردیــد .بــرای هموارنمــودن
1445
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مســیر ســازمانها جهــت پیشــرفت ،شناســایی عوامــل حیاتــی موفقیــت مدیریــت دانــش مــورد تأکیــد

قــرار گرفــت .یکــی از ایــن عوامــل وجــود مدیــران ارشــد دانــش بــود کــه حضــور آنــان در ســازمان
بهعنــوان مســئول و پاســخگوی مدیریــت دانــش ضــروری اســت .مدیــر ارشــد دانــش بهعنــوان

یکــی از مدیــران بلندپایــة ســازمان معرفــی گردیــد و تعاریــف موجــود در پژوهشهــا ارائــه شــد

(جــدول  .)1بخشــی از وظایــف مدیــران ارشــد دانــش ارائــه شــد کــه شــامل حداکثرنمــودن ارزش
دانــش ســازمانی ،ایجــاد همراســتایی میــان اهــداف مدیریــت دانــش بــا اهــداف ســازمانی ،توســعة

چش ـمانداز ،اهــداف و اســتراتژیهای مدیریــت دانــش ،برنامهریــزی و تعریــف فرایندهــای دانشــی

و پیادهســازی آنهــا در ســازمان و اســتفاده از فناوریهــای روز در ایــن حــوزه و ســایر مــوارد

بــود .جهــت انجــام ایــن وظایــف ،مدیــران ارشــد دانــش بایســتی شایســتگیها و مهارتهــای مــورد

نیــاز را دارا باشــند .بــرای شناســایی ایــن صالحیتهــا از روش فراترکیــب اســتفاده شــد تــا ضمــن
مــرور نظاممنــد پیشــینة موجــود ،نتایــج مطالعــات کیفــی منتخــب ترکیــب گــردد و از نتیجــة حاصــل

چارچوبــی کیفــی حاصــل شــود (جــدول  .)4در نتیجــه ،فراترکیــب  15مقالــه منتخــب باقــی مانــد و
بــر اســاس آنهــا بــه ایــن ترتیــب 60 ،کــد اســتخراج شــد .از ترکیــب ایــن کدهــا ،پنــج مفهــوم اصلی

و شــش مفهــوم فرعــی شــکل گرفــت .مفاهیــم اصلــی شــامل تخصــص در مدیریــت دانش ،تســلط بر

دانــش کســبوکار ســازمان ،مهارتهــای میانشــخصی ،مهارتهــای مدیریتــی و ویژگیهــای

شــخصی شناســایی گردیــد (جــدول  .)5همچنیــن ،مفهــوم اصلــی تخصــص در مدیریــت دانــش

شــامل شــش زیرمفهــوم اســتراتژیها ،فرایندهــا ،فناوریهــا ،ســازوکارها ،پژوهشهــا و

پروژههــای مدیریــت دانــش بــود کــه مدیــر ارشــد دانــش بایســتی در آنهــا تخصــص داشــته باشــد.

در نهایــت ،دو مقولــه در ســطح شایســتگیهای فنــی و اجتماعــی شناســایی گردیــد کــه مفاهیــم
تخصــص در مدیریــت دانــش ،تســلط بــر کســبوکار ســازمان بهعنــوان شایســتگیهای فنــی و
نیــز مفاهیــم مهارتهــای میانشــخصی ،ویژگیهــای شــخصی و مهارتهــای مدیریتــی در مقولــة

شایســتگیهای اجتماعــی طبقهبنــدی گردیــد .بنابرایــن ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه مدیــر ارشــد
دانــش بایســتی دارای مهارتهــای فنی-اجتماعــی 1باشــد .در مرحلــة بعــد بــا اســتفاده از روش
تجزیــه و تحلیــل آنتروپــی «شــانون» ،میــزان پشــتیبانی مطالعــات گذشــته از کدهــا و مفاهیــم بررســی

شــد .در میــان کدهــا ،شــناخت برنامههــای کاربــردی و فناوریهــای مدیریــت دانشــی و در میــان

مفاهیــم ،مهارتهــای مدیریتــی دارای بیشــترین ضریــب اهمیــت بودنــد (جــدول  .)6طبــق بررســی
1. socio-technical
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انجامشــده هیــچ مقالــهای کــه بــا ایــن جامعیــت بــه بررســی صالحیتهــای مدیــر ارشــد دانــش
پرداختــه باشــد ،توســط محقــق یافــت نشــد و از ایــن لحــاظ مقالــه دارای نــوآوری اســت.

پیشــنهاد بــرای پژوهشهــای آتــی ،بررســی میــزان ایــن شایســتگیها در مدیــران ارشــد

دانــش ســازمانهایی اســت کــه ایــن نقــش را دارنــد .همچنیــن ،تأثیــر ایــن شایســتگیها بــر

اجــرای فعالیتهــای مدیریــت دانــش در ســازمان میتوانــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد .پیشــنهاد

عملــی پژوهــش ،در نظــر گرفتــن ایــن شایســتگیها در شــرایط احــراز شــغل مدیــران ارشــد دانــش

ســازمانهایی اســت کــه بخــش مدیریــت دانــش یــا نقشــی بــا عنــوان مدیــر دانشــی دارنــد .همچنیــن،
بــا توجــه بــه اهمیــت شــناخت فناوریهــای مدیریــت دانشــی و مهارتهــای مدیریتــی ،کســانی کــه

ایــن شایســتگیها را دارنــد ،در اولویــت انتخــاب قــرار میگیرنــد .آمــوزش و تربیــت مدیــران
ارشــد دانــش کــه برخــی از ایــن صالحیتهــا را ندارنــد ،کاربــرد دیگــری اســت کــه ایــن پژوهــش

بــر آن تأکیــد مینمایــد .ســازمانها میتواننــد بــه بررســی تأثیــر وجــود ایــن شایســتگیها بــر

عملکــرد مدیــران ارشــد دانــش ،موفقیــت مدیریــت دانــش و در نهایــت ،موفقیــت ســازمان بپردازنــد.
فهرست منابع

آذر ،عــادل .1380 .بســط و توســعة روش آنتروپــی شــانون بــرای پــردازش دادههــا در تحلیــل محتــوا .فصلنامــه علمــی-
پژوهشــی علــوم انســانی دانشــگاه الزهــرا .18-1 :)80( 38–37

اربابشــیرانی ،بهــروز و محســن فتحالــه بیاتــی .1389 .رویکــرد بــه میــدان آوردن تیــم دانــش در حــل خالقانــه مســائل
توســط مدیــر ارشــد دانــش .فصلنامــه رشــد فنــاوری51-47 :24 .

رضائیان ،علی .1381 .مبانی سازمان و مدیریت .تهران :انتشارات سمت.
ســلیمانی ،نــادر و فرزانــه علیبیگــی .1388 .ﺑﺮرﺳﻲ رابطــة ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوههــای آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي

آﻧﺎن در واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﻄقــة ده ﻛﺸﻮر .ﻓﺼﻠﻨﺎمــة رﻫﺒﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪﮔﺮﻣﺴﺎر .154-137 :)4( 3

عارفنــژاد ،محســن ،طیبــه امیرخانــی و محمــد ســبحانی .1391 .تبییــن عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت سیســتمهای اطالعاتــی
بــا تأکیــد بــر نقــش عوامــل ســازمانی و یادگیــری ســازمانی (مطالعــة مــوردی ســازمان صنایــع و معــادن اســتان
اصفهــان) .فصلنامــه مدیریــت فنــاوری اطالعــات .114-89 :)13( 4

مالکــی ،قاســم ،فریــد بهآذیــن و رضــا حســنوی .1386 .تبییــن نقــش و مســئولیتهای مدیــران ارشــد اطالعــات و
مدیــران ارشــد دانــش .مدیریــت فــردا .66-55 :)18( 5

محقــر ،علــی ،احمــد جعفرنــژاد ،محمــد مــدرس یــزدی و محمدرضــا صــادﻗﻲﻣﻘﺪم .1392 .ارائــة الگــوی جامــع

هماهنگــی اطالعاتــی شــبکة تأمیــن خودروســازی بــا اســتفاده از روش فراترکیــب .فصلنامــه مدیریــت فنــاوری

اطالعــات .194-161 :)4( 5
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نرگس فرزانه کندری

دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــته مدیریــت فنــاوری اطالعــات از

" نرگس فرزانه کندری دارای مدرک تحصيلی دکتری در رشته مدﯾرﯾت فناوری
دانشــگاهاز تهــران
 مدﯾرﯾت پروژه و حکمرانی، مدﯾرﯾت دانش.است.اســت
دانشگاه تھران
اطالعات
."الکترونيکی از جمله عالﯾق پژوھشی وی است

 مدیریــت پــروژه و حکمرانــی الکترونیکــی از جملــه عالیــق،مدیریــت دانــش
.پژوهشــی وی اســت
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" نرگس فرزانه کندری دارای مدرک تحصيلی دکتری در رشته مدﯾرﯾت فناوری
اطالعات از دانشگاه تھران است .مدﯾرﯾت دانش ،مدﯾرﯾت پروژه و حکمرانی
الکترونيکی| ازشمارة
تابستان  | 1397دورة 33
جمله 4عالﯾق پژوھشی وی است".
" نرگس فرزانه کندری دارای مدرک تحصيلی دکتری در رشته مدﯾرﯾت فناوری
اطالعات از دانشگاه تھران است .مدﯾرﯾت دانش ،مدﯾرﯾت پروژه و حکمرانی
الکترونيکی از جمله عالﯾق پژوھشی وی است".

"مھدی شامی زنجانی دارای مدرک تحصيلی دکتری مدﯾرﯾت سيستم از دا
تھران است .وی ھم اکنون دانشيار و مدﯾر گروه رشته مدﯾرﯾت فناوری اطالع
مهدی شامیزنجانی
دانشکده مدﯾرﯾت دانشگاه تھران است .مدﯾرﯾت دانش ،ﯾادگيری الکترونيکی
ـت .وی است".
پژوھشی
جمله
دﯾجيتال
زبدگی
پروژه،
مدﯾرﯾت
عالﯾقتهــران اسـ
دانشــگاه
سیسـازـتم از
مدیریــت
دکتــری
تحصیلــی
دارای مــدرک

فنــاوری اطالعــات
مدیریــت
رشــته
مدرکمدیــر
دانشــیار و
اکنــون
"مھدیهم
وی
دانشگاه
سيستم از
گــروهمدﯾرﯾت
تحصيلی دکتری
زنجانی دارای
شامی
تھران است .وی ھم اکنون دانشيار و مدﯾر گروه رشته مدﯾرﯾت فناوری اطالعات
دانشکده مدﯾرﯾت دانشگاه تھران است .مدﯾرﯾت دانش ،ﯾادگيری الکترونيکی،
"مھدی شامی زنجانی دارای مدرک تحصيلی دکتری مدﯾرﯾت سيستم از دانشگاه
مدﯾرﯾت پروژه ،زبدگی دﯾجيتال از جمله عالﯾق پژوھشی وی است".
تھران است .وی ھم اکنون دانشيار و مدﯾر گروه رشته مدﯾرﯾت فناوری اطالعات
دانشکده مدﯾرﯾت دانشگاه تھران است .مدﯾرﯾت دانش ،ﯾادگيری الکترونيکی،
مدﯾرﯾت پروژه ،زبدگی دﯾجيتال از جمله عالﯾق پژوھشی وی است".

دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران اســت.

مدیریــت دانــش ،یادگیــری الکترونیکــی ،مدیریــت پــروژه ،زبدگــی دیجیتــال
از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.

امیر مانیان
مدﯾرﯾت از دانشگاه تھران است .وی ھم
"امير مانيان دارای مدرک تحصيلی دکتری
"امير مانيان دارای مدرک تحصيلی دکتری مدﯾرﯾت از دانشگاه تھران است .وی ھم اکنون
تهـران اسـت .وی
دانشـگاه
مدیریـت از
دکتـری
تحصیلـی
مـدرک
دارای
است .تجارت
دانشگاه تھران
مدﯾرﯾت مدﯾرﯾت
اطالعات دانشکده
فناوری
مدﯾرﯾت
استاد گروه رشته
دانشکده مدﯾرﯾت دانشگاه تھران است
اطالعات
فناوری
رشته
گروه
استاد
الکترونيکی و فلسفه و تئوری ھای سيستم ھای اطالعاتی از جمله عالﯾق پژوھشی وی
اکنون
اطالعـاتھم
وی
فنـاورین است.
ھایتھرا
دانشگاه
رشـتهومدﯾرﯾت از
دکتری
تحصيلی
مدرک
"اميرممانيان
مدیریـت جمله عالﯾق پژوھش
اطالعاتی از
ھای
سيستم
تئوری
فلسفه
الکترونيکی و
دانشـکده
مدیریـت
گـروه
دارایاسـتاد
اکنـون
است".ه
استاد گروه رشته مدﯾرﯾت فناوری اطالعات دانشکده مدﯾرﯾت دانشگاه تھران است .تجارت
است".
الکترونيکی و فلسفه و تئوری ھای سيستم ھای اطالعاتی از جمله عالﯾق پژوھشی وی

دانشـگاه تهـران اسـت.

است".

تجـارت الکترونیکـی و فلسـفه و تئوریهـای سیسـتمهای اطالعاتـی از جملـه
عالیـق پژوهشـی وی اسـت.

"عليرضا حسن زاده دارای مدرک تحصيلی دکتری مدﯾرﯾت است .وی ھم اکنون دانشيار و
مدﯾر گروه رشته مدﯾرﯾت فناوری اطالعات دانشکده مدﯾرﯾت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
است .مدﯾرﯾت دانش و فناوری ھای اطالعاتی از جمله عالﯾق پژوھشی وی است".
"عليرضا حسن زاده دارای مدرک تحصيلی دکتری مدﯾرﯾت است .وی ھم اکنون دانشيار و
زاده
رشتهحسن
علیرضا
فناوری اطالعات دانشکده مدﯾرﯾت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
مدﯾرﯾت
مدﯾر گروه
است .مدﯾرﯾت دانش و فناوری ھای اطالعاتی از جمله عالﯾق پژوھشی وی است".

دارای مـدرک تحصیلـی دکتری مدیریت اسـت .وی هماکنون دانشـیار و مدیر

"عليرضا حسن زاده دارای مدرک تحصيلی دکتری مدﯾرﯾت است .وی ھم اکنون دانش
دانشـگاه
دانشکده و اقتصاد
دانشـکده مدیریـت
اطالعات
مدیریـت
اقتصاد دانشگاه تربيت
مدﯾرﯾت و
اطالعات
فنـاوریفناوری
مدﯾرﯾت
رشـتهرشته
گـروهگروه
مدﯾر
دانش و فناوری ھای اطالعاتی از جمله عالﯾق پژوھشی وی است".
مدﯾرﯾت
است.
است.مدرس
تربیت

مدیریت دانش و فناوریهای اطالعاتی از جمله عالیق پژوهشی وی است.

1450

