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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :مديريت شهري يکي از مسايل رفتاري بسيار مهم در حوزه مديريت بوده که خود
تعيينکننده بسياري از ديگر متغيرهاي سازماني است .در آستانه هزاره سوم مديريت دانش به عنوان يك نياز
استراتژيك براي موسسات ،سازمانها و نهادهاي خدماتي مطرح است .مديريت دانش تضمين كننده برتريهاي بلند
مدت براي سازمانها و جوامع و ميزان بهره گيري آنها از سرمايههاي انساني ،فكري و اطالعاتي است .با توجه به
اهميت و کاربردي بودن موضوع مورد مطالعه ،اين سوال مهم مطرح است که در سازمان مهم و تاثيرگذار و تصميم
گيرندهاي چون شهرداري تهران به کارگيري مقوله مديريت دانش و مولفههاي تشکيل دهنده آن شامل تکنولوژي
(فناوري اطالعات) ،مقوله رهبري ،مقوله فرهنگ سازماني ،مقوله منالع انساني ،مقوله مکانيسم و فرآيند ،ساختار
سازماني به افزايش و بهبود مديريت شهري اثر بخش است و اين مساله تا چه ميزان ميتواند موجب بهبود شرايط در
مديريت شهري سازمان شهرداري خصوصا شهرداري منطقه يک شهر تهران شود؟
هدف پژوهش :مطالعه «اثربخشي مديريت دانش و مولفههاي آن بر مديريت شهري از نظر مديران شههرداري منطقهه
يک شهر تهران»
روش پژوهش :اين پژوهش بر اساس طبقه بندي بر مبناي هدف در زمره تحقيقهات کهاربردي اسهت و از نظهر ههدف،
کاربردي و از لحاظ روش گردآوري دادهها توصيفي و از نوع همبستگي است.
يافتهها:در رابطه با خرده مقياسهاي هاي تکنولوژي ،رهبري ،فرهنگ سازماني ،منابع انساني ،مکانيسم و فرايند،
ساختار سازماني رهبري،؛ در سطح اطمينان  0/99مشخص شد؛ به عقيده مديران شهرداري منطقه يک شهر تهران
کليه مولفههاي مديريت دانش با مديريت شهري رابطه دارد.
معادله پيش بيني مدل مديريت شهري با توجه به مديريت دانش و مولفههاي آن عبارت است از:
مديريت شهري =  8.594تکنولوژي  0.567 +رهبري 0.195 +ساختار سهازماني  0.276 +فرهنهگ سهازماني 2.836 +
منابع انساني 0.562 +مکانيسم و فرايند
نتيجه گيري:در رابطه با مولفههاي تکنولوژي ،رهبري ،فرهنگ سازماني ،منابع انساني ،مکانيسم و فرايند ،ساختار
سازماني ،در سطح اطمينان  0/99مشخص شد؛ به کارگيري اين مولفهها با مديريت شهري رابطه دارند
واژگان كليدي :اثربخشي ،مديريت دانش ،مديريت شهري
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امروزه ،شهرها از دو جنبه اهميت يافتهاند :يکي
بعنوان مرکز تجمع گروه عظيمي از مردم ،ديگري بعنوان
عمده ترين بازيگر نقش اقتصادي ،در کل اقتصاد ملي .از
اينرو ،بايد به مسائل و مشکالت آنها ،توجه بيشتر و دقيق
تر کرد .از طرفي مديريت شهري يکي از مسايل رفتاري
بسيار مهم در حوزه مديريت بوده که خود تعيينکننده
بسياري از ديگر متغيرهاي سازماني است .چه اهداف و
وظايفي بر سيستم مديريت شهري مترتب است و اين
اهداف چگونه و از چه طريق بايد تحقق پيدا کند.پاسخ
به اين سوالها ،در وهله اول مستلزم شناسايي و تبيين
مسايل مبتال به سيستم مديريت شهري و در وهله دوم
شناخت مسايل حاکم بر آن است (رحيمي،1386 ،
.)109
در آستانه هزاره سوم مديريت دانش به عنوان يك
نياز استراتژيك براي موسسات ،سازمانها و نهادهاي
خدماتي مطرح است .مديريت دانش تضمين كننده
برتريهاي بلند مدت براي سازمانها و جوامع و ميزان
بهره گيري آنها از سرمايههاي انساني ،فكري و اطالعاتي
است.بحث مديريت دانش يكي از مباحث نوظهور در
مديريت است كه به شدت مورد استقبال و توجه
دانشمندان علم سازمان و مديريت واقع شده و مهمترين
ركن مديريت دانش پياده سازي و اثر بخشي آن ميباشد
كه شناخت مديريت دانش به عنوان يك روح حاكم بر
اعمال سازماني براي پياده سازي ان ضروري است
(پرهيزکار.)57 ،1386
با توجه به اهميت مديريت شهري و چگونگي
پرداختن به اين موضوع و افزايش ارتقا و بهبود آن در
همين رابطه به نظر ميرسد اجراي اصول و مفاهيم
مديريت دانش در زمينه مديريت شهري ميتواند به نحو
چشمگيري ما را در رسيدن به اين هدف ياري کند .در
اين تحقيق چالشهاي موجود بر سر راه پياده سازي
فرآيند مديريت دانش در  6محور ساختار سازماني،
فناوري اطالعات ،رهبري شايسته ،فرهنگ سازماني،
مکانيسم و فرآيند و منابع انساني در حوزه مديريت
شهري در شهرداري منطقه يک شهر تهران به عنوان
يكي از گزينههاي قابل مطالعه در زمينه پياده سازي و
اجراي مقوله مديريت دانش مورد بررسي قرار ميگيرد و
در اين رابطه به بررسي نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و
تهديدات ميپردازيم و در ادامه مدلي براي نمايش
اثربخشي مديريت دانش و بهبود مديريت شهري از منظر
مديران شهرداري منطقه يک شهر تهران ارائه ميشود.

الگوريتم پيشنهادي ميتواند در سازمانهاي مشابه
قابليت تعميم پذيري داشته باشد و در هر سازماني با
روش سنجش مشابه با اين پژوهش جهت بهبودسازي
مديريت شهري بكار رود.
بيان مساله
مديريت شهري و بهرهگيري بهجا و شايسته از آن ،از
کارآمد ترين راههاي رهايي از تنگناها و دشواريهاي
توسعه اقتصادي ،اجتماعي و آموزشي است .مديريت
شهري با قابليتها و تواناييهاي بالقوه خود چنانچه به
خوبي مورد توجه قرار گيرد ميتواند نقش مهم و اساسي
را در راستاي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي ايفا كند.
در بين مباحث مديريتي ،يکي از عمدهترين و شايد
جنجال برانگيزترين مفاهيمي که از يک سو تالشهاي
نظري و بنيادي بسياري را به خود معطوف ساخته ،و از
دگرسو در تمام سطوح مديريت سازمانها اهميت زيادي
پيدا کرده،مديريت شهري است .به اعتقاد بسياري از
صاحبنظران تفاوت بين آنچه اداره شهر در حال حاضر
دارد با آنچه به دنبال آن است ،ميتواند شاخصي از
مديريت شهري باشد .در حقيقت به اعتقاد بسياري از
پژوهشگران مانند پورتر ( ،)1976الفكوئيست و ديويس
( ،)1969اين اختالف مفهوم اصلي مديريت شهري را
تشكيل ميدهد .در همين راستا ،گتي (،)1989
الفكوئيست و ديويس بر اين اعتقادند كه مديريت شهري
كنشي از هماهنگي ميان نيازها و ارزشهاي حرفهاي شهر
و نظام تقويت كننده مديريت است (الواني.)97 ،1389 ،
بسياري از سازمانها با تمرکز بر مديريت دانش و
سرمايهگذاري در زمينه اجراي اثر بخش مولفههاي آن به
دنبال دسترسي به مزاياي حاصل از مديريت دانش
هستند و تالش ميکنند با پياده سازي اثر بخش
مديريت دانش عملکرد خود را بهبود بخشند .مديريت
دانش موضوعي سيستماتيک است مقولهاي که اجراي اثر
بخش آن نيازمند نگرشي همه جانبه و فراگير به عوامل
مختلف سازماني است.اجراي اثر بخش وظيفه مديريت
دانش در سازمانهاي مدرن امروزي مستلزم ويژگيهاي
خاص از جمله ساختار مطلوب ،مکانيسم متناسب،
فناوري اطالعات بهينه ،رهبري شايسته ،و فرهنگ
سازماني است که وجود شکاف و ناهمهنگي در بين اين
عوامل مانع پياده سازي موفقيت آميز مديريت دانش
خواهد بود (افرازه.)98 ،1384 ،
با توجه به اهميت و کاربردي بودن موضوع مورد
مطالعه ،اين سوال مهم مطرح است که در سازمان مهم و
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تاثيرگذار و تصميم گيرندهاي چون شهرداري تهران به
کارگيري مقوله مديريت دانش و مولفههاي تشکيل
دهنده آن شامل تکنولوژي (فناوري اطالعات) ،مقوله
رهبري ،مقوله فرهنگ سازماني ،مقوله منالع انساني،
مقوله مکانيسم و فرآيند ،ساختار سازماني به افزايش و
بهبود مديريت شهري اثر بخش است و اين مساله تا چه
ميزان ميتواند موجب بهبود شرايط در مديريت شهري
سازمان شهرداري خصوصا شهرداري منطقه يک شهر
تهران شود؟

سبز ،زيباسازي ،مالي ،اجتماعي و فرهنگي شهر به نحو
موثر و موفقيت آميز ايفا نمايد .مديريت دانش يكي از
مهمترين وظايفي است كه ميتواند در شرايط موجود به
ارتقاء هرچه بيشتر سطح عملكرد مديريت شهري اين
سازمان كمك كند .در اين پژوهش به دنبال آن هستيم
تا با شناسايي ساختار اداري و بدنه شهرداري منطقه يک
شهر تهران و همچنين شناسايي فرصتها و تهديدات
موجود بر سر راه اين سازمان به ارائه مدل استراتژيك
مديريت دانش و اثربخشي آن با ارتقاي مديريت شهري
از نظر مديران شهرداري منطقه يک بپردازيم.

اهميت و ضرورت مساله
برخالف گذشته اکنون زندگي بسيار پيچيده و به
ميزان زياد متنوع شده است .پيچيده شدن مسائل شهري
گسترش و دگرگوني زيادي در حوزه مديريت شهري به
وجود آورده است .مديريت شهري در کشور ،امروز سخت
نيازمند اطالعات و شناخت ميزان تأثير گذاري هر يک از
مقولههاي اطالعاتي در فرآيند برنامه ريزي و تصميم
گيري و اداره امور است .به اين منظور تالش در جهت
کسب و گرد آوري اطالعات و پردازش آن ،در اين حوزه
بسيار ضروري و مفيد است( .بروس شرترز)67 ،2010 ،
اهداف مديريت شهري عبارتست از هدف تئوريک
سيستم مديريت شهري ،تقويت فرايند توسعه شهري
است به نحوي که در سطح متعارف جامعه زمينه و
محيط مناسبي براي زندگي راحت و کارآمد شهروندان،
به تناسب ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي فراهم شود.
(کاظميان)39 ،1383،
مديريت دانش شيوه جديد براي تفكر در مورد
سازمان و تسهيم منابع فكري و خالقانه سازمان است
مديريت دانش اشاره به فرآيند سيستماتيكي دارد كه به
هماهنگ كردن فعاليتهاي كسب ،ايجاد ،ذخيره،تسهيم،
انتشار ،توسعه و به كار گيري دانش سازمان بوسيله افراد
و گروهها كه در جهت تحقق اهداف سازماني است
ميپردازد( .راستگي)2000
مديريت دانش سبب بهبود مزيت رقابتي سازمان،
بهبود مشتري مداري ،بهبود روابط كاري ،بهبود خالقيت
و كاهش هزينهها در سازمان ميشود(.اكسريم و
ادمينسون)74 ،1997
شهرداري منطقه يک شهر تهران به عنوان جزئي از
مجموعه گسترده شهرداري كشورمان و نيز به عنوان يك
سازماني که در تالش ميباشد تا با اصالح و بهسازي
ساختارها و فرآيندهاي خود بتواند نقش خود را در
بهسازي و زيبا سازي شهر و ارائه خدمات عمراني ،فضاي

هدفهاي پژوهش
در اين تحقيق به بررسي با توجه به مثمر ثمر بودن
مديريت دانش و شاخصهاي مختلف و متعدد آن ،و
بررسي کاربرد سيستم مديريت دانش ،در سيستم
مديريت شهري سازمان شهرداري تهران و رابطه آن بر
مولفههاي مديريت شهري از نظر مديران شهرداري،
خصوصا شهرداري منطقه يک شهر تهران ميپردازيم.
هدف اساسي تحقيق حاضر بررسي "اثربخشي مديريت
دانش بر مديريت شهري از نظر مديران شهرداري منطقه
يک شهر تهران" است .با توجه به اين هدف ،فرضيه اصلي
مطرح شده در اين پژوهش بدين قرار است:
از نظر مديران شهرداري منطقه يک شهر تهران
مديريت دانش با مديريت شهري رابطه دارد.
فرضيههاي فرعي پژوهش به اين شرح است:
از نظر مديران شهرداري منطقه يک شهر تهران
مقوله تکنولوژي (فناوري اطالعات) با مديريت شهري
رابطه دارد.
از نظر مديران شهرداري منطقه يک شهر تهران
مقوله رهبري با مديريت شهري رابطه دارد.
از نظر مديران شهرداري منطقه يک شهر تهران
مقوله فرهنگ سازماني با مديريت شهري رابطه دارد.
از نظر مديران شهرداري منطقه يک شهر تهران
مقوله منالع انساني با مديريت شهري رابطه دارد.
از نظر مديران شهرداري منطقه يک شهر تهران
مقوله مکانيسم و فرآيند با مديريت شهري رابطه دارد.
از نظر مديران شهرداري منطقه يک شهر تهران
مقوله ساختار سازماني با مديريت شهري رابطه دارد.
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مباني نظري
زمينههاي شكلگيري مديريت دانش
مديريت دانش و مفاهيم استراتژيك مربوطه ،به
عنوان اجزا و عناصر مهم بقاي سازمان و حفظ موقعيت
رقابتي آن مورد توجه قرار گرفتهاند (مارتنسون،
 .)1:2002به عنوان نمونه مكالروي ( )2002معتقد
است كه دانش و كاركنان دانشي عواملي كليدي سازمان
در دستيابي به توسعه پايدار قلمداد ميشوند و در زمره
اصليترين منابع رقابتي آينده شركتها قرار دارند .افزون
بر اين مارتنسون ( )2000مدعي است كه مديريت دانش
پيشنياز قطعي براي بهرهوري و انعطافپذيري
سازمانهاي خصوصي و دولتي است و از اين رو توجه به
آن از وظايف و مسئوليتهاي مديران و مجريان است.
مارتنسون ( )2002معتقد است كه عامل اساسي
براي بقاي سازمانها دانش است .در حقيقت ،همانطور كه
بيجرز ( )2000مطرح ميسازد ،دانش عاملي است كه بر
اساس آن ،مديران ميتوانند خود را از رقيبانشان متمايز
سازند .افزون بر اين ،دانش ابزاري است كه با آن محيط
تجاري به شكل ضعيف سازمان يافته را ميتوان به خوبي
سازمان داد ،و از اين طريق دنياي پيچيده قابل مديريت
ميشود و ميتوان مسايل نامشخص را تفسير كرد .دانش
در واقع ،دارايي كليدي شركت محسوب ميشود .تافلر
( )1993معتقد است :ارزش واقعي شركتها بيشتر به
عقايد ،ديدگاهها و اطالعات واقع در ذهن كاركنان و در
بانكهاي اطالعاتي و حق اختراعات بستگي دارد تا به مواد
و خطوط مونتاژ و ساير داراييهاي فيزيكي كه ممكن
است در اختيار داشته باشند .بنابراين اكنون سرمايه
متكي بر عواملي است كه عمدتاً نامشهودند.
گراواليز ( )2001معتقد است كه «تمايز دادهها» و
«اطالعات» مشكل است ،و تنها از طريق مفاهيم بيروني
يا از ديدگاه كاربر ميتوان بين «دادهها» و «اطالعات» و
«دانش» تفاوت قائل شد ،معموالً داده به عنوان مواد
خام ،اطالعات به عنوان مجموعه سامان يافتهاي از داده و
دانش به عنوان اطالعات با مفهوم شناخت ميشود.
نقش دانش در مديريت دانش
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ادلسن ميگويد« :مردم همواره دانش داشتهاند و از
آن استفاده کردهاند» )22( .اما دقيقاً د انش چيست؟
دانش ،دانستني است که در تجربيات ،مهارتها ،قابليتها،
تواناييها ،استعدادها ،افکار ،عقايد طرز کارها ،الهامات و
تصورات افراد موجود است و به شکل مصنوعات ملموس،

فرآيندهاي کاري و امور روزمره يک شرکت خود را آشکار
ميسازد.
مديريت دانش ،فرآيند گستردهاي است که امر
بررسي ،سازماندهي ،انتقال و استفاده صحيح از اطالعات
و تجربيات داخلي سازمان را مورد توجه قرار ميدهد.
امروزه دانش مهمترين دارايي سازمانها محسوب ميشود،
لذا مديريت دانش به منزله چالش کشف داناييهاي
فردي و تبديل آن به يک موضوع اطالعاتي به نحوي که
بتوان آن را در پايگاههاي اطالعاتي ذخيره کرد ،با
ديگران مبادله نمود و در فرآيند کارهاي روزمره به کار
گرفت( .پاکسرشت.)27 ،1382 ،
به اعتقاد اسكيرم ( )1999مديريت دانش بر
گستردهاي از مفاهيم شامل درك و دانش از مشتريان،
توليدات و خدمات ،افراد ،فرآيندها و روابط را در بر مي-
گيرد .و به اعتقاد لي و چوي ( )2003براي توصيف آن از
واژگان گوناگوني بهره گرفته شده است شامل مديريت
سرمايههاي فكري ،مديريت سرمايههاي دانشي و قدرت
مغز يا  IQشركت .آنها معتقدند تعريف مديريت دانش به
دليل مفاهيم چندسطحي آن مشكل است .و هنوز در
تعريف مديريت دانش اتفاق نظر وجود ندارد (آذري،
 .)47:1380الواني ( )1387معتقد است كه در اغلب
تعاريفي كه از مديريت دانش ارائه شده است ،فرآيند
استفاده از دانش 1بيش از همه مورد استفاده قرار گرفته
و كمتر به خلق دانش به عنوان عنصر اصلي پرداخته
شده است .در حاليكه مديريت دانش زماني ميتواند
نقش مؤثري در جامعه ايفا كند كه در توليد و خلق
دانش توفيق داشته باشد .تعاريف مختلفي از مديريت
دانش وجود دارند كه بعضي متمركز بر فرآيندهاي
مديريت دانش هستند و برخي بر اهداف آن توجه دارند
(پارك.)20:2007 ،
جنكس و همكارانش ( ،)2006اسملينك و كروسدل
( ،)2006ژنگ ( )2005ولي و چوي ( ،)2002معتقدند
كه هدف نهائي مديريت دانش ،بهبود عملكرد سازماني
است.
چوچان وي ( ،)1999هدف اصلي و پيام مديريت
دانش را در بهرهوري پايدار جوامع اعالم نمود .در اوايل
سال  2000شعار مديريت دانش ،خلق ،اشاعه ،استفاده از
دانش و اطالعات با كيفيت باال به منظور دستيابي اهداف
و يادگيري فردي و سازماني مطرح شده است.
2
نوناكا و تاكوچي ( )1995دانش را به دو نوع ضمني
و صريح 3طبقهبندي كردند و ماتريس چهار مرحلهاي

اثربخشی مدیریت دانش بر مدیریت شهری از نظر مدیران شهرداری منطقه یک شهر تهران

جدول ( :)1تعاريف دانش
نويسنده

تعريف مديريت دانش

بارون ()2000

يك رويكرد نظام يافته و يكپارچه براي شناخت ،استفاده و تسهيم شدن در تجربيات و تخصصهاي مدون و نامدون
موجود در سازمان

بيلي ،كسلر و
كريستيفن ()2000

استراتژي ارائه دانش موردنياز و به موقع افراد در زمان درست ميباشد كه به آنها كمك ميكند كه اطالعات را به
اشتراك گذارند و عملكرد سازماني را بهبود بخشند.

بيهاكت ()2000
تيلور ()2000

فرآيند خلق ،نشر ،توزيع و كاربرد دانش
حركت و جنبشي است كه عصر آينده را مسخر خود خواهد ساخت

راستگي ()2000

فرآيند سيستماتيكي كه به هماهنگ كردن فعاليتهاي كسب ،ايجاد ،ذخيره ،تسهيم ،انتشار ،توسعه و بكارگيري
دانش سازمان بوسيله افراد و گروهها ،كه در جهت تحقق اهداف سازماني است ميپردازد

مارتنسون ()2000

روشي براي بهبود عملكرد ،بهرهوري و رقابت پذيري ،بهبود كارآمد كسب ،تسهيم و استفاده از اطالعات درون
سازمان ،ابزاري براي تصميم گيري بهبود يافته ،طريقي براي بدست آوردن بهترين روشها ،راهي براي كاهش هزينه-
ها و ديركردهاي پژوهشي و روشي براي سازمان نوآورترشدن

هندلي ()2000

يك توصيف كلي از فرهنگ ،فرآيندها ،زيرساخت ها و فناوري موجود در يك سازمان است كه جذب ،رشد و بهينه-
سازي سرمايه دانشي سازمان براي تحقق اهداف راهبردي را ممكن ميسازد.

باك ()2001

برنامه مديريتي كه مجموعه اي از فرآيندهاي دانشي نظير كسب ،خلق و تسهيم دانش را در سازمان مديريت مي-
كند.

برادوك ()2001

استفاده و كاربرد يك سلسله مفاهيم و چارچوبهاي علمي

كوزمين ()2002

فرآيند جذب و اخذ دانش بوسيله متخصصان ،كارشناسان ،و افراد حرفهاي در سازمان است كه نتيجتاً موجب مي-
شود اين گروه در مقابل مديريت سازمان از قدرت ،اعتبار و استقالل برخوردار شوند و دانش خود را در برابر ما به
ازاي مناسبي در اختيار مديريت قرار دهند.

استازكوسكي ()2003

مديريت سرمايههاي فكري در جهت بهبود عملكرد سازماني

توربان و همكارانش
()2003

خلق و ذخيره دانش ،و توزيع آن به گونهاي كه بهرهبرداري از آن در سازمان امكانپذير باشد

جكسون و همكارانش
()2003

سيستمي شامل جمعآوري ،نگهداري و مستندسازي دادهها ،اطالعات و تجربههاست كه در آن تعامالت گروهي و
اجتماعي براي مبادله دانش نهفته و صريح تسهيل و ترويج ميشوند.

جعفري مقدم ()1381

فرآيند ايجاد ،تسهيل و تقويت يادگيري سازماني ،ميسر كردن زمينههاي توزيع ،تسهيم و استفاده از دانش سازماني،
استفاده مجدد از دانش سازماني بازيابي شده و به روز كردن حافظه سازماني است.

خلق دانش را كه حاصل تبديل انواع دانهش بهه يكهديگر
است را طراحي كردند.دانش نهفتهه يها ضهمني (پنههان)
مجموعهاي از تجارب ،مهارتها ،ديهدگاههاي حرفههاي و
كاري ،الگوهاي ذهني در درون فهرد اسهت كهه بهه طهور
ساده قابل انتقال نيست و كامالً جنبه شخصهي و فهردي
دارد .دانش صريح يا آشكار ،دانش مهدوني اسهت كهه بها
واژهها و لغات و كلمات به سهادگي قابهل بيهان و انتقهال
باشد.
امانتي ( )1381دانش را به چهار نوع طبقهبندي
ميكند :دانش نيروي انساني كه در مغز اعضاي سازمان
وجود دارد .دانش مكانيزه كه حامل وظايف ويژه يكپارچه
در سختافزار ماشين است .دانش مستند كه به شكل
بايگاني ،كتاب ،سند ،دفتر كل ،دستورات و نمودارها ،و...
ذخيره ميشود .دانش خودكار (اتوماتيك) كه به طور
الكتريكي ذخيره شده و بوسيله برنامههاي رايانهاي كه
وظايف خاص را پشتيباني ميكند قابل دسترسي است.

الل و تاكار ( )2007دانش را به سه قسم ميدانند:
دانش صريح ،دانش ضمني و دانش فرهنگي كه شامل
مفروضات و عقايدي است كه براي درك و توضيح و
تشريح واقعيات به كار ميرود.
دانش از نظر جورنا :رنه جورنا در مقالهاي با عنوان
«انواع دانش و اشکال مختلف سازمان» سه نوع دانش را
نام ميبرد :دانش نهان :که مقابل مشاهده نبوده و در
تجارب ،فرهنگ و ارزشهاي يک فرد يا سازمان نهفته
است .دانش صريح :آشکار و کدگذاري شده است .دانش
نظري يا تئوريکي :دانشي است که از تخصصهاي عميق
افراد سرچشمه ميگيرد.
موفقيت مديريت دانش مستلزم نگرش سيستمي
است که کليه عوامل و اجزا و فرآيندهاي مديرتي دانش
را مدنظر قرار دهد .هرگونه جزء نگري ممکن است
چالشهاي جدي بر سر راه موفقيت برنامههاي مديريت
دانش به وجود آورد .بسياري از سازمانها بر اين باور
هستند که دانش مهمترين دارايي آنهاست ،اما در عمل
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رامین عفیفی

کمتر به آن پايبندند .يکي از داليل عمده اين امر آن
است که سازمانها نميدانند چگونه به سراغ مديريت
دانش بروند .براي اين منظور در اين فصل مدلهاي
مختلف مديريت دانش مورد بررسي قرار ميگيرد.
براساس نگرش و رويکردي که صاحبنظران نسبت به
مديريت دانش اتخاذ کردهاند ،مدلهاي مختلفي شکل
گرفته است .اثربخشي هر کدام از اين مدلها موقعيت و
جايگاهي نبستگي دارد که سازمان در آن قرار گرفته
است.
علل پيدايش مديريت دانش
افزايش فوقالعاده حجم اطالعات ،ذخيره الکترونيکي
آن و افزايش دسترسي به اطالعات به طور کلي ارزش
دانش را افزوده است؛ زيرا فقط از طريق دانش است که
اين اطالعات ارزش پيدا ميکند ،دانش همچنين ارزش
بااليي پيدا ميکند و به اقدام نزديکتر است .اطالعات به
خودي خود تصميم ايجاد نميکند ،بلکه تبديل اطالعات
به دانش مبتني بر انسانها است که به تصميم و بنابراين
به اقدام ميانجامد( .باريگر روش)113 ،1382 ،
از نظر داونپورت و پروساك ( )1998مديريت دانش
اهداف ذيل را دنبال ميكند:
 -1تدوين راهبردهايي مشخص براي تحقق مبادالت
خلقالساعه دانش .مبادله دانش ميتواند از طريق
مشاركت در دانش ،تدوين و برقراري روابط استاد-
شاگردي تحقق پذيرد.
 -2سرعت انتقال دانش
 -3تبديل مديريت دانش به جزئي از كار كاركنان از
طريق انجام وظيفه تمام وقت تعدادي از كاركنان
ستادي دانشور كه ميتواند به پديدهاي فراگير
تبديل شود.
 -4فرهنگ سازماني ،فرهنگي فوقالعاده است تا دانش،
آزادانه و راحت بر سازمان مسلط شود.
 -5مديريت دانش مستلزم انجام كارهاي جالب و جديد
است.
 -6شكلهاي خاصي از دانش را سازمان داده و فعاليت-
هاي ويژه مربوط به دانش را بهبود ميبخشد.
 -7مديران دانش بر اعمال مديريت پروژه ،مديريت
تغيير و مديريت فناوري تسلط دارند( .داونپورت و
پروساك.)34:1998 ،
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مديريت شهري

مديريت شهري عبارت اسهت از اداره امهور شههر بهه
منظور ارتقاء مهديريت پايهدار منهاطق شههري در سهطح
محلي با در نظر داشتن و تبعيت از اهداف سياسهتههاي
ملي ،اقتصادي و اجتماعي کشور است.
مديريت شهري عبارت است از يک سازمان گسترده،
متشههکل از عناصههر و اجههزا رسههمي و غيررسههمي مههؤثر و
ذيربط در ابعاد مختلهف اجتمهاعي ،اقتصهادي و کالبهدي
حيات شهري با هدف اداره ،کنترل و هدايت توسعه همه
جانبه.و پايهدار شههر مربوطهه .ههدف سيسهتم مهديريت
شهري ،به مثابه جزئي از سيسهتم حکهومتي ،اداره امهور
شهرها است و ايفاي نقشي اسهت کهه دولهت بهراي ايهن
سيستم قائل ميشود ترديدي نيست که صرف نظر از هر
تعريفي که براي مهديريت شههري در نظهر گرفتهه شهود
هدف سيستم مديريت شهري در جهت اهداف ملي بهوده
و با آن همسو است و از کليات آن تبعيت مهيکنهد و بهه
همين دليل اسهت کهه برنامههههاي ايهن سيسهتم بهراي
ساماندهي امور شهر ،به طور کلي در چارچوب برنامههاي
کالن و قوانين جاري کشور تدوين مهيگهردد و اقهدامات
اين سيستم ناقض مقررات قانوني کشور نيسهت(.نکهويي،
)85 ،1390
مديريت شهري بايد براي شهر برنامهريزي کند،
فعاليتهاي شهر را سازمان دهد ،بر فعاليتهاي انجام شده
نظارت کند ،حتي براي انجام بهينه امور ،انگيزش الزم را
در سازمان مديريت شهري و ساير سازمانها و شهروندان
ايجاد نمايد .به نقل از پاولهوس و کنت ايچ بالنچارد
معموالً مديريت شهري به عنوان زير مجموعهاي از
حکومت محلي تعريف شده و شهرداري خوانده ميشود.
همچنين مديريت شهري به مثابه سيستمي است که
داراي وروديها و خروجيهاي مشخصي باشد (پرهيزکار،
)49 ،1386
استرن (1993) 4بيان ميکند که اصول کلي براي
فهم مديريت شهري وجود ندارد و مفهوم اصلي اين واژه
بسيار گيج کننده است .مديريت شهري با توجه به سليقه
ها ،ادارک افراد و همچنين اقتضاي سياسي – اجتماعي
زمانهاي مختلف معاني متفاوت داشته است .چنانچه ما
در زمان کنوني نيز اين اختالف معاني ومفهوم را کامال
شاهد هستيم.
از نظر بانک جهاني مديريت شهري يک فعاليت شبه
تجاري براي دولت هاست .به عبارت ديگرمديريت شهري
يعني اداره امور شهري و کارايي بيشتر براي استفاده از
وامهاي بانک جهاني ميباشد .بعضي اوقات مديريت
شهري بعنوان ابزاري براي اجراي سياستگذاريهاي شهري
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در نظر گرفته ميشود که به مفهوم علم اداره جامعه
ميباشد (دانايي فر.)64 ،1385 ،
تعريف تخصصي ديگري عبارت است از مديريت
شهري بهعنوان چارچوب سازماني توسعه شهر به
سياستها ،برنامهها و طرحها و عملياتي اطالق ميشود که
در پي اطمينان از تطابق رشد جمعيت با دسترسي به
زيرساختهاي اساسي مسکن و اشتغال هستند .براين
اساس ،کارآيي مديريت شهري وابستگي مشخصي به
عوامل زمينهاي از قبيل ثبات سياسي ،يکپارچگي
اجتماعي و رونق اقتصادي و نيز عوامل ديگري از قبيل
مهارت و انگيزههاي سياستمداران و اشخاص
استفادهکننده از اين سياستها دارد .تحت اين شرايط
چارچوب و ويژگيهاي سازماني حکومت و مديريت شهري
بهويژه نقش اجرايي بخش دولتي و عمومي در آن ،تاثير
بسيار تعيينکنندهاي در موفقيت آن ايفا ميکند(
ميرسپاسي.)71 ،1386 ،
از منظر  UMICمديريت شهري عبارت است از
اداره امور شهر به منظور ارتقاء شاخصهاي زندگي
شهري در ابعاد مختلف اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي
با همكاري كليه اجزاء رسمي و غيررسمي موثر و
ذيربط(اعم از بخش خصوصي و دولت ؛ قواي سه گانه و
مردم) با رهبريت شهرداري و با هدف دستيابي به توسعه
همه جانبه و پايدار شهري و با عنايت كلي به اهداف و
سياستهاي كالن کشور.
نقشهاي مديريت شهري
مديريت شهري به طور کلي داراي وظايفي در حهوزه
برنامه ريزي و اداري _ اجرايي ميباشد

سيستمي مطالعه کهرد .در قالهب اول روابهط مهديريت و
برنامه ريزي شهري در ارتبهاط بها نظهام عمهومي برنامهه
ريزي و سطوح باال تهر برنامهه ريهزي بررسهي مهيشهود.
مهمترين موضوع قابهل توجهه در ايهن سهطوح ضهرورت
تأمين هماهنگي اين سطوح بها يکهديگر اسهت .در قالهب
دوم تهيه برنامه هاي فيزيکهي ف اقتصهادي ،اجتمهاعي و
مالي الزم براي توسعه کارآمد شهر به عنوان اصلي تهرين
وظيفههه سيسههتم مههورد توجههه اسههت (".داداش پههور
هاشم)168 ،1390،
نقش اداري – اجرايي سيسهتم مهديريت شههري:
مديريت شهري برنامههاي تهيه شده را،در چارچوب نظام
اداري –اجرايي حاکم ،به پروژههاي عملياتي تبديل کرده
و به مرحله ي اجرا ميرساند .مديريت شهري بهه لحهاظ
اداري – اجرايي يک سازمان بسيار گسترده و مشتمل بر
عناصر متعدد و متنوع الزم براي اداره ي امور يهک شههر
اسهههت .از آن جملهههه شههههرداري ،ادارات آب ،بهههرق،
گاز،مخابرات و سهازمانههاي اتوبوسهراني ،آتهش نشهاني،
مراکز رفاهي و تفريحي و...از عناصر اصلي سهازمان اداري
_ اجرايي ميباشند .هر چند اين عناصر طيف عملکهردي
گسترده اي را شامل ميشهوند امها بهه ههر حهال عناصهر
مرکزي و اصلي سازمان شههرداري اسهت کهه در تمهامي
عملکردهاي تدوين شده سيستم بهه ويهژه امهور اداري و
اجرايي دخيل است .در واقع شهردا ري از يک سهو جهزء
عناصر مهم مديريت سياسي و اجتماعي شههر محسهوب
ميگردد و از طرف ديگر مهم ترين عنصر اجرايي سيستم
مههديريت شهههري اسههت .مههديريت شهههري باي هد بتوانههد
پههروژههههاي اجرايههي از سههوي هههر سههازماني را بههه نفههع
شهروندان سوق دهد ( .اعرابي)39 ،1386،

نقش سيستم مديريت شهري به مثابه يک برنامهه
ريزي :برنامه ريزي مجموعهاي از تصميم گيري سنجيده
است که بر اساس قيودات کمي ،کيفهي ،زمهاني ،مکهاني
شههيوه دخالههت انسههان را در موضههوعي مشههخص بيههان
ميکند(.قادري )1387
"سيستم مديريت شهري بنا بهه تعريهف و بهه لحهاظ
وظايف عملي موظف به به برنامه ريزي توسهعه و عمهران
شهري و اجراي برنامهها ،طرحهها و پهروژهههاي مربوطهه
است .انجام اين وظايف تعيين کننده نهوع هويهت برنامهه
ريزي اجرايي براي آن است .در واقع مديريت شههري در
قالب نظام برنامه ريزي اقتصادي،اجتماعي و قضايي حاکم
بر کشور ،اقدام به تهيه برنامههاي توسهعه شههري بهراي
شهر ميکند نقش سيستم مديريت شهري به عنوان يک
برنامه ريز را ميتهوان در دو قالهب روابهط بهرون و درون

وظايف شهرداري ها
در سراسر جهان و بهويژه کشهورهاي توسهعه يافتهه،
شهههرداريههها از وظههائف متنههوع و متعههددي برخههوردار
ميباشند .در ايران به علت عهدم وجهود مهديريت واحهد
شهري ،وظائف شهرداريها در بين سازمانها و شهرکتهاي
دولتي و غير دولتي محلي متعددي توزيع شده است
بطههوري کههه وظههائف شهههرداريههها و بههه تبههع آن
اختيارات آنها ،در شهرها محدود به مواردي خهاص شهده
اند .بر همين اسهاس در حهال حاضهر مهيتهوان وظهائف
شهرداريها را به پنج گروه زير تقسيم بندي کرد:
الف) وظائف عمراني :مانند احداث خيابانها-معابر-ميادين
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ب) وظائف خدماتي :ايجاد تاسيسات عمهومي تنظيهف و
نگهههداري و تسههطيح معههابر و مجههاري آب ،تعي هين
محلهههائي مخصههوص بههراي تخليههه زباله،نخالههه و
فضوالت ساختماني
ج) وظايف نظارتي و حفاظتي :اجراء آراء کميسيون ماده
– 100صههدور پروانههه سههاختمان-نظههارت بههر کليههه
ابنيهاي که در شهر ايجاد ميشود.
د) وظائف رفاهي :احداث بناها و ساختمانهاي مورد نيهاز
شهر از قبيل بوستان،جلوگيري از سد معابر عمومي
هه) مديريت منابع :عوارض ساختمان و ترتيب مميزي و
وصول آن،نقش شهرداري در تعيين ارزش معامالتي
ساختمانها (طوسي)99 ،1384 ،
تعيين اهداف و راهبردهاي مديريت شهري
هدف تئوريهک سيسهتم مهديريت شههري ،تقويهت
فرآيند توسهعه شههري اسهت .بهه نحهوي کهه در سهطح
متعارف جامعه زمينهه و محهيط مناسهبي بهراي زنهدگي
راحههت و کارآمههد شهههروندان ،بههه تناسههب ويژگ هيهههاي
اجتماعي و اقتصادي فراهم شهود ( .داداش پهور،1390 ،
)204
 .1ارتقاي شرايط کار و زندگي همه جمعيت شهر با
توجه ويژه به افراد و گروههاي کم درآمد
 .2زمينه سازي و ايجاد مشوقهاي توسعه اقتصادي و
اجتماعي پايدار
 .3حفاظت از محيط کالبدي شهر
سازمان ملل متحد ،براي ارتقاي مديريت شهري و
ارتقاي مردم ساالري ،بر پارهاي از موضوعها و اولويتها
تاکيد ويژه دارد که عبارتند از:
 بازنگري در جايگاه و کارکردهاي دولت
 تالش براي تعيين راهبردهاي شهر با مشارکت
نهادها و شهروندان
 شفافيت کارکرد مالي در تمام سطوح
 جريان آزاد اطالعات ،به عنوان پيشنياز شفافيت و
مشارکت و رضايت شهروندان
 تأکيد بر جايگاه رهبري مديريت شهري
 وجود ضابطههاي اخالقي براي رفتار مديريت شهري
(عالقه بند)98 ،1386 ،
راهبردها در مديريت شهري
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در راستاي دستيابي به اههداف مطهرح شهده بهراي
مديريت شهري و ضرورت جلهوگيري از اتهالف منهابع در
شهرها ،انجهام امهور شههروندان در کوهتهاه تهرين زمهان

ممکههن ،جلهههوگيري ازتهههداخل وناهمهههاهنگي در بههين
سازمانهاي متولي و ارائه خدمات مناسب تر به شهروندان
الزم است همه دست اندر کاران و سياست مداران ،دولت
مردان و برنامه ريزان و قانون گذاران به تشکيل مهديريت
واحد شهري توجه ويهژه داشهته باشهند و از راهبردههاي
مؤثر در اين زمينه ،موارد زير را ميتوان نام برد.
" جلب مشارکت عموم براي مدريت شهرها
بهبود و توسعه ساختار سازماني و تشکيالتي و امهور
پرسنلي و قانوني
بهبود شيوههاي مديريت مالي و اقتصادي
تأکيد بر مديريت و برنامه ريزي اسهتراتژيک وجهامع
سيستم
سازمان دهي و بهبود کيفيت محيط فيزيکي زنهدگي
شهري "( داداش پور)67 ،1390 ،
وظايف مديريت شهري
برنامه ريزي شههري:يکهي ازمههم تهرين وظهايف
مديريت شهري ،برنامه ريزي شههري مهيباشهد .مطهابق
بااصول علمي مديريت ،برنامه ريزي شهري جزء وظايف و
عناصر اصلي سيستم مديريت شهري محسوب مهيشهود.
بر اين اساس برنامهريزي فيزيكي ،اقتصهادي و اجتمهاعي
براي يك شهر ،تحت نظهارت و ههدايت سيسهتم مهذكور
انجام ميگيرد.
طراحي شهري:رنهگ آميهزي ،نهورپردازي ،نمهايش
بافت و جهنس اشهياء از جملهه عنهاوين مشهترک ميهان
نيازهاي حرفهاي طراحي شهري و تمهيدات موجود است.
مههديريت مشههار تي:ارتبههاط مسههتقيم مههديريت
شهري با شهروندان و خواستههاي آنها ايجاب مهيکنهد
که سيستم مديريت شهري به عنوان ابزاري براي توسهعه
انسههاني پاي هدار و مشههارکت شهههروندان در امههور شهههري
طراحي و تدوين گردد.
پايگاه اطالعات مکاني :امروزه متوليهان مهديريت
شهري با حجم بسيار زيادي از اطالعات مواجهه انهد کهه
بخش اعظمي از اين اطالعات مکان مرجع هسهتند .ايهن
اطالعات زماني ميتواند مفيد باشد به صورت يک پارچهه
و هدف دار مديريت شود.
به روز رسهاني اطالعهات :مهديريت کارآمهد شههري
بدون استفاده از اطالعات بهه روز در مهورد کهاربريهها و
روند تغييرات آن،نوع و وسعت فعاليتها ،رشهد و توسهعه
کالبد شهر و....عملي نيست.
مديريت بحران و سوانح :مهديريت شههري کارآمهد

اثربخشی مدیریت دانش بر مدیریت شهری از نظر مدیران شهرداری منطقه یک شهر تهران

مديريتي است که در شرايط بحراني هر چه سهريع تهر و
مناسب تر به خدمات دهي و سا مان دهي امور بپهردازد.
بحران هاي مختلفي ممکن است در شهرها رخ دههد کهه
در همه آنها نيازمنهد بهه سهرعت عمهل و دقهت بهاالي
واحدهاي امداد و حوادث داريم (دانايي فر.)81 ،1385 ،

راهبردها در مديريت شهري
براي تحقق اهداف و انجام وظايف مذکور،
راهبردهاي اساسي ذيل ارائه و تدوين ميشود:
 انتقال مسئوليت و وظايف برنامه ريزي ،مديريت وگردآوري و تخصيص منابع از سوي دولت و
سازمانهاي مرکزي به مديريت شهري
 جلب مشارکت عموم مردم براي مديريت شهرها بهبود و توسعه ساختار سازماني و تشکيالتيسيستم و امور پرسنلي و قانوني
 بهبود شيوههاي مديريت مالي و اقتصادي تاکيد بر مديريت و برنامه ريزي استراتژيک و جامعسيستم
 بسيج کليه منابع توسعه شهري با مشارکت فعاالنهبخش خصوصي و سازمانهاي مربوط به جامعه محلي
 تاکيد بر راهبردهاي (توان بخشي) در ارتباط بامسکن و امکانات زيربنايي با کمکهاي ويژه براي
اقشار کم درآمد (خوش سيما)129 ،1386 ،
روش پژوهش
جهت مطالعه بررسي ،اين پژوهش بر اساس طبقه
بندي بر مبناي هدف در زمره تحقيقات کاربردي است و
از حيث روش جزء تحقيقات توصيفي -پيمايشي به شمار
ميآيد .اين پژوهش از نظر هدف ،کاربردي و از لحاظ
روش گردآوري دادهها توصيفي و از نوع همبستگي است.
همچنين پژوهش حاضهر بر مبناي نوع دادههاي
گردآوري شده نيز از نوع کمي ميباشد که در اين راستا
پرسشنامههايي براي دريافت نظرات توزيع خواهد شد.
جامعه مورد مطالعه اين پژوهش را رده مديران
شهرداري منطقه يک شهر تهران تشکيل ميدهد ،که بر
طبق تحقيقات صورت گرفته در مجموع در تعداد مديران
اين مجموعه  150نفر تعيين ميگردد که در مجموع
پاسخنامه  50نفر از مديران ارشد و معاونين اداري
مشغول در شهرداري منطقه يک شهر تهران که به روش
نمونهگيري تصادفي ساده از بين جامعه آماري به عنوان
گروه نمونه انتخاب شدند بررسي شود.

پس از گردآوري اطالعات و انجام مطالعات،
پرسشنامهاي شامل  30گزاره جهت سنجش متغيرهاي
مطرح شده توسط پژوهشگر تهيه شد و جهت بررسي
روايي محتوايي يا سازه پرسشنامه به سمع و نظر اساتيد
و متخصصان اين رشته ،رسيد و مورد تاييد ايشان قرار
گرفت .مجموعهاي  30سواله که در  6بخش به بررسي
اثربخشي مديريت دانش بر بهبود رويکرد مديريت شهري
در شهرداري منطقه يک شهر تهران که شامل سنجش
ميزان مولفه تکنولوژي ،سنجش ميزان مولفه رهبري،
سنجش ميزان مولفه فرهنگ سازماني ،سنجش ميزان
مولفه منابع انساني ،سنجش ميزان مولفه مکانيسم و
فرايند ،سنجش ميزان مولفه ساختار سازماني ميپردازد،
ارزشگذاري هر سوال بر مبناي ليکرتي داراي پنج گزينه
کامال مخالف ،مخالف ،بي نظر ،موافق و کامال موافق بوده
که با مقياس  5درجهاي نمره گذاري شده است .بنابر اين
حداقل نمره کسب شده  30و حداکثر نمره 150
ميباشد .براي بررسي اعتبار دادهها از فرمول ضريب
همبستگي آلفا کرونباخ استفاده شد که ميزان همگوني
دروني را نشان ميدهد و براي به دست آوردن روايي آن
از روش تحليل مولفههاي اصلي استفاده شده است .بر
اين اساس کفايت نمونه برداري ( ،KMOکيسر -ماير-
اولکين) جهت بررسي مقادير همبستگي ،مورد سنجش
قرار گرفتکه برابر  0.878است و از ميزان معناداري 0.7
باالتر است و اين کفايت گزينهها را براي تحليل عاملي
نشان ميدهد.تعداد عاملهاي استخراجي در اين پژوهش
 6عامل اصلي تحت عناوين مولفه تکنولوژي ،مولفه
رهبري ،مولفه فرهنگ سازماني ،مولفه منابع انساني،
مولفه مکانيسم و فرايند ،مولفه ساختار سازماني به
صورت محتوايي گنجانده شده است
جهت بررسي فرضيهههاي پهژوهش مهورد مطالعهه و
بررس هي رابطههه احتمههالي متغيرههها ،و اسههتفاده از آمههاره
همبستگي پيرسون ابتدا به بررسي پيش فرضهاي امکان
استفاده از اين آماره پرداختيم بدين معنا که پيش فهرض
توزي ع نرمهال داده هها ،مهورد سهنجش قهرار گرفهت کهه
معناداري نرمال بودن توزيع دادهها با اسهتفاده از آزمهون
کلمههوگروف اسههميرنف در سههطح  %99اطمينههان تايي هد
ميشود.پس از تاييد توزيهع نرمهال دادههها بهه تحليهل و
بررسي فرضيههاي مورد پژوهش ميپردازيم.
سال هفتم
شماره بيستم و سوم
پاييز 1394

85

رامین عفیفی

جدول ( :)2مولفههاي مديريت دانش با ارتقاي مديريت شهري
متغيرها

حجم گروه نمونه انحراف استاندارد

ضريب همبستگي پيرسون سطح معناداري

ميانگين

تکنولوژي

50

2/6148

26/1400

**

0/831

0/040

رهبري

50

2/4713

28/5400

**0/753

0/000

فرهنگ سازماني

50

2/3254

25/421

**

0/000

منابع انساني

50

2/7541

27/541

**

0/721

.027

مکانيسم و فرايند

50

2/5741

28/454

**0/839

0/000

ساختار سازماني

50

2/5144

23/141

**0/624

0/000

0/644

يافتههاي پژوهش

جدول ( :)3تحليل رگرسيون

فرضيه  :1از نظر مديران شهرداري منطقه يک شهر
تهران به کارگيري مقولههاي تکنولوژي ،رهبري ،فرهنگ
سازماني ،منابع انساني ،مکانيسم و فرايند ،ساختار
سازماني ،با ارتقاي مديريت شهري رابطه دارد.
در رابطه با خرده مقياسهاي هاي تکنولوژي،
رهبري ،فرهنگ سازماني ،منابع انساني ،مکانيسم و
فرايند ،ساختار سازماني رهبري،؛ در سطح اطمينان
 0/99مشخص شد؛ به عقيده مديران شهرداري منطقه
يک شهر تهران کليه مولفههاي مديريت دانش با مديريت
شهري رابطه دارد.

مدل درستي

R

R2

ميزان درستيR2

انحراف استاندارد

1

/380a

/145

/132

2/6701

با توجه به  )0/99( R2ميتوان نتيجه گرفت کهه 99
درصد از واريانس متغيهر وابسهته (مهديريت شههري) بهه
کمک يک ترکيهب خطهي تکنولهوژي ،رهبهري ،فرهنهگ
سههازماني ،منههابع انسههاني ،مکانيسههم و فراينههد ،سههاختار
سازمان،؛ قابل تبيين است.
با توجه به  )11/055( Fميتوان نتيجه گرفت که در
سطح اطمينان  0/05درصهد واريهانس تبيينهي محاسهبه
شده [ ])0/99( R2معني دار است.
با توجه به جهدول  tتکنولهوژي ( t ،)9.081رهبهري
( t ،)5.353ساختار سهازماني ( t ،)2.100منهابع انسهاني
( t ،)3.058منابع انساني ( t ،)4.949مکانيسهم و فراينهد
( ،)8.242در سطح اطمينان  0/05معنادار بوده در نتيجه
همگي وارد معادله رگرسيون ميشوند .نيز ضريب تحمل
 VIFتکنولههوژي ( ،)7.959رهبههري ( ،)4.054سههاختار
سههازماني( ،)3.450فرهنههگ سههازماني ( ،)6.6929منههابع
انساني ( )0.573و مکانيسم و فرايند ( )0.032کوچکتر از
 10بوده در نتيجه مدل با ثبهات اسهت و قهدرت بهرآورد
رگرسيون وجود دارد.

با توجه به معناداري رابطه تکنولوژي ،رهبري،
فرهنگ سازماني ،منابع انساني ،مکانيسم و فرايند،
ساختار سازماني رهبري،؛ در سطح اطمينان  0/99با
مديريت شهري ،جهت بررسي ميزان اين معناداري از
آماره رگرسيون استفاده ميشود:
تحليل رگرسيون بر اساس مدل  Enterانجهام شهده
است (تمام دادهها در بررسي پيش بيني وارد شده اند).

جدول ( :)4جدول f
مدل درستي
1

مجموع مجذورات

درجه آزادي

مجذور ميانگين

F

236/463

5

78/821

11/055

رگرسيون

سطح معناداري
a

.000
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B

انحر اف استاندارد

Beta

T

سطح معناداري

حد توان

VIF

تکنولوژي

8/594

/946

0/364

9/081

0/026

/126

7/959

رهبري

/567

/106

/423

5/353

0/047

/247

4/054

ساختار سازماني

/195

/093

-/172

2/100

0/029

/290

3/450

فرهنگي سازماني

/276

/090

/245

3/058

0/014

/143

6/629

منابع انساني

2/836

/573

0/325

4/949

/000

2/836

/573

مکانيسم و فرايند

/562

/068

/587

8/242

/000

/562

0/032
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معادله پيش بيني مدل مديريت شهري با توجهه بهه
مديريت دانش و مولفههاي آن عبارت است از:
مهههديريت شههههري =  8.594تکنولهههوژي 0.567 +
رهبههري 0.195 +سههاختار سههازماني  0.276 +فرهنههگ
سههازماني  2.836 +منههابع انسههاني 0.562 +مکانيسههم و
فرايند
به اين معنا که با به عقيده مديران شهرداري منطقه
يک شهر تهران مديريت شهري بيش از هر مساله
تکنولوژي رابطه و به ترتيب عواملي همچون فرهنگ
سازماني ،رهبري ،مکانيسم و فرايند ،فرهنگ سازماني و
ساختار سازماني رابطه دارند..
نتيجه گيري و پيشنهادات
پژوهش حاضر به منظور بررسي" رابطه مديريت
دانش با مديريت شهري از نظر مديران شهرداري منطقه
يک شهر تهران " و با هدف ساخت يک پرسشنامه
استاندارد براي سنجش اين مقوله آغاز شد .در اجراي اين
پژوهش گروهي با حجم  50نفر از مديران ارشد
شهرداري منطقه يک شهر تهران که به روش نمونه
گيري تصادفي ساده انتخاب شدند و پرسشنامه بر روي
آنها اجرا گرديد.
ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساختهاي مبني بر
 30گزاره بر منباي ليکرتي در پنج گزينه کامال مخالف،
مخالف ،بي نظر ،موافق ،کامال موافق تنظيم و در مقياس
 5درجهاي نمره گذاري شده است .روايي محتوايي
مجموعه با کمک نظر اساتيد و کارشناسان مورد ارزيابي
قرار گرفت و عوامل به دست آمده بر اساس روايي
محتوايي و کمک گرفتن از نظريه ادگر ( )2003نام
گذاري و اعتبار آنها هم از طريق الفا کرونباخ سنجيده
شد ،ميزان اعتبار عوامل پرسشنامه در حد قابل قبول و
به شرح زير ميباشد :عامل تکنولوژي (فناوري اطالعات)
داراي اعتبار 0.845عامل رهبري داراي اعتبار ،0.811
عامل فرهنگ سازماني داراي اعتبار  ،0.723عامل منابع
انساني داراي اعتبار  ،0.732عامل مکانيسم و فرآيند
داراي اعتبار  ،0.621عامل ساختار سازماني داراي اعتبار
 0.814ميباشد 6 .عامل به دست آمده در مجموع
 67.211درصد واريانس را تبيين ميکند.
در رابطه با مولفههاي تکنولوژي ،رهبري ،فرهنگ
سازماني ،منابع انساني ،مکانيسم و فرايند ،ساختار
سازماني ،در سطح اطمينان  0/99مشخص شد؛ به
کارگيري اين مولفهها با مديريت شهري رابطه دارند.

بر طبق نظرات پاسخگويان به ترتيب اولويت مولفهها
به شرح زير ميباشد:
بيش از هر مساله مولفه تکنولوژي با مديريت شهري
رابطه دارد و به ترتيب عواملي همچون فرهنگ سازماني،
رهبري ،مکانيسم و فرايند ،فرهنگ سازماني و ساختار
سازماني با مديريت شهري رابطه دارند.
پارک ( :)2007در يک مطالعه اکتشافي که در زمينه
مديريت دانش در مديريت بخش دولتي انجام گرفته به
مقايسه اعمال و اقدامات مديريت دانش در بخش دولتي
با بخش خصوصي پرداخته است .وي در اين مطالعه
دريافت که بين برخي از اقدامات و اعمال مديريت دانش
در بخش خصوصي با بخش دولتي تفاوتهاي فاحشي
وجود دارد .بخش خصوصي بيشتر از بخش دولتي بر
مراحل فرآيندهاي مديريت دانش متمرکز است و بيش از
بخش دولتي از رويکرد کدگذاري بهره ميبرد.
رولندو سيداحسان ( :)2004در يک مطالعه تجربي
که در سازمانهاي عمومي مالزي انجام دادند به بررسي
قابليت دسترسي مديريت دانش در وزارت توسعه
کارآفريني مالزي پرداختند .همچنين آنها به بررسي
ارتباط منابع انساني ،مسائل ،مسئوليتها و ابعاد
تکنولوژيکي با مديريت دانش در سازمان پرداختهاند.اين
مطالعه به اين نتيجه رسيده که وزارتخانه مذکور از
استراتژي مديريت دانش خاصي برخوردار نيست .البته
اين مطالعه نشان داده که در اين وزارتخانه دانش وجود
دارد و اين دانش در رويهها و خطمشيهاي وزارتخانه،
فرآيندهاي کاري و پايگاههاي اطالعاتي ظهور پيدا
ميکند.
پژوهش گلد :اين پژوهش با عنوان پژوهش «طراحي
مدلي براي اثربخشي مديريت دانش» در سال 2012
انجام شده است .اين پژوهش در پي طراحي مدلي براي
اثر بخشي مديريت دانش بوده است و با هدف  -1نوآوري
در مديريت -2افزايش توانايي در مديران  -3شناخت
مشتري ( 1-3رضايتمندي مشتري و  -2-3حفظ
مشتري) و  -4ارتقاي رهبري  -5رضايتمندي مديران و
مشتريان انجام شد .از بين عوامل مذکور در مدل گلد
بهبود وضعيت مديريت سازمان ،فرهنگ سازماني در
فراساختارهاي سازماني و توانايي بکارگيري دانش در
فرآيندهاي مديريت دانش ،بيشترين اثر را بر مديريت
دانش داشتهاند.
پژوهش پورجعفري در سال  1390در دانشکده
بازرگاني دانشگاه تهران در خصوص ارتباط بين مديريت
دانش و اثربخشي سازماني انجام شده است.
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فرضيههاي پژوهش :مدل اين پژوهش مبتني بر سه
فرضيه اصلي است:
مديريت دانش از طريق اثرگذاري بر کيفيت
هدفگذاري ،بر اثربخشي سازماني تأثير ميگذارد.
مديريت دانش از طريق اثرگذاري بر منابع دانش بر
اثربخشي سازماني تأثير ميگذارد.
مديريت دانش از طريق اثرگذاري بر دانش مديران
بر اثربخشي سازماني تأثير ميگذارد.
مديريت دانش از طريق اثرگذاري بر اثر بخشي
سازماني تأثير ميگذارد.
مديريت دانش از طريق اثرگذاري بر موقعيت بازار بر
اثربخشي سازمان اثر ميگذارد.
مهمترين عوامل سازماني در اين پژوهش عبارتند از:
فرهنگ سازماني ،ساختار سازماني ،رهبري دانش و
حافظه سازماني ،يافته پژوهش حاکي از ارتباط مثبت و
معنيدار بين مديريت دانش و اثربخشي سازماني بوده
است .فرضيههاي اين پژوهش مورد تأييد قرار گرفتهاند
دکترحسين رحمان سرشت ( )1389در پژوهش
خود در خصوص مديريت دانش به اين نتايج تکيه
ميکنند :وجود کارکنان و مديران دانشگر براي اجراي
برنامههاي مديريت دانش ضروري است .نقش مديران
دانشگر از اهميت بيشتري برخوردار است .آنها بايد دانش
و يادگيري آن را تبليغ و حمايت کنند ،روابط خود را با
عرضه کنندگان اطالعات و دانش به خوبي تنظيم نمايند،
فرآيندهاي ايجاد و استفاده از دانش را تقويت نمايند و از
تدوين را هبرد و چشمانداز دانش در سازمان حمايت
کنند اين امر موجب رضايتمندي شغلي مديران ،کارکنان
و فراتر از آن مشتريان خواهد شد.
لي و کيم ( :)2001به مطالعهاي تجربي در زمينه
مديريت دانش در بخش دولتي پرداختهاند .آنها در اين
مطالعه رابطهي معناداري را بين عوامل سازماني (فرهنگ
سازماني ،ساختار سازماني ،تکنولوژي اطالعات) و
توانمندي فرآيند تسهيم دانش در دولت الکترونيک
مشاهده کردند .از محدوديتهاي اين مطالعهي تجربي
کوچک بودن نمونهي آماري نسبت به کل جامعه آماري
است.
علي وطني1387 ،بررسي عوامل مؤثر در بهبود
مديريت شهري از امکانات مديريت دانش در شهرداري
اصفهان پرداخت ،محقق به اين نتايج رسيد که ميزان
رشد و سرعت ارتباطات ،کاهش زمان در رسيدگي به
درخواست ها ،کمتر شدن زمان اختصاص داده شده به

انجام کارها منجر به افزاش رضايتمندي کارکنان و
مراجعان شده است.
عسگري ( )1389به مطالعه تجربياي در زمينه
مديريت دانش در بخش دولتي دست زده است .وي در
اين مطالعه به بررسي رابطه بين عوامل سازماني و
استراتژي مديريت دانش در وزارت کار و امور اجتماعي
پرداخته است .وي به اين نتيجه رسيد که بين عوامل
سازماني و استراتژي مديريت دانش (خلق و انتقال
دانش) رابطه معناداري وجود دارد .وي بيان ميکند که
استقرار موفقيتآميز استراژي مديريت دانش مستلزم
وجود ويژگيهاي خاص و انسجام و هماهنگي در عوامل
سازماني است.
چکيده پژوهش هاي انجام يافتهه در خهارج و داخهل
نشانگر اين واقعيت است که گسهترش و بهبهود وضهعيت
متغيرهاي مديريت دانش در سازمانها در بهبود مديريت
شهري اثربخش است.
پيشنهادهاي پژوهشي
 -1با توجه به اثبات معناداري رابطه شش مقوله
تکنولوژي ،رهبري ،فرهنگ سازماني ،منابع انساني
سازماني ،ساختار سازماني مکانيسم و فرايند
سازماني مديريت دانش با مديريت شهري پيشنهاد
ميشود در جهت پياده سازي و گسترش بيش از
پيش اهداف و مفاهيم مديريت دانش در سازمان
اقدامات جدي را اتخاذ نمود تا با ارتقاي وضعيت
مديريت شهري بتوان به اهداف غايي و بلند مدت
سازمان سريع تر و راحت تر دست يافت.
 -2بر طبق نتايج بهه دسهت آمهده سياسهتههاي کلهي
شهرداري تهران با نوع مديريت و رهبري شههرداري
مناطق رابطه دارد .حال ميتوان پيشهنهاد کهرد کهه
شهههرداري تهههران سياسههتهههاي حمههايتي خههود از
مديران بخش هاي مختلف در شهرداري را با فهراهم
آوردن تسهيالت بيش از پيش و ارائه اختيارات الزم
و کافي جهت انتخهاب نهوع مهديريت افهزايش و يها
اصالح نمايد
 -3با توجه به اثبات معناداري متغيرهاي مورد مطالعه
بر رضايتمتندي شغلي مديران پيشنهاد ميشود با
در نظر گرفتن استقبال مديران در اجراي مديريت
دانش در بدنه شهرداري تهران با انتخاب افراد آگاه،
تحصيل کرده ،شايسته و توانمند در پستهاي
مديريتي در جهت تسهل مسير اجراي مديريت
دانش در سازمان تالش نمود.
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حسين شکرکن ( ،)1390تهران :رشد.
برور ،محمد .)1383( .پاياننامه :مطالعه و بررسي
چگونگي اعمال مديريت دانش در شركت برق منطقه-
اي غرب.
پرهيزکار ،کمال ( .)1386روابط انساني در مديريت.
تهران :انتشارات اشراقي.
جان بست ،حسن پاشا شريفي ،نرگس طالقاني،
روشهاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري  ،ويرايش
 2.تهران  ،1391انتشارات رشد
خرقاني ،سعيد ،كريمي صمدي ،عليرضا .)1387( .نقش
نرم افزارها در فرآيند مكانيزه مديريت دانش ،فصلنامه
مديريت دانش سازماني ،شماره .10-12 ،28-29
خوشسيما ،غالمرضا ،ابراهيمينژاد ،مهدي ،فالح
الجيمي ،حميدرضا .)1386( .بررسي ارتباط بين
فرآيندهاي مديريت دانش و اثربخشي مديريت دانش،
فصلنامه مديريت صنعتي ،شماره .9
داداش پههور هاشههم )1390( .ماهنامههه تههدبير ،مههديريت
شهري ،اهداف و راهبرد ها ،شماره 120
داناييفرد ،حسن ،الواني ،سيدمهدي ،آذر ،عادل.
( .)1385روششناسي پژوهش كمي در مديريت:
رويكردي جامع ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات صفّار
داونپورت ،توماس ،پروساك ،الرنس .ترجمه حسين
رحمان سرشت .)1385( .مديريت دانش ،چاپ اول،
تهران ،شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات خودو
(ساپكو).

ديويس ،استانلي .ترجمه ناصر ميرسپاسي و پريچهر
معتمد گرجي .)1386( .مديريت فرهنگ سازمان،
چاپ اول ،تهران ،انتشارات مرواريد
رابينز ،استيفن بي ،مديريت رفتار سازماني ،ترجمه علي
پارساييان و سيد محمد اعرابي ( .)1385مؤسسه
مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
رابينز ،استيفن .ترجمه سيدمهدي الواني و حسن دانايي-
فرد .)1386( .تئوري سازمان ،چاپ نوزدهم ،تهران،
انتشارات صفار.
رابينز ،استيفن .ترجمه علي پارساييان و سيد محمد
اعرابي ( .)1386مباني رفتار سازماني ،تهران ،انتشارات
دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
رادينگ ،آلن ،ترجمه محمدحسين لطيفي.)1385( .
مديريت دانش ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات سمت.
رحيمي ،حميد ،نجفي ،محمد .)1386( .مديريت دانش
در سازمانهاي آموزشي ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات
جاودانه.
طوسي ،محمدعلي .)1384( .فرهنگ سازماني ،چاپ اول،
تهران ،مركز آموزش مديريت دولتي.
فايرستون ،ژوزف ،مك الروي ،مارك .ترجمه احمد
جعفرزاده و خديجه سفري .)1387( .مباحث كليدي
در مديريت دانش جديد ،چاپ اول ،تهران ،مؤسسه
كتاب مهربان.
مارتنسون ،ماريا .ترجمه منصور مجدم .)1379( .بررسي
نقادانه مديريت دانش به عنوان ابزار مديريتي ،ماهنامه
تدبير ،شماره .110
محمدلو ،مسلم علي .)1383( .مديريت دانش و
استعدادها ،ماهنامه تدبير ،شماره .29-33 ،147
هرسي ،پال و بالنچارد ،کنت .ترجمه علي عالقهبند
( .)1386مديريت رفتار سازماني و کاربرد منابع
انساني ،تهران :انتشارات اميرکبير.
هيوز ،آون .ترجمه سيدمهدي الواني و سهراب شوريني و
غالمرضا معمارزاده .)1390( .مهديريت دولتهي نهوين،
چاپ سوم ،تهران ،انتشارات مرواريد.
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