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چکیده
این پژوهش به دنبال شناخت عوامل زمینه ای تاثیرگذار بر پیاده سازی مدیریت دانش در شههرداری سهبزوار و تیلیهل
وضعیت شهرداری از این حیث می باشد .با توجه به آنکه شهرداریها سازمانهای میلی هستند که بهه وهور روزمهره بها
تعداد زیادی از مردم رودررو می باشند .کیفیت عملکرد شهرداری ها با توجه به دامنهی خدمات رسانی گسترده آنهها مهی
تواند منجر به بهبود کیفیت زندگی شهروندان گردد .در شرایط کنونی بهبود عملکرد شهرداریها و نیل به توسهعه شههری
پایدار ،نیازمند استفاده آنها از رویکردهای دانش میور و مدیریت دانش در این سازمان می باشد .روش تیقیق توصیفی و
تیلیلی و مبتنی بر دادههای پیمایشی می باشد .جامعه آماری کارمندان شهرداری سبزوار در سال  7930می باشد .یافتهها بر
اساس تیلیل عاملی گویههای پژوهش نشان داد که در راستای پژوهشهای پیشین ،مهمترین عوامل زمینهساز پیاده سازی
مدیریت دانش در شهرداری سبزوار شامل منابع انسانی ،ساختار سازمانی دانش میور ،سرمایه اجتماعی سازمانی ،رهبری،
فناوری اولاعات و منابع مالی می باشد .نتایج نشان داد که وضعیت شهرداری سبزوار به لیاظ عوامهل زمینههسهاز تیقهق
مدیریت دانش اصلاً مناسب نمیباشد و از میان عاملهای فوق الذکر ،تنها در حوزه سخت افزاری یعنی فناوری اولاعهات
شهرداری توانسته است امتیازی در حد متوسط (البته نه خوب یا خیلی خوب) را کسب کند و در سایر عاملها که عمدتاً
ناظر بر بعد نرم افزاری موضوع میباشند ،وضعیت شهرداری با امتیاز زیر میانگین در شرایط نامطلوبی قرار داشته است .بها
توجه به تعداد اندک پژوهشها در خصوص مدیریت دانش در شهرداریها ،پیشنهاد میگردد که مطالعات و بررسیهای
بیشتری در این خصوص بایستی صورت گیرد.
کلیدواژهها :مدیریت دانش ،عوامل زمینه ساز ،ارزیابی ،شهرداری ،سبزوار.
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شمارۀ دوم

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

مدیریت شهری است کهه واقهب بهر ارزش دانهش و

 .2مقدمه
 .2 .2طرح مسئله

سرمایههای دانشی شهر بوده و بتواند آنها را بهه گونهه

گسترش شهرنشینی در فرآیند جهانی شدن باعهث

ای صیی و کارآمد مدیریت کند.

ایجاد بازارهای جدید و تشدید رقابت بر دسترسی بهه

شهرها مراکهز جههانی بهرای فعالیهت ههای مهالی،

منابع گردیهده اسهت .بسهیاری از شههرها در اثهر ایهن

صنعتی و ارتباوات بوده و خواهنهد بهود .آنهها کهانون

فرآیند به کهانون فعالیتههای اقتصهادی و سیاسهی در

تنوع فرهنگی و انباشت داراییهها و بهه شهدت مولهد،

جهان تبدیل شدهاند (رضهایی و عباسهی ،7923 ،ص.

خلاق و نوآور هستند .اما در سوی دیگر ،آنهها توسهعه

 .)26همراه شدن با این تغییهرات کلهان کهه در سهط

دهنده زمینهای کامل بهرای فقهر ،میرومیهت ،تبعهی

جهانی رخ میدهد ،شهرها را ملهزم مهیدارد تها بهرای

اجتمههاعی ،خشههونت ،آلههودگی و ازدحههام هسههتند
9

حفظ مزیت رقابتی در بازارهای جهانی به دنبال راههی

(مونیر  ،2660،ص .)36 .شهرها ،مکان ههایی هسهتند

برای خلق دانش جدید و مهدیریت دانهش در شههرها

که مفههوم پایهداری را در دراز مهدت یها بها موفقیهت

میباشد (کاریلو ،2660 ،7ص .)9 .این موضوع باعهث

همراه خواهند ساخت و یا اینکه به شکسهت خواهنهد

گردیده است که وی سالهای اخیر موضهوع شههرهای

کشههانید (هههارپر و گههرادل،2662 ،2ص .)72.بههر ایههن

دانش و توسعه شهری دانش بنیان ،جایگاهی ویهژه در

اساس ،موضوع مدیریت در شهرها ،تبدیل به یکهی از

ادبیات مطالعات و سیاستگذاری شهری داشته باشند.

موضوعات میوری قرن  27گردیده اسهت .گسهترش

توسعه شهری دانش بنیان ،به معنای توسهعه شههر

یههافتن تاکیههد بههر روی موضههوعاتی چههون اسههتراتژی

بر مبنای نیروهای خلاق و نوآور و شهبکههای رسهمی

توسعه شهر و حکمروایی خوب شهری ،نمودههایی از

و گاههاً ییههر رسههمی ایجههاد شههده بههین آنههها اسههت و

این اهمیت می باشند.

شهرهایی که سیسهتم مهدیریت شههری آن بهر مبنهای

امروزه با وجود اهمیت شهرها و نقهش مههم آنهها

توسعه دانش بنیان ایجاد شده است ،شهر دانش نامیهده

در توسعه کشهورها و رفهاه مهردم ،آنهها بها مشهکلات

میشود (ییجیت کانلار 2و همکهاران ،2662 ،ص .)16

عدیههده ای درگیههر مههی باشههند و بههه خصههوص در

هدف این شههرها ،تشهویق و تقویهت دانهش جمعهی

کشههورهای در حههال توسههعه ،رشههد سههریع جمعیههت

وراحی میشوند (ادوینسون ،2660،ص .)92

شهری وی دهههای اخیر در کنار ناتوانیها و کاسهتی-

اما نکتهی مهم در خصوص ایجاد توسهعه شههری

هههای مههادی و مههدیریتی ،مشههکلات زیههادی را بههرای

دانش بنیان و ایجاد شهرهای دانش ،بهه خصهوص در

شهههرها در حههوزههههای گونههاگون زیسههت مییطههی،

کشههورهای در حههال توسههعهای چههون ایههرانج ایجههاد

اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی و  ...بهه ارمغهان آورده
است که این مشکلات در عرض چند دهه ،یک برابهر،

1. Carrillo
2. Yigitcanlar

3. Munier
4. Harper & Graedel
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دوبرابر ،حتی چنهدبرابر شهدند (کاسهتلو ،2677 ،7ص.

از نظهههر نوناکههها و تهههاکوچی،7335( 5ص)29-22.

 )926و سیستم مدیریت شهری را با مشکلات زیهادی

مدیریت دانش فرآیندی است که وهی آن سهازمان بهه

روبرو ساخته است.

تولید ثروت از دانش یا سرمایه فکری خود میپهردازد.

در این راستا تعداد زیادی از دانشمندان برای حهل

مریلوتر مدیریت دانش را جمعآوری و اشهاعه دانهش

ایهن مشهکلات تلهاش زیههادی کردنهد و راهحهلهههای

بههه قصههد بهههرهوری در سههازمان و بهرهبههرداری افههراد

متعددی پیشهنهاد داده انهد (یانه ،2663 ،2ص.)5-2 .

میداند (قمصری و صهالیی،7929 ،ص.)262-269 .

براساس نظر آنها رفع مشکلات شهرها اقدامی هم سهو

داونپورت مهدیریت دانهش را بهه عنهوان جمهعآوری،

بهها توسههعه پایههدار را مههی ولبههد (یههو ان هبیتههات،9

توزیهع و اسهتفاده کهارا از منهابع دانهش تعریهب کهرد

،2669ص )92 .که ایهن پایهداری بایسهتی در سهطو

(رادین  .)7929،0مرکهز کیفیهت و بههرهوری آمریکها،

مختلب اجتماعی و اقتصادی و مییطی شههرها اتفهاق

مدیریت دانش را استراتژیها و فرآینهدهای شناسهایی،

افتد (کاظمیان و همکاران،7936 ،ص .)9 .در راسهتای

ذخیرهسازی و به کارگیری دانش مهی دانهد (عاوفهه و

دستیابی به توسعه پایدار شهری بسیاری از کشهورها و

همکاران ،7333 ،ص .)29 .اسکایرم بر این نکته تاکیهد

مجههامع علمههی ،دانههش را عامههل مهههم توسههعه پایههدار

می کنهد کهه مهدیریت دانهش نیازمنهد تبهدیل دانهش

شهری می دانند و بر آن تأکید می کننهد .در تیولهات

شخصی به دانش سازمانی است که بهه وهور گسهترده

چند دهه اخیر ،به ویژه در کشورهایی کهه توانسهتهانهد

در سرتاسر سهازمان بهه اشهتراک گذاشهته و بهه وهور

از حلقه کشورهای در حال توسعه به حلقه کشورهای

مناسب به کار گرفته میشود (رالب.)23 :2662 ،1

توسعه یافته وارد شوند یا در مرحله انتقال قرار دارنهد،

نکته ی مهم در مدیریت دانش ،آگاهانه بودن ایهن

بر دانش بعنهوان عامهل مههم توسهعه تکیهه کهردهانهد

فرایند میباشد .به ووری کهه براسهاس تعریهب ادل و

(مکنون ،7913 ،ص )75.و به عنوان یک ستون پایهدار

گریسون 2مدیریت دانش عبارت است از یهک فرآینهد

در توسعه پرداخته ،سپس بیان میدارنهد کهه اشهتراک-

آگاهانههه در فههراهمآوری دانههش صههری بههرای افههراد

گذاری دانش به عنوان یکی از چهالشههای اصهلی در

مناسب در زمان صیی و کمک به افهراد در تسههیم و

فعالیههتهههای توسههعهای بههه شههمار مههی آیههد (ون در

نیز به کار بین دانش مربووه با اسهتفاده از روشههایی

ولدان ،2662 ،2ص .)20 .این چالش و چگونگی رفهع

که منجر به ارتقای عملکرد سهازمانی میشهوند (ادل و

آن ،باعث توجه گسترده به موضوع مدیریت دانهش در

گریسون .)0 :7332 ،براسهاس ایهن تعریهب مهدیریت

حوزههای عمومی و دولتی شده اسهت .در خصهوص

دانش سبب ارتقای عملکرد سازمان و کمک بهه افهراد

مفهوم مدیریت دانش ،تعاریب متعهددی وجهود دارد.
1. Castello
2.Yang
3. UN-HABITAT
4. van der velden

5. Nonaka &Takeuchi
6. Darroch
7. Ralph
8. O’Dell&Grayson
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منجر میگهردد .بلینگهر )2662( 7نیهز پیامهد مهدیریت

براساس تعهاریب ذکهر شهده مهدیریت دانهش را

دانش را توانمندسازی کارکنان به آینده نگری و تعامهل

میتههوان اینگونههه تعریههب نم هود « :مههدیریت دانههش

کارآمد معرفی مینماید .وی معتقد است کهه مهدیریت

فرآیندی آگاهانه ،قاعدهمند و سیستماتیک میباشد کهه

دانش عبارت است از اخذ ،ذخیهره و کهاربری مجهدد

وی آن به شناسایی و جهذب دانشههای مهورد نیهاز

دادهها ،اولاعات ،الگوها و نظایر آنها به منظهور فههم و

سازمان از مییط درونهی و بیرونهی و انتقهال آنهها بهه

ایجاد ارتباط بین آنها و تبدیل آنها بهه شهکلی معنهادار

تصمیمات و اقدامات سازمان و افراد با هدف اسهتفاده،

برای انتقهال بهه دیگهران کهه فایهدهاش قهادر سهاختن

حفظ ،نگهداری و پالایش دانهش اتفهاق میافتهد و بهه

اعضای یک سازمان بهه آینهدهنگری و تعامهل کارآمهد

توانمندسهازی و کارآمهدی نیروهها ،افهزایش تعاملههات

است .از منظهر بههات )2667( 2نیهز مهدیریت دانهش

آنها ،جلوگیری از موازی کاری و افزایش خلق ایهده و

اولاعات درست را به افراد مناسب در زمان مناسب مهی

در نهایت بهبود عملکرد سهازمان ،آینهده نگهری آن و

دهد .ناهاردانی در تعریهب خهود پیامهدهای مهدیریت

افزایش قدرت رقابت سازمان منجر میگردد».

دانش را افزایش قدرت رقابت بنگهاه و توانمندسهازی

نظر به اینکه ،مدیریت دانش ،موضوعی اسهت کهه

و کارآمههدی نیروههها میدانههد .از منظههر وی مههدیریت

در بخش خصوصی متولد و رشد یافته است و پیشهینه

دانش عبارت است از یهک سهنجه و معیهار ،در مقهام

پژوهش در خصوص مدیریت دانش در سازمان ههای

استراتژی بهینهسازی یک کسب و کهار قاعهده منهد و

عمههومی و دولتههی (بههه خصههوص در ایههران) نوپهها و

سیستماتیک و که اولاعات ضروری کسب و کار یهک

میدود می باشد ،لذا بررسی وضعیت مدیریت دانهش

شههرکت را گههزینش ،تصههفیه ،ذخیههره ،سههاماندهی،

در این سازمانها و عوامل تاثیرگذار بر آنهها مهی توانهد

بستهبندی و مخابره میکند ،به گونههای کهه کارآمهدی

مقدمه ای برای ایجاد ساختارهای دانش پایه و توسهعه

نیروهای کاری را افزایش داده و قدرت رقابهت بنگهاه

دانش بنیان در این سازمانها باشد.

را بالا ببهرد (نههاردانی ،7939 ،ص .)22 .ارنسهت پهرز

بر این اساس ،بررسی و ارزیابی وضعیت مدیریت

دانش را به عنوان سهرمایه انسهانی سهازمانی دانسهته و

دانش در شهرداریها در ایهران ،بهه عنهوان سهازمانهایی

مهدیریت دانههش را بهراین اسههاس تعریهب کننههد .وی

میلی ،عمومی و ییردولتی ،که به صهورت روزانهه بها

معتقد است مدیریت دانش عبارت است از گهردآوری

ویههب هههای متنههوعی از شهههروندان برخههورد دارد و

دانههش ،قابلیتهههای عقلههانی و تجربیههات افههراد یههک

وظیفه خدمات رسهانی بهه همهه ی شههروندان را بهر

سازمان و ایجاد قابلیت بازیابی برای آنها به عنوان یهک

عهده دارد ،با توجه به مشکلات متعددی که شههرهای

سرمایه سازمانی (حسن زاده و همکاران.)79 :7922 ،

ایران در شرایط کنونی به آنها روبرو می باشند ،زمینهه-
ساز ور مسألهای گردید که در ایهن پهژوهش بهه آن
پرداخته شده اسهت .بها توجهه بهه گسهتردگی تعهداد

1. Bllinger
2. Bhatt

شهرها و شهرداریها در ایران (بالغ بهر  7256مهورد)،
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شهرداری سبزوار به عنوان نمونه و میهدوده پهژوهش

 .0 .2پیشینه تحقیق و مبانی نظری

انتخههاب گردیههد .هههدف اصههلی پههژوهش ،ارزیههابی

یفور و کلوته )2676( 7در پژوهشهی بهه بررسهی

وضههعیت مههدیریت دانههش در شهههرداری سههبزوار و

پیاده سازی مدیریت دانهش در سهازمانهای میلهی بها

شناخت عواملی است که در فرایند مدیریت دانهش در

تاکید بر شهرداری استلن بوش» پرداخته است .ههدف

شهرداری سبزوار تاثیرگذار میباشند .قطعاً نتهایج ایهن

این پژوهش بررسی این موضهوع اسهت کهه چگونهه

پژوهش فقط در خصوص شهرداری سهبزوار ،قابلیهت

دولت های میلی قادر بهه اجهرای مهؤثر شهیوه ههای

تعمههیم خواهههد داشههت ،امهها ،گسههترده شههدن چنههین

مدیریت دانش به عنوان ابهزار اسهتراتژیک بهرای ارا هه

مطالعاتی مهی توانهد زمینهه را بهرای انجهام مطالعهات

خدمات و دست یابی به اهداف عملیهاتی مهی باشهند.

فراتیلیل و دست یابی به نتایج و تعمیمهای کلهی تهر

این پژوهش در نهایت دو راهکار را توصیه می نمایهد

و عمومی تر فراهم نماید.

که شامل  -7توانمنهد سهازی مهدیرانی در خصهوص

سوال اصلی که مبنهای انتخهاب موضهوع و تلهاش
برای واکاوی و ور آن گردیده است این است کهه «
آیا شهرداری سبزوار از قابلیهت و پتانسهیلههای لهازم

مدیریت دانهش و  -2کمهک بهه اجهرای وهر ههای
موفقیت آمیز سازمانی در خصوص مدیریت دانش.
موسسه آموزش شهرداری ایتکهوانی )2676( 2کهه

برای به کار گیری و پیاده سهازی مهدیریت دانهش در

در دوربان افریقای جنوبی در راهبهرد دانهش و وهر

مجموعه خود برخوردار میباشد»؟

عملیاتی  2672-2676خود به نقل از کمیسیون شهبکه

ویژگی مهمی که این پژوهش از آن برخوردار مهی

شهرهای آفریقای جنوبی عنوان می کند که سهاختار و

باشههد ،تاکیههد بههر روی وضههعیت مههدیریت دانههش در

موقعیت واحهدهای مهدیریت دانهش در دولهت ههای

سههازمانی مهههم ماننههد شهههرداری سههبزوار مههی باشههد.

میلی به نظر می رسد که نگرانهی بهیش از حهدی در

شهرداریها ههم سهازمانههایی عمهومی و ییردولتهی

مههورد توسههعه پههرو ه هههای مههدیریت دانههش دارد .در

هستند که پژوهش در خصوص پیادهسهازی مهدیریت

بسیاری از موارد اگر پرو ه های مدیریت دانش منجهر

دانش در آن ها دارای سابقه ی چنهدانی نمهیباشهد و

به حضور فیزیکی و بهارز در سهازمان برنامهه رسهمی

هم اینکه در شههرهای متوسهطی چهون سهبزوار ،کهه

شهرداری نگردند ،از نظر منابع و پشهتیبانی مهورد کهم

بخش عمده ای از بدنهه کارشناسهی شههرداری دارای

توجهی قرار می گیرند .در حهداقل دو وهر ابتکهاری

تخصص لازم نمی باشند ،موضوع مدیریت دانش نیهز

نمونه اجرا شده ،ابراز ناامیهدی از عهدم توانهایی بهرای

کمتر مورد توجه قرار گرفته است .لذا وهر موضهوع

«قانع کهردن» کهافی مهدیران ارشهد و سیاسهتمداران از

در این سازمانهها و در شههرهای کوچهک و متوسهط

نقشی که مدیریت دانش می تواند در بهبود کهارآیی و

می تواند نقطه آیازینی بهرای شهروع توسهعه شههری

بهره وری مؤسسه داشته باشد ،گزارش شده است.

دانش بنیان و چه بسا شهکلگیهری شههرهای دانشهی
باشد.

1. Shamin Gaffoor & Fanie Cloete
2. Ethekwani
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نتایج پژوهش باریتو و همکاران ( )2672با عنهوان

وبرسا و همکاران( )7935در پژوهشی در سهازمان

مههدیریت دانههش در شهههرداریها ،چههه چیههزی بههر

مدیرت بیران شهرداری تهران ،دریافتند کهه مهمتهرین

رضایتمندی مشتری تهاثیر مهی گهذارد ،نشهان داد کهه

عامل برای اسهتقرار مهدیریت دانهش ،بهودن فرهنه

مدیریت دانش توان پیش بینی کمی از رضایت منهدی

سههازمانی درسههت و حههامی بههرای اسههتقرار آن اسههت.

مشتریان در حوزه های مورد بررسی را داشهته اسهت.

منظهور از فرهنه

سهازمانی در ایهن پهژوهش شههامل

علاوه بر موارد فوق ،عیسی بها ود و همکهاران ()2670

عناصری چون مشارکت در تصهمیم گیهری ،حمایهت

نیههز در پژوهشههی بههه موضههوع مههدیریت دانههش در

مدیریت و حس تعلق سازمانی بوده است .یافته ههای

حکمروایی شهری پرداخته اند.

پژوهش فراشهی و رشهادت جهو ( )7939در سهازمان

در خصوص مهدیریت دانهش در شههرداری هها،

فناوری اولاعات و ارتباوات شهرداری تههران گویهای

مطالعات چنهدانی در ایهران انجهام نگردیهده اسهت و

تاثیر معنی دار ساختار سازمانی بر مهدیریت دانهش در

بخش عمده ای از پژوهش های میدود موجهود نیهز،

سازمان می باشد .ساختار سازمانی به وور مستقیم بههر

بر روی کلان شهرها و بهه خصهوص تههران متمرکهز

سهه بعهد خلق دانش ،انتقال دانش و حفهظ دانهش در

شده اند .جستجویی با کلیهد وا ه مهدیریت دانهش در

سازمان تاثیرگذار است .یافته های پژوهش خلیل نهژاد

شهرداری در پایگاه مجلات تخصصی نور ،گویهای آن

و مهری ( )7935گویهای آن اسهت کهه توسهعه منهابع

است که تعداد مقالات مرتبط کمتهر از  71مهورد بهوده

انسانی یکی از ابزارهای مههم اسهتقرار نظهام مهدیریت

اند که از این تعداد نیز  77مهورد در مهورد شههرداری

دانش در شهرداری تهران می باشد.
علاوه بر مطالعاتی که بر روی شههرداریهها انجهام

تهران بوده است.
قره بیگلو ،شادی دیزجهی و خنهده زمهین ()2672

گردیده است ،مطالعات متعهددی در خصهوص پیهاده

در پژوهشههی در خصههوص عوامههل تاثیرگههذار بههر

سازی مدیریت دانش در سایر سازمانههای عمهومی و

مدیریت دانش در شهرداری رشت دریافتنهد کهه میهان

خصوص انجام گردیده است که در آنهها نیهز ،عوامهل

سههاختار سههازمانی ،تکنولههو ی اولاعههات ،فرهنهه

زمینهای نقشی تعیین کننده در پیهاده سهازی و اسهتقرار

سازمانی ،منابع انسانی ،آمهوزش و بهازآموزی کارکنهان

مدیریت دانش داشته اند .درجدول  7نتایج مهرور ایهن

با مهدیریت رابطهه معنهی داری در شههرداری رشهت

پژوهش ها ارا ه گردیده است.

مشاهده شده است.
جدول  .2عوامل زمینه ای موثر بر پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان ها
ادبیات خارجی
محققان

سال

گینسبرگ

7333

سولیمان و اسپونر

2666

عوامل

استراتژی دانش ،رهبری ،ساختار سازمانی ،ایجاد انگیزش در کارکنان سازمان ،زیرساخت فنی ،یکپارچه سازی
عملیات
فرهن  ،ساختار ،فناوری
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ادامه جدول 2
ادبیات خارجی
محققان

سال

کیم و کیم

2662

لی و چوی

2669

و اسپینوال

وان

یه و ان

2669

عوامل

استراتژی دانش ،ساختار سازمانی ،یادگیری سازمانی ،ارتباوات سازمانی و کارگروهی ،ایجاد انگیزش در
کارکنان سازمان ،زیرساخت فنی
فرهن
رهبری ،فرهن

سازمانی ،ساختار ،مهارت کارکنان

سازمانی ،فناوری اولاعات،اهداف و استراتژی ،زیرساخت سازمانی ،سسیستم ارزیابی،
فعالیت ها و فرآیندها ،مشوق های میرک ،منابع ،آموزش ،منابع انسانی

2665

فرهن  ،ساختار ،فناوری اولاعات ،کمکهای انگیزشی .فعالیتها و فرایندهای مناسب

هووان

و همکاران

2665

فرهن  ،ساختار ،فناوری اولاعات ،تعهد .رهبری .مشارکت کارکنان

یه ون

و آسپینوآل

2665

فرهن  ،رهبری .پشتیبانی مدیریت

وان

2665

مقدادی

2665

شارما و ویکرامسین

2665

گان و دیگران

2660

فرهن  ،ساختار ،منابع انسانی

یه و همکاران

2660

فرهن  ،فناوری اولاعات،استراتژی و رهبری .منابع انسانی

یفور

2662

فرهن  ،ساختار ،فناوری اولاعات ،منابع انسانی .استراتژی و رهبری

والمیمدی

2676

رحمان و همکاران

2676

سریو و همکاران

2676

فرهن  ،فناوری اولاعات،رهبری .منابع انسانی .استراتژی

علامه و زارع

2677

فرهن  ،ساختار ،فناوری اولاعات

حسینی

2677

فرهن  ،ساختار ،فناوری اولاعات ،منابع انسانی

محقق(ان)

سال

عوامل

ابوالقاسمی و همکاران

7923

فرهن  ،ساختار ،فناوری اولاعات

دسترنج ممقانی و همکاران

7923

نجب بیگی و همکاران

7936

فرهن  ،ساختار ،فناوری اولاعات ،انگیزش کارکنان

کیارزم و همکاران

7936

فرهن  ،ساختار ،فناوری اولاعات

عوض زاده و همکاران

7936

فرهن  ،ساختار ،فناوری اولاعات ،منابع انسانی .رهبری

فتاحیان وهمکاران

7932

فرهن  ،ساختار ،فناوری اولاعات ،مهارت کارکنان

اکبری و مرادی

7932

فرهن  ،ساختار ،فناوری اولاعات ،مدیریت تغییر ،ظرفیت مدیریت دانش

خدایی متین

7932

فرهن  ،ساختار ،فناوری اولاعات

مدهوشیونورنژاد

7939

فرهن  ،ساختار ،فناوری اولاعات ،رهبری ،پشتیبانی مدیریت

رهبری ،فرهن  ،فناوری اولاعات ،استراتژی و هدف ،سنجش ،زیرساخت سازمانی ،فرآیندها و فعالیت ها،
اقدامات انگیزشی ،منابع ،آموزش و تیصیلات ،منابع انسانی.
فرهن  ،ساختار ،منابع انسانی .رهبری
فرهن

سازمانی ،دارایی انسان،حافظه سازمانی ،شبکه انتقال دانش

رهبری ،فرهن  ،فناوری ،منابع انسانی ،زیرساخت سازمانی ،اهداف و استراتژی ،فعالیت و فرآیند ،مشوق
های میرک ،سیستم ارزیابی ،آموزش ،الگوبرداری.
رهبری ،فرهن  ،فناوری ،زیرساخت سازمانی ،منابع انسانی اهداف و استراتژی ،فعالیت و فرآیند ،مشوق
های میرک،

ادبیات داخلی

فرهن  ،ساختار ،فناوری اولاعات ،راهبرد.انگیزش ،پشتیبانی مدیران،عملکرد ،ارتباوات ،امنیت،کارایی،
کیفیت اولاعات ،مطالعه تطبیقی ،کانال انتقال دانش
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ادامه جدول 2
ادبیات داخلی
محقق(ان)

سال

عوامل

میمودزاده و همکاران

7939

فرهن  ،ساختار ،فناوری اولاعات ،استراتژی و رهبری ،منابع انسانی

مدهوشی و همکاران

7932

فرهن  ،ساختار ،فناوری اولاعات ،رهبری ،پشتیبانی مدیریت

میریفوری

7932

فرهن  ،ساختار ،فناوری اولاعات ،مهارت کارکنان

هاشم والبی

7935

فرهن  ،ساختار ،فناوری اولاعات

تیلیل یافته های پیشینه پژوهش گویای آن اسهت

سازمانی قوی میتواند به عنوان یهک عامهل اولیهه در

سهازمانی ،منهابع انسهانی و

ایجاد انگیزش و همکاری در کارکنان نقش ایفها کنهد.

مهارت و انگیزش کارکنان ،ساختار سهازمانی ،رهبهری

در یهک فرهنه

پویها و قهوی ،ارزشههای اساسهی

سازمان و فناوری های اولاعات و ارتباوهات از جملهه

سازمان با یکدیگر به اشتراک گذاشته میشهود(مبلی2و

عوامهل زمینهه ای کلیههدی در پیهاده سهازی و اسههتقرار

همکاران،2665 ،ص .)797 .عواملی همچون درگیری

مههدیریت دانههش در سههازمان مههی باشههند .یافتههه هههای

و درک کارکنان ،یهادگیری مسهتمر ،میهیط سهازمانی

مربوط به پهژوهش ههای انجهام گرفتهه در شههرداری

ریسکپذیر ،ارتباوات و همکاری ،ارزشگذاری بهرای

تهران نیز گویای نقهش تهاثیر گهذار همهین عوامهل در

کارکنان و مدیریت منابع سهازمانی و انگیهزش پرسهنل

پیههاده سههازی مههدیریت دانههش مههی باشههد .در جهههت

را در مقوله فرهن

سازمانی می توان گنجانهد (ههو،9

شناخت بهتر این عوامل ،در ادامه به بررسی بیشتر ایهن

 ،2663ص .)762 .بههدین ترتیههب سههازمانها بایههد

که عواملی چهون فرهنه

فرهن

عوامل خواهیم پرداخت.

را تشویق به خلق و تسهیم دانش نمایهد (هلساپهل و

 .2 .0 .2فرهنگ سازمانی

فرهن

مناسبی در درون خود ایجاد کنند کهه کارکنهان

سازمانی ،شامل یک سهری از اعتقهادات،

جوشهی ،2667،ص .)93 .تیقیقهات زیهادی وجهود

ارزشها ،فرضیهها ،معانی و انتظارات مشترک اعضهای

دارند که تأکید فراوان بر اهمیت فرهن

سهازمانی در

یک سازمان یا گروه مشخص میباشد که نگرش حهل

مههدیریت دانههش دارنههد(داونپورت7331 ،ج گلههد و

مسا ل و انطباق سازی با مییط را شکلداده و ههدایت

همکاران2667،ج لی و چوی2669،ج لهین2661،ج لهی و

میکند(شیرازی ،2677،ص )729 .که بهر روی پاسهخ

لی2661،ج چوی و همکاران .)2662،بنابراین موفقیهت

افراد به شرایط مختلب و تفسیر آنها از مییط سهازمان

مدیریت دانش و اثربخشی سهم دانهش در سهازمانها

تاثیر میگذارد(علامهه 7و همکهاران ،2677 ،ص)7271 .

عمدتاً با فرهن

سازمانی ارتباط دارد (علوی و لیهدنر

و عامههل تمههایز سههازمان از سههایر سههازمان ههها مههی

 ،2667،ص.)200 .

باشد(اسههتات ،7922 ،ص .)722 .در واقههع فرهن ه
1. Allameh

2. Mobley
3. Ho
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 .0 .0 .2فناوری اطلاعات و ارتباطات

سازمان ها ایفا می نمایهد (حسهنعلی ،2662 ،9ص.)2 .

سیستمهای فناوری اولاعات با تسههیل همکهاری

رهبران الگوی سایرین هستند و نمونه رفتهار مطلهوب

میان کاربران درگیر در فرآیند مدیریت دانهش و ایجهاد

در رابطه با مدیریت دانهش را ارا هه مهی دهنهد .بهرای

یک ساختار قهوی بهرای اجهرای مهدیریت دانهش در

مثال آنهها بایهد در کلیهه امهور مربهوط بهه بکهارگیری

موفقیت مدیریت دانش تاثیرگذار هسهتند (بههاری نیها،

روشهای مدیریت دانش الگو بوده و دانهش خهود را

 ،7939ص )21 .و بهههرای موفقیهههت سیسهههتم ههههای

با سایر افراد سازمان تسههیم کننهد و بصهورت مهداوم

مدیریت دانش ،حیاتی است .در واقهع نقهش فنهاوری

بیاموزند .در جستجوی ایدهها و دانش جدیهد باشهند.

اولاعات بهرای مهدیریت دانهش ،پشهتیبانی از مخهازن

بدین ترتیب آنها سایر کارکنان را تیت تاثیر قهرار داده

دانش ،افزایش دسترسهی و انتقهال دانهش و تسههیلات

و تمایل کارکنان در مهدیریت دانهش را افهزایش مهی-

مییط دانش می باشهد و مهی توانهد تعاملهات فهردی،

دهند .همچنین سبک رهبری و نقش راهبردی رهبهریِ

گروهههی و سههازمانی را فههراهم نمایههد (میمههودزاده و

رهبر می تواند فرآیند ابتهدایی را ارتقهاف فزاینهدهههایی

همکهههههاران ،7939 ،ص )756 -723 .و یکهههههی از

برای بهبود و پشتیبانی ارا هه دهنهد(داونپورت،7331 ،2

مهمتهرین عوامهل ارتبهاط بههین بخهش ههای مختلههب

ص.)723 .

سازمان وزمینه ساز انتقهال دانهش اسهت (حسهن زاده،

 .4 .0 .2ساختار سازمانی

 ،7920ص .)23 .فنههاوری اولاعههات در داخههل یههک

ساختار سازمانی میتواند هم باعث تقویهت و ههم

سههازمان مشهخص میکنههد کههه دانههش چگونههه قابههل

باعههث عههدم پیادهسههازی موفههق مههدیریت دانههش در

دسترس و قابل اسهتفاده اسهت .بهرای انجهام کارههای

سهههازمان شهههود(گلد و همکهههاران2667،ج نوناکههها و

مشههترک و ارتبههاط میههان اعضهها از فنههاوری اولاعههات

تاکوچی .)7335،ساختارسازمانی،راه یا شهیوهای اسهت

اسههتفاده میشههود .همچنههین بههرای ذخیههره سههازی

کههه بههه وسههیله آن ،فعالیتهههای سههازمانی تقسههیم،

سیستماتیک اولاعات و فرایندهای پهیش بینهی نیهز از

سازماندهی و هماهنه

مهی شهوند(جهاندیده،7932 ،

این زیر سهاخت فنهی مههم مهدیریت دانهش اسهتفاده

ص )22 .و به سبک و روشی اشاره دارد کهه کارکنهان

میشههود (کههوه و کههیم ،2662،7ص 21 .ج تسههن ،2

و پستهای سازمانی بهر اسهاس آن ،در جههت تسههیل

 ،2662ص)201 .

فراینهههد ههههای کهههاری سهههازمانی شهههکل گرفتهههه

 .3 .0 .2رهبری سازمان

انههههد(میمودزاده و همکههههاران ،7939 ،ص.)756 .

رهبههری همههواره نقههش کلیههدی را در تضههمین

ایچیجو و همکاران( )7332بر این مسأله تأکید داشهتند

موفقیههت هرگونههه کههار ابتکههاری و نوآورانههه در درون

که شرکتها باید بین ساختار خود و اینکه قصد دارند
چگونههه دانههش را در عمههل بههکار گیرنههد ،همههاهنگی

1. Koh & Kim
2. Tseng

3. Hasanali
4. Davenport
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شمارۀ دوم

برقرار کننهد .وراحهی سهاختار سهازمانی انعطافپهذیر

بشناسد و با از دست دادن آنها باعث ایجهاد دوگهانگی

مساله مهمی است ،بهووریکه مشوق خلهق و تسههیم

در سازمان نگردد(اگوز و سنگون.)2677 ،

دانش در سراسر مرزهای سازمان باشد .میزان تمرکهز،
رسمیت ،نیوه جریان اولاعات بین واحدها ،وضعیت

 .0روششناسی پژوهش

اسناد و مهدارک میرمانهه سهازمان ،ابعهاد سهاختاری

 .2 .0روش پژوهش

مهمی هستند که وضعیت و ویژگیهای آنها مسهتقیماً

روش تیقیق در این مقالهه توصهیفی -تیلیلهی و

برخلق ،انتقال ،ذخیره سهازی و بکهارگیری دانهش در

پیمایشی است .همچنین براساس هدفی که دنبهال مهی

سهازمان تأثیرگهذار اسهت(الوانی و همکهاران،7922 ،

کنههد در گههروه تیقیقههات کههاربردی اسههت .بههرای

ص.)722 .

گردآوری اولاعات مورد نیاز این پژوهش از مطالعهات

 .5 .0 .2منابع انسانی

کتابخانهههای در بخههش مبههانی نظههری و مطالعههات و

در عصر دانش ،ایلب سازمانها درک کردهاند کهه

میدانی استفاده شده است .جامعهه آمهاری تیقیهق در

موفقیت آنها نهه بهه دلیهل داراییههای فیزیکهی ،بلکهه

برگیرندهی کارکنان شهرداری سهبزوار درسهال 7930

بهههخاور تجههارب و مهارتهههای کارکنههان میباشههد.

می باشد که براساس مطالعات انجهام شهده  996نفهر

اهمیههت منههابع انسههانی در دانههش و تجربههه افههراد و

می باشد که حجم نمونه براساس مدل کوکران برابهر

قابلیتههههای آنهههها نهفتهههه اسهههت .در حقیقهههت،

با  711نفر به دست آمده است .پرسشنامه به صورت

نظریهپردازان این حوزه ،دانش شخصهی را بهه عنهوان

اتفاقی در بین نمونه آماری توزیع گردید که با توجهه

نخستین منبهع تولیهد دانهش سهازمانی میشناسهند .در

به میدودیتههای احتمهالی کارکنهان و بعضهاً عهدم

حوزه مدیریت دانش به کلیه کارکنهان و مهدیرانی کهه

تمایههل آنههها بههه پرکههردن پرسشههنامه ،نهایههت از کههل

سهههمی در افههزایش سههرمایه فکههری سههازمان دارنههد،

پرسشنامه های توزیع شده  775پرسشهنامه بهه وهور

کارکنهههان دانشهههی میگوینهههد(لطب آبهههادی،7936 ،

کامل پاسخ داده شد و در در تجزیه و تیلیهل نههایی

ص .)52-57.کارکنان دانشی کسانی هستند کهه بهرای

مورد استفاده قرار گرفت .با توجهه بهه آنکهه حهداقل

انجام عملیات مورد نیاز برای رسیدن به ههدف ،مهورد

تعداد نمونه برای تیلیهل ههای آمهاری  96نفهر مهی

اسههتفاده قههرار مههی گیرد(داونپههورت )7333 ،و دارای

باشد ،تعداد نمونه  775نفری که دربرگیرنهده حهدود

دانش ضمنی با موضوع فعالیت سازمان هستند که ایهن

یک سوم جامعه آماری اسهت ،نمونهه مناسهبی بهرای

دانش ضمنی به افراد سازمان در درک بهتهر پیونهدهای

پژوهش می باشد .تجزیه و تیلیلها مبتنهی بهر نهوع

فردی ،مهارت هایشان ،جریانات و وامکانات سهازمان

دادههای گردآوری شده ،بها اسهتفاده از تیلیهلههای

کمک خواههد کهرد .لهذا در نهایهت بهه سهازمان ایهن

توصیفی و استنباوی می باشهد .آزمهونههای آمهاری

قههدرت را مههی دهههد کههه افههراد دانشههی و ظرفیههت را

چون تیلیل عاملی و تیلیلهای همبسهتگی در کنهار
آمارههای گرایش به مرکز بهه خصهوص میهانگین در

سال پنجم
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جدول  .0ضرایب آلفای کرونباخ برای کل گویه ها
و ابعاد  5گانه مدیریت دانش

 .0 .0متغیرها و شاخص های پژوهش

ابعاد

ضریب آلفا کرونباخ

متغیرهایی کهه در پیهاده سهازی و اسهتقرار مهدیریت

انسانی

6/119

فرهنگی

6/292

دانش در شههرداری سهبزوار تهاثیر گهذار هسهتند ،از

رهبری

6/229

تیلیل مبانی نظری و مهرور پیشهینه تیقیهق اسهتفاده

ساختار سازمانی

6/229

فناوری

6/236

مدیریت دانش (گل گویه ها)

6/302

در این پهژوهش در راسهتای شهناخت عوامهل و

گردید و در نهایت  5عامل اصهلی کهه شهامل منهابع
انسانی ،فرهن

سازمانی ،رهبری ،ساختار سازمانی و

فناوری ارتباوات و اولاعات مهی باشهند ،بهه عنهوان

 .3 .0قلمرو پژوهش

عوامل زمینه ساز مستخرج گردید .بهرای تیلیهل ههر

عرصهای که پژوهش در آن انجام گردیهده اسهت،

یک از این عوامل  5گانهه ،تعهداد  56گویهه انتخهاب

شهر سبزوار و شهرداری آن مهی باشهد .ایهن شههر در

گردید که این گویه ها ،در واقع معرف های هر یهک

سال  7935بالغ بر  256هزار نفر جمعیت داشته اسهت

از عوامل اصلی می باشند .از این گویهه هها 0 ،گویهه

و سومین شههر بهزرگ خراسهان رضهوی مهی باشهد.

معرف بعد منابع انسانی 3 ،گویه معرف بعد فرهنه

شهرداری سبزوار در سال  7977تاسیس شده اسهت و

سازمانی 76 ،گویهه معهرف بعهد رهبهری 72 ،گویهه

دارای سابقه ای نزدیک بهه  36سهال مهی باشهد و تها

معرف بعد ساختار سهازمانی و در نهایهت  77گویهه

کنون  26شهردار بر مسند شههرداری ایهن شههر تکیهه

معرف بعد فناوری اولاعاتو ارتباوات می باشد .برای

زده اند .در وضعیت کنهونی ایهن شههرداری دارای دو

روایی میتهوایی پرسشهنامه ،از روایهی صهوری و بها

منطقه شهری و  3سازمان تابعه مهی باشهد کهه شهامل

استفاده از یافته های پژوهشگران و نظهرات خبرگهان

سازمان بهسازی و نوسهازی ،سهازمان آتهش نشهانی و

استفاده گردید و برای ارزیابی پایایی پرسشنامه نیز از

خدمات ایمنی ،سازمان آرامستانها ،سهازمان میهادین و

ضههریب آلفههای کرونبههاخ اسههتفاده گردیههد .روایههی

میههوه و ترهبههار و فرآوردههههای کشههاورزی ،سههازمان

میتوایی مورد تایید خبرگان قرار گرفت و پایایی نیهز

اتوبوسههرانی ،سههازمان تاکسههیرانی ،سههازمان مههدیریت

برابر با  6/302به دست آمد که گویای پایهایی بسهیار

پسماند ،سازمان خدمات موتور و سازمان پهارک هها و

مناسب ابزار تیقیق و همسازی درونی گویه هها مهی

فضای سبز می باشد .علهاوه بهر بافهت پیوسهته شههر،

باشد .ضرایب پایایی برای گویه های مربوط بهه ههر

توحید شهر به عنوان توسعه ناپیوسته شهر سبزوار مهی

یک از ابعاد  5گانهه نیهز میاسهبه گردیهد کهه نتهایج

باشهد کههه دارای شهههرداری ویهژه خههود مههی باشههد و

گویای مناسب بودن ابزار تیقیهق مهی باشهد(جدول

خدمات رسانی به آن بهه وهور مسهتقل صهورت مهی

.)7

گیرد.
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 .3یافتههای تحقیق
 .2 .3ویژگی های پاسخگویان

بر اساس یافته های تیقیهق ،از کهل پاسهخگویان،
 02/9درصد مرد و 25/2درصد زن بوده اند .به لیهاظ
توزیع سنی22/9 ،درصهد از پاسهخگویان بهین 93-96

شمارۀ دوم

جدول  .3آزمون  KMOو بارتلت برای سنجش
تناسب داده ها جهت تحلیل عاملی
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 6/100
Sampling Adequacy.
Approx. Chi- 7396/723
Square
Bartlett's Test
169
df
of Sphericity
6/666

سال قرار داشهته انهد 21 ،درصهد بهین  23-26سهال،

Sig.

 75/1درصد کمتر از  96سال و در نهایت  2/1درصهد

بر اساس تیلیل های انجام شده با تیلیهل عهاملی،

نیز بالای  23سال سن داشته اند و  2/9درصهد نیهز بهه

تعداد عاملهای استخراج شده با مقدار ویهژه بالهاتر از

سوال پاسخ نداده اند.

یک برابر با  1عامل میباشند که از این عامل ها ،عامهل

به لیاظ سط تیصیلات 22/0 ،درصهد لیسهانس،

های شماره  1بهه دلیهل عهدم همخهوانی سهوال هها و

 27/1درصد دیپلم 70/5 ،درصد فهوق لیسهانس79/3 ،

تعداد کم گویه های بارگهذاری شهده در عامهل (فقهط

درصد فوق دیپلم و  9/5درصد نیز دکتری بوده اند.

یک گویه و عامل  0فقط دو گویه) از دایره تیلیهلهها

بههه لیههاظ سههوابق خههدمتی حههدود  22/0درصههد

حههذف گردیدنههد و در نهایههت  5عامههل اصههلی بههاقی

پاسخگویان زیر  76سال و 27/2درصد نیهز بالهای 26

ماندند که برای ادامه بررسیها از آنها اسهتفاده گردیهد.

سههال سههابقه خههدمت داشههته انههد 02/9 .درصههد از

این عاملها بر اساس گویههایی که در هر عامل جهای

پاسخگویان کارمنهد  /کارشهناس 26 ،درصهد مسهلول

گرفتند شامل  -7منابع انسهانی ( 5گویهه)  -2سهرمایه

بخش و  3/0درصد نیز معاون یا مدیر بوده اند.

اجتماعی سازمانی ( 2گویه)  -9رهبری ( 3گویهه) -2

 .0 .3تحلیل عاملی و شناخت عامل ها

ساختار سازمانی دانش میور( 3گویه) و  -5فنهاوری

در این پژوهش برای ارزیابی این موضوع کهه آیها

اولاعات ( 77گویه) و  -0منهابع مهالی ( 2گویهه) مهی

عوامل زمینه ساز پیاده سازی و استقرار مدیریت دانهش

باشند.

در شهرداری سبزوار با عواملی کهه در بخهش پیشهینه

عاملهای استخراج شده به گونه ای همان عامهل-

تیقیق اشاره گردید ،دارای انطباق می باشهند یها خیهر،

هایی است که در مطالعات پیشهین بهه عنهوان عوامهل

از روش تیلیل عاملی استفاده گردید .در جهت آزمون

زمینهسهاز پیهاده سهازی مهدیریت دانهش در سهازمان

کفایت دادهها برای تیلیل عاملی و سنجش مدل تجربی

معرفی شدهاند و فقط بها توجهه بهه نهوع گویهه ههای

تیقیق از آزمهون بارتلهت و شهاخص  KMOاسهتفاده

مربوط بهه ههر عامهل ،عنهوان دو مهورد از عامهل هها

گردید که نتایج آن در جدول  9نشان داده شهده اسهت.

(سرمایه اجتماعی سازمانی و ساختار سهازمانی دانهش

مقدار ( KMOبرابهر بها  )6/100و معنهی داری آزمهون

میههور) انههدکی متفههاوت انتخههاب گردیدنههد و عامههل

بارتلت گویای مناسب بودن داده ها برای تیلیل عهاملی

بودجه و منابع مالی نیز به عنوان عاملی جدیهد در ایهن

می باشد.

پژوهش استخراج گردید.

سال پنجم
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ارزیابی و اولویت بندی عوامل مؤثر در به کارگیری ...

نرم افزارهها و زیرسهاختههای ارتبهاوی و اولاعهاتی

 .3 .3وضعیت شهرداری سبزوار در پیاده سازی
مدیریت دانش

است و در مقابهل سهایر ابعهاد چهارگانهه ،کهه بیشهتر

تیلیل وضعیت عوامل زمینه ساز تیقهق مهدیریت

دربرگیرنده رویکرد نرم افزاری در سازمان مهی باشهد،

دانش در ابعاد  5گانه در شهرداری سبزوار گویهای آن

در شهرداری سبزوار کمتهر مهورد توجهه قهرار گرفتهه

است که در دامنه ی امتیهازی بهین  7تها  7( 5گویهای

است(شکل.)7

وضعیت بسیار نامناسب و  5گویهای وضهعیت بسهیار

تیلیلهای استنباوی گویهای آن هسهتند کهه ایهن

مناسب) ،تنها بعد فناوری اواعات و ارتباوات با امتیهاز

عوامل  5گانه که بهه عنهوان عوامهل زمینهه سهاز پیهاده

 9/7در وضعیت متوسط قرار دارد و سایر ابعاد  2گانهه

سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان (شهرداری

ی دیگر ،امتیازی کمتر از حد متوسط را کسب نمهوده

سبزوار) معرفهی گردیدنهد ،دارای همبسهتگی درونهی

اند و از وضعیت نامناسبی برخوردار می باشند.

بالایی نیز با یکدیگر می باشهند .بهه خصهوص ارتبهاط

نکته مهم در یافته های این بخش آن است که بعد

میان  2عامل منابع انسانی ،فرهن

سازمانی ،رهبهری و

ساختار سازمانی دانش میور و رهبری کهه بهه عنهوان

ساختار سازمانی با یکدیگر در حد بسهیار بالهایی مهی

بخشی از مهمترین عوامل برای تغییر سازمانی و ایجهاد

باشد .عامل فناوری اولاعات و ارتباوات نیز اگهر چهه

انگیزش در کارکنان و سازمان بهه شهمار مهی رود ،در

با دیگر عوامل دارای همبسهتگی در سهط  6067مهی

شهرداری سبزوار پایین تهرین امتیهاز را کسهب نمهوده

باشد ،اما ضهرایب همبسهتگی آن نسهبت بهه ضهرایب

است و عاملهای سرمایه اجتمهاعی سهازمانی و منهابع

سایر عوامل کمتر می باشد .ایهن یافتهههها مهی تواننهد

انسانی در رده ههای بعهدی قهرار گرفتهه انهد .کسهب

گویای آن باشند که برای پیادهسهازی مهدیریت دانهش

بیشترین امتیاز توسط بعد فناوری ،میتواند گویهای آن

در هر سازمان و همچنین شههرداری سهبزوار بایسهتی

باشد که رویکرد سخت افزاری در شههرداری سهبزوار

بعد نرم افزاری نسبت به بعد سخت افزاری بیشتر مهد

از تسلط بیشتری برخوردار است .چهرا کهه ایهن بعهد

نظر قرار گیرد(جدول .)2

بیشتر ناظر بر دست یابی و برخهورداری شههرداری از
جدول  .4همبستگی میان عوامل زمینه ساز پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در شهرداری سبزوار
منابع مالی
**

6/922

6/667
**

6/292

6/666
**

6/530

6/666

فناوری

ساختار سازمانی دانش

اطلاعات

محور

*

6/290

6/622
**

6/992

6/667
**

6/999

6/662

**

6/530

6/666
**

6/967

6/666
**

6/152

6/666

رهبری
**

6/533

6/666
**

6/521

6/666

سرمایه اجتماعی
سازمانی
**

6/556

6/666

ضریب همبستگی
)Sig. (2-tailed

منابع انسانی

ضریب همبستگی

سرمایه اجتماعی

)Sig. (2-tailed

سازمانی

ضریب همبستگی
)Sig. (2-tailed

رهبری
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ادامه جدول 4
منابع مالی
**

6/506

6/667

فناوری

ساختار سازمانی دانش

اطلاعات

محور

رهبری

**

6/992

سرمایه اجتماعی
سازمانی
ضریب همبستگی

6/666

)Sig. (2-tailed

ساختار سازمانی

**

6/237

6/666
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

شکل .2امتیاز عوامل زمینه ساز مدیریت دانش در شهرداری سبزوار

در جهت تیلیل این موضوع که آیا بین متغیرههای

حهال نکتههه ی مهمهی کههه در تیلیهل هههای توصههیفی

زمینهای چون سابقه ی خدمت ،سمت شهغلی و سهن

مربوط به این دو متغیهر قابهل مشهاهده مهی باشهد ،آن

پاسههخگویان در نگههاه آنههها بههه عوامههل  5گانههه فههوق

است که در  2عامل مربوط به حوزه نرم افزاری یعنهی

ارتبههاوی وجههود داشههته اسههت یهها خیههر ،از آزمههون

منابع انسهانی ،فرهنه

سهازمانی ،رهبهری و سهاختار

همبستگی اسپیرمن و آنوا 7استفاده گردید.

سازمانی ،میانگین امتیازهای مدیران و معاونهان نسهبت

یافته ها گویای آن هستند که بین پسهت سهازمانی

به کارشناسان و مسلولات بخش هها بسهیار کمتهر مهی

پاسخگویان (کارشناس ،مسلول بخش ،معاون  /مهدیر)

باشد .ایهن در واقهع گویهای آن اسهت کهه مهدیران و

و امتیازات به دست آمده در عوامهل پهنگ گانهه ههیگ

معاونان نیز نسبت به نارسهایی ههای موجهود در ایهن

گونه تفاوت معنی دارد مشاهده نشهده اسهت .بها ایهن

بخش ها اولاعا دارند و بر آن صیه می گذارنهد و در
مقابل در عامل فناوری اولاعهات امتیازههای مهدیران و

1. Anova

معاونهههان بیشهههتر از امتیازههههای داده شهههده توسهههط
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کارشناسان و مسلولان بخش می باشد .امتیازههای ایهن

کرده اند زیرسهاخت ههای سهخت افهزاری را فهراهم

بخش نیهز گویهای آن مهی باشهند کهه مهدیران چهون

نمایند ،این تصور را دارنهد کهه وضهعیت ایهن بخهش

رویکرد سخت افزاری به سازمان دارند و بیشتر سهعی

مناسب می باشد.

جدول .5تحلیل توصیفی امتیازهای عوامل  5گانه در پست های سازمانی مختلف
فناوری
اطلاعات

ساختار سازمانی

رهبری

سرمایه اجتماعی
سازمانی

منابع انسانی

9/72

2/17

2/11

2/22

2/32

کارشناس/کارمند

9/70

2/22

2/36

2/32

2/37

مسئول بخش

9/27

2/21

2/27

2/06

2/22

مدیر  /معاون

پست سازمانی

جدول  .6تحلیل تفاوت مندی امتیازهای پاسخگویان در پست های سازمانی مختلف در شهرداری سبزوار
Sig.

F

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

6/729

7/320

91/935

2

12/137

بین گروه ها

72/297

23

7015/392

درون گروه ها

37

7156/122

کل

6/756

7/395

15/229

2

756/500

بین گروه ها

92/363

31

9112/722

درون گروه ها

33

9322/156

کل

6/266

7/092

22/197

2

711/022

بین گروه ها

52/729

36

2210/296

درون گروه ها

32

5659/232

کل

6/593

6/002

55/757

2

776/967

بین گروه ها

27/027

22

1266/220

درون گروه ها

36

1376/121

کل

6/526

6/521

29/612

2

20/750

بین گروه ها

12/025

32

1293/650

درون گروه ها

32

1925/227

کل

6/226

6/192

2/535

2

5/736

بین گروه ها

9/575

762

905/220

درون گروه ها

760

916/090

کل

تیلیل ها نشان دادنهد کهه در شههرداری سهبزوار،
سط تیصیلات پاسخگویان فقهط توانسهته اسهت بها
عامل فناوری اولاعات مرتبط باشد و بها سهایر عوامهل

منابع
انسانی

فرهنگ
سازمانی

رهبری

ساختار
سازمانی

فناوری
اطلاعات

منابع مالی

چهارگانه هیگ همبستگی معنهی داری مشهاهده نشهده
است.

290

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

همچنین در بین عوامل  5گانه ،تنها عامل فرهنه

شمارۀ دوم

 6/65دارای همبسههتگی بههوده اسههت و سههایر عوامههل
هیچگونه همبستگی با سط خدمت نداشته اند.

سازمانی با سهابقه ی خهدمت پاسهخگویان در سهط

جدول .7همبستگی میان متغیر تحصیلات و سابقه خدمت پاسخگویان با عوامل  5گانه
ساختار

منابع مالی

فناوری اطلاعات

6/722

*6/270

6/793

6/266

6/692

6/712

6/152

6/609

6/672

6/612

6/700

6/577

6/222

6/260

6/760

سازمانی

رهبری

فرهنگ سازمانی

منابع انسانی

6/692

6/622

6/691

ضریب همبستگی

6/020

6/126

)Sig. (2-tailed

*

6/229

6/613

ضریب همبستگی

6/629

6/222

)Sig. (2-tailed

تحصیلات

سابقه خدمت

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

در جهت شناخت این موضوع کهه کهدام یکهی از
عوامل  5گانه فوق الهذکر در پیهاده سهازی و اسهتقرار
مههدیریت دانههش در شهههرداری سههبزوار از اولویههت
بیشتری برخوردار می باشند ،از نتایج مربوط به تیلیهل
عاملی استفاده گردید و بر اساس میزان واریانس تبیهین
شده توسط هر کهدام از عامهل مشهخص گردیهد کهه
عامههل فنههاوری اولاعههات بههه عنههوان مهمتههرین عامههل
 75/01درصد متغیر وابسهته را تبیهین نمهوده اسهت و
مهمترین عامل زمینه سهاز در پیهاده سهازی و اسهتقرار
مدیریت دانش در شهرداری سبزوار می باشهد .عامهل
بعدی ساختار سازمانی دانش میهور مهی باشهدکه بها
تبیین  72/22درصد متغیر وابسته در جایگهاه دوم قهرار
گرفته است و به ترتیب عامل رهبری با  72/5درصهد،
عامل منابع انسانی با  2/59درصد و عامل منهابع مهالی
با  1/22درصد و عامهل سهرمایه اجتمهاعی سهازمانی
با 2/92درصد در رتبه ههای بعهدی قهرار گرفتهه انهد.
مجموع واریانسی که این عامل ههای  0گانهه توانسهته
اند تبیین نمایند برابر بها  09/70درصهد بهوده انهد کهه
گویای نقش مهم و سهم بالهای عامهل ههای اسهخراج
شده در تبیین متغیر وابسته تیقیق می باشد.

 .4نتیجهگیری

یافته های پژوهش نشان داد که برای پیهاده سهازی
و استقرار مدیریت دانش در سهازمان میلهی همچهون
شهرداری سبزوار ،ابتدا باید پیش نیازهای آن و عوامهل
زمینه ساز آن در شهرداری فراهم گهردد .نتهایج نشهان
داد که عامل های مستخرج شهده در ایهن پهژوهش از
تیلیل عاملی گویه ها ،با عامل های مستخرج شهده در
اکثر پژوهش های مرتبط دارای اشتراک بسهیار زیهادی
می باشند .عامل هایی چون فناوری اولاعات و ایجهاد
زیرزسههاختهای مربههوط بههه آن ،سههرمایه اجتمههاعی و
فرهن

سازمانی ،منابع انسانی و وجود نیروی انسهانی

توانمند ،رهبری سازمانی ریسک پذیر ،خلاق و دانشهی
و ساختار سازمانی دانش میور ازجمله مهمترین پیش
زمینه ها برای استقرار مدیریت دانش در شههر سهبزوار
می باشد.
بررسههی ههها نشههان داد کههه شهههرداری سههبزوار از
وضعیت مطلوبی برای پیاده سازی و استقرار مهدیریت
دانش برخوردار نمی باشد و از بین عامهل ههای مههم
فوق الذکر ،تنها در حوزه سخت افزاری یعنی فنهاوری
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اولاعهات شههرداری توانسهته اسهت امتیهازی در حههد

و پتانسیل لازم برای ایجاد توسعه شهری پایهدار دانهش

متوسط (البته نه خوب یا خیلی خوب) را کسهب کنهد

بنیان و تبدیل شدن به شهری دانشی برخوردار گردد.

و در سایر عاملها که عمدتاً ناظر بهر بعهد نهرم افهزاری

با توجه به اینکه موضوع مدیریت دانش در حهوزه

موضوع می باشند ،وضعیت شههرداری بها امتیهاز زیهر

شهرداری های کشور به شدت مغفول مانهده اسهت و

میانگین در شرایط نامطلوبی قرار داشته است.

به جز شهرداری تهران ،عملاً دیگر شهرداری ها کمتهر

در این راسهتا ،اگهر بخهواهیم پاسهخی بهه سهوال

به این حوزه ورود نموده اند ،مهمترین پیشهنهاد بهرای

پژوهش ارا ه کنیم ،این خواهد بود که بر اساس نتهایج

شهرداری سبزوار به عنوان یک سازمان میلی و سهایر

حاصل از یافته ههای پژوهش(جهداول و نمودارهها و

شهرداری های کشور به خصوص شهرداری کوچهک

تفسیرهای داخل متن) ،شههرداری سهبزوار بهه لیهاظ

و متوسط که هنوز در ابتدای راه قرار دارنهد ،آن اسهت

ظرفیت های فرهنگهی و سهرمایه اجتمهاعی ،سهاختار

که بتوانند با ایجاد زیرساخت ههای سهخت افهزاری و

سازمانی دانش میهور ،برخهورداری از مهدیران ارشهد

نرم افزاری لازم به مرور زمان ،موضوع مدیریت دانهش

آگاه و حمایت کننده و منابع (نیروی) انسهانی توانمنهد

را تبهدیل بهه موضهوعی فراگیهر و عمهومی در سههط

و آموزش دیده و علاقه مند از توانمندی مطلوبی بهرای

سازمان شهرداری نمایند .بدون شهک انجهام پهژوهش

پیاده سازی مدیریت دانش برخوردار نمی باشد .چنین

های کمی و کیفی بیشهتر در خصهوص پیهاده سهازی

شرایطی و تداوم آن در صهورت عهدم توجهه ،باعهث

مههدیریت دانههش در سههط سههازمان هههای میلههی و

خواهد گردید تا شهرداری سبزوار نتواند از توانمنهدی

ییردولتی می تواند به این موضوع بیشتر کمک نماید.
کتابنامه

 .7ابوالقاسمی ،مج حاجی خواجه لو ،رج و احمدی ،س .م .)7936(.نقش مکانیزمهای توانمندساز سازمانی در اسهتقرار فراینهدهای
مدیریت دانش .راهبرد فرهن .729-266 ،)79(72 ،
 .2استات ،د .)7922( .کاربرد روانشناسی در تلوریهای مدیریت .مترجم حسین جلیلوند ،سبزوار :دانشگاه تربیهت معلهم سهبزوار،
چاپ اول.
 .9اسماعیل لو ،ز .مهاجران ،ب .)7932( .آشنایی با مدیریت دانهش و تیلیلهی بهر عوامهل موفقیهت در پیادهسهازی سیسهتمهای

مبتنی بر دانش در سازمانها ،اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت ،موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشهی خهوارزمی،
شیراز.
 .2بهاری نیا ،م .)7939( .ارزیابی میزان آمادگی شهرداری نیشابور جههت اسهتقرار مهدیریت دانهش .مشههد :دانشهگاه فردوسهی
مشهد ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،گروه جغرافیا.
 .5جهاندیده ،ع.اج روهنده ،ن  .)7932(.تاثیر عوامل سازمانی بر مدیریت دانش .تهران :انتشارات نظری.
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