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Abstract
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Purpose: The study aims to develop a knowledge management model in Iran's metropolitan
municipalities.
Method: This research is applied in terms of purpose and descriptive survey type. The
research population is 5000 employees from 5 provinces from the metropolitan municipalities.
Based on Cochran's formula, 360 people were selected by the cluster research sampling method.
The research tool is a questionnaire obtained from qualitative research analysis that includes
seven components and 59 questions.
Results: The one-sample t-test showed a difference between the desired situation and the
current situation of all components of the knowledge management model among the employees
of metropolitan municipalities in Iran. The current situation is rated lower than the desired
situation. Also, the factor load is more significant than 0.6, which is in a good and acceptable
range. Because the t-value is more significant than 1.96, the significance of all knowledge
management components in metropolitan municipalities is confirmed. Furthermore, a model
with seven components is presented to the country's municipalities.
Conclusion: It is suggested to use new and creative methods for knowledge transfer in the
municipal organization, develop electronic services in municipalities, encourage employees to
transfer their learning to new municipal forces, and employees and managers to benefit from the
implementation of knowledge management.
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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی مدیریت دانش در شهرداریهای کالنشهرهای ایران است.
روش :این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع ،توصیفی همبستگی میباشد .جامعه پژوهش تعداد  0555هزار
نفر از کارکنان  0استان از شهرداریهای کالنشهرهای کشور است .روش نمونهگیری پژوهش خوشهای بوده که
براساس فرمول کوکران  065نفر انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامهای محقق ساخته بود که از تحلیل کیفی
پژوهش بدست آمد که شامل هفت مؤلفه و  05سؤال میباشد.
نتایج :نتیجه آزمون  tتک نمونهای نشان داد که بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود همه مؤلفههای الگوی
مدیریت دانش در بین کارکنان شهرداریهای کالنشهرهای ایران ،تفاوت وجود دارد و وضعیت موجود نسبت به وضعیت
مطلوب در حد پایینتری ارزیابی شده است .همچنین نتایج بار عاملی بزرگتر از  5/6بوده که در محدوده خوب و قابل
قبول قرار دارد و با توجه به اینکه اعداد معنیداری یا همان  t-valueبزرگتر از  1/56است ،معنیدار بودن همه
مؤلفههای مدیریت دانش در شهرداریهای کالنشهرها تأیید میگردد .بر این اساس ،الگوی مدیریت دانش در
شهرداریهای کالنشهرهای ایران ،از برازش مناسبی برخوردار میباشد.
نتیجهگیری :پیشنهاد میشود در سازمان شهرداریها از روشهای جدید و خالقانه برای انتقال دانش استفاده شود،
توسعه خدمات الکترونیک در شهرداریها صورت گیرد ،کارکنان ترغیب شوند تا آموختههایشان را به نیرویهای جدید
شهرداری انتقال دهند و کارکنان و مدیران از مزایای حاصل از پیادهسازی مدیریت دانش اطالع یابند.
کلیدواژهها :مدیریت دانش ،شهرداریها ،کالنشهرها ،کاربرد دانش.
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 .1مقدمه
در عصر حاضر ،پاسخگویی به نیازهای مشتریان و کارکنان تنها با اتکاء به دانش بهروز و همگام با
اطالعات جهانی ،استفاده از فناوریهای جدید و صرفهجویی در زمان و منابع امکانپذیر است .نیاز
کارکنان به همراه شدن با دانش روز دنیا و استفاده از پیشرفتهای نوین علمی ،شرط ماندگاری سازمان در
دنیای متالطم امروز است .چنانچه سازمانها از اطالعات و دانش نوین و مطابق با پیشرفتهای جهانی
برخوردار نباشند ،قادر به اتخاذ تصمیمات درست و بههنگام نیز نخواهند بود .از اینرو ،دانش بهعنوان
نیروی محرکه پیشبرد کارها در سازمان ،موجب شده است که مدیران بهجای تکیه بر توان بدنی کارکنان ،به
قدرت دانش در سازمان تأکید نمایند .در چنین شرایطی خلق و ایجاد دانش در سازمان بهتنهایی نمیتواند
راهکاری برای دستیابی به اهداف و مأموریتهای سازمان باشد .درواقع دانش ایجادشده باید در بدنه
سازمان به گردش درآمده و به تمامی سطوح انتقال یابد (عبدی و صفایی.)3131 ،
از سوی دیگر ،شهرها و مناطق شهری ،سیستمهای کالبدی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی بسیار پیچیده و پو یایی هستند که کنترل و هدایت برنامهریزی شده آنها با دشواریهای بسیاری
روبرو است .با توجه به چنین و یژگی شناختهشدهای ،نظریهپردازان و کارگزاران برنامهریزی و مدیریت
شهری ،برای دستیابی به کارایی و اثربخشی مورد انتظار در تحقق اهدافشان ،پا به پای سیستم پیچیده
موضوع خود یعنی شهر و منطقه ،تالش کردهاند سیستم متناظری با همان پیچیدگیها برای برنامهریزی و
بغرنج پهنههای جغرافیایی شهر اقدام مؤثرتری نمایند (میرمسعودی و منصوری ارمکی.)3131 ،
/http://stim.qom.ac.ir
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مدیریت آن ایجاد کنند تا از این طریق بتوانند برای هدایت توسعه یکپارچه و منسجم و نیز رفع مسائل
امروزه ،شهرها از دو جنبه اهمیت یافتهاند :یکی بهعنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم؛
دیگری بهعنوان عمدهترین بازیگر نقش اقتصادی ،در کل اقتصاد ملی .از اینرو ،باید به مسائل و
مشکالت آنها ،توجه بیشتر و دقیقتری کرد .از طرفی مدیریت شهری یکی از مسائل رفتاری بسیار
مهم در حوزه مدیریت بوده که خود تعیینکننده بسیاری از دیگر متغیرهای سازمانی است .چه
اهداف و وظایفی بر سیستم مدیریت شهری مترتب است و این اهداف چگونه و از چه طریقی باید
تحقق پیدا کند؟ پاسخ به این سؤالها ،در وهله اول مستلزم شناسایی و تبیین مسائل مبتالبه سیستم
مدیریت شهری و در وهله دوم ،شناخت مسائل حاکم بر آن است (کونلی.)0232 ،1

1. Connelly
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در تحقیق حاضر چالشهای موجود بر سر راه پیادهسازی فرآیند مدیریت دانش در محورهای
موجود و در ادامه مدلی برای مدیریت دانش و بهبود مدیریت شهری از منظر متخصصین حوزه
مدیریت شهری و مدیران شهرداریهای کالنشهرها ارائه میشود .الگوریتم پیشنهادی میتواند در
سازمانهای مرتبط با مدیریت شهری ،قابلیت تعمیمپذیری داشته باشد و در هر سازمانی با روش
سنجش مشابه با این پژوهش ،جهت بهبود مدیریت شهری بهکار رود.
 .2بیان مسأله
مدیریت دانش مجموعهای از فرآیندها ،عملکردها و نوعی فلسفه مدیریتی است که دانش
سازمانی را جمعآوری ،پردازش و ذخیره کرده و آنها را در دسترس قرار میدهند تا بدین ترتیب
سازمانهای دولتی بتوانند مؤثرتر و رقابتیتر ،در حوزه خدماترسانی به فعالیت خود ادامه دهند
(ای مکناب .)3132 ،شهرداریها بهعنوان جزئی از مجموعه گسترده سازمانهای مدیریتی کشور
و نیز بهعنوان سازمانی هستند که با اصالح و بهسازی ساختارها و فرآیندهای خود بتواند نقش خود
را در بهسازی و زیباسازی شهر و ارائه خدمات عمرانی ،فضای سبز ،زیباسازی ،مالی ،اجتماعی و
فرهنگی شهر به نحو مؤثر و موفقیتآمیز ایفا نماید .مدیریت دانش یکی از مهمترین ابزارهایی
است که میتواند در شرایط موجود به ارتقاء هرچه بیشتر سطح عملکرد مدیریت شهری این
سازمان کمك کند .از اینرو ،مدیریت شهری ،تحت تأثیر افزایش روزافزون مسائل و مشکالت

کاهش مسائل و مشکالت شهری شود (زیاری و همکاران.)3130 ،
پیچیده شدن مسائل شهری ،گسترش و دگرگونی زیادی در حوزه مدیریت شهری به وجود آورده
است .مدیریت شهری ،امروز سخت نیازمند اطالعات و شناخت میزان تأثیرگذاری هر یک از
مقولههای اطالعاتی در فرآیند برنامهریزی و تصمیمگیری و اداره امور است .به این منظور تالش در
جهت کسب و گردآوری اطالعات و پردازش آن ،در این حوزه بسیار ضروری و مفید است (اورتگا

و مگرئوت .)0233 ،1با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگیهای آن در حیطه عملکرد
سازمانها ،بهخصوص شهرداریها میتوان دریافت که برخورداری از دانش و اطالعات بهروز،
1. Ortega & MacGregot
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آینده شهروندان و شهرنشینان است تا همسو با اندیشههای پارادایم غالب توسعه پایدار ،موجبات
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برای ادامه حیات سازمانها به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است (هاریهاران،0222 ،1
ص .)31شهر دانشمحور شهری است که از دانش بهعنوان مهمترین و قویترین اهرم جهت
توسعه شهری استفاده میکند .شهرهای دانشی از طریق پژوهش ،فناوری و تفکر دانشمحور،
قابلیت خلق ارزشافزوده برای ذینفعان خود را دارند و سرمایههای اجتماعی خود را از طریق تبدیل
نمودن داراییهای مبتنی بر دانش به راهحلهای نوآورانه ،توسعه میدهند .پیادهسازی مدیریت دانش
در شهرداریها (کالنشهرها و شهرهای کوچک و متوسط) متفاوت از دیگر سازمانها است؛
بهطوریکه میبایست دانش در این سازمانها تأثیر مستقیمی در افزایش و ارتقاء سرمایه هویتی
شهر (ایجاد شخصیت شهری متمایز) بگذارد .مدیریت دانش باید توانایی یک شهر در پاسخگویی
به حوادث را تقویت کند .شهرداریها با ذینفعان گوناگونی در ارتباط هستند که میبایست تبادالت
و ارتباطات دانشی میان آنها مدیریت شود .مدیریت شهری و بهرهگیری بهجا و شایسته از آن ،از
کارآمدترین راههای رهایی از تنگناها و دشواریهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و آموزشی است.
چنانچه مدیریت شهری با قابلیتها و تواناییهای بالقوه خود بهخوبی مورد توجه قرار گیرد،

میتواند نقش مهم و اساسی در راستای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند (پارک،2

 .)0231به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران ،تفاوت بین آنچه اداره شهر در حال حاضر دارد ،با آنچه

به دنبال آن است ،میتواند شاخصی از مدیریت شهری باشد .در حقیقت به اعتقاد پورتر،)3323( 3
هماهنگی میان نیازها و ارزشهای حرفهای شهر و نظام تقویتکننده مدیریت است (به نقل از:
/http://stim.qom.ac.ir
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این اختالف ،مفهوم اصلی مدیریت شهری را تشکیل میدهد .بنابراین ،مدیریت شهری کنشی از
عفیفی.)3133 ،
از دیگر نکات مهم شهرهای دانشی برتر دنیا در استفاده از راهکارهای مدیریت دانش در توسعه
شهری ،پاسخگویی به سؤاالتی ازجمله :بررسی اینکه چقدر دانش میتواند بر اقتصاد شهر
تأثیرگذار باشد و موجب رونق کسبوکار و ایجاد شرکتها و کارخانههای جدید شود و اینکه
شهرداریها چقدر توانستهاند بر دانش شهروندان یک شهر بیافزایند و دهها مسئله مهم دیگر .از
اینرو ،بهرهبرداری مطلوب از مدیریت دانش در حوزه توسعه مدیریت شهری از اولویتهای
1. Hariharan
2. Park
3. Porter
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شهرداریها در سالهای اخیر بوده است .بهگونهای که شهرداریها ،در فرآیند مدیریت شهرها
بهطور سیستماتیک و رسمی به فرایند توسعه مبتنی بر دانش متعهد شدهاند .با توجه به این نکته که
ا
شهرداریها ماهیتی کامال مستقل دارند و پیادهسازی مدیریت دانش در شهرداری نیز تا حدودی
متفاوت از سازمانهای دیگر است؛ بر این اساس پژوهش حاضر به این سؤال اصلی که مدل
مناسب الگوی مدیریت دانش در شهرداریهای کالنشهرهای ایران چه میباشد؟ پرداخته است.
 .3اهمیت و ضرورت پژوهش
در آستانه هزاره سوم ،مدیریت دانش بهعنوان یك نیاز استراتژ یك برای مؤسسات ،سازمانها و
نهادهای خدماتی مطرح است .مدیریت دانش تضمینکننده برتریهای بلندمدت برای سازمانها و
جوامع و میزان بهرهگیری آنها از سرمایههای انسانی ،فکری و اطالعاتی است .بحث مدیریت
دانش یکی از مباحث نوظهور در مدیریت بوده که بهشدت مورد استقبال و توجه دانشمندان علم
سازمان و مدیریت واقع شده و مهمترین رکن مدیریت دانش ،پیادهسازی و اثربخشی آن میباشد که
شناخت مدیریت دانش بهعنوان یك روح حاکم بر اعمال سازمانی ،برای پیادهسازی آن ضروری
است.
مدیریت شهری یکی از مسائل رفتاری بسیار مهم در حوزه مدیریت بوده که خود تعیینکننده

زمینه مدیریت شهری میتواند به نحو چشمگیری ما را در رسیدن به این هدف یاری کند (عفیفی،
 .)3133مدیریت دانش شیوه جدیدی برای تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و خالقانه
سازمان بوده و به فرآیند سیستماتیکی اشاره دارد که به هماهنگ کردن فعالیتهای کسب ،ایجاد،
ذخیره ،تسهیم ،انتشار ،توسعه و بهکارگیری دانش سازمان بهوسیله افراد و گروهها که در جهت

تحقق اهداف سازمانی است ،میپردازد (هولووتسکی .)0220 ،1مدیریت دانش سبب بهبود
مز یت رقابتی سازمان ،بهبود مشتریمداری ،بهبود روابط کاری ،بهبود خالقیت و کاهش هزینهها

در سازمان میشود (هانگ و همکاران .)0221 ،2امروزه غالب سازمانها بر این باورند که
1. Holowetzki
2. Hung & et al.
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سازمانها باید به دنبال روشهایی مؤثر برای انتشار دانش سازمانی در میان سطوح مختلف نیروی
انسانی در سراسر سازمان باشند .اگر در نظر بگیریم که در عصر جهانیشدن ،مؤلفه اساسی در
حفظ مزیت رقابتی سازمانها ،قدرت دانش آنها است ،آنگاه اهمیت مقوله مدیریت دانش
چشمگیرتر میشود .علیرغم اینکه دانش بهعنوان منبعی برای بقای سازمانها ضروری و حیاتی
است ،اما باز هم بسیاری از سازمانها هنوز به مدیریت دانش و یا به همه عناصر حیاتی مدیریت
دانش بهطور جدی توجه نکردهاند .تجربه بسیاری از سازمانها در مورد پیادهسازی مدیریت دانش،
به شکست انجامیده و این به آن جهت است که این سازمانها نتوانستهاند شاخصهای کلیدی
استقرار مدیریت دانش را بهدرستی شناسایی کنند (خیری.)3131 ،
برخالف گذشته ،اکنون زندگی بسیار پیچیده و به میزان زیادی متنوع شده است .یکی از اهداف
مدیریت شهری ،تقو یت فرایند توسعه شهری است؛ بهنحوی که در سطح متعارف جامعه ،زمینه و
محیط مناسبی برای زندگی راحت و کارآمد شهروندان ،بهتناسب ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی
فراهم شود (عفیفی .)3133 ،در این زمینه ،مدیریت شهری ،تحت تأثیر افزایش روزافزون مسائل و
مشکالت مرتبط با اداره مناسب و بهینه شهر ،نیازمند برنامه هوشمندانهای جهت تهیه کلیه
احتیاجات حال و آینده شهروندان و شهرنشینان است تا همسو با اندیشههای پارادایم غالب توسعه
پایدار ،موجبات کاهش مسائل و مشکالت شهری شود (زیاری و همکاران .)3130 ،شهرداریها
است تا با اصالح و بهسازی ساختارها و فرآیندهای خود بتواند نقش خود را در بهسازی و زیباسازی
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بهعنوان جزئی از مجموعه گسترده سازمانهای مدیریتی کشور و نیز بهعنوان سازمانی که در تالش
شهر و ارائه خدمات عمرانی ،فضای سبز ،زیباسازی ،مالی ،اجتماعی و فرهنگی شهر به نحو مؤثر
و موفقیتآمیز ایفا نماید؛ مدیریت دانش یکی از مهمترین ابزارهایی است که میتواند در شرایط
موجود به ارتقاء هرچه بیشتر سطح عملکرد مدیریت شهری این سازمان کمك کند.
 .1مرور پیشینههای پژوهش

اوده و ایاوو  )0202( 1در پژوهشی با عنوان نقش میانجی کاربرد دانش در رابطه بین اقدامات

مدیریت دانش و نوآوری ،بهطور تجربی رابطه بین اقدامات مدیریت دانش و نوآوری شرکتهای
خدماتی در کشورهای در حال توسعه را بررسی نمودند .نتایج نشان داد که تولید ،ذخیره و کاربرد
1. Ode & Ayavo
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دانش ،تأثیر معنادار و مثبتی بر نوآوری دارد .یافتهها همچنین نشان داد که کاربرد دانش نقش
میانجی در رابطه بین تولید ،انتشار و ذخیرهسازی دانش و نوآوری دارد .همچنین اقدامات مدیریت
دانش بهعنوان یک سلسله مراتب به نوآوری کمک کرده و این رابطه از طریق کاربرد دانش ،بیشترین
تأثیر را در نوآوری دارد.

1

ایمان و عبدالفتاح ( ،)0233در تحقیقی با عنوان فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مدیریت
دانش ،نشان دادند که فرهنگ سازمانی توسعهگرا ،که در آن یک سازمان با تأکید بر ابتکار عمل
ا
فردی و توانمندسازی کارکنان شناخته میشود ،ممکن است لزوما بر کلیه فرآیندهای مدیریت
ا
دانش تأثیر نگذارد .به طور خاص ،در یک محیط دانشگاهی دولتی ،عمدتا فرهنگ یک سازمان بر
روند خلق دانش و به دنبال آن تبادل دانش تأثیر میگذارد.

فلیسا کوردووا و گوتیرز )0232( 2در پژوهشی با عنوان سیستم مدیریت دانش در شرکتهای

خدماتی ،طرح یک سیستم مدیریت دانش استراتژیگرای جامع و تجاری را جهت پشتیبانی از
بقاء ،پایداری و بهبود فرایند تصمیمگیری مدیریت در بلندمدت ،براساس دانش و تجربه ،ارائه
کردند .این تحقیق مدلها ،روشها و ابزارهایی برای مدیریت افراد با تجربه ،تیمهای کاری و
مدیران را پیشنهاد میدهد که اجازه حفظ و نگهداری دانش کار سازمانی در سازمان توسعه یافته را
هم فراهم میکند .آنها ایجاد یک مدل دانش استراتژیک با توجه به چهار مرحله تحول دانش

قربانیزاده ،رودساز ،شریفزاده و صادقی ( )3132در پژوهشی با عنوان تأثیر مدیریت دانش
فردی بر عملکرد سازمانی شهرداری تهران ،تأثیر عوامل مدیریت دانش فردی بر عملکرد سازمانی
در شهرداری تهران را بررسی کردند .یافتههای پژوهش تأثیر مؤلفههای ارزیابی خودآموزی،
مدیریت یادگیری خویشتن ،سواد اطالعاتی ،هوشیاری دانشی ،مهارتهای خالقانه ،مهارتهای
مشارکتی و شبکه همیاری بر عملکرد سازمانی را تأیید کرد.
فالح تفتی ،حیدری کوشکنو و الماسی سروستانی ( )3131در پژوهشی با عنوان شناخت
مؤلفههای شهروند هوشمند در محیط شهری با رویکرد یادگیری فناورانه (مورد مطالعه :شهر یزد)،
1. Iman & Abdulfatah
2. Felisa & Gutiérrez
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فرصتها که هدف آن سودمندی کامل از توانایی فناوری در سازمان بوده است را ارائه نمودند.
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اهمیتتر

قانونمداری را در ویژگیهای شهروند هوشمند ،با

نشان دادند که شهروندان ،نقش
میدانند .از دید شهروندان ،استفاده بهینه از فناوری اطالعات و ارتباطات و شکلگیری شهر

هوشمند ،آثار مثبتی بر ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی شهر یزد دارد .بنابراین،
شیوهها و محتوایی نوین ،نقش  ICTرا در تجربه زندگی
ضمن توجه به ضرورت آموزشهایی با 
بهتر ،باارزش قلمداد میکنند.
ابتکاری ( )3131در پژوهشی با عنوان میزان بهکارگیری مدیریت دانش در سازمانهای دولتی:
مورد مطالعه آموزش و پرورش شهرستان رستم ،استان فارس ،نشان دادند که کاربرد و ذخیره دانش،
شکل غالب مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهرستان رستم است.
ربیعی مندجین و رمضانی میمی ( )3131در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر مدیریت دانش بر
مزیت رقابتی با تأکید بر نقش واسطهای نوآوری فناوری در سازمان زیباسازی شهر تهران ،نشان
دادند که مدیریت دانش بر نوآوری فناوری و مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداری دارد .نوآوری
فناوری بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداری دارد .مدیریت دانش تأثیر غیرمستقیم مثبت و
معناداری بر مزیت رقابتی دارد.
عفیفی ( )3133در پژوهشی با عنوان اثربخشی مدیریت دانش بر مدیریت شهری از نظر
مدیران شهرداری منطقه یک شهر تهران درصدد پاسخ به این سوال بود که در سازمان مهم و
تشکیلدهنده آن شامل تکنولوژی (فناوری اطالعات) ،مقوله رهبری ،مقوله فرهنگ سازمانی ،مقوله
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تأثیرگذار و تصمیمگیرندهای چون شهرداری تهران ،بهکارگیری مقوله مدیریت دانش و مؤلفههای
منابع انسانی ،مقوله مکانیسم و فرآیند ،ساختار سازمانی به چه میزان در افزایش و بهبود مدیریت
شهری اثربخش است و این مسئله تا چه میزان میتواند موجب بهبود شرایط در مدیریت شهری
ا
سازمان شهرداری خصوصا شهرداری منطقه یک شهر تهران شود؟ یافتهها نشان داد که در رابطه با
خرده مقیاسهای تکنولوژی ،رهبری ،فرهنگ سازمانی ،منابع انسانی ،مکانیسم و فرایند ،به عقیده
مدیران شهرداری منطقه یک شهر تهران ،ساختار سازمانی و سبکهای رهبری ،در سطح اطمینان
 ،2/33کلیه مؤلفههای مدیریت دانش با مدیریت شهری رابطه دارد .در رابطه با مؤلفههای
تکنولوژی ،رهبری ،فرهنگ سازمانی ،منابع انسانی ،مکانیسم و فرایند ،ساختار سازمانی ،در سطح
اطمینان  ،2/33مشخص شد بهکارگیری این مؤلفهها با مدیریت شهری رابطه دارند.
دانشفر ( )3130در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان تعیین عوامل مؤثر در بهکارگیری
استراتژی مدیریت دانش (مطالعه موردی :شهرداری چالوس) ،نشان داد که میان عوامل اثرگذار
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بر استراتژی مدیریت دانش و مدیریت دانش ،رابطه معناداری وجود دارد .بر مبنای نتایج آزمون
ف رضیات ،از میان پنج شاخص متغیر مستقل ،سه شاخص هماهنگی و یکپارچگی ،مدیریت
منابع انسانی و استراتژی دانش ،با استراتژی مدیریت دانش رابطه معناداری دارند .همچنین با
توجه به نتایج آزمون فرضیات ،شاخص ساختار و فن آوری اطالعات ارتباط معناداری را نشان
نداده است.
خواجوی و ربیعی ( )3123در پژوهشی با عنوان طراحی مدل پیادهسازی نظام مدیریت دانش
در سازمانهای دولتی (مطالعه موردی شهرداری تهران) ،وضعیت شاخصهای ساختار ،فرهنگ،
فناوری ،منابع انسانی ،فرایندهای دانشی و رهبری در شهرداری تهران را برای استقرار مدیریت
دانش ،بررسی کرد .نتایج نشان داد که وضعیت رهبری در شهرداری تهران ،برای استقرار مدیریت
دانش ،مناسب ارزیابی شده و شاخصهای منابع انسانی ،ساختار ،فرایندهای دانشی ،فناوری و
فرهنگ ،در اولویتهای بعدی قرار میگیرند.
با مرور پیشینه مدیریت دانش میتوان دریافت که ادبیات پژوهش در زمینه مدیریت دانش خوب
بوده و به نظر میرسد پژوهشهایی با اتکاء به نظرات صاحبنظران ،مدیریت دانش را در سازمانها
مورد بررسی قرار دادهاند ،اما هیچکدام از تحقیقات بهطور اخص نتوانستهاند مدلی جامع از مدیریت
دانش را برای شهرداریهای کالنشهرها ارائه دهند .پژوهش حاضر تالش دارد تا به این مهم دست

نوع پژوهش حاضر کاربردی بوده و روش پژوهش ،پیمایشی و رویکرد مورد استفاده ،تحلیلی
است .جامعه آماری پژوهش ،شامل کارکنان شهرداریهای  3کالنشهر کشور (مرکز شهر تهران،
غرب شهر تبریز ،شرق شهر مشهد ،شمال شهر ساری و جنوب شهر اصفهان) بوده و تعداد 3222
نفر از کارکنان این شهرداریها بهعنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند .براساس حجم جامعه و
فرمول کوکران ،تعداد  112نفر در این پژوهش مشارکت داشتند .ابزار گردآوری این پژوهش
پرسشنامه محقق ساخته است ،که از بخش تحلیل کیفی ،توسط خبرگان بدست آمده و شامل هفت
مؤلفه (توزیع دانش در بین کارکنان ،خلق دانش در بین کارکنان ،تسهیم دانش در بین کارکنان،
انتقال دانش در بین کارکنان ،کاربرد دانش در بین کارکنان ،مزیت رقابتی برای سازمان و دانش در
سازمان) با  33پرسش است .در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آزمون
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یابد و این خود نوآوری در تحقیق میباشد.

تدوین الگوی مدیریت دانش در شهرداریهای کالنشهرهای ایران

344

 tتک نمونهای ،برای تحلیل وضعیت موجود و مطلوب از نرمافزار  SPSSو برای ارائه مدل و تبیین
فرضیه اصلی از نرمافزار معادالت ساختاری  plsاستفاده شده است .پایایی پرسشنامه از طریق
آلفای کرونباخ که برای تمامی مؤلفهها باالتر از حد تعیین شده  2/1بود و روایی آن از طریق روایی
محتوایی اکتشافی و تأییدی انجام شد .در قسمت روایی همگـرا ،از معیار میانگین واریانﺲ

استخراج شده استفاده شد .مقدار مالک برای سطح قبولی میانگین واریانﺲ استخراج شده 1باالتر
از  0/5بود.
 .6یافتهها
آزمون فرضیههای پژوهش

ـ وضعیتهای موجود و مطلوب مدیریت دانش در شهرداریهای کالنشهرهای ایران چگونه
است؟
شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در دو بخش وضع موجود و مطلوب که از طریق
تحلیل عاملی اکتشافی استخراج شده ،نمایش داده میشود .این اطالعات شامل کمترین،
بیشترین ،میانگین ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی است.
جدول شماره  -1شاخصههای توصیفی مؤلفههای الگوی مدیریت دانش

مؤلفهها

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

کاربرد دانش در بین کارکنان

1/55

0/66

2/66

5/65

5/166

5/20

مزیت رقابتی برای سازمان

1/12

0/66

2/66

5/62

-5/200

5/560

تسهیم دانش برای کارکنان

1/50

0/05

2/60

5/61

-5/260

5/501

دانش در سازمان

1/55

0/66

2/66

5/60

5/100

5/156

توزیع دانش در بین کارکنان

1/25

0/66

2/01

5/66

-5/206

-5/165

خلق دانش برای کارکنان

1/10

0/10

2/00

5/60

-5/060

-5/265

انتقال دانش برای کارکنان

1/25

0/00

2/00

5/66

-5/205

5/260
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در وضع موجود ()n=063

براساس اطالعات جدول شماره ( )3که شاخصههای توصیفی مؤلفههای الگوی مدیریت دانش
در وضع موجود را نمایش میدهد؛ کمترین مقدار برابر با  3برای متغیرهای کاربرد دانش در بین
)1. Average variances extracted (AVE
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کارکنان و دانش در سازمان و بیشترین مقدار برابر با  ،1/17برای مزیت رقابتی برای سازمان است.
در این جدول کمترین میانگین برابر با  0/71برای متغیر تسهیم دانش برای کارکنان و بیشترین
میانگین برابر با  ،0/33برای متغیر انتقال دانش برای کارکنان است.
جدول شماره  -2شاخصههای توصیفی مؤلفههای الگوی مدیریت دانش
در وضع مطلوب ()n=063
مؤلفهها

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

کاربرد دانش در بین کارکنان

0/60

6/60

6/66

5/01

-5/612

-5/620

مزیت رقابتی برای سازمان

0/60

6/06

6/62

5/21

-5/605

5/512

تسهیم دانش برای کارکنان

0/05

6/62

6/00

5/26

-5/066

-5/656

دانش در سازمان

0/06

6/06

6/01

5/20

-5/626

5/006

توزیع دانش در بین کارکنان

0/60

6/01

6/06

5/00

-5/002

-5/610

خلق دانش برای کارکنان

0/66

6/00

6/06

5/05

-5/205

-5/656

انتقال دانش برای کارکنان

0/61

6/00

6/00

5/02

5/612

-5/610

براساس اطالعات جدول شماره ( )0که شاخصههای توصیفی مؤلفههای الگوی مدیریت
دانش در وضع مطلوب را نمایش میدهد؛ کمترین مقدار برابر با  1/12برای متغیرهای تسهیم
دانش برای کارکنان و بیشترین مقدار برابر با  ،7/11برای متغیر کاربرد دانش در بین کارکنان است.

جهت آزمون مقایسه وضعیت های موجود و مطلوب مدیریت دانش در سازمان مربوطه ،از
آزمون  tتک نمونهای ( )T-testاستفاده شده است .نتیجه این آزمون در جدول شماره ( )1و نمودار
شماره ( )3نمایش داده شده است .همانگونه که مالحظه میشود ،سطح معنیداری محاسبه شده
برای همه مؤلفهها کوچکتر از  2/23است .بنابراین ،بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود همه
مؤلفههای الگوی مدیریت دانش در بین کارکنان شهرداریهای کالنشهرهای ایران ،تفاوت
معناداری وجود دارد .با توجه به اینکه کران باال و پایین هر دو گروه مثبت میباشند؛ لذا ،میانگین
گروه اول از گروه دوم بیشتر است و میتوان گفت که با احتمال  33درصد ،وضعیت موجود نسبت
به وضعیت مطلوب ،در حد پایینتری ارزیابیشده و جهت دستیابی به وضع مطلوب ،نیاز به تالش
بیشتری است.
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 ،7/17برای متغیر کاربرد دانش در بین کارکنان است.
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در این جدول کمترین میانگین برابر با  7/33برای متغیر دانش در سازمان و بیشترین میانگین برابر با
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جدول شماره  - 0نتیجه آزمون مقایسه میانگین وضع موجود و مطلوب الگوی مدیریت دانش
در شهرداریهای کالنشهرهای ایران
مؤلفه

میانگین

انحراف

تفاضل

معیار

خطای

فاصله اطمینان %59

استاندارد
میانگین

کران باال

کران پایین

آماره t

df

سطح
معناداری

کاربرد دانش در بین کارکنان 2/66

16/566 1/60626 1/01120 5/52601 5/65

5/551 005

مزیت رقابتی برای سازمان

2/66

25/562 1/61260 1/55210 5/52602 5/62

5/551 005

تسهیم دانش برای کارکنان

2/60

26/656 2/21662 1/66156 5/52620 5/61

5/551 005

دانش در سازمان

2/66

22/060 1/65662 1/11652 5/50165 5/60

5/551 005

توزیع دانش در بین کارکنان

2/01

15/655 1/56505 1/10525 5/50000 5/66

5/551 005

خلق دانش برای کارکنان

2/00

2/26616 1/65616 5/52505 5/60

25/61

5/551 005

انتقال دانش در بین کارکنان

2/00

22/506 1/60610 1/65010 5/52660 5/66

5/551 005

نتیجه آزمون  tتک نمونهای در جدول شماره ( )1و نمودار شماره ( )3پژوهش نشان میدهد،
بیشترین تفاوت بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب ،مربوط به مؤلفه انتقال دانش در بین
کارکنان ( )0/33و کم ترین تفاوت بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب ،مربوط به مؤلفه تسهیم
دانش برای کارکنان ( )0/71است.
4.53
4.57
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4.56

2.55

انتقال دانش برای کارکنان

2.53

خلق دانش برای کارکنان

2.51

توزیع دانش در بین کارکنان

2.48

4.51
4.55
4.62
4.64
5

4.5

4

3.5

دانش در سازمان

2.43

تسهیم دانش برای کارکنان

2.44

مزیت رقابتی برای سازمان

2.46

کاربرد دانش در بین کارکنان
2.5

3

2

1.5

0.5

1

0

انتقال دانش

خلق دانش

توزیع دانش در

دانش در

تسهیم دانش

مزیت رقابتی

برای کارکنان

برای کارکنان

بین کارکنان

سازمان

برای کارکنان

برای سازمان در بین کارکنان

کاربرد دانش

2.55

2.53

2.51

2.48

2.43

2.44

2.46

وضع موجود

4.53

4.57

4.56

4.51

4.55

4.62

4.64

وضع مطلوب

وضع مطلوب

وضع موجود

نمودار شماره  -1مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب مؤلفههای الگوی مدیریت دانش

ـ مدل مناسب مدیریت دانش در شهرداریهای کالنشهرهای ایران چگونه است؟
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جدول شماره  - 4برازش مدلهای اندازهگیری مؤلفههای الگوی مدیریت دانش
در شهرداریهای کالنشهرهای ایران
مؤلفه

توزیع دانش در بین کارکنان
خلق دانش برای کارکنان
تسهیم دانش در بین کارکنان
انتقال دانش در بین کارکنان
کاربرد دانش در بین کارکنان
دانش در سازمان
مزیت رقابتی برای سازمان

ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی ترکیبی

میانگین واریانس استخراجی

()Alpha >0.7

()Alpha>0.7

()AVE>0.5

5/665
5/626
5/660
5/606
5/610
5/666
5/616

5/566
5/666
5/516
5/511
5/566
5/665
5/666

5/666
5/666
5/620
5/666
5/606
5/606
5/660

جدول شماره ( ،)7معیارهای برازش بخش اندازهگیری الگوی مدیریت دانش در شهرداریهای
کالنشهرهای ایران را نمایش میدهد .با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ ،2/1
برای پایایی ترکیبی  2/1و برای  AVEبرابر با  2/3است ،تمامی معیارها در مورد متغیرهای پنهان در
محدوده مجاز و قابل قبولی قرار دارد .بنابراین ،میتوان مناسب بودن وضعیت برازش مدلهای
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شکل شماره  -1بارهای عاملی مدل نهایی مدیریت دانش در شهرداریهای کالنشهرهای ایران
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اندازهگیری مؤلفههای پژوهش را تایید کرد.
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شکل شماره  - 2ضرایب معناداری ( )t-valueمدل نهایی مدیریت دانش در شهرداریهای کالنشهرهای ایران

شکلهای شماره ( 3و  ،) 0مدل نهایی مدیریت دانش در شهرداریهای کالنشهرهای ایران را
توزیع دانش در بین کارکنان ،خلق دانش در بین کارکنان ،تسهیم دانش در بین کارکنان ،انتقال دانش
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براساس یافتههای پژوهش حاضر نمایش میدهد .این مدل دارای هفت متغیر پنهان با نامهای
در بین کارکنان ،کاربرد دانش در بین کارکنان ،مزیت رقابتی برای سازمان و دانش در سازمان است.
جدول شماره  - 9نتایج مدل نهایی مدیریت دانش در شهرداریهای کالنشهرهای ایران
بار عاملی استاندارد

t-value

متغیر

توزیع دانش در بین کارکنان

5/621

15/206

خلق دانش برای کارکنان

5/666

15/066

تسهیم دانش در بین کارکنان

5/626

16/016

انتقال دانش در بین کارکنان

5/616

16/666

کاربرد دانش در بین کارکنان

5/666

21/210

مزیت رقابتی برای سازمان

5/662

16/061

دانش در سازمان

5/650

16/026

جدول شماره ( ،)3بارهای عاملی و اعداد معنیداری گویههای مؤلفههای مدیریت دانش در
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شهرداریهای کالنشهرهای ایران را نمایش میدهد؛ که همه مؤلفهها بار عاملی مقداری بین صفر و
یک دارند .اگر بار عاملی کمتر از  2/1باشد ،رابطه ضعیف در نظر گرفته شده ،بار عاملی بین  2/7تا
 2/1قابل قبول است و اگر بزرگتر از  2/1باشد ،مطلوب در نظر گرفته میشود ،که همگی باالتر از
 2/1هستند .بنابراین ،در محدوده خوب و قابل قبول قرار دارند .با توجه به اینکه اعداد معنیداری یا
همان  t-valueبزرگتر از  3/31است ،معنیدار بودن همه مؤلفهها تأیید میگردد؛ بنابراین ،نتایج
تحلیل مناسب بودن مدیریت دانش در شهرداریهای کالنشهرهای ایران را تأیید مینماید.
 .7نتیجهگیری
شهرداریها با تمرکز بر مدیریت دانش و سرمایهگذاری در زمینه اجرای اثربخش مؤلفههای آن،
به دنبال دسترسی به مزایای حاصل از مدیریت دانش در سازمان خود هستند و تالش میکنند با
پیادهسازی اثربخش مدیریت دانش ،عملکرد خود را بهبود بخشند .نتایج تحلیل این پژوهش که به
ارائه مدل مناسب مدیریت دانش در شهرداریهای کالنشهرهای ایران پرداخته است ،مدل پیشنهای
برای اجرای مناسب مدیریت دانش در شهرداریهای کالنشهرهای ایران را تأیید مینماید .پیرامون
نتایج بهدستآمده از این مطالعه ،محمدی استانی ،شعبانی و رجاییپور ( )3132در مطالعه خود
نشان دادند که امکان پیادهسازی و کاربرد مدیریت دانش در کتابخانههای دانشگاهی شهر اصفهان
وجود دارد .در این رابطه می توان گفت که کاربرد دانش ،محیطی را برای ارزیابی و مشارکت دادن

قرار دهند .کاربرد دانش همچنین به استفاده از سیستمها و تکنولوژی جدید نیز اشاره دارد که خود
موجب کاهش زمان انجام فرایندها و آگاهی و درک سریعتر در پاسخگویی میشود .این یافتهها
همسو با مطالعه عبدی و صفایی ( )3131است؛ مبنی بر اینکه آموزش و زیرساخت بهعنوان عوامل
تسهیلکننده و خلق دانش بهشمار میروند .در همین راستا ،زیاری و همکاران ( )3130نشان دادند
ضعف آموزش کارکنان در زمینه آشنایی با سیستمهای الکترونیکی و روزآمد در شهرداری الکترونیک
شهر قم وجود دارد .نتایج پژوهش حاضر همچنین همسو با مطالعه ربیعی مندجین و رمضانی میمی

( )3131و لی 1و همکاران ( )0231است که بر رابطه بین مدیریت دانش با مزیت رقابتی تأکید
1. Lee & et al.
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سازمان با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند و دانش سازمان را در ارائه خدمات ،مورد استفاده
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تجربهها و اطالعات تازه فراهم مینماید .کاربرد دانش محیطی را فراهم میکند تا کارکنان و مشتریان
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داشتند .در این رابطه می توان گفت مدیریت دانش یک مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد میکند؛
زیرا سازمان از دانش بهدست آمده ،در جهت طراحی محصول مطابق با نیاز مشتری و انجام
فعالیتهای بازاریابی و حرکت بهسوی رقابتپذیری در سازمان استفاده میکند .این نتایج همسو با
مطالعه ابتکاری ( )3131است که به میزان بهکارگیری دانش ،انتشار دانش و تولید دانش ،در
سازمانهای دولتی اشاره کردهاند .مطالعه حاضر همچنین همسو با مطالعه ربیعی و خواجوی
( ) 3123بود که نشان دادند وضعیت رهبری در شهرداری تهران برای استقرار مدیریت دانش
مناسب ارزیابی شده است .عفیفی ( )3133نیز در مطالعهای نشان داد که کلیه مؤلفههای مدیریت
دانش با مدیریت شهری رابطه دارد که همسو با یافتههای مطالعه حاضر است .حسینیان و فراهانی
( ) 3133نیز در مطالعه خود ابعاد ساختاری ،محتوایی و محیطی را بر پیادهسازی موفق مدیریت
دانش مؤثر دانستند .مطالعه ذکر شده از این جهت که یکی از شاخصهای مزیت رقابتی را
تفاوت های موجود در ساختارها و فرایندهای شهرداری برشمرده است ،با پژوهش حاضر همسو
است .مجموعه این پژوهشها بخشی از واقعیت را پیرامون مدیریت دانش و ضرورتهای آن
آشکار میسازد و چنانچه ارادهای برای بازنگری در برنامههای شهرداریها و سازمانهای خدماتی
مشابه باشد ،میتوان از یافتههای این پژوهشها بهره برد .در پژوهش حاضر ،تالش شد مدل
مناسبی برای مدیریت دانش در شهرداریهای کالنشهرهای ایران ارائه شده و اهمیت هر یک از
سازمانهای مدیریتی کشور و نیز بهعنوان سازمانی که تالش میکند تا با اصالح و بهسازی
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عوامل و مؤلفههای شناسایی شده ،بررسی گردد .شهرداریها بهعنوان جزئی از مجموعه گسترده
ساختارها و فرآیندهای خود بتواند نقش خود را در بهسازی و زیباسازی شهر و ارائه خدمات
عمرانی ،فضای سبز ،زیباسازی ،مالی ،اجتماعی و فرهنگی شهر به نحو مؤثر و موفقیتآمیز ایفا
نماید؛ مدیریت دانش یکی از مهمترین ابزارهایی است که میتواند در شرایط موجود به ارتقاء
هرچه بیشتر سطح عملکرد مدیریت شهری این سازمان کمك کند.
براساس نتایج بدست آمده ،به مدیران شهری در ایران پیشنهاد میگردد:
 با توجه به اینکه در مطالعه حاضر بیشترین تفاوت بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب،
مربوط به مؤلفه انتقال دانش در بین کارکنان بود ،پیشنهاد میشود در سازمان شهرداریها از
روش های جدید و خالقانه برای انتقال دانش استفاده شود ،توسعه خدمات الکترونیک در
شهرداریها صورت گیرد ،کارکنان ترغیب شوند تا آموختههایشان را به نیرویهای جدید شهرداری
انتقال دهند و کارکنان و مدیران از مزایای حاصل از پیادهسازی مدیریت دانش اطالع یابند.
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 پیشنهاد میشود در شهرداری هایی که زمینه پژوهش و فرایند تولید دانش را دارند ،در جهت
کاربردی کردن دانش تولید شده و برنامهریزی برای توزیع دانش در بین کارکنان عمل کنند تا
خدمات درستی را به مراجعان ارائه داده و تسهیل نمایند.
 با استفاده از تکنیکهای نیازسنجی ،نیازها و خواستههای مراجعان سازمان مورد بررسی قرار
گیرد؛ تا با دانش بهدست آمده از این راه ،فعالیتهای خدماتی سازمان بهسوی رقابتپذیری و بهبود
خدمات سوق داده شود.
 پیشنهاد میشود برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران عالی و مدیران ارشد برای شناخت و
آگاهی از مدیریت دانش برای کارکنان و اهمیت آن در مزیت رقابتی ،در بهبود خدمات نسبت به
سایر سازمانها صورت گیرد.
 پیشنهاد میشود چشمانداز شهرداریها با توجه به مدیریت دانش تنظیم گردد.
 پیشنهاد می شود از مدیران شهری در جهت آموزش و آشنایی کارکنان با مدیریت دانش و
اهمیت آن در سازمان حمایت نمایند.
 مدیریت دانش ،یکی از موضوعهای مهم در سازمانها بهشمار میرود که قابلیت باالیی
برای پژوهش در این زمینه دارد .در این پژوهش بهصورت کالن با هدف ارائه الگوی مناسب ،این
مقوله بررسی شد ،لذا پیشنهاد میشود محققان آتی با دید جزئینگر و تکنیکهای پژوهشی ،به

پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی این مدل توسعه یابد و کاملتر شود.
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 در مدل کیفی ارائه شده ممکن است بعضی عوامل و متغیرها در نظر گرفته نشده باشد ،لذا،
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بررسی ابعاد مختلف موضوع مدیریت دانش در شهرداریها بپردازند.
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