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Extended Abstract 

Introduction 

Nowadays, the importance and management of knowledge in organizations is undeniable. In the 

age of organizational competitions, an organization's survival and ability to cope with 

environmental changes is contingent on its ability to employ new management tools and 

approaches. Knowledge management is no exception and the increasing literature on knowledge 

management in recent years reflects the efforts of organizations to apply it. Managers of large 

organizations have found that knowledge management is the only competitive advantage of 

today's organizations in the long run. In recent years, similar to other organizations, 

municipality has considered knowledge management as a strategic issue. Accordingly, measures 

such as specialized meetings to document the experiences of managers, putting knowledge 

management on the list of research priorities of the organization, etc. have been performed. 

Therefore, the need to pay attention to knowledge management in the municipality is well 

understood. The Municipality of Yazd as part of our country's extensive municipal complex as 

well as an organization striving to reform and improve its structures and processes so that it can 

play a role in the improvement and beautification of the city and the provision of civil, green 

space, beautification, finance, social and cultural services effectively and successfully. 

Knowledge management is one of the most important tasks that can help improve the level of 

performance of the organization in the current situation. In this regard, by identifying the 

administrative structure and structure of Yazd municipality and determining opportunities and 

threats to this organization, it is proposed to present a strategic model of knowledge 

management and its effectiveness by promoting urban management development. Due to the 

importance and practicality of the subject under study, it is an important hypothesis that in the 

important and influential organization and decision makers such as Yazd municipality, applying 

knowledge management and its components including information technology (IT), category 

leadership, organizational culture, human resources (HR), mechanism and process, 

organizational structure are effective on increasing and improving management development. 

Therefore, to what extent can this issue improve the conditions for management development in 

Yazd Municipality? 

 

Methodology 

The present applied study employed “descriptive-analytical and correlational" research methods 
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due to the nature of the subject and its components. The data collection was done via two 

"documentary and survey (Questionnaire) techniques. The statistical population consisted of 

managers, deputies and experts of municipalities of Yazd (287 individuals). A sample size of 

102 participants was selected based on the Cochran formula. In this study, to determine the 

reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was calculated by using of SPSS 

software with preliminary studies for a sample size of 30 and the alpha value for knowledge 

management questionnaire was 0.964. SEM, second-order confirmatory factor analysis, one-

way ANOVA, and one-sample t-test were used to analyze the data. 

 

Results and discussion 

First, to confirm the status of knowledge management (6 factors), the confirmation model of the 

second multivariate factor in the software environment (PLS) was drawn and studied. The 

results showed that factor loadings of knowledge management components and regression 

coefficients of each component were positive and significant. It is also acceptable that the 

confirmatory factor model is higher than the regression coefficients of organizational structure, 

HR infrastructure and organizational culture relative to other sub-components. To investigate 

whether there is a significant difference between the components of knowledge management in 

Yazd municipality, one-way ANOVA was employed. The results indicated that six districts of 

Yazd municipality with significant organizational culture and mechanism and process variables 

as well as knowledge management variable itself are significant. Using analysis of variance, 

only significant differences can be calculated, not differences among the districts, so Duncan's 

test was used for differences among districts. Duncan's test results showed that in terms of 

"organizational culture" component, district 3 was higher than other districts and ranked first 

and other districts ranked last. In terms of the “mechanism and process” component in the old 

district has the highest rank and the rest are in the last rank. Also, in terms of knowledge 

management variables, districts 4 and 3 are in the highest and the other districts are in the last 

ranks. To investigate the conditions of knowledge management in Yazd municipalities, one 

sample t-test was used, indicating that knowledge management was lower than average in all 

districts of Yazd City. 

 

Conclusion 

Knowledge management is one of the most critical factors in improving employee performance, 

the success or failure of managers, and the competitive advantage of organizations in the third 

millennium of development. Knowledge management is a prominent management strategy that 

can succeed in all organizational structure through optimal use of the extensive knowledge 

available in organizations. In particular, the technology age has created an opportunity for local 

government agencies (municipalities) to demonstrate the character of a knowledge-based 

organization, which is summarized in the knowledge competence of its employees. The results 

of the data analysis showed that city municipalities do not have good knowledge management 

process. The differences revealed that there is a large difference between municipalities in the 

components of knowledge management. According to the significance of knowledge in the age 

of technology competition, organizations such as the municipality need the training of 

knowledgeable and elite people to better manage and develop the today’s cities where many 

problems are involved. Based on the results, the variable condition of knowledge management 

in all municipalities of Yazd was lower than average which requires more and better attention of 

competent managers and deputies. The results are consistent with those of Roland and 

Seyedehsan (2004), Gold (2012), Pour Jafari (2011), Rahman Seresht (2010), Lee and Kim 

(2001), Vatani (2008). 
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 ی شهر یزدهایشهرداری مدیریت دانش در هامؤلفهارزیابی وضعیت 
 

 ایران ،یزد ،ریزی شهری، دانشگاه یزددانشیار جغرافیا و برنامه - 1محمدرضا رضایی

 ایران یزد، ریزی شهری، دانشگاه یزد،جغرافیا و برنامه دکتریدانشجوی  – نژادسمیه احمدی

 ایران یزد، ریزی شهری، دانشگاه یزد،دانشیار جغرافیا و برنامه –ی محمدحسین سرای

 ایران یزد، دانشگاه یزد، مدیریت صنعتی، استادیار  -داود عندلیب اردکانی 

 
 19/08/1399تاریخ پذیرش:                                             16/04/1399تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

ی مزیـت رقـابت عوامل بهبود عملکرد کارکنان، موفقیت یـا شکسـت مـدیران و نیتریتایحمدیریت دانش یکی از 
طق های مدیریت دانـش در منـادر هزاره سوم توسعه است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت مؤلفه هاسازمان
 واست و با توجـه بـه ماهیـت موضـوع « کاربردی»های شهر یزد است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات شهرداری
اسـت. « تحلیلـی و همبسـتگی –توصیفی »های ای از روش، رویکرد حاکم بر آن مجموعههای موردبررسیمؤلفه
انجـام پذیرفتـه اسـت. مـدیران، « اسـنادی و پیمایشـی )پرسشـنامه(»ها به دو صورت آوری اطالعات و دادهجمع

دهنـد، تعـداد ق حاضـر را تشـکیل مینفر( جامعه آماری تحقی 287های شهر یزد )معاونین و کارشناسان شهرداری
ز ای پرسشـنامه، نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. در این پژوهش بـرای تعیـین پایـای 102حجم نمونه 

شـده و نمونـه محاسبه 30حجـم با مطالعات مقدماتی بـرای  SPSSافزار ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم
هـا وتحلیل دادهآمده است و همچنین برای تجزیهدستبه 964/0برابر با  دانش مقدار آلفا برای پرسشنامه مدیریت

شـده اده( و آزمون تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم استفSEMهای ساختاری )سازی معادلهاز رویکرد آماری مدل
ت زیرسـاخسازی معادالت ساختاری حاکی از آن است که ضرایب رگرسـیونی سـاختار سـازمانی، است. نتایج مدل

ها باالتر است. نتایج تحلیـل واریـانس نشـان داد کـه دو سازمانی نسبت به سایر زیر مؤلفهمنابع انسانی و فرهنگ
های شهر یزد در سازمانی و مکانیسم و فرآیند که از عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در همه شهرداریمؤلفه فرهنگ

( بـه لحـاظ 4و  3، 2، 1های منـاطق )هرداریشـنشان داد کـه باشند. نتایج آزمون دانکن معنادار می 05/0سطح 
های منطقـه قـدیم و منطقـه جدیـد باشند؛ همچنین شـهرداریای میمدیریت دانش دارای کمترین میانگین رتبه

ای نشان داد که وضعیت مدیریت دانش در همه نمونهای باالتری هستند. نتایج آزمون تی تکدارای میانگین رتبه
 تر از حد متوس  است.ای شهر یزد پایینهشهرداری

 

 .یزد شهر شهرداری، دانش، مدیریت دانش، واژگان کلیدی:
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 مقدمه
توسـعه مدیریت شهری بـه وجـود آورده اسـت. توسعه گسترش و دگرگونی زیادی در حوزه  ،پیچیده شدن مسائل شهری

عـاتی در الهای اطتأثیرگذاری هریک از مقولـه عات و شناخت میزانالسخت نیازمند اط همدیریت شهری در کشور، امروز
عات و پردازش الش در جهت کسب و گردآوری اطالگیری و اداره امور است. به این منظور تریزی و تصمیمفرآیند برنامه

(. طی دو دهه اخیر، افزایش حجم اطالعات Bruce Shretes,2010:67) آن، در این حوزه بسیار ضروری و مفید است
های سازمانی، موجب پیدایش اصول و ل آن افزایش دانش و سرمایه فکری و لزوم استفاده مؤثر از آن در تصمیمو به دنبا
های محی  پیرامون خـویش شـده اسـت کـه ازجملـه ها و پیچیدگیمنظور مقابله با چالشهای مدیریتی نوینی بهمهارت
دیریت دانش شیوه جدید برای تفکر در مورد سـازمان م(. 1395ها، مدیریت دانش است )حجازی و همکاران،ترین آنمهم

سبب بهبود مزیت رقابتی سازمان، بهبود مشتری مداری، بهبـود روابـ  که  قانه سازمان استالو تسهیم منابع فکری و خ
. مـدیریت دانـش بـه (1393دانشـپور و همکـاران، )عبـدی شـودها در سـازمان میقیت و کاهش هزینهالکاری، بهبود خ

ی هاوهیشتا دانش و اطالعات خود را به مجموعه اقدامات جدید تبدیل کنند تا  دهدیمیی مانند شهرداری اجازه اهسازمان
، به چهار دلیـل زیـر نیـاز 1ی کُنگ و پاندیاهاگفته(. با توجه به ,2011Ramsey & Barkhuizenتغییر را آگاه سازند )

با افزایش رقابت در ارائه  ی خارجی کههاسازمانبا  هادولت محورنشدابه مدیریت دانش وجود دارد: اول اینکه در اقتصاد 
 محـوردانشی هاسـازمانی، روبرو هستند. ثانیاً، مشـتریان از المللنیبی مشابه، چه در سطح ملی و گذاراستیسخدمات و 

مشـابهی از خـدمات  ، بنابراین انتظـار دارنـد کـه مزایـایکنندیمخواهند و دریافت محصوالت سفارش شده بیشتری می
ی هـاچالشوانتقال مکرر کارمندان دانـش در اداره دولتـی، عمومی داشته باشند. سوم، بازنشستگی کارمندان دولت و نقل

رو نیاز به آموزش کارمندان جدید است. نهایتاً، امروزه مشاغل بـیش از ، ازاینکندیمجدیدی را در زمینه حفظ دانش ایجاد 
رکنان بستگی دارد. متعاقباً، تمام این اهداف حکایت از اهمیت مدیریت دانش در بخـش دولتـی مهارت دستی به دانش کا

 شـودمی محلـی دولـت در دانـش اشـتراك و است؛ ارزش نهفته مدیریت دانش در شکستن موانعی است که مانع جریان
(Akbar et al,2012.) غییرات محیطـی بـه قابلیـت آن در ها، بقای سازمان و توانایی مقابله با تدر عصر رقابت سازمان

های نو وابسته است. مدیریت دانش از این امر مستثنی نبوده و افزایش ادبیـات استفاده از ابزارهای مدیریتی نوین و روش
های کارگیری آن اسـت. مـدیران سـازمانها در بـهدهنده تالش سـازمانهای اخیر نشاندر زمینه مدیریت دانش در سال

های امروزی در بلندمدت است. طی چنـد سـال اند که مدیریت دانش تنها مزیت رقابتی سازمانر پی بردهبزرگ به این ام
عنوان موضوعی استراتژیک توجه شده است. بـر ها به مدیریت دانش بهاخیر، در سازمان شهرداری نیز مانند سایر سازمان

دانـش در  تیریقـرار دادن مـد ،رانیمد اتیتجرب مستندسازی یدر راستاهای تخصصی این اساس اقداماتی مانند نشست
 یدانـش در شـهردار تیریضرورت توجه به مد نیبنابرا؛ گرفته استانجام و ... سازمان نیا یپژوهش هایاولویتفهرست 

کـه  افـتیدر تـوانمیها عملکـرد سـازمان طـهیدانـش در ح هـایویژگیو  تیـاهم یبا بررس. شده است كخوبی دربه
اگر رونـد  .شده استتبدیل انکارناپذیرضرورت  کبه ی هاسازمان اتیادامه ح یبرا روزآمدانش و اطالعات از د یبرخوردار

که جامعه فـرا صـنعتی  شودیحاصل م جهاین نتی ،واقع شود یابیدقت مورد ارزو تحوالت دانش در جامعه معاصر به رییتغ
 دهنـد.میدانـش افـزا  هایفناوریخود را به  یجا نیروافزا یهایتدریج فناوراست که در آن به اطالعاتی یاامروز جامعه

 هـایدر موضوعات مهم و بهبود عملکرد ترمعقول ماتیبر دانش امکان اتخاذ تصمبا تکیه دیها باسازمان تیریمد نیبنابرا
 محـدوده رمربـعکیلومت 99 حـدود بـا و باشدمی 11 درجه دارای حاضر حال در شهرداری یزد .کند دایدانش را پ بر یمبتن

 نفر 567 شهرداری این. نمایدمی فعالیت سازمان 10 و تاریخی ویژه ناحیه یک منطقه، همکاری چهار با و نظارتی خدماتی
های نفر از بخش خصوصی در قسمت 36همچنین . نفر کارگر هستند 230نفر کارمند و  215تعداد،  ز اینا که دارد پرسنل
 عنوان جزئـی ازبـه یـزد شـهرداری .(1399)پورتال شهرداری شهر یزد، باشندکار میخدماتی شهرداری مشغول ب اداری و

 ح و بهسـازیالتـا بـا اصـ اسـتش الکـه در تـ است عنوان یک سازمانیکشور و نیز به هایمجموعه گسترده شهرداری
مـالی،  سـبز، فضـای بتواند نقش خود را در بهسازی و زیباسازی شهر و ارائـه خـدمات عمرانـی، شساختارها و فرآیندهای
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توانـد در وظایفی است که می ترینآمیز ایفا نماید. مدیریت دانش یکی از مهماجتماعی و فرهنگی به نحو مؤثر و موفقیت
با شناسایی  که سعی بر آن داریم رابطهکند. در این  شرای  موجود به ارتقاء هرچه بیشتر سطح عملکرد این سازمان کمک

تهدیدات موجود بر سر راه این سازمان بـه ارائـه  ها وو همچنین شناسایی فرصت شهر یزدداری ساختار اداری و بدنه شهر
بپردازیم. شهرهای امروزی ایران با توجه  یشهر تیریمد مدل استراتژیک مدیریت دانش و اثربخشی آن با ارتقای توسعه

دارند؛ لـذا بـرای خـروج ایـن شـهر از ایـن همه مشکالت را نبه حجم عظیم مشکالت داخلی و بیرونی توان مقابله بااین
های مدیریت شهری هستیم. از مدیریت دانـش بـا معضالت و مشکالت نیاز مبرم به استفاده از مدیریت دانش در سازمان

توان انتظار داشت که مدیران شـهری بـا روز و کارآمد دارد میتوجه به پتانسیل و توانمندی که در زمینه ارائه اطالعات به
ها ضمن پاسخگویی سریع به مشکالت و برطرف کردن انتظـارات شـهروندان، شـهر ده از مدیریت دانش در سازماناستفا

شهرها و شـهرهای کوچـک و متوسـ ( ها )کالنسازی مدیریت دانش در شهرداریدرخور و شأن مردم ایجاد کنند. پیاده
بایست تأثیر مستقیمی در افزایش و ارتقاء سـرمایه می هاکه دانش در این سازمانطوریهاست؛ بهمتفاوت از دیگر سازمان

گویی به حـوادث بایست توانایی یک شهر در پاسخهویتی شهر )ایجاد شخصیت شهری متمایز( بگذارد. مدیریت دانش می
مبح  ویژه شهرهای صنعتی ازجمله یزد، نیازمند به نگاه جدید در را تقویت کند. با توجه به افزایش جمعیت شهرنشینی به

خصوصـیات و مدیریت شهری هستیم که این مستلزم استفاده از مدیریت دانش در عصـر حاضـر اسـت کـه بـا توجـه به
ویژه شهر یزد را حـل کنـد. درواقـع، بخشـی از نتـایج های این شکل از مدیریت، بتواند مشکالت کنونی شهرها بهویژگی

های های کشـور، شـهرداریزارت کشور، سـازمان شـهرداریهایی مانند وکاربردی این پژوهش در سطح ملی برای ارگان
توان از نتایج ایـن پـژوهش، جهـت مـدیریت بهتـر در ای که میگونهباشد؛ بهشهرها و... بسیار کاربردی میمختلف کالن

ی سطح ملی در راستای توسعه پایدار و مدیریت سیستماتیک استفاده نمود. کاربرد دیگر نتایج این پژوهش در سـطح محلـ
ریزان محلـی در ها و نتایج، مسـلماً شـناخت بهتـری در اختیـار مـدیران و برنامـهصورت که از یافتهباشد؛ بدینمطرح می

 دهد.راستای مدیریت شهر یزد قرار می
شده است که برای شش مؤلفه بکـار رفتـه در پـژوهش حاضـر، از مـدل های گوناگونی ارائهدر زمینه مدیریت دانش مدل

ها به شیوه خاص خـود بـا دانـش شده است. هر یک از این مدل( استفاده2002) 2( و مدل لیندزی2002ران )و همکا 1مسی
انـد. باشند. مسی و همکاران، مدلی از مدیریت دانش ارائه دادههای مدیریت دانش متفاوت میرو شیوهکنند، ازاینرفتار می

سازمان، کاربران دانش و چگـونگی اسـتفاده آنـان از دانـش  دهد که موفقیت مدیریت دانش به آگاهیاین مدل نشان می
تواند دهد که مدیریت دانش یک فرایند تغییر سازمانی است و موفقیت مدیریت دانش نمیبستگی دارد. همچنین نشان می

آینـدها جدای از موفقیت تغییر سازمانی باشد. درنتیجه موفقیت مدیریت دانش اساس آن با بهبود سـازمانی یـا کـارایی فر
اند از: راهبرد مدیریت دانش )منابع دانش، کاربران دانش، ماهیت دانش های کلیدی این مدل عبارتشود. مؤلفهتعریف می
های تکنولوژی برای ذخیره دانش(؛ اثرات مهم مـدیریتی )حمایـت مـدیریت از طریـق رهبـری، تخصـیص و و زیرساخت

دانش از طریق هماهنگی و کنترل منابع و استفاده از معیارهایی جهـت مدیریت منابع پروژه، و نظارت بر سیستم مدیریت 
ارزیابی موفقیت سیستم مدیریت دانش(؛ اثرات منابع کلیدی )منابع مالی و منـابع دانشـی موردنیـاز بـرای ایجـاد سیسـتم 

ود بـرای حفـظ برداری از دانـش خـمدیریت دانش(؛ اثرات محیطی بااهمیت )نیروهای بیرونی که محرك سازمان در بهره
موقعیت رقابتی خود هستند(. لیندزی مدلی از مدیریت دانش ارائه داده است که این مدل، اثربخشی مدیریت دانـش را بـا 

قابلیـت پـردازش دانـش. سـاختار باقابلیـت  -2های دانش و قابلیت زیرساخت -1کنند: توجه به دو سازه اصلی تعیین می
دهنده سـرمایه اجتمـاعی و های دانش؛ نشـانگیرد. قابلیت زیرساختنشی قرار میپردازش داده، تحت تأثیر یک وظیفه دا

ای کـه در آن دانـش رابطه بین منابع دانش و کاربران آن است که از طریق تکنولوژی، ساختار )رواب ( و فرهنگ )زمینـه
سازی فرآیندهای مـدیریت دانـش دهنده یکپارچهگردد. قابلیت پردازش دانش، نشانشود( عملیاتی میایجاد و استفاده می

شده( و کاربرد )میزانی کـه در سازمان است که از طریق اکتساب )کسب دانش( تبدیل )در دسترس قرار دادن دانش کسب
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شـده توسـ  واحـدهای سـازمانی اسـت و هـای انجامشـود. وظـایف فعالیتاستفاده میدانش مفید و سودمند است( قابل
دهند که دانش صـحیح و مناسـب گیرد. وظایف اطمینان میشی است که مورداستفاده قرار میدهنده نوع و دامنه داننشان

گیرد. موفقیت مـدیریت دانـش بـا ترکیبـی از رضـایت سیسـتم مـدیریت دانـش و شود و مورداستفاده قرار میکسب می
 :Jennex,2008:34-35; Schwartz & Teeni,2011شـود )اثربخشی فرآیندهای مـدیریت دانـش سـنجیده می

 به اهمیت و کاربردی بودن موضوع موردمطالعه، این سـؤال مطـرح اسـت کـه در سـازمان مهـم و با توجه (.765-766
 دهنده آن شـاملتشـکیل یهاکارگیری مقوله مدیریت دانش و مؤلفهبه یزد،چون شهرداری  یارندهیگمیتصم گذار وتأثیر

بـه چگونـه سـاختار سـازمانی و  فرآینـد و انسانی، مکانیسم بعی، مناسازمان، رهبری، فرهنگ(اتالعفناوری اط)تکنولوژی 
بهبود شرای  در توسـعه  تواند موجبو این مسئله تا چه میزان می کندکمک میاثربخش  تیریبهبود توسعه مد افزایش و

 ؟سازمان شهرداری شود تیریمد
زیـادی صـورت گرفتـه اسـت کـه در ایـن  ی خارجی و داخلیهاپژوهشدر زمینه مدیریت دانش و نقش آن در مدیریت، 

کـه  ( در پژوهشی به این نتیجه رسـیدند2013و همکاران ) 1شده است. کیچینها پرداختهصورت مختصر به آنپژوهش به
و به  رهیاعمال، ذخ جاد،یبه ا تواندیمدانش  تیریارائه خدمات را بهبود بخشد. مد تواندیم یدانش درون شهردار تیریمد

 نیدانـش مـؤثر همچنـ تیریمـدنماید. کارکنان و بهبود خدمات کمک  یتوانمندساز ،یدانش در شهردار یگذاراشتراك
موجـب درنتیجـه  ،بکار گرفته شـوند ندهیآ یهاتیفعال و در شدهدهند ذخیرهکه مشاوران انجام می اموریتا  دهدیماجازه 

مـدیریت  یهاسـتمیساتخـاذ  سـهیمقای به بررسی ( در پژوهش2013) 2شود. اوزلن درازمدت به مشاوران یکاهش وابستگ
گیری و دهند که محی  تصـمیمآمده چنین نشان میدستنتایج به پرداخته است.« دانش در بین کارکنان شهرداری ترکیه

 تردهیـچیپهای دفتر ارتباطات مردمی نسبت به سـایر کارمنـدان شـهرداری ان پیشخواننوظایف مربوط به آن برای کارک
 3اسـوارد توسعه داد. هایشهرداربح  مدیریت را در  توانیممدیریت دانش در بین کارکنان،  توسعه. لذا از طریق دباشنیم
پرداختـه  های بلژیـکشـهرداری درتأثیر فرهنگ اطالعاتی بر مدیریت اطالعات/ دانـش ( در پژوهشی به بررسی 2014)

مـدیریت دانش/اطالعـات را تحـت تـأثیر قـرار  نحـوهانی سازمکه فرهنگ دهندیمچنین نشان  پژوهشهای یافتهاست. 
منظور تسـهیل بخشـی و مـدیریت باید به گیرندهای اطالعاتی انجام که در سیستم ییهایگذارهیسرمارو دهند؛ ازاینمی

 در یگذاراشـتراكدانـش و بـه  تیریمـدی به بررسـی امقالهدر  (2015شات و بارخیوزن ) دانش/اطالعات انجام بگیرند.
در  توانـدیم (KMدانـش ) تیریمـد یو ابزارهـا هـاکیتکندهـد کـه ی نشـان میاجتمـاع تیـهونظریه : یدولت محل

 یاجتمـاع تیهو نظریه ن،یشده را بهبود بخشد. عالوه بر اتا خدمات ارائه ردیمورداستفاده قرار گ یدولت محل یهاستمیس
 کیـعنوان و بـه کننـدیم یبنـدطبقه سازمانیدرون  یر محخود را د ینشان دهد که چگونه مقامات دولت محل تواندیم

( در پژوهشی بـه ایـن 2016) 4درست و برنس دهند.یرا تحت تأثیر قرار م یعمومدانش و اشتراك  تیریگروه برجسته مد
. باشندینمروی خود از آمادگی کافی برخوردار پیش یهاچالشبرای مقابله با  در شهر سوئد هایشهردارکه  نتیجه رسیدند
درپی از پی یهایزیربرنامهشده در هنگام ریزیجای استفاده از رویکردهای استراتژیک و برنامهبه هایشهردارتا به امروز، 

خورده ناشـی همدهی بهکه سازمان دهندیمچنین نشان  پژوهش یهاافتهی. درواقع، اندنمودهرویکردهای پراکنده استفاده 
در  هایشهردارهم برای  شنهادهایپبرخی از  پژوهش یهاافتهیباشند. بر اساس می هایشهرداردر رویکردهای غالب ازاین

 یهاسـازمانسیاسی مناسـب بـرای  یهاسینوشیپ هیتهبرای  گذاراناستیسهنگام مواجهه با شرای  مشابه و هم برای 
های مدیریت دانـش و طور تجربی رابطه بین شیوهبهشی ( در پژوه2019) 5اُد و آیاوو. اندشدهارائه، هایشهرداردولتی مانند 

الگـوی مفهـومی پـژوهش . این کردندتوسعه را بررسی های خدماتی در کشورهای درحالنوآوری شرکت در زمینه شرکت
بین تولید دانش، ذخیره دانش، انتشـار دانـش، کـاربرد دانـش و  یرابطه مثبت و معناداردهد نشان میکرده است که تهیه
شـرکت خـدماتی در نیجریـه  293ای از نمونـهو بـا بـا اسـتفاده از پرسشـنامه  پـژوهش. ایـن وجود داردآوری شرکت نو

مستقیم و غیرمسـتقیم بـه نـوآوری شـرکت طور بههای مدیریت دانش، دهد که شیوهها نشان مییافته گرفته است.انجام
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ها دانش تأثیر معنادار و مثبتی بر نوآوری شرکت دارد. یافتـه دهد که تولید، ذخیره و کاربردکنند. نتایج نشان میکمک می
سازی و نوآوری شـرکت اسـت. که کاربرد دانش واسطه ارتباط بین تولید دانش، انتشار، ذخیره حاکی از آن استهمچنین 
( در 2020) 1یرو. آنتـونس و پینـهکننـدمراتب به نـوآوری کمـک میعنوان یک سلسلههای مدیریت دانش بهشیوهدرواقع، 
بـه دنبـال  انـد.پرداختهدرك ارتباط و تکامـل بـین مفـاهیم مـدیریت دانـش، یـادگیری سـازمانی و حافظـه  به پژوهشی
مقالـه علمـی  2511، 2017و  1960های بـین سـال از میان دو پایگاه دادهها و درك تکامل آن سازی بهتر مفاهیمشفاف

عنوان یک فرآیند پویا بر اساس دانـش عه تقسیم شدند. یادگیری سازمانی بهوتحلیل قرار گرفتند و به دو مطالمورد تجزیه
گیـری از دانـش شود. توانایی یک سازمان برای استفاده و بهرهشود و از طریق سطوح مختلف فعالیت ترجمه میدیده می

این دانـش قـرار دارد. مـدیریت طور مؤثری در ایجاد، اشتراك و استفاده از شدت به منابع انسانی آن وابسته است که بهبه
شـود. سازی، دسترسـی و انتشـار منـابع فکـری یـک سـازمان تلقـی میعنوان مدیریت فرآیندهای ایجاد، ذخیرهدانش به
بدانند. مدیران باید توجـه بیشـتری بـه  را افزایش ظرفیت افراد و افزایش دانش سازمانی یعنیها باید هدف اصلی سازمان

توان کند. دانش را میزیرا از معرفی انواع مختلف نوآوری پشتیبانی می ؛داشته باشند سازمانمینه دانش عمومی مرتب  با ز
 در پژوهشی به بررسی اثربخشـی (1394عفیفی ) های مشارکتی مدیریت منابع انسانی تشویق کرد.ای از شیوهبا مجموعه
ی این پـژوهش هاافتهتهران پرداخت است. ی شهر یک منطقه شهرداری مدیران نظر از شهری مدیریت بر دانش مدیریت

 سازمانی، ساختار فرایند، و مکانیسم انسانی، منابع سازمانی،فرهنگ رهبری، تکنولوژی، هایمؤلفه با رابطه نشان داد که در
شـکری و همکـاران دارند. طالیی رابطه شهری مدیریت با هامؤلفه این کارگیریبه شد؛ مشخص 99/0 اطمینان سطح در
بحـران )موردمطالعـه سـازمان  تیریدانش در سـازمان مـد تیریاستقرار مد یانهیزمعوامل  نییتبی به امقالهدر  (1395)
 تیریکارکنـان سـازمان مـد دگاهیـدبه  با توجهمنتج شده  یهادادهبر اساس ( پرداختند. تهران یبحران شهردار تیریمد

اسـتقرار  یبرا یسازمانی درست و حامدانش بودن فرهنگ تیریداستقرار م یترین عامل براتهران مهم یبحران شهردار
 یولـ میسازمان فراهم کن کیدانش را در  تیریمرتب  با استقرار مد یهارساختیز یما تمام یآن است، چرا که در صورت

مان در سـاز ،باشـدیم یو حس تعلق سازمان تیریمد تیحما ،یریگمیتصمسازمانی که شامل عناصر مشارکت در فرهنگ
( پژوهشی تحت عنوان تأثیر مدیریت دانـش بـر 1397فرجاد و همکاران )رجبی دانش مستقر نخواهد شد. تیرینباشد، مد

های پـژوهش تهران( انجام دادند. یافته 9رفتار کارآفرینانه کارکنان در سازمان )مطالعه موردی: کارکنان شهرداری منطقه 
بعد مدیریت دانش )اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره دانش، توزیع دانش  5یر آمده تأثدستهای بهدهد که دادهنشان می

ی، تغییر در رفتار کارکنان، بینش استراتژیک، ایجاد کاغذبازبعد )کاهش  5و نگهداری دانش( را بر ابعاد رفتار کارآفرینانه با 
شهر تهـران،  9سازمان شهرداری منطقه نفر از کارکنان شاغل در  213یک محی  کاری پرانرژی و محی  حمایتی( را در 

کنـد. ایـن دهد. نتایج تحلیل تأثیر مدیریت دانش بر رفتار کارآفرینانه کارکنان در سازمان را تأیید میموردسنجش قرار می
تواند نقـش مهمـی در بـروز رفتـار کارگیری مدیریت دانش میتهران، به 9ها بدان معناست که در شهرداری منطقه یافته
( 1398پیلـوار و همکـاران ) ای بـه آن شـود.رینانه کارکنان در سازمان داشته باشد؛ لذا بایستی در سازمان توجه ویژهکارآف

های توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانـش )موردمطالعـه: دانشـگاه علـوم پژوهشی با عنوان شناسایی مؤلفه
مقوله بنیادی برای تبیین مدل توسعه کـارآفرینی سـازمانی مبتنـی بـر  18ها، پزشکی قزوین( انجام دادند. بر اساس یافته

باشـد: شـرای  مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی قزوین به دست آمد. الگوی پارادایمی این پژوهش بدین شـرح می
یاسـی و قـانونی(، های فردی، شرای  فرهنگی و اجتماعی، ساختار سازمانی، شرای  سها و ویژگیای و بستر )مهارتزمینه

گر: کارگیری(، شـرای  مداخلـهشرای  علی: )مـدیریت دانـش؛ کسـب و ایجـاد، حفـظ و نگهـداری، تبـدیل و انتقـال، بـه
سازمانی و منابع انسانی(، مقوله مرکزی: )مدل توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بـر مـدیریت دانـش در دانشـگاه )فرهنگ

 باشد.سازمانی می، ساختاری و محتوایی( و راهبرد آن توسعهعلوم پزشکی قزوین(، پیامدها: )رفتاری
ی مدیریت دانش از نظر اقتصادی سودمند هابرنامهواکاوی ادبیات پژوهش در منابع و مقاالت خارجی نشان داده است که 

فـع ایـن موانـع ی آن و رهابرنامـهبوده و به دنبال ساز کارهای تشویقی و یافتن موانع مربوط به مدیریت دانش و اجرای 
در مراحلـی  توانـدیمویژه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات های مدیریت دانش بهباشند. همچنین توجه جدی به مؤلفهمی

نشـان . همچنین نتایج پیشینه پژوهش باشدیمشده ی انجامهاپژوهشیاریگر اجرای مدیریت دانش باشد نیزار نقاط توجه 

                                                           
1 . Antunes & Pinheiro 
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 جـاد،یبـه ا توانـدیمدانـش  تیریتواند ارائه خدمات را بهبود بخشـد. مـدیم یردانش درون شهردا تیرید که مدندهیم
دانش  تیریمدنماید. کارکنان و بهبود خدمات کمک  یتوانمندساز ،یدانش در شهردار یگذاراشتراكو به  رهیاعمال، ذخ
 ،بکـار گرفتـه شـوند نـدهیآ یهاتیفعال و در شدهدهند ذخیرهیکه مشاوران انجام م اموریتا  دهدیماجازه  نیمؤثر همچن
گفت مطالعات صورت گرفته در کشـورهای خـارجی  توانیمشود.  درازمدت به مشاوران یکاهش وابستگموجب درنتیجه 

در زمینه مدیریت دانش در مدیریت شهری همیشه با موفقیت و پیروزی همراه نبوده و مشکالت و معضالتی هـم داشـته 
که در این کشورها مدیریت دانش خیلی موفق بوده است. ولـی اسـتفاده از مـدیریت  گفت توانینمطور قطعی است و به

و  هاسـازماندانش در این کشورهای موانع و مشکالت اصلی خود را برطرف کرده و در مسیر کمک هـر چـه بیشـتر بـه 
های کشورها مؤلفـهگرفت که در این  توانیمی کلی از مطالعات خارجی ریگجهینتی مدیریت شهری است. یک هاارگان

بـا نگـاهی  هاپژوهشی دارد. بسیاری از داریمعنی مربوطه رابطه هاسازمانمدیریت دانش با بسترهای ایجاد مدیریت در 
و تعـداد کمـی از  انـدپرداختهی مدیریت دانش در ارتباط با مدیریت شهری و عوامل مؤثر بر آن هاتیفعالکلی به بررسی 

ی هاسـتمیسهت اجرای مدیریت دانش در مدیریت شهری اشـاره کردنـد و از طـرف دیگـر تحقیقات به بسترهای الزم ج
 ها مجهز باشند نیز کمتر موردتوجه قرارگرفته است.جهت اشتراك دانش باید به آن هاسازمانمدیریت دانشی که 

 

 مبانی نظری
برداری مؤثر از منابع دانش ش دارند با بهرههای کشور، تالترین و اثرگذارترین سازمانعنوان یکی از بزرگها، بهشهرداری

محـور، از دانـش موجـود در سـاختار، شـدن بـه سـازمانی دانشسازمانی خود در جهت تعالی بیشتر گام بردارند و با تبدیل
مـؤثر از  برداریرو، توسعه و بهرهانداز موردنظر بهره ببرند. ازاینفرآیندها و ذخیره منابع انسانی خود برای دستیابی به چشم
(، به همـین 12: 1395شده است )اسفندیاری و آدایی،ها تبدیلمنابع دانشی سازمان به یکی از اهداف راهبردی این شرکت
اسـاس، باشـد. براینهای مربوط بـه آن شـایان توجـه مبـرم میخاطر بررسی و پژوهش در زمینه مدیریت دانش و مؤلفه

دهد در شرای  امروزی که تنها اطمینان، اطمینان نکردن است، مدیریت ی( توضیح م1994نظرانی همچون نوناکا )صاحب
(. 146: 1397فرجاد و همکـاران،؛ به نقل از رجبی1390ها است )مدهوشی و ساداتی،دانش ضامن موفقیت و بقای سازمان
ا مفید واقع شود که در هتواند برای سازمانسری دانش دارد؛ ازجمله اینکه دانش میاکتساب دانش اشاره به شناسایی یک

ها با یکـدیگر ها نیازمند دانش اضافی برای مکمل ساختن ائتالف دانش شرکتهای پویا و نوآورانه و برای تداوم آنمحی 
کنند کـه ( بیان می2001) 1(. گلد و همکاران146: 1397فرجاد و همکاران،؛ به نقل از رجبی,2016Ortiz et alباشد )می
سازمانی آن را تقویت نماید و چنین فرهنگی باید اعتمـاد، دانش در صورتی اثربخش است که فرهنگ سازی مدیریتپیاده

ها و با توجه به بررسی (.146: 1397فرجاد و همکاران،همکاری و یادگیری را در بین کارکنان سازمان تشویق نماید )رجبی
ار بر آن، بایستی اذعـان داشـت کـه هـر پژوهشـی بایـد گرفته شده درباره مدیریت دانش و عوامل تأثیرگذمطالعات انجام

شده برای گردآوری داده و دانـش های برداشتهچارچوب مفهومی دقیق داشته باشد تا بتوان اعتبار نقشه راه پژوهش و قدم
صورت علمـی قضـاوت کـرد. در غیـر ایـن ها برای پرسش و هدف پژوهش را بهتولیدشده از پژوهش و مناسب بودن آن

شـده بـرای پـژوهش و شده برای گـردآوری داده، جامعـه یـا منبـع داده انتخابهای استفادهدرباره ابزارها و روشصورت 
ها و نتایج پژوهش ناممکن است و پژوهش شکننده است؛ چون معلـوم نیسـت پرسـش باالخره دقت، صحت و اعتبار داده

هـایی کـه ، دقت و جامعیت دارد. به همین دلیل پژوهششده اعتبارشده است و چقدر پاسخ ارائهدادهپژوهش چگونه پاسخ
هـا اعتماد هستند و دفاع از اعتبار و تکرارپذیری آنفاقد مدل مفهومی یا چارچوب نظری هستند، بسیار شکننده و غیرقابل

 تقریباً ناممکن است.
وه خـاص خـود بـا دانـش رفتـار ها به شیشده است. هر یک از این مدلی گوناگونی ارائههامدلدر زمینه مدیریت دانش 

( مدلی از مدیریت دانش ارائه داده اسـت کـه 2002) 2باشند. لیندزیی مدیریت دانش متفاوت میهاوهیشرو کنند، ازاینمی
 -2های دانـش و قابلیـت زیرسـاخت -1کننـد: این مدل اثربخشی مدیریت دانش را با توجه به دو سازه اصلی تعیـین می

                                                           
1 . Gold 

2 . Lindsey 
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ی هارسـاختیز. قابلیـت ردیگیمساختار باقابلیت پردازش داده، تحت تأثیر یک وظیفه دانشی قرار قابلیت پردازش دانش. 
دهنده سرمایه اجتماعی و رابطه بین منابع دانش و کاربران آن است که از طریق تکنولوژی، ساختار )رواب ( و دانش؛ نشان
دهنده گـردد. قابلیـت پـردازش دانـش، نشـانتی مـی( عملیـاشـودیمی که در آن دانش ایجاد و استفاده انهیزمفرهنگ )
سازی فرآیندهای مدیریت دانش در سازمان است که از طریق اکتساب )کسب دانـش( تبـدیل )در دسـترس قـرار یکپارچه

ی هـاتیفعالشـود. وظـایف اسـتفاده میشده( و کاربرد )میزانی که دانش مفیـد و سـودمند اسـت( قابلدادن دانش کسب
. وظـایف ردیـگیمدهنده نوع و دامنه دانشی است که مورداستفاده قـرار   واحدهای سازمانی است و نشانشده توسانجام

. موفقیت مدیریت دانش با ترکیبی ردیگیمو مورداستفاده قرار  شودیمکه دانش صحیح و مناسب کسب  دهندیماطمینان 
شـود. بـر اسـاس مطالعـات نـش سـنجیده میاز رضایت از سیستم مدیریت دانـش و اثربخشـی فرآینـدهای مـدیریت دا

عنوان چارچوبی برای انجام پـژوهش شده در زیر بههای مدیریت دانش، مدل مفهومی ارائهگرفته در زمینه انواع مدلانجام
های مدیریت دانش با یکدیگر و در مرحله دوم ارتباط مـدیریت دانـش بـا حاضر بوده است که در مرحله اول ارتباط مؤلفه

سـازمانی، سـاختار سـازمانی و در نهایـت مکانسـیم و فراینـد که شامل: رهبری، تکنولوژی، منـابع انسـانی، فرهنگابعاد 
 شده است.، نشان دادهباشندیم

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شماره شکل 

 

 پژوهش روش
کم بـر ی، رویکرد حـای موردبررسهامؤلفهاست و با توجه به ماهیت موضوع و « کاربردی»پژوهش حاضر از نوع مطالعات 

 صـورتهـا بـه دو هی اطالعـات و دادآورجمـعاسـت.  «تحلیلی و همبسـتگی –توصیفی »ی هاروشی از امجموعهآن 
 ی صـورت گرفتـه بـر رویهـالیتحلانجام پذیرفته است که تأکید اصلی پـژوهش و « (نامهپرسش) یشیمایپاسنادی و »

از رویکـرد  هـادادهوتحلیل ن مطالعـه بـرای تجزیـهو همچنین، در ای شدبایم نامهپرسشوسیله شده بهاطالعات گردآوری
 جامعـه شـده اسـت.ستفاده( و آزمون تحلیل عاملی تأییـدی مرتبـه دوم اSEMی ساختاری )هامعادلهسازی آماری مدل

ا تشـکیل نفـر( ر 287ی مناطق مختلف شهر یـزد )هایشهردارشامل مدیران، معاونین و کارشناسان  آماری تحقیق حاضر
شهر یزد  گانهششی هایشهرداردر  «نسبتبهتسهیم» اصلشده که بر اساس عییننفر ت 102دهند، تعداد حجم نمونه می

 شده است.تقسیم
 

 جامعه و نمونه آماری پژوهش. 1شماره  جدول 

 منطقه حجم جامعه درصد نمونه حجم نمونه

 1منطقه  41 14 15

 2منطقه  50 18 18

 3قه منط 46 16 16

 4منطقه  41 14 14

 بخش تاریخی 49 17 17

 بخش مرکزی 60 21 21

 مجموع 278 100 102



 1399 پاییز، 3، شمارۀ 3، دورۀ پایدار شهر فصلنامه                                                                                                           74

 موردمطالعهمحدوده 
است که در قسـمت مرکـزی فـالت  نتگاهی استان یزدترین واحد سکوبزرگکیلومترمربع وسعت،  110 یزد با حدودشهر 

دقیقـه تـا  48درجه  31های بین عرضغرافیایی جر موقعیت . این شهر ازنظهای کویر لوت قرار دارددشت هیحاشایران در 

ارتفـاع متوسـ  ایـن  .استشده دقیقه شرقی واقع 15درجه  54دقیقه تا  26درجه  54دقیقه شمالی و طول  55درجه  31
ی سـرد و هازمسـتانوهوای یزد به علت قرار داشتن بر روی کمربند خشک دارای . آباستمتر  1230شهر از سطح دریا 

ر بـا براب 1395ال ی گرم و طوالنی و خشک است. جمعیت شهر یزد طبق سرشماری رسمی سهاتابستانسبتاً مرطوب و ن
 (.1395باشد )مرکز آمار، می 195134نفر و تعداد خانوار آن  656474

 

 
 موردمطالعهمنطقه  ینقشه معرف .2شکل شماره 

 

 هایافتهبحث و 
قوله مبور از دو ت. پرسشنامه مزگردیده اس آوریجمعدانی و به کمک ابزار پرسشنامه از طریق عملیات می موردنظر هایداده

ای به تصادفی و در نمونه طوربه 1طراحی و مطابق جدول شماره  موردنظر هایگویه)مدیریت دانش و مدیریت شهری( همراه با 
ر ه چهار زیحتوای پرسشنامه در برگیرندمردید. تکمیل گ نسبتبهتسهیم، بر اساس اصل گانهششنفر در بین مناطق  102حجم 
نجش سنهایی پژوهش همراه با  شدهپردازشو متغیرهای  هاگویهمدیریت شهری است.  مؤلفه زیر 5برای مدیریت دانش و  مؤلفه

لیکرت و  سمتیقپنجدر قالب طیف  هاگویهاست تمامی  ذکرشایان. اندشدهگزارش 2 شمارهدر جدول  هاآناعتبار و توصیف اولیه 
 است. آمدهدستبهمربوطه  هایسؤالو  هاگویهمیانگین  صورتبهیا متغیرهای ترکیبی نیز  هاگویههرکدام از 

 

 مدیریت دانش و مدیریت شهری یهارمولفهیز. بارهای عاملی 2شماره  جدول

 بار ی مدیریت دانشهارمولفهیز
 عاملی

عالمت 
 اختصاری

ار ب های مدیریت شهریزیر مؤلفه
 عاملی

عالمت 
 اختصاری

 K 839/0 کیفیت زندگی R 730/0 تکنولوژی

 MSH 804/0 مشارکت شهروندان T 772/0 رهبری

 SHH 886/0 شهر هوشمند F 799/0 سازمانیفرهنگ

 TS 749/0 ی غیردولتیهاسازمانتقویت  S 811/0 ساختار سازمانی

 H 920/0 حکمروایی شهری Z 820/0 زیرساخت منابع انسانی

 - - - M 755/0 مکانیسم و فرآیند

 

مدیریت دانش و مدیریت شهری،  هایزیرمولفه( نشان داده است که همه 2بارهای عاملی از اجرای مدل در جدول )
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 .باشندمیدارای بار عاملی مناسب 
 

 موردمطالعه یهارمولفهیزبه تفکیک  هامؤلفه یف کلیتوص .3شماره  جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد گویه آلفای کرونباخ /هارمولفهیز خها/ آلفای کرونبامؤلفه

 مدیریت دانش
 (964/0)ضریب آلفا: 

 8 (767/0رهبری )

57/3 614/0 

 6 (798/0) یتکنولوژ

 9 (808/0) یسازمانفرهنگ

 6 (745/0) یسازمانساختار 

 7 (823/0) یانسانزیرساخت منابع 

 6 (845/0) ندیفرآمکانیسم و 

 
 یبرا یمطالعات مقدمات با SPSS افزارنرمکرونباخ با استفاده از  یب آلفایپرسشنامه، از ضر ییاین پاییتع ین پژوهش برایدر ا

است و همچنین برای تمام زیر  آمدهدستبه 964/0برابر با  مدیریت دانشو مقدار آلفای پرسشنامه  شدهمحاسبهنمونه  30حجم 
 ی برخوردار بودند.قبولقابلاز اعتبار  موردنظرآلفای مقدار  هامؤلفه

 

 گیری پژوهشمقادیر روایی همگرا مدل اندازه. 4شماره  جدول 
AVE≥0/5 هامؤلفه 

 مدیریت دانش 611/0

 مدیریت شهری 709/0

 

برای تمامی  شدهاجستخرااریانس است؛ چرا که مقدار متوس  و برخورداراین پژوهش از روایی همگرای مطلوبی  گیریاندازهمدل 
ی است. در در روش حداقل مربعات جزئ گیریاندازه هایمدلاست. روایی واگرا سومین معیار سنجش برازش  5/0بیشتر از  هاسازه

است  هاهسازا سایر بطه آن سازه بدر مقایسه را هایشانشاخصکه میزان رابطه یک سازه با  این پژوهش از روش فورنل و الرکر
ر قطر است که اعداد مندرج د قبوللقابو در صورتی  گیردمییک ماتریس صورت  وسیلهبهگردید. بررسی روایی واگرا  استفاده

ز واریانس ابیشتر  برای هر سازه شدهاستخراجنس مقدار ریشه دوم واریا دیگرعبارتیبهاصلی از مقادیر زیرین خود بیشتر باشد. 
 ر در مدل باشد.دیگ هایسازهاشتراکی بین آن سازه و 

 

 

 با استفاده فورنل و الکر هامؤلفهروایی واگرا در سطح  .5شماره  جدول 

 مدیریت دانش 882/0

 مدیریت شهری 782/0

 

ورنل و فزه از نظر گرای مدل در سطح ساروایی وا توانمیو  باشدمی تأیید( نشان داده است که روایی واگرای مدل مورد 5جدول )
 الکر نتیجه گرفت.

 

 R مقدار معیار .6شماره  جدول 

مدیریت شهری مؤلفه

 R778/0 اریمع

 

ست. معیار صفر ا ، مقدار اینزابرونی هاسازهو در مورد  گرددمی)وابسته( مدل محاسبه  زایدرونی هاسازهتنها برای  2R مقدار
. با توجه به جدول شودمیرفته گوی در نظر مقدار مالك برای مقادیر ضعیف، متوس  و ق عنوانبه 67/0، 33/0، 19/0سه مقدار 

 حکایت از برازش قوی دارد. R2 مقدارباال، 
 

 Rمقدار  .7شماره جدول

مدیریت شهری مؤلفه

 2Q  251/0معیار
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را کسب نماید، بـه ترتیب نشان از  35/0و  15/0، 02/0مقدار  کهدرصورتیو  سازدمیمدل را مشخص  بینیپیشاین معیار قدرت 
دل محاسبه م)وابسته(  زایدرونی هاسازه . این مقـدار تنها بـرایدهدمیرا نشان  هاسازهضعیف، متوس  و قـوی  بینییشپقدرت 
 .دهدمیبینی متوس  را نشان پیش Q2 مقادیر. با توجه به جدول زیر، شودمی

 

Q مقدار. 8شماره  جدول 

میانگینمؤلفه

  Q 778/0اریمع

 430/0مقادیر اشتراکی

GOF 578/0 

 

GOF  شود و برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کامل می تأییدو با  شودمیو ساختاری  گیریاندازهشامل هر دو بخش مدل
است. مطابق جدول  شدهتوصیفبه ترتیب ضعیف، متوس  و قوی  36/0و  20/0، 01/0دارد. مقادیر  1ا ف تنها یک معیار به نام جی.اُ.

پژوهش حاضر از نوع مطالعات  باشد.برازش قوی مدل کلی می دهندهنشانبرای این معیار  578/0قدار باال، حاصل شدن م
 –توصیفی » هایروشاز  ایمجموعه، رویکرد حاکم بر آن موردبررسی هایمؤلفهبه ماهیت موضوع و  با توجهاست و « کاربردی»

انجام پذیرفته است که « اسنادی و پیمایشی )پرسشنامه(» صورت به دو هادادهاطالعات و  آوریجمعاست. « تحلیلی و همبستگی
و همچنین، در این  باشدمی نامهپرسش وسیلهبه شدهگردآوریصورت گرفته بر روی اطالعات  هایتحلیلتأکید اصلی پژوهش و 

تحلیل عاملی تأییدی مرتبه  ونآزم( و SEMساختاری ) هایمعادله سازیمدلاز رویکرد آماری  هاداده وتحلیلتجزیهمطالعه برای 
 افزارنرمدر محی   چندعاملیعامل( مدل تأییدی مرتبه دوم  6نخست برای بررسی وضعیت مدیریت دانش ) است. شدهاستفادهدوم 
(PLS.ترسیم و مطالعه شد ) 
 

 
 عاملی همراه با بارهای عاملی هر مؤلفه 6مدل عاملی تأییدی مرتبه دوم  .3شماره  شکل 

 

های مدیریت دانش و ضرایب رگرسیونی هر مؤلفـه مشاهده است بارهای عاملی زیرمؤلفه( قابل3ر که در شکل )طوهمان
باشد و ضرایب رگرسیونی ساختار سـازمانی، قبول بودن مدل عاملی تأییدی میدهنده قابلباشد و نشانمثبت و معنادار می

ژوهش برحسب پها باالتر است. در ادامه، مدل مفهومی ر مؤلفهسازمانی نسب به سایر زیزیرساخت منابع انسانی و فرهنگ
دهنده معنـادار بـودن ( نشـان96/1شده است کـه مقـادیر بـاالتر از )جهت معناداری ضرایب مسیر ارائه t-valueمقادیر 

 باشد.ضرایب تأثیر می

                                                           
1 . GOF: Goodness Of Fit 
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-tباشد. مقدار مدیریت دانش میهای جهت معنادار بودن ضرایب مسیر زیرمؤلفه t-valueدهنده مقادیر ( نشان4شکل )

value های است؛ بنابراین مدل برازش حکایـت از معنـاداری همـه زیرمؤلفـه 96/1های مدیریت باالتر از همه زیرمؤلفه
 مدیریت دانش دارد.

 

 
 ی مدیریت دانشهارمولفهیزجهت معنادار بودن  t-Valueمقدار  .4شماره شکل 

 

 ی شهر یزدهایشهرداردر بین بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش 

های مـدیرت دانـش وجـود جهت بررسی این سؤال که آیا تفاوت معناداری بین مناطق شهرداری شهر یزد از لحاظ مؤلفه
شده است. بنابراین با استفاده از روند آماری تحلیل واریانس و با کمک مـدل خطـی عمـومی تـک متغیـره، دارد؟ پرداخته

فیشر( بر روی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در بین منـاطق دارای شـهرداری موردمطالعـه  Fطرفه )تحلیل واریانس یک
ی موردبررسی آزمون تحلیل واریانس انجام شد تـا مشـخص شـود کـه هاشاخصمحاسبه گردید. بدین ترتیب برای همه 

. در آزمون تحلیل باشندیمکدیگر های موردنظر دارای تفاوت معناداری با ییک از مؤلفهی موردمطالعه در کدامهایشهردار
تـر از واریـانس درون بسـیار بزرگ هاگروهی موردمطالعه، واریانس بین هامؤلفه(، ازآنجاکه برای 9واریانس )جدول شماره 

( بزرگ و میـزان یـا سـطح معنـاداری باشدیمبه درون گروها  هاگروه)که نسبت تغییرپذیری بین  Fاست، نسبت  هاگروه
(Sigآزمون ) F ( کوچک استP<0/05 بنابراین .)تصـادف نتیجه گرفت که نتایج )اخـتالف( احتمـاالً برحسب توانیم

 Fکـه اثـر کلـی  گرددیم. پس معلوم باشدیمنیست. یعنی متغیر مستقل بر روی متغیرهای وابسته موردمطالعه دارای اثر 
سـازمانی و شهرداری در شهر یزد، با متغیـر فرهنگمنطقه دارای  6ی هایآزمودنشده بین بندیبرای عوامل مستقل گروه

مکانیسم و فرآیند معنادار است. به این معنا که حداقل میانگین یکی از مناطق دارای شـهرداری موردمطالعـه، متفـاوت از 
و  های مؤثر بر مدیریت دانش رد شـده( تساوی میانگین مؤلفهH0صفر )لذا با توجه به آن، فرضیه  باشدیمدیگر مناطق 

دهنده متغیر مـدیریت دانـش در منـاطق های تشکیل. پس از بررسی وضعیت مؤلفهشودیم( پذیرفته H1فرضیه مخالف )
دارای شهرداری موردمطالعه، در این مرحله به بررسی متغیر مدیریت دانش مناطق دارای شهرداری بر اساس نتایج جدول 

(، بـین متغیـر مـدیریت دانـش و منـاطق دارای 9دول شـماره )جـ شـودیمطور که مشـاهده پرداخته شد. همان 9شماره 
شهرداری شهر یزد رابطه معناداری وجود دارد. به عبارتی حداقل میانگین مدیریت دانش یکی از مناطق دارای شـهرداری 

ضیه ( تساوی میانگین مدیریت دانش رد شده و فرH0صفر ). با توجه به آن، فرضیه باشدیمشهر متفاوت از دیگر مناطق 
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 .شودیم( پذیرفته H1مخالف )
 

 ی مدیریت دانشهاؤلفهمشده با استفاده از تحلیل واریانس برای مقادیر محاسبه .9شماره  جدول

 F sig میانگین مربعات Df مجموع مربعات واریانس هاشاخص

 تکنولوژی

 313/0 5 020/3 بین گروهی

 611/0 96 153/57 یگروهدرون 092/0 282/1

  101 174/60 مجموع

 رهبری

 899/1 5 597/7 بین گروهی

 162/1 96 679/112 یگروهدرون 089/0 635/1

  101 276/120 مجموع

 سازمانیفرهنگ

 236/1 5 943/4 بین گروهی

 575/0 96 747/55 یگروهدرون 050/0 150/2

  101 691/60 مجموع

 ساختار سازمانی

 436/0 5 743/1 بین گروهی

 550/0 96 222/52 یگروهدرون 123/0 793/0

  101 365/53 مجموع

زیرساخت منابع 
 انسانی

 406/0 5 624/1 بین گروهی

 451/0 96 803/42 یگروهدرون 078/0 901/0

  101 427/44 مجموع

مکانیسم و 
 فرآیند

 902/1 5 606/7 بین گروهی

 458/0 96 545/43 یگروهدرون 012/0 149/4

  101 151/51 مجموع

 مدیریت دانش

 231/1 5 925/1 بین گروهی

 384/0 96 231/37 یگروهدرون 040/0 100/2

  101 156/39 مجموع

 

نس مشخص شد که بین مناطق موردمطالعـه از نظـر با استفاده از تحلیل واریا شودیممشاهده  9طور که در جدول همان
جود دارد. امـا تنهـا بـا درصد و 05/0ریت دانش مناطق شهرداری دارای تفاوت معناداری در سطح ی مؤثر بر مدیهامؤلفه

رای . در ایـن مطالعـه بـباشـدیمبـین کـدام منـاطق  هاتفاوتمشخص نمود که این  توانینماستفاده از تحلیل واریانس 
طور مانهدیریت دانش، و خود متغیر م ی مؤثر بر مدیریت دانشهامؤلفهمشخص اختالف بین مناطق موردمطالعه از نظر 

 شده است.، از آزمون دانکن استفادهشودیممشاهده  11و  10که در جدول شماره 
 

 های مدیریت دانشههای همگن بر اساس مؤلفی مناطق در گروهبندطبقه .10شماره  جدول 

 تکنولوژی

 
 تعداد

معناداری طبقات در 
 رهبری 05/0 آلفا سطح

 
 تعداد

ــاداری ــات در  معن طبق
 05/0 آلفا سطح

1 1 

 9/1 21 منطقه مرکزی 4/2 16 3منطقه 

 1/2 18 2منطقه  5/2 18 2منطقه 

 2/2 15 1منطقه  5/2 15 1منطقه 

 3/2 16 3منطقه  5/2 15 4منطقه 

 5/2 15 4منطقه  6/2 17 منطقه قدیم

 6/2 17 منطقه قدیم 8/2 21 منطقه مرکزی

 سازمانیفرهنگ

ناداری طبقات در مع تعداد
 05/0 آلفا سطح

 ساختار سازمانی
معناداری طبقات در  تعداد

 5/0 آلفا سطح

1 2   1 

 6/2 18 2منطقه   1/2 21 منطقه مرکزی
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 6/2 17 منطقه قدیم  2/2 15 1منطقه 

 7/2 13 1منطقه   5/2 18 2منطقه 

 8/2 21 منطقه مرکزی  5/2 17 منطقه قدیم

 8/2 15 4ه منطق 7/2  16 3منطقه 

 9/2 16 3منطقه  9/2  15 4منطقه 

زیرساخت منابع 
 انسانی

معناداری طبقات در  تعداد
 مکانیسم و فرآیند 05/0 آلفا سطح

معناداری طبقات در  تعداد
 05/0 آلفا سطح

1 1 2 

  3/2 16 3منطقه  4/2 15 4منطقه 

  3/2 15 4منطقه  6/2 16 3منطقه 

  3/2 18 2منطقه  6/2 18 2منطقه 

  5/2 13 1منطقه  6/2 17 منطقه قدیم

 6/2  17 منطقه قدیم 7/2 13 1منطقه 

 06/3  21 منطقه مرکزی 7/2 21 منطقه مرکزی

 

رتبه باالتر از دیگر مناطق بوده و  با توجه به 3منطقه  "سازمانیفرهنگ"نتایج آزمون دانکن نشان داد که به لحاظ مؤلفه 
ن طقه قدیم بـاالتریمن "فرآیند مکانیسم و "و مناطق دیگر در رتبه آخر قرار دارند. از نظر مؤلفه  ردیگیمدر رتبه اول قرار 

بـرای  7و شـکل  11ول همچنین بر اساس جـد 6و  5ی هاشکلو  10رتبه و بقیه مناطق در رتبه آخر قرار دارند. جدول 
 .ر در رتبه آخر قرار دارندباالترین رتبه و مناطق دیگ 3و  4مناطق  "مدیریت دانش"خود متغیر 

 

 
 ؤلفه مکانیسم و فرآیندمهای همگن بر اساس ی مناطق در گروهبندطبقهنقشه  .5شماره  شکل 

 

 
 سازمانیفه فرهنگهای همگن بر اساس مؤلی مناطق در گروهبندطبقهنقشه  .6شماره  شکل 
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 یر مدیریت دانشهای همگن بر اساس متغی مناطق در گروهبندطبقه .11شماره  جدول 

معناداری طبقات در  تعداد شاخص
 5/0 آلفاسطح 

 2 1 مدیریت دانش

  4/2 18 2منطقه 

  5/2 15 1منطقه 

  5/2 16 3منطقه 

  6/2 15 4منطقه 

 8/2  21 منطقه مرکزی

 0/3  17 منطقه قدیم

 

 
 نشیریت داهای همگن بر اساس مؤلفه مدی مناطق در گروهبندطبقهنقشه  .7شماره  شکل 

 

 ی شهر یزدهایشهرداربررسی سطح مدیریت دانش در 

ی اونهنمشده است. از آزمونی تی تک ی استفادهانمونهتکاز آزمون تی  هایشهرداربرای بررسی سطح مدیریت دانش در 
طور کـه . همانودریمکار برای آزمودن فرضیه برابری میانگین یک نمونه با میانگین جامعه که دارای توزیع نرمال است ب

دهـد کـه میـانگین سـنجش مـدیریت دانـش در شده نشان میآوریگردد، تحلیل اطالعات جمعمشاهده می 6در جدول 
یـر بـرای ایـن متغ T ( آزمـونSigر از حد متوس  است و ازآنجاکـه مقـدار خطـای آلفـای )های شهر یزد کمتشهرداری
ظـر کارشناسـان نالل کرد که میزان رضایتمندی از مدیریت دانـش از توان استدباشد، در نتیجه میمی 05/0تر از کوچک

 شود.وس  بوده و نارضایتی نسبی در این خصوص مشاهده میها کمتر از متشهرداری

 

 ای وضعیت شاخص مدیریت دانشنمونهنتایج آزمون تی تک .12شماره  جدول 

سطح  درجه آزادی میانگین tآماره  متغیر
 یداریمعن

اختالف 
 نگینمیا

 درصد 95سطح اطمینان 

 حد پایین حد باال

 -547/0 -306/0 -427/0 000/0 101 57/2 -02/7 مدیریت دانش

 

 گیری نتیجه
سازمانی، زیرسـاخت منـابع انسـانی و شاخص مدیریت دانش از شش مؤلفه )تکنولوژی، رهبری، ساختار سازمانی، فرهنگ

( نشـان PLSافـزار )سازی معادالت ساختاری بـا اسـتفاده از نرمج حاکی از مدلشده است. نتایمکانیسم و فرآیند( تشکیل
ها سازمانی نسبت بـه سـایر زیرمولفـهداده است که ضرایب رگرسیونی ساختار سازمانی، زیرساخت منابع انسانی و فرهنگ

آینـد کـه از عوامـل مـؤثر بـر سازمانی و مکانیسـم و فرباالتر است. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که دو مؤلفه فرهنگ
توان عنوان نمود که عوامل باشند. پس میمعنادار می 05/0های شهر یزد در سطح مدیریت دانش است در همه شهرداری
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باشـند. نتـایج ها متفاوت میها موردمطالعه برابر نبوده بلکه سطح تأثیرگذاری آنمؤثر بر مدیریت دانش در همه شهرداری
معنادار هسـتند. نتـایج  05/0ها در سطح مدیریت دانش نشان داد که این شاخص در همه شهرداری کلی تحلیل واریانس

ای ( به لحاظ مدیریت دانش دارای کمترین میـانگین رتبـه4و  3، 2، 1های مناطق )آزمون دانکن نشان داد که شهرداری
های منطقه قـدیم و منطقـه مچنین شهرداریاست که نیاز به توجه بیشتر مدیران به بح  دانش و مدیریت دانش دارد. ه

ای نشان داد که وضعیت مدیریت دانـش در همـه نمونهای باالتری هستند. نتایج آزمون تی تکجدید دارای میانگین رتبه
های اسـتنباطی آمده از یافتـهدسـتبنابراین، با توجه به اطالعـات به تر از حد متوس  است.های شهر یزد پایینشهرداری

وان بح  نمود که وضعیت مدیریت دانش در شهر یزد بر اساس شش شاخص تکنولوژی، رهبری، سـاختار سـازمانی، تمی
باشـد کـه ایـن امـر نیازمنـد بـه تر از حد متوسـ  میسازمانی، زیرساخت منابع انسانی و مکانیسم و فرآیند، پایینفرهنگ

اینکـه مـا بتـوانیم شـاهد افـزایش عملکـرد کارکنـان  باشـد تـاهای مـدیریت دانـش میبازنگری بیشتر در زمینه مؤلفـه
و رهبـری شایسـته  نظیر مدیریت دانـشهای بیهای شهر یزد در مناطق قدیم و جدید باشیم که در ادامه جلوهشهرداری

 فرما شود.دانش در سراسر شهر یزد حکم
 بق الگـوبرداری ازمی پژوهش که ط( که در چارچوب نظری به آن اشاره گردید و مدل مفهو2002بر اساس مدل لیندزی )
گونه توضیح داد کـه های مدیریت دانش را اینتوان شاخصردید، میهای مدیریت دانش تنظیم گاین مدل و مطالعه مدل

ویق خالقیـت و بینی و پایدار، بایستی بـه تشـرهبری دانش عالوه بر دارا بودن توانایی جهت ایجاد فرآیندهای قابل پیش
دهنده وکار کـه شـکلو اصول کسب هاستمیسبنابراین رهبران دانش باید درك درستی از افراد، فرآیندها،  نوآوری بپردازد.

س و (. رهبران دانش، اعضای سازمان را از طریق تماDebowski,2006های سازمانی است، داشته باشد )گیریتصمیم
یی بـرای رشـد و هـافرصـتمشارکت افـراد و ارائـه ارتباط مستمر با اعضای سازمان، برقراری ارتباط به رسمیت شناختن 

 (.Ritchie & Martin,1999کنند )توسعه مشارکت تشویق می
دف اصـلی ی است برای رسیدن به هـالهیوسلوژی( در اجرای مدیریت دانش هدف نیست، بلکه فناوری اطالعات )تکنو -

جـرای اژیکی جهت تیب دادن امکانات تکنولومدیریت دانش که همان کاربرد دانش سازمانی است. پس توجه صرف به تر
تی جهـت از هدف اصلی خود منحرف کنـد. از فنـاوری اطالعـا ارتواند برنامه تبدیل به اشتراك دانش مدیریت دانش می

 ها به شکل مؤثرتری انجام شود.شود تا فرایند تبادل دانش بین آنافزایش ارتباط کارکنان با هم استفاده می
(. دامنـه و Nonaka & Tacheuchi,1995مشوق و یا مانع موفقیت مدیریت دانش باشد ) تواندیم ساختار سازمانی -

پـذیر عطـافهای پرسنل آن تناسب داشته باشد. هرچه ساختارهای سـازمانی انتوزیع دانش باید با شکل سازمان و سیاست
گونـه شود. ساختارهای سازمانی بـه آنیکری بیشتر مفهای خاص در اموال باشد، اهمیت توزیع دانش و ایجاد محدودیت

شـرکت  گذشـتهشوند که مناسب نیازهـای مـدیریت دانـش باشـند. موانـع جغرافیـایی یـا کـارکردی کـه در ساخته نمی
و جغرافیایی بـه  عالوه بر ساختارهای کارکردی هاشرکتسازند.  رممکنیغاند، ممکن است که توزیع دشوار یا یافتهتوسعه

ی زیرهیـاپهای یـادگیری ی مانند مراکز قابلیت یـا صـحنهاژهیودارند که بر اساس عالیق یا موضوعات ساختارهایی نیاز 
 (.Probst et al,2000شوند )

و آن را در قالب رفتاری کـه مـردم در عمـل از خـود  خواندیمسازمانی را نظامی زنده ( فرهنگ1967) 1گریس آرگریس -
طور واقعی باهم رفتـار ی که بهاوهیش، و کنندیمو احساس  شندیاندیمطور واقعی به، راهی که بر پایه آن سازندیمآشکار 

های فـردی، گروهـی و سـازمانی مـدیریت . اثر گسترده فرهنگ بر طیف وسیعی از نتایج و گزینهکندیم، تعریف کنندیم
 ,Pauleen & Murphy) استصورت خرد جمعی درآمده شده است و این پذیرش بهدانش تا حد بسیار زیادی پذیرفته

2005.) 

ی سازمانی، تعریف جدید سازمان و کار در شکل هر زمـانی و هـر مرزهاتغییر فزاینده محی  سازمانی، افزایش ابهام در  -
منابع انسانی( الزامی کرده است. کاردانشـی مسـتلزم همـاهنگی سـه )مکانی، نیاز به تفکر مجدد را درباره کارگران دانش 

طور دیگر دانش کاران با توجه به ماهیت جدیـد سـازمان و کـار بایـد بـهعبارت، کارآفرینی و دانش است بهمؤلفه نوآوری

                                                           
1 . Argyris 
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های فوق، منابع انسانی جدید سازمان یا دانـش کـاران بایـد زمان نوآور، کارآفرین و دارای دانش باشند در کنار تواناییهم
وژی پیشرفته و استفاده از آن در فرایندهای گوناگون سـازمانی، های منحصر دیگری همچون تسل  بر تکنولدارای توانایی

ی ریادگی صحیح، به دلیل برخورداری از گنجیه عظیم اطالعات و دانش سازمانی، توانایی یـریگمیتصمتوانایی قضاوت و 
 (.134: 1384خالق و توانایی خودکنترلی، خود یادگیری و خود راهبری باشند )عدلی،

 شـده توسـ  پـژوهشطبق مـدل مفهـومی معرفیهایی بدین شرح مطابقت دارد: های پژوهشیافته نتایج این پژوهش با
ســازمانی، اســتراتژی و رهبــری، ســاختار ســازمانی، ابعــاد فرهنگ نظیــر؛عوامــل حیــاتی  (2012) انصــاری و همکــاران

ر بر موفقیت مـدیریت دانـش در متغیرهای مؤثعنوان معرفی نمودند که بههای فناوری اطالعات و منابع انسانی زیرساخت
کـه پارامترهـای  دهـدنشـان می (2016) 1آمده از پژوهش کلویر و همکاراندستاست. نتایج بهشده ها شناساییشهرداری

سازمانی بـه ترتیـب دارای ضـریب همبسـتگی سازمانی، منابع انسانی، فناوری اطالعات و فرهنگمدیریت تغییر، فرهنگ
آمده از رگرسـیون چنـین دسـتباشند و همچنین نتـایج بهبا مدیریت دانش می 484/0و  586/0، 635/0، 717/0، 739/0

های مقدمات اجرای مدیریت دانـش سازمانی و منابع انسانی بهترین تخمین زنت تغییر، فرهنگیدهند که مدیرنشان می
و ساختار  نیشتریب یمنابع انسان است که( حاکی از آن 1390های حاصل از پژوهش بلیده )یافته باشند.ها میدر شهرداری

؛ که نتایج ایـن پـژوهش در زمینـه معنـاداری منـابع دانش داشته است تیریوابسته مد ریتأثیر را بر متغ نیکمتر یسازمان
های پژوهش حاضر همخوانی دارد ولی در مورد معناداری سـاختار سـازمانی بـا مـدیریت انسانی با مدیریت دانش با یافته

های پـژوهش حاضـر از نظـر ( بـا یافتـه1392سنگتراشـانی )همچنین نتایج پژوهش مهرآرا و رجبی بقت ندارد.دانش مطا
 سـازمانی راهبردهای رهبری، حمایت و رهبری اطالعات، فناوری سازمانی، سازمانی، ساختارهایی همچون: فرهنگمؤلفه

 از یـک هر وضعیت بهبود با و است مؤثر داری ساری( در شهرKM) دانش مدیریت زیآمتیموفق یسازادهیپ و در استقرار

 .ابدییم ارتقاء موردنظر، سیستم سازیپیاده در سازمان آمادگی این متغیرها،
 هایشـهردارتوان نتیجه گرفت که مدیریت دانش از اهمیت حیاتی در حفظ و تقویـت عملکـرد و پایـداری طورکلی میبه

ییـر اسـت، سـرعت در حـال تغرائه خدمات برتر در شرای  جهانی امروز که بهبرخوردار است. مدیریت دانش همچنین در ا
ی محلی قـادر خواهنـد هادولت(. با استفاده از مدیریت دانش، مؤسسات و Lai et al,2014. )کندیمنقش مهمی را ایفا 

بنـابراین،  (.Mannie et al,2013; Mogotsi et al,2011کننـد ) ریپـذامکانبود که فرایندهای قابل تنظیم خود را 
ها ازمانسـترین عوامل بهبود عملکرد کارکنان، موفقیت یا شکست مدیران و مزیت رقـابتی مدیریت دانش یکی از حیاتی

از شـناخته هایی است که با عنـوان توانمنـد سـدر هزاره سوم توسعه است. مدیریت دانش برای موفقیت نیازمند زیرساخت
ها، شرای  یا متغیرهایی است که اگـر درسـت مـدیریت ای از مشخصهدانش، مجموعهشوند. توانمند سازهای مدیریت می

های شهر یزد داشـته باشـند. مـدیریت دانـش یـک ای بر بهبود موضع رقابتی شهرداریمالحظهتوانند اثر قابلشوند، می
ز دانـش گسـترده تفاده بهینـه اتواند با موفقیت در کلیه ساختار سازمانی از طریق اسراهبرد برجسته مدیریتی است که می

ها( طور خاص، عصر تکنولوژی این فرصت را برای مؤسسات دولتـی محلـی )شـهرداریها اقدام کند. بهموجود در سازمان
 شـود، را نشـانمحور، که در صالحیت دانش کارکنان خـود خالصـه میایجاد کرده است تا شخصیت یک سازمان دانش

های مربوطـه توان به این نتیجه رسید که هنوز مدیریت دانش در سازمانشده داخلی میهای انجامدهد. بامطالعه پژوهش
های مدیریتی سازمان قرار گیرد. در سطح کالن هنوز بسترهای مدیریت دانـش صورت رسمی جزء برنامهنتوانسته است به

سـوی های دولتـی بهص سازمانخصوهای مدیریت شهری بهسازمانی حاکم بر بسیاری از سازمانفراهم نیست و فرهنگ
داشـته و  سازمانی رابطه مستقیمی با فراینـد مـدیریت دانـشرقابت بین افراد و حفظ دانش فردی است. از طرفی فرهنگ

تـوان های یـزد، مییریت دانـش در شـهرداریرو، برای ارتقای مـدکند. ازاینای را در این زمینه ایفا میکنندهنقش تعیین
 هایی بیشتر در این زمینه انجام پذیرد؛ با توجه بههای الزم باید پژوهشا در نظر گرفتن زمینه و فرصتپیشنهاد نمود که ب

وسعه پایدار و طح ملی، تاینکه عملی کردن فرآیند مدیریت، تبدیل و اشتراك دانش در نهایت به ایجاد مدیریت بهتر در س
 وندان نقش بسزایی خواهد داشت.مدیریت سیستماتیک و همچنین در ارائه خدمات بهتر به شهر

                                                           
1 . Kolvir 
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