
 

 

 

  وریدانش با استفاده از مدل سازمان بهره  یریتبلوغ مد یابیارز

 تهران( ی: شهرداری)مطالعه موردیاییآس

 2*فاطمه عفتی، 1ی محمدرضا سرمد

 شناسیمطالعات دانش 

 23تا  1ص   ،98، زمستان 21سال ششم، شماره  

 09/98/ 11تاريخ دريافت: 

 11/98/ 08تاريخ پذيرش: 
 چکیده

دانش و   يريتتهران جهت استقرار مد  یشهردار  ی آمادگ  یزانسطح بلوغ و م  يابی ارز،  هدف پژوهش حاضر
دانش  يندهایفرا   یتوضع  یبررس  یزن بهره  ی چرخه  مدل  اساس  پژوهش  بوده  یايی آس  یوربر  روش  ، است. 
نوع آن کاربرد  یمايشی پ بهرهداده   ی. جهت گردآوربوده است  یو  استاندارد سازمان  از پرسشنامه   وری ها 

  يب ضر  یزانو م  23کرونباخ    یآزمون آلفا  يقپرسشنامه از طر   يايی استفاده شد. پا  یلی سؤاالت تکم  یزو ن  یايی آس
و کارمندان متخصص فعال در حوزه   يراننفر از مد  250پژوهش    ی. جامعه آماريد محاسبه گرد  95/0  یآلفا

از   ی حاک  يجنفر انتخاب شد. نتا  150کوکران    از فرمولسازمان بودند که حجم نمونه با استفاده    ی منابع انسان 
  يندانش قرار دارد. ا  يريتسطح دوم از پنج سطح بلوغ مد  در  یازامت  99/ 51تهران با کسب    یشهردار،  آن بود

از   پس  سازمان  که  است  معنا  مزا  آگاهی بدان  فرآ  يريتمد  يایاز  بهبود  بر  و و کسب   هایينددانش  کار 
  يجنتا  یناست. همچننموده    یازآن احساس ن  یتو نسبت به اهم  یآوررا جمع  ی نسبت به آن اطالعات،  ریو بهره
باالتر  یارمع  هایگروه  یبندرتبه که  داد  پا  يننشان  ترت  یازامت  ترينيینو  به    یببه   یفناور»  یارهایمعمربوط 

 یم تسه،  ینگهدار،  یریکارگبه  یرنظ ،  ی چرخه دانش  يندهایفرا  يراست. تمرکز بر ز  «یدانش  يندفرا»و    «اطالعات
 يی راهکارها  سازیپیاده نسبت به  ،  موجود  یتبهبود وضع  یبرا  يستی از آن بود که سازمان با  ی و خلق دانش حاک

  يت يرمد يندهایاز فرآ یبانی و پشت يتدانش )حما يريتمد یراهبر یساختار مشخص برا  يک يجادهمچون ا
 يريت توسعه مد،  ی خبرگ  یهاانجمن  یلتشک  يقدانش( از طر  کارگیریبه و    یم توسعه فرهنگ به تسه،  دانش

 .يداقدام نما غیره دانش و  یهاکافه ،  تجارب خبرگان یمستندساز یرنظ يی ابزارها سازییجار، دانش پروژه

،  یاییآس  یورسازمان بهرهمدل  ،  تهران  یشهردار،  دانش  یریت بلوغ مد،  یابیارز  کلیدی:  یهاواژه 

  یارمع
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 مقدمه
کسب  و مستمر نوآوری ايجاد،  خدمات توسعه و بهبود در مهم  عاملی عنوانبه دانش  امروزه

  د. همچنین رومی به شمار (2009،  1وانگ  و چن و افزايش ظرفیت سازمانی )   رقابتی  مزيت

تمامی عمیقی فهم و دانش به دستیابی،  جهانی تجارت در هاسازمان موفقیت شرط  در 

است  ؛  است سطوح مديريت    شدهرهی ذخدانش    مؤثر  طوربهبنابراين الزم  سازمان  نمود  در 

پژوهشگران   توجه اخیر دهه  در غیرملموس سرمايه اين  مديريت(.  2017،  2النگويست )

 گشوده مديران فراروی را  دانش  مديريت نام به مبحثی  و  کرده جلب  خود  به را  زيادی

 (. 1398، جعفری و مرادی، )شفیعیت اس

کاکونن  مديريت )ايناس  است  نوآوری  يک  (  2015،  4پابلو و دونات،  2003،  3دانش 

ابزاری نگريسته میضمن آن به آن همانند   پويايی  نظم و،  که عالوه بر گردآوری  شودکه 

اين    ديگربیانبه(  2016،  5مارفودهد )  گسترش  سازمان  در کل  تواند آن رامی،  بخشی به دانش 

 واحد ديگر به سازمانی واحد يک يا از و ديگر فرد به از فردی  دانش راابزار قادر است  

 عنوانبه رفتار تسهیم دانش   رون يازا( و سبب تسهیم آن گردد.  2002،  6هانسن)  دهد انتقال

 مديريتهای  استراتژی از بسیاری پايه و بنیاد،  ن يآفرارزش ولی پیچیده فرآيند يک

 . (2019، 7و مک کول کندی  وراوادنا، سالونکه) است شده بیان هاسازمان

  ذهن   در   نهفته  انتزاعی   و  پويا ،  پیچیده،  چنداليه  موضوعی،  دانش   ازآنجاکه،  از سوی ديگر

ابزار در تالش است که عالوه بر کسب   عنوانبهمديريت دانش  ،  (1995،  8است )بالکر  انسان

و   افراد را استخراج نموده پنهان زوايای و ذهن در انباشته و مهارت تخصص، دانش آشکار

 (. 2004، 9لوکاس و علی ، ن یحس) درآورد مدون و مکتوب منابع صورتبه

 
1. Chang &, Wang 
2. Lonnqvist 
3. Oinas-Kukkonen 
4. Donate, & Pablo, 
5. Marfo 
6. Hansen 
7. Salunke., Weerawardena & McColl-Kennedy 
8. Blacker 
9. Hussain, Lucas & Ali 
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های  سازمان،  های گذشتهو اجرای مديريت دانش در سال  سازیپیادهبه دلیل مزايای بسیار  

  طوری،  اندکرده و موفق بوده  گذاری سرمايهزيادی در زمینه توسعه دانش در سطوح متفاوت  

اين    سازیپیادهکه   عملکرد  بر  مديريتی  سیستم  داشته    تأثیر  ها سازماناين  است  فراوان 

منفرد) قاسمیملک،  کنجکاو  حاجی  و  جعفری؛  1398،  پور  و  محرابی1398،  رستگار  ،  ؛ 

،  ؛ موتوولو2019،  2و همکاران  ری دنيآ  ؛2019،  1همکاران  و مارتینز؛  1396،  دکامنی و نصیری

های بسیاری نیز  که سازمان  است   ی حال(. اين در  2010،  4يوکل؛  2017،  3وام و توئه شاون مو

شده مواجه  شکست  با  زمینه  اين  و    روازاين اند.  در  ارزيابی  صحیح  سازوکارهای  فقدان 

گذاری را به يک هزينه اضافی در ذهن مديران اين نوع سرمايه،  مديريت دانش   سازیپیاده

مديريت   سازیپیادهقبل از هر اقدام در زمینه    هاسازمانبنابراين الزم است  ؛  تبديل کرده است

های مناسب برای  د و از روشبسترسازی مناسب داشته و نیازهای دانشی خود را بشناسن ،  دانش 

 (. 2009، 5چاونگ و ونگ )  ندينمارفع اين نیازها استفاده 

 سرمايه  نرخ بازگشت  حداکثرسازی دانش  مديريت  هدف  که اين  به  توجه  با ، ديگر بیان به 

 ارزش  و به مزايا نسبت ذينفعان  و  مديران محاسبه زمان و سود جهت اطالع ، است سازمان  به 

از   دانش  مديريت  هاینوآوری  ارزيابی صحیح  به  منوط  از   آگاهی و    ها زيرساخت سازمانی 

 های فعالیت در آغاز    گام نخست  روازاين .  است سطح بلوغ سازمانی از منظر مديريت دانش  

سنجش میزان آمادگی سازمان برای ،  مديريت دانش تعیین وضعیت موجود   سازی پیاده دانشی و  

 دانش  مديريت  بلوغ  ارزيابی  درواقع .  است   آن پذيرش مديريت دانش و ارزيابی سطح بلوغ  

 هایفعالیت ،  دانش هستند  مديريت  های پروژه  اجرای  حال  در  هايی که سازمان ،  دهد می  اجازه 

 مند نظام  و  سیستماتیک  صورت به  و  نمايند  جامع ارزيابی  صورت به  را خود دانش  مديريت 

 شناسايی  را پیشرفت موانع  و  دهند  تشخیص  دانش  مديريت  در  را  خويش  و موقعیت  جايگاه 

گردد و بر اساس آن اقداماتی   آوری جمع اطالعات ارزشمندی    گردد نمايند. همچنین سبب می 

ش توسعه مديريت دان  ازنظر که سازمان بايد برای رسیدن به سطح بعدی بلوغ    گرددتعريف می 
 

1. Martinez et al. 
2. Aydiner et al. 
3. Muthuveloo, Shanmugam & Teoh 
4. Yukl 
5. Wang, & Chang 
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بلوغ ،  ديگر بیان به (  1398،  و همکاران . )شفیعی  انجام دهد   زيربنايی دانش  مديريت  ارزيابی 

 (.1395،  سپهریشود ) می  ايجاد  آن  روی  بر  سازمان  مديريت دانش  راه  نقشه که  کند -می  فراهم 

. اين الگوها  اندآورده روی  بلوغ ارزيابی الگوهای استفاده به  هاسازمان،  منظور اين  برای

بهبود مقايسه و ارزيابی برای مبنايی برای رويکرد اتخاذ هدف با و با وضعیت   آگاهانه 

در هایحوزه قابلیت افزايش  که2014،  1کوار )  شودمی استفاده سازمان معین  مبنای   (  بر 

  . يکی از اين الگوهاهای خاص خود را داردويژگی  آندهندگان  ای توسعهمفروضات پايه

 موردپذيرش ( است که  2015)  2وری آسیايی مدل ارزيابی بلوغ مديريت دانش سازمان بهره

هايی  برای شناسايی حوزه  مندنظامروشی  . اين الگو  استوری کشور  سازمان مديريت بهره

نتايج آن  است که سازمان می و  متمرکز کند  بر آن  را  ابتکارات مديريت دانش خود  بايد 

در   در سطوح مديريت دانش فراهم کند. ها سازمانز میزان آمادگی تواند درک درستی امی

 اين خصوص مطالعاتی به شرح ذيل صورت پذيرفته است. 

بلوغ مديريت دانش سازمان بهره(  1398)  و همکارانشفیعی   وری  با استفاده از الگوی 

میزان  که   پرداختند  های عمومی کرمانشاهکتابخانه  آسیايی به ارزيابی سطح بلوغ مديريت در

مرحله آغازين )درک نیاز به  کتابخانه برای قبول مديريت دانش در  ی و سطح بلوغ  آمادگ

( برای  1397مرادی و احمدی )،  شفیعی  مشابه چنین نتیجه توسط  .ارزيابی شدمديريت دانش(  

(  1397رادسرشت )و نیز کشاورزی و    های دانشگاه رازیهای مرکزی و دانشکدهکتابخانه

که در کتابخانهبرا تفاوت  اين  با  آمد.  به دست  معیار    موردبررسیهای  ی هواناجا  از هفت 

اطالعات »،  موردبررسی رتبه  «فناوری  آن،  باالترين  معیار  حال  به  امتیاز  اين  هواناجا  در  که 

يافته است. وضعیت معیار    « فرايند» به ترتیب در مطالعات    « کارکنان»و    «رهبری»اختصاص 

کتابخان  به  در    موردبررسیهای  همربوط  هواناجا  گرفته  ترين پايین و  قرار  همچنین  رتبه  اند. 

گانه چرخه دانشی در مطالعه مربوط به هواناجا حاکی از آن بود که  ارزيابی فرايندهای پنج

 دارای نقاط ضعف فراوان است. 

 
1. Kaur 
2. Asian Productivity Organization 
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( سینا  و  رازينی  ديگر  پژوهش  دسته1397در  کلیدی  (  عوامل  از  جامع  در    مؤثربندی 

استقرار    منظور بهکه    نشان دادهای پژوهش  يافته،  استقرار مديريت دانش سازمانی انجام شد

های  ساختار و مؤلفه،  مديريت منابع انسانی،  سازمانیفرهنگبايد هفت عامل ،  مديريت دانش 

و   اندازهاچشمراهبردها و    ، ها و فرايندهای مديريت دانش مؤلفه،  فناوری اطالعات،  سازمانی

 قرار گیرد.  موردتوجههای محیطی را مؤلفه

با استفاده  (  1397زاده و سلطانی ) خلیل ،  زاده رحیم  به شناسايی    ازنظر در پژوهشی  خبرگان 

عمرانی پرداختند. نتايج    پروژه محور های  مديريت دانش در سازمان   سازی پیاده عوامل مؤثر بر  

،  ساختار سازمانی ،  مديريت دانش به ترتیب فناوری اطالعات   سازی پیاده نشان داد عوامل مؤثر در  

 است.   منابع انسانی و فرهنگی سازمانی ،  آموزش و تربیت ،  عوامل محیطی ،  راهبرد و رهبری 

انش سازمان با استفاده از الگوی ارزيابی سطح بلوغ مديريت د (1395)خديور و عباسی  

بهره و  در  کیفیت  دانش  مديريت  بلوغ  بررسی  به  امريکا  ايرانی    300وری  برتر  شرکت 

داد د.پرداختن  نشان  دانش  مديريت  بلوغ  ابعاد  فرهنگ  بررسی  عوامل  ترتیب  ،  فناوری،  به 

متوسط میزان بلوغ مديريت دانش  ن یهمچن  .رهبری و ارزيابی وضعیت بهتری داشتند، يندافر

 برآورد شد.  های ايرانی بر روی سطح سوم يعنی سطح استانداردشدهسازماندر 

استقرار مديريت دانش با استفاده    سنجیامکاندر پژوهشی  ،  (1395)  یمی ابراه لی و  قلیچ

نتايج حاکی  ،  قرار گرفت   موردبررسیوری آسیايی در شرکت دامداران  از مدل سازمان بهره

سطح بلوغ سازمانی يعنی در سطح واکنش قرار دارد.    ترين از آن بود اين شرکت در پايین 

  ی و لطفع( توسط ملکی  )  ی علمشابه همین نتیجه در بررسی سطح بلوغ دانشگاه افسری امام  

 آمد.  به دست( 1395)

سطح بلوغ مديريت دانش در صنعت برق با استفاده  تشريح  به   پژوهشی  ( در1394کرمی )

و    دانش   مديريتنشان داد  . در اين پژوهش  پرداختوری آسیايی  سازمان بهرهاز مدل بلوغ  

دانشی  پنج  فرايندهای اين  شده است اجرا  مندنظام  صورتبه  و  پايدار،  درستگانه  مشابه   .

منطقه  صورتبهپژوهش   برق  برای  موردی  )مطالعه  تهران  و همکارانای  و  1394،  دشتی   )

سايه  هایشرکت و  )ارزانی  هرمزگان  برق  بلوغ 1394،  بانیتولید  ارزيابی  که  شد  انجام   )
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که همین نتايج حاکی از    مديريت دانش به ترتیب مراحل آغازين و توسعه برآورد گرديد

 . استتولید برق هرمزگان در اجرای فراگیر مديريت دانش  های شرکتپیشرو بودن 

اقدام به طراحی مدل کاربردی برای استقرار مديريت دانش  ،  (1389)  و خواجویربیعی  

بر اساس مدل   نمودند.  وضعیت رهبری در شهرداری تهران    شدهیطراحدر شهردار تهران 

  و فرهنگ فناوری  ،  فرايندهای دانشی،  منابع انسانی نظیر ساختار  هایشاخصمناسب و ديگر  

 فتند. های بعدی قرار گردر اولويت

انتقال  ، نیز در پژوهشی به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی( 2019) 1ن و همکارا مارکوس

نتايج اين پژوهش نشان داد  . دانش و بلوغ مديريت دانش در دانشگاه دولتی برزيل پرداختند

و   سازمانی  دولتی  تأثیرگذاریتعهد  بخش  در  دانش  مديريت  کشورهای    ويژهبه،  بر  در 

 . کاف بزرگی را ايجاد کرده استش ، توسعه درحال

در   (2019)  2موجامد دانش  مديريت  بلوغ  بررسی  به  خود  پژوهش    های شرکتدر 

دانش ارائه شد.   تيريمدساختمانی کشور اندونزی پرداخت. در اين مطالعه چهار سطح از  

از   داد که  نشان  بلوغ  ،  موردبررسی  هایشرکتنتايج  پنج شرکت در سطح    افته يبهبودتنها 

 مداوم قرار داشتند. 

سطح   (2019)  نیکنامیان بلوغ  و  ارزيابی  معیارهای  بین  رابطه  بررسی  به  پژوهشی  در 

  ر ی متغ   17های خدماتی استان خوزستان پرداخت. اين مطالعه شامل  مديريت دانش در بنگاه

يج نشان داد که بین معیارهای ارزيابی و  متغیر سطح بلوغ دانش بود. نتا  13معیار ارزيابی و  

 . وجود دارد داری معنیبلوغ سطح مديريت دانش رابطه  

کره   بیمارستانی هایسازمان در  را دانش  مديريت فرايند و هاکنندهتقويت(  2017)  3لی

 در هر را  دانش  مديريت فرايند،  سازمانی عوامل که داد نشان  کرد. نتايج بررسی جنوبی

 .دهدمی قرار تأثیر تحت  متفاوتی طرز به بیمارستان

 
1. Marques et al. 
2. Mochamad 
3. Lee 
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با2015) 1يپس-دورانگوا و پرز-آرياز  به کورگر ایمرحله  پنج الگوی از استفاده ( 

بلوغ نتايج کولومبیا،  مديلند بزرگ های شرکت در دانش  مديريت بررسی   پرداختند. 

 ساير و بودند تعريف شده مرحله يعنی سوم مرحله در شرکت دو که تنها داد نشان پژوهش 

 قرار داشتند. آگاهی مرحله در هاشرکت

با   مؤثرانجام شد نقش مديريت دانش    (2016) 2که توسط چو و چن  پژوهشی ديگردر  

،  قرار گرفت. نتايج نشان داد که زير ساختار دانشی )فناوری  موردبررسیرويکرد سازمانی  

فرايند   با  فرهنگ( همسو  و  دانش )  یدانشساختار  دانش ،  اکتساب  و  ،  تبديل  دانش  کاربرد 

دانش  از  عبارتی  قابلیت،  حفاظت  به  يا  و  است  حیاتی(  مديريت   هايی شرطپیش های  برای 

 .شوددر نظر گرفته می مؤثردانش 

توها   رمادحنی و  نفت   (2012)  3هیداجت  تکنولوژی  دانشگاه  در  را  دانش  بلوغ  سطح 

الگوی   از  استفاده  با  ارزيابی  APOاندونزی  نبود   .نمود  در سطح آغازين  پژوهش  اين    در 

اشتراک دانش و خلق و نوآوری ،  تشويق و درک مناسب از بهبود سطح اجرا  مواردی چون

مسائل دانشگاه در توسعه مديريت   ترينمهم  را گذاری کم در اين حوزه  و نیز سرمايه  دانش 

است.دانش   شده  و،  وی  عنوان  درباره(  2009)  4يو   چوی  صنعت  پژوهشی  آمادگی  ی 

 پذيرش مديريت دانش انجام داد.  منظوربهارتباطات مالزی 

راهبرد   فاکتور  پنج  که  بود  آن  از  حاکی  سازمانی،  وکارکسبنتايج  گروه ،  ساختار 

از عوامل موفقیت اين سیستم مديريتی در واحدهای  ،  بلوغ دانش ،  نقشه دانش،  مديريت دانش 

 صنعتی در اين کشور بوده است. 

 و بلوغ  سطح سنجش  مربوط به  بیشتر مطالعات که آيدبرمی چنین  هاپژوهش  مرور از

بخش   سازیپیاده برای   هاسازمان آمادگی میزان در  مديريتی  سیستم  و اين  صنعتی  های 

های اجرايی در ارتباط با مسائل شهری و  ای برای سازمانکه مطالعه-حال آن   ، بوده آموزشی

 صورت نگرفته است.مديريت شهری 

 
1. Arias-Pérez & Durango-Yepes 
2. Chiu & Chen 
3. Ramadhani, Hidajat &Thoha 
4. Wei, Choy & Yew 
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استقرار مديريت دانش در کلیه سازمان  روازاين  لزوم  به  بر اساس ،  های کشور با توجه 

نقشه راه اصالح نظام  ،  قانون برنامه چهارم و ششم توسعه اقتصادی کشور)  ی باالدست قوانین  

های روزافزون فرايندهای کسب دانش در مديريت شهری  پیچیدگیاداری( از يک سو و نیز  

اين سیستم مديريتی  ،  ديگر  یاز سو استقرار  تا  بر آن داشته  تهران را    عنوان بهرا  شهرداری 

عملکرد بهبود  به  دستیابی  در  کارآمد  دارايیبهره،  ابزاری  از  نیز    محوردانش های  گیری  و 

 در دستور کار خود قرار دهند.  آن را سازیپیادههای فکری و اطالعاتی نگريسته و سرمايه

  انداز چشماجتماعی با توجه به  -خدماتی يک سازمان    عنوانبه،  شهرداری تهران  رو ازاين 

الزم است قبل از استقرار نظام  ،  سازمانی در حرکت به سمت سازمان يادگیرنده  شدهمی ترس

از وضعیت بلوغ دانش و فرايندهای چرخه دانشی  ،  راه دانش   نقشه ترسیم    مديريت دانش و

در بدنه خود مطلع گردد. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش ارزيابی سطح بلوغ و میزان  

استقرا برای  تهران  شهرداری  سازمان آمادگی  بلوغ  مدل  از  استفاده  با  دانش  مديريت  ر 

رهبریبهره معیارهای  در  آسیايی  سازمان،  وری  اطالعات،  کارکنان،  فرايندهای  ،  فناوری 

يادگیری و نوآوری و دستاوردهای مديريت دانش است. همچنین بررسی  ،  فرايندهای دانشی 

اهداف فرعی اين پژوهش  گانه چرخه دانشی بر اساس مدل مذکور از  وضعیت فرايندهای پنج

 در نظر گرفته شده است. 

 در ادامه بیان شده است.  مدل مفهومی پژوهش 

 وریبهره  سازمان  مدل  از  دانش  مديريت بلوغ گیری سطحپژوهش جهت اندازه  اين   در

 اصولی و مفاهیم،  اصلی عناصر از مختصری شرح  مدل  اين   بهره گرفته شده است.  آسیايی

( و طراحی آن  1شکل  شود ) گرفته نظر در دانش  اجرای مديريت هنگام در بايد که است

  وریبهره  سازماناست )های مديريت دانش را در نظر گرفته  هست که تمامی جنبه  ایگونهبه

های اصلی  وری از ويژگیو تمرکز بر بهره  سادگی ،  بودن  یو کاربرد(. جامع  2015،  آسیايی

 اين مدل است. 
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 وری آسیایی(مفهومی پژوهش )چارچوب مدیریت دانش سازمان بهره . مدل 1شکل 

 عناصر اساس بر،  در آن  شدهمطرح هایپرسشنامه است که سؤال  صورتبهطراحی مدل  

  شود می  دسته معیار ارزيابی  هفت،  آسیايی وریبهره سازمان دانش  مديريت چارچوب اصلی

،  دانشی فرآيندهای،  فناوری،  افراد،  فرآيند،  رهبری  :از اندعبارت که (2010،  1)يانگ

 .دانش  مديريت نتايج و نوآوری و يادگیری

هر معیار شده )های تعريف  گويه  در هر يک معیارهای و  آمدهدستبهبر اساس امتیازهای  

وری  مدل بهره   گانههفتبلوغ سازمان در زمینه مديريت دانش با توجه به معیارهای  ،  گويه(  6

  عنوانبه  « بلوغ»تا    ترين پايین   عنوانبه  « واکنش »از سطح    گانهپنجآسیايی در يکی از سطوح  

 (. 1باالترين سطح متفاوت است )جدول 
 وری آسیاییگانه بلوغ مدیریت دانش سازمان بهره سطوح پنج  .1جدول  

 شرح بلوغ  سطح ارزيابی  نمره 

 .است غالب سازمان در دانش مديريت بلوغ  210-189

 . شودمی داده بهبود و ارزيابی سازمان در پیوسته دانش مديريت اجرای پااليش 188-137

 سازمان در دانش مديريت فراگیر اجرای توسعه  146-126

 سازمان در دانش مديريت به  نیاز درک  به شروع آغازين  125-84

 يریپذرقابت و وریبهره   بهبود در آن اهمیت و  دانش مديريت چیستی زمینه در ناآگاهی واکنش 83-24

اين    شدهیطراح   فرايندهای  در در  دانشی  )چرخه  شامل    مرحله   پنج،  (1شکل  مدل 

فرايند  .  دارد  وجود  دانش  یری کارگبه  و  تسهیم ،  ذخیره،  خلق،  شناسايی يک  مراحل  اين 

 
1. Yang 
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  فرايند  ابتدايی  و  اساسی  که مرحله،  دانش   شناسايی  مرحله  دهند. در يکپارچه را تشکیل می

برنامه  توجه  با  موردنیاز  دانش  انواع  و  دانشی   خألهای،  است  دانشی   سازمان   آينده  هایبه 

  سازی ذخیره  است.  جديد  دانش   تولید و تبديل  دانش مربوط به  فرايند خلق.  شودمی  شناسايی

  و  نهان  دانش   مستندسازی،  شناسايی،  سازمانی  دانش  حفظ،  آوریجمع  شامل  دانش 

دانش    کارگیریبهتسهیم و  .  کنند بازيابی  را  بتوانند آن  راحتیبه  کاربران تا است  دهی سازمان

 است.  آن از  دوباره استفاده سازمان و کارکنان  بین  دانش   تبادل فرايند مربوط به  به ترتیب

 روش 
. گردآوری اطالعات مربوط  استکاربردی   آن نوع و پیمايشی،  پژوهش   مورداستفاده روش  

روش از  پژوهش  پیشینه  و  نظری  مبانی  کتابخانهبه  اهداف  های  به  پاسخگويی  برای  و  ای 

داده گردآوری  ابزار  شد.  استفاده  میدانی  روش  از  سازمان پژوهش  استاندارد  پرسشنامه  ها 

و متوسط نمره هر يک    210تکمیلی بود. نمره کلی ارزيابی    سؤاالتوری آسیايی و نیز  بهره

معیارهای اصلی   و    30از  معیار اصلی  از هفت  پرسشنامه  سؤال تشکیل شده است.    46بود. 

و با    آزمونپیش پرسشنامه از   سؤاالت در قالب طیف پنج ارزشی لیکرت تنظیم شد. پايايی

  0/ 95ی کرونباخ و میزان ضريب آلفای  از طريق آزمون آلفا  SPSS 23  افزارنرماستفاده از  

 محاسبه شد. 

و   شدداده  وتحلیل تجزيهتوصیف  استفاده  استنباطی  و  توصیفی  آمار  از    منظوربه  .ها 

بندی امتیاز هر يک از معیارهای مدل بلوغ مديريت دانش و فرايندهای چرخه دانشی از  رتبه

امتیازات   مجموع  محاسبه  و  بلوغ  سطح  تعیین  برای  و  فريدمن  غیرپارامتريک  آزمون 

ضمن آنکه   .وری آسیايی استفاده شدهای استاندارد سازمان بهرهبلوغ از جدول هایشاخص

از طريق آزمون ضريب رگرسیون خطی  ،  يندهای چرخه دانشیارتباط میان معیار مدل و فرا

 قرار گرفت. موردبررسی چند متغیره 

پژوهش   آماری  منابع    250جامعه  در حوزه  فعال  متخصص  کارمندان  و  مديران  از  نفر 

با استفاده    1397انسانی سازمان در سال   نفر    150کوکران    از فرمولبودند که حجم نمونه 

آوری گرديد. الزم به ذکر است نسبت مردان به  پرسشنامه جمع  انتخاب شد و همان تعداد
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به ترتیب  زنان مورد مشارکت پژوهش  اين  و    25به    75کننده در  بود. سابقه کاری  درصد 

 آورده شده است. 2مدرک تحصیلی افراد مورد مصاحبه در جدول 

 تحصیالت و سابقه کاری نمونه آماری  .2جدول  

 درصد  تعداد  ( سال ر )کا سابقه درصد  تعداد  تحصیالت 

 2 3 5 از کمتر 3/1 2 ديپلم فوق

 18 27 10-5 3/29 44 کارشناسی

 29 44 15-10 4/55 83 ارشد  کارشناس

 23 34 15-20 14 21 دکتری

- - - 25-20 20 5/13 

 5/14 22 25 از بیشتر - - -

  150 کل 100 150 کل

 هافتهیا
  بر اساس.  APOبلوغ مديريت دانش در شهرداری تهران بر مبنای معیار مدل    وتحلیل تجزيه

نتايج زير ،  در خصوص هفت معیار اصلی آن  APOهای پرسشنامه بر مبنای مدل  خروجی

 حاصل شد: 

مديريت دانش   سازیپیادهتعهد و پشتیبانی مديران ارشد سازمان از  ،  اين معیار  در  :رهبری

عهد و پشتیبانی در تخصیص منابع و بهبود ساختار سازمانی  قرار گرفت. اين ت  موردسنجش 

نمود يافته    دانش در سازمان  کارگیریبهگذاری و  برای تشويق کارکنان جهت به اشتراک

( در اين معیار مشخص است که شهرداری تهران در  03/2)  است. با بررسی میانگین امتیازات 

متولیان برای  ،  انداز در زمینه مديريت دانش وجود چشم  چونمعیار رهبری دارای نقاط قوتی  

 (.2شکل ) استاختصاص منابع به آن ، فرآيندهای مديريت دانش در ساختار سازمانی

بهبود فرآيندهای کاری بر اساس بهترين تجربیات برای  ،  در اين معیار  فرآيندهای سازمان:

ی و میانگین امتیاز در اين  ارزياب  ه يگو  6وری و بهبود عملکرد شهرداری تهران با  افزايش بهره

 .(2شکل شد )محاسبه  49/2معیار 
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انگیزه برای مشارکت در فرآيندهای   کارکنان:  توانمندسازی کارکنان و ايجاد  در اين معیار 

خلق  نظیر  دانش  سوی   گذاری اشتراک به  ،  مديريت  از  تهران  شهرداری  در  آن  کاربرد  و 

 (.2شکل  )  د ي گرد محاسبه   1/ 94کنندگان مورد ارزيابی قرار گرفت و میانگین امتیاز  مشارکت 

اين معیار   فرآيندهای دانش:  فرآيندهای مديريت    سازی پیاده عملکرد شهرداری تهران در  ،  در 

)شناسايی  اشتراک ،  خلق ،  دانش  و  ،  گذاری تسهیم  نگهداری  و  دانش(    کارگیری به ثبت 

 ( 2شکل  آمد )   به دست گويه برای اين معیار    6با    1/ 92قرار گرفت و میانگین امتیاز    موردبررسی 

اطالعات: معیار  فناوری  اين  )اينترنت،  در  اطالعات  تعاملی  ،  اينترانت،  فناوری  فضاهای 

گذاری  و به اشتراک  کردنبرای ذخیره  تسهیلگريک    عنوانبهموتورهای جستجو(  ،  مجازی

اطالعات و دانش و از منظر میزان دسترسی سريع به اطالعات و بهبود ارتباطات سازمانی در  

 (. 2شکل شد )کسب   67/3گويه ارزيابی و میانگین امتیاز  6با  شهرداری تهران

،  سنجش حمايت شهرداری تهران از يادگیری و نوآوری، در اين معیار يادگیری و نوآوری:

،  کنندگانبرخورد مناسب و سازنده با اشتباهات از طريق مديريت دانش از سوی مشارکت

روش و  ابزارها  از  استفاده  به  مديران  جديداشتیاق  و ،  های  نظرات  به  مديريت  دادن  بها 

گويه بررسی شد   6تمايل افراد به انجام کارگروهی و تسهیم اطالعات با  ،  مشارکت کارکنان

 (. 2)شکل  آورد به دست را  33/2و میانگین امتیاز 

 
 APOدر هفت معیار مدل  شدهکسبمیانگین امتیاز  .2شکل 

2.03

2.49

1.94

1.92

3.67

2.33

2.37

رهبری

فرایند

کارکنان

فرایندهای دانش فناوری اطالعات

یادگیری و نوآوری

دستاوردهای مدیریت دانش
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اقدامات مديريت    تأثیراز    موردنظرخروجی  ،  در اين معیار   دستاوردهای مديريت دانش:

رشد و سود    درنتیجهکیفیت و  ،  وریبهره،  سازمانی، تیمی،  دانش برای بهبود توانمندی فردی

  د يگردگويه کسب    6با    کنندگانمشارکتتوسط    2.37سازمان بررسی شد و میانگین امتیاز  

 (.2شکل )

شکل    ها شاخصبندی  رتبه  تأيیدبرای   در  آن  میانگین  آزمون    2که  از  گرديد  ارائه 

نمايش داده شده است. با توجه    3غیرپارامتريک فريدمن استفاده شد که نتايج آن در جدول  

فرض صفر رد شد و ادعای يکسان بودن  ،  است  05/0که میزان سطح معناداری کمتر از  به اين 

در نظر   بندیرتبه  هاشاخصتوان برای  میدرصدی    95بنابراين با اطمینان  ؛  ها پذيرفته نشدرتبه

فريدمن ضمن   آزمون  نتايج  که    تأيیدگرفت.  داد  نشان  فوق  »نتايج  اطالعات بعد    « فناوری 

و   رتبه  دانشی»باالترين  است پايین   « فرايندهای  داده  اختصاص  خود  به  را  رتبه  وترين    ؛ 

 .اندگرفتههای بعدی قرار معیارهای ديگر در رتبه

 بر اساس آزمون فریدمن  هاشاخص  ندیبرتبه.  3جدول  

 شدهکسبنمره  شدهکسبمیانگین نمره  معیار  هایگروه  رتبه 

 22 67/3 فناوری اطالعات  1

 93/14 49/2 فرايندها  2

 4/13 37/2 دستاوردهای مديريت دانش  3

 2/13 33/2 يادگیری و نوآوری  4

 79/12 03/2 رهبری  5

 67/11 94/1 کارکنان 6

 52/11 92/1 فرايندهای دانشی 7

x2 = 132/6, df=6, sig= 0/000 

محاسبه گرديد. با توجه  ،  های مربوط به آنمجموع امتیازات در هر معیار بر اساس گويه

امتیاز   سطوح  ،  (51/99)  شدهکسببه  اساس  دانش    شدهیبندطبقهبر  مديريت  بلوغ  مدل 

بهره )جدول  سازمان  آسیايی  بلوغ  ،  (1وری  در  سطح  تهران  شهرداری  در  دانش  مديريت 

 مرحله آغازين )سطح دوم( ارزيابی گرديد.
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پس از ارزيابی بلوغ مديريت دانش  .  ارزيابی فرايندهای چرخه دانشی در شهرداری تهران

زير فرآيندهای چرخه دانشی    5بررسی وضعیت  ،  APOدر شهرداری تهران بر اساس مدل  

  . قرار گرفت موردسنجشتکمیلی  سؤاالت تعريف شده در مدل مذکور نیز از طريق پرسش 

  مورداستفاده کنندگان در ارزيابی بلوغ مديريت دانش  میانگین امتیاز مشارکت،  تحلیل   یبرا

نتايج آن در    شد کهه  بندی از آزمون غیرپارامتريک فريدمن استفادقرار گرفت و جهت رتبه

 شده است.  آورده 4جدول 

 در فرآیندهای مدیریت دانش شدهکسب . میانگین امتیاز 4جدول  

 مدل اصلی  فرايندهای 
 APO 

 يافته  اختصاص رتبه امتیاز  میانگین

 (1-5 ) 

 2 23/2 دانش  شناسايی

 5 13/2 دانش  خلق

 1 29/2 دانش  نگهداری  و ذخیره 

 3 22/2 دانش  تسهیم

 4 18/2 دانش  کارگیریبه

داده ارتباط  دانش بررسی  مديريت  دانشی  چرخه  فرايند  با  سازمانی  بلوغ  معیار  .  های 

آزمون رگرسیون  ،  بر فرآيند چرخه دانشی  مؤثرعوامل سازمانی    ترين مهمشناسايی    منظوربه

تا میزان تأثیر هر يک از معیارهای مدل    (5جدول  گرفت )قرار    مورداستفادهخطی چند متغیره  

APO  (5    7معیار از    )بر فرايندهای چرخه دانشی مديريت دانش در شهرداری تهران  معیار

 تعیین گردد. 

 APOمدل  معیار    5نتایج آزمون ضریب رگرسیون خطی چند متغیره میان فرایندهای چرخه دانشی و    . 5جدول  

دانش  مديريت فرآيندها اطالعات  فناوری  کارکنان فرايند  رهبری   نوآوری  و يادگیری   

دانش  شناسايی  28/0  - - - - 

دانش  خلق  - - 43/0  26/0  55/0  

دانش  نگهداری، ذخیره   - - 29/0  25/0  39/0  

دانش  تسهیم  - 36/0  24/0  25/0  - 

دانش  یریکارگبه  - - 43/0  38/0  25/0  
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 گیریو نتیجه بحث 
برای ارزيابی هدف با پژوهش اين  تهران  شهرداری  آمادگی  میزان  و  بلوغ  سطح   اولیه 

،  وری آسیايی )در معیارهای رهبریدانش با استفاده از مدل سازمان بهره مديريت سازیپیاده

دانشی،  فناوری اطالعات،  کارکنان،  فرايندهای سازمان و ،  فرايندهای  نوآوری  يادگیری و 

بررسی   نیز  و  دانش(  مديريت  پنجدستاوردهای  فرايندهای  دانشی  وضعیت  چرخه  گانه 

 در مدل مذکور در سازمان. صورت پذيرفت. شدهیمعرف

می  نشان  حاضر  پژوهش  معیار نتايج  هفت  با  مطابق  تهران  شهرداری  بلوغ  وضعیت  دهد 

يعنی شهرداری تهران از ؛  است در حال گذار از سطح دوم بلوغ مديريت دانش    شده ی بررس 

وری و ايجاد مرحله اطالع از نقش مديريت دانش در افزايش بهره ،  واکنشی( سطح اول )مرحله  

کند. بر عبور نموده و نسبت به استقرار اين سیستم مديريتی احساس نیاز می ،  مزيت سازمانی 

کشاورزی ، ( 1398)  شفیعی و همکاران ، ( 1397)  شفیعی و همکاران   شده انجام اساس مطالعات 

، دشتی و همکاران، ( 1395) ی و لطف ملکی ، ( 1395)  ی م ی ابراه لی و قلیچ ، ( 1397) و رادسرشت 

از   ( 1394)  بسیاری  با  مقايسه  در  دانش  مديريت  بلوغ  منظر  از  تهران  شهرداری  وضعیت 

 صنعتی و نظامی در کشور مشابه و يا در وضعیت بهتری قرار دارد.،  آموزشی های  سازمان 

وری آسیايی نشان  معیار مدل بهره  هایگروهبندی  همچنین نتايج آزمون فريدمن بر رتبه

رتبه را به خود اختصاص داده    ترين پايین   « فرايند دانشی»باالترين و    « فناوری اطالعات »داد  

ساير   وضعیت  فرايندها  هایگروهاست.  از:  بودند  عبارت  ترتیب  به  پايین  به  باال  از  ،  معیار 

 رهبری و کارکنان. ، و نوآوری یری ادگي، دستاوردهای مديريت دانش 

نظیر   مطالعات  در  پژوهش  اين  بر  عالوه  اطالعات  فناوری  به  رتبه  باالترين  اختصاص 

در  ( که1394انی )ب هيو سا( و ارزانی 1398شفیعی و همکاران )، (1397همکاران )شفیعی و 

  های زيرساختوجود    شده است که نشان از  تأيید،  بوده است  یو صنعت  آموزشی های  محیط

توان  باشد که از آن می-گام اولیه می  عنوانبهدر توسعه مديريت دانش    هاسازمانمناسب اين  

،  اطالعات تسهیم يا  دانش  انتقال برای پشتیبانی  ارتباطات اصلی و نقطه مثبت  منبع عنوانبه

 .گردد استفاده
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وضعیت    کنندگانمشارکتنظرات    وتحلیلتجزيهدر    شدهکسبامتیاز   خصوص  در 

،  « شناسايی »،  « ذخیره و نگهداری»  ی ندهايفرافرايندهای چرخه دانشی نشان داد که به ترتیب  

در وضعیت بهتری    « خلق دانش»و    « دانش  کارگیریبه»  یندهايفرادر مقايسه با    «تسهیم دانش »

دانش(    کارگیری و بهخلق  )  ن يیپاهای  در سازمان دارند. اين بدان معناست که دو فرايند با رتبه

موانع مواجه هستند که   با  نبود مواردی چون  - آن می  ازجملهدر سازمان  به    مطلوبیت توان 

نهادهای دانشی  ،  دانش  با  بر  ژوهشپ  های فعالیتکافی    تأثیر،  سازمانیبرونارتباط مناسب  ی 

شناسايی خبرگان سازمان جهت تسهیل در  ،  نقشه دانش ،  بهبود کیفیت کار شهرداری تهران

ايده،  دسترسی دانش به  منابع کافی  توجه  نیز اختصاص  و  های عنوان شده توسط کارکنان 

گانه چرخه دانشی در سازمان در وضعیت خوبی قرار دارند. اما در کل مراحل پنج؛  اشاره نمود

( در خصوص فرايند مديريت دانش در صنعت برق  1394ای توسط کرمی )مشابه چنین نتیجه

، (1397که در مطالعه کشاورزی و رادسرشت )  حالی استاستخراج گرديده است. اين در  

چرخه دانشی    فرايندهایوضعیت  ،  در هواناجا که در سطح دوم بلوغ مديريت دانش قرار دارد

 فراوان است.نامطلوب و دارای نقاط ضعف 

همچنین بررسی نتايج آزمون ضريب رگرسیون خطی چند متغیره میان فرايندهای چرخه  

فرايند    APOمعیار مدل    5دانش و   است که در  از آن  معیار    « شناسايی دانش »حاکی  تنها 

می ايفا  نقش  دانش»فرايند    که درحالیکند.  رهبری  معیار    « خلق  سه  با  سازمان  فناوری  در 

دارای   43/0  و  55/0،  26/0  بيضراری و نوآوری و کارکنان به ترتیب با  يادگی ،  اطالعات

کارکنان استارتباط   معیارهای  همچنین  بر  ،  .  نوآوری  و  يادگیری  و  اطالعات  فناوری 

 است.  تأثیرگذار « به کارگیری دانش»و نیز   « ذخیره و نگهداری» یندهايفرا

خلق  »تنها در سه فرايند    « و نوآوریيادگیری  »  اری معدر شهرداری تهران  ،  در نگاه کلی

نگهداری»،  « دانش  و  »  « ذخیره  آن،  دارند  تأثیر  « دانش   کارگیریبهو  مطالعات  حال  که 

) و زادهمکی بر  ،  (1393همکاران  دانش  خلق  از  غیر  دانش  مديريت  فرايندهای  تمامی 

نوآوری   و  مد  داندمی  مؤثريادگیری  فرايندها  تمامی  در  کارکنان  دانش  همچنین  يريت 

انسانی در توسعه    هستند  تأثیرگذار  « شناسايی دانش»  استثنایبه منابع  به  اين اهمیت زياد  که 
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  کارگیری بهکارکنان در دو زير فرايند خلق و    تأثیردهد. بیشترين  مديريت دانش را نشان می

 .استدانش 

و دستیابی    سازیپیاده  درنهايت شهرداری تهران برای توسعه ابتکارات مديريت دانش و  

های عملی  بايد اقدام ، فرايند چرخه دانشی تعريف شده در مدل 5به مرحله بلوغ از با تکیه بر 

با هريک از   انجام دهدمعیار هفت  های گروهمتناسب  به بعضی از    ؛ کهگانه    ها آندر ادامه 

 ست. اشاره شده ا

الزم است شهرداری تهران به تدوين استراتژی و همچنین ،  در معیار رهبری مديريت دانش 

دانش نامه آيین  مديريت  سامانه  ايجاد  بپردازد.  انگیزشی  مرکزی ،  های  هماهنگی  واحد  ايجاد 

می  پیشنهاد  رهبری  معیار  در  که  است  مواردی  از  دانش  عالی  مدير  و  دانش  شود. مديريت 

منابع مالی الزم از طريق   تأمین گروه فناوری ارتباطات و بهبود کیفیت و    دهی سازمان همچنین  

گردد. ای جداگانه به ابتکارات مديريت دانش در سازمان توصیه می اختصاص رديف بودجه 

عملکرد تشويق  بهبود  برای  الزم  سازمانی ،  های  و  فردی  و ،  يادگیری  دانش  خلق  و  تسهیم 

ست که بايد در معیار رهبری بدان توجه شود. در خصوص معیار نوآوری از مواردی ديگر ا 

و اهداف راهبردی   مأموريت های اصلی را مشخص و با  شهرداری تهران بايستی قابلیت ،  فرايندها 

کار را جهت خلق ارزش های دانشی در فرايندها و بهبود گردش خود هماهنگ کند. جريان 

قرار دهد   موردبازنگری ای  دوره   صورت به ناسايی و  برای مشتريان و دستیابی به تعالی عملکرد ش

 نمايد.  سازی پیاده کاوی را برای يادگیری و طراحی مجدد فرآيندها  بهینه و  

و تخصصی مديريت دانش    آموزشیهای  در معیار کارکنان شهرداری تهران بايستی برنامه

مهارت برای افراد طراحی  ريزی توسعه شغلی در سازمان جهت افزايش دانش و  و نیز برنامه

و اجرا گردد. به کارگروهی اولويت داده شود. بانک اطالعاتی جامعی از قابلیت کارکنان  

انجمن  توسعه  و  تشکیل  در  جهت  کارکنان  همچنین  گردد.  ايجاد  و  طراحی  خبرگی  های 

ی  های فناورشوند. سیستم  دهیسازمانکیفیت و بهبود کار    هایحلقههای مذکور مانند  انجمن 

 اطالعات متناسب با راهبردهای شهرداری تهران هماهنگ و توسعه يابد.

نظام فرايند  است  بهتر  دانش  فرايندهای  معیار  آموخته  درباره  دروس  ثبت  مندی جهت 

از طريق مديريت دانش پروژه و برگزاری   شدهتمامهای کارها و يا طرح، هاحاصل از پروژه
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و نگهداری    آوریجمع،  ن مخزنی برای شناسايیهای کمک همکار ايجاد شود. همچنیجلسه

،  اشتراک ويدئويی،  های دانشی و منابع دانشی از قبیل سامانه مديريت دانش اطالعات دارايی

دانش فراهم    گذاریاشتراکهای اجتماعی جهت تسهیل فرايند با  کافه دانش و خدمات شبکه

ز موارد پیشنهادی ديگر در  شود. مستندسازی تجارب خبرگان و ايجاد شبکه بازنشستگان ا 

 . استاين معیار 

فرهنگ   است  ضروری  تهران  شهرداری  نوآوری  و  يادگیری  معیار  را    محور دانش در 

های مربوط  که ارزشضمن آن،  پروری توسعه دهدمستمر در سازمان از طريق جانشین   طوربه

پیش   طور بهبه يادگیری و نوآوری را   نمايد. همچنین    گردد مینهاد  مستمر تشريح و تقويت 

های مختلف سازمان  ای برای مقابله با مسائل يا مشکالتی که در بخش هايی میان وظیفهگروه 

هايی برای توسعه کار تیمی و تسهیم اطالعات  -تشکیل گردد و نیز به مشوق،  دهدروی می

اثربخشی    درنهايتتوجه شود.   در معیار دستاوردهای مديريت دانش مناسب است ارزيابی 

های  برنامه  یاثربخشهای ارزيابی  سنجه  شاخص وهای مديريت دانش از طريق تدوين  برنامه

  شدهانجام  هایفعالیتصورت پذيرد. ضمن آنکه ساير  های آن  مديريت دانش و اجرای برنامه

 درباره اجرای موفق مديريت دانش و ساير ابتکارات مشابه نگهداری شود. 

 هاشنهادیپ
سازمان با کلیه   میان ارتباط موجب بهبود دانش  مديريت ابزارهای انتخاب صحیح ازآنجاکه

 تسهیل به که همین امرخواهد شد   (غیره  و  کنندگانتأمین ،  مشتريان،  کارکناننفعان خود )ذی

  و کاهش  سازمانی کمک خواهد کرد در فرآيندهای آن شدن نهادينه و دانشی هایجريان

با    روازاين .  استهای آن  سازمان يادگیرنده از خروجی  سویبههای سازمان و حرکت  هزينه

زيرساخت به  ارزيابیتوجه  می،  شدهانجامهای  ها موجود و  گردد جهت کارآمدی  پیشنهاد 

  نیازها و ،  بیشتر استقرار سیستم مديريت دانش در شهرداری تهران در راستای تحقق اهداف

». تلفیق سه  غیره استفاده    « مديريت دانش   افزارنرم »و    « سرايیداستان»،  « انجمن خبرگیابزار 

 شود. 
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از خروج از شهرداری  پیش  ،  تجربیات مديران شهرداری تهران،  گرددهمچنین توصیه می

با   و  بگیرد  قرار  جوان  مديران  اختیار  در  کتاب  قالب  در  تدوين  با  سپس  و  گردد  اخذ 

آزمون و جلسات بحث و گفتگو از مطالعه اين کتاب و تحقق فرآيند    همچونراهکارهايی  

 يادگیری اطمینان حاصل شود. 

 منابع 
تولید   های شرکت ررسی سطح بلوغ مديريت دانش در  ب   . ( 1394)   . نادر ،  بانی آمنه و سايه ،  ارزانی 

مدل  ساس  بر  هرمزگان(  مطالعه )   APO  برق  برق  تولید  مديريت  شرکت  ، موردی: 

 .تهران ،  مديريت دانش   المللی بین هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس  

ارزيابی بلوغ مديريت دانش در سیصد شرکت برتر    .( 1395)   .فاطمه،  آمنه و عباسی،  خديور

 .23-41، 3. گیریهای نوين در تصمیمپژوهش ايرانی. 

،  (1393خالد )،  صادق و خدامرادی،  فرشته؛ آقا حسن شیرازی،  امیر سعید؛ صادقی،  دشتی

ای  مطالعه موردی: شرکت برق منطقه) APO مدلی  ارزيابی مديريت دانش بر مبنا

طريق  دسترسقابل  (تهران http://www. Civilica.com/paper/ikmco8-  : از 

ikmco8_334.html 
اله ،  رازينی دسته  .( 1397)  .میالد،  سینا  و  روح  کلیدی  ارائه  عوامل  از  جامع  در    مؤثربندی 

فصلنامه مديريت راهبردی دانش سازمانی دانشگاه  ،  استقرار مديريت دانش سازمانی

 . 133-168، (1)1 ،ع() ن یحسجامع امام 

استقرار نظام مديريت دانش و ارائه الگوی کاربردی  ،  (1389زينب ) ،  خواجوی  و  علی،  ربیعی

 .29-22 (،24)6 ،فصلنامه تخصصی رشد فناوری .در شهرداری تهران

زاده،  زادهرحیم خلیل  و  ،  مريم؛  عوامل    . (1397)  .رؤيا،  سلطانیمحمد  بر    مؤثرشناسايی 

عمرانی رويکردی از معادالت    پروژه محورهای  مديريت دانش در سازمان  سازیپیاده

 . 57-72، (16)32، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی .ساختاری

و  قابلیت  تأثیر   .(1398)  .هط ،  جعفری  و  باسعلی ع،  رستگار دانش  مديريت  زيرساختی  های 

گرتن    وکار کسبراهبرد   نظر  در  با  سازمان  عملکرد  میانجی بر  های  قابلیت  متغیر 
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نشريه علمی مديريت راهبردی دانش سازمانی دانشگاه امام  ، فرايندی مديريت دانش 

 . 173-208، (5)2، ع() ن یحس

فرايند تسهیم    تأثیر،  (1391) رجس  ن،  بساق زاده  و  حمود م،  ؛ مرادیمحمد رحیم،  رمضانیان

،  مديريت دولتی اندازچشمفصلنامه  ، دانش و توانايی جذب دانش بر قابلیت نوآوری

11 ،111-91 . 

بلوغ مديريت دانش ،  (1395احمد )،  سپهری الکترونیکی  ،  چیستی و چرايی،  ارزيابی  مجله 

 .7-12 ،26، مطالعات مديريت دانش 

مرادی،  شفیعی و  ،  سلیمان؛  )،  احمدیمحمود  مديريت ،  (1397حمید  بلوغ  سطح  ارزيابی 

های  ه های مرکزی و دانشکدمطالعه موردی کتابخانه APO چارچوب   بر اساسدانش  

رازی.   و  دانشگاه  ملی کتابداری  مطالعات   ، (4)  29  ،اطالعات   دهیسازمانفصلنامه 

155 -143. 

بلوغ مديريت دانش در  سنجش    .(1398)  .محسن ،  جعفری  و  محمود ،  سلیمان؛ مرادی،  شفیعی

مراکز  کتابخانه و  کتابخانه)  رسانی اطالعها  پژوهش:  کرمانشاهنمونه  عمومی  ، (های 

 . 109-77، (6)2، مديريت راهبردی دانش سازمانی

لی ابراهیمی،  قلیچ  با رويکرد   سنجیامکان   .(1395)  .ما ی ش ،  بهروز؛  دانش  مديريت  استقرار 

 . 95-114، 25، مديريت دولتی اندازچشم،  (APO) يی ای آسوری بهره

در صنعت   APO مديريت دانش بر اساس چارچوب  سازیپیاده لزوم    .(1394)  . سارا،  کرمی

 . 20-16 ،24، مجله الکترونیکی مطالعات مديريت دانش  .برق

ارزيابی سطح بلوغ مديريت دانش و    .(1397)  . مجتبی،  رادسرشتو    حسن   علی.،  کشاورزی

نشريه علمی مديريت راهبردی دانش  ،  (هواناجا  :موردمطالعههای بهبود )ارائه برنامه

 . 11-47، (1)1 ،ع( ) ن یحسسازمانی دانشگاه امام 

های  نقش قابلیت،  (1398)  محمد،  لیال؛ حاجی قاسمی،  امیررضا؛ ملک پور،  کنجکاو منفرد

نمونه پژوهش: عملکرد )های مديريت دانش بر  قابلیت  تأثیرپويا و دانش مشتری در  

 . 83-118، 5، مديريت راهبردی دانش سازمانی .شرکت گاز استان يزد(



21 

 ...  دانش با استفاده از مدل سازمان  یریتبلوغ مد یابیارز 

 

ال
س

 
شم

ش
 ،

ره 
ما

ش
21 ،

ن 
ستا

زم
98 

 

 استقرار سنجی امکان بررسی،  (1396)،  اهللروح،  نصیری و  مهراب ،  دکامنی جواد؛،  محرابی

)در   دانش   مديريت سامانه  فصلنامه .همدان( استانداری  موردی مطالعهاستانداری 

 . 112-122، (1)3، حسابداری و مديريت مطالعات

ارزيابی سطح مديريت دانش در دانشگاه افسری امام ،  (1395احمد )،  لطفی  و  جیدم،  ملکی

 . 135-157، 61، فصلنامه مديريت نظامی، علی )ع(

شناسايی ابعاد سیستم مديريت دانش در    .(1393)  .فرزين يزدی؛ محبوبه  و  فاطمه ،  زادهمکی

يزد(کتابخانه استان  موردی:  )مطالعه  نوآوری  توسعه  بر  آن  تحلیل  و  عمومی  ، های 

 . 447-425، (3)21 یعمومهای و کتابخانه رسانیاطالعفصلنامه  

مديريت    .(1390)  .الهام،  محمدی مقدم  و  يوسف،  صديقه السادات؛ محمدی مقدم،  هاشمی

الزامات و چالش  پشتیبانی   .هادانش:  انسانی و  منابع   (، 9)6،  فصلنامه توسعه مديريت 

130-101 . 
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