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 چکیده
 تیریمطرح است. استقرار مد یهر سازمان هیسرما نیتر عنوان مهم به ،یامروزه، دانش سازمان

موضوع  نیا تي. اهمابدی یم شیافزا یسازمان یور ده و بهرهش یدانش، منجر به تحول سازمان

 یزندگ تيفيرفاه شهروندان و ك شیبا افزا ميطور مستق ها به كه عملكرد آن ها یشهردار یبرا

درصدد  ش،يها پ تهران از سال یبرخوردار است. شهردار ییبسزا تيدارد، از اهم تباطار یشهر

باال، نتوانسته است به  یها نهیصرف هز رغم یلدانش است؛ اما ع تیریاستقرار نظام مد

 تيوضع یپژوهش در تالش است با واكاو نی. اابدیامتداد دست  نیدر ا یور و بهره یكپارچگی

آن را در  انیو مجر گذاران استيتهران، س یآن در شهردار استقراردانش و  تیریموجود مد

 تیریكه با مد ینفر از كارمندان 08امتداد با  نیرساند. در ا یاریمطلوب  یساز ادهيجهت پ

ها پس از  انجام و داده افتهیساختار مهيتهران سروكار دارند مصاحبه ن یدانش در شهردار

در چارچوب مدل استراوس و  ها افتهیو  ليتحل اديبن داده هینظربا استفاده از راهبرد  یساز ادهيپ

دانش در  تیریمد یراهبر تهيكم ليتشك رغم ینشان داد عل ها افتهیارائه شدند.  نيكورب

ارشد  رانیمد تیحما كل سازمان، عدم یبرا كپارچهیصورت  تهران و ابالغ نظامنامه به یشهردار

 ریو نظا رانیمد ییجابجا ینرخ باال ران،یدر مد ینگر ندانش، نبود كال تیریمد یساز ادهياز پ

كرده است. در  جادیمهم اسازمان  نیدانش در ا تیریاستقرار مطلوب مد یبرا ییها آن، چالش

با نهاد  یگذار استيوخطا، نهاد س ضمن مقابله با هر نوع آزمون شود یم شنهاديامتداد پ نیا

 یمرتبط در واحدها یسازمان یها پست یبرخ یراادغام و ب یدانش در شهردار تیریمد یاجرا

 شود. فیدانش تعر تیریمربوط به مد تیمأمور ،یگوناگون شهردار

 هیتهران، نظر یتحول، شهردار تیریمد ،یسازمان دانش، فرهنگ تیریمد: واژگان کلیدی

 .اديبن داده
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 طرح مسأله

رود و ابزار  ترین عوامل كسب مزیت رقابتی به شمار می عنوان یكی از مهم امروزه دانش به

های محيطی بوده و موجب موفقيت كاركنان از طریق ایجاد  مهمی جهت كاهش پيچيدگی

اندوزی  (. همچنين دانش0210شود )رجبی و همكاران،  محيط اطرافشان میتوان رقابت در 

ها در زمينه تجارت است كه ضروری است دانش  و در عميق آن شرط موفقيت سازمان

(. امروزه مدیریت Lonnqvist, 2017طور اثربخشی مدیریت شود ) شده در سازمان به كسب

وهشگران قرار گرفته است )شفيعی و عنوان یک سرمایه غيرملموس موردتوجه پژ دانش به

 (.0218همكاران، 

منظور شناسایی و دریافت  مدیریت دانش عبارت است از ایجاد فرایندهای موردنياز به

ها و اقدامات  اطالعات و علوم موردنياز سازمان از محيط و منتقل نمودن آن به تصميم

است كه برای اطمينان از (. مدیریت دانش راهبردی Stankovic & Micic, 2018سازمان )

كه  طوری رسد تا در سازمان توسعه داده شود؛ به اینكه دانش به افراد در زمان موردنياز می

ها دانش را به اشتراك گذارند و از اطالعات برای بهبود وظایف سازمان استفاده كنند  آن

ه به سازمان هاست ك ای از فعاليت مجموعه"(. در تعریفی دیگر مدیریت دانش 0280)عدلی، 

مـدیریت دانـش بـه  "كند تا دانش را از داخل و خار  سازمان به دسـت آورد. كمـک می

ها برای پرورش  های جمعی و هوشمندی در سازمان و استفاده از آن فراینـد تسخير تخصص

(. مدیریت Shih & Chiang, 2005نوآوری از طریق یادگيری سازمانی مستمر اشاره دارد )

( كه Donate & Pablo, 2015شود ) وان یک نوآوری در سازمان محسوب میعن دانش به

بخشد و در كل  مانند ابزاری دانش را در سازمان گردآوری كرده و به آن نظم و پویایی می

(. مدیریت دانش موجب انتقال و تسهيم دانش Marfo, 2016دهد ) سازمان گسترش می

(. فرایند تسهيم دانش اساس Hansen, 2002شود ) بين افراد و واحدهای سازمانی می

شود كه پيچيده و ارزش آفرین  ها محسوب می های مدیریت سازمان بسياری از استراتژی

(. اجرا و عملياتی سازی مدیریت دانش، موجب بقای سازمان Salunke et al, 2019است )

ها، وجه  (. دانشی شدن افراد و سازمان0210شود )رضوی و قلی پور،  در عرصه رقابت می

تمایز دوران حاضر از دیگر عصرها است. سازمان دانشی با استفاده از نيروی اندك به قدرت 

وری و اثربخشی  كند. دانش عامل ارتقای جایگاه رقابتی، افزایش بهره بزرگی دست پيدا می

(. ویژگی مهم مدیریت دانش، ثبت و 0210ها است )نوابی و اعظم،  در بسياری از سازمان

ی كردن دانش مدیران و كاركنان سازمان است و امكان دسترسی به آن در موارد بایگان

ها، استفاده از دانش  ها ازجمله شهرداری های مهم سازمان مقتضی است. از طرفی از رسالت
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باشد  ها می كارگيری و تركيب آن با نيازهای بومی آن سازمان مدیریت، توليد نظریه و به

اند از: ذخيره،  مرحله است كه عبارت 0دانش در سازمان شامل (. مدیریت 0280، 0)برگرون

اكتساب، نگهداری، توزیع و ایجاد دانش كه در ارتباط نزدیک با هم قرار دارند )ابطحی و 

 (.0280صلواتی، 

ها  اند كه یكی از آن پژوهشگران الگوها مختلفی در ارتباط با مدیریت دانش ارائه داده

ان است. طبق این الگو، مدیریت دانش عبارت است از مدیریت الگوی عمومی دانش در سازم

 دیگر مدیریت دانش شامل خلق عبارت این سرمایه از ابتدا تا انتهای حيات آن؛ به

گذاری دانش و سرانجام  سازی دانش، انتشار و به اشتراك دانش، كسب دانش، ذخيره

 كارگيری دانش است. به

تر از آن در جهت  ياز را پيدا كند و مهمكشف دانش: فرایندهایی كه دانش موردن

 نمایان

 شود. ساختن نياز به دانش خاص، نياز آفرینی كند، كشف دانش ناميده می

خلق دانش: فرایندی است كه طی آن، دانش موردنياز در داخل سازمان، خلق 

 شود. می

 نه باشدنگهداری دانش: اینكه چه دانشی در كجا و تا كی باقی بماند و این نگهداری چگو

 شود. كه توان بازیابی حداكثری فراهم شود، فرایندهای نگهداری دانش را شامل می

وقتی پيچيده  مسألهراحتی تبادل شود.  تسهيم و تبادل دانش: دانش باید در سازمان به

 شود می

كه بخش عمده از دانش سازمانی در اذهان نخبگان است و استخرا  آن فرایندهای خاص 

 .طلبد خود را می

 كارگيری و توسعه دانش: فرایندهایی كه دانش دیگران را با توجه به دیگر امكانات به

های مختلف كاری را  كارگيری دانش در ساخت دهد و نيز امكان به دانشی خود، توسعه می

 سازد. برآورده می

آمده به لحاظ ميزان رشدی  دست ارزیابی دانش: در پایان هر دوره دانشی، باید دانش به

 كه

كند، ارزیابی شود. ارزیابی دانش فرایندهای گوناگونی دارد كه هر یک با  در سازمان ایجاد می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bergeron 
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ها و درآمدها و نتایج كيفی و كمّی به ارزیابی  توجه به نوع اهداف سازمان، تحليل هزینه

 (.0210پردازد )چن چيا شن،  می

كردند و از مدیریت نيز مفهومی سط  باال از مدیریت دانش ارائه  0نوناكا و تاكاچی

ریزی نظریه یادگيری سازمانی،  منظور طرح عنوان فرایند خلق دانش نام بردند. به دانش به

مفهوم دانش پنهان و دانش آشكار توسط نوناكا ارائه گردید. چهار عمل ضمنی به ضمنی، 

ها را شكل  صری  به صری ، ضمنی به صری  و صری  به ضمنی روند توليد دانش در سازمان

 صورت پياپی و حركت حلزونی شكل، ادامه پيدا كند دهند. این مراحل چهارگانه باید به می

كننده مرحله پيش از خود باشد و ضمن نهادینه شدن  ای، كامل تا به این وسيله، هر مرحله

آبادی و  های جدید نيز بشود )هر  حسن دانش در سازمان باعث توليد و خلق دانش

 (.0210همكاران، 

جدیدترین الگوهایی كه در مورد مدیریت دانش ارائه شده است، توجه به دانش  یكی از

منزله ماده اوليه  عنوان نقطه شروع دانش سازمانی است. در این الگو اطالعات به فردی به

شود.  دانش سازمانی بوده و دانش سازمانی نيز از تركيب دانش فردی و اطالعات حاصل می

شود. این  های دیگر موجب بهبود دانش سازمانی می و گروه انتقال دانش فردی به افراد

پور،  پور و علی ها باشد )حسين فرد، از فرد به گروه و یا در درون گروه تواند از فردبه فرایند می

0210.) 

شهرداری تهران یكی از نهادهای عمومی و مهم كشور است كه به دليل وجود فراوانی 

گيری  عات به دانش موردنياز سازمان و از طرفی لزوم بهرهاطالعات در آن و تبدیل این اطال

از كاركنان توانمند با دانش و مهارت باال، ضرورت استفاده صحي  از فرایند مدیریت دانش 

در آن قابل درك است؛ اما با بررسی روند استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران، 

های گوناگون  ميليارد تومان در بخششود كه تاكنون مبلغی بيش از سه  مالحظه می

افزار و نظایر آن  های مطالعاتی، استقرار نرم های مختلفی مانند پروژه سازمان در قالب طرح

ها راكد و از فرایند سازمانی حذف شده است. برای  هزینه شده است كه بسياری از این طرح

ليون تومان پروژه مطالعاتی ریزی شهر تهران تاكنون صدها مي مثال، مركز مطالعات و برنامه

برداری  ، شركت بهره00و  06درخصوص استقرار نظام مدیریت دانش انجام داده و مناطق 

هنری شهرداری تهران و... اقدام به استقرار جداگانه نظام  -مترو تهران، سازمان فرهنگی

است! از اند كه در برخی موارد، یک شركت مشاور، پيمانكار آن بوده  مدیریت دانش نموده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Nunaka and Takachi 
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سویی، واحدهایی مانند اداره كل ارزیابی عملكرد و بهبود مدیریت، اداره كل تشكيالت و 

ها، اداره كل ارزشيابی و كارگزینی مدیران، مركز مطالعات و ... هركدام مدعی  بهبود روش

مسئوليت استقرار مدیریت دانش در شهرداری تهران بودند كه با این وضعيت، وحدت 

ین خصوص كامالً زیر سؤال بود. در این امتداد، فضایی كه در یک سال پایانی فرماندهی در ا

دوره پنجم مدیریت شهری تهران برای اصالح و بهبود استقرار نظام مدیریت دانش 

ایجادشده بود و اداره كل ارزشيابی و كارگزینی مدیران، متولی آن بود، اما به دالیلی كه در 

 باشد. هایی مواجه می این مهم هنوز با چالششود، استقرار  ادامه تشری  می

بنياد كه  پردازی داده بنابراین، این پژوهش در تالش است با استفاده از راهبرد نظریه

گيرد، با  سازی وضع موجود مورداستفاده قرار می منظور مدل های كيفی و به برای پژوهش

شهرداری تهران، مدل  های گذشته در واكاوی روند استقرار نظام مدیریت دانش طی سال

 مدیریت دانش را برای این سازمان طراحی نماید.

 پیشینه پژوهش

( در پژوهشی به طراحی مدلی برای استقرار مدیریت دانش در 0288ربيعی و همكاران )

منظور استقرار مدیریت دانش  ها نشان داد كه به شهرداری تهران پرداختند. نتایج پژوهش آن

يت رهبری در آن سازمان در اولویت اول قرارگرفته است و در شهرداری تهران، وضع

های  های منابع انسانی، ساختار، فرایندهای دانشی، فناوری و فرهنگ در اولویت شاخص

های مدیریت  ( مدلی جهت تعيين استراتژی0212بعدی قرار دارند. سيدنقوی و سهرابی )

در شهرداری تهران ارائه دادند. های منابع انسانی و نوع مشاغل  دانش متناسب با فعاليت

های مدیریت دانش و  داری بين نوع مشاغل و استراتژی ها در پژوهش خود به رابطه معنی آن

منظور افزایش  ها نشان داد كه به وظایف مدیریت منابع انسانی دست یافتند. پژوهش آن

طور جداگانه  بههای مدیریت دانش باید برای هر دسته از مشاغل  بازدهی سازمان، استراتژی

ای استقرار مدیریت دانش  ( به بررسی عوامل زمينه0210تبيين گردد. طبرسا و همكاران )

سازمانی درست و  ها نشان داد كه فرهنگ در شهرداری تهران پرداختند. نتایج پژوهش آن

ترین عامل استقرار مدیریت دانش در سازمان است و عوامل نظام فناوری  حامی، مهم

های بعدی قرار دارند. عسگرانی و اصغری  فرایندهای مدیریت دانش در اولویتاطالعات و 

( در پژوهشی به بررسی رابطه بين مدیریت دانش با عملكرد سازمانی در كاركنان 0210)

داری را بين مدیریت دانش و  های این پژوهش رابطه معنی شهرداری تهران پرداختند. یافته
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كه با توجه بيشتر به مدیریت دانش، عملكرد سازمانی  وریط عملكرد سازمانی نشان داد؛ به

( مدلی برای توسعه مدیریت دانش در وزارت 0210یابد. قلی پور و همكاران ) ارتقاء می

های این پژوهش نشان داد  ورزش و جوانان با استفاده از نظریه داده بنياد ارائه نمودند. یافته

ل اراده سازمانی، تدوین برنامه استراتژیک مدیریت كه ابتدا باید شرایط علّی در سازمان شام

دانش و تشویق و انگيزش كاركنان موردتوجه قرار گيرد. نيلی پور طباطبائی و همكاران 

( به ارائه مدلی برای مدیریت دانش با رویكرد قابليت یادگيری سازمانی در شهرداری 0210)

یت، استراتژی و ساختار سازمانی، اصفهان پرداختند. در این پژوهش منابع انسانی و مدیر

های مدل  سازمانی، مؤلفه فناوری اطالعات، فرآیندهای دانشی، فرآیندهای سازمانی و فرهنگ

( ضمن پژوهشی با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر 0210شده بودند. رجبی و مهرآرا ) ارائه

ادگيری اجرائی شدن نظام مدیریت دانش گزارش نمودند كه عوامل فرایند دانشی، ی

سازمانی و ارتباطات بيشترین تأثير را بر اجرائی شدن نظام مدیریت دانش در سازمان دارند. 

همچنين عوامل منابع انسانی، عوامل محيط و اقدامات انگيزشی اثرگذاری متوسط و كمتر از 

( طرحی برای الگوی تأثير مدیریت دانش 0218متوسط دارند. قربانی زاده و همكاران )

بک رهبری بر عملكرد سازمانی شهرداری تهران ارائه نمودند. نتایج این پژوهش فردی و س

داد.  اثرگذاری مدیریت دانش فردی و سبک رهبری را بر عملكرد سازمانی نشان می

های این پژوهش نشان داد كه سبک رهبری بر مدیریت دانش فردی اثرگذار  همچنين یافته

سازمانی با فرایند  بررسی ساختاری رابطه فرهنگ ( اقدام به0218است. اكبری و همكاران )

ها نشان داد كه عوامل  های پژوهش آن مدیریت دانش در شهرداری زاهدان نمودند. یافته

التزام به برنامه دانشی و قدرت و مشروعيت دانشی دارای بيشترین اثرگذاری بر فرایند 

وهشی به شناسایی ( در پژ0211استقرار مدیریت دانش در سازمان هستند. صدری )

تهران پرداخت.  0های اصلی موفقيت در استقرار مدیریت دانش در شهرداری منطقه  شاخص

اطالعات  وی در این پژوهش گزارش نمود كه به ترتيب ابعاد نيروی انسانی، فرهنگی، فناوری

زاده و  و فرایندهای دانش در استقرار مدیریت دانش در سازمان حائز اهميت هستند. خادم

( ضمن پژوهشی با هدف تحليل روابط پنهان مراحل فرایند مدیریت دانش در 0211يلی )ف

شهرداری شيراز گزارش نمودند كه ذخيره دانش، اثرگذارترین فرایند مؤثر در مدیریت دانش 

های علمی به هنگام  مند اطالعات و داشته ها همچنين در دسترس قرار دادن نظام است. آن

از عوامل بسيار مؤثر در فرایند مدیریت دانش برشمردند. محمودی و نياز توسط مدیران را 

های سازمانی و تعهدسازمانی با مدیریت دانش در شهرداری  ( رابطه ارزش0211همكاران )

های  داری را بين ارزش های این پژوهش رابطه معنی مریوان را مورد بررسی قرار دادند. یافته
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دار با مدیریت دانش  ما تعهد سازمانی دارای رابطه معنیسازمانی و مدیریت دانش نشان داد ا

های  داری با ارزش نبود. همچنين طبق این پژوهش تعهد عاطفی و مستمر رابطه معنی

( در پژوهشی عوامل اصلی موفقيت در استفاده از 2005سازمانی داشت. هونگ و همكاران )

دادند. هفت عامل در  سيستم مدیریت دانش در صنعت داروسازی را موردبررسی قرار

استراتژی  -0اند از:  موفقيت سيستم مدیریت دانش مورد شناسایی قرار گرفت كه عبارت

زیرساخت سيستم اطالعاتی،  -2سازمانی،  فرهنگ -3الگوبرداری و ساختار دانشی اثربخش، 

محيط یادگيری و  -0رهبری و تعهد قوی مدیریت ارشد،  -0درگيری و آموزش افراد،  -0

( نقش مدیریت 2016ای و كار تيمی. چو و چن ) ارزیابی از آموزش حرفه -0ل منابع و كنتر

دانش مؤثر با رویكرد سازمانی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد كه زیر ساختار 

دانشی )فناوری، ساختار و فرهنگ( همسو با فرایند دانشی )اكتساب دانش، تبدیل دانش، 

هایی  شرط های حياتی( است و یا به عبارتی پيش از دانش، قابليت كاربرد دانش و حفاظت

( در پژوهشی 2018شود. رودلينين و همكاران ) برای مدیریت دانش مؤثر در نظر گرفته می

سازی و تحوالت،  با عنوان مدل فرایند مدیریت دانش بيان داشتند كه در زمينه جهانی

( در 2017ها است. نواك ) افزایش كارایی سازمان مدیریت بالقوه دانش یک ابزار اثرگذار برای

سازمانی و مدیریت  پژوهشی با عنوان مدیریت دانش و عملكرد سازمانی نشان داد كه فرهنگ

داری با هم دارند. ماركوس و همكاران  دانش و عملكرد كاركنان رابطه مثبت و معنی

تقال دانش و بلوغ مدیریت ( نيز در پژوهشی به بررسی رابطه بين تعهد سازمانی، ان2019)

دانش در دانشگاه دولتی برزیل پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد تعهد سازمانی و 

ویژه در كشورهای درحال توسعه، شكاف  تأثيرگذاری بر مدیریت دانش در بخش دولتی، به

 بزرگی را ایجاد كرده است.

شناسی  آسيب دهد، مطالعات زیادی درخصوص بررسی پيشينه پژوهش نشان می

های داخلی نيز، به  ها انجام نشده است و پژوهش استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری

اند. همچنين درباره شهرداری تهران، هيچ  عوامل مهم استقرار مدیریت دانش پرداخته

بين  پژوهشی مبنی بر واكاوی و ارزیابی نحوه استقرار نظام مدیریت دانش یافت نشد. دراین

ه این پرسش پاسخ داده شود كه وضعيت استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری باید ب

 توان وضعيت كنونی آن را نمایش داد؟ تهران چگونه است و با چه مدلی می



 

 

 

 

 

 
 

 3111،تابستان31(،سالپنجم،شمارهیاي)علمريزيتوسعهشهريومنطقهفصلنامهبرنامه 12
 

 شناسی پژوهش روش
گيری  با توجه به نوع كاری كه در این پژوهش صورت گرفته است، این پژوهش جهت

گيرد.  های تفسيری قرار می ی است و در زمره پژوهشكاربردی دارد و از سویی پژوهش كيف
استفاده  0مند بنياد با رویكرد نظام این پژوهش به لحاظ استراتژی، از راهبرد نظریه داده

كند و با توجه به اینكه هدف پژوهش حاضر، بررسی وضع موجود استقرار نظام مدیریت  می
زمانی آن تک مقطعی بوده و دانش در شهرداری تهران است، هدف، تبيين است و افق 

آوری گردیده است. جامعه آماری این پژوهش را، آن دسته از  ها با ابزار مصاحبه جمع داده
دهند كه  كنند تشكيل می كارمندان شهرداری تهران كه در حوزه مدیریت دانش فعاليت می

تكراری از  ها تا جایی پيش رفت كه مطالب انتخاب شده بودند. مصاحبه 3برفی به روش گلوله
ها به اشباع نظری رسيدند. برای اطمينان از اشباع نظری  افراد جدید حاصل شد و داده

ها، مصاحبه با دو نفر دیگر ادامه یافت و اشباع تأیيد شد و بنابراین تعداد  داده
 نفر رسيد. 08شوندگان به  مصاحبه

ای و نظریه  ریه زمينهها، نظ های نظریه برخاسته از داده بنياد )كه با نام نظریه داده
و  2توسط گليزر 0100شود( یک راهبرد استقرایی است كه در سال  بنيادی نيز شناخته می

عنوان بهترین نمونه  ( كه عموماً به0280فرد و امامی،  به وجود آمد )دانایی 0استراوس
( 1990(. استراوس و كوربين )Saunders et al, 2009رود ) رویكرد استقرایی به شمار می

های تحليل  اند كه با استفاده از گام مند، سه تكنيک كدگذاری پيشنهاد داده در رهيافت نظام
ها، مشتمل بر كدگذاری باز، محوری و گزینشی و تدوین یک الگوی منطقی یا یک  داده

(. جدول زیر، 0213فرد و همكاران،  توصيف بصری از نظریه توليدشده تأكيد دارد )دانایی
 دهد. ری باز، محوری و انتخابی را نشان میمراحل سه كدگذا

 بنیاد مند نظریه داده مراحل کدگذاری در رویکرد نظام .1جدول 
 مراحل نوع کدگذاری

 كدگذاری باز
 كدگذاری اوليه: توليد مفاهيم

 ها كدگذاری ثانویه: ظهور مقوله

 كدگذاری محوری
ای،  یط علّی، زمينهها و شناسایی مقوله محوری، شرا ارتباط منطقی بين مقوله

 گر، راهبردها و پيامدها مداخله

 تبيين نظریه كدگذاری انتخابی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Systematic 

2. Snowball sampling 

3. Glaser 

4. Strauss 
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 نيز، فرآیند این پژوهش ارائه شده است. 3در جدول 

 (1312فرد و همکاران،  فرآیند پژوهش )برگرفته از دانایی .2جدول 

  بنيادی   كاربردی    ارزیابی های پژوهش گیری جهت

  استقرایی قياسی  طبيقیت رویکردهای پژوهش

      پيمایش  رویش نظریه       نگاری قوم     اقدام پژوهی های پژوهش استراتژی

      اكتشاف       بينی پيش    تبيين اهداف پژوهش

  تک مقطعی       چندمقطعی های پژوهش افق

       بررسی اسناد    مصاحبه        پرسشنامه       مشاهده ها های گردآوری داده شیوه

 شوندگان پرسيده شد عبارت است از: هایی كه از مصاحبه پرسش

به نظر شما، چرا استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران، هنوز به نتيجه نرسيده 

است؟ چه عوامل و موانعی بر سر راهِ استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران، 

سازی مدیریت دانش دارد  ؟ شرایطی كه شهرداری تهران از باب پيادهكنيد احساس می

چيست؟ تاكنون چه راهبردها و اقداماتی برای استقرار مدیریت دانش در شهرداری تهران 

كنيد؟ پيامدهای استقرار نامطلوب  ها را چگونه ارزیابی می اتخاذ و اجرا شده است؟ شما آن

 مدیریت دانش در شهرداری چيست؟

 ها یافته

سازی  شود. در این پژوهش، پس از پياده بنياد، سه مرحله كدگذاری انجام می در نظریه داده

ها كه دارای مفهومی بودند، برچسب یا  ها، برای هركدام از سطرها و پاراگراف متن مصاحبه

ها  كد از همه مصاحبه 301كد مفهومی تخصيص داده شد )كدگذاری باز(. در این مرحله، 

بندی گردید و مقوله  و در ادامه، كدهای مشابه در قالب یک مقوله، دسته استخرا  شد

گر، راهبردها و پيامدها شناسایی شد )كدگذاری  ای، مداخله محوری، شرایط علّی، زمينه

بندی گردید. در  كد دسته 08(. در این مرحله، كدهای مشابه در قالب 3محوری( )شكل 

نتایج دو مرحله قبل، خلق نظریه اتفاق بيفتد  آخرین مرحله، تالش شد با استفاده از

 گردد. )كدگذاری انتخابی(. در ادامه، هركدام از مراحل كدگذاری تشری  می
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 کدگذاری باز

های بالقوه پدیده در نظر گرفته یا تحليل  عنوان نشانه های واقعی به پيشامدها یا فعاليت

ای تحليل  واحدهای پایه 3. مفاهيمنمایند دریافت می 0سان برچسب مفهومی شوند و بدین می

دهند و از  بوده و سط  باالتری را نشان می 2تر ها در مقایسه با مفاهيم، انتزاعی هستند. مقوله

 (.0213فرد و همكاران،  شوند )دانایی طریق همان فرآیند تحليل انجام مقایسات توليد می

وردبررسی قرار گرفت. پس از انجام هر مصاحبه، متن آن پياده شده و سطر به سطر م

ها كه دارای مفهومی بودند، یک كد اوليه  در این مرحله برای هركدام از سطرها یا پاراگراف

ها،  طور واض ، مفهوم آن را برساند تخصيص یافت. پس از كدگذاری همه مصاحبه كه به

كد یا مفهوم حاصل شد. در مرحله بعد، این كدها بر اساس مشابهت مفهوم در  301

تر از  تر كه انتزاعی خانواده قرارگرفته و برای هر خانواده یا دسته یک كد جامع های هم دسته

مقوله ظهور  08كدهای مرحله قبل بود اختصاص یافت. در این مرحله )كدگذاری ثانویه(، 

شده از سوی استراوس و كوربين، هركدام از  یافت كه در مرحله بعدی، بر اساس مدل ارائه

گر،  ای، مداخله ه به كاركردشان، در قالب پدیده محوری، شرایط علّی، زمينهها با توج مقوله

 دهد. راهبردها و پيامدها جانمایی شدند. جدول زیر، نمونه كدگذاری باز را نشان می

 ها شده از مصاحبه نمونه کدهای باز استخراج .3جدول 

 کد باز شده جمالت نقل

دانش در شهرداری تهران عملياتی بشه، های مهمی كه نميذاره مدیریت  یكی از علت

نگری مدیران شهرداری هست؛ یعنی هر مدیری صرفاً ميخواد حوزه خودش رو آباد  بخشی

بكنه بدون اینكه كل سيستم رو ببينه. در بحث مدیریت دانش هم، همچين اتفاقی افتاده و 

 هر كسی اومده یه كاری كرده ولی آخرش تقریباً هيچی.

 نگری در نبود كالن

 مدیران

ها  شهرداری یه جای سياسی هست و سياست در خيلی از مسائل دخالت داره. در انتصاب

در طراحی ساختار و... . به همين خاطر نگاه تخصصی خيلی از مواقع قربانی نگاه سياسی 

 ميشه.

غلبه رویكرد 

سياسی به رویكرد 

 فنی و تخصصی

د دلشون نميخواد اطالعات و های شهرداری زیا یک بحث مهمی كه هست آینه كه بچه

دانش خودشون رو با بقيه به اشتراك بذارن. حاال به هر دليلی. لذا برای اینكه مدیریت 

 دانش در شهرداری بودجود بياد، ابتدا باید این روحيه رو تغيير داد.

ضعف فرهنگ 

اشتراك دانش در 

 سازمان
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1. Conceptual Label 

2. Concepts 

3. More Abstract 
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 کدگذاری محوری

یابد. در این  ک محور یا مقوله، تحقق میبه این دليل محوری است كه كدگذاری حول ی

شده و سرجای خود قرار  ها و ابعاد حاصل از كدگذاری باز تدوین ها، ویژگی مرحله مقوله

ای در مورد روابط ایجاد شود. در این مرحله پژوهشگر یک مقوله  گيرند تا دانش فزاینده می

ی كه در حال بررسی است مرحله كدگذاری باز را انتخاب كرده و آن را در مركز فرآیند

دهد. این  ها را به آن ربط می دهد و سپس دیگر مقوله قرار می 0عنوان پدیده مركزی به

های  شود. مقوله ناميده می 3مرحله مشتمل بر ترسيم یک نمودار است كه الگوی كدگذاری

 (:0213فرد و همكاران،  اند از )دانایی دیگر عبارت

هایی هستند كه  گذارند. مقوله پدیده مركزی تأثير می الف( شرایط علّی: عواملی كه بر

دهند و منجر به وقوع و یا گسترش پدیده موردنظر  مقوله اصلی را تحت تأثير قرار می

كه، ازآنجاكه، چون، به سبب، به علت و... بيان  شوند و با واژگانی مانند وقتی، درحالی می

 شوند. می

گيرد و مبتنی بر  پدیده مركزی صورت میهایی كه در پاسخ به  ب( راهبردها: كنش

هایی برای كنترل، اداره و برخورد با پدیده مورد نظر هستند. راهبردها،  ها و واكنش كنش

 اند. ها و احساساتِ بازیگرانی است كه پدیده محوری را خلق كرده ها، واكنش كنش

گذارند.  می ای: عوامل محيطیِ خاص و عمومی كه بر راهبردها تأثير پ( شرایط زمينه

 افتد. ها اتفاق می ها و واكنش محل حوادث و وقایع متعلق به پدیده هستند كه در آن، كنش

ها را  بخشند و یا آن گر: راهبردها را در درون زمينه خاصی سهولت می ت( مداخله

 كنند. محدود می

است باشد. نتایجی  كارگيری راهبردها می آمده از به دست های به ث( پيامدها: خروجی

 ها هستند. ها و واكنش شوند و حاصل كنش كه در اثر راهبردها پدیدار می

ای از   ( پدیده محوری: به معنای ایده، حادثه، رویداد و واقعه اصلی است كه مجموعه

شوندگان است و از فراوانی  ها به آن مربوط است. به عبارتی، دغدغه اصلی مصاحبه كنش

 توان آن را تشخيص داد. تكرار می

شوندگان و تكرار آن در همه  پدیده محوری در این پژوهش، به دليل دغدغه مصاحبه

ای كه از  مقوله 08تعيين شد.  "عدم استقرار مناسب نظام مدیریت دانش"ها،  مصاحبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Core Category or Phenomenon 

2. Axial Coding Paradigm 
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نشان  2مرحله كدگذاری باز ظهور یافتند در قالب متغيرهای كدگذاری محوری در شكل 

 داده شده است.
 

 
 

 مدل کدگذاری محوری استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران .1شکل 

 بحث

 شرایط علّی تأثیرگذار بر استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران

در طول زمان، شرایطی به وجود آمده كه روند استقرار مدیریت دانش در شهرداری تهران را 

های جدی مدیران  حمایت ه و آن را غير مؤثر كرده است. عدمهایی مواجه نمود با چالش

 زمینه

 ضعف فرهنگ اشتراك دانش در سازمان 

 اسی به رویكرد فنی و تخصصیغلبه رویكرد سي 

 عدم هماهنگی برخی واحدها با ستاد مركزی شهرداری 

 
 

 علل 

  عدم حمایت از سوی مدیران

 ارشد

 در مدیران نگرینبود كالن 

  نبود مدیریت دانشِ مدیریت

 دانش

 عدم پایش مناسب برنامه

 سالههای پنج

 نرخ باالی جابجایی مدیران 

  عدم شایستگی برخی

 متوليان

 ياستگذاری از اجراجدایی س 

 

پديده

محوري

عدم استقرار 

مناسب نظام 

 مديريت دانش

 پیامدها

  اتالف منابع و

 زمان

  دشواری

استقرار مطلوب 

نظام مدیریت 

 دانش

 راهبردها

  تشكيل كميته

 راهبری مدیریت دانش

 های اجرای برنامه

 آموزشی

 گرشرایط مداخله

 داری تهرانعدم مطالبه و پيگيری كنشگران و واحدهای شهر 

 مدیران جابجایی باالی نرخ 

 پذیران به مدیریت دانشعدم وابستگی سازمانی دانش 
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شوندگان به آن تأكيد داشتند. مدیریت  ترین عواملی بود كه مصاحبه ارشد شهرداری، از مهم

ها است كه در بسياری  وری سازمانی، مدت منزله ابزاری برای تحول و افزایش بهره دانش، به

توجهی از سوی  گرفته و در ایران نيز، اقدامات قابلاز كشورهای پيشرفته دنيا موردتوجه قرار

های دولتی و خصوصی ازجمله وزارت نيرو، شركت ملی گاز ایران  ها و شركت برخی سازمان

شده است. در این امتداد، شهرداری تهران نيز با مجموعه اقداماتی )هرچند  و ... انجام

ما در این ميان، عدم اعتقاد برخی پراكنده( اهميت و ضرورت این مهم را نشان داده است؛ ا

مدیران و نداشتن اراده الزم و كافی برای استقرار مطلوب نظام مدیریت دانش، متولی اصلی 

ها ناشناخته گذاشته و موجب شده گسستگی در اقدامات مربوط به این حوزه  آن را سال

ای، همه  بخشنامه، معاونت توسعه منابع انسانی، با ابالغ 0211روی دهد تا اینكه در سال 

 كند. های مدیریت دانش در شهرداری تهران را متمركز می فعاليت

نگری مدیران موجب شده است، هركدام از واحدهای  ها، بخشی در طول این سال

تنهایی، به فكر استقرار نظام مدیریت  شهرداری، بدون در نظر گرفتن یكپارچگی سازمانی، به

توجهی، اقداماتی را در این حوزه به  های قابل صرف هزینهدانش بوده و برخی از واحدها، با 

آهن شهری  برداری متروی تهران و حومه، شركت راه انجام برسانند. برای مثال شركت بهره

ریزی شهر تهران،  ، مركز مطالعات و برنامه00و  06های مناطق  تهران و حومه، شهرداری

ه كل ارزشيابی و كارگزینی مدیران و چندین اداره كل ارزیابی عملكرد و بهبود مدیریت، ادار

افزار مدیریت  اندازی نرم صورت ناهماهنگ با یكدیگر، با انجام اقداماتی نظير راه واحد دیگر به

اند،  های گوناگون و نظایر آن، سعی كرده ها و نشست های مرتبط، جشنواره دانش، پژوهش

مدت، به  ها در كوتاه ياری از آننظام مدیریت دانش را در حوزه خود مستقر كنند كه بس

هایی كه  شده است. جالب آنجاست كه با هزینه انداز و برنامه، متوقف دالیلی مانند نبود چشم

افزار  شد این نرم شده است؛ می صورت پراكنده انجام افزار مدیریت دانش به اندازی نرم برای راه

 اندازی كرد. را برای كل سازمان راه

مهمی كه منجر به وقوع پدیده محوری این پژوهش شده است، یكی از علل بسيار 

نبود مدیریت دانش در انجام اقدامات مربوط به استقرار مدیریت دانش در واحدهای 

های مختلف، بدون در نظر گرفتن ماهيت  كه بخش طوری گوناگون شهرداری تهران است به

های  ها، هزینه ایر بخشهای خود به س مدیریت دانش و اشتراك اطالعات و درس آموخته

برداری متروی تهران و حومه،  اند. برای مثال، شركت بهره زیادی را متوجه سازمان نموده

اندازی كرده و دقيقاً  افزار مدیریت دانش را راه ها، نرم ضمن عقد قرارداد با یكی از شركت
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ارتباطات و  همان اقدام با صرف هزینه كمتر یا بيشتر از سوی سازمان فناوری اطالعات و

های یادشده،  و با همان شركت مشاور انجام شده است! یعنی، سازمان 06شهرداری منطقه 

گذاری تجارب و اقدامات خود برای  ماهيت مدیریت دانش را از یاد برده و بدون اشتراك

اكنون بسياری از این اقدامات مسكوت  كه، هم طوری اند به وری را زیر سؤال برده یكدیگر، بهره

 اند. انده و یا از فرایندهای كاری حذف شدهم

توانست مانع وقوع پدیده محوری شود، پایش و ارزیابی مؤثر  یكی از عواملی كه می

برنامه مذكور  03ماده  0ميزان تحقق برنامه سوم توسعه شهر تهران بود. با توجه به بند 

ایش این مهم مبنی بر طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران، پ

توانست، سرعت و كيفيت تحقق این بند را افزایش دهد؛ اما با كوتاهی و ضعف عملكرد  می

 توجهی برای سازمان ایجاد شده است. های قابل متوليان این امر، هزینه

نرخ باالی جابجایی مدیران در شهرداری تهران نيز، یكی از عواملی است كه انجام 

اساسی مواجه كرده است. استقرار نظام مدیریت دانش در  های بلندمدت را با چالش طرح

بر است و نياز است كه مدیران با دقت و رصد مستمر  قالب یک فرایند سازمانی، امری زمان

روندها، تحقق مطلوب آن را تسهيل كنند؛ اما با توجه به اینكه، ميزان ثبات مدیریت در 

آفرین در این سازمان، با  های تحول شهرداری تهران، كمتر از دو سال است، تحقق طرح

 چالش مواجه شده است.

ساالری در تعيين برخی متوليان مدیریت دانش، موجب شده، در طول  عدم شایسته

هایی در مسير تحقق این مهم در شهرداری تهران ایجاد شود و یا  زمان، یا انحراف

! مانعی بزرگ در مسير ها و عدم آشنایی متوليان با مفاهيم اوليه مدیریت دانش سردرگمی

استقرار آن فراهم آورد. برای مثال، فالن عضو شورای شهر، با حمایت از یک نفر، بدون در 

نظر گرفتن تخصص و تجربه وی، او را در جایگاهی در حوزه مدیریت دانش كه نيازمند 

شدت كاهش  وری در سازمان به گمارد و بدین ترتيب، بهره های متفاوتی است می شایستگی

ریزی و توسعه منابع انسانی كه رویكردی علوم  ها بيشتر در معاونت برنامه یابد. این نگاه می

كه شاهد حضور مهندسان عمران و معماری و مكانيک در  انسانی دارد بيشتر است طوری

این معاونت مهم و راهبردی هستيم. اساساً، نگاه برخی از مدیران جامعه ما درباره موضوعات 

كه هركسی با هر تخصصی  كنند طوری ، كه آن را امری ساده قلمداد میعلوم انسانی

 وری وارد كرده است. ها را به انجام برساند، ضربه مهلكی به بهره تواند این مأموریت می

اما آنچه امروز، پس از ابالغ بخشنامه استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران، 

گذاری از اجرا است  جه نموده است، جدایی سياستتحقق این مهم را با چالش اساسی موا
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منزله دبيرخانه، مسئوليت  كه در نظامنامه ابالغی، اداره كل ارزشيابی و كارگزینی مدیران به

ریزی شهر تهران، مسئوليت اجرا را بر عهده دارند.  گذاری و مركز مطالعات و برنامه سياست

گذاری  سط شهردار تهران(، جدایی سياستشود )تو صورت واحد اداره می در سازمانی كه به

كند. مجریان همواره تحت  از اجرا، سازمان را سردرگم نموده و متوليان را كم انگيزه می

گذاران بوده و الزم است هر نوع اقدام خود را با آنان هماهنگ كنند. طبيعی  نظارت سياست

ها را نيز خواهد  طرح است كه این نوع مواجهه، ضمن كاهش انگيزه مجریان، سرعت اجرای

 كاست.

 ای تأثیرگذار بر استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران شرایط زمینه

شرایطی كه مدیریت دانش، تالش دارد جای خود را در آن باز كند، چندان مساعد نيست. 

های سازمانی در شهرداری تهران از وضعيت مناسبی  فرهنگ اشتراك دانش و درس آموخته

های  توان در هزاران پژوهش و مستندی كه در حوزه ار نيست كه این موضوع را میبرخورد

یافته و  های گوناگون سازمان و با صرف ميلياردها تومان هزینه، انجام مختلف در بخش

ها، یا محدود یا غيرممكن است متوجه شد. این وضعيت در  دسترسی به بسياری از آن

 شود. ده میوبيش دی فرهنگ بين كاركنان نيز كم

یابد و بسياری از  نگاه سياسی برخی از مدیران، بر رویكردهای فنی و تخصصی غلبه می

های  كند. در شهرداری تهران نيز، نگاه ها را در ميان و بلندمدت با شكست مواجه می طرح

ها نمایان است. رهبر یک جریان سياسی، یک نفر را  ها و برخی از تصميم سياسی در انتصاب

اش،  شده، بدون در نظر گرفتن تخصص و تجربه كند و فرد معرفی داری معرفی میبه شهر

شود. همچنين، غلبه  شده برای شهرداری می های تعریف گير بخش مهمی از مأموریت تصميم

توان در واگذاری مأموریت مدیریت دانش به مركز  نگاه سياسی بر نگاه فنی و تخصصی را می

هران مالحظه نمود. قبل از این واگذاری، توضيحاتی به مدیرانِ ریزی شهر ت مطالعات و برنامه

از سوی متخصصان و  3و دانش 0گير درباره ماهيت و تفاوت دو واژه علم وقتِ تصميم

صورت كه آن چيزی كه از روشی علمی در یافتن نتایج بهره ببرد  مشاوران داده شد بدین

منزله دانش  یابند به ه عمل ظهور میهایی كه در عرص علم است و آن دسته از درس آموخته

ریزی شهر تهران، با در نظر گرفتن ساختار  شوند و مركز مطالعات و برنامه در نظر گرفته می

دهی و  و وظایف آن، مأموریتی در حوزه علم در شهرداری دارد و از سویی توان سازمان
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1. Science 

2. Knowledge 
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ی مدیریت دانش به آن، هماهنگی همه واحدهای شهرداری تهران را ندارد و بنابراین، واگذار

این مهم را در ميان و بلندمدت تضعيف خواهد كرد. از سویی، مقوله مدیریت دانش در زمره 

گيرد كه در شهرداری تهران در چارچوب  اقداماتِ مربوط به نوسازی و تحول اداری قرار می

غام دو ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا )كه از اد معاونت جدیدالتأسيس برنامه

 باشد. ریزی، توسعه شهری و امور شورا تشكيل شد( می معاونت توسعه منابع انسانی و برنامه

ها و  دليل گستردگی ساختار شهرداری تهران و وجود برخی شركت از سویی، به

های مستقل، موجب شده تا برخی از این واحدها، هماهنگی الزم و كافی با ستاد  سازمان

 مسألهنداشته باشند و خود را تافته جدابافته قلمداد كنند. این مركزی شهرداری تهران 

های مدیریت دانش از طریق عقد  موجب شده تا این واحدها، رأساً اقدام به اجرای طرح

قرارداد با پيمانكاران و مشاوران خصوصی )حتی بعد از ابالغ نظامنامه مدیریت دانش( 

 نمایند.

ران در این فضایی كه ترسيم گردید در حال استقرار مدیریت دانش در شهرداری ته

 های مهمی را بر سر راه مدیریت دانش قرار داده است. انجام است و این شرایط، چالش

 راهبردهای استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران

برای استقرار مطلوب مدیریت دانش در شهرداری تهران، راهبردهایی تدوین و به مرحله 

های مدیریت دانش  سازی فعاليت است. یكی از راهبردهای مهم و الزم، یكپارچهاجرا رسيده 

كميته "ای متشكل از ذینفعان و متوليان پراكنده آن بنام  در كل سازمان با تشكيل كميته

های مهم آن، ابالغ نظامنامه مدیریت دانش  بود كه یكی از خروجی "راهبری مدیریت دانش

كه در بخش قبلی ارائه شد، با توجه به عدم رویكرد فنی و  باشد؛ اما بنا به دالیلی می

تخصصی، تدوین نظامنامه مذكور مبتنی بر نظر خبرگان حوزه مدیریت دانش و كارشناسان 

این حوزه در شهرداری، پيش نرفت و نظامنامه مطلوبی نگاشته نشد. همچنين، یكی از 

های سازمانی  ل درس آموختهتوان به تدوین دستورالعم های مهم این كميته می خروجی

سازی نحوه استخرا  تجارب كاركنان شهرداری تهران  اشاره نمود كه در جهت یكپارچه

 باشد. می

توان  از راهبردهای دیگری كه برای استقرار مطلوب مدیریت دانش در شهرداری می

ز منظور استفاده ا های آموزشی و پرورش مهندسان دانش به اشاره نمود، اجرای برنامه

سازمانی و تسهيل ایجاد جریان دانش در واحدهای گوناگون  های درون ظرفيت سرمایه

های  نفر از كاركنان شهرداری تهران، در دوره 06شهرداری تهران بود. در این امتداد، حدود 
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پایه سه را دریافت  ای شركت نموده و گواهی مهندس دانش شده از مبتدی تا حرفه بينی پيش

 اند. كرده

 ای تأثیرگذار بر استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران مداخله شرایط

عدم مطالبه و پيگيری كنشگران و واحدهای شهرداری تهران یكی از عوامل مهمی است كه 

دهد. واحدهای گوناگون شهرداری،  را تحت تأثير قرار می "تشكيل كميته راهبری"راهبرد 

تِ كميته راهبری، در حال انجام اقدامات مربوط به بدون توجه به مصوبات و حدود اختيارا

مدیریت دانش هستند. حتی از ظرفيت این كميته كه دارای بودجه و مشاورانِ متخصص 

كاری كميته راهبری نيز شده  تفاوتی منجر به كم كنند. این بی برداری نمی باشد، بهره می

 است.

منزله  پدیده محوری بود، به نرخ باالی جابجایی مدیران كه یكی از علل اصلی وقوع

كنند. از سویی، عدم وابستگی  شده را محدود می گر نيز، راهبردهای اشاره یک مؤلفه مداخله

شده با  بينی های پيش پذیران به مقوله مدیریت دانش، حضور آنان را در دوره سازمانی دانش

 مسألهآورد. این  هایی را در محل خدمت آنان به وجود می كند و محدودیت چالش مواجه می

تر شده و در  پذیران به مقوله مدیریت دانش كمرنگ شود تمركز و تعلق دانش موجب می

 شده روی این موضوع به هدر رود. گذاری انجام بلندمدت، سرمایه

 پیامدهای عدم استقرار مناسب نظام مدیریت دانش

شد، منابع و زمان را طبيعی است كه پيامدهای حاصل از راهبردهایی كه در بخش قبل ارائه 

ها را افزایش داده و استقرار مطلوب و علمیِ مدیریت دانش را با  كاری دهد و دوباره هدر می

 كند. دشواری مواجه می

 کدگذاری انتخابی یا گزینشی

سازی از طریق  هاست. فرآیند یكپارچه سازی و بهبود مقوله این بخش، فرآیند یكپارچه

شود. مقوله  دهد انجام می ها را به هم پيوند می ه مقولهك 0هایی مانند خط داستان روش

فرد و همكاران،  هاست )دانایی سازی و بهبود مقوله محوری، بخش بسيار مهمی از یكپارچه

ها حول مقوله محوری  شود با كنار هم نهادن شرح مقوله (. در این مرحله، سعی می0213

شده و ضمن آن، حول این رشته  ارائه منزله مضمون اصلی، یک روایت نظری برای پدیده به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(، یک 3660مند ایجاد شود. بنا به نظر كرسول ) ها، ارتباطی نظام اصلی، بين مفاهيم و مقوله

صورت نمودار، به  تواند نظریه خود را به سه شيوه ارائه دهد: به بنياد، می پرداز داده نظریه

ها )یا فرضيات( )مهرانی و  ای از گزاره شكل روایت یک داستان و یا به شكل مجموعه

 (.0210اسكندر، 

نيروی انسانی، امری  00666ها و  مدیریت دانش در سازمانی با گستردگی مأموریت

ای كه روزانه، اطالعات انبوهی  ضروری است و در نبود آن، اداره این سازمان و شهر، در برهه

ت دانش در شهرداری تهران، برانگيز است؛ اما چرا استقرار مدیری شود، امری تعجب توليد می

طور كه باید محقق نشده و با نقطه مطلوب فاصله دارد. نگارندگان، در بازدیدهای  هنوز آن

ميدانی كه از چند سازمانِ ایرانی پيشرو در بحث مدیریت دانش داشتند، یكی از موانع 

تفاده از های غيرعلمی و عدم اس ها را، نگاه بزرگ استقرار مدیریت دانش در این سازمان

دانند. برای مثال وزارت نيرو كه از طریق  های داخلی و خارجی مشابه می تجارب سازمان

ای قرارگرفته بود و از پيشروان  وری آسيایی، موردحمایت مالی و مشاوره سازمان بهره

سازی را تكميل كنند،  باشد، بدون اینكه چرخه فرهنگ مدیریت دانش در ایران نيز می

افزاری در وزارت، برای استقرار نظام مدیریت  اندازی نرم ولوژی از طریق راهسرعت از تكن به

كنند و این تعجيل، در ميان و بلندمدت، ایجاد جریان دانشی در وزارت و  دانش استفاده می

نماید. همين رویه در  استقرار كامل نظام مدیریت دانش را با چالش جدی مواجه می

شود. این رویكرد، به شدت از  و...( نيز دیده می 06قه شهرداری تهران )شركت مترو، منط

پذیرد. از سویی، عدم توجه به  ساالری در انتصاب متوليان مدیریت دانش، تأثير می شایسته

نظرهای فنی و كارشناسی از سوی مدیران و فدا كردن منفعت عامه برای رسيدن به مقصود 

كند و تحقق  گير می یت دانش را زمينسازی و تحول، از جمله مدیر سياسی، هر نوع جریان

نماید. در این امتداد است كه مدیریت دولتی نوین، پيشنهاد  آن را به رؤیا تبدیل می

كند تا  كارگيری رویكردهای بخش خصوصی را به نهادهای عمومی ارائه می یادگيری و به

 وری ارتقا یابد. بهره

 گیری و پیشنهادها نتیجه

شود كه عدم حمایت مدیران ارشد، یكی از موانع  ن، مالحظه میهای پيشي با بررسی پژوهش

ها  توجهی كه در سایر پژوهش های محوری مشابه هستند؛ اما نكته قابل و علل وقوع پدیده

دیده نشد، تشكيل كميته راهبری مدیریت دانش در شهرداری تهران بود كه به دليل عدم 

كه در  ت دانش در شهرداری شد تا جاییرویكرد تخصصی، منجر به استقرار نامطلوب مدیری
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اواخر دوره پنجم مدیریت شهری، این كميته با اصالحاتی كه در ساختار انجام شد، منحل 

 گردید.

ترین پيشنهادهایی كه برای رفع خألهای موجود بر سر راه استقرار نظام مدیریت  مهم

 شود عبارت است از: دانش در شهرداری تهران ارائه می

پس از ابالغ  گذاری با نهاد اجرا در مقوله مدیریت دانش: سیاست ادغام نهاد

عنوان دبيرخانه كميته راهبری، و مركز  نظامنامه، اداره كل ارزشيابی و كارگزینی مدیران به

ریزی شهر تهران، مسئوليت اجرای مدیریت دانش در شهرداری تهران را بر  مطالعات و برنامه

گذاری و نظارت بر اجرا بر عهده دبيرخانه و اجرای  استعهده گرفتند. امور مربوط به سي

هایی  مدت چالش ها بر عهده مركز مطالعات گذاشته شد. این دوگانگی در كوتاه دستورالعمل

هایی نيز گردید. بدین منظور،  كاری را ایجاد نمود و در برخی از موارد منجر به موازی

صورت  اجرا ادغام شوند و یک واحد بهگذاری با  شود امور مربوط به سياست پيشنهاد می

حل  گذاری و اجرا را برعهده داشته باشد. در این خصوص نيز، راه متمركز، مسئوليت سياست

استاندارد، تطابق و هماهنگی ساختار كالن مدیریت دانش با ساختار سازمان اداری و 

اونت نوسازی استخدامی كشور است. در این سازمان، امور مربوط به مدیریت دانش در مع

گيرد. از سویی مدیریت دانش امری در حوزه مدیریت تحول و نوسازی اداری  اداری انجام می

رغم داشتن مركزی به نام مركز مطالعات، این  است و سازمان اداری استخدامی نيز، علی

های  مقوله را متناسب با این مركز ندانسته است. همچنين، با توجه به نكاتی كه در بخش

توجهی به این نكات و برمبنای  اند و نباید با بی ذكر گردید، علم و دانش با هم متفاوتقبلی 

 سليقه، استقرار مدیریت دانش را با چالش مواجه نمود.

های كالن در حوزه مدیریت دانش،  الزم است قبل از ورود به هرگونه طرح :یرفتار تیهدا

و  یرفتار تیهدامنظور  ها به جشنوارهها و  حداقل به مدت دو سال اقدام به برگزاری طرح

ایجاد حس مطلوب در بدنه شهرداری نسبت به مقوله مدیریت دانش نمود. هرگونه عجله در 

 افزار و طرح دیگری، مدیریت دانش را برای بلندمدت تضعيف خواهد نمود. استقرار نرم

تقرار منظور اس به ها: تعریف مأموریت سازمانی مدیریت دانش برای برخی از پست

مطلوب مدیریت دانش و ایجاد جریان دانشی در بدنه سازمان، باید افرادی باشند كه 

وظيفه  گرفته و انجام مأموریت مربوط به مدیریت دانش را در واحدهای گوناگون برعهده



 

 

 

 

 

 
 

 3111،تابستان31(،سالپنجم،شمارهیاي)علمريزيتوسعهشهريومنطقهفصلنامهبرنامه 304
 

هایی اعم از  شود مسئوليت مدیریت دانش در بخش نمایند. در این امتداد پيشنهاد می

نام مدیریت دانش وجود  ها، واحدی به ها و... كه در ساختار آن تها، شرك مناطق، سازمان

 ها شوند. ندارد، مسئولين آموزش، مأمور به تحقق اهداف مدیریت دانش در آن بخش
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، تهران: نشر پيوند نو، ها مدیریت دانش در سازمان(، 0210ابطحی، سيدحسين و صلواتی، عادل. )

 چاپ اول.

مدل یابی معادالت »(، 0218دانی، بدرالدین و یعقوبی، نورمحمد. )اكبری، حميد؛ اورعی یز
سازی مدیریت دانش )نمونه  سازمانی با فرایند پیاده ساختاری رابطه فرهنگ

فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، سال دوم، ، «پژوهش: شهرداری زاهدان(

 .00-00: 0شماره 

حسين رحمانی رجمه: منوچهر انصاری و ت اصول مدیریت دانش،(، 0280برگرون، برین. )

 تهران: نشر مهربان، چاپ دوم. یوشانلویی

ترجمه: مهيار  مدیریت دانش،(، 0210چياشن، چن؛ اوگيوارا، ناوكی؛ نایر، پرابا و یانگ، رون. )

 .حسنی و محمدرضا پایدار، تهران: نشر نوین، چاپ اول

اسایی عوامل تأثیرگذار بر پیاده سازی شن»(، 0210پور، محمد باقر. ) پور، عباس و علی حسين
فصلنامه رشد فناوری، سال  ،«مدیریت دانش در دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

 .00-00چهاردهم، 

تحلیل روابط پنهان مراحل فرایند مدیریت »(، 0211زاده، محمدرضا و فيلی، اردالن. ) خادم

یه عمران و پروژه، نشر ،«دانش )موردمطالعه: حوزه فنی و عمرانی شهرداری شیراز(

 .20-26: 8سال دوم، شماره 

شناسی پژوهش کیفی در مدیریت:  روش(، 0213فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل. ) دانایی

 تهران: انتشارت صفار، چاپ دوم.رویکردی جامع، 

سازی نظام  طراحی مدل پیاده»(، 0288ربيعی، علی؛ حسينی، ميرزا حسن و خواجوی، زینب. )

 ،«های دولتی )مطالعه موردی شهرداری تهران( دانش در سازمان مدیریت
 .000-001های مدیریت، سال ششم،  پژوهش

ارزیابی عوامل مؤثر بر اجرائی شدن نظام »(، 0210رجبی سنگتراشانی، ليدا و مهرآرا، اسداهلل. )

 .81-00: 3رهبری و مدیریت آموزشی، سال دوازدهم، شماره  ،«مدیریت دانش

تأثیر مدیریت دانش »(، 0210د، حاجيه؛ ميرسپاسی، نيلوفر و عيسی پور، حميدرضا. )رجبی فرجا

 ،«1بر رفتار کارافرینانه کارکنان در سازمان مطالعه موردی شهرداری منطقه 
 .000-006پژوهی مدیریت، سال بيست و نهم،  فصلنامه آینده
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دیریت دانش بین کارکنان ارائه الگوی م»(، 0210رضوی، محمدرضا و قليپوركنعانی، یوسف. )
فصلنامه پژوهش كاربردی در فنی مهندسی، سال ، «شرکت صنعتی دریای ایران )صدرا(

 .320-300: 8دوم، شماره 

های مدیریت دانش متناسب  الگوی استراتژی»(، 0212سيدنقوی، ميرعلی و سهرابی، شهال. )

 ،«ری تهران(با وظایف مدیریت منابع انسانی و نوع مشاغل )موردمطالعه شهردا
 .80-02: 30های مدیریت عمومی، سال هفتم، شماره  پژوهش

 ارزیابی سطح بلوغ مدیریت»(، 0218شفيعی، سليمان؛ مرادی، محمود و احمدی، حميد. )

های مرکزی و  مطالعه موردی کتابخانه APOدانش بر اساس چارچوب 
دهی اطالعات،  ازمان، فصلنامه مطالعات ملی كتابداری و س«دانشگاه رازی های دانشکده

 .000-002: 0سال بيست و نهم، شماره 

سازی مدیریت دانش در شهرداری تهران با رویکرد  پیاده»(، 0211صدری ایوبی، حوریه. )
 ،«تهران( 1)موردمطالعه: شهرداری منطقه  ANPگیری چند شاخصه  تصمیم

 .000-010: 0نخبگان علوم و مهندسی، سال پنجم، شماره 

ای استقرار  عوامل زمینه»(، 0210لی؛ صادقی، احمد و طالیی شكری، شهاب. )طبرسا، غالمع

مطالعات  ،«مدیریت دانش )مورد مطالعه سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران(

 .36-0: 0دانش شناسی، سال دوم، شماره 

تهران: انتشارات فراشناختی  مدیریت دانش: حرکت به فراسوی دانش،(. 0280عدلی، فریبا. )

 ندیشه، چاپ اول.ا

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با عملکرد »(، 0210عسگرانی، مرتضی و اصغری، مرتضی. )
ماهنامه شباك )شبكه اطالعات  ،«4سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه 

 .30-02: 0های كشور(، سال بيست و سوم، شماره  كنفرانس

الگوی تأثیر »(، 0218فتاح و صادقی، محمد. ) قربانی زاده، وجه اهلل؛ رودساز، حبيب؛ شریف زاده،

نشریه  ،«مدیریت دانش فردی و سبك رهبری بر عملکرد سازمانی شهرداری تهران

 .000-008: 06مدیریت فردا، شماره 

(، 0210قلی پور سوته؛ رحمت اهلل، اسماعيلی، محمدرضا؛ هنری، حبيب و قربانی، محمدحسين. )

 در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از تدوین الگوی توسعه مدیریت دانش»

 .300-012: 02پژوهش در ورزش تربيتی، سال پنجم، شماره  ،«نظریه داده بنیاد
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 -سازی پارادایم مذاکرات حسابرس تبیین مدل»(، 0210مهرانی، ساسان و اسكندر، هدی. )
های تجربی حسابداری، سال ششم،  پژوهش ،«کار پیرامون گزارشگری مالی صاحب

 .006-002: 3اره شم

بررسی استراتژی و کارکردهای مدیریت دانش بر »(، 0210نوابی، سيدسعيد و اعظم، مرضيه. )
المللی دستاوردهای  كنفرانس بين ،«بهبود عملکرد، نوآوری و توانمندسازی سازمان

 نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، كر .

ارائه مدل مدیریت »(، 0210ر؛ تقسيمی، جمشيد و فاطمی، طيبه. )نيلی پور طباطبائی، سيداكب

 ،«دانش با رویکرد قابلیت یادگیری سازمانی )مطالعه موردی: شهرداری اصفهان(
 .00-30: 06دانش شناسی، سال یازدهم، شماره 

سازی مدیریت دانش  ضرورت پیاده»(، 0210هر  حسن آبادی، فهيمه و مظفری، محمدمهدی. )

اولين كنفرانس ملی مطالعات نوین  ،«ها و نقش آن در کسب مزیت رقابتی ندر سازما

 مدیریت در ایران.
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