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 چکیده
هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی و ارزیابی شاخص های مدیریت دانش بر مبنای مدل سازمان بهره وری آسیایی 

(APO)  در سطح شهرداری اراک می باشد. مدلAPO شاخص شامل رهبری، فرایند، نتایج مدیریت دانش،  7 شامل

سؤالی قابل ارزیابی و مورد تأیید سازمان ملی بهره وری  42افراد، یادگیری، فناوری و فرایندهای دانشی بوده و با یک ابزار 

مه ها، تعداد ایران می باشد. بدین منظور، با استفاده از فرمول کوکران و روش انتساب متناسب و پس از توزیع پرسشنا

نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد که جایگاه شهرداری اراک در چارچوب مدل بلوغ مدیریت  114

به ترتیب به عنوان پایین  67/18و فناوری با میانگین  31/13دانش، در مرحله آغاز قرار دارد و شاخص افراد با میانگین 

برای تحصیالت  Anovaمستقل برای جنسیت و آزمون  Tابی واقع شدند. نتایج آزمون ترین و باالترین شاخص مورد ارزی

نیز بیانگر آن بود که بین جنسیت و تحصیالت در ارزیابی شاخص های مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود ندارد. 

یت دانش در حاکی از تفاوت معنادار شاخص های ارزیایی شده مدیر Tukey HSDهمچنین نتایج آزمون تعقیبی 

 سازمانهای تابعه با مرکز و مناطق داشت.

 

 ، شهرداریAPOاستقرار مدیریت دانش، مدل  کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
در دنیای رقابتی امروز سازمانهایی امکان بقاء دارند که به سرمایه دانشی مجهز باشند. دانش به راستی توانایی و قدرت شده و 

ه این سرمایه متکی باشند. سازمانهای دانشی و دانشگران، بنیادها و ارکان اصلی توسعه پایدار جوامعی توسعه می یابند که ب

جوامع محسوب می شوند و مدیریت دانش مهمترین طریق نیل به اهداف رشد و ترقی به شمار می آید. دیگر برای پیشرفت 

نبع و عامل اصلی که همان دانش است، وجود نداشته منابع اقتصادی، طبیعی و نیروی انسانی به تنهایی کارساز نیست و اگر م

باشد، توسعه ای تحقق نخواهد یافت. اکنون توانایی بکارگیری دانش و توانمندی هایی چون جذب دانش، خلق دانش بازیابی 

مدیریت  امروزه .[1]جهانی پیدا کرده است مدانش و یافتن راه حل های جدید برای رفع نیازهای بشری، جایگاهی واال در نظ

دانش به عنوان ابزاری مهم که دانایی موجود را گردآوری می کند و نظم و پویایی می بخشد و در کل سازمان اشاعه می دهد، 

 .[2]اهمیت یافته است

ناآگاهی از سرمایه فکری، موجب عدم توجه کافی مدیریت به آن خواهد شد و عدم بهره برداری کامل  از ارزش افزوده قابلیتها 

. لذا ضرورت دارد تا سازمان در گام اول نسبت به ارزیابی کلی از شاخص های مدیریت دانش در سطح سازمان [3]ر پی داردرا د

 اقدام نموده تا بتواند برنامه ای مناسب جهت پیاده سازی را پیش بینی نماید. 

 :[4]بطور خالصه، پیاده سازی مدیریت دانش از سه دیدگاه قابل بررسی می باشد     
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 مدیریت دانش در سازمان -الف

سازمان مبتنی بر دانش، تفاوت های با سازمان های نسل های پیش از خود دارد. این نوع سازمان به لحاظ نوع ساختار به گونه 

ای طراحی شده که تولید دانش مطلوب، دسترسی، سهم و بکارگیری آن را حداکثر می نماید. در این دیدگاه راهکارها و 

ده سازی مدیریت دانش در سازمان عبارتند از تدوین برنامه های استراتژیک بر مبنای دانش، شکل دهی گروه های روشهای پیا

 دانشی، نظام پاداش دهی و دستمزد مبتنی بر دانش، سیستم های ارزیابی دانش سازمان.

 مدیریت دانش در آیینه فناوری -ب

توجهی نموده است. شکل گیری سیستمهای مدیریت اطالعات، سیستم فناوری اطالعات در سال های اخیر، پیشرفت های قابل 

های پشتیبانی تصمیم گیری و سیستمهای یهره مند از قابلیت هوش مصنوعی باعث تسریع، تدقیق، و بهینه سازی بسیاری از 

یرومند در جهت بهبود فرایندهای کاری در سازمان ها شده است. مدیریت دانش نیز از تکنولوژی اطالعات به عنوان یک ابزار ن

 فرآیندهای خود، استفاده می کند.

 مدیریت دانش در منابع انسانی -ج

منابع انسانی، ارزشمندترین منابع از دیدگاه مدیریت دانش محسوب می شوند. خبرگان و کارشناسان سازمان، همچون پایگاهی 

به صورت دانش آشکار یا پنهان در ذهن خود جمع آوری از دانش طی سال ها، تجارب، روندها، راه حل ها، ابتکارات و غیره را 

می نمایند. در این دیدگاه، مواردی همچون، ایجاد فرهنگ سازمانی مدیریت دانش و انگیزه های غیرمادی قابل مالحظه می 

 باشد.

 

 APOمدل سازمان بهره وری آسیایی 

امکان را می دهد که تمامی ابعاد برنامه مدیریت دانش لوغ مدیریت دانش، ابزاری است که به فعاالن مدیریت دانش این مدل ب

در این پژوهش، مدیریت  .[5]خود را اندازه گیری کرده و فرصتهای بهبود جهت تکامل برنامه دانشی خود را شناسایی کنند

ت. در این مورد ارزیابی قرار خواهد گرف APOدانش در مبنای مدل بلوغ مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی موسوم به 

این ابزار پرسشنامه ای است که برای کمک به سازمانها راستا ابزار استانداردی طراحی گردید تا بتوان به این هدف دست یافت. 

برای یک ارزیابی اولیه و سریع از آمادگی برای مدیریت دانش، طراحی شده است. این ارزیابی در ابتدای برنامه مدیریت دانش 

از شروع سفر مدیریت دانش، الزم است سازمان، نقاط قوت و فرصتهای بهبود خود را بداند. پس از ارزیابی، انجام می شود. قبل 

 سازمان می تواند روی برنامه های مدیریت دانش خود برای رفع کمبودهای شناسایی شده از طریق ارزیابی، تمرکز کند.

 
 : چارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی1شکل 
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یج ارزیابی، شناخت سطح آمادگی برای مدیریت دانش در سازمان را میسر می کند. سطوح آمادگی سازمان، ممکن است از نتا

سطح واکنش به عنوان پایین ترین سطح تا بلوغ به عنوان باالترین سطح، متفاوت باشد. شرایطی که هر یک از این سطوح را 

، یا ضعف چهار تقویت کننده، یادگیری و نوآوری و نتایج مدیریت دانش در تشریح می کنند، در حقیقت مربوط به وجود، نبود

 (.2سازمان اند)شکل شماره 

بر اساس عناصر اصلی چارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی، هفت دسته ممیزی در ابزار ارزیابی مدیریت      

 دانش این سازمان وجود دارند که عبارتند از:

بنیان ارزیابی می -دانش: این دسته، قابلیت رهبری سازمان را برای پاسخگویی به چالشهای اقتصاد دانش. رهبری مدیریت 1

کند. رهبری مدیریت دانش، در زمینه های سیاستهای مدیریت دانش و راهبردهای به کار گرفته شده در سازمان، ارزیابی می 

 الیتهای مدیریت دانش در سازمان ارزیابی می شود.شود. همچنین رهبری در زمینه های شروع، راهبری و تداوم فع

. فرایند: این دسته چگونگی استفاده از دانش در مدیریت، اجرا و بهبود فرایندهای کاری اصلی سازمان را ارزیابی می کند. 2

ر ارزیابی می کند همچنین ارزیابی می کند که سازمان دائماً به چه میزان فرایندهای کاری خود را برای رسیدن به عملکرد بهت

 و بهبود می بخشد.

. افراد: در این دسته، توانایی سازمان برای ایجاد و حفظ یک فرهنگ دانشی و یادگیری آن ارزیابی می شود. تالشهای سازمان 3

 برای تشویق به تسهیم دانش و تشریک مساعی، ارزیابی می شود. همچنین توسعه کارکنان دانشی نیز ارزیابی می شود.

اوری: دسته فناوری، توانایی سازمان برای توسعه و اجرای راه حل های دانش محور مانند ابزارهای تشریک مساعی و . فن4

 سیستمهای مدیریت محتوا را بررسی می کند. همچنین قابلیت اطمینان و دسترس پذیری این ابزارها ارزیابی می شوند

شناسایی، خلق، ذخیره، تسهیم، و به کارگیری نظامند دانش، ارزیابی می . فرایندهای دانشی: در اینجا، توانایی سازمان برای 5

شود. همچنین تسهیم بهترین روشهای انجام کار و دروس آموخته شده برای حداقل کردن دوباره کاریها و اختراع مجدد ارزیابی 

 می شود.

ویت یادگیری و نوآوری از طریق فرایندهای . یادگیری و نوآوری: این دسته، توانایی سازمان برای تشویق، پشتیبانی و تق6

نظامند دانشی را تعیین می کند. همچنین تالشهای مدیریت برای نهادینه کردن ارزشهای یادگیری و نوآوری و فراهم کردن 

 مشوقها برای تسهیم دانش ارزیابی می شوند.

ید شده برای مشتری، با محصوالت و خدمات جدید . نتایج مدیریت دانش: این دسته، توانایی سازمان را برای بهبود ارزش تول7

و بهبود یافته اندازه گیری می کند. همچنین توانایی سازمان برای افزایش بهره وری، کیفیت سودآوری، و حفظ روند رشد با 

 استفاده اثربخش از منابع و در نتیجه یادگیری و نوآوری را ارزیابی می کند.

 (:2در چارچوب مدل بلوغ مدیریت دانش وجود دارند عبارتند از)شکل شماره پنج سطح آمادگی سازمان که       

: انفعال: سازمان از این موضوع که مدیریت دانش چیست و چه اهمیتی در بهبود بهره وری و رقابت پذیری دارد، آگاه 1سطح 

 نیست.

ن است یک پروژه آزمایشی مدیریت : سطح ابتکار عمل: سازمان کم کم نیاز به مدیریت دانش را حس کرده یا ممک2سطح 

 دانش را شروع کند.

 : سطح توسعه: مدیریت دانش کامالً در سازمان اجرا شده و به گونه ای مؤثر به کار گرفته شده است.3سطح 

 : سطح پاالیش )کنترل(: اجرای مدیریت دانش به طور دائم و برای بهبود مستمر، ارزیابی می شود.4سطح 

  یریت دانش در سازمان رایج و غالب است.: مد: سطح بلوغ5سطح 
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 : مدل بلوغ مدیریت دانش2شکل 

 

ابزار ارزیابی مدریت دانش سازمان بهره وری آسیایی، باید قبل از اینکه سازمان ابتکار مدیریت دانش را شروع کند، استفاده 

 .[6]را شناسایی و بر آنها تمرکز کندشود. این کار به سازمان کمک می کند تا کمبودهای موجود در زمینه مدیریت دانش 

در این مقاله با هدف تعیین جایگاه شهرداری اراک در مدل بلوغ مدیریت دانش و پایش شاخص های مدیریت دانش و بررسی 

 متغیرهای جمعیت شناختی در این زمینه، به دنبال پاسخگویی به سؤاالت ذیل می باشیم:

Q1 شاخص های مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟: آیا بین جنسیت کارکنان در ارزیابی 

Q2آیا بین سطح تحصیالت کارکنان در ارزیابی شاخص های مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟ : 

Q3آیا بین محل کار کارکنان در ارزیابی شاخص های مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟ : 

Q4 استقرار مدیریت دانش، در چه مرحله ای می باشد؟: سطح آمادگی شهرداری اراک برای 

 

 روش شناسی پژوهش -2
پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها جزء پژوهشهای توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه       

نفر می باشند.  1291ه است که طبق استعالم به عمل آمد این پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی آماری

سازمان بوده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول  9منطقه و  5معاونت،  5اداره ستادی،  5ساختار شهرداری اراک متشکل از 

نفر برآورد شد؛ که از این تعداد با  109برابر با  09/0درصد و خطای  95کوکران استفاده گردید که احتساب سطح اطمینان 

 سب پرسشنامه ها توزیع و جمع آوری گردید.روش اختصاص متنا

 

 
 

نفر  114نمونه به  نهایی و حذف پرسشنامه های نامعتبر، تعدادبا تعداد بیشتر از حجم نمونه پس از جمع آوری پرسشنامه ها 

 رسید.

 

 ابزار جمع آوری داده ها

اسایی حوزه هایی که سازمان باید ابتکارات ابزار ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی، روشی را برای شن      

مدیریت دانش خود را بر آنها متمرکز کند، ارائه کرده است. نتیجه ارزیابی با این ابزار، نقاط قوت سازمان و حوزه هایی را که 

 از: نیاز به بهبود دارند مشخص می کند. اهداف خاص ابزار ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی عبارتند

 الف( تعیین اینکه آیا مدیریت دانش از قبل در سازمان در حال اجرا بوده یا نه و اینکه در چه سطحی به کارگرفته شده است.

 ب( تعیین اینکه آیا سازمان، شرایط مناسب برای ایجاد و استمرار نظامند فرایندهای مدیریت دانش را دارد یا خیر؟
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 مان برای بهبود مدیریت دانش.پ( شناسایی نقاط قوت و فرصتهای ساز

است. برای هر دسته  210سؤال وجود دارد که هفت دسته ممیزی مذکور را پوشش می دهند و حداکثر نمره آنها  42تعداد

است. هر سؤال را می توان در یکی از پنج گزینه ممکن از یک )به طور  30شش سؤال وجود دارد که حداکثر نمره ممکن آن 

) خیلی خوب انجام می شود( درجه بندی کرد. ضرایب آلفای کرونباخ  5، یا هرگز انجام نمی شود( تا ضعیف انجام می شود

 .[6]( محاسبه گردید1پرسشنامه نیز طبق جدول )

پرسشنامه مذکور، مورد تأیید سازمان ملی بهره وری ایران بوده و در پژوهشهایی نیز در داخل ایران مورد استفاده قرار گرفته 

 است.
 : ضرایب آلفای کرونباخ1ل جدو

 ضریب آلفای کرونباخ شماره سؤاالت شاخص

 94/0 6تا  1 رهبری

12تا  7 فرایند  94/0  

18تا  13 افراد  94/0  

24تا  19 فناوری  96/0  

30تا  25 فرایندها  94/0  

36تا  31 یادگیری  94/0  

42تا  37 مدیریت دانش نتایج  94/0  

 

 تجزیه و تحلیل داده ها -3
نتایج بدست آمده از تحلیل داده های جمع آوری شده در قالب دو دسته نتایج توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار       

 گرفته اند که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت:

 

 تحلیل توصیفی داده ها -1-3

 (:3و  2)جدول شماره استدر این پژوهش از آمار توصیفی برای نمایش متغیرهای جمعیت شناختی استفاده شده 

 : تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی

 19/77 88 مرد جنسیت

 8/22 26 زن

 5/3 4 دیپلم و زیردیپلم تحصیالت

 01/7 8 کاردانی

 96/35 41 کارشناسی

 50/53 61 کارشناسی ارشد و باالتر

 3/19 22 کزمر محل کار

 5/32 37 مناطق 

 2/48 55 سازمانهای تابعه 

 

 : تحلیل توصیفی متغیرهای مدیریت دانش3جدول 
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 میانگین ابعاد مدیریت دانش
انحراف 

 استاندارد

رتبه 

 بندی

 متغیرها

 رهبری مدیریت دانش

  26/2  4/5  
6 

65/2 فرآیند  38/5  
2 

21/2 افراد  54/5  
7 

یفناور  11/3  15/5  
1 

های دانشیفرآیند  39/2  45/5  
4 

43/2 یادگیری و نوآوری  84/5  3 

37/2 نتایج مدیریت دانش  16/5  5 

 

 تحلیل استنباطی داده ها -2-3

در این بخش، قبل از به کار بردن روش های تشخیصی برای یافتن امکان استقرار مدیریت دانش در شهرداری اراک، با در       

رفتن احتمال وجود تفاوت معنادار در متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت، تحصیالت و محل کار به تحلیل استنباطی نظر گ

متغیرهای جمعیت شناختی با استفاده از آزمونهای آماری متناسب با آنها می پردازیم. بدون شک وجود این تفاوت ها می تواند 

 مونها در ادامه قابل مشاهده است:در روند نتیجه پژوهش تاثیرگذار باشد. نتایج آز

 

Q1آیا بین جنسیت کارکنان در ارزیابی شاخص های مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟ : 

 
 مستقل برای جنسیت T: نتایج آزمون 4جدول 

 متغیر آزمون لون آزمون مقایسه میانگین های دو گروه مستقل

برای  %95فاصله اطمینان 

 اختالف میانگین

 فاختال

 میانگین

sig df t Sig F 

 کران پایین کران باال

 رهبری 259/0 612/0 -59/0 47/35 526/0 -785/0 -46/3 89/1

 فرایند 305/0 582/0 -55/1 23/37 555/0 -940/1 -47/4 59/0

 افراد 688/0 409/0 -30/0 10/37 763/0 -395/0 -03/3 23/2

 فناوری 008/0 931/0 -91/0 12/36 364/0 -133/1 -63/3 36/1

 فرایندهای دانشی 016/0 900/0 -93/0 38/37 358/0 -183/1 -75/3 39/1

 یادگیری 888/1 172/0 -74/0 11/35 461/0 -059/1 -94/3 82/1

 نتایج 004/0 949/0 -01/1 79/37 316/0 -200/1 -59/3 19/1

       

مستقل استفاده گردید، )جدول  Tث جنسیت کارکنان، از آزمون برای مقایسه بین شاخص های استقرار مدیریت دانش از حی

می باشد، لذا در کلیه شاخص ها تفاوت  05/0با توجه به اینکه سطح معناداری برای تمام شاخص ها باالتر از   (4شماره 

 معناداری از حیث جنسیت مشاهده نگردید.
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Q2ریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟: آیا بین سطح تحصیالت کارکنان در ارزیابی شاخص های مدی 

 
 برای تحصیالت ANOVA: نتایج آزمون 5جدول 

 سطح معناداری F متغیر
 756/0 36/0 رهبری
 905/0 18/0 فرایند
 556/0 69/0 افراد

 140/0 86/1 فناوری
 252/0 38/1 فرایندهای دانشی

 316/0 19/1 یادگیری
 501/0 79/0 نتایج

 

خص های استقرار مدیریت دانش از حیث سطح تحصیالت که در چهار دسته دیپلم و پایین تر، کاردانی، برای مقایسه بین شا

( با توجه به 5استفاده گردید، )جدول شماره  ANOVAکارشناسی و کارشناسی ارشد و باالتر طبقه بندی شده بود، از آزمون 

لذا در کلیه شاخص ها تفاوت معناداری از حیث جنسیت  د،می باش 05/0اینکه سطح معناداری برای تمام شاخص ها باالتر از 

 مشاهده نگردید.

 

Q3آیا بین محل کار کارکنان در ارزیابی شاخص های مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟ : 

 
 برای محل کار ANOVA: نتایج آزمون 6جدول 

 سطح معناداری F متغیر
 000/0 19/16 رهبری
 000/0 84/8 فرایند

 000/0 80/11 ادافر
 075/0 65/2 فناوری

 000/0 31/9 فرایندهای دانشی
 000/0 82/12 یادگیری

 001/0 02/8 نتایج

      

برای مقایسه بین شاخص های استقرار مدیریت دانش به تفکیک محل کار شامل سه بخش مرکز)شامل حوزه دفتر        

گانه(، از  9اطق پنجگانه و بافت تاریخی( و سازمانها )شامل سازمانهای تابعه شهردار، معاونتها، ادارات ستادی(، مناطق )شامل من

( با توجه به اینکه سطح معناداری کلیه شاخص ها به استثناء شاخص 6استفاده گردید، )جدول شماره  ANOVAآزمون 

دانش تفاوت معناداری وجود دارد. لذا بین محل کار و ارزیابی شاخص های استقرار مدیریت  می باشد، 05/0فناوری پایین تر از 

به مقایسه بین محل های کار سه گانه پرداختیم که  Tukey HSDدر همین راستا، برای ارزیابی دقیق تر با استفاده از آزمون 

خص ، بین ارزیابی کارکنان مرکز و مناطق و ارزیابی کارکنان سازمانها به استثنای شا7با توجه به نتایج مندرج در جدول شماره 

 فناوری، تفاوت معنادار وجود داشت.
 برای محل کار Tukey HSD: نتایج آزمون 7جدول 
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تفاوت  واحدهای مورد مقایسه متغیر

 میانگین

خطای 

 استاندارد

سطح 

 معناداری

 000/0 21/1 -73/5 مرکز سازمانها رهبری

 000/0 02/1 66/4 مناطق

 002/0 27/1 49/4 مرکز سازمانها فرایند

 003/0 07/1 59/3 مناطق

 002/0 28/1 -39/4 مرکز سازمانها افراد

 000/0 08/1 -76/4 مناطق

 349/0 28/1 -78/1 مرکز سازمانها فناوری

 075/0 07/1 37/2 مناطق

 002/0 27/1 -49/4 مرکز سازمانها فرایندهای دانشی

 003/0 07/1 59/3 مناطق

 000/0 33/1 36/5 مرکز سازمانها یادگیری

 000/0 12/1 83/4 مناطق

 001/0 22/1 68/4 مرکز سازمانها نتایج

 041/0 03/1 54/2 مناطق

 

سنجی استقرار مدیریت دانش در سطح شهرداری اراک میبایست  از نتایج حاصل شده اینگونه استنباط میشود که برای امکان

سنجی  له می تواند نشان از سطح متفاوت امکانئداد. این مس سازمانها را به طور جداگانه از داده های دیگر مورد بررسی قرار

 استقرار مدیریت دانش سازمانهای تابعه شهرداری از شهرداری مرکز و مناطق باشد.

 

Q4سطح آمادگی شهرداری اراک برای استقرار مدیریت دانش، در چه مرحله ای می باشد؟ : 

 

قابل مشاهده می باشد و بر این  10و  9، 8دیده که در جداول شماره در این بخش نمرات مکتسبه به تفکیک محل کار ذکر گر

 اساس به بررسی جایگاه شهرداری اراک در سطوح بلوغ مدیریت دانش می پردازیم.

: نمرات ابعاد مدیریت دانش به تفکیک محل کار8جدول   
 

 محل کار

 جمع ابعاد مدیریت دانش

فرایندهای  فناوری افراد فرایند رهبری

 دانشی

 یادگیری

 و نوآوری

نتایج مدیریت 

 دانش

و  مرکز

 مناطق

11.16 14.01 11.08 17.63 12.35 12.15 12.66 04/91 

 31/119 16 17.18 16.47 19.78 15.71 17.94 16.23 سازمانها

شهرداری 

 اراک

13.61 15.91 13.31 18.67 14.34 14.58 14.27 70/104 

 

 دانش در سازمانهای تابعه شهرداری: جزئیات نمرات کسب شده مدیریت 9جدول 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID
 

 9 

International conference on Recent Research  

in Science and Technology  

Kerman 

In cooperation with 

 Payame Noor university and Farhangian university  
 

 متغیرها

نمره 

کسب 

 شده
کمترین 

 نمره
بیشترین 

 نمره
انحراف 

 استاندارد

رتبه 

 بندی

 متغیرها

 رهبری مدیریت دانش

  16.23 8 28 5.22 
5 

 4.98 30 10 17.94 فرآیند
2 

 5.61 29 7 15.71 افراد
7 

یفناور  19.78 9 30 5.47 
1 

82 6 16.47 فرآیندهای دانشی  5.58 
4 

 5.6 28 8 17.18 یادگیری و نوآوری
3 

 5.15 30 8 16 نتایج مدیریت دانش
6 

 

 : جزئیات نمرات کسب شده مدیریت دانش در شهرداری مرکز و مناطق تابعه شهرداری10جدول 

 متغیرها

نمره 

کسب 

 شده
کمترین 

 نمره
بیشترین 

 نمره
انحراف 

 استاندارد

رتبه 

 بندی

 متغیرها

انشرهبری مدیریت د  

  11.16 6 26 4.36 

6 

 5.07 27 6 14.01 فرآیند
2 

 4.49 23 6 11.08 افراد
7 

یفناور  17.63 8 25 4.64 
1 

 4.54 23 6 12.35 فرآیندهای دانشی
4 

 4.98 25 6 12.15 یادگیری و نوآوری
5 

 4.66 27 6 12.66 نتایج مدیریت دانش
3 

 

 جایگاهمحاسبه گردید که این امتیاز نشان می دهد  70/104ک برابر با کلی شهرداری ارا امتیاز 10و9 ،8 مطابق با جداول

در مدل بلوغ مدیریت دانش در مرحله آغاز قرار دارد و بدین معناست که سازمان شروع به درک نیاز به مدیریت اراک  شهرداری

مرکز و مناطق تابعه برابر با دانش نموده و ممکن است یک پروژه آزمایشی مدیریت دانش را شروع کند. همچنین نمره کلی 

و  3محاسبه گردید که هر دو در مرحله آغاز قرار دارند)شکل  31/119و نمره کلی سازمانهای تابعه شهرداری برابر با  04/91

4.) 
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 بلوغ                                                                                                                                 

                                                                                                           

 پاالیش                                                                                               

  

 

 توسعه                                                                  

 

 

 آغاز                                        

 

 واکنش      

 

 : جایگاه شهرداری اراک در مدل بلوغ مدیریت دانش3شکل 

 

 
 APO: نمودار راداری ابعاد مدیریت دانش در چارچوب مدل 4شکل 

 

 تیجه گیریبحث و ن -4
پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در سطح شهرداری اراک صورت پذیرفت. بدین منظور، با       

که هفت بُعد مدیریت دانش شامل رهبری مدیریت دانش، فرآیند، افراد،  APOاستفاده از مدل سازمان بهره وری آسیایی 

سؤالی مورد  42وری و نتایج مدیریت دانش را در قالب یک پرسشنامه استاندارد فناوری، فرآیندهای دانشی، یادگیری و نوآ

نمونه اخذ شده از کارکنان  114سنجش قرار می دهد به بررسی موضوع مذکور پرداختیم. پس از جمع آوری داده ها از بین 

 رسمی، پیمانی و قراردادی شهرداری اراک، نتایج ذیل حاصل گردید.

این و ، جایگاه شهرداری اراک در مدل بلوغ مدیریت دانش، در مرحله آغاز قرار گرفت 70/104نمره کلی با توجه به احتساب 

بدین معناست که سازمان شروع به درک نیاز به مدیریت دانش نموده و کم کم نیاز به مدیریت دانش را حس کرده یا ممکن 

عمل آمده نیز مشخص گردید که شهرداری اراک تاکنون  است یک پروژه آزمایشی مدیریت دانش را شروع کند. با بررسی به

210-189  

188-147  

146-126  

125-84  

83-42  

جایگاه 

 شهرداری اراک
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برنامه ای در خصوص استقرار سیستم مدیریت دانش نداشته است و بطور کل می توان نتیجه گرفت که مدیریت دانش در 

ح واحدهای شهرداری اراک در وضعیت نسبتاً نامطلوبی قرار دارد. لذا، الزم است تا سازمان با اتکا به پایش به عمل آمده در سط

خود نسبت به تشخیص نقاط ضعف و اصالح آنها اقدامات مناسب را اتخاذ نماید. در ادامه نیز به بررسی شاخص های پایش شده 

خواهیم پرداخت. الزم به ذکر است که در بُعد جنسیت و تحصیالت تفاوت معناداری در بین کارکنان شهرداری مشاهده نگردید 

شهرداری و مناطق با سازمانهای تابعه تفاوت معناداری وجود داشت که در نتیجه در بررسی  و تنها در بُعد محل کار بین

 شاخص های پایش شده مدیریت دانش شهرداری و مناطق را با تفکیک از سازمانهای تابعه مورد بررسی قرار می دهیم.

گردیده که نشان می دهد جایگاه رهبری  61/13 حائز امتیاز 30شهرداری اراک در بُعد رهبری از ابعاد مدیریت دانش از امتیاز 

مدیریت دانش این سازمان از وضعیت نسبتاً نامطلوبی برخوردار می باشد و این بیانگر آن است که قابلیتهای رهبری در شروع، 

 ر ضرورت سیاستگذاری و تعریف راهبردهای مدیریت دانش در وضعیت مناسبی نبوده و الزم است تا سازمان با توجیه مدیران د

باالتر از میانگین و  23/16توسعه ابعاد مدیریت دانش و روشهای آن برنامه ریزی الزم را انجام دهد. همچنین سازمانها با نمره 

 مطلوبتر از مرکز و مناطق ارزیابی گردید.

در مدیریت و اجرا و بهبود گردیده که نشان می دهد چگونگی استفاده از دانش  91/15حائز امتیاز  30در بُعد فرایند از امتیاز 

و  01/14فرایندها در شهرداری اراک باالتر از میانگین بوده و نسبتاً مطلوب ارزیابی می شود. در این بین مرکز و مناطق با نمره 

 به ترتیب پایین تر و باالتر از میانگین ارزیابی گشتند. 94/17سازمانهای تابعه با 

گردیده که ضعیف ترین نمره در بین شاخص های مدیریت دانش ارزیابی شده  31/13تیاز حائز ام 30در بُعد افراد از امتیاز 

محسوب می شود و این نشان می دهد که فرهنگ دانش و یادگیری و تشویق به اشتراک گذاری دانش و توسعه کارکنان بطور 

 بود. 71/15مانها و در ساز 08/11نامطلوبی در شهرداری اراک وجود دارد. این بعُد در مرکز و مناطق 

گردیده که باالترین نمره اکتساب شده در بین شاخص های ارزیابی شده  67/18حائز امتیاز  30در بعُد فناوری از امتیاز 

مدیریت دانش می باشد و بیانگر مطلوبیت نسبی ابزارهای تشریک مساعی و سیستم های مدیریت محتوا و همچنین قابلیتهای 

داری اراک می باشد. فناوری در کلیه واحدهای سازمانی باالتر از میانگین و مطلوب ارزیابی می اطمینان و دسترسی در شهر

 شود و این به علت متمرکز و یکپارچه بودن فناوری در سطح شهرداری می باشد.

ی، خلق، ذخیره، شناسایبوده و نشان می دهد که شهرداری اراک در  34/14حائز امتیاز  30در بعُد فرایندهای دانشی از امتیاز 

تسهیم، و به کارگیری نظامند دانش و همچنین در تسهیم بهترین روشهای انجام کار و دروس آموخته شده برای حداقل کردن 

 بود. 47/16و در سازمانها  35/12این بعُد در مرکز و مناطق دوباره کاریها و اختراع مجدد نسبتاً نامطلوب ارزیابی می شود. 

بوده و نشان می دهد که شهرداری اراک در تشویق، پشتیانی، تقویت  58/14حائز امتیاز  30نوآوری از امتیاز در بعُد یادگیری و 

یادگیری و نوآوری ازطریق فرایندهای نظامند دانش، تالش مدیریت برای نهادینه کردن ارزشهای یادگیری و نوآوری و فراهم 

 بود. 18/17و در سازمانها  15/12دارد. این بعُد در مرکز و مناطق کردن مشوقها برای تسهیم دانش تقریبا وضعیت متوسطی 

بوده و نشان می دهد که شهرداری اراک در بهبود ارزش تولید  27/14حائز امتیاز  30در بعُد نتایج مدیریت دانشی از امتیاز 

منابع در نتیجه یادگیری و  شده در خدمات و افزایش بهره وری، کیفیت سودآوری و حفظ روند رشد با استفاده اثربخش از

 می باشد. 16و در سازمانها  66/12نوآوری در پایین تر از میانگین قرار دارد و این بعُد در مرکز و مناطق 
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