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Abstract 
 

Background and Aim: One of the most important behavioral issues in the field of management is urban 

management, which determines many variables of the organization. And following that, in recent decades, the 

issue of knowledge management has been raised as a strategic need for institutions, organizations and service 

institutions. Which guarantees long-term advantages for organizations, especially in the field of urban and 

community management and their utilization of human, intellectual and informational capitals of the 

municipality. In this regard; The aim of this paper is to evaluate the effect of knowledge management 

indicators on the performance of urban management using the interpretive structural model of ISM in the 

Municipality of Kermanshah. 

Methods: The method is practical in terms of targeting, and descriptive-analytical in terms of identifying 

the trends and relationships. In the process of preparing and producing data, firstly, the effective factors on the 

impact of knowledge management on the urban management of municipality of Kermanshah were identified 

using the ideas of 20 experts and professors in related organizations through the Delphi method. In order to 

analyze the data, 10 factors which have strong influence on factors of knowledge management in performance 

of urban management, in municipalities of regions of Kermanshah, ISM interpretive-structural modeling is 

used, then with Mic-Mac software applied. 

Findings and Conclusion: The results of the research showed that technology standard, organizational 

culture, human resources infrastructure, are among the most influential factors, and five leadership criteria are 

process mechanism, citizen participation, strengthening non-governmental organizations, and smart city are 

among the most influential factors. There is a two-way relationship between the variables of knowledge 

management and urban management, and they influence each other a lot. Also, the results obtained from 

Mick-Mack show that most of the factors are linked variables and have high dependence and high guiding 

power. At the end, a proposal has been made to strengthen knowledge management on the urban management 

of municipality of Kermanshah. 
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 دهیچک

 متغيرهاي زيادي از کننده تعيين که بوده شهري موضوع مديريت مديريت حوزه در مهم بسيار رفتاري مسايل از يکيف: هد و نهیزم
 نهادهاي و سازمانها موسسات، براي استراتژيك نياز يك عنوان به دانش موضوع مديريت هاي اخيردهه و به دنبال آن در. سازمان است

 ميزان و جوامع خصوص در زمينه مديريت شهري وبه هاسازمان براي بلندمدت هايبرتري کننده که تضمين. استشده مطرح خدماتي
-شاخص تأثير ارزيابي حاضر پژوهش در همين راستا؛ هدف. است اطالعاتي شهرداري و فکري انساني، هايسرمايه از هاآن گيريبهره

 نظر از است. و کرمانشاه در شهرداري ISM تفسيري ساختاري مدل از استفاده شهري با مديريت عملکرد بر دانش مديريت هاي
 .تحليلي است -توصيفي صورت به شناسيروش نظر از و کاربردي گذاريهدف

 با شهري شهرداري کرمانشاه مديريت عملکرد بر دانش مديريت بر تاثير مؤثر عوامل ابتدا هاداده توليد و تهيه روند دری: بررس روش
 شناسايي روش دلفي طريق از ربطهاي ذيسازمان در کارشناسان و استادان نفر از متخصصين اين موضوع و 02 نظرات استفاده از

ي، عامل به عنوان عوامل تاثيرگذار قوي مديريت دانش بر عملکرد مديريت شهر02براي تجزيه و تحليل اطالعات  .استشده
 است. شده گرفته مك بهرهو سپس با نرم افزار ميك ISMساختاري -شهرداريهاي کرمانشاه از  مدلسازي تفسيري

انسااني جازت تأثيرگاذارترين     مناابع  هااي  زيرساخت سازماني، فرهنگ تکنولوژي، معيار نشان داد پژوهش نتايج گیری: جهینت وها  افتهی
 تأثيرپاذيرترين  هوشامند جازت   شهر و دولتي غير هاي سازمان تقويت شهروندان، مشارکت فرايند، مکانيسم رهبري، و پنج معيار عوامل
-آيند و بين متغيرهاي مديريت دانش و مديريت شهري رابطه دوسويه وجود دارد و تاثير بساياري بار هماديمر ماي    مي شمار به عوامل

 هادايت  قادرت  و باال وابستمي باشند ازجز متغيرهاي پيوندي ميدهد اکثر عوامل گذارند. همچنين نتايج حاصل از ميك مك نشان مي
 است.باال برخوردارند. و در خاتمه به ارائه پيشنهادي براي تقويت مديريت دانش بر مديريت شهري شهرداري کرمانشاه پرداخته شده

 

 .کرمانشاه ي.شهردارISM ،MICMAC ،يعملکرد شهردار ،يشهر تيريدانش، مد تيريمدها:  واژه دیکل
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 مسأله انیب و مقدمه

 گردیده به منابع دسترسی بر رقابت تشدید و جدید بازارهاي باعث ایجاد شدن جهانی فرآیند در شهرنشینی گسترش

 با اند و  همراه شدنشده تبدیل درجهان سیاسی و اقتصادي هايفعالیت کانون به این فرآیند اثر در شهرها از بسیاري. است

 به جهانی در بازارهاي رقابتی مزیت براي حفظ تا داردمی ملزم را شهرها دهد،می رخ سطح جهانی در که کالن تغییرات این

 بیشتر در (. همواره222: 1331باشد)موسوي و همکاران، شهرها می در دانش مدیریت و جدید دانش خلق راهی براي دنبال

-مناسب از یکی راستا این در. باشندمی خود هايعملکرد سازمان بهبود و ارتقاء دنبال به مدیران دنیا، سرتاسر در هاسازمان

نشان  مطالعات بررسی (111: 1338پور ،است)رشیدعلی آن صحیح مدیریت و دانش سازمانی روي بر تمرکز راهبردها، ترین

یك  عنوان که به (.Abubakar et al: 2017هاست)سازمان براي مهمی عوامل آن راهبردهاي و دانش مدیریت که دهدمی

 بلند هايکننده برتريتضمین دانش مدیریت. است مطرح نهادهاي خدماتی و هاسازمان موسسات، براي استراتژیك نیاز

تولن که میطوريبه .اطالعاتی است و فکري انسانی، هايسرمایه از هاآن گیريمیزان بهره و جوامع و هاسازمان براي مدت

 واقع مدیریت و سازمان علم توجه دانشمندان و استقبال مورد شدت به که است در مدیریت نوظهور مباحث از یکی گفت

 روح یك عنوان به دانش مدیریت شناخت باشد کهمی آن بخشی اثر و سازيپیاده دانش مدیریت مهمترین رکن و شده

 نگرش مستلزم دانش مدیریت (. موفقیت18: 1330است)عفیفی، ضروري آن سازي پیاده براي سازمانی بر اعمال حاکم

است  ممکن نگري جزء هرگونه. دهد قرار مدنظر دانش را مدیریتی فرآیندهاي و اجزا و عوامل کلیه که سیستمی است

 که باور هستند این بر هاسازمان از بسیاري. آورد وجود به مدیریت دانش هايبرنامه موفقیت راه سر بر جدي هايچالش

 نمی سازمانها که آن است امر این عمده دالیل از یکی. پایبندند آن به عمل کمتر در اما هاست،آن دارایی مهمترین دانش

 (. 13: 1330بروند)عفیفی، مدیریت دانش سراغ به چگونه دانند

 هاي  سرمایه از ها آن گیري  بهره میزان و جوامع و ها سازمان براي مدت بلند هاي برتري کنندة  تضمین دانش مدیریت

 توسعة در اثربخشی و سازمانی اعمال بر حاکم روح یك عنوان به دانش، مدیریت شناخت. است اطالعاتی و فکري، انسانی،

چگونگی  و شهري مدیریت اهمیت به توجه با .(333: 1044نژاد و همکاران، است)احمدي ضروري شهري، مدیریت

 در دانش مفاهیم مدیریت و اصول اجراي رسدمی نظر به رابطه در همین آن بهبود و ارتقا افزایش و موضوع این به پرداختن

 کند. یاري هدف این به رسیدن در را ما گیرينحو چشم به تواندمی شهري مدیریت زمینه

 کند، شده نظارت انجام هايفعالیت دهد و بر سازمان را شهر هايکند، فعالیت ریزيبرنامه شهر براي باید شهري مدیریت

 از نقل به. نماید شهروندان ایجاد و هاسازمان سایر و شهري مدیریت سازمان را در الزم انگیزش امور، بهینه انجام براي حتی

 شهرداري و شده تعریف محلی از حکومت ايمجموعه زیر عنوان به شهري مدیریت بالنچارد معموالً ایچ کنت و هوس پاول

 مشخصی هايخروجی و هاورودي که داراي است سیستمی مثابه به شهري مدیریت همچنین .شود می خوانده

 (.03: 1381باشد)پرهیزگار، 

رسد اجراي نظر میبا توجه به اهمیت مدیریت شهري و چگونگی پرداختن به این موضوع و افزایش ارتقاء و بهبود آن، به 

شمگیري ما را در رسیدن به این تواند به نحوه چي مدیریت شهري میي توسعهاصول و مفاهیم مدیریت دانش در زمینه

ي کشورها و گسترش هایی هستند که نقش مهمی در توسعههدف یاري کند. شهرداري در سطح جهانی از جمله سازمان

ریزي و مدیریت امور شهري است، دورمانده . ها در ایران از جایگاه اصلی خود، که برنامههاي مدنی دارند. این سازمانعرصه

-ویژه در شهرهاي متوسط و کوچك تبدیل شدهبا نیروي انسانی ناکارآمد و خدمات نه چندان با کیفیت، به هاییبه سازمان

است جستارهاي آکادمیك هاي علمی و عملی در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران سبب شدهاند. جدایی عرصه

ها نباشندو از این مسائل فاصله بگیرند. اجراي ویژه امور مربوط به شهرداريچندان در بند مسائل و مشکالت داخلی به
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ها باید تأثیر مستقیمی در که دانش در این سازمانطوريهاست؛ بهها متفاوت از دیگر سازمانمدیریت دانش در شهرداري

ویت کند. گویی به حوادث را تقي هویتی شهر بگذارد. مدیریت دانش باید توانایی یك شهر در پاسخافزایش و ارتقاي سرمایه

نژاد و ها مدیریت شود )احمدياندکه باید تبادالت و ارتباطات دانشی میان آننفعان گوناگونی در ارتباطها با ذيشهرداري

 .(1444: 1044همکاران، 

 که برخورداري دریافت توانسازمانی می عملکرد حیطه در آن هايویژگی اهمیت و دانش تحلیل و بررسی با راستا؛ این در

 با باید هاسازمان مدیریت بنابراین است، شده تبدیل یك ضرورت به سازمان حیات ادامه براي روزآمد اطالعات و دانش از

 خود از مهمتر ايمقوله دانش مدیریت رو این از کند، پیدا را دانش بر مبتنی اتخاذ تصمیمات امکان دانشمدیریت بر تکیه

 ياولیه از اهداف سازمان اعضاي میان در دانش تقابل و انتقال اشتراک، براي محیطی ایجاد و شودمی دانش محسوب

 ترهوشمندانه عملکرد به هاقادر ساختن شرکت با را سازمانی عملکرد هايویژگی از ايگسترده تواندمی دانش مدیریت

 (،111: 1338پور، بخشد)رشیدعلی بهبود

 این تبدیل و آن در فراوانی اطالعات وجود دلیل به که است استان مهم و عمومی نهادهاي از یکی کرمانشاه شهرداري

 استفاده ضرورت باال، مهارت و دانش با توانمند کارکنان گیري ازبهره لزوم طرفی از و سازمان موردنیاز دانش به اطالعات

 شهرداري در دانش مدیریت نظام استقرار روند بررسی با اما است؛ درک قابل آن دانش در مدیریت فرایند از صحیح

 طرح قالب در گوناگون سازمان هاي بخش در تومان یك میلیارد از بیش مبلغی که تاکنون شود می کرمانشاه، مالحظه

 از و راکد ها طرح این از بسیاري که است شده آن هزینه نظایر و افزار نرم استقرار مطالعاتی، هاي پروژه مانند مختلفی هاي

 بر دانش مدیریت هايبه ارزیابی شاخص که است آن پی در پژوهش راستا همین در .است شده حذف سازمانی فرایند

 دانش مدیریت هايشاخص ارزیابی تحقیق اصلی هدف راستاي در. بپردازد کرمانشاه شهرداري شهري در مدیریت عملکرد

 در را پیشنهادهایی و راهکارها نهایت در و دهد قرار وتحلیل تجزیه مورد کرمانشاه شهرداري در شهري مدیریت عملکرد بر

 :که است این مقاله این در مطرح اصلی هايپرسش. دهد ارائه اهداف به نیل راستاي

-می تحلیل چگونه تفسیري - ساختاري مدل به توجه با اند؟کدام مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهري بر مؤثر عوامل

 شوند؟

 

 پژوهشی نظری مبان 

 سرعتکه به است رویکردي مدیریت دانش.  است مدیریت دانش اخیر، ه دور در مهم موضوعات از یکی: مدیریت دانش

 توجه مستمر، نوآوري با ه سازمانی، همرا فرایندهاي اثربخشی بهبود و کارایی افزایش بر و است پیشرفت و تکامل حال در

 مزیت به دسترسی و سازمانی عملکرد در دانش گیرد کهمی سرچشمه واقعیت این از دانش مدیریت به نیاز. دارد زیادي

 از است عبارت دانش (. همچنین مدیریتGarsia & Moralz, 2014: 388شود)می تلقی مهم عنصري پایدار، رقابتی

 به آن نمودن منتقل و محیط از سازمان موردنیاز علوم و دریافت اطالعات و شناسایی منظور به موردنیاز فرایندهاي ایجاد

 به دانش اینکه  از اطمینان براي که است راهبردي دانش مدیریت (Salunke at all, 2019)اقدامات سازمان و ها تصمیم

 اطالعات از و گذارند اشتراک به را دانش ها که آنطوري به شود؛ داده توسعه سازمان در تا رسد می موردنیاز زمان در افراد

 (.81: 1333کنند)محمدزاده و سید نصرتی،  استفاده سازمان وظایف بهبود براي

ي بخشی از سلسله مراتب سیستم فضایی و تقسیمات سیاسی و مدیریت شهري شهر را به مثابه: مدیریت شهری

مندي اجتماعی و مشارکت هاي مختلفی مانند نوع حکومت، مدیریت، سطح آگاهی،عالقهجغرافیایی هر کشور براساس مؤلفه

ي مطلوب امور شهر سعی دارد دهد همچنین مدیریت شهري با هدف ادارهگیري و غیره شکل میمردم در نظام تصمیم

ها توجه بیشتري و رو باید به مسائل و مشکالت آن(. از اینHall,2016: 947روابط میان عناصر شهري را هماهنگ کند)
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اقتصادي، تثبیت سیاسی، افزایش مشارکت ریزي دقیق و درست سبب رشد تري کرد، زیرا در حالتی که برنامهدقیق

هاي شود، شکست در حل مشکالت شهري و مسائل شهري سبب رکود اقتصادي،نارضایتیشهروندان در امور شهرها می

دهی امور مربوط زیست خواهد شد. ترکیب مدیریت و شهر مفهوم ساماناجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاري و تخریب محیط

 :Blau et al,2016)کندرا تداعی می ي شهرو کنترل محدوده هدایت،امکانات، و بسیج منابع دهینساما ریزي،به برنامه

276 .) 

 آن کمك به توانمی که است قویترین ابزارهایی از یکی سازمانها، عملکرد ارزیابی و مدیریت: عملکرد مدیریت شهری

 مدیران که است شده طراحی عملکرد براي ارزیابی مختلفی الگوهاي. آورد دست به سازمان را از وضعیت نیاز مورد اطالعات

 مدل، چندین تلفیق و ترکیب به یا و گرفته بهره مدل خاصی یا و روش از سازمان نوع و ارزیابی از هدف به با توجه سازمانها

 سازمان اثربخشی و کارایی تعیین عملکرد، ارزیابی هر مدل اصلی رسالت چند هر. کنندمی طراحی را خود نیاز مدل مورد

 ضعف رفع براي راهکارهایی و باشد داشته را و ضعف قوت نقاط تعیین توانایی باید آن کنار در ولی است مورد ارزیابی

 مدیریت شهري اصلی و اساسی ابزارهاي از یکی ارزیابی عملکرد مختلف هايمدل شناخت لذا. دهد ارائه احتمالی موجود

 (. 31: 1338الحسینی و بهرامی، خادم) باشدمی سازمان هايبرنامه و هااستراتژي تحقق اهداف، جهت

 نظام و استقرار طراحی شهر، شوراي و شهرداري نظیر عمومی سازمان در: هاشهرداری عملکرد ارزیابی ضرورت

 و راهبردهاوظایف،  اهداف، تحقق مسیر در شهرداري اجرایی صحیح مدیران، هدایت به منجر میتواند عملکرد ارزیابی

 به عنوان شهرداري که آنجا از. شود نظر مورد زمان و هزینه با کیفیت، منطبق شهري، خدمات بهبود و توسعه برنامههاي

فرد،  احسانی) است مشهود کامالً آن عملکرد مدیریت و ضرورت ارزیابی دارد عهده به را شهر مدیریت عمومی، نهادي

1332 :3 .) 

 برون محیط با خود محیط درونی بر عالوه که است باز سیستمی انسانی، سازمان یك عنوان به شهر شوراي و شهرداري

 و سازمانها عملکرد ارزیابی .است تاثیرگذار آن عملکرد بر خارجی و داخلی عوامل مختلف و است تعامل در نیز سازمانی

 و باشدمی کارآمد ضروریات مدیریت از عملکرد بهبود جهت در کارها انجام در چگونگی آن از حاصل نتایج دادن تاثیر

 و هستند هااز شهرداري گیرندگان خدمات مهمترین شهروندان آنکه ویژه به. مستثنی نیستند قاعده این از نیز هاشهرداري

 از رضایت شهروندان بردن باال در تواندمی عملکرد ارزیابی سیستم از باشند استفادهمی عمومی نهاد این اصلی مخاطبی

 (.31: 1338الحسینی و بهرامی، خادم)کند ایفا را به سزایی نقش آنان کیفیت سطح ارتقا نهایتا و شهرداري

 این در که شده ارائه گوناگونی هايدیدگاه دانش مدیریت  هايمولفه و ابعاد مورد در:  دانش مدیریت فرآیند انواع

 باشد.می دانش نگهداري و بکارگیري دانش، تسهیم دانش، خلق دانش شامل مدیریت فرآیند پژوهش
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  هاسازمان ها،گروه در پیوسته طور به دانش این. است دانش خلق و کسب دانش، مدیریت از عنصر اولین: دانش الف. خلق

مزیت  ایجاد  کلید که دانش تولید  و جذب براي را سازمان توان و گیردمی شکل افراد میان تعامالت طریق از  هاشرکت یا

-فعالیت شامل دانش، (. خلق01: 2448 یوریات، و فیلمون)بردباال می است جدید خدمات و محصوالت گسترش و رقابتی

 توسعه و  هاتحقیق تقویت  ها،کاستی کردن محدود دانش، موجود قطعات مجدد ترکیب و  شکل تغییر به که است هایی

 (. 103: 1330 همکاران، و نجاتیان)پردازدسازمان می از بیرون محیط کنترل  و ها، پویشقابلیت

 فعالیت یك عنوان به که است دانش مدیریت فرآیند در کلیدي  هايحوزه از یکی دانش تسهیم: دانش ب. تسهیم

  که دانش (، تسهیم28: 1331 نوایی،)رودمی شمار به سازمانی راهبردهاي از بسیاري اساس و پایه آفرین، ارزش  اما پیچیده

 از مجدد  استفاده که تعمدي، است فرایندي سازمان، یك در دیگر فرد به فرد یك از دانش انتقال فرایند از است عبارت

 (.141: 1331 موسایی، و رشیدي سازد )سالجقه،می پذیر امکان را افراد سایر توسط دانش،
 از پژوهشگران اکثر دیدگاه از اما. است دانش  مدیریت فرایند آخرین دانش قدرت اعمال یا کاربرد: دانش کارگیری ج. به

  که هایی سازمان به متعلق رقابتی مزیت مهمترین کنندمی بیان آنها. باشدهم می فرایند مهمترین و سوتن، فیفر  جمله

 استفاده عمل  در خود دانش از صورت بهترین به که است هایی سازمان به متعلق بلکه نیست؛ دارند را دانش بهترین دارایی

 دنش محور، رویکرد در  است، ثمر بی و عقیم دانش مدیریت فرایندهاي و  هافعالیت و نشود عمل به اگرتبدیل. کنندمی

 یك در یا شکست پیروزي به منجر  که اقداماتی پیش، از بیش  روزها این. است تاکید و توجه مورد دانش براساس عمل

 به شدیداً هر سازمانی فعالیت تقریباً. است بوده هاداده و اطالعات دانش،  از موثر استفاده پایه بر اساساً اند شده سازمان

 اطالعات صحت اندازه به افراد، ساالري شایسته مشترک حس و ذکاوت قضاوت، آنی، درست  هايتصمیم شده، کسب دانش

 (.23: 1331 زاده،رسول)دارد  بستگی  شده،  عجین  سازمان ساختار با دقیقه هر در که کاربردي

  جهت  افراد  دسترسی  و  بازابی  قابلیت  دانش،  ذخیره  و  سازماندهی  از  هدف: دانش سازی ذخیره و د.نگهداری

 بروزرسانی و بندي طبقه ترجمه، سازي،برون تدوین، مستندسازي، نظیر فرایندهاي  شامل  و  باشدآن می  از  استفاده

 (. 31: 1381 امانی،)باشد سازمانی تکنولوژي یا و افراد ذهن با و سازمانی فرهنگ تواندمی دانش ذخیره محل. است دانش

 

 دانش مدیریت در یریتمد نقش

 توانمی شفاهی هايپیشینه و هامصاحبه نوشتاري، هايارتباط طریق از :کرد مدیریت توانمی طریق دو به را نهان دانش

 رودررو، تعامالت با ها سازمان در هم عمل هاي گروه یا دانش هايگروه ایجاد طریق از .کرد تبدیل صریح به دانش را آن

-موقعیت و آموزش گري،مربی راهبري، ارتباطی، شبکه تعاملی، مسئله حل مداوم، آموزش هاي گفتاري،ارتباط و گفتگوها

 یا دانش هاي گروه طریق از معموالً نهان دانش مرجع، سنتی بخش در .کنند می را منتقل نهان دانش ايحرفه توسعه هاي

 .(11: 1331)زندیه، شوندمی منتقل هم عمل هايگروه

-جمع چگونگی از است عبارت و کندمی اداره را خود دانش هايدارایی سازمان، که است روشهایی همه دانش، مدیریت 

 (. Wickramasinghe, Rubitz, 2007دانش)  ایجاد و روزسازيبه کارگیري،به انتقال، سازي،آوري،ذخیره

 آن اجراي براي قلبی باور اما هستند؛ قائل اعتبار و ارزش دانش براي ظاهراً سازمانها از بسیاري: دانش مدیریت موانع

 کردن موانع برطرف براي عملی اقدامی و جدي عزمی اینکه مگر شد، نخواهد موفق سازمانها در دانش مدیریت .ندارند

 است.آمده 2شودکه در شکل شمارهمی تقسیم دسته پنج به موانع این. شود برداشته آن راه بر در موجود
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 . مدیریت دانش و مدیریت شهری8-2

ها شهري مثل شهرداري هاي درگیر با مدیریتهاي توانمندسازي در سازمانتواند با تقویت شاخصمدیریت دانش می

ي مدیریت شهري یاري رساند. همچنین ي توسعهها را در تأثیرگذاري بیشتر و تقویت مدیریت اثربخش در حوزهآن

ها  و شناسایی موانع تواند با در اختیار گذاشتن دانش صحیح به فرد مناسب در زمان مناسب در سازمانمدیریت دانش می

 (.  Kolvir,2016:69هر کمك کند)ها به تقویت بهتر شو رفع آن

 

 پژوهش نهیشیپ

 در مدیریت دانش بلوغ و دانش انتقال سازمانی، تعهد بین رابطه بررسی به ي خود( در مقاله2413همکاران) و مارکوس

 دولتی، در بخش دانش مدیریت بر و تأثیرگذاري سازمانی تعهد داد نشان پژوهش این نتایج. پرداختند برزیل دولتی دانشگاه

  .است کرده ایجاد را شکاف بزرگی توسعه، درحال کشورهاي در ویژه به

 سازي جهانی زمینه در که داشتند بیان دانش مدیریت فرایند مدل عنوان ي خود بامقاله (در 2418 همکاران) و رودلینین

 است.  ها سازمان کارایی افزایش براي اثرگذار ابزار یك دانش بالقوه تحوالت، مدیریت و

 نتایج تحلیل اندبررسی کرده را سازمانی عملکرد و ضمنی دانش بین مدیریت رابطه اي،مقاله در (2411) همکاران ماتالو و

 بعد چهار میان در حال، این دارد با سازمانی عملکرد بر قابل توجهی تأثیر ضمنی، مدیریت دانش که دادند نشان آماري

 تأثیرات گرایی،درونی و شدن اجتماعی ترکیب، تنها و گراییبیرون درونگرایی، شدن، اجتماعی ضمنی یعنی دانش مدیریت

 دارند.  سازمانی عملکرد قابل توجهی بر

 و مدیریت دانش و سازمانی فرهنگ که داد نشان سازمانی عملکرد و دانش مدیریت عنوان با در پژوهشی (2411 نواک) 

  .دارند هم با داري معنی و مثبت رابطه کارکنان عملکرد

 ریزي برنامه و دانش مدیریت با سوئد شهرداري برخورد مورد در هاییي خود به بینش( در مقاله2411درست و برنس )

روي خود هاي پیشها نشان داد که شهرداري در شهر سوئد براي مقابله با چالشاند که نتایج پژوهش آنجانشینی پرداخته

موانع 
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موانع 
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فنی و 
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ریزي شده در جاي استفاده از رویکرد استراتژیك و برنامهها بهنیستند و تا به امروز، شهرداري از آمادگی الزم برخوردار

دهی به هم خورده اند. و همچنین نتایج نشان داد که سازمانهاي استفاده کردههاي پی در پی از رویکردریزيهنگام برنامه

 ناشی از این رویکرد غالب در شهرداري است. 

 بنگاههاي زمینه سازمانی در عملکرد و دانش مدیریت هايتوانایی بین هبررسی رابط به اي،مطالعه در( 2411) همکاران ها و

 بعدي، چهار ساختارهاي به عنوان دانش مدیریت فرایند هايتوانایی مطالعه، این پرداختند.  در ماالزي متوسط و کوچك

 دو به سازمانی حالیکه عملکرد در از دانش، حفاظت و دانش کاربرد دانش، تبدیل دانش، کسب: عبارتند از که شد شناخته

 مهم هايپیشینه ،دانش مدیریت فرایند چهار توانایی که دادند نشان نتایج شدند تقسیم غیرمالی و عملکرد مالی بعد

 دارند.  متوسط و کوچك بنگاههاي غیرمالی و عملکرد مالی با مثبتی رابطه خود، نوبه به که هستند عملکرد سازمانی

 نشان گذارد،می تاثیر مشتري بر رضایتمندي چیزي چه ها،شهرداري در دانش عنوان مدیریت با (2410) همکاران و باریتو

 داشته است. را بررسی مورد هاي حوزه در مندي مشتریان رضایت از کمی بینی پیش توان دانش که مدیریت داد

ها نشان داد مدیریت دانش درون شهرداري اند که نتایج پژوهش آنبه پرداخته ي خود( در مقاله2413کیچین و همکاران)  

گذاري دانش در تواند به ایجاد، اعمال، ذخیره، و به اشتراکتواند ارائه خدمات را بهبود بخشد. مدیریت دانش میمی

دهد تا اموري که اجازه میشهرداري، توانمندسازي کارکنان و بهبود خدمات کمك نماید. مدیریت دانش مؤثر همچنین 

کار گرفته شود و در نتیجه موجب کاهش وابستگی دراز مدت هاي آینده بهدهند ذخیره شود و در فعالیتمشاوران انجام می

 به مشاوران شود. 

 شهري مدیریت عملکرد بر دانش مدیریت هاي مؤلفه تأثیر ي خود که به واکاوي( در مقاله1044احمدي نژاد و همکاران)

 شهري مدیریت در زیادي بسیار و معناداري و مثبت تأثیر دانش مدیریت است نتایج حاکی از آن است کهیزد پرداخته شهر

 تضمین دانش مدیریت .کند می تبیین را دانش مدیریت واریانس از درصد 11 حدود و است 88/4 با برابر آن مقدار که دارد

. است اطالعاتی و فکري انسانی، هاي سرمایه از آنها گیري بهره میزان و جوامع و ها سازمان براي مدت بلند هاي برتري کننده

 داشته شهري مدیریت توسعه بر توان می که اثربخشی و سازمانی اعمال بر حاکم روح یك عنوان به دانش مدیریت شناخت

 .است ضروري آن سازي پیاده باشد،

تهران  شهرداري در دانش مدیریت نظام استقرار روند واکاويي خود که به ( در مقاله1333محمدزاده و سیدنصرتی)

 ابالغ و تهران شهرداري در دانش مدیریت راهبري کمیته تشکیل رغم است نتایج حاکی از آن است که علیپرداخته

 در نگري کالن نبود دانش، مدیریت سازي پیاده از ارشد مدیران حمایت عدم سازمان، کل براي یکپارچه صورت به نظامنامه

 ایجاد مهم سازمان این در دانش مدیریت مطلوب استقرار براي هایی چالش آن، نظایر و مدیران جابجایی باالي نرخ مدیران،

 مدیریت اجراي نهاد با گذاري سیاست نهاد وخطا، آزمون نوع هر با مقابله ضمن شود می پیشنهاد امتداد این در. است کرده

 به مربوط مأموریت شهرداري، گوناگون واحدهاي در مرتبط سازمانی هاي پست برخی براي و ادغام شهرداري در دانش

 .شود تعریف دانش مدیریت

 1 منطقه شهرداري در دانش مدیریت استقرار در موفقیت اصلی هاي شناسایی شاخص به ي خودمقاله ( در1333) صدري

 فرایندهاي اطالعات و فناوري فرهنگی، انسانی، نیروي ابعاد ترتیب به که نمود گزارش پژوهش این در وي .پرداخت تهران

 .هستند اهمیت حائز سازمان در دانش مدیریت استقرار در دانش

 شیراز در شهرداري دانش مدیریت فرایند مراحل پنهان روابط تحلیل ي خود بهدر مقاله ( 1333) و فیلی زاده خادم 

 همچنین ها آن. دانش است مدیریت در مؤثر فرایند اثرگذارترین دانش، ذخیره است که نتایج حاکی از آن است کهپرداخته

 فرایند در مؤثر بسیار عوامل از را مدیران توسط هنگام نیاز به علمی هاي داشته و اطالعات مند نظام دادن قرار دسترس در

 .برشمردند دانش مدیریت
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 سازي مدل اساس بر ایرانی جدید شهرهاي شهري مدیریت يها لشچا ي خود که به واکاوي( در مقاله1338آیینی)

 نظام در بهبود و اصالح براي موردتوجه کانونی است نتایج حاکی از آن است که نقاطپرداخته(  (SEMساختاري معادالت

 منظور به شهرها این در منسجم شهري مدیریت الگوي طراحی براي مناسبی هاي پایه جدید شهرهاي شهري مدیریت

  .نماید می فراهم را شهروندان رندگی کیفیت ارتقاي

است تهران پرداخته شهرداري سازمانی عملکرد بر فردي دانش مدیریت ي خود که به تأثیر( در مقاله1338زاده) قربانی

 هوشیاري اطالعاتی، سواد خویشتن، یادگیري مدیریت خودآموزي، ارزیابی هاي مؤلفه نتایج حاکی از آن است که تأثیر

  .داد قرار تأیید مورد را سازمانی عملکرد بر همیاري شبکه و مشارکتی هاي مهارت خالقانه، هاي مهارت دانشی،

 و عملکرد بر شهري مدیریت راهبرد ها شهرداري در دانش ي خود که به مدیریت( در مقاله1331شاه حسینی و قربانی)

 است نتایج حاکی از آن است که بکارگیريتهران پرداخته شهرداري بودجه و برنامه کل کارمندان،اداره شغلی رضایت

 و دانش انتقال دانش، نگهداري حفظو آن مولفه سه و دارد معناداري و مثبت رابطه شغلی عملکرد با دانش مدیریت

 .ندارد وجود معناداري رابطه عملکردشغلی با دانش خلق و داشته شغلی عملکرد با معناداري و مثبت رابطه دانش بکارگیري

 نقش بر تاکید با شهري مدیریت عملکرد بر اطالعات فناوري توانمندي تاثیر ( در پایان نامه خود به بررسی1331زاده)رسول

 فناوري هاي ایالم پرداخته است که نتایج پژوهش وي نشان داد توانمندي شهر شهرداري ،کارکنان دانش مدیریت میانجی

 بین از همچنین. بود تاثیرگذار شهري مدیریت عملکرد بر دانش مدیریت طریق از مه و مستقیم بصورت هم اطالعات

 توانمندي ي مولفه و 34/4 مسیر ضریب با   (IT) سازي یکپارچه توانمندي ي مولفه اطالعات، فناوري توانمندي هاي مولفه

  .دارد شهري مدیریت عملکرد بر را تاثیرگذاري بیشترین 14/4 مسیر ضریب با  (IT) فنی دانش

 سازمانی در عملکرد روي بر دانش مدیریت رویکرد با بنیان دانش فرهنگ مقاله خود به بررسی تاثیر ( در1331نوابی)

 فرآیند مدیریت روي  مثبتی بر اثر بنیان دانش فرهنگ که نشان داد است که نتایجتهران پرداخته شهر در توسن شرکت

 شود.می آن افزایش باعث و دهدقرار می تاثیر تحت را سازمانی عملکرد خود نوبه به که دارد دانش

 شهر چهار منطقه شهرداري شهري مدیریت عملکرد بر دانش مدیریت فرآیند ( در پایان نامه خود به تاثیر1331نریمان)

 شهري مدیریت عملکرد بر آن ابعاد تمامی و دانش پرداخته است که نتایج پژوهش وي نشان داد که مدیریت تهران

  .دارد داري معنی و مثبت تاثیر تهران شهر جهار منطقه شهرداري

تهران  شهر یك منطقه شهرداري مدیران نظر از شهري مدیریت بر دانش مدیریت ( در مقاله خود به اثربخشی1330عفیفی)

 سازمانی، فرهنگ رهبري، تکنولوژي، هاي هاي مقیاس خرده با رابطه پرداخته است که نتایج پژوهش وي نشان داد که در

 مدیران عقیده به شد؛ مشخص 4933 اطمینان سطح در رهبري،؛ سازمانی ساختار فرایند، و مکانیسم انسانی، منابع

 مدل بینی پیش معادله.دارد رابطه شهري مدیریت با دانش مدیریت هاي مولفه کلیه تهران شهر یك منطقه شهرداري

 49111+  تکنولوژي 89130= شهري مدیریت :از است عبارت آن هاي مولفه و دانش مدیریت به توجه با شهري مدیریت

همچنین . فرایند و مکانیسم 49112+ انسانی منابع 29831+  سازمانی فرهنگ 49211+  سازمانی ساختار 49131+ رهبري

 سطح در سازمانی، ساختار فرایند، و مکانیسم انسانی، منابع سازمانی، فرهنگ رهبري، تکنولوژي، هاي مولفه با رابطه در

 .دارند رابطه شهري مدیریت با ها مولفه این کارگیري به شد؛ مشخص 4933 اطمینان

 

  شناسی پژوهش روش

 و تهیه روند در. تحلیلی است -توصیفی صورت به شناسیروش نظر از و کاربردي گذاريهدف نظر از حاضر پژوهش

 با شهري، شهرداري کرمانشاه مدیریت عملکرد بر دانش مدیریت هايشاخص تأثیر ارزیابی بر مؤثر عوامل ابتدا هاداده تولید
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 روش دلفی طریق از پژوهشی مراکز و دانشگاهها در کارشناسان و استادان شامل نفر از خبرگان 24 نظرات استفاده از

زیر شاخص عامل به عنوان عوامل تأثیرگذار قوي  14شاخص اصلی و  2  اطالعات تحلیل و تجزیه براي. است شده شناسایی

با نرم افزار و سپس  ISMساختاري -تفسیري از مدلسازي شهري،شهرداري کرمانشاه مدیریت عملکرد بر دانش بر مدیریت

 . است شده گرفته بهرهمیك مك 
شهري شهرداري کرمانشاه،  مدیریت عملکرد بر دانش مدیریت مؤثر بر عوامل محتوایی تحلیل روش از استفاده با

 یك مدل این است. رفته به کار آن هايو شاخص ابعاد بین روابط تفسیر تفسیري براي ساختاري سازيمدل و شناسایی

 به پژوهش این در پرسشنامه محتوایی هاست. رواییشاخص و ابعاد بین تحلیل روابط و شناسایی براي مطلوب استقرار روش

 روایی ایجاد الوشه براي روش باشد. براساس نظر مورد مشخص محتواي منعکس کننده ابزار یك که دارد میزانی اشاره و حد

شود. می تدوین پرسشنامه ساخت هايآیتم محتوا و دامنه مطالعه، مورد حوزه و ادبیات مرور از پس پرسشنامه در محتوایی

 نه اما «مفید»، «ضروري»گزینه  سه از یکی انتخاب با آیتم هر بودن مناسبمیزان  به شودمی خواسته محتوا پانل اعضاي از

 سطح به توجه شده با محاسبه محتوایی روایی ( نسبت1رابطه ) به توجه با اساس این بر دهند. پاسخ« غیرالزم» ضروري یا

Ρ 14/4آماري ) معناداري براي نیاز مورد می  دست به مرحله آن پذیرش جهت هر مرحله براي  CVR=  11/4( حداقل  

 1به  مرتبه دو مزبور پرسشنامه براي سنجش است. شده استفاده مجدد آزمون روش از ISMپرسشنامه  پایایی برايآید. 

 همبستگی مجموع نهایت در و شد ارسال بود پذیرامکان هاآن دوباره با دسترسی امکان که متخصصین و خبرگان از تن

 .است پرسشنامه قبول قابل پایایی بیانگر این و 333/4  خبرگان طرف از مرحله هردو براي شده اعالم هايپاسخ
 دلفی پرسشنامة صورتکه به شدند شناسایی معیار زیر14و  معیار 2تعداد پژوهش نظري مبانی اساس بر تحقیق این در

 شد داده قرارپانل(  متخصصان )اعضاي اختیار در لیکرت ايگزینه 1 مقیاس مبناي بر و شدهتهیه 
 

 
 یابی به مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهريهاي دستها و زیر شاخصشاخص: 3شکل

 

  مطالعه مورد هدمحدوی معرف

 مختصات با شهر این. باشد می ایران غرب استان کرمانشاه در. باشد مطالعه، استان کرمانشاه می مورد محدودة

 قرار عرض شمالی ثانیه 8 و دقیقه 31 و درجه 33 و طول شرقی ثانیه 33 و دقیقه 24 و درجه 01 جغرافیایی جغرافیایی

 استبوده نفر 1٬312٬030 برابر 1331 سال در و نفر 122413 برابر 1334 سال در شهر این جمعیت. است گرفته

 .استآمده مورد مطالعه محدوده و پژوهش قلمرو (3) شکل در(. 1331 ایران، مرکزآمار)
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 .40: 1044وندی،منبع: رستمی و رضایی اسحق موقعیت شهرداري کرمانشاه در کشور و استان.نقشه   -0شکل 

 

 ها افتهی لیتحل
 در عوامل شهري ، شهرداري کرمانشاه این مدیریت عملکرد بر دانش مدیریت هايشاخص و ابعاد شناسایی از پس

 مانند کلیت آن که شد طراحی ايپرسشنامه نخست منظور این به است. شده وارد (SSIM)خودتعاملی ساختاري  ماتریس

 جدول زیر است. 

 ارتباطات نوع که شد خواسته پاسخ دهندگان از اول جدول ستون و سطر است. در شده انتخاب فاکتور 14 جدول این در

-تکنیك براساس خبرگان نظرات از که کندمی تفسیري پیشنهاد -ساختاري سازيمدل. کنند مشخص را عوامل دو به دویی

 شود؛ استفاده میان متغیرها محتوایی روابط توسعه در غیره اسمی و فکري، گروه توفان جمله از مدیریتی هاي مختلف

 از متخصصین این موضوع نفر 24توسط  و شد مفهومی تشکیل روابط حالت چهار از استفاده با خودتعاملی ماتریس بنابراین

  است. شده تکمیل ریزي شهريو اساتید برنامه

 نهایی تشکیل ساختاري تعاملی خود ماتریس و بنديجمع تفسیري -ساختاري مدلسازي روش حاصل براساس اطالعات

تأثیر  jروي متغیر iمتغیر: 1یا vنماد  .است زیر شرح به مفهومی رابطه این در استفاده مورد هايحالت و است. عالئمشده

-به jو iمتغیر 2:یا  Xنماد  گذارد)رابطه معکوس(./تأثیر میi روي متغیر jمتغیر :-1 یاAنماد طرفه(./گذارد)رابطه یكمی

 .نیست j و i بین ارتباطی هیچگونه :صفر یاOنماد  طرفه(./گذارد)رابطه دوصورت متقابل بر روي یکدیگر اثر می
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 شهري ، شهرداري کرمانشاه مدیریت عملکرد بر دانش هاي مدیریتشاخص ساختاري تعاملی خود ماتریس. 1جدول

 
j 

i A B C D E F G H I J 

ش
دان

ت 
ری

دی
م

 

A رهبری - V V V X X O V X A 

B تکنولوژی  - X A V O V X V V 

C فرهنگ سازمانی   - A O O V X V V 

D های منابع انسانیزیرساخت    - V V V X V V 

E مکانیسم فرایند     - O O A O A 

ی
هر

ش
ت 

ری
دی

 م

F مشارکت شهروندان      - X X V V 

G کیفیت زندگی       - A X X 

H تقویت سازمان های غیر دولتی        - A A 

I شهر هوشمند         - X 

J حکمروایی هوشمند          - 

 

 اولیه دسترسی ماتریس

 شده یك( حاصل -ارزشی )صفر دو ماتریس یك به ساختاري خودتعاملی ماتریس تبدیل از اولیه دسترسی ماتریس

 جایگزین را صفر و عدد Xو  Vهاي عالمت یك جایگزین عدد سطر هر در باید دسترسی ماتریس استخراج براي است.

است  اولیه دسترسی ماتریس حاصله نتیجه سطرها تمام تبدیل شود. حاصل اولیه ماتریس دسترسی در Oو  A هاي عالمت

بُعد  به منجر Jبُعد  اگر که اي استگونه به ثانویه است. رابطه کنترل شده هابعد/ شاخص بین ثانویه روابط (.  سپس3)جدول

I بعد  و شودK بُعد  شود، منجر راJ بُعد  به منجرK .ماتریس  روابط نمادهاي تبدیل با خواهد شدSSIM یك و صفر اعداد به 

  .یافت دست به ماتریس می توان زیر قواعد برحسب

 آن قرینه خانه و  1دسترسی عدد  ماتریس در مربوطه خانه است، گرفته Vنماد  SSIMماتریس  ( درi،j)خانه  اگر -1

 .می گیرد -1( عدد  j،iخانه ) یعنی

 آن قرینه خانه و  1-دسترسی عدد  ماتریس در مربوطه خانه است، گرفته Aنماد  SSIMماتریس  ( درi،jخانه ) اگر-2

 .گیرد( عدد یك می j،iخانه ) یعنی

 آن قرینه خانه و 2دسترسی عدد  ماتریس در مربوطه خانه است، گرفته Xنماد  SSIMماتریس  ( درi،jخانه ) اگر-3

 .گیردمی1( عدد j،iخانه ) یعنی

 آن قرینه خانه دسترسی عدد صفر و ماتریس در مربوطه خانه است، گرفته Oنماد  SSIMماتریس  ( درi،jخانه ) اگر -0

 دسترسی ماتریس ISMتکنیك  قوانین به توجه با .(14: 1044وندي، )رضایی اسحق عدد  صفر می گیرد (j،iخانه ) یعنی

 .است شده جدول زیر تبدیل صورت به اولیه
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 اولیه دسترسی ماتریس.2جدول
 A B C D E F G H I J زیر شاخص ها 

ش
دان

ت 
ری

دی
م

 

A 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 رهبری 

B 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 تکنولوژی 

C 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 فرهنگ سازمانی 

D 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 های منابع انسانیزیرساخت 

E 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 مکانیسم فرایند 

ی
هر

 ش
ت

ری
دی

 م

F 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 مشارکت شهروندان 

G 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 کیفیت زندگی 

H 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 تقویت سازمان های غیر دولتی 

I 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 شهر هوشمند 

J 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 حکمروایی هوشمند 

 

 نهایی دسترسی ماتریس

 با مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهري، شهرداري کرمانشاه  هاياولیه شاخص دسترسی ماتریس تشکیل از پس

 سازگار اولیه دسترسی ماتریس تا شودمی تشکیل نهایی دسترسی ماتریس متغیرها، در روابط انتقال پذیري کردن دخیل

 ارتباط در هم ( باk ،iآنگاه ) باشند؛ داشته رابطه ( باهمk ،jنیز ) و باشند ارتباط در هم ( باj ،iاگر ) که صورت بدین .شود

 این است بیانگر و بوده مبنایی فرض یك تفسیري ساختاري مدلسازي در متغیرها بین روابط مفهومی هستند. انتقال پذیري

 این در گذارد.می تأثیر C بر A تأثیر گذارد، C متغیر بر B متغیر و باشد داشته تأثیر B متغیر بر A متغیر که صورتی در که

 در است. به دست آمده جدول زیر مطابق نهایی دسترسی و ماتریس شودمی بررسی متغیرها بین ثانویه روابط تمام مرحله

 تعداد نهایی از است عبارت متغیر هر نفوذ است. قدرت شده داده نشان متغیر هر وابستگی و میزان نفوذ قدرت ماتریس این

 نهایی تعداد از است وابستگی عبارت میزان باشد. داشته نقش آنها ایجاد در تواندمی خودش( که )شامل متغیرهایی

 .شوندمی یادشده متغیر ایجاد موجب که متغیرهایی

 

 دسترسی نهایی ماتریس .3جدول

 میزان نفوذ A B C D E F G H I J زیر شاخص ها 
ش

دان
ت 

ری
دی

م
 

A 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رهبری 

B 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تکنولوژی 

C 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فرهنگ سازمانی 

D 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 های منابع انسانیزیرساخت 

E 8 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 مکانیسم فرایند 

ی
هر

 ش
ت

ری
دی

 م

F 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مشارکت شهروندان 

G 7 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 کیفیت زندگی 

H 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تقویت سازمان های غیر دولتی 

I 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شهر هوشمند 

J 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 حکمروایی هوشمند 

 9 10 10 9 10 10 9 9 9 10 میزان وابستگی 
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 حوزه در شده شناسایی شاخص 14دارند.  عوامل سایر بر عوامل از هریك که تأثیري نفوذ میزان قدرت باال جدول در

 رهبري، هشت عامل است که این نتایج بیانگر است.آمده شهري شهرداري کرمانشاه مدیریت عملکرد بر دانش مدیریت

 شهر دولتی، غیر هاي سازمان شهروندان،تقویت مشارکت انسانی، منابع هاي زیرساخت سازمانی، فرهنگ تکنولوژي،

 کیفیت و  8نفوذ  قدرت میزان با فرایند مکانیسمتأثیر،  بیشترین 14نفوذ  قدرت میزان هوشمند با حکمروایی هوشمند،

عوامل در ارزیابی شاخص هاي مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت نسبت به سایر را  تأثیر کمترین 1زندگی با قدرت نفوذ 

ابعاد اصلی مدیریت  جزء 14نفوذ  با قدرت هشت عامل که دهدمی نشان نتایج ابعاد سطح در دارند. هاي کرمانشاهشهرداري

 است. دانش بر عملکرد مدیریت شهري، شهرداري کرمانشاه 

   شهرداری کرمانشاه شهری، مدیریت عملکرد بر دانش مدیریت هایشاخص بر مؤثر عوامل سطح بندی
 هر ازاي به نهایی در مدل متغیرها سطح تعیین براي شود. دسته بندي مختلف سطوح به باید نهایی دسترسی ماتریس

 شود. می تشکیل مشترک و ورودي خروجی، مجموعه سه هاآن از کدام

 شهرداري کرمانشاه شهري ، مدیریت عملکرد بر دانش مدیریت بر مؤثر عوامل سطح بندي .0جدول

R سطح مجموعه مشترک یخروج مجموعه مجموعه ورودی عوامل 

ش
دان

ت 
ری

دی
م

 

A رهبری A,B,C,D,E,F,G,H,I,J A,B,C,D,E,F,G,H,I,J A,B,C,D,E,F,G,H,I,J 1 

B تکنولوژی A,B,C,D,E,F,G,H,I,J A, C,D,E,F,G,H,I,J A,C,D,E,F,G,H,I,J 3 

C  سازمانیفرهنگ A,B,C,D,E,F,G,H,I,J A,B, D,E,F,G,H,I,J A,B,D,E,F,G,H,I,J 3 

D 
های منابع زیرساخت

 انسانی
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J A,B,C,E,F,G,H,I,J A,B,C, E,F,G,H,I,J 3 

E مکانیسم فرایند A,B,C,D,E,F,H,I A,B,C,D,E,F,G,H,I,J A,B,C,D,E,F,H,I 2 

ی
هر

ش
ت 

ری
دی

 م

F  شهروندانمشارکت A,B,C,D,E,F,G,H,I,J A,B,C,D,E,F,G,H,I,J A,B,C,D,E,F,G,H,I,J 1 

G کیفیت زندگی A, E,F,G,H,I,J A,B,C,D, F,G,H,I,J A, F,G,H,I,J 2 

H 
تقویت سازمان های غیر 

 دولتی
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J A,B,C,D,E,F,G,H,I,J A,B,C,D,E,F,G,H,I,J 1 

I شهر هوشمند A,B,C,D,E,F,G,H,I,J A,B,C,D,E,F,G,H,I,J A,B,C,D,E,F,G,H,I,J 1 

J حکمروایی هوشمند A,B,C,D,E,F,G,H,I,J A,B,C,D,F,G,H,I,J A,B,C,D,F,G,H,I,J 2 

 

 مراتب سلسله در فرآیند یکی است، آن ورودي و خروجی مجموعه اشتراک که متغیرهاي یا شاخص جدول در نخستین

 آن نیستند. مؤثر دیگري متغیر هیچ این متغیرها در ایجاد که طوريبه شوند،می محسوب مشترک مجموعه عنوان به

 سطح مشخص شدن تا تکرارها این شود.می گذاشته کنار از فهرست سایر متغیرها سطح باالترین شناسایی از پس متغیرها

است. شده بنديجمع باال جدول در نهایی آنها نتیجه که متغیرها گانهده سطوح پژوهش این ادامه می یابد. در متغیرها همه

 آنها و مشترک خروجی مجموعه که شهري،شهرداري کرمانشاه مدیریت عملکرد بر دانش مدیریت بر هاي مؤثر برشاخص

 جدول باال عوامل براساس.گیردمی تفسیري قرار ساختاري مدل مراتب سلسله از سطح باالترین در باشند، یکسان کامالً

 ست. دربندي شدهطبقه سه سطح ، شهرداري کرمانشاه به شهري مدیریت عملکرد بر دانش مدیریت هايشاخص بر مؤثر

 بهتر درک موجب که است نمایان ارتباط معیارهاي سطوح مختلف و معیارها بین تأثیرگذاري و متقابل روابط ISMگراف 

ترین سطح انسانی در پایین منابع هاي زیرساخت سازمانی، فرهنگ بخش تکنولوژي، شود. در اینمی گیريتصمیم فضاي

 عملکرد بر دانش مدیریت هايشاخص ارتقاء سطح نتیجه در کنند،مدل عمل می زیربنایی سنگ مانند که اندگرفته قرار
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 زندگی متغیرهاي کیفیت .یابد تعمیم متغیرها سایر به و شود این متغیرها آغاز از باید شهري، شهرداري کرمانشاه  مدیریت

-دارند در سطح دوم به صورت زیربنایی عمل می یکدیگر با دوسویه به صورتهوشمند که ارتباطات این دو  حکمروایی و

هوشمند در سطح اول قرار  شهر و دولتی غیر هاي سازمان تقویت شهروندان، مشارکت فرایند، مکانیسم کند. عامل رهبري،

 .گیردمی

 

 
   شهرداري کرمانشاه مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهري ، مؤثر از عوامل ISM مدل طراحی :5 شکل

 

سازمانی و  فرهنگ تکنولوژي، سوم یعنی سطح که است سطح 3 شامل پژوهش مدل فوق، شکل به توجه با

 شهروندان، مشارکت فرایند، مکانیسم عامل رهبري، پنج معیار و است؛ سطح انسانی تأثیرگذارترین منابع هاي زیرساخت

 .آیندمی شمار به عوامل تأثیرپذیرترین هستند، 1 هوشمند در سطح شهر و دولتی غیر هاي سازمان تقویت

 

  MICMAC تحلیل

 شده مشخص متغیرها بر سایر اثرپذیري و اثرگذاري به توجه با متغیرها مك نوعروش میك از استفاده با مرحله این در

 بر دانش مدیریت بر مؤثر عوامل تمامی توانمی وابستگی  عوامل قدرت و اثرگذاري یا نفوذ قدرت تعیین از پس و است،

 کرد. بنديطبقه متغیرها اثر ماتریس روش هاي چهارگانهاز خوشه یکی در شهرداري کرمانشاه را شهري ، مدیریت عملکرد

 تا متغیرها دارند. این ضعیفی وابستگی و نفوذ قدرت که شودمتغیرهاي مستقل )خودمختار( می شامل گروه نخستین

 ولی نفوذ ضعیف، قدرت از وابسته که متغیرهاي دوم دارند. گروه کمی ارتباطات و مجزاست حدودي از سایر متغیرها

 عملی هرگونه واقع در دارد. باالیی و وابستگی نفوذ قدرت پیوندي که متغیرهاي سوم گروه است. برخوردار باالیی وابستگی

 گیرد. ایندربرمی مستقل )کلیدي( را متغیرهاي چهارم شود. گروهها میشاخص سایر تغییر سبب متغیرها شاخص این بر

 است. پایینی وابستگی و قدرت نفوذ باال داراي متغیرها
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 متغیرها وابستگی و هدایت قدرت درجه.5جدول

 A B C D E F G H I J 

 14 14 14 6 14 8 14 14 14 14 میزان نفوذ

 4 14 14 4 14 14 4 4 4 14 میزان وابستگی

 
 روش از استفاده با شهري ، شهرکرمانشاه مدیریت عملکرد بر دانش بر مدیریت مؤثر عوامل نمودار سطح بندي .7شکل

MICMAC 

 ها شنهادیپ و گیری جهینت

 این. گرفت شهرداري کرمانشاه صورتشهري  مدیریت عملکرد بر دانش مدیریت هاي شاخص تأثیر ارزیابی هدف با پژوهش این

 و متفاوت تحصیالت با و شغلی مختلف هايطیف در اساتید دانشگاه و کارشناسان و متخصصان در این زمینه گاهدیده براساس ارزیابی

 طراحی دنبالبه زیرا شود؛می قلمداد ايپژوهش حاضر از نظر تحقیقات توسعه راستا همین در. است گرفته صورت مختلف سنین با

 تحقیقات جزو انجام، هدف ازنظر همچنین. است شهري مدیریت عملکرد بر دانش مدیریت بر مؤثر عوامل ساختاري تحلیل مدل

 دانش مدیریت بر مؤثر فرعی و اصلی هايمؤلفه تحقیق تئوري و نظري مبانی بررسی با ابتدا در منظور بدین. شودمی قلمداد کاربردي

 وسیلةبه هامشخص و در قالب پرسشنامة دلفی تهیه و تدوین شد. سپس این شاخص شهرداري کرمانشاه شهري در مدیریت عملکرد بر

 مراکز و هادانشگاه در شهري ریزيبرنامه رشتة متخصصان از نفر 24شامل  اعضا این. گرفتند قرار بررسی مورد دلفی پانل اعضاي

 ، شهري مدیریت عملکرد بر دانش مدیریتبر  يقو رگذاریعنوان عوامل تاثعامل به 14اطالعات  لیو تحل هیتجز براي. است پژوهشی

 است. مك بهره گرفته شدهكیافزار مو سپس با نرم ISM يساختار-يریتفس يشهرداري کرمانشاه از مدلساز

دانش بر عملکرد مدیریت مدیریت  عوامل تریناساسی کرد بیان توانمی ساختاري تفسیر مدل از آمده دستدر تحلیل نتیجة به

 فرایند، مکانیسم عامل رهبري،معیار عامل  پنج به مربوط که سطح یك است با مرتبط هاي شهر کرمانشاه شهري شهرداري

 جزو که است نفوذ قدرت باالترین داراي عوامل این. هستند هوشمند شهر و دولتی غیر هاي سازمان تقویت شهروندان، مشارکت

با مدیریت دانش  ارتباط در گیريتصمیم هرگونه در که آیندمی حسابدانش بر عملکرد شهرداري کرمانشاه به مدیریت عوامل کلیدي

 فرهنگ شامل تکنولوژي، سوم سطح عوامل مقابل، در. شود جدي توجه هاآن به باید هاي کرمانشاهشهرداري و مدیریت شهري

 . نفوذ است قدرت کمترین انسانی داراي منابع هاي زیرساخت و سازمانی

مدیریت دانش و مدیریت  با مرتبط عوامل تریناصلی کرد بیان توانمی مكمیك تحلیل از حاصل به نتایج توجه با کلی، حالت در

هاي غیردولتی و شهر هوشمند هستند و متغیرهاي رهبري، مشارکت مردم ، تقویت سازمان عوامل هاي کرمانشاهشهرداري شهري

بر عملکرد بهتر  مدیریت دانش تمام معیارهاي کندمی بیان این. دانش تاثیرگذاري بیشتري بر متغییرهاي مدیریت شهري دارند 

ها جزء متغیرهاي که تمام متغیر دهدنشان می مكمیك تحلیل از حاصل نتایج ازطرفی. گذاردتأثیر می هاي شهر کرمانشاهشهرداري
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 بسیار معیارها این تأثیرپذیري و تأثیرگذاري عبارتیبه باال برخوردارند؛ هدایت قدرت و باال وابستگی از متغیرها پیوندي هستند، این

و این نشان  .گیرند قرار توجه مورد باید که شودمی سیستم در اساسی تغییرات باعث متغیرها این کوچکی برروي تغییر هر و باالست

 دارد.  هاي مدیریت دانش و مدیریت شهري رابطه دوسویه و متقابلی وجودبین مولفه ي این است کهدهنده

 ها، شهرداري توسط شده انجام اقدامات و ها پروژه از داده بانك تشکیل  

 ها، شهرداري در دانش مدیریت واحد تشکیل  

 اجرا، حال در و اجرایی هاي پروژه نقد و بررسی جلسات تشکیل  

 ها. شهرداري در آنها به مزایاي ارائه همچنین و خالق مدیران و کارشناسان به توجه 

 

 مأخذ و منابع

 ارزیابی و مدیریت سنجش، راهبردي مدل ارزیابی ،( 1332)  مهدي فرد، احسانی اصغر، علی فرد، احسانی

 .تهران شهرداري 18 و 3 مناطق: پژوهی مورد BSC و EFQM مدل دو تلفیق با شهرداریها موثر عملکرد

 تأثیر واکاوي(. 1044. )رضا9 الممالکی مستوفی9 رضا محمد9 رضایی9 محمدحسین9 سرائی9 سمیه9 نژاد احمدي

 .(3)913 انسانی جغرافیاي هايپژوهش(. یزد شهر: موردي مطالعة) شهري مدیریت عملکرد بر دانش مدیریت هاي مؤلفه

 معادالت سازي مدل اساس بر ایرانی جدید شهرهاي شهري مدیریت يها لشچا واکاوي(. 1338. )محمد9 آیینی

 .101-111(9 3)90 اي منطقه و شهري توسعه ریزي برنامه ( فصلنامه SEM) ساختاري

 .اشراقی انتشارات: تهران .مدیریت در انسانی روابط (.1381) کمال پرهیزکار،

 مطالعه) شهري پایداري در شهري مدیریت عملکرد ارزیابی(. 1338. )انوشیروان9 بهرامی9 احمد9 الحسینی خادم

 .08-33(9 34)98 محیطی مطالعات و جغرافیا(. ایذه شهر: موردي

: دانش)موردمطالعه مدیریت فرایند مراحل پنهان روابط (. تحلیل1333اردالن) فیلی، و محمدرضا زاده، خادم

 .34-31،صص 8شماره دوم، سال پروژه، و عمران شیراز(، نشریه شهرداري عمرانی و فنی حوزه

 ساختاري مدل از استفاده با خالق شهر هاي شاخص تحلیل(. 1044. )ساره9 وندي اسحق رضایی9 مسلم9 رستمی

 .140-82(9 2)92 اي منطقه و شهري پایدار توسعه مطالعات فصلنامه(. شهرداري کرمانشاه: موردي ي مطالعه) تفسیري

 نقش بر تاکید با شهري مدیریت عملکرد بر اطالعات فناوري توانمندي تاثیر بررسی(. 1331زاده،خدیجه)رسول

، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر (ایالم شهر شهرداري کارکنان: مطالعه مورد) دانش مدیریت میانجی

 انسانی. علوم و ادبیات دانشکده ایالم، ، دانشگاه ویسه صیدمهدي

 بر دانش مدیریت اجراي تأثیر بررسی(. 1338. )سیدرضا9 سیدجوادین9 منوچهر9 انصاري9 زهرا9 پور علی رشید

 .111-113(9 1)92 سازمانی دانش مدیریت فصلنامه(. پگاه شیر شرکت: پژوهش نمونه) سازمانی عملکرد

 خالق،پنجمین گردشگري توسعه بر موثر عوامل تفسیري-ساختاري ،مدلسازي1044ساره، وندي، اسحق رضایی

 ایران،تبریز. گردشگري و زیست محیط طبیعی، منابع کشاورزي، توسعه المللی بین کنگره

 شهري مدیریت. شیراز شهر شهرداري در سازمانی دانش مدیریت برنامه سازي نهادینه(. 1331. )محمدرضا9 زندیه

  .18-11(9 11)90 نوین

 کارکنان روانشناختی  توانمندسازي  (.تحلیل1331).محمود  موسایی،  و  پور  رستم  رشیدي،  سنجر؛  سالجقه،

 . 33-118(، صص 12)23 تحول، و بهبود مطالعات پژوهشی– علمی فصلنامه دانش، مدیریت با آن رابطه و
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 و عملکرد بر شهري مدیریت راهبرد ها شهرداري در دانش (. ،مدیریت1331مریم) قربانی، و محمد حسینی، شاه

 هايپژوهش ملی کنفرانس ،پنجمین(تهران شهرداري بودجه و برنامه کل اداره: مطالعه مورد) کارمندان شغلی رضایت

 حسابداري،تهران. و مدیریت در کاربردي

شاخصه  چند گیري تصمیم رویکرد با تهران شهرداري در دانش مدیریت سازي پیاده(. 1333. )ح ایوبی، صدري

ANP131-111(9  1)91 مهندسی و علوم نخبگان(. تهران 1 منطقه شهرداري: مطالعه )مورد . 

 شهر یك منطقه شهرداري مدیران نظر از شهري مدیریت بر دانش مدیریت اثربخشی(. 1330. )رامین عفیفی،

 . 31-11 ،(23)1 شهري، مدیریت تهران، مطالعات

 دانش مدیریت تأثیر(. 1338فتاح) دکتر زاده، شریف  ؛ محمد صادقی،  ؛ حبیب ؛رودساز، اهلل وجه زاده، قربانی

 ، 118- 101 ، صص14 فردا، شمار تهران، مدیریت شهرداري سازمانی عملکرد بر فردي

. تهران شهرداري در دانش مدیریت نظام استقرار روند واکاوي(. 1333. )امین9 سیدنصرتی9 علی9 محمدزاده

 . 81-148صص (9 13)91 اي منطقه و شهري توسعه ریزي برنامه فصلنامه

 عوامل بندي اولویت و ارزیابی(. 1331. )رضا9 بزچلویی خسروبیگی9 سیدهادي9 حسینی9 سادات مریم9 موسوي
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