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  چکیده
ریـزي پایـدار جهـت خلـق     ی در دستیابی به مدیریت و برنامهرویکرد نوین ،سازي فرایند توسعهامروزه دانشی

عصـر اطالعـات بـه عنـوان یکـی از      مهم در رود. اینفضایی به شمار می-هاي مکانیانداز پیشرفت در عرصهچشم
 رد تاکید قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن    سازي موملزومات اصلی دستیابی به پایداري در اشکال هدایتگري و تصمیم

کـه   شهر تبریز استبنیان در کالنچگونگی تحقق حکمروایی شهري دانش بررسی هدف اصلی این پژوهشراستا 
هـا در  ثیر هریـک از عامـل  شی کردن حکمروایی شهري و میزان تـأ هاي اصلی دانبا دو هدف فرعی شناخت عامل

بـوده کـه از روش   » تحلیلـی  –توصیفی «شناسی پژوهش راستا، روشل شده است. در اینتحقق این رویکرد دنبا
آماري پژوهش، کارشناسـان   ها استفاده شده است. جامعۀنامه براي گردآوري دادهپیمایشی به صورت ابزار پرسش

ها نیـز متناسـب بـا    مرتبط با امور شهري در دانشگاهها و شهرداري تبریز می باشند. جهت تحلیل داده هايرشته
افـزار  سـیون خطـی و لگـاریتمی در قالـب نـرم     هاي آماري تحلیل عاملی اکتشافی و رگراهداف پژوهش از آزمون

AMOS  وSPSS   ـ هـاي پـژوهش، اول برمبنـاي    آمـده از تحلیـل داده  دسـت هاستفاده شده است. برابر با نتـایج ب
عامل توانمندسازي دانش مبنـا   5پژوهش و بر مبناي متغیرهاي بارگذاري شده،  گانۀ25عاملی متغیرهاي تحلیل

واریـانس   درصـد ، خالقیت دانش مبنا بـا  91/13 واریانس درصد، شفافیت دانش مبنا با 25/16 واریانس درصدبا 
و 9/14واریـانس   درصـد و نوآوري دانش مبنا دانش مبنا با 55/13 واریانس درصد، یادگیري دانش مبنا با 29/12

شـهر تبریـز   هاي اصلی حکمروایی شهري دانش بنیـان در کـالن  به عنوان شاخص 71/0مجموع واریانس تجمعی 
بـا میـزان    "یادگیري دانش مبنا"با استفاده از رگرسیون خطی و لگاریتمی مشخص شد که  دوم .شناسایی شدند

براي  238/0 با میزان "دانش مبنا شفافیت  "و براي رگرسیون لگاریتمی 325/0براي رگرسیون خطی و  387/0
و   دسـت آوردن بـاالترین میـزان همبسـتگی چندگانـه     هبا ببراي رگرسیون لگاریتمی  242/0رگرسیون خطی و 

بنیان در شهر تبریز انشحکمروایی شهري د ی بهدستیابرین تاثیر را در تتوانند بیشسطح معناداري قابل قبول می
  داشته باشد.

  
 شهر تبریزبنیان، کالنحکمروایی شهري، مدیریت دانش :هاي کلیدي واژه

 
  1مقدمه

اخیـر فرآینــد شهرنشـینی و تبــدیل    يهــادر دهـه 
 هاي شهري یک روند غالب شـده اسـت  جهان به مکان

)Li et al., 2005; WHO, 2017.(  طبق آمار دفتر امور
                                                             

     m.javad_kamelifar@yahoo.comنویسنده مسئول: *

 ســال اقتصــادي و اجتمــاعی ســازمان ملــل متحــد در
 شـهرها  در جهان جمعیت درصد 5/54از  بیش ،2016
  United  Naions  Department  of( ندکنمی زندگی

Economic  and  Social  Affairs, 2016.(  همزمان با
راینـد شهرنشـینی و شـهرگرایی،    چنـین افزایشـی در ف  

شــود کــه  متعــددي متوجــه شــهرها مــیهــاي چــالش
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 تـوان در فقـر شـهري   هـا را مـی  ترین ایـن چـالش   مهم
هـاي  )؛ مهـاجرت 49: 1393 اسکندي ثانی و سجادي،(

ــی آن ــه و در پ ــدون برنام ــامنظم  ب ــده و ن رشــد پراکن
)؛ 127: 1390 (بمانیان و همکـاران،  کالبدي در شهرها

کاهش منابع توسعه و افزایش تقاضا بـراي برخـورداري   
از امکانات و تسهیالت مربـوط بـه کیفیـت زنـدگی در     

هـاي اجتمـاعی همچـون    روز مسائل و چالششهرها و ب
هاي اجتمـاعی و کـاهش امنیـت در شـهرها     ناهنجاري

به نقل از فیـروزي و   piere, 2014: 866( مشاهده کرد
ــق   ).266: 1396علیــزاده،  ــن مســائل از طری ــب ای اغل

مدیریتی سنتی منسوخ قابل حل  هايکاربست سیستم
هاي مضـاعفی را  و فصل نبوده و به همین دلیل چالش

براي برخورد صحیح با  آورند.براي شهرها به ارمغان می
باید راهکارهاي نـوینی را بـراي اتخـاذ در     ها چالشاین 

ـ   سیستم شهر و ذي کـار بسـت،   هنفعان ایـن سیسـتم ب
ي پایـدار از  که مسئولیت اداره و ایجاد شـهرها طوري به

رو  از ایـن نفعان این سیسـتم عملـی گـردد.    طریق ذي
اتخاذ تدابیر مدیریتی جدیـد بـراي حـل مناسـب ایـن      

 ,.Van marissing et al( نمایـد ها ضروري مـی چالش

سـازي و  با فرایند جهـانی  امروزه از سوي دیگر ).2006
ي اجتمـاعی چـون   هـا  نهضتگسترش ارتباطات، ظهور 

ي خصوصـی، فشـار و خواسـت    هـا  بخشجوامع مدنی، 
پذیري ی و علمی براي ایجاد روند مشارکتاذهان عموم

نهادهاي مدیریتی در تمام سـطوح ، تعـاریف سـنتی از    
علیـزاده و  (روند مدیریت دچـار تحـول گردیـده اسـت     

ه در این روند دو عامل مهـم  ک ،)109: 1394همکاران، 
گذار بود. اولی تأثیر تفکر اقتصادي نئـولیبرال کـه   تأثیر

حد ممکن بود و  نیترمکطرفدار کاهش نقش دولت تا 
ي اجتمـاعی کـه   ها نهضتدیگري ظهور جامعه مدنی و 

مشــارکت سیاســی و بــه نــوعی تقاضــا بــراي افــزایش 
پـور و   (بـرك  خواستار بودند را در امورسازي دمکراتیک
در . )Rakodi, 2003:524 ؛ 85-79: 1388اســدي،  

 نظریـات غالـب مـدیریتی    1980همین راستا از اواخـر  
امور جاي خـود را بـه    یعنی اقتدار تام دولت براي ادارة

ایـن   اي تعـاملی و مشـارکتی داد کـه نتیجـۀ    دیدگاهه
تغییر و تحول در مدیریت شهري گذار از حکومـت بـه   

 ,.Rakodi, 2003; Schwab et al(حکمروایـی بـود   

به بعد به  1990حکمروایی که از دهۀ اصطالح  ).2001
ــوان واژة ــاعی و    عن ــی اجتم ــوم سیاس ــدي در عل کلی

 مطالعات مدیریتی به وفور مورد اسـتفاده قـرار گرفـت   
)Kooiman et al., 2008: 78  در حقیقت واکنشی بـه (

ه بود که ابتدا ر سلسله مراتبی، متمرکز و چندپارساختا
ـ   در دولت ی ظهـور  هاي دموکراتیـک و پلورالیسـت غرب

این رویکرد در ). Lieberthal & Lampton, 1992کرد (
عنــوان رویکــرد  بحــث تحــوالت مــدیریت شــهري بــه

ــاختارهاي     ــه س ــدیریت آگاهان ــه م ــت ک ــدي اس جدی
 ي عمـومی را در بـر  هـا  حـوزه حکومتی با قصد تقویـت  

واقــع در .)190: 1388 ،يپــور واســد (بــرك گیــردمــی
شکل جدیـدي از مـدیریت شـهري     ،حکمروایی شهري

بین بخـش دولتـی،   است که در آن قدرت به نـوعی مـا  
 Huhn( شودمدنی تقسیم می بخش خصوصی و جامعۀ

and Neuer, 2006 اگرچــه حکمروایــی شــهري بــه .(
بـه   1990 نوان شکل جدید مدیریت شـهري از دهـۀ  ع

بـود عملکـرد آن   بعد مطـرح شـد ولـی در راسـتاي به    
  مدونی صورت نگرفته است.  تاکنون مطالعۀ

توسعه  ۀمروز نتیجشهرهاي اباید اذعان داشت که  
در طـول تـاریخ    و تکنولـوژي  و رشد تک محور صنعت

که به نوعی میراث دومین انقالب جوامـع بشـري    است
مــیالدي  1970 باشــد. طــی ایــن فراینــد از دهــۀمــی

 ةریزان بیشـتر متوجـه مشـکالت ویـژ    هاي برنامه تالش
پایـدار تـا    و با رواج رویکـرد جـامع توسـعۀ   ا شد شهره

-هاي تحقـق و در مسیر چالشکنون ادامه داشته است 
آوري ب جوامع شهري یعنی فنالپذیري، به سومین انق

نـو  هـاي  فـن آوري  گسـترش  .عات رسـیده اسـت  الاط
نیازمند امکانات ارزیابی، پایش و مـدیریت اسـتراتژیک   

بـا رویکـرد   این مدیریت استراتژیک تنهـا   .توسعه است
ـ  ش و نـوآوري و پیـدایش شـهرهاي    جامع مدیریت دان

مهندسـان مشـاور   گـروه  (بنیان میسر خواهد شد دانش
بیش از یک در همین راستا  ).19: 1395شهر و منظر، 

و مدیریت آن تبدیل بـه   "دانش"دهه است که موضوع 
هـاي مطالعـات مـدیریتی بـه     ترین راهکـار رشـته  مهم

هـاي عصـر   متناسب با نیازها هاي آنمنظور حل چالش
دانـش   مـدیریت  ).Foss, 2007: 30( جهانی شده است

 تأکید وريآفن و انسان، ساختار اصلی موضوع سه بر که
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ــا ایجــاد تــا دارد ســعی، دارد  و مناســب ســاختار ب
 قرار محور با و سازمان در وري الزمآفن  زیرساختارهاي

 به دانش منابع از صحیح استفادة و با تولید انسان، دادن
: 1392یابد (ایزدیان و همکاران،  دست اهداف سازمانی

 کـه مطالعـات اخیـر در زمینـۀ توسـعۀ      همچنـان ). 66
شهري، در حال افزایشِ توجه به اهمیت خلـق دانـش،   
ــت     ــات اس ــش و اطالع ــاربرد دان ــش و ک ــار دان  انتش

)McFarlane 2011; McCann and Ward, 2011; 

Campbell 2012،(  لیعه و تبــدتوسـ  یمنطقــ يمبنـا 
بـه صـورت گسـترده     محـور  ییدانـا  يشهرها به شهرها

 سـازان  میتصـم  ،شـگران پژواز  يادیق شمار زافمورد تو
 ,Carrilloاست ( قرار گرفته دهندگان و توسعه شروانیپ

2004; Van winden et al., 2007; Yigitcanlar et al, 
 هااهمیت کاربست مدیریت دانش براي سازمان ).2008
 & Donate( اسـت  و غیـر قابـل بحـث    آشـکار  کـامال 

Sánchez de Pablo, 2015   دانــش یــک منبــع .(
استراتژیک کلیدي است که اگر درست مـدیریت شـود   

 DeCarolis( دهدها امکان کارایی بیشتر میبه سازمان

& Deeds, 1999; Zack et al., 2009 در همین راستا .(
هـایی در  را به عنـوان سـازمان   متولیان امور شهرياگر 

نفعـان از جملـه:   دیگـران ذي  ههمـرا  نظر بگیـریم کـه  
 کننـد  مدنی و بخش خصوصی شهر را اداره مـی  جامعۀ

)Kedogo et al., 2010(    اهمیت مدیریت دانـش بـراي
گردد. این مقوله زمانی افزایش کارایی آنها مشخص می

نمایـد کـه مشـخص شـود طبـق تحقیقـات       تر میمهم
، اکثریـت قریـب بـه    2006در سـال   1هورجیک و باود

هـاي  ، سازمانهااتفاق علوم و دانشی که توسط دانشگاه
شود، حتـی بـه پشـت    تولید می خصوصیمردم نهاد و 

له از طریـق  رسد که ایـن مسـئ  میز مدیران دولتی نمی
    .حل شدنی استمدیریت دانش 

 ازشهر تبریز به تبـع نظـام مـدیریتی کشـور     کالن
بـرد کـه   مراتبی و متمرکز رنج میوجود ساختار سلسله

این امـر لـزوم تحـول در مـدیریت شـهري تبریـز را از       
هـاي حکمروایـی شـهري آشـکار     لفهکاربست مؤ طریق

هـاي اخیـر اقـدامات    کند. براي این منظور در سـال می
ــه   ــی از جمل ــامانۀ راهمثبت ــدازي س ــت  137 ان در جه

                                                             
1. Hordijk and Baud 

تـالش متولیـان امـور    و مشـارکت،   پاسخگوییافزایش 
شـهر  انتخاب شـهر تبریـز بـه عنـوان     به منظور  شهري

در  2018گردشگري کشورهاي اسالمی در سال  ۀنمون
تواند می کهاست تحقق اقتصاد پویا و چندبعدي زمینۀ 

تلقـی  کارایی شهري  تالشی در جهت افزایش به عنوان
عقد قراردادهـاي خواهرخوانـدگی بـا شـهرهایی     ، گردد
 در زمینۀ گنجه، قازاناستانبول، غزه، باکو، کربال، چون 

دیپلماسی شهري کـه باعـث افـزایش کـارایی شـهري      
شـود و مسـائلی از ایـن دسـت در راسـتاي تحقـق        می

سـت کـه   حکمروایی شهري انجام شده است. پر واضح ا
توان اذعان کـرد  شده، نمیعلیرغم اقدامات مثبت انجام

هاي حکمروایی شهري به نحو مطلوب لفهمؤتمامی که 
کـه  بـا توجـه بـه ایـن     انـد. شـده در این شهر عملیـاتی  

پردازان مدیریتی کار نظریهترین راهمدیریت دانش، مهم
تر (همانطور که پیشهاستسازمانبراي بهبود عملکرد 

تــا  عنــوان گردیــد)، در ایــن پــژوهش ســعی گردیــده 
شـهر  کالنکارهاي بهبود عملکرد حکمروایی شهري  راه

تبریز از منظر رویکرد دانش بنیان مـورد بررسـی قـرار    
  گیرد.

با توجه به موارد یاد شده دو پرسش اصلی پژوهش 
ــه     ــود ک ــد ب ــورت خواه ــدین ص ــران -1ب ــاي پیش ه

حکمروایــی شــهري از دیــدگاه رویکــرد  کننــدة تبیــین
ها تا راناین پیش -2کدامند؟  در تبریز مدیریت دانش
ق و بسترسازي حکمروایـی  در تحق توانندچه میزان می
موثر باشـند؟ بـا توجـه بـه      در تبریز بنیانشهري دانش

یـاد شـده هـدف ایـن پـژوهش شناسـایی       هاي پرسش
حکمروایی شـهري از منظـر    کنندةهاي تبیینرانپیش

شهر تبریـز و همچنـین   رویکرد مدیریت دانش در کالن
میزان اثر بخشی آنها در تحقق ایـن رویکـرد در قالـب    

  .مروایی شهري در کالنشهر تبریز استحک
 در تحــول تغییــر و: چــارچوب مفهــومی پــژوهش

 هــدف کــه اســت جهــانی جنبشــی ،یدولتــ مــدیریت
ــترك ــاهش آن مش ــه ک ــدازه و هزین ــت ان ــت دول  ،اس

خـدمات   و محتوا بهبود حال در پی عین در کهدرحالی
 :McNabb, 2009( باشد میدولت نیز  ارائه شده توسط

 زمان بـا مشـکالت عدیـدة   محلی نیز هم در سطوح ).3
گیر مدیریت ي جدیدي گریبانها چالششهرها، امروزه 
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که در کنار روند شتابان افزایش جمعیـت   استشهري 
را در و تقاضا براي منابع و خدمات، لزوم تأمل و تغییـر  

 نوع مناسبات با مردم و محیط ضـروري سـاخته اسـت   
اي کـه نیازمنـد   ولـه مق ).56: 1388پور و اسدي، (برك

ه جدیـد  ، نگاستبازبینی و تحول در روابط و ساختارها
 و نحوة حل آنها و همچنین نحـوة  ها به مسائل و چالش

مواجهه و ارتباط با بازیگران مختلف عرصـه اجتمـاعی،   
ــت  ا ــی در شهرهاس ــادي و فرهنگ  Haus and( قتص

Klausen, 2010: 257(.  هـاي  در دهـه در همین راستا
سطوح در گیري  گذاري و تصمیم یاستدر نظام ساخیر 

ــی، ملــی، منطقــه شــاهد  اي و محلــی) مختلــف (فرامل
یم تغییـر پـارادا   ةدهند هستیم که نشان هاییدگرگونی

اسـاس پـارادایم جدیـد    اي در این زمینه است. بر عمده
ی، تنهـا بـازیگر   ها، چه مرکزي و چـه محلـ   دیگر دولت

ریـزي و مـدیریت    هاي برنامه نظام ۀآفرین در عرص نقش
این تغییر پارادایم در سطح محلـی   .آیند نمی حساب به

ي هـا  که تالش طوري برجستگی بیشتري داشته است به
شـدن ایـن رویکـرد    زیادي در این مدت براي عملیـاتی 

گیــري از ســوي نهادهــاي  گــذاري و تصــمیم سیاســت
و  سـازمان اسـکان بشـر   بانک جهانی،  مانندالمللی  بین

ترتیـب،   ایـن  رت گرفته است. بـه صو هاي مشابهسازمان
عنـوان پـارادایمی نـو در برابـر حکومـت،       حکمروایی به

زنی چند سطحی و چند نقشـی اسـت    نوعی بازي چانه
روند  الگوهاي مدیریت سنتی کامالً متفاوت است. باکه 

به حمکروایی شهري موجـب تقویـت    حکومتتحول از 
ــت ــاخت  حکوم ــی و بازس ــاي محل ــاختار اداري و ه س

چـه  هاي مشـارکت هر ها گردیده و زمینهسیاسی کشور
بیشتر مردم و بخش خصوصی را در هدایت و مـدیریت  

(لشـکري و خلــج،   نمایـد تحـوالت شـهري فـراهم مــی   
ي نگرشــی ایــن دو هـا  تفــاوت 1). در جـدول  2: 1392

  توان مشاهده کرد.  مقوله را می

  

  ها نگرشو  ها افتیره: حکومت و حکمروایی،  1جدول 
  حکمروایی  حکومت  ها مولفه

 کنندگانتعداد بسیار محدود مشارکت  بازیگران
  عوامل اجرایی اساساً دولتی

 کثرت مشارکت کنندگان
جامعه مدنی و بخش خصوصی به عنوان بازیگران 

  اصلی

 ردیگ ینمي صورت ا مشاوره  کارکردها
  و تصمیم سازي  وجود ندارد ها استیسهیچ همکاري در طرح بندي 

 نفعانمشاوره و نظرخواهی از ذي
تعامل و همکاري در تصمیم سازي و تصمیم 

  ها يریگ

  ساختار
 مرزهاي بسته

 عضویت غیر ارادي
  تعیین از طرف هرم قدرت

 مرزهاي باز
 عضویت ارادي و داوطلبانه

  مشارکت به عنوان یک مسئولیت

روابط 
  متقابل

 اقتدار سلسله مراتبی
 متضاد -مناسبات تنشگرا

  عدم شفافیت

 انعطاف پذیري و خود اصالحی
 روابط همکاري و همیاري نگر

  و جریانات ها چرخهشفافیت در 

توزیع 
  قدرت

 تسلط و رویکرد اقتدارمآبانه دولت
 ي اجتماعی نقشی در دولت ندارندها گروه

اطالعاتی و مشارکتی  بین  نقش آفرینان  هیچگونه تعامل ارتباطی، 
  وجود  ندارد

 آزادي عمل کمتر دولت
 وجود تعامل و همزیستی بین بازیگران اصلی سیستم

  نفعان و تصمیم سازاننفوذ پراکنده ذي

  .)118: 1394علیزاده و همکاران، ؛ Schwab  et al., 2001منبع: (
  

ــی   ــداف اساس ــی از اه ــوالت  یک ــر و تح ــن تغیی ای
ــود  ــی ب ). Obeng-Odoom, 2012: 207( تمرکززدای

ـ   همکـاري   رتمرکز زدایی از طریق حکمروایی شـهري ب

حکومت  ورايهاي مختلف جامعه تاکید دارد که بخش
بنابراین حکمروایی شهري   )؛Kraas et al., 2014( است

هاي دولتی و نیروهـاي بـازار از   به تعامل پویاي سازمان
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سو و نهادهاي اجتماعی از سوي دیگـر تاکیـد دارد   یک
)Fu, 2018: 2.(  ــه عنــوان کــه حکمروایــی شــهري ب

هـاي  سـازي همکـاري در تصـمیم   ایجاد فرآیندي براي
شد فقط به دنبال ارزیـابی همکـاري   تجویز میسیاسی 

هــاي شــهري را شــکل کــه سیاســتنبــود نفعــانی ذي
هایی دربـارة  دیـدگاه  بلکـه بـه دنبـال ارائـۀ     دادنـد،  می

 ,Zielke and Waibel( شـهر نیـز بـود    کیفیـت ادارة 

ــربخش  100 :2014 ــوان اث ــه عن ــه ب ــم   ) ک ــرین، ک ت
ي مدیریت شهري مطرح  ترین و پایدارترین شیوه هزینه

بنـابراین   ).145: 1396نیا و همکاران،  (حکمت باشد می
ریت مــدی حکمروایــی شــهري رویکــردي نــو در حــوزة

هـاي  دانـش و مولفـه   با تلفیـق مقولـۀ   که استشهري 
نـو در برابـر حـل     توان راهکـاري بنیان در آن میدانش

 ارائـه داد.  هاشـهر خصوص در کـالن معضالت شهرها به
لی یـک شـهر دانـش بنیـان را     چه دو رکـن اصـ   چنان

بـه ایـن ترتیـب     ها بـدانیم ها و پردازش دادهزیرساخت
 ۀزیسـت شـهري، توسـع   ارزش افزوده در ارتقاء کیفیت 

دد. با چنـین  گرخدمات تلقی می ۀها و توسعزیرساخت
ــش  ــهرهاي دان ــردي ش ــهرهاي رویک ــان، ش ــدار بنی پای

 کالبـد مصـنوع،   الیـۀ وه بـر سـه   الاند که عـ هوشمندي
ــی، داراي   ــهاجتمــاع و محــیط زیســت طبیع ــايالی  ه

در یـک جمـع   . فضاهاي مجازي یا دیجیتـالی هسـتند  
پایدار محسوب  ۀاي توسعهتوسعکه هر نجاییآبندي، از 

 ۀرهاي هوشمند به تنهایی ضـامن توسـع  گردد، شهنمی

هري شـ  بنیـان، اما هر شـهر دانـش   ،پایدار نخواهند بود
هاي نوین با مـدیریت  هوشمند خواهد بود که فن آوري

پایدار خواهنـد   ۀتوسعداف وري، متضمن اهآدانش و نو
). 19: 1395(گروه مهندسان مشاور شهر و منظـر،   دش

بیش از یـک دهـه اسـت کـه موضـوع       در همین راستا
هاي ، تبدیل به تمام هم و غم بسیاري از رشته"دانش"

ولـی   )Foss, 2007: 30( مطالعات مدیریتی شده اسـت 
این موضوع در مطالعات شهري به خصـوص در ایـران،   

انـد  مبحث نسبتا جدیدي است که کمتر به آن پرداخته
و چگونگی تعبیۀ دانش در همۀ ابعاد مدیریت، توسـعه  

ریـزي شـهري کـامالً مـبهم است(روسـتایی و       و برنامـه 
شـناخت دانـش بـه عنـوان یـک       ).6: 1397همکاران، 

ــازمانی،   ــع س ــهمنب ــاي رشــ نظری ــور  ه ــز ظه د و نی
 ةبنیان، همگی کمک کردند تـا حـوز   نشهاي دا سازمان

هــاي اطالعــاتی نــش در نظــامجدیــدي از مــدیریت دا
دهد که دانش در ها نشان میآید. این پیشرفت وجود به

سـت و  اي انسـانی ا هاي مختلف، دارایی و سرمایهشکل
و خـدمات یـا    به کاالهـا  گذاري در آن مستقیمسرمایه

: 1393د(حقی و همکـاران،  شـو باال منجر مـی وري آفن
در واقع مدیریت دانش مبحثـی اسـت کـه در آن    ). 52

یک سازمان آگاهانه و به طور فراگیر دانش خـود را بـه   
آوري و هاي انسانی جمـع صورت منابع، اسناد و مهارت

گـذارد و تجزیـه و   کند، به اشتراك مـی سازماندهی می
   .)Wiig, 1999: 1( نمایدتحلیل می

  
  رویکردهاي مدیریت دانش بندي: طبقه2جدول 

  توضیحات  دیدگاه

  دیدگاه کسب و کار

-توجه به عنصر دانش فعالیـت . 1: گیرددربرمی را اصلی بۀمدیریت دانش نوعی فعالیت تجاري است که دو جن
 سـازمان  سطوح ۀمشی و رویه، در همآشکار کسب و کار که در استراتژي، خط ءهاي کسب و کار به عنوان جز

کسب وکار، از همـین دیـدگاه،    مثبت نتایج و فکري هايسرمایه بین مستقیم ۀایجاد رابط. 2. شودمی منعکس
-سازماندهی، دسترسی و استفاده از سـرمایه  بیقی و همکارانه براي خلق،کسفمدیریت دانش نوعی رویکرد تل

  .هاي فکري سازمان است

دیدگاه علم شناختی یا 
  علم دانش

د هوشـمندانه  نـ دهکه به ما امکان مـی  هستندع اساسی نابم -ها، ادراك و دانش فنی کاربردي بینش – دانش
  کتاب، مانند دیگري اشکال به جامعه در کلی طور به و هاسازمان ۀیم. در طول زمان، دانش مهم در همعمل کن
 مناسـب  طـور  به وقتی و شده منجر تجربه انباشت به هاشکل تغییر این. شودمی تبدیل سنت، و رویه فناوري،
 شخصـی،  ۀندانهوشـم  رفتـار  که است اصلی عوامل از یکی دانش. انجامدمی اثربخشی افزایش به شود، استفاده
  .کندمی ممکن را اجتماعی و سازمانی

ـ ه دانش قابل کاربرد تبدیل شـده و  بمدیریت دانش مفهومی است که بر اساس آن اطالعات   فناوري - دیدگاه فرایند ا تالشـی انـدك،   ب
  .شودیراي افرادي قابل استفاده می

  )642: 1396منبع: (نجفی و همکاران، 
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ها را بنابراین مدیریت دانش افزایش کارایی سازمان
آنهــا را در فضــاي رقــابتی پویــا نگــه تضـمین کــرده و  

 2در جـدول  ). Muthuveloo et al., 2017: 2( دارد می
بندي رویکردهـاي مـدیریت دانـش برگرفتــه از     دسته

 هـاي کسـب   دیدگاه هـا در سـه دیدگاه شاملپـژوهش
وري آفـن  -شناختی یا علـم دانـش و فراینـد    وکار، علم

  ت.خالصـه شـده اس
ــاه     ــرد  یم، در راســتاي همــین مف ــه رویک از آنجــا ک

حکمرانــی شـــهري در راســتاي ایجـــاد یکپـــارچگی   
عـان و منـابع   نفعملکردي و عدم تفرق منافع مابین ذي

مـی توانـد بـا    ، دارنـد نقشـی اساسـی   قدرت در شهرها 
ي هـا  سـیاري از چـالش  ب ،دانـش  تجهیز شدن به مقولۀ

شهرها را کـه عـالوه بـر    فضایی کالن موجود در گسترة
ــار ــدرت و  چگی عـــدم یکپـ ــاحبان قـ ــردي صـ عملکـ

ــعۀ  تصــمیم ــامل توس ــري، ش ــایی در  گی ــاموزون فض ن
و راهکـاري پایـدار بـراي     ست را در برگیردشهرها کالن

در شـکل یـک مـدل    ها قلمداد گـردد.  حل این چالش
  .مفهومی نظري پژوهش آمده است

  
  تعاریف عملیاتی مفاهیم اصلی پژوهش

شهري شکل جدیـدي  حکمروایی  :حکمروایی شهري
کـه سـاختارهاي سـنتی را در     مدیریت شهري استاز 

منـد در  هـاي مشـارکتی و انعطـاف   راستاي ارتقاء بنیان

ت شــهري تغییــر داده اســت. در ایــن پــژوهش یریمــد
هاي مبتنی بر رویکرد لفهحکمروایی شهري از طریق مؤ

دانش مورد ارزیابی قرار گرفته است که این فرآیند بـه  
 نـوان آن تحـت ع هـاي بنیـانی   صورت شـناخت مولفـه  

ــارایی"، "شــفافبت" و "خالقیــت" ،"پاســخگویی"، "ک
هـا بـه   سـازي آن در قالـب رویکـر دانشـی    "مشارکت"

شـفافیت دانـش    "،  " یـادگیري دانـش مبنـا   "صورت 
خالقیـت دانـش    "،  "توانمندسازي دانش مبنا"، "مبنا
  روز یافته است.ب  "نوآوري دانش مبنا "و  "مبنا

دانش مبحثی اسـت کـه در   مدیریت : مدیریت دانش
آن یک سازمان آگاهانه و به طور فراگیر دانش خـود را  

آوري هاي انسانی جمعبه صورت منابع، اسناد و مهارت
گذارد و تجزیـه و  کند، به اشتراك میو سازماندهی می

نماید. در این پـژوهش، مـدیریت دانـش بـر     تحلیل می
 ،"تولیـد دانـش  "هاي بنیـانی آن یعنـی   مبناي شاخص

و  "انتقال دانـش "، "بندي دانشبه روز رسانی و طبقه"
بـه منظـور کاربسـت آن در رویکـرد      "کاربست دانش"

بـه   یپژوهشـ در قالب مدل تحلیلـی حکمروایی شهري 
شفافیت  "، "یادگیري دانش مبنا"هاي صورت شاخص

خالقیـت   "، "توانمندسازي دانـش مبنـا  "، "دانش مبنا
شناسـایی شـده     "انوآوري دانش مبنـ  "و  "دانش مبنا

  است.

  

  
  : مدل مفهومی نظري پژوهش1 شکل

  
حکمروایی شهري به عنوان ساختار جدید توانسـته  

 ردهـاي سـنتی و متمرکـز مـدیریت توسـعۀ     است رویک
سازي براي ا کنار زده و اعمال قدرت و تصمیمشهري ر

ــعۀ ــت   توس ــب رهیاف ــهرها را در قال ــایی ش ــاي فض ه
اي جهـت  دموکراتیک، شفاف و بـه دور از حجـم تـوده   

گیـري سـوق دهـد. توجـه بـه      سازي و تصـمیم تصمیم
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مانند شفافیت، کنندة این رویکرد بههاي تبیینرانپیش
مندي، اثربخشی، عـدالت  کارایی، پاسخگویی، مشارکت

المللـی ماننـد   بینها که توسط مجامع رانو سایر پیش
سازمان ملل و بانک جهانی و یا توسط سـایر محققـان   

وان تغییـر سـاختاري   نشان از اهمیت این رویکرد به عن
. در ایـن راسـتا   اثربخش در حوزة مدیریت شهري است

والت مبتنی بر دانـش  و تح با توجه به فراگیري توسعه
سـازي، بـدیهی اسـت کـه ایـن تغییـر       در عصر جهـانی 

توانـد  ا تجهیز بـه رویکردهـاي دانشـی مـی    ساختاري ب
خود در بستر مورد اسـتفاده بـه   اثربخشی دوچندانی از 

ظهور برسـاند. پـر واضـح اسـت کـه شـناخت و        منصۀ
هـاي حکمروایـی شـهري در    لفهها یا مؤرانتبیین پیش

توانـد بسـتر   رویکرد دانشی و مدیریت دانش مـی  جامۀ
ر راسـتاي  ریزي بـراي اقـدام د  مناسبی در جهت برنامه

  تحقق آن باشد.
پـژوهش کـاربردي بـا     ایـن : شناسی پـژوهش روش
بـه انجـام رسـیده    » تحلیلـی  -توصـیفی «شناسی روش

ــردآوري داده ــراي گ از اســناد  هــاي توصــیفیاســت. ب
ــه ــاب موضــوع مــورد  کتابخان اي و مراجــع معتبــر در ب

هــاي بخــش تحلیلــی مطالعــه و بــراي گــردآوري داده
نامـه   صورت ابزار پرسـش پژوهش از روش پیمایشی به 

استفاده گردیده است. براي دستیابی به اهداف پژوهش 
حکمروایی شهري از منظر دیـدگاه  متغیر مرتبط با  25

از منابع معتبر در ایـن زمینـه گـردآوري و    دانش بنیان 
بـه صـورت طیـف    اي (گزینـه  5نامـه  در قالب پرسـش 

)، لیکرت و به شکل کامالً مناسـب تـا کـامالً نامناسـب    
نفر  100پژوهش که  جهت پاسخگویی به جامعۀ نمونۀ

تبریـز و اسـاتید دانشـگاه در     داريشـهر  کارشناساناز 
ریـزي شـهري، شهرسـازي،    هاي جغرافیا و برنامهرشته

انـد ارائـه گردیـد. جهـت تحلیـل      بوده شهري مدیریت
 شـدة اي پـژوهش، متناسـب بـا اهـداف تعریـف      هداده

و آزمون  اکتشافی هاي تحلیل عاملیپژوهش، از آزمون
 AMOSافـزار  در قالب نرم رگرسیون خطی و لگاریتمی

  استفاده شده است. SPSSو 
  

  
  

  : مدل مفهومی فرایند انجام پژوهش2شکل
 

در ایـن  : هـاي تحقیـق  تأمین قابلیت اعتماد سازه
نامـه و  به تعیین روایـی و پایـایی پرسـش   مرحله اقدام 

آن گردیـد. بـراي سـنجش و     دهنـدة هاي تشکیلسازه
نفـر از   15اطمینان از روایـی ابـزار پـژوهش از نظـرات     

و بـراي   1کارشناسان منتخب پژوهش اسـتفاده گردیـد  

                                                             
شایان ذکر است که جدول مربوط به متغیرهاي پژوهش در ابتـدا بـه   . 1

ریـزي شـهري،   جغرافیا و برنامـه هاي نفر از اساتید دانشگاه در رشته 25

نامه پـس از انجـام عمـل پـیش     سنجش پایایی پرسش
افـزار   در قالـب نـرم   2آزمون از طریـق فرمـول کرونبـاخ   

SPSS    ـ  دسـت آمـده از مرحلـۀ   هاقدام گردیـد. نتـایج ب
دست آمدن میزان ههاي پژوهش با بآزمون پایایی سازه

                                                                                   
نفر پاسخگو بوده و روایی  15ارسال شد که مدیریت شهري و شهرسازي 

  متغیرهاي پژوهش را جهت انجام تحقیق تأیید نمودند.
2. Corenbach alpha  
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 شـده را بـراي  آلفاي کرونباخ، متغیرهـاي مطـرح   74/0
  تأیید کرد. ارزیابی آنها در قالب این پژوهش

کمروایـی شـهري از منظـر    متغیرهاي ارزیابی ح
مروایـی شـهري   حکجهت ارزیابی : بنیانرویکر دانش

ــش ــدگاه دان ــردآوري  بنیــاناز منظــر دی ــه گ ــدام ب ، اق
متغیرهاي مرتبط در این زمینه با اسـتفاده از مراجـع و   

 ;UN-habitat 2004; Hull, 2008( اسناد معتبر گردید
May et al., 2008; Lindholm, 2010; Litman, 

2010; Haghshenas & Vaziri, 2012; Foss, 2007; 
Yigitcanlar & Lönnqvist, 2013;  Pemsel et al., 
2014; Donate & SánchezdePablo, 2015; Pemsel 

et al., 2016;  Barãoa et al., 2017 (    کـه پـس از
ز کارشناسان منتخب پژوهش در انتخاب و نظرسنجی ا

متغیـر جهـت انجـام آزمـون      25ها، روایی سازه مرحلۀ
متغیرهـاي   1مورد تأیید و تحلیل قرار گرفتند. جدول 

  دهد.گانه پژوهش را نشان می 25

  
  : متغیرهاي پژوهش3 جدول

هاي مبتنی بر علوم و فنون جدیـد بـراي تسـهیل در آگـاهی     ایجاد مدل
شـهري از فراینـد انتخـاب مـدیران     نفـع  شهروندان و سایر بخشـهاي ذي 

  شهري

مدهاي ناشی از انتشار رویکردهـاي دانـش   ها و درآسهم هزینه
  بنیان در تعالی عملکرد مدیریت شهري 

هـاي مبتنـی بـر دانـش و اطالعـات جهـت       هـا و چهـارچوب  خلق مـدل 
  ها و درآمدهاي مدیریت شهريسازي و تخصیص هزینه شفاف

یادگیري و نشـر دانـش    دةکننهاي تسریعبسترسازي چارچوب
  جهت ارتقاي دانش جامعه شهروندي

خلق الگوهـا و بسـترهاي مبتنـی بـر دانـش و اطالعـات جهـت آگـاهی         
نفع شهري از قـوانین و مقـررات و ایـین    هاي ذيشهروندان و سایر بخش

  ي شهريها نامه

ــق یــادگیري و نشــر     توانمند ــازي منــابع انســانی از طری س
  فناوري اطالعات و ارتیاطاترویکردهاي نوین مبتنی بر 

شـهاي  هاي مبتنی بر دانش جهت پاسخگویی به چـال توانایی ایجاد مدل
  شهري و انتقادات جامعه شهري در مواقع بحرانی

تحصیل و یادگیري دانش مبتنـی بـر علـوم جدیـد در جهـت      
ها و تهدیدهاي ا جامعه شهري براي مواجه با فرصتمشارکت ب

  شهر
بر دانش براي مشارکت حـداکثري مـردم درحـل     ایجاد بسترهاي مبتنی

  هاي مربوط به تحقیق و توسعه در مدیریت شهريسرانۀ هزینه  معضالت شهري

له  از طریق مشـارکت نهادهـاي علمـی و    ایجاد دانش مبتنی بر حل مسئ
  تخقیقاتی با مدیریت شهري به منظور در فرایند رشد و توسعه شهري

رویکردهـاي دانشـی جدیـد بـه     تالش براي یـادگیري و نشـر    
از تغییرات  قوانین و ایین  منظور آگاهی نهادها و جامعه شهري

  هاي شهرينامه

هاي مدیریت شهري با جامعۀ شهري و بخشاصالح ساختارهاي ارتباطی 
  بنیانصی بر مبناي رویکردهاي جدید دانشخصو

بنیان مبتنـی بـر   تالش براي یادگیري و نشر رویکردهاي دانش
ــه  ســئحــل م ــدیریت شــهري، جامع ــق مشــارکت م له از طری

  شهروندي و بخش خصوصی
طبفه بندي و به روزرسانی رویکردهاي دانش بنیـان جهـت پاسـخگویی    

  بهتر و کارامد تر در حل مسایل و نیازهاي شهري
ورهـاي اطالعـات و   کارگیري رویکردهـاي مبتنـی بـر فـن آ    هب

  ارتباطات در فرایند مدیریت شهري
 کارگیري منابع انسانی آشنا با فرایند طبقه بنديهرویکردي جهت باتخاذ 

  هاي مرتبط با رشد و توسعه شهري،ذخیره سازي و روزامد کردن دانش
جهت پاسـخگویی   بخش خدمات شهري دانش محور در اندازة

  شهري به نیازهاي جامعۀ
کارایی در تشخیص رویکردهاي دانش بنیان نـو نسـبت بـه سـاختارهاي     

  جهت حل بهتر مسائل  شهريسنتی 
تحصـیل  ایجاد انگیزه مشارکت درتمامی تهادهاي شهري براي 

  ها و تهدیدهاي شهريدانش در جهت مواجه با فرصت
به روز رسانی و طبفه بندي اطالعات متکی بـر دانـش جهـت کمـک بـه      

  اصالح ساختارهاي متمرکز به سمت ساختارهاي مشارکتی
و مجهز به دانـش جدیـد در   گیري افراد متخصص سرانه به کار

  سازي و سیاست گذاري در مدیریت شهريفرایند تصمیم
ارتباط مشارکتی با مقاصد منابع دانشی جدید جهت به روز رسانی کارامد 

  و دقیق متناسب با تحوالت جدید مدیریت جهانی شهرها
ي مبتنی ها و اختراعات و نو آوري ها کارگیري ایدهحمایت از به

  در حل مسائل و نیازهاي شهري بر علم و دانش
  شهروندي و بخش خصوصی دیریت شهري با جامعۀم دید در جهت بهبود ارتباطات دوسویۀهاي اطالعاتی و ارتباطی جکارگیري سامانههب

  1396منبع: جمع بندي و مطالعات نگارندگان، 
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یکـی از   بریـز ت: معرفی قلمرو جغرافیـایی تحقیـق  
ذربایجـان شـرقی   آشهرهاي بزرگ ایران و مرکز استان 

شـمال غـرب    ۀترین شـهر منطقـ   است. این شهر بزرگ
ــاطی، بازرگــانی، سیاســی،   کشــور و قطــب اداري، ارتب

شود.  صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته می
آخرین سرشماري مرکـز آمـار ایـران در     نتایج براساس
ــز کالنشــهر، 1395ســال  ــر   تبری ــالغ ب ــی ب ــا جمعیت ب

. اسـت  منطقه شهرداري تشکیل شده  دهاز  1773033
، در حـال حاضـر   نه در بین این مناطق ده گانه، منطقۀ

دف از ایجـاد شــهرداري  هــ باشـد.  خـالی از سـکنه مــی  
هاي عمرانی شـهرداري   منطقه  نه، بهبود وضعیت پروژه

هـاي آذران و خـاوران در خـارج از     تبریز نظیر شـهرك 
 باشـد  استحفاضـی ایـن شـهرداري مـی     حوزهمحدوده  

  ).  1390(پایگاه اطالع رسانی شهرداري تبریز، 
  

  
  هاي پژوهشیافته ، استان و شهرستان: موقعیت شهر تبریز در سطح کشور3شکل 

  

  
  عاملیگانه به وسیلۀ تکنیک تحلیل  25: نمودار عوامل مستخرج از متغیرهاي 3شکل

  1396هاي پژوهش، منبع: یافته

ً مورد مطالعه در سطح کشور موقعیت منطقه

ً مورد مطالعه در سطح استان موقعیت منطقه

ً مورد مطالعه در سطح شهرستان موقعیت منطقه

:
30 0 30 60 9015

km
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هـاي اصـلی   جهت شناسایی عوامـل و یـا شـاخص   
مروایـــی شـــهري از منظـــر رویکـــرد دخیـــل در حک

پژوهش بـا اسـتفاده از    گانۀ 25بنیان، متغیرهاي  دانش
مـورد   SPSSافـزار  عـاملی در قالـب نـرم   تکنیک تحلیل

تحلیل و ارزیابی قرار گرفتنـد کـه سـعی در شناسـایی     
هاي اساسی به منظور تبیـین الگـوي همبسـتگی    عامل

  بین متغیرهاي پژوهش را دارد.

مشاهده می شود، از بـین   3طور که از شکل همان
عامـل توسـط تکنیـک     5متغیر منتخـب پـژوهش    25

عامل یاد شـده   5اند که تحلیل عاملی مشخص گردیده
هـا را تبیـین   از واریانس داده 71/0، 3ق با جدول مطاب
کنند و این در گام اول بـه معنـاي رضـایت بخـش     می

  بودن انتخاب و تحلیل متغیرهاست.

  
  ها، مقدار ویژه و میزان واریانس تبیینی متغیرهاي پژوهش: تحلیل عاملی تعیین عامل2جدول 

  درصد واریانس تجمعی  درصد واریانس  مقدار ویژه  تعداد عامل
  25/16  25/16  70/3  عامل اول
  16/30  91/13  64/3  عامل دوم
  55/42  39/12  39/3  عامل سوم

  10/56  55/13  57/3  عامل چهارم
  71/0  9/14  68/3  عامل پنجم

  1396 ي پژوهش،ها مأخذ: یافته
  

بعـد   شده، در مرحلۀ هاي مشخصعاملبا توجه به 
به تحلیل متغیرهـاي بارگـذاري شـده در هـر کـدام از      

آمده از آنها دستهعوامل با توجه به میزان همبستگی ب
گردید. مبناي انتخاب متغیرهـاي بارگـذاري شـده بـر     

اساس میزان همبستگی بدست آمده براي هـر کـدام از   
ایــن بــین هاســت کــه در  آنهــا در تحلیــل عــاملی داده

بارگـذاري   5/0متغیرهاي با میـزان همبسـتگی بـاالي    
  دهند.شده، یک عامل را تشکیل می

  
  : متغیرهاي بارگذاري شده در عامل اول3جدول

ول
ل ا

عام
  

  میزان آلفا  عاملیبار   انحراف از معیار  میانگین  متغیرهاي شناسایی شده
مبتنی بر حل مساله از طریق مشارکت نهادهاي علمی ایجاد دانش 

  601/0  749/0  06/4  شهري دیریت شهري در فرایند رشد و توسعۀو تحقیقاتی با م

  

یادگیري و نشر دانش جهت  کنندةهاي تسریعبسترسازي چارچوب
  503/0  883/0  92/2  ارتقاي دانش جامعه شهروندي

اینـد  انسـانی آشـنا بـا فر   کارگیري منـابع  هاتخاذ رویکردي جهت ب
هـاي مـرتبط بـا     سازي و روزآمد کـردن دانـش   ذخیره ،بنديطبقه

  شهري توسعۀ
63/3  733/0  583/0  

هاي مبتنـی بـر دانـش جهـت پاسـخگویی بـه       توانایی ایجاد مدل
  614/0  609/0  45/4  هاي شهري و انتقادات جامعه شهري در مواقع بحرانی چالش

دانش براي مشـارکت حـداکثري مـردم    ایجاد بسترهاي مبتنی بر 
  563/0  713/0  58/3  درحل معضالت شهري

جهت پاسـخگویی بـه    بخش خدمات شهري دانش محور در اندازة
  560/0  741/0  58/3  شهري نیازهاي جامعۀ

   1396هاي پژوهش، مأخذ: یافته
  

شـده بـر مبنـاي     با توجه به متغیرهـاي بارگـذاري  
در جدول  دست آمدههب بار عاملی و آلفاي پایاییمیزان 

در  عمـدتأ  عامل اولتوان چنین استنباط کرد که می 3
راستاي توانمندي سازمانی مـدیریت شـهري در قالـب    
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دانـش   کرد حکمروایـی شـهري بـا پـذیرش مؤلفـۀ     روی
گردد. در این بین بر اساس میـزان میـانگین   تفسیر می

توانـایی ایجـاد    "دست آمده، هبار عاملی بکسب شده و 
هــاي مبتنــی بــر دانــش جهــت پاســخگویی بــه  مــدل
شـهري در مواقـع    قادات جامعۀهاي شهري و انت چالش

یشـــترین میـــزان گـــرایش بـــراي  داراي ب "بحرانـــی
سازي دانش مبنا در الگوي حکمروایـی شـهري   توانمند

. عطـف بـه   شهر تبریز اسـت براي مدیریت شهري کالن
ایجـاد دانـش    "ماننـد   کننـد هاي تبیینرانیشسایر پ

له از طریق مشارکت نهادهاي علمی مبتنی بر حل مسئ

 شهري در فرایند رشد و توسعۀ و تحقیقاتی با مدیریت
ــاذ رویکـــردي جهـــت  "و همچنـــین  "شـــهري اتخـ

بنـدي،  نابع انسانی آشنا بـا فراینـد طبقـه   کارگیري م هب
تبط بـا   هـاي مـر  سازي و روزآمـد کـردن دانـش   ذخیره
دهد که توانمندسازي مبتنـی  نشان می "شهري توسعۀ

ــی  ــش م ــر دان ــد مؤب ــهتوان ــق لف ــردي در تحق اي راهب
حکمروایـی شـهري دانــش بنیـان در فراینـد مــدیریت     

شـهر تبریـز بـه عنـوان یـک خـط مشـی        نشهري کال
	راهبردي قلمداد گردد. 	

  
  دوم: متغیرهاي بارگذاري شده در عامل 4 جدول

دوم
ل 

عام
  

میزان   بار عاملی  انحراف از معیار  میانگین  متغیرهاي شناسایی شده
  آلفا

ها و درامدهاي ناشی از انتشار رویکردهاي دانش بنیـان  سهم هزینه
  589/0  750/0  68/3  در تعالی عملکرد مدیریت شهري

  

رسـانی   جدید جهت به روز اصد منابع دانشیارتباط مشارکتی با مق
  608/0  766/0  09/4  کارامد و دقیق متناسب با تحوالت جدید مدیریت جهانی شهرها

بنیان مبتنی بر حـل  تالش براي یادگیري و نشر رویکردهاي دانش
شهروندي و بخش  ز طریق مشارکت مدیریت شهري، جامعۀله امسئ

  خصوصی
85/3  687/0  591/0  

بتنی بر دانـش و اطالعـات جهـت    هاي مها و چهارچوبخلق مدل
  627/0  749/0  80/4  و درآمدهاي مدیریت شهري ها سازي و تخصیص هزینهشفاف

هاي مبتنی بر علـوم و فنـون جدیـد بـراي تسـهیل در      ایجاد مدل
نفع شهري از فرایند انتخاب ي ذيها آگاهی شهروندان و سایر بخش

  مدیران شهري
79/3  782/0  590/0  

   1396هاي پژوهش، یافتهمأخذ: 
  

  
  : متغیرهاي بارگذاري شده در عامل سوم5 جدول

سوم
ل 

عام
  

  میزان آلفا  بار عاملی  انحراف از معیار  میانگین  متغیرهاي شناسایی شده
توانمندسازي منابع انسانی از طریق یـادگیري و نشـر رویکردهـاي    

  560/0  766/0  59/3  نوین مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات

  

ــه    ــو نســبت ب ــان ن ــش بنی ــاي دان ــخیص رویکرده ــارایی در تش ک
  541/0  862/0  38/3  ساختارهاي سنتی جهت حل بهتر مسائل  شهري

سرانه به کار گیري افراد متخصـص و مجهـز بـه دانـش جدیـد در      
  528/0  919/0  27/3  سازي و سیاست گذاري در مدیریت شهريفرایند تصمیم

درتمامی تهادهاي شهري براي تحصیل دانش ایجاد انگیزة مشارکت 
  524/0  609/0  15/3  و تهدیدهاي شهري ها در جهت مواجه با فرصت

اصالح ساختارهاي ارتباطی مـدیریت شـهري بـا جامعـه شـهري و      
  559/0  640/0  56/3  هاي خصوصی بر مبناي رویکردهاي جدید دانش بنیانبخش

   1396هاي پژوهش، مأخذ: یافته
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دهد که عامل دوم عمـدتأ  نشان می 4نتایج جدول 
. در ایـن بـین بـر    دانش مبنا مربـوط اسـت   شفافیتبه 

دسـت  هاساس میزان میانگین کسب شده و بار عاملی ب
هاي مبتنی بر دانش و ها و چهارچوبخلق مدل"آمده، 

هـا و  سـازي و تخصـیص هزینـه    اطالعات جهت شـفاف 
داراي بیشـترین میـزان    "درآمدهاي مـدیریت شـهري   

گرایش براي کارآمدي دانش مبنا در الگوي حکمروایی 
. بـا  اسـت شهري براي مدیریت شهري کالنشهر تبریـز  

ارتباط "هاي تبیین کننده مانند رانتوجه به سایر پیش
اصـد منـابع دانشـی جدیـد جهـت بـه       مشارکتی بـا مق 
ناسب بـا تحـوالت جدیـد    مد و دقیق متروزرسانی کارآ

تـالش بـراي    "و همچنـین   "مدیریت جهانی شـهرها  
بنیان مبتنی بر حـل  یادگیري و نشر رویکردهاي دانش

 ارکت مـدیریت شــهري، جامعــۀ له از طریــق مشــمسـئ 

دهـد کــه  نشــان مـی  "شـهروندي و بخـش خصوصـی    
اي لفــهمؤ توانــد بــه عنــواندانــش مبنــا مــی شــفافیت
بنیـان در  شهري دانـش  در تحقق حکمروایی تاثیرگذار

  یند مدیریت شهري کالنشهر تبریز مالحظه شود.فرا
دهـد کـه   نشـان مـی   5هاي پژوهش در جـدول  یافته

ــه   متغیرهــاي بارگــذاري شــده در عامــل ســوم بیشــتر ب
متغیر بارگـذاري شـده    5خالقیت دانش مبنا اشاره دارد و 

درصـد را بـراي ایـن عامـل نشـان       5/0بار عـاملی بـاالي   
ــی ــد.  م ــر    دهن ــل، متغی ــن عام ــاي ای ــان متغیره در می

توانمندسازي منـابع انسـانی از طریـق یـادگیري و نشـر      "
 "رویکردهاي نوین مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطـات 

بیشـتر از سـایر متغیرهـا بـه      560/0با میزان بـار عـاملی   
خالقیت دانش مبنـا در الگـوي حکمروایـی شـهري بـراي      

 یش دارد.مدیریت شهري کالنشهر تبریز گرا
  

  : متغیرهاي بارگذاري شده در عامل چهارم 6 جدول

ارم
چه

ل 
عام

  

میزان   بار عاملی  انحراف از معیار  میانگین  متغیرهاي شناسایی شده
  آلفا

علوم جدید در جهت مشارکت تحصیل و یادگیري دانش مبتنی بر 
  551/0  715/0  45/3  ها و تهدیدهاي شهريبا جامعۀ شهري براي مواجه با فرصت

  

مشارکت درتمـامی تهادهـاي شـهري بـراي تحصـیل       ایجاد انگیزة
  504/0  01/1  98/2  و تهدیدهاي شهري ها دانش در جهت مواجه با فرصت

ــه روزرســانی رویکردهــاي دانــش بنیــان جهــت  طبفــه بنــدي و ب
  592/0  709/0  89/3  شهريپاسخگویی بهتر و کارامد تر در حل مسایل و نیازهاي 

کارگیري رویکردهاي مبتنی بر فناورهاي اطالعات و ارتباطات در هب
  598/0  744/0  97/3  فرایند مدیریت شهري

   1396هاي پژوهش، مأخذ: یافته
  

  : متغیرهاي بارگذاري شده در عامل پنجم 7جدول

چم
ل پن

عام
  

میزان   عاملیبار   انحراف از معیار  میانگین  متغیرهاي شناسایی شده
  آلفا

خلق الگوها و بسترهاي مبتنی بر دانش و اطالعات جهـت آگـاهی   
نفع شـهري از قـوانین و مقـررات و    شهروندان و سایر بخشهاي ذي

  ي شهريها ایین نامه
68/3  750/0  589/0  

  

بندي اطالعات متکی بر دانش جهت کمک به به روز رسانی و طبقه
  593/0  719/0  87/3  ساختارهاي مشارکتیاصالح ساختارهاي متمرکز به سمت 

  528/0  919/0  27/3  هاي مربوط به تحقیق و توسعه در مدیریت شهريسرانه هزینه
هاي اطالعاتی و ارتباطی جدید در جهـت بهبـود   کارگیري سامانهبه

ي مدیریت شهري با جامعـۀ شـهروندي و بخـش    ارتباطات دوسویه
  خصوصی

56/3  832/0  558/0  

هاي مبتنـی بـر   ها و اختراعات و نوآوريکارگیري ایدهاز بهحمایت 
  599/0  758/0  01/4  علم و دانش در حل مسائل و نیازهاي شهري

  1396هاي پژوهش، مأخذ: یافته
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و متغیرهـاي بارگـذاري    6با توجه به نتایج جـدول  
 نـام  دانش مبنـا توان یادگیري را می شده، عامل چهارم

متغیر بارگـذاري شـده در ایـن     5که ، چرا کرد گذاري
ـ  عامل با توجه به میزان همبستگی دسـت آمـده بـه    هب

تحصـیل و یـادگیري اشـاره     صورت عمـده بـه مبحـث   
ه بــ "در میــان متغیرهــاي ایــن عامــل، متغیــر  .دارنــد

بـر فناورهـاي اطالعـات و    کارگیري رویکردهاي مبتنی 
بـا میـزان بـار     "مـدیریت شـهري   ارتباطات در فرایند 

ــاملی  ــه    598/0ع ــرایش ب ــزان گ ــتربن می داراي بیش
  باشد.یادگیري دانش مبنا می

حـاکی از آن اسـت کـه متغیرهـاي      7نتایج جدول 
شناسایی شده در عامل پنجم عمدتا به نوآوري مبتنـی  

بر دانش اشاره دارند. با دقت در میزان بار عاملی بـراي  
گـردد کـه متغیـر    ص مـی متغیرهاي عامل پنجم مشخ

هــا و اختراعــات و  کــارگیري ایــده حمایــت از بــه "
هاي مبتنی بر علـم و دانـش در حـل مسـائل و      نوآوري

بیشـترین گـرایش را    599/0با میزان  "نیازهاي شهري
به نوآوري دانش مبنا در الگوي حکمروایی شهري براي 

شهر تبریز دارد؛ همچنـین نتـایج   مدیریت شهري کالن
آمده براي سایر متغیرهاي این عامل حـاکی از  دست به

اي توانـد مؤلفـه  آن است که نوآوري دانش مبنا نیز مـی 
تأثیرگذار و اسـتراتژیک در تحقـق حکمروایـی شـهري     

شـهر تبریـز   بنیان در فرایند مدیریت شهري کالندانش
  قلمداد گردد.

  

  
  هاي شناسایی شده بر روي تحقق حکمروایی شهري دانش بنیانلفهمؤنمودار تأثیر :  4 شکل

  
اقـدام بـه    فرایند پژوهش در ایـن قسـمت   در ادامۀ

ژوهش در تحقـق حکمروایـی   هاي پلفهبررسی تاثیر مؤ
بنیـان بـا اسـتفاده از رگرسـیون خطـی و       شهري دانش

 4ها در شـکل  تحلیل لگاریتمی پرداخته شد. نتایج این
ـ   "یادگیري دانش مبنـا "دهد که نشان می دسـت  هبـا ب

ســطح  ومیـزان همبســتگی چندگانـه    بـاالترین آوردن 
در  توانـد بیشـرین تـاثیر را   معناداري قابـل قبـول مـی   

بنیان در شهر تبریز رسیدن به حکمروایی شهري دانش
ــا  همچنــین  4در نتــایج شــکل دقــت داشــته باشــد. ب

توان دریافت که تمامی متغیرهاي شناسـایی شـده    می

)، 8/0(با سطح معنـاداري   "خالقیت دانش مبنا"به جز 
توانند در تحقـق حکمروایـی شـهري دانـش بنیـان      می

  نقش مثبت داشته باشند.
  

  گیرينتیجه
ــر    ــارزترین تغیی ــوان ب ــه عن ــهري ب ــی ش حکمروای

ــاي رویکردهــاي ســنتی و ســاختاري در راســتا ي ارتق
-هاي مشارکتمدیریت شهري به سمت رهیافت آمرانۀ

. به لحاظ اهمیت این رویکـرد،  پذیر استمبنا و انعطاف
المللـی ماننـد سـازمان ملـل و     ها و مجامع بینسازمان
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بانک جهانی تالش فراوانی براي بسترسـازي آن جهـت   
شهري  خصوص توسعۀهاس توسعه بهمواجهه با چالش

ــد.کــردهدر شــهرهاي کشــورهاي در حــال توســعه    ان
در پژوهش کـالن خـود دربـارة     1)2003سازمان ملل (

هاي توسعه در شهرهاي کشـورهاي در  مشکالت و گره
حال توسعه، ترویج و بسترسازي حکمروایـی شـهري را   

هـا  اي موفق جهت مواجهه با این چـالش به عنوان ایده
عملکـردي  له اتکـاء  دانسته است. علت اصلی این مسـئ 

ی همچـون  هاي متعاللفهاساس مؤحکمروایی شهري بر 
له، مشــارکت و خــرد شــفافیت، کــارایی در حــل مســئ

زاده و . اســماعیلهاســتگیــريجمعــی در تصــمیم 
حکومت به سمت  کید بر گذار از) با تأ1395همکاران (

ــی جهــت ادارة  امــور شــهرها بــا ارزیــابی     حکمروای
انـد کـه ایـن    هاي متعدد این چنین اشاره کرده پژوهش

هاي رهیافت براي مواجهه با تفرقترین برویکرد مناس
رسیدن هاي ناشی از منافع در جهت عملکردي و تفرق

مشـارکتی آن   به مدیریت توسعۀ شهري در قالب ایـدة 
باشد. از طرف دیگر امروزه با ورود به عصـر جهـانی   می

نش مبنـا مسـیر اصـلی    هاي داسازي اتکاء به توانمندي
 گـردد. شاخصـۀ   پایـدار قلمـداد مـی    رسیدن به توسعۀ

بنیـان در  ن دوران اتکاء بـه رویکردهـاي دانـش   اصلی ای
هـاي متعـدد   رسیدن به ثبـات و پایـداري در شـاخص   

ــت  ــعه اس ــانالر .توس ــت 2ییگیتس ) 2013( 3و النکویس
 هیز به مفاهیم دانـش در عصـر جهـانی   معتقدند که تج

پذیري شـهرها از طریـق   تواند موجبات رقابتشدن می
آنها و خالقیت بخشیدن به فرایند دانشی کردن اقتصاد 

هــاي فضــایی شــهر تولیــد و توزیــع منــابع در گســتره
تواند موجبـات رونـق سـاختار فضـایی آنهـا گـردد.        می

اي را داراي ) توسـعه 2010(و همکاران  4متاکسیوتیس 
انـد  و دانمی براي شهرها قلمداد کـرده  ساختاري پایدار

بنیـان  نـش اهیم دانشـی و دا فـ که بتواند با تجهیر بـر م 
ي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی و حتی ها کردن عرصه

سیاسی به سیاست گـذاري بـراي شـهرها بپـردازد. در     
توسـعه متـرادف بـا    حقیقت اهمیت دانش بنیان کردن 

                                                             
1. United nation, 2003 
2. Yigitcanlar 
3. Lönnqvist 
4. Metaxiotis 

پـور  جمعهپایدار قلمداد شده است.  دستیابی به توسعۀ
و کـارکرد دانـش در   ) با بسط مفهوم 1396و همکاران(

شــهري، اهمیــت آن را در ایجــاد  راهبردهــاي توســعۀ
هـاي برتـر    مندي از توان تکنولـوژي صنایع خالق، بهره

 انـد. هاي شهري عنوان کـرده براي حل مسائل و چالش
تـوان ایـن   شـهري مـی  سازي توسعۀ در اهمیت دانشی

منجر به ظهـور    ،آن فراگیر شدن چنین اظهار کرد که
شهرهاي خالق و هوشمند در عصر حاضـر شـده اسـت    
که خود نیازمند داشتن حکمروایی شـهري در رویکـرد   

جدید براي مدیریت ایـن   ةدانشی آن به عنوان یک اید
 ایـن پـژوهش   له در با توجه به اهمیت مسئ شهرهاست.

ــب  ســعی  ــی شــهري در قال ــد رویکــرد حکمروای گردی
شهر تبریـز  ي آن در کالنمدیریت دانش براي بسترساز

مورد مطالعه قرار گیرد. در ایـن بـین نخسـتین اقـدام     
هـاي حکمروایـی شـهري مبتنـی بـر      شناسایی شاخص

رویکرد مدیریت دانش بود که نـوآوري و بـرازش مـدل    
ی پژوهش را با توجه به نبود سابقۀ مشـابه قبلـی   تحلیل

عـاملی  اسـتفاده از مـدل تحلیـل   بنابراین بـا   نشان داد؛
 کننـدة هـاي تبیـین  شافی اقدام به شناسایی پیشراناکت

 پــنج عامــل ایــن رویکــرد گردیــد کــه مشــخص شــد 
توانمندسازي، شفافیت، خالقیـت، یـادگیري و نـوآوري    

 عوامـل  عنـوان  بـه  71/0 واریانس مجموع بادانش مبنا 
شـهر  بنیان کردن حکروایی شهري در کالندانش اصلی
 توجـه  با شد سعی دوم مرحلۀ در ند.مطرح هست تبریز

عامـل در تحقـق   تاثیر هـر   شده شناسایی هايعامل به
بنیان با اسـتفاده از رگرسـیون   حکمروایی شهري دانش

نتـایج ایـن    .گیـرد  قرار ارزیابی مورد خطی و لگاریتمی
که عامـل   این مهم بود  دهندةقسمت از پژوهش نشان

) 8/0خالقیت دانش مبنا بـا سـطح معنـاداري پـایین (    
گیري در تحقق حکمروایی شهري ثیر چشمتواند تأنمی

بنیان در شهر تبریز داشته باشد ولی چهار عامـل  دانش
توانند در این راستا بسیار تـاثیر گـذار باشـند.    دیگر می

و  "یادگیري دانـش مبنـا  "در بین این عوامل، دو عامل 
به ترتیب با میـزان همبسـتگی    "شفافیت دانش مبنا "

ترین تاثیر را در تحقـق  توانند بیشمی 238/0و  387/0
پرواضـح   حکمروایی شهري دانش بنیان داشـته باشـند.  

رویکـرد   کننـدة تواند معرفیاست که نتایج پژوهش می
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حکمروایی شهري از دیدگاه مدیریت دانش با توجه بـه  
هاي شناسایی شده در بهبود و ارتقـاء عملکـرد   شاخص

  شهر تبریز باشد.مدیریت شهري در کالن
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