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مقدمه
تنها در گرو غیره با نیاز حداقل به انرژی، تولید درآمدهای پایدار و  یها ستمیساز  یمند بهرهضرورت تولید ثروت، 

خبره و  یها ستمیستاکنون هوشمندسازی در سه سطح هوش مصنوعی،  ،معمول طور به. هاست سازمانهوشمندسازی 

 یبردار بهره ها آن ییافزا هماین سطوح و قابلیت از همۀ هوشمند،  یها سازمانکه در  اند بودهمورد توجه  یکاو داده

و فرایندهای کنترل ساده و  دهنقرار دقادرند با کمترین منابع، باالترین راندمان را در اختیار  ییها سازمانچنین . دشو یم

که قادرند تغییرات را  است شده منجر ییها ستمیستوسعۀ پیشرفت سریع فناوری به ، درواقعسریع را فراهم آورند. 

را به  ها سازماناست که  یا اندازه تااین تغییرات دامنۀ  نشان دهند. واکنش ها آن بهو کنند و ارزیابی  یریگ اندازه

 :Al-Kasasbeh, 2016) ساخته استو بررسی مجدد محیط پیرامونی وادار  راهبردیدر ساختار، دیدگاه  ییها یبازنگر

و کارمندان  اند جدید داده یها مهارتو  ها تخصصاکنون بسیاری از مشاغل قدیمی جای خود را به  که یطور به ؛(106

 یا گونه بهانتظارات مشتریان  به بیان دیگر،(. 82 :8932، زیر رنگ) اند دهکرو حتی از سازمان حذف  جا جابهبسیاری را 

وجود ندارد. به همین دلیل، امروزه  ها آنبه  ییپاسخگوامکان  ،روز یها یفناورکه بدون اتکا به  استشده متحول 

 ۀحوزگستردگی (. Harrison et al., 2015: 735) شده استتبدیل  وکار کسب های یستمسستون فقرات به فناوری 

مختلف  یها عرصهدر  سرعت بهجدید  یها یفناورکه  شده است سببجدید در شهرها  یها ضرورتکاری و نیازها و 

امروزه صحبت از ساختمان هوشمند، پارکینگ هوشمند  که یطور به ؛دشو یبردار بهره ها از آن د وونمدیریت شهری وارد ش

در این . (944 :8913شورای اسالمی شهر مشهد،  یها پژوهشمرکز ) شده استمتداول و معمول تبدیل  یبه امر غیرهو 

ربرد نوآوری در کنار فناوری است و تنها از این طریق است که امکان کا یها عرصهیکی از بهترین  شهریمدیریت راستا، 

 های رساختیز و اجتماعی و انسانی های هیسرما در گذاری هیسرمادر این شهرها،  .دیآ یمشهر هوشمند فراهم  یریگ شکل

 باالی تیفیک و اقتصادی داریپا رشد سبب که ICT مانند مدرن یها رساختیز نیهمچن و ونقل حمل جمله از ارتباطی

 Caragliu et) ، در کانون توجه استمردم مشارکتی تیریمد قیطر از عی،یطب منابع حیصح تیریمد با ،شود یم زندگی

al., 2012: 22)ی فرهنگی، اجتماعی و ها تیفعال و یرسان خدماتساختار بر  شدت بهی فناوردر شهرها ورود ن، یبنابرا ؛

این روند، . کند میشهری اضافه  یها تیریمدو عملکردهای نوین را به ساختارهای سازمانی  گذارد می ریتأثعمرانی 

در  .دشون یم استفاده و ترکیب هم با شهروندان زندگی بهبود برای گوناگون یها یاورفن در آنکه  خواهد ساختشهری 

 ،این تحوالت .شود یم قلمداد یاجتماع رساختیز ای یارتباط دانش و 8یرکف ۀسرمای نوعی ،هوشمند شهراین رویکرد، 

آورده  ارمغانمانند تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، شهر الکترونیک و حتی دولت الکترونیک را به  اصطالحاتی

 یرسان اطالع یها شبکهخدمات مورد نیاز شهروندی از طریق  ۀهم ،(. در شهرهای هوشمند043 :8911فتحیان، ) است

نخواهد بود. در حقیقت، با اجرای طرح  ها سازمانخدمات از طریق  ۀارائدیگر نیازی به  ،و در این صورت شود یم نیتأم

 (.24 :8938کیانی، ) رندیگ یمخدمات مورد نیاز مردم را برعهده  ۀارائدیجیتالی  یها سازمانشهرهای هوشمند، ادارات و 

چهار ، یطورکل بهمتعددی نیاز دارد.  یها شرط شیپبه و  نیستممکن  یسادگ بهجدید همیشه  یها یفناوراز  یمند بهرهاما 

 ۀاستفادو سهولت  شده ادراک، سودمندی شده ادراکهنجارهای اجتماعی، کیفیت  :از اند عبارتبعد مدل پذیرش فناوری 
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این شرایط در نهاد مدیریت شهری محقق شود، امکان  که یدرصورت(. Lucas and Spitler, 1999: 20) شده ادراک

مشهد، بدون توجه مانند  ییشهرها کالناین در حالی است که  متعدد فراهم خواهد شد.جدید در ابعاد  های یفناورکاربرد 

را به  یا گستردهو اعتبارات  ها ینههزو  اند توجه قرار داده در کانونرا اساسی  ۀحوزاین از د موریک یا چند به تمامی ابعاد، 

 ،خدمات ۀارائ های یستمسمثال، وقتی تمام  ؛ برایاند یاوردهندست  بهمورد انتظار را  ۀنتیجولی  ،اند رساندهمصرف 

چنین  عمالًتوانایی و دانش استفاده از آن را ندارند،  افراداست، ولی  غیرهالکترونیکی و براساس هوش مصنوعی و 

 باقی خواهند ماند.استفاده دون ب هایی یستمس

 ،مدرناپسحاضر با رویکردی جامع مطابق با مفاهیم سازمان در عصر  ۀمطالع ،شد فیتوص ی کهبا توجه به شرایط

عنوان سازمان هوشمند مدیریت شهری  با طراحی نوع جدیدی از سازمان در مدیریت شهری برایمدلی  ۀارائ دنبال به

است. سازمانی که با شناسایی و پرورش ابعاد هوشمندی در خود، با ساختار و عملکردی متفاوت، به فعالیت خود ادامه 

است که مطابق با ماهیت شهر و مدیریت شهری، چه ابعادی را  سؤال، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این واقع به. دهد

هرکدام از این ابعاد در هوشمند  ریتأثدرنظر گرفت و میزان  ها یشهردارهوشمندی در  متغیرهای وانعن به توان یم

 است؟ چقدرکردن شهرداری  عمل

مبانینظری
شهر هوشمند را  ۀایدسال پیش،  پنجاهدر حدود  ،با شهر چندعملکردی ها ییایاسترالبا شهر علم و  ها یژاپنشاید اولین بار 

عمومی وارد  یها عرصهنظامی به  یها سازماناین زمانی بود که اینترنت و کامپیوتر از  ،درواقعبه جهانیان معرفی کردند. 

اصلی خود را بر  تأکیدشدند. از این زمان به بعد، شهرهایی که بیشترین ارتباط تجاری را با سایر نقاط داشتند، 

 ،. در این میاندندکرو شروع به تجهیز شهرها به ابزار الکترونیکی  ندداد خدمات قرار ۀارائ یها ستمیسهوشمندسازی 

( و بعد از آغاز 8931حاضر )اما در زمان  ،شوند یماین عرصه محسوب  پیشگامان جنوبی و آمریکا، در شمار ۀکرسنگاپور، 

از این روند، در  یمند بهرهاما سطوح  ،نکند یبردار بهرهکه از این ایده  یافت توان یم، کمتر کشوری را ویکم قرن بیست

 .استمتفاوت  کشورهای مختلف کامالً

مثال، اولین بار  ؛ برایبه انجام برسد زمینه اساسی در این یها پژوهششد که تحقیقات و  سبب اقدامات مورد اشاره

را منتشر کرد و در آن به سرعت فزاینده زمان و انقباض فضا  اطالعات عصر یجلد سهکتاب  ،8333دهۀ کستلز در اواخر 

هینز به (. در ادامه، Castells, 2002: 381) دکراشاره  اطالعاتی جدید و اینترنت یها یفناوریکی از کارکردهای  عنوان به

این فناوری  یها تیقابلبرخی از امکانات و  ،هوشمند پرداخت و از این طریق یها کارتبررسی وضعیت رانندگی و استفاده از 

دربارۀ ، مالحظاتی ردیک و فرانک نکهیامسکوت گذاشته شد تا  ها مدت(. این مبحث Hinze, 2000: 6–7کرد )را معرفی 

در تحقیقی  (.Reddick and Frank, 2007: 576–594) کردند دولت الکترونیکی در شهرهای فلوریدا و تگزاس مطرحآثار 

که در طراحی  یا گونه به ساخت؛مطرح  ونقل حملدیگر در همین سال، مارکوس ترکیب بازار هوشمند را برای مسافران و 

احیای بررسی  ،همین روندادامۀ (. در Markose, 2007: 2001–2032) کار گرفته شود به محاسباتی شهرها یها سمیمکان

 ,Wu Fulong) یفناورجدید و مبتنی بر دنیای شیوۀ و طراحی راهبردی به  یزیر برنامهبا  را شهرهاتوسعۀ ابعاد و جهات 
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 یتر یاساسدیگری به انجام رسید که مفاهیم و مقوالت  یها یبررسدوره،  این. در توان ذکر کرد می (392–379 :2007

 :McGaw and Vance, 2008کرد ) یمدر آفرینش هیجانات اجتماعی را مطرح  ها آنهوشمند و نقش  یها ابانیخ مانند

 یالملل نیبی ها العمارف ةریداگسترش یافت که شهر اطالعاتی به  یقدر بهابعاد و زوایای این مبحث علمی بعدها (. 69–65

های  مقوله ،پی تحقیقات فوق(. در Rutherford, 2009: 475–480شد )مهم علمی بدل  یها میپاراداراه یافت و به یکی از 

 :از اند عبارت ها آن نیتر مهمکه برخی از  واقع شد شهر مورد توجه ۀکنند ادارههوشمند  یها سازماندیگری از شهر هوشمند و 

 یکیالکترونمشارکت  یها چالش(، Ergazakis, 2011: 148–162) یکیالکترونسیستم یکپارچه و جامع در شهرهای 

(Bailey and Ngwenyama, 2011: 204–214 ،) یکیالکتروناصالح خدمات (Pazalo et al., 2012: 123–136 ،)

مرور  به .(Dennis, 2011: 484–495) تی سی شبکۀ آی یها تیمحدود و (Paez, 2011: 640–652هوشمند )بازرگانی 

 یبیشترفاصلۀ و از توصیف صرف  یافت یاین حوزه عمق و ژرفای بیشتر یها یبررسزمان و با بروز برخی از تنگناها، 

بر اثربخشی سازمانی و مختلف را عوامل سازمانی  یرتأث ی،( در پژوهش4380همکاران )عارفین و  که یطور به؛ گرفت

کنندۀ  یلتعدثیر عوامل أ( به بررسی ت4380احمد ). در همین سال، مطالعه کردند هوشمند وکار کسبهمچنین اثربخشی 

هوشمند را با حمایت  وکار کسبکه  ییها سازماننشان داد که  و پرداختآن هوشمند و مزیت رقابتی  وکار کسبتوسعۀ 

هستند همچنان محققان در این حوزه فعال  هرحال بهپیشرفت دارند.  برای ، فرصت بیشتریاند کردهاندازی راهمدیریت ارشد 

 .رسد یمبه انجام  زمینه متعددی در این های یبررسو هر ساله تحقیقات و 

ابتدا در مناطق  شد.استقبال  شدت بهشهر هوشمند و شهرداری هوشمند ایدۀ  از ها،با سایر کشور زمان همدر ایران نیز 

ویسی و ) زیتبرو بعدها شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، کرد اجرایی پیدا جنبۀ کیش و قشم  خصوص بهآزاد تجاری، 

اساسی را در این  یاقدامات (40 :8911مهجوریان، اراک )سیرجان و  ،(، بم، شیراز، کرمان، یزد، بهشهر23: 8933قیسوندی، 

 دهیرساین مهم، تحقیقات دانشگاهی و آکادمیک متعددی به انجام  یها تیقابلارزیابی تنگناها و  منظور به. انجام دادند راستا

د فضا وضعیت شهر هوشمند را در ابعاد شکست خودکامگی قدرت و استبدا (8933) یاطهارمثال، اولین بار  ؛ برایاست

. در ادامه افراد زیادی به کردو موانع ایجاد شهر هوشمند در ایران را بررسی  ها ضرورت( 8914بهزادفر ) ،او. بعد از کردتحلیل 

در این حوزه بیش از دیگران فعال  ،(8930 ؛8919؛ 8919همکاران )و کیانی و  (8938 ؛8911) یانیکاین حوزه وارد شدند که 

: 8911عزمی، ) شدیکی از تحقیقات اساسی منتشر  عنوان به ،هوشمند یشهر ونقل حمل، زندگی و در همین دوره. اند بوده

مفهومی نو در استقرار شهر  ،سنجش و ارزیابی آمادگی الکترونیکی ،بررسی» یها به نامدر دو تحقیق مستقل  بعد از آن،(. 43

 یها یشهردارخدمات توسعۀ شناسایی، ارزیابی و تشریح جامع عوامل استراتژیک محیطی و سازمانی در »و  «الکترونیک

( به 10: 8913) یمیقو ،. در ادامهگرفتصورت این مفهوم توجه  به (،43: 8911، پور یجواد) «الکترونیک مناطق تهران

تکوین را شهر هوشمند  ،(91 :8933) یسوندیقویسی و و کرد  تأکیدالگوی مدیریت مطلوب شهری در شهرداری الکترونیک 

( به بررسی جوانب و مزایای سازمان هوشمند پرداختند. این گروه 8939نجاری و آقایی ). معرفی کردند انقالب شهری نوین

. واکنش سریع در مقابل نیازهای محیطی است منظور به یاورفن استفاده از ،اساسی این نوع سازمان ۀجنبکه  نشان دادند

« ی تولیدیها شرکتچارچوب عوامل سازمان هوشمند در ۀ ارائ»با عنوان  یا جداگانه( در پژوهش 8939ن )انجاری و همکار

و مزایای طراحی ساختار هوشمند در عصر جدید پرداختند. نتایج این  رهوشمندیغی ها سازمان شکست به بررسی دالیل
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نجاری و همکاران سال بعد نیز ان داد که در ساختار سازمان هوشمند، ارتباط سازمانی، بیشترین اهمیت را دارد. پژوهش نش

( به بررسی و تعیین عوامل داخلی مؤثر بر ایجاد سازمان هوشمند پرداختند. نتایج این بررسی نشان داد که بازبودن جو 8932)

 در سازمان هوشمند است.سازمانی و تفکر سیستمی، دو عامل داخلی مهم 

را هوشمند  وکار کسبنقش اثربخشی  یا مطالعه( در 19: 8931همکاران )معتمد و این مبحث،  یها یبررسادامۀ در 

هوشمند و همچنین  وکار کسباثربخشی  ومثبت و معناداری بین عوامل سازمانی رابطۀ که و عنوان داشتند کردند  خاطرنشان

که کردند ( اعالم 8933همکاران )و  روستایی ،هنزمیاین گرفته در  صورتآخرین تحقیقات در  .وجود دارداثربخشی سازمانی 

پوراحمد و  .استدر ایجاد پلتفرم شهر هوشمند در مدیریت شهری مطرح راهبرد  ینتر مهم عنوان بهحکمروایی خوب شهری 

روشن و اجماع  یادبیات گسترده درمورد مفهوم شهر هوشمند، هنوز درک رغم یعلکه کردند ( نیز عنوان 8933همکاران )

برخی  که یطور به؛ اند کردهعلمی مختلف، محتوای متنوعی را پیشنهاد  یها حوزهوجود ندارد و محققان زمینه عمومی در این 

 .اند هدادقرار  مدنظرجزء شهر هوشمند  نیتر مهمتنها یا حداقل  عنوان بههوشمند را  یها یفناور

 ،جریان روابط گسترده و ارتباطات جهانی ۀنمون ۀمثاب بهاینترنت  ۀشبک ،در اواخر قرن بیستمفوق و  یها یبررسمطابق 

فناوری ارتباطات از که از  بودشهری  ،شهر هوشمند ،برای اغلب افرادمحلی را شکل داد و به همین دلیل، در ابتدا  ۀشبک

واقعیت ، درواقع. گرفته استبه خود  یتر گسترده(. اما امروزه این مفهوم ابعاد 82 :8914بهزادفر، کرد ) یم استفاده دورراه 

ساختار سنتی  ،4اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه هوشمند یها شبکهو  شهروندان، اینترنت، تغییر سالیق 8مجازی افزوده

 مدیریت و شهربه ظهور  9گسترش اطالعات و ارتباطات ،در سطح کالن .است ساختهبه کلی متحول را  مدیریت شهری

برای کسب سود، تطابق با محیط سیال  راهی ،ها سازمانمجدد  یده سازمان ،. در این شرایطشده استمنجر هوشمند 

نوین  یها یفناور ؛(Borchers, 2018: 9) استبرای مقابله با رقبای قدرتمند  جدیدخارجی سازمان و ایجاد ساختاری 

و همچنین  شده یداریخرماهیت ناملموس کاالی  یساز ینیع رضایت مشتریان و نیتأمقدرتمند برای  یابزار عنوان به

هوشمند، مفهوم  مدیریت جادیاتحوالت اخیر در کنار  .دهد یمرا به خود اختصاص  یا ژهیوجایگاه  ،کاهش ریسک خرید

نیازها،  ،تحوالتاین . آورده استهوشمند را پدید  شهروندرا نیز از حالت سنتی خود خارج و ن اساکنشهروندان و 

این در حالی است که . آن بود یپاسخگو توان ینمسنتی  یها وهیش اکه ب ه استساختمطرح  یا ژهیوو انتظارات  ها خواسته

و سعی دارند به همان  اند کرده شهری و مدیران شهری کمتر خود را با تحوالت مورد اشاره هماهنگ یها سازمان

 ها یشهردارکه  شده است سبب. همین امر بپردازندرضایت شهروندان  نیتأمخدمات و  ۀارائسنتی و قدیمی به  یها وهیش

رضایت شهروندان کمترین موفقیت را به دست آورند. نیتأمهم در مشارکت و هم 

ارتباطات و اطالعات، نوسان شرایط اقتصادی محیط پیرامون  یفناور ۀتوسعدلیل  به 8333مفهوم هوشمندی در سال 

تعاریف و ابعاد (. Adamczewski, 2016: 198) و داخل سازمان و همچنین رشد رقابت در بازار وارد ادبیات مدیریت شد

با  ،ها سازماناین نوع از گفت  توان یمجامع  طور بهاما  ،ذکر شده استدر خصوص سازمان هوشمند  یا گستردهمتنوع و 

 Maedche) کنند یمرا برای بقا در عصر اطالعات آماده  ها سازمانسنتی،  یها سازماناز ساختاری متفاوت با  یبرخوردار

                                                           
1. Virtual Reality Augmented (VRA) 

2. Social Network Service (SNS) Based On smart phone applications 

3. Information And Communication Technology(ICT) 
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and Weib, 2002: 201.) همچنین برخورداری از ابعاد و  ود انواع مختلف هوشسازمان مستلزم وج هوشمندی در

اط با ابعاد گوناگون و متنوعی در ارتب(. 8933 سرلک و همکاران، ؛0 :8932)نجاری و همکاران،  استداخلی هوشمندی 

کالسیک مطابقت دارد. این در حالی است که  یها سازمانکه بیشتر با ساختار  ذکر شده استسازمان هوشمند 

پژوهش حاضر با درنظرگرفتن  ،بنابراین؛ دارند راخاص خود  یها یژگیو شهریخدمات  ۀدهند ارائه یها سازمان

ساختار چابک، توانمندسازی، روزآمدی سازمان،  :داردن، مفاهیم زیر را در کانون توجه شهر و مدیریت آ یها یژگیو

 شناسی و نیازسنجی.جویی، فرصترقابت

چابکساختار

اتالف  جز بهو ندارند به نیازهای جدید را  ییپاسخگوبرای شرایط و آمادگی الزم  ،و نهادهای سنتی در عصر کنونی ها سازمان

. این مقوله همان است که شودتعریف  ها آنباید ساختاری جدید برای  ،. به همین دلیلنیستندرهاوردی  دارای وقت و هزینه،

سازمان ذخایر دانش غیرانسانی در ۀ هماز  ،. در این شرایطکنند یمیاد  8در ادبیات مدیریت از آن با عنوان هوش ساختاری

به بیان دیگر، بسیاری از  .دشو می یبردار بهرهبرای پاسخگویی به نیاز و انتظار شهروندان  (،13 ،8932رستگار و همکاران، )

 .رسد یمدر باالترین سطح به انجام  یساز سبک و دوش میحذف  یرضروریغ و افراد هافضاها، ابزار

 توانمندسازی

 تنها نهد و ونش میظاهر  یدر نقش پدرساالر ها تیمسئولبا قبول تمام  ،مرکزی یها دولتدر شرایط کنونی مانند  ها یشهردار

. این در حالی است که کنند ینم یبردار بهرهدقیق  طور بهو کارمندان خود نیز  کارکنانبلکه حتی از توان  ،از مشارکت مردم

نیست، بلکه حتی در  اجرا قابلعمرانی و اجتماعی  یها برنامه تنها نهآحاد، همۀ بدون حضور و مشارکت  ،مدیریت شهریدر 

-یاز هوش سازمان یمند بهرهبا باید  ،. در این صورترسد یمنظر  به رممکنیغ ها آنی و حفاظت از رنگهدا ،صورت اجرا

و  خدماتۀ ارائخالقیت انسانی در ، درواقع. ممکن استفاده کرد باالترین سطحابداعات فردی و سازمانی در از  ،4انسانی

. وجود این نوع شود یمعاملی برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار از آن یاد  عنوان بهدارد و  یناپذیرانکارنقش  ،کاهش هزینه

و سانی نا فکری و یها یتوانمندکامل از استفادۀ  معنای بهو  ردیپذ یمتحقق  ،در راستای منابع انسانی سودمند ،هوش

 :Rezaei et al., 2018است ) مزیت رقابتی و تحقق اهداف سازمانایجاد  منظور بههوشمندکردن فرایند انجام امور سازمانی 

با  ها آنتطبیق زندگی  یجا به) تطبیق داد ها آنبا نیازهای  را ها یفناور توانمی ،، برای توانمندسازی شهرونداندرواقع .(7

 (.0: 8933پوراحمد و همکاران، ) ردکاستفاده  در شهرها توان یم ها یفناوراز  ( و به این صورت،الزامات فناوری

روزآمدیسازمان

باید  ها سازمان ،ندارد. به همین دلیل ینیآفر بحرانجز  یا جهینتاز ابزارهای سنتی برای نیازهای مدرن،  یمند بهره اصوالً

 9از این مفهوم با عنوان هوش فناورانه ،نند. در مدیریتکروزآمد  طور مداوم به خود را ۀاستفادمورد  هایعملکردها و ابزار

جدید در استیالی اینترنت، خدمات  ۀهزاردر مدیریت شهری  خصوص بهانواع مدیریت و  ۀهم، درواقع. دشو یمیاد 

                                                           
1. Structural intelligence 

2. Human and organizational intelligence 

3. Technological intelligence 
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در باالترین قابلیت باید از این  شهرداری نیز ۀبدندر  ،به همین دلیل .است جدید یها یفناورالکترونیک غیرحضوری و 

جدید و موجود، انجام تحقیقات  یها یاورنفاز ارزیابی  عبارت است فناورانههوش  . در این معنا،ودش یبردار بهرهسطح 

به بیان دیگر، شهرها باید پاسخگوی تغییرات  (.830 :8939، نژاد عتیشرو  سپهرندسازمان )در  کاربردی و حق اختراع

متن متنوع ) یا نهیزمچه چیزی باید هوشمند درنظر گرفته شود، به شرایط  نکهیا .باشند، کنند یمکه در آن عمل  یا نهیزم

 توان ینم را هوشمند یها حل راه، درواقعدارد. بستگی و بستر( از قبیل سیستم سیاسی، شرایط جغرافیایی و انتشار فناوری 

 (.0 :8933پوراحمد و همکاران، ) دشومختلف ارزیابی  یها نهیزمبرای  ها آنارزش  بایدو  کردکپی  یسادگ به

ییجورقابت

. این در اند کردهخدمات شهری، بیشتر به شکل یک بنگاه انحصاری عمل  ۀکنند عرضهیگانه  عنوان به ها یشهردار تاکنون

سنتی آغاز  یها سازمانو رقابت تنگاتنگی با  اند رقبای قدرتمندی به میدان آمده ،ها عرصهحالی است که در اغلب 

انحصاری و از جمله شهرداری، نیازی به تغییر عملکردهای خود احساس  یها سازماناغلب  ،یررقابتیغ. در شرایط اند دهکر

 ,Zarei) شده استتبدیل به یکی از موضوعات عمده  8یرقابتهوش یا  شدن یرقابت ،اخیر یها سالدر اما  ،ندنک ینم

 ییبسزا تأثیر ها سازمان پایدار ۀتوسع بر اقتصادی مفهوم یک عنوان به رقابت در سطح کالن نیز امروزه (.79 :2018

 اطالعاتی نیازهایکه است یندی افر ،در سازمان رقابتی (. هوش803 :8930باقری و همکاران، ) گذاشته است

 به را نتایج و کند می تحلیل و یآور جمع عمومی منابع از را ها داده ،کند یم شناسایی رقبا درمورد را رندگانیگ میتصم

 (.elgarColchado and M, 2018: 777د )ده یم لانتقا در سازمان رندگانیگ میتصم

یشناسفرصت

خود را شناسایی  های و قوت ها متداول شده و مدیران سعی دارند ضعف ها سازماناز تحلیل سوات در تمام  یریگ بهرهاکنون 

 برباید  ها سازمان ،باشند. به معنای دیگر پاسخگوموجود  یها فرصتاحتمالی را با  یها بحران ،نند تا از آن طریقک

که از توانایی  توسط افرادی اداره و مدیریت شوندباید  ها یشهردار نند. در این معنا،کتمرکز  4از هوش محیطی یمند بهره

باشند. این  برخوردار ها آنمناسب در برابر  واکنشتوان محیط و  یها فرصتا و ه، تهدیدنیازها و انتظارات شهرونداندرک 

 آن بر فرایندهای سازمانی است. آثار شناسایی برایخارج سازمان  شامل تحلیل محیط داخل ودر سازمان نوع هوش 

 نیازسنجی

 یها سازمانتغییرات آن برای تعیین ، نیازسنجی و کند یمو خواست افراد تغییر  هادر شرایطی که ساالنه و حتی روزانه نیاز

و در شرایط  رنددا یشهروندان انتظارات، توقعات و نیازهای متفاوت اصوالًشهرداری ضرورت دارد.  خصوص بهمختلف 

از  . به همین دلیل، شهرداران و مدیران شهری بایددهند یمگوناگونی از خود نشان  های واکنش ،گوناگون و زمانی یمکان

کارکنان باید  محیط انسانی،در  ،بر آنعالوه  اجتناب کنند. ها گروه ۀهمو برخورد یکسان با  ینگارا کسانیخطای 

 .در پیش بگیرند یمتفاوتبه فراخور حال او رفتاری  معنای عام، بهشهروند و مشتری و برای هر د اشنب ریپذ انعطاف

                                                           
1. Competitive intelligence 

2. Environmental intelligence 
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و  کنترل قابلکه است  یا گونه به دیگراند و وخاحساسات و انگیزش درک ، شناختتوانایی  ،8هوش عاطفی نیازسنجی یا

، لزوم پرورش این شود یمو کارکنان ایجاد  شهروندانبین که  زیادی تماس خدماتی لیدل به شهرداری،مدیریت باشد. در 

 .هاست سازمانبیش از سایر  ،هوش

درمدیریتشهریهوشمندیسازمانی

متعددی دارند. هریک از  یها شاخصو  ها مؤلفهخاص،  طور بهو مدیریت شهری هوشمند  عام طور بههوشمند  یها سازمان

اکنون شهر خالق، یکی از ارکان اصلی مثال، کنند؛ برای  ایفا میسازمان  در موفقیت یفرد منحصربه، نقش ویژه و ها مؤلفه

ی هوشمند ها سازماننوآوری بر  ریتأثی ها حوزه نیتر مهم(. از Richards, 2011: 1226) شود یمصنایع خالق قلمداد 

کرد به افزایش کیفیت در خدمات، مدیریت منابع انسانی و بهبود عوامل سازمانی اشاره  توان یمخدمات شهری ۀ دهند ارائه

یک سازمان هوشمند، با بهادادن به کارکنان خود در بیان عقاید و نظرات و ترویج  اصوالً. (8933مقدم،  نیتو  فر یصابر)

باالتر  یمند بهرهکمتر و هزینۀ حیات آن را به ادامۀ د و استمرار و وش میترغیب نوآوری سازمانی  موجبآزاداندیشی سازمانی 

 د:کرتشریح  گونه نیاابعاد داخلی سازمان هوشمند در شهرداری را  توان یمبر این اساس،  .کند یمتضمین 

هوشمند از دولت الکترونیک  ۀاستفاد مشارکت سیاسی و فعال، خدمات شهروندی و معنای به :هوشمندیحکمران

دموکراسی  ایارتباطی جدید، از قبیل دولت الکترونیک  یها کانالحکومت هوشمند به استفاده از  ،. عالوه بر ایناست

فرایندهای جامع، ایجاد پل قوی میان نهادهای  ۀتوسعمعنای  بهتی و حکمرانی  سی آی، یطورکل بهدارد.  اشاره الکترونیک

 رسی به خدمات است.دولتی و بهبود دست

جدید و استفاده  یها یورافندسترسی عمومی به  برای یا نهیزمآوردن  فراهم معنای بهاین مفهوم  :هوشمندییایپو

 ۀلیوس بهترافیکی  یها گرهکاهش  ،هوشمند ونقل حمل یها ستمیس. از این طریق، است شهری ۀروزمردر زندگی  ها آناز 

جدید  ۀنقلیاز وسایل  یریگ بهرهصحیح از وسایل نقلیه و  ۀاستفادبرای  یساز فرهنگشهری و  یها گراف یساز آسان

منازل با تقاضاهای روزافزونی برای  مسکونی نیز وارد شده و اکنون طراحان یها طیمحاین تغییرات در . دیآ یمفراهم 

 .کردن دفتر کار خانگی را داشته باشد، مواجه هستند اضافهطراحی پالنی که امکان 

دارد و اشاره  ستیز طیمحجدید برای حفظ و حراست از  یها یفناورمحیط هوشمند به استفاده از  :هوشمندطیمی

فناورانه و تشویق به کاهش مصرف و  یها ینوآور، کاهش استفاده از انرژی به کمک ستیز طیمحآن، پایداری  ۀنتیج

 بازیافت است.

دسترسی شهروندان به ایجاد  ،جهانیو  یا منطقه رقابت ۀتوسع ،شهری-مدیریت مهاجرت روستا :هوشمنداقتصاد

؛ ردیگ یمدر این بخش قرار  کردن میراث فرهنگی دیجیتالیالکترونیکی و  یابزارهاو استفاده از  وکار کسب یها فرصت

 سود ،طریق ند و از اینکنسفر دائم  ،کار و زندگی یها محلنیستند بین  مجبور افراد مثال، در شهرهای هوشمند، برای

 (.80 :8914بهزادفر، شود ) یم ها آننصیب  فراوانی

دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت اطالعات بیماران و اتوماسیون و شامل  :هوشمندیزندگ

                                                           
1. Emotional intelligence 
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مختلف که به بهبود کیفیت  یها جنبهیعنی گردآوری  ،ن درمورد زندگی هوشمندگفت سخن. است هوشمندسازی منازل

 ؛ برایو غیره فضاهای شهری مناسبجمله فرهنگ، بهداشت، ایمنی، مسکن،  از ،کند یمزندگی شهروندان بسیار کمک 

، آرامش یک فعل است. درواقعاین مقوله را انتزاعی درنظر بگیریم.  میتوان ینم، میکن یموقتی از آرامش صحبت  ،مثال

. آرامش شود یم، بلکه در ارتباط افراد در همسایگی، کار یا شهر شروع دکربا قراردادهای عظیم حاصل  توان ینمآرامش را 

 (.9 :8939بابایی، کند ) یمو با اعتماد ادامه پیدا  شود آغاز میبا چیزهای کوچک و زیبا 

 راه دوربهتر خدمات آموزشی در مناطق شهری و روستایی و آموزش مجازی و از  ۀارائدر این معنا،  :هوشمندمردم

شهر دیجیتالی از شهر هوشمند، وجود مردم  ۀزکنندیمتما. عنصر است مدنظر هرچه بیشتر شهروندان یساز آگاهبرای 

 ماننداجتماعی . کیفیت تعامالت شوند یمتعریف  شان یآموزشو سطح  ها مهارتهوشمند است. مردم هوشمند براساس 

 .دیآ یمشمار  بهنیز از مصادیق مردم هوشمند  جهانیکپارچگی، زندگی جمعی و توانایی برقراری ارتباط با 

و در طراحی  دلفی خبرگان، مدل مفهومی پژوهشیند افردر  شهریسازمان هوشمند  ،شده ییشناسابه ابعاد  با توجه

 .شد ارائه 8شکل 

 

مدلمفهومیپژوهش.9شکل

قیتیقروش
که  کند می ارائهچارچوب نوینی از سازمان  ،شهری ۀحوزت پژوهش و نظرات خبرگان از ادبیا یریگ بهرهپژوهش حاضر با 

و روش آن  ،یکاربرد و یا توسعه نوع ازحاضر  . بر این اساس، بررسیباشد مدرن اپسدر عصر  زندگی و انتظاراتمطابق با 

در  دلفی روش آنکه وجود سیده بود، بانربه انجام  زمینهدر این  یتحقیق جامعاز آنجا که تاکنون است. تحلیلی -توصیفی

 ۀزمین در توافق به رسیدن و ها شاخص غربال برای تکنیک این از قرار ندارد، چندمعیاره گیری تصمیم یها روششمار 

رسیدن به اجماع نظر در خصوص عوامل  منظور بهبر همین اساس و  .دش استفاده گیری تصمیم های شاخص اهمیت

ه بعد از بررسی کامل ک صورت نیبدسازمان هوشمند و همچنین طراحی پرسشنامه از روش دلفی خبرگان استفاده شد. 

مرتبط با آن  یها گویهمتغیرها و  دییتأو سپس برای  شدند متغیرهای مرتبط با موضوع استخراج ،پژوهش ۀپیشینو  ادبیات
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شناسایی ابعاد داخلی سازمان هوشمند در  ۀنیدر زمتاکنون پژوهشی  نکهیابا توجه به . دشاز روش دلفی استفاده 

، برمبنای ادبیات پژوهش و همچنین با استفاده از تکنیک دلفی، متغیرهای اصلی و نشده است انجام ها یشهردار

نفر از  91 ،در فرایند دلفی. شدنهایی  دییتأنل خبرگان ( شناسایی و توسط پا8جدول ) رهایمتغمرتبط با این  یها هیگو

نفر  81 ،پانل دلفی انتخاب شدند که به نسبت مساوی اعضای عنوان بهو مدیریت  شهری ۀحوزارشد  النو مسئو انادتاس

 .بودند مدیریت شهریتخصص منفر  81و  هوشمندسازیتخصص م

هامربوطبهآنیهاهیگومتغیرهایوابسته،مستقلو.9جدول

متغیروابسته
متغیرمستقل

گویهیامتغیرمنبع
هاهیگوناممتغیر

 هوشمند شهرداری

 زندگی هوشمند

 (8939)بابایی  بودن تجهیزات دسترسدر

 (8911) پور جوادی از خدمات هوشمند یمند بهرهسطح 

 (8939)بابایی  کاربرد هوشمندی در امور روزمره

 هوشمندحکمرانی 

 (8914)بهزادفر  مشارکت(مردم ) یساز آماده

 Dennis (2011) ها رساختیز
 (8911) پور جوادی سیستم اداری

 پویایی هوشمند

 Dennis (2011) دسترسی به اینترنت مناسب

 Adamczewski, 2106 یافزار سختبسترهای 

 Hinze (2000) یافزار نرمسرعت تغییرات 

 مردم هوشمند

 (8914)بهزادفر  آگاهی

 Borchers (2018) نگرش
 (8938)کیانی  عملکرد

 اقتصاد هوشمند

 (8914)بهزادفر  یور بهرهافزایش 

 Hinze (2000) تولید پیشرفته

 (8938)کیانی  ICT فعالیت با نوآوری و خدمات ارسال

 محیط هوشمند

 (8932)نجاری و همکاران  زیستی محیطتفکر 

 Dennis (2011) مدیریت انرژی

 (8911) پور جوادی آمادگی پذیرش نوآوری

 
 ۀدربار بتوانند شکل گرفت تا گروه انتخابی گروهی ارتباطی فرایند ابتدا یک ،مطرح در روش دلفی یها پروتکلمطابق 

 خواسته آنان از کنندگان، مشارکت بقیۀ به نظرات همۀ درصد بازخورددادن از پس. نندک نظر تبادل پرسشنامه و متغیرهای آن

 و کنندگان مشارکت میان در بررسی نتایج به بیان دیگر،. کنند ارسال را خود های پاسخ امتیازات، این درنظرداشتن با که شد

و  متغیرها ،اجماع نظر در خصوص پرسشنامه ،راند دلفی پنج دادنبعد از انجام .شد منتشر ها مقاله و ها گزارش قالب در

مدیران، پژوهش شامل تمامی جامعۀ . شدروایی و پایایی پرسشنامه محاسبه  ،بعدمرحلۀ در  آن حاصل شد. یها مؤلفه

شهری و شهرسازی در  یها حوزهبا شهرداری یا  میرمستقیغمستقیم یا  طور بهبودند که  یکارشناسانمحققان، کارمندان و 

ن قاعده از ید. مطابق اشپنهان استفاده  یها تیجمعانتخاب نمونه از از روش  ،حجم نمونه نییتع. برای ارتباط بودند

نان یاطم برای ین بررسی. اما در اکند یمت یفاکنمونه  933انتخاب   ست،ین مولق معیدق طور به ها آنه تعداد ک ییها تیجمع
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پرسشنامه که  233 ،این تعداد از توزیع شد. ها آنبین  ها پرسشنامه ،در دسترسنمونۀ به روش انتخاب و نفر  248 ،شتریب

 .استفاده شد SPSS و PLS اسمارت افزار نرماز  ها دادهسرانجام برای تحلیل کمی . شدتحلیل  ،ل شده بودتکمی یدرست به

پژوهشیآمارۀنمونمربوطبهاطالعات.2جدول

هاتعدادنمونه کنندهشرکتطبقۀ

 مدیران 13
 محققان 883
 کارشناسان 803
 کارمندان 13
 جمع 233

موردمطالعهةمیدود
با توجه به فرض اصلی این بود که  .شهرداری این شهر به انجام رسید ۀمنطق سیزده رۀاین تحقیق در شهر مشهد و دربا

فراهم  آنالزم برای اجرای شهرداری هوشمند در  یها نهیزم ،نفری میلیون سهامکانات و ساختار شهرداری در این شهر 

هوشمندسازی ساختارهای  زمینۀ زیادی در یها تالشاقدامات و  تاکنون ،شده مطرحالبته مطابق ادعاهای . است

 یها سازمانساختار و عملکرد شهرداری برمبنای اصول اساسی  آنکهدلیل  بهاما  ،است دهیبه انجام رس یرسان خدمات

انتظارات  نیتأمنداشته و میزان رضایت و  یسولمم، این اقدامات در عالم واقع، نتایج نگرفته استشکل هوشمند 

نشده انجام  یتحقیق میدانی دقیق و کامل زمینه درست است که در این .است دهینرس یقبول قابلشهروندان به سطح 

 883ایران از منظر شاخص مشارکت الکترونیک  ۀرتبگرفته در این حوزه نشانگر آن است که  صورت یها یبررس، اما است

نیز جایگاه  شهر کالنکه این  شکل گرفتاین فرض  ساس،ابر این  .(23 :8938بصیرت، ) استکشور  839در بین 

این نهاد مدنی  سرعت انجام امور درکه  کند یم دییتأتجربی نیز این ادعا را  یها افتهیالبته . مناسبی در این حوزه ندارد

شده روز درنظر گرفته  دهتا  هفتحداکثر  ها آنبه  پاسخبرای  قانوناًاموری که  دادن مثال، انجام نیست؛ برایقبول  قابل

( و همین امر نارضایتی 14 :8933رهنما، دارد ) یم نگهرا منتظر  افرادبرابر زمان مورد اشاره،  هفتتا  پنج، بالغ بر است

و تقویت  یریگ شکل زمینۀبه همین دلیل، پیگیری و مطالعه در (. 843 :8934، فر یصابر) ده استکرمردم را تشدید 

ایران که با مشکالتی  یشهرها کالن خصوص بهشهرها  ۀهمدر  د،نشهرداری هوشم خصوص بههوشمند،  یها سازمان

 مانند یشهر کالنالبته این ضرورت برای . استمواجه هستند، بسیار ضروری و حیاتی  غیرهترافیک، آلودگی و  مانند

نقش پایتخت معنوی ایران  اکنون همپایتخت فرهنگی جهان اسالم انتخاب شده بود و  عنوان به 4383مشهد که در سال 

 ، در سطح بسیار باالتری مطرح خواهد بود.است دار عهدهرا 

هاافتهی
متغیرهای  عنوان به توان یم که چه عواملی را استآن حاضر اصلی پژوهش  سؤالاز این بیان شد، پیش که  طور همان

. کردن شهرداری به چه میزان است عملهرکدام از این ابعاد در هوشمند  ریتأثدرنظر گرفت و میزان  ها یشهردارهوشمندی در 

دارای سازمان هوشمند  یریگ شکلشش متغیر وابسته در  مجموعدرد که شابتدا در بخش اکتشافی مشخص  ،به این منظور

 .(9جدول ) دش اشاره ها آنبه ط ومرب یها آمارهشده و  معرفی یمتغیرهاجایگاه ابتدا به  جهیدرنت. استنقش 
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یفیتوصیآمارهابراساسپژوهشیرهایمتغ.9جدول

 بیشینه کمینه تغییراتۀدامن واریانس انیرافمعیار مد میانه میانگی  تعداد متغیرها

 183/0 849/8 239/2 120/3 120/3 239/2 322/9 341/2 233 زندگی هوشمند

 183/0 849/8 239/2 311/3 393/3 239/2 239/2 820/2 233 حکمرانی هوشمند

 183/0 849/8 239/2 143/3 310/3 239/2 883/2 320/2 233 پویایی هوشمند

 183/0 988/8 930/2 131/3 140/3 239/2 930/2 381/2 233 مردم هوشمند

 983/2 323/8 933/9 933/3 109/3 239/2 312/2 333/2 233 اقتصاد هوشمند

 923/0 421/4 833/9 930/3 010/3 333/9 333/9 122/9 233 محیط هوشمند

 243/0 110/8 322/9 928/3 181/3 422/2 332/9 348/9 233 سازمان هوشمند

 

سازمان  یریگ شکلمهم و اساسی در  ینقش ،مورد توجه در تحقیق متغیرهایهریک از  ،مطابق این اطالعات

 8/2تا  1/9 ۀدامنتمامی متغیرها در  ،میانگین همثال، در آمار ؛ برایستینیکسان  ها آناما میزان اثرگذاری  ،هوشمند دارند

نظر  به ترتیب دارد. بدینبرای متغیر حکمرانی هوشمند در باالترین سطح قرار  شده محاسبه، اما میانگین استدر تغییر 

دسترسی به سازمان هوشمند را  ۀهزینوجود آورد و زمان و  به یدر صورت تقویت این عامل بتوان تحوالت بیشتر رسد یم

قویمی، ) استمنطبق  یخوب بهجهان  ۀپیشرفتمقدار کاهش داد. شرایطی که با وضعیت واقعی کشورهای  به کمترین

، به این شده استعلمی تبدیل  یها حوزهاساسی  یها میپارادا، حکمروایی هوشمند که اکنون به یکی از درواقع. (8913

الزم را  یها رساختیزقوانین و  دباینند، کمردم دخالت  ۀروزمرامور  نیتر کوچکدر  نکهیا یجا به ها دولتمعناست که 

.دسازخود را به بهترین شیوه برآورده  یها تیمسئولخود، وظایف و  یها یتوانمندوجود آورند تا هر مجموعه با توجه به  به

 این در ،دارد شده یگردآور یها داده ۀنرمالیتآمار خاص، وابستگی تام به وضعیت  یها روشاز  یمند بهرهاز آنجا که 

 .شده است ارائه 2در جدول  آن ۀنتیجکه  شد استفاده 8اسمیرنوف-فاکولموگر آزمون از پژوهش

صفر رد  فرض بنابراین،است؛  امدهیدست ن ( به30/3) خطا سطح ازتر  بزرگ مقدار معناداری ها دادهمحاسبات در 

. با توجه به این نتیجه، شود یم استفاده PLS ساختاری معادالت از به همین دلیل نیست. نرمال ها داده توزیع و شود یم

 همگرا، روایی . برایندشد لیتحل و هیتجز جزئی مربعات حداقل تکنیک از استفاده با تفکیک به تحقیق اهداف از هریک

 (.0جدول ) شد محاسبه 9مرکب روایی و 4شده استخراج واریانس ابتدا میانگین

هابودندادهنرمالآزمون.7جدول

 
زندگی

 هوشمند
 اقتصادهوشمند مردمهوشمند پویایی حکمرانیهوشمند

مییط

 هوشمند

سازمان

 هوشمند

N 233 233 233 233 233 233 233 

 348/9 122/9 333/2 381/2 320/2 820/2 341/2 میانگین

 181/3 010/3 109/3 140/3 310/3 393/3 334/3 انحراف معیار

 KS 441/9 134/2 310/2 294/2 332/8 990/8 281/4آمارۀ 

 333/3 333/3 311/3 339/3 332/3 340/3 319/3 معناداری



                                                           
1. Kolmogorov–smirnov test  

2. Average variance extracted 
3. Average variance extracted and composite reliability 
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پژوهشیرهایمتغییایپاوهمگراییروا.4جدول

 AVE CR کرونباخیآلفا سازمانهوشمندمتغیرهای

 310/3 138/3 308/3 زندگی هوشمند

 309/3 331/3 330/3 حکمرانی هوشمند

 133/3 110/3 331/3 پویایی هوشمند

 303/3 343/3 303/3 مردم هوشمند

 131/3 129/3 190/3 اقتصاد هوشمند

 313/3 311/3 333/3 محیط هوشمند

 333/3 333/3 322/3 هوشمند سازمان

 

 متغیرها تمامی ،پایایی نظر از ،بنابراین ؛است 1/3 از تر بزرگ متغیرها تمامی کرونباخ آلفای ،0نتایج جدول  براساس

 همگرا روایی . به همین سبباست 0/3 از تر بزرگ همواره (AVE) شده استخراج واریانس میانگین مقدار. است دییتأ مورد

 .است AVE از تر بزرگ نیز (CR) مرکب روایی مقدار. شود می دییتأ نیز

ریمسمدلورهایمتغاثر ییتعزیآنال

یک ساختار علی با تکنیک  براساستحقیق  دستیابی به اهدافدر  یبررس موردمتغیرهای  ۀرابطابتدا  ،در این قسمت

در  و ،پنهان متغیر اب مشاهده قابل متغیرهای از هریک ۀرابط، یریگ اندازه در مدل. شدآزمون  PLSحداقل مربعات جزئی 

با تکنیک  T ۀآمار ،. همچنین برای سنجش معناداری روابطندشد محاسبه یکدیگر با پنهان متغیرهای روابط ،مسیر مدل

 تحقیق اهدافمتغیرها و  روابط استاندارد عاملی بار به مربوط نتایج در این بررسی،. (4شکل ) شد محاسبهبوت استراپینگ 

 .شد ارائه نیز تفکیک به متغیرها از هریک روابط براساس

 

باتکنیکبوتاستراپینگTةآمار.2شکل
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ضریبتعیی 

مقدار این معیار  زا برون یها سازهو درمورد  دشو یم( مدل محاسبه ۀوابست)ی زا درون یها سازهتنها برای  ضریب تعیین

 (8331) 8. چیناستبهتر مدل برازش  ،یک مدل بیشتر باشد یزا درون یها سازهبه  ر ضریب تعیینصفر است. هرچه مقدا

 .(38 :8934 ،رضازادهو  )داوری ده استکر معرفیقوی  و متوسط ،ضعیف عنوان بهرا  13/3و  99/3 ،83/3 سه مقدار

ضریبتعیی برایمتغیرهایموردبررسی.6جدول

 R2سازه/متغیر R2سازه/متغیر

 302/3 شناسی فرصت 133/3 نیازسنجی
 143/3 ساختار متناسب 333/3 ییجو رقابت

 031/3 توانمندسازی 332/3 روزآمدی
 :134/3R2 سازمان هوشمند

 

 آمده است دست به 134/3 اصلی ۀسازبرای ضریب تعیین  ربرازش، مقدا بودن مناسببا توجه به سه مقدار مالک برای 

 است. بودن برازش مدل ساختاری مناسب نشانگرکه 

پس از بررسی  تواند یممحقق  ،این معیار وسیلۀ بهمعادالت ساختاری است که  یها مدلبه بخش کلی  مربوط برازش کلی

با توجه به این  .(3جدول ) دکنرا نیز کنترل  نهاییو بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود، برازش  یریگ اندازهبرازش بخش 

 طور هماناما ، دشو یم دییتأپژوهش اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته  گفت توان یمجدول و میزان بار عاملی و ضریب تی، 

کراسی و وکه بیان شد، اثر متغیر حکمرانی هوشمند بیش از سایر متغیرها است. حکمرانی هوشمند نیز زمانی ممکن است که دم

این امکان فراهم خواهد شد  ،در این شرایط .یابد اجتماعی در جامعه افزایشسرمایۀ و  واقع شود پذیرش نظرات مردم مورد توجه

در دستور کار  مردم محور ینهادها حضور در یبرا شهروندان یتوانمندساز مانند ییها نهیزم ،یاجتماع یها تیظرف بر هیتک که با

 .(93: 8930سجادی و آقایی، است ) شهروندان یهوشمند تیتقو در مؤثر یعامل که ردیقرار گ

 وابستهریمتغبرمستقلیرهایمتغاثریبررس.4جدول

 وضعیتفرضیه تیآمارة یبارعامل متغیروابسته متغیرهایمستقل

 دییتأ 493/1 134/3 شهرداری هوشمند زندگی هوشمند

 دییتأ 231/83 313/3 شهرداری هوشمند حکمرانی هوشمند

 دییتأ 013/3 391/3 شهرداری هوشمند پویایی هوشمند

 دییتأ 180/3 033/3 هوشمندشهرداری  مردم هوشمند

 دییتأ 101/1 021/3 شهرداری هوشمند اقتصاد هوشمند

 دییتأ 318/2 212/3 شهرداری هوشمند محیط هوشمند

 

 طور هماناطالعات، پویایی هوشمند است.  یورافندومین عامل اثرگذار در دستیابی به شهرداری هوشمند و مبتنی بر 

 خصوص بهو تجهیزات اولیه  ساتیتأس، بدون دشبه آن عنوان  مربوط یها هیگومتغیرهای مستقل و که در بخش معرفی 

و عملکرد  یریگ شکل ،عملدر تغییرات روزآمد،  دادن و انجام یافزار سخت، بسترهای اتکا قابلاینترنت پرسرعت و 

 منظور به را بسترهای الزم دبایلیان امور است. به همین دلیل، در اولین مرحله مدیران و متو رممکنیغشهرداری هوشمند 
                                                           
1. Chin 
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نند. در غیر این صورت، تنها ک فراهمشهری  ۀروزمردر زندگی  ها آنجدید و استفاده از  یها یورافندسترسی عمومی به 

 سطح مطلوب نخواهد بود.در آن  ییکاراو  دریگ می شکلظاهری از سازمان هوشمند  یا پوسته

یریگجهینتبیثو
طراحی  از این عوامل و هرکداممیزان اثرگذاری ، مندسازمان هوش مؤثر بر ایجاد یی عواملشناسا هدف باحاضر  بررسی

 .مطرح شدبر دستیابی به شهرداری هوشمند  های گوناگونمتغیر گذاریمیزان اثرابتدا انجام شد.  ،مدل سازمان هوشمند

رانی مشش متغیر اصلی یعنی زندگی هوشمند، حک ،که در این میاند شمشخص  ،ها داده لیاز تحلدر پایان و پس 

 یریگ شکلرا بر  ریتأثترتیب بیشترین  بههوشمند، پویایی هوشمند، مردم هوشمند، اقتصاد هوشمند و محیط هوشمند، 

 ریتأث تواند یم زندگی هوشمند یساز فراهمنشان داد که  تر یجزئ یها لیتحل .(1جدول دارند )شهرداری هوشمند برعهده 

نحوی  بهشهری  یها تیفعالتمامی امور زندگی و  ،. در این معناداشته باشدمثبت و معناداری در ایجاد سازمان هوشمند 

 یها ستمیسوسیلۀ  بهاز امور  بزرگی رسد و تمام یا حداقل بخشبکه اعمال سالیق فردی به حداقل  شود یم یده سازمان

با توجه به ترافیک کم و زیاد  ،خیابان ای هر باندکنترل ترافیک، پهن نظورم بهمثال،  ؛ برایشودپایش و کنترل  یا انهیرا

دیگر این بررسی آن  ۀیافت. است پذیر انجام یراحت بهخیابان  وبرگشت رفت یها جداکننده ییجا جابهد و کار از طریق وش می

تمامی با توجه به اهمیت وفاداری در . دردامثبت و معناداری در ایجاد سازمان هوشمند  ریتأث ،حکمرانی هوشمند که است

 سبب تیفیباکرونیک خدمات الکت ۀارائ دهد یممرتبط در این حوزه نشان  یها پژوهش، شهرداری خصوص بهو  ها حوزه

میشهرداری و  شهروندانبین  بلندمدتایجاد روابط موجب  چنین حسی .شود می اعتماد و مشارکت بیشترایجاد حس 

ها  در آن خدماتی که دادن برای انجام شود یمپیشنهاد  ،. در این راستادردادر پی  شهرداریمزایای بسیاری برای د و وش

 قرار گیرد. مدنظری روز شبانهالکترونیک  ۀسامان ،نیست حضوری ۀمراجعبه  نیازی

با  چرا که ؛است کننده نییتعو  مؤثربسیار در ایجاد سازمان هوشمند پویایی هوشمند  کهد شدر این بررسی مشخص 

 یسیستم راًیاخمثال،  برای ؛شود یم دادهو نیازها بدون وقفه پاسخ  گرفتهانجام توجه به نیازهای جدید، طراحی هماهنگ 

 ۀسامانخالی از طریق  یها تیظرف، وضعیت ها نگیپارکدر  شده نصبکه با استفاده از سنسورهای  شده استمعرفی 

در ترافیک  چشمگیری تحول ،همین تغییر جزئی. شود یمجوی پارکینگ ارسال و در جستمربوطه به اطالع رانندگان 

در اختیار تمامی  یا قهیسلخدمات را بدون تبعیض و هر نوع اعمال  ،ییها ستمیسچنین  ،. عالوه بر آنده استکرایجاد 

 .شهروندان قرار خواهد داد

ایجاد سازمان اصلی یکی از عوامل  ،هوشمند مردم عنوان بهشهروندان  یساز آماده نتایج بررسی کنونی نشان داد که

مقولۀ ، پرداختن به درواقع .معناست یبآمدن چنین شرایطی دستیابی به شهرداری هوشمند  فراهمو بدون  دوش می یتلقهوشمند 

 داشته باشندو به امنیت آن اطمینان  دنرببهره بشامل تربیت نیروهایی است که بتوانند از این روند  ،انسانی در هوشمندسازی

تا  که یطور به؛ ممکن نخواهد بود یاز شهر هوشمند بدون وجود چنین قابلیت یمند بهره . به بیان دیگر،(40: 8914بهزادفر، )

از خدمات  ،خدمات سنتی و کاغذمحور یجا بهشهروندان از نظر فرهنگی، آموزشی و اطالعاتی به حدی نرسند که ترجیح دهند 

 (.82: 8919کیانی، ) افتینخواهد  دستبه اهداف مورد نظر  هوشمندشهر پروژۀ الکترونیکی استفاده کنند، 
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 ؛شود یممحسوب سازمان هوشمند  ناپذیرانکارمهم و  یها یژگیویکی از  ،اقتصاد هوشمند این بررسی نشان داد که

، حداکثر ستیز طیمحبا کمترین آسیب به منابع و  گیرد تاصورت می بیشترین تالش ،شهرهای هوشمند در چرا که

د وش میبیشترین کارهای روزمره از طریق ارتباطات از راه دور و در منزل انجام  ،. در چنین شهریدست آیدبه یمند بهره

را کاهش  ستیز طیمحمخرب وسایل نقلیه بر  راتیتأث ها نهیهز. این عمل ضمن کاهش رسد یمبه حداقل  وآمدها رفتو 

 (.91 :8933ویسی و قیسوندی، دهد ) یم

 حساب بهت هوشمند اخدم ۀکنند عرضه از آنجا کهسازمان هوشمند  که استنشانگر آن  مطالعه این ۀیافتآخرین 

 یها سازمان استمرار حیات و بقایدر  ،محیط هوشمند را فراهم آورد و از این طریقکه ، این قابلیت را دارد دیآ یم

در  ها سالخصوصی و دولتی،  یها بانکمثال،  ؛ برایاثرگذار باشدجدید و متنوع،  یها سازمانموجود و استقرار هوشمند 

اما این  ،نندکاین مشکل را حل  ،و سعی داشتند با ازدیاد شعب ندمواجه بود ازدحامبه مشتریان با مشکل  یده سیسرو

، این مشکل با یده نوبت یها ستمیساز  یریگ بهرهولی با  ،به دست نداد یمناسب ۀنتیجبسیار،  یها نهیهزروند با وجود 

و سایر نهادهایی  ها یشهردار. این شرایط اکنون در شده است برطرفشکل، تا حد زیادی  نیتر عیسرکمترین هزینه و به 

 .شده استکار گرفته  بهنیز  کنند یم ارائهکه خدمات عمومی 

و در موارد دیگری ناهماهنگ هماهنگ در مواردی گرفته در این حوزه  صورتنتایج این بررسی با سایر تحقیقات 

عامل در ایجاد  نیتر مهمارتباط سازمانی  در آن، که (8939همکاران )در مقایسه با پژوهش نجاری و مثال،  ؛ برایاست

با  که کردهعنوان عامل در ایجاد سازمان هوشمند  نیتر ممهرا  حکمرانی شهری، پژوهش حاضر داند یمسازمان هوشمند 

ین نتایج پژوهش حاضر تا ناست. همچ توجیه قابل ،تفاوتاین توجه به تفاوت ماهیت تولیدی و خدماتی دو سازمان، 

تولیدی مطابقت  یها شرکتطراحی مدل سازمان هوشمند در  زمینۀ ( در8932همکاران )حدودی با پژوهش نجاری و 

. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش استاشتراک دو پژوهش  ۀنقط نیتر مهم ،دارد. وجود انواع هوش در سازمان هوشمند

در برابر روز و انعطاف  یاورنفهر دو پژوهش استفاده از  که چرا ؛است ییها شباهت( نیز دارای 8939) ینجارآقایی و 

 ۀارائروند  یساز هیشب( معتقدند 4381همکاران ). لیبراتو و دانند یمسازمان هوشمند  یها شاخصهتغییرات محیطی را از 

گفت  دبای ،بر این اساس. شود یمرضایتمندی  افزایشو همچنین  ها سازمانافزایش کارایی  سبباینترنت  با خدمات

 ۀارائسنتی  یها کیتکنبا کاهش ریسک همراه است و استفاده از محیط هوشمند  یریگ شکلکاربرد واقعیت مجازی در 

 .چندانی در دنیای کنونی ندارد ییکاراخدمات 

هاشنهادیپ
 ،ممکن به حداقلخدمات و اعطای مجوزهای الزم  ۀدر روندهای ارائاعمال سالیق فردی ضمن کاهش  دشو یمپیشنهاد 

، اقدام الزم به مربوطه یها رساختیزمطابق با  غیرهخدمات اداری و  ۀارائ، ونقل حملاز دستاوردهای جدید مربوط به 

الزم، دسترسی به شهرداری  یها رساختیزساختن  فراهمکلی و نظری، بدون  های همقولتبلیغ با ، درواقع عمل آید.

 نخواهد بود. ریپذ امکانهوشمند 

، دردامثبت و معناداری در ایجاد سازمان هوشمند  ریتأثحکمرانی هوشمند د که شمشخص  مطالعهاین از آنجا که در 
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که نقش اساسی در  تیفیباکخدمات الکترونیک  ۀارائالزم برای  یها نهیزمضمن رفع نواقص موجود،  شود یمتوصیه 

اساسی حکمروایی خوب  یها مؤلفهبه این منظور ضرورت دارد تا  شهروندان دارد، فراهم آید.اعتماد و مشارکت  بهبود

 د.شودر قالب ابزارهای الکترونیکی و روندهای هوشمند پیگیری  غیرهپاسخگویی، اثربخشی، شفافیت و  صخصو به

 یضروردارد،  یناپذیرانکارنقش ، پویایی هوشمند در ایجاد سازمان هوشمند این مطالعهمطابق نتایج  نکهیانظر به 

 پاسخ گفته سرعت بهبه نیازهای جدید فناورانه،  یها رساختیزبا اعمال تغییرات الزم در ساختار نیروی انسانی و  است

از  یمند بهرههوشمند، بدون افرادی که توانایی  یها رساختیزردن ک فراهمد که کراساسی توجه  ۀنکتباید به این  شود.

 را داشته باشند، هیچ پیامد مثبتی نخواهد داشت. ها تیقابلاین 

، دسترسی به مدل هوشمند در مردم هوشمند عنوان بهشهروندان  یساز آماده که بدون دشدر این بررسی مشخص 

 هدف این رایو تبلیغات الزم، شهروندان را ب ها آموزش ۀارائضرورت دارد تا با  ،است. به همین دلیل رممکنیغاین شهر 

 .آماده کرد

 ،. به همین دلیلدشو یممحسوب سازمان هوشمند اساسی ی ها یژگیواز  ، اقتصاد هوشمندحاضر ۀمطالعمطابق نتایج 

کمترین آسیب به منابع و نند تا کنحوی طراحی و اجرا  بهآتی شهر را  ۀبرنامو  ها استیس دبایشهر مشهد ن مسئوال

نیروهای  یریکارگ بهد. این مهم با شوباالترین کیفیت زندگی برای شهروندان فراهم  ،و در مقابلد یآوارد  ستیز طیمح

 ، ممکن خواهد بود.دانند یمنی شهر اکه پیشرفت خود را در گرو عمران و آباد یا زهیپرانگو  دهید آموزشخالق، 

به همین جهت  .استگذار اثرمحیط هوشمند  یساز آمادهدر سازمان هوشمند  این مطالعه نشان داد که ۀیافتآخرین 

به این نهاد مدنی  مورد نیاز یها یفناوربرای ورود را ، شرایط و تسهیالت الزم زانیر برنامهمدیران و ضرورت دارد تا 

آمده در وجود بهداشت مشکالت توجه  درند. بایببرا  بهرهترین یشب زمینه ی متخصص در اینهاد و از دانش نیرونفراهم آور

دانش سطح از با همین  ها آنده و به همین دلیل، رفع شدلیل نقص در دانش و اطالعات موجود حاصل  بهشرایط کنونی، 

اعمال تغییرات موردی و جزئی در  یجا به د. درواقع، مدیران شهری بایرسد یمنظر  به رممکنیغ ،دو نیروهای موجو

 مانند یا خالقانه یها وهیشو از  کنند( فکر دارتقای سیستم به سطح جدیدی از دانش و عملکر) فتیشسیستم، به پارادایم 

 .بهره بگیرند تغییرات ساختاری
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منابع
، مطالعه موردی شهری پایدار توسعۀ تحقق در رویکردی هوشمندسازی،»(. 8931) عبدلی فاطمه و زهره فنی، حسن، زاده، اسماعیل

 .803-820 صص ،8 شماره، 08دوره  انسانی، جغرافیای های پژوهش فصلنامه ،«شهر تهران 1منطقه 

 ،18 شمارۀ شهرسازی، و معماری فصلنامۀ ،«فضا استبداد و قدرت خودکامگی شکست: هوشمند شهر»(. 8933) کمال اطهاری،

 .90-94 صص

 ،8939 مهر 43 ،هوشمند شهر ملی همایش اولین ،«آینده درمورد بازاندیشی: اجتماعی هوشمند شهرهای»(. 8939) ریحانه بابایی،

 .84-8 صص اصفهان، شهرداری

 گردشگری و سفر پذیری رقابت های شاخص ساختاری تفسیری مدل ارائۀ»(. 8930) کیانی مهردادو  پیام شجاعی، مسلم، باقری،

 .803-893 صص ،81 شمارۀ، 0دوره  گردشگری، توسعۀ و ریزی برنامه مجلۀ ،«(فارس استان: موردی مطالعۀ)

 .29-42 صص ،18 و 13 شمارۀ شهرنگار، ،«ها چالش و ها فرصت: تهران شهر کالن در الکترونیک حکمروایی»(. 8938) میثم بصیرت،

 .43-82 صص ،80 شمارۀ زیبا، هنرهای ،«ایران در هوشمند شهر ایجاد موانع و ها ضرورت»(. 8914) مصطفی بهزادفر،

 نظر، باغ ،«هوشمند شهر های ویژگی و مفهوم»(. 8933) آبادی شاه شهرامو  حسین نژاد، حاتمی اله، کرامت زیاری، احمد، پوراحمد،

 .41-0 صص ،01 شمارۀ، 80دوره 

 خدمات توسعۀ در سازمانی و محیطی استراتژیک عوامل جامع تشریح و ارزیابی شناسایی،»(. 8911) محمدنبی پور، جوادی

 .22-43 صص ،49 شمارۀ، 3دوره شهری، مدیریت ،«تهران مناطق الکترونیک های شهرداری

 برای گر توصیه های سیستم و اشیا اینترنت بر مبتنی پیشنهادی معماری»(. 8930) محمدی شهریار و مریم کرمی، شاه حاجی

 .430-430 صص ،8 شمارۀ، 94دوره  اطالعات، مدیریت و پردازش پژوهشنامۀ ،«تهران شهری هوشمندسازی

 .دانشگاهی جهاد انتشارات: تهران اول، چاپ ،PLS افزار نرم با ساختاری معادالت سازی مدل(. 8934) رضازاده آرش و علی داوری،

 بر سازمانی-ساختاری هوش اثر تبیین»(. 8932) بلوچی حسین و حسین زاده، فارسی مهدی، سلطانی، دهقانی عباسعلی، رستگار،

 دانشگاه ،8932 خرداد 43 ،خدمات بازاریابی ملی اجالس نخستین ،«رقابتی هوش میانجی نقش: رقابتی مزیت کسب

 .38-14 صص سمنان،

 .نشر مهربان: تهران اول، چاپ ،انسانی نیروی ریزی برنامه مسائل تحلیل(. 8932) حسن ریز، رنگ

 مدیریت در آن زیرساختی های مؤلفه ارزیابی و هوشمند شهر تئوری»(. 8933) قنبری حکیمه و محمدرضا پورمحمدی، شهریور، روستایی،

 .481-833 صص ،41 ، شمارۀ1دوره  ای، منطقه-شهری آمایش و جغرافیا فصلنامۀ ،«تبریز شهرداری: موردشناسی شهری،

، 4شماره  ،81 دوره جغرافیایی، تحقیقات ،«مشهد شهر بر تکیه با شهری، مدیریت بهبود پارادایم»(. 8933) محمدرحیم رهنما،

 .34-14 صص

 انتشارات: مشهد اول، چاپ ،شهر کالبدی فرم سنجش های مدل و مبانی و اصول(. 8913) زاده عباس غالمرضا و محمدرحیم رهنما،

 .دانشگاهی جهاد

 های شهرک در صنعتی جویی رقابت و رقابتی توان بر رقابتی هوشمندی تأثیر بررسی»(. 8939) نژاد شریعت علی و رضا سپهوند،

 .831-839 صص ،91 شمارۀ، 89دوره  صنعتی، مدیریت مطالعات پژوهشی-علمی فصلنامۀ ،«لرستان استان صنعتی
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 رشد نظریۀ بر انتقادی رویکرد با شهری فضاهای در هوشمند شهروند های مؤلفه ارزیابی»(. 8930) آقایی پرویز و ژیال سجادی،

 ،40 شمارۀ، 1دوره  شهری، مدیریت مطالعات فصلنامۀ ،«تهران شهر یک منطقۀ ولنجک، محلۀ: مورد شهری، هوشمند

 .23-93 صص

 .نور پیام دانشگاه تکمیلی تحصیالت مرکزتهران:  اول، چاپ ،سازمانی نوین های چهره(. 8933) محمدعلی سرلک،

 تحقیقات ،«(مشهد شهر: موردی نمونۀ) ها شهرداری در شده ارائه خدمات کیفیت شکاف تعیین»(. 8934) رستم فر، صابری

 .823-843 صص ،833 شمارۀ ،41دوره  جغرافیایی،

 شهر: موردی نمونۀ) نوآور و خالق شهرهای به دستیابی در موفقیت میزان بررسی»(. 8933) مقدم نیت صالحه و رستم فر، صابری

 .143-189 صص ،9 شمارۀ، 89دوره  انسانی، های سکونتگاه ریزی برنامه مطالعات ،«(فردوس

 .43-43 صص ،889 شمارۀ خودرو، صنعت ماهنامۀ ،«هوشمند شهر در ونقل حمل و زندگی»(. 8911) مهدی عزمی،

 .ایران صنعت و علم دانشگاه انتشارات: تهران اول، چاپ ،اطالعات فناوری مدیریت و مبانی(. 8910) مهدوی سیدحمید و مهدی فتحیان،

 .11-10 صص ،84 شمارۀ شمس، ماهنامۀ ،«شهری مطلوب مدیریت الگوی و الکترونیک شهرداری»(. 8913) احمد قویمی،

 شهری ریزی برنامه پشتیبانی سیستم بر تأکید با) بحران مدیریت و پیشگیری رویکرد با شهری توسعۀ بررسی(. 8911) اکبر کیانی،

 دانشگاه فناوری مطالعات مرکز ،8911 ماه اردیبهشت 80 ،شهری های پروژه اجرایی نظام توسعۀ کنفرانس ،(سلولی آتوماتای

 .81-8 صص تهران، شریف، صنعتی

 با اجرایی-مفهومی مدل ارائۀ) الکترونیک شهرداری یکپارچۀ تعامالت در سوم هزارۀ ضرورت هوشمند، شهر»(. 8938) اکبر کیانی،

 .12-93 صص ،82 شمارۀ ،2دوره محیط، آمایش ،«(ایران شهرهای بر تأکید

 های طرح در آنالین تصاویر پردازش کارگیری به لزوم تحلیل»(. 8919) قاسمیان محمدحسین و اکبر پرهیزکار، اکبر، کیانی،

 .821-843 صص ،2 شمارۀ، 1دوره  انسانی، علوم مدرس ،«(تهران شهر کالن: موردی مطالعۀ) شهری ریزی برنامه

 ،«شهر الکترونیک ابرنقشۀ تهیۀ در فازی های سیستم کاربرد»(. 8919) قاسمیان محمدحسین و اکبر پرهیزکار، اکبر، کیانی،

 .80-8 صص ،4 شمارۀ ایران، فازی های سیستم

 .مهر امید: تهران اول، چاپ ،(جهانی تجارب) شهری مدیریت با آشنایی(. 8913) مشهد شهر اسالمی شورای های پژوهش مرکز

 مدیریت ،«سازمان اثربخشی در هوشمند وکار کسب اثربخشی نقش بررسی»(. 8931) آذر عادل و رضا پور، اسماعیل افسانه، معتمد،

 .30-19 صص ،94 شمارۀ فردا،

 .88-8 صص ،4 شمارۀ الکترونیک، شهر ،«الکترونیک شهر معماری های الیه در SOA کاربرد»(. 8911) امیر مهجوریان،

 .83-8 صص ،4 شمارۀ پایدار، توسعۀ محوریت با مدیریت علوم ،«هوشمند سازمان»(. 8939) آقایی اکبر علی و حمیدرضا نجاری،

 فصلنامۀ ،«تولیدی های شرکت: مطالعه مورد هوشمند؛ سازمان مدل ارائۀ»(. 8939) جلیلیان حمیدرضا و عادل آذر، رضا، نجاری،

 .42-8 صص ،8 شمارۀ، 2سال  سازمانی، رفتار مطالعات

 های شرکت در هوشمند سازمان عوامل چارچوب ارائۀ»(. 8932) جلیلیان حمیدرضا و فریدون احمدی، عادل، آذر، رضا، نجاری،

 .834-823 صص ،4 شمارۀ، 0سال  انسانی، منابع مدیریت ،«تولیدی

 .20-91 صص ،800 شمارۀ هنر، ماه کتاب ،«نوین شهری انقالب تکوین هوشمند، شهر»(. 8933) قیسوندی آرمان و اکبر ویسی،
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