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 يدر شهرها يدانش رصد اطالعات شهر یریتمد الگوي یطراحمقاله پژوهشي: 
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 12/11/1044ش: تاريخ پذير 11/14/1111تاريخ دريافت: 

 چکيده
یافتهه نیه    های توسعهیافته است و شهرهای توسعهیافته، برخورداری از سازمانپیش نیاز یک جامعه توسعه

های هوشهندد بهه   های آمیخته در ایجاد رصد اطالعات شهری در شهرفعالیت واسطهبهقدرت و اقتدار خود را 
 یهها ردر شه یدانش رصد اطالعات شهر یریتمد الگوی یپژوهش طراح ینهدف از انجام ا. آورندیمدست 

 یباشهد کهه بهرا   یموضوع مه  یاتمصاحبه و مرور ادب یفی،اطالعات در بخش ک یهوشندد است. اب ار گردآور
 ایبر ی،در بخش کن یناعضاء استفاده شد. هنچد یهایو بررس ییگراکثرت یهااز روش یاعتبار درون یشاف ا

از  یه  محتهوا ن  یهی سهدجش روا  یو بهرا  48/0کرونباخ با عهدد   یآلفا یبمه از ضرااب ار پرسشدا یاییسدجش پا
باشد کهه بهر   یم ینق و یو خبرگان در شهردار یرانمد یقتحق ینظرات خبرگان استفاده شده است. جامعه آمار

و  یگذاراز نه نفر خبره مصاحبه به عنل آمد و پس از کد ینظر یریگبا روش ننونه یفیاساس در بخش ک ینا
متشهلل   یاها در قالب پرسشدامه، در ننونههیگو یشد. سپس در بخش کن ینتدو یها مدل مفهوممقوله یینتع
سهاده انتخها     یتصهادف  یهری گکه بها ننونهه   ینق و یو کارشداسان ارشد فعال در شهردار یراننفر از مد 40از 

بهر   ریبا تأث یایدهزم یهابعد محرک یهاولهنشان داد که مق یجقرار گرفت. نتا لیلو تح یهمورد تج  یجشدند، نتا
گهر )عوامهل   مداخلهه  یط( و شهرا یبستر حاکم )عوامل ساختار یبعدها یریکارگو با به یاصل یددهایمقوله فرآ
 باشدد.یمؤثر م یشهر یجبعد انتشار نتا یتو در نهاراهبرد عوامل بر بعد  ینا ی باشدد و نی( مؤثر میسازمان
 

  دهوشمن يهارشهي، اطالعات شهر ،دانش يتيرمد ها:کليدواژه
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 مقدمه
بهرای مؤسسهات،    فداورانهه عدهوان یهک نیهاز    در آستانه ه اره سوم مهدیریت دانهش بهه   

اشاره به م یتهی دارد کهه    درواقع مدیریت دانشو نهادهای خدماتی مطرح است.  هاسازمان

ههای  تضنین کددده برتهری  مدیریت دانش .(1،2014دانگرموند)است  انتقال رقابلیمدت و غ بلدد

های انسانی، فلهری و  ها از سرمایهگیری آنها و جوامع و می ان بهرهبلدد مدت برای سازمان

شهدت  عاتی است. بحث مدیریت دانش یلی از مباحث نوظهور در مدیریت است که بهالاط

رکهن   ینتهر مورد استقبال و توجه دانشنددان علهم سهازمان و مهدیریت واقهع شهده و مههم      

عدهوان یهک   باشد که شداخت مدیریت دانش بهبخشی آن میسازی و اثرمدیریت دانش پیاده

 . در واقهع (2،2020لهوریدی )ن ضهروری اسهت   آسهازی  روح حاکم بر اعنال سازمانی برای پیاده

گهذاری در زمیدهه اجهرای    با تنرک  بر مدیریت دانش و سرمایههوشندد  شهرهایبسیاری از 

ش البه دنبال دسترسی به م ایای حاصل از مدیریت دانش هستدد و تآن  یهابخش مؤلفهاثر

 .(2،2020ارلی)پاسهگو بخش مدیریت دانش عنللرد خود را بهبود بخشددسازی اثرا پیادهکددد بیم

بخهش آن  اسهت کهه اجهرای اثهر     یشههر ی در مقولهه  مدیریت دانش موضوعی سیستناتیک

بخهش  اجهرای اثهر   .باشهد مهی مختلف سازمانی جانبه و فراگیر به عوامل نیازمدد نگرشی هنه

رصهد   ههای خها   مدرن امروزی مسهتل م ویژگهی   ی هوشنددهامدیریت دانش در سازمان

متداسهب، فدهاوری    سهازوکار سهاختار مطلهو ،   توان میاز جنله  اطالعات شهری است که

هدگی در اعات بهیده، رهبری شایسته و فرهدگ سازمانی است که وجود شلاف و ناهنه الاط

 .(8،2012آفگان)مدیریت دانش خواهد بود  آمی یتسازی موفقبین این عوامل مانع پیاده

امروزه، مدیریت شهری در جههان تحهول اساسهی یافتهه اسههت. شهههرها        شایان ذکر است،

شهوند کهه بتواندهد رفهاه و آسهایش سههاکدان خههود را تههأمین سههازند          مهی  یریتبهرای آن مد

یافتهه، ناشهی از نگهرش نهوین بهه      در کشورهای توسعه یژهوبه هاگسهتردگی وظهایف شهرداری

                                        
1. Dangermond 

2. Laurini 

3. Pasquarelli 

4. Afgan 
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ههای مسهلول مهدیریت شههری اسهت. امهروزه بههه شهههرداری   عدوان سهازمانهها بهشههرداری

را بهه   یهای عنرانی و خهدمات شههر  از فعالیت قسنتیعدوان پینانلاری ب رگ که باید صرفاً به

مههدنی و   یاعدهوان موسسهه  بللهه شههرداری بهه    .(1،2012دهو آلبی)شهود  انجهام رساند، نگریسته ننی

مردم، موظف است در جهت توسعه پایدار و انسهانی گهام بهردارد. ایهن مهدیریت       خواسهته ازرب

یی اسهت نهوین از عنللهرد یهک     هها شامل برخورد نوین به مسلله مدیریت شهری است. شهیوه 

هادهای غیردولتهی، بخهش خصوصههی  ای نهوین در برخهورد بها دولت مرک ی، نسازمان، شهیوه

تهر اسهت.   و مهردم. ایهن مهدیریت بهه معدهی مدیریت با پویایی بیشتر، خودکفایی مهؤثر و فعهال  

ههای  هها به دولت مرک ی، خودکفهایی بهه معدهای اتلهای حلومهت     وابستگی شههرداری یجابه

 .(2،2014بتی)باشد های فدی و تا حد املان به مدابع مالی خودی میمحلی به مهارت

عهات در  النظهام یلپارچهه داده و اط  در  ایهران  های نسبی کههشور با توجه به م یترو از این

 شههری  رفع موانع احتنالی ری ان در جهتراستای پاسخگویی به نیاز شهروندان، مدیران و برنامه

یش سو و تحقق شهرهای هوشندد از سوی دیگهر، به  در شهرهای دنیا از یک یریگمیدر امر تصن

آوری، نیاز به وجود مراک ی اختصاصهی بهرای جنهع    یالنللنیهای بسال است که سازمان 20از 

عات به ذیدفعان در امر مدیریت شهرها را ضروری دانسهته و بهه بسهیاری از    الپردازش و ارائه اط

کشهور  با توجه به نیهاز مبهرم    تاًیو نهااند شهرهای دنیا برای ایجاد چدین مراک ی نی  یاری رسانده

 به شلوفایی اقتصادی کشهور هوشنددسازی شهرها،  رصد اطالعات شهری و به در مقطع کدونی

مطالعه حاضر قرار است به وجود شهلاف مطالعهاتی داخلهی و     خالصه، طوربه .ددکنک کد ایران

خارجی در زمیده شداسایی نقش ابعاد گوناگون مطالعات طراحی الگهوی مهدیریت دانهش رصهد     

بهرداری  در شهرهای هوشندد فعال مورد مطالعهه در راسهتای بههره    خصو بهاطالعات شهری 

در ایهن  های هوشندد در زمیده مواجه بها مسهائل و مشهلالت محیطهی شههری بپهردازد.       سازمان

با نقش رصد اطالعهات   طراحی الگوی مدیریت دانشپردازیم که می سؤالمطالعه به بررسی این 

 د؟باشچگونه میشهری در شهرهای هوشندد 

                                        
1. Albino 

2. Batty 
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 پژوهش يشينهو پ یمباني نظر

در خصو  پیشیده تحقیق بایستی به این نلته توجه کرد کهه بها بررسهی پژوهشهگر در     

یک مقاله که بهه   صرفاًمقاالت داخلی در این زمیده و با این موضوع کاری انجام نشده است 

شهاهده  در مقاالت خارجی مهواردی م  عندتاًبا موضوعاتی مشابه  صرفاًو  پردازدیمموضوع 

 .شودیمپرداخته  هاآنشد که به ذکر چدد ننونه از 

شههری،   رصهدخانه »عدهوان  (، در مقاله پژوهشی خود تحت 1234) جعفری باقی آبادی،

 عدهوان بهه عصر حاضهر شههر هوشهندد     در ،«ی مدیریت دانش در شهر هوشنددسوبهگامی 

عهات شهداخته شهده    رویلردی جدید در توسعه شهری در یک جامعه مبتدی بهر داده و اطال 

و  هها رساختیزشهرهای هوشندد نیازمدد ایجاد بسترها،  ی یربرنامهاست. خلق، مدیریت و 

مداسهب جههت اسههتفاده از داده، اطالعهات و دانهش در راسهتای مههدیریت و       یهها تیه ظرف

بدابراین فرایدهدهای مهدیریت داده، اطالعهات و دانهش در تحقهق       ؛شهری است ی یربرنامه

 .ضروری خواهد بود شهرهای هوشندد

یک پراینهر از مهدیریت   »ی پژوهشی خود تحت عدوان مقاله(، در 2020) ،1الاوریدی

تواند مورد چگونه مدیریت دانش می دلهیانشان دادن ، «دانش برای اداره شهر هوشندد

ری ی شهری در جامعه استفاده قرار گیرد و مدیریت شهری را نوسازی کدد. ادغام برنامه

 یگهذار اشتراکملانی  یهایگذاراشتراکاهنیت قوانین ملانی. کدگذاری  .محور دانش

ها با جامعه دانهش درک کهرد.   بدون بررسی ارتباط آن توانیننملانی شهر هوشندد را 

بها متخصصهان، بللهه بها      تدهها نهه یک پایتخهت،   عدوانبهدر این نوع جامعه، دانش باید 

گرفته شود. پهس از مطالعهه ایهن مفهاهیم،      شهروندان، در راستای توسعه پایدار در نظر

در  تهوان یماست که چگونه دانش بشری و هوش مصدوعی را  مسللههدف بررسی این 

های دانش جغرافیایی ترکیب کرد، اساسا براساس دانش مبتدی بر ماشین و مفهوم سیستم

 قواعد.

                                        
1. Laovini 
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بهاز بهر روی   اثرات ابتلار عنهل  »عدوان (، در مقاله پژوهشی خود تحت 2020) ،1فاطینا

مطالعهه چهارچوبی را بهرای     نیه ا ،«شهرهای هوشندد: چارچوبی بهرای ارزیهابی و نظهارت   

شههرهای  در نتیجهه،   .دههد ه مهی ئه های باز و توسعه پایدار شهر اراارزیابی اثرات طرح داده

های نوین برای مهدیریت و بهبهود پیچیهدگی    های یلپارچه و روشنیازمدد سیاست امروزی

های تولید شده در اکهو سیسهتم   ی هستدد. حجم رو به رشد و تدوع دادهشرایط زندگی شهر

ههای مبتدهی بهر دانهش بهرای توسهعه       حهل و راه شههری  شهری برای به دست آوردن بیدش

ههای بهاز بهر روی ایهن     ، ما بهه اثهرات داده  پژوهشحیاتی است. در این هوشندد  یهاشهر

ای و ههای زمیدهه  تج یه و تحلیل دادهپیچیده و نقش حیاتی آن برای تولید و  یهاستمیاکوس

 .ندپردازری ی شهر میعنلی با هدف درک، مدیریت و برنامه

 اسهت:  ننیا یشهر هوشندد شهر»مقاله پژوهشی خود تحت عدوان  در (،2013) ،2نوس

 ،«اطالعهات و ارتباطهات   یو فدهاور  شهرفته یپ یشههر  ینظهارت بهر فضها    یهها سهتم یس که

جها در اشهلال مختلهف    در هنهه  بهاً یتقر یشههر  یفضها نظارت و نظهارت بهر    یهاستمیس

امر  نیوجود دارد. ا نیمدار بسته، تلفن هوشندد و دورب ونی یسدجش ماندد تلو یهادستگاه

دارد کهه   ازیه ارتباطهات ن  یاطالعات و فدهاور  تیریمد یو آسان برا یقو رساختیز کیبه 

 نیاذ هوشهنددانه چده  هها و مراحهل اسهت. اتخه    هها، شهبله  عنوماً شامل حسگرها، پروتلهل 

وجود،  نیو محافظت از انسان و مال باشد. با ا تی، هداتیری، مدریتأث تواندیم ییهاستمیس

را  تیه و امد یخصوصه  میداده، حر تیفیدولت، ک یبانیمنلن است مشلالت مربوط به پشت

 لیه و تحل هیتج  یبرا یهوش مصدوع یهامدل یامروز به اجرا یمحاسبات یایکدد. دن جادیا

 (دهیبه شرفتیو پ یتا شهرها هوشندد شوند )با هوشندد دهدیب رگ اجازه م یهاادهد

ی افهراد  هها دشیه باکتشهافی بهودن، نگهرش و     لیه بهه دل که  هاپژوهشنلته مهم در این 

و ایهن موضهوع بها توجهه بهه       باشدیممتخصص به دلیل مدیریت و رصد اطالعات شهری 

بهه عبهارت دیگهر    ؛ بررسهی قهرار گرفتهه اسهت    از طریق پینایش مهورد   هادهیپدنسبت این 

                                        
1. Fatima 

2. Navas 
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ی مربوط به ارائه مدل مدیریت دانش با توجهه بهه   هادادهی آورجنعمحققان بیشتر از طریق 

یی جههت  هها مهدل و ارائهه   هها آنرصد اطالعات شهری و هوشنددسازی شهرها به بررسی 

ف به این بیشتر معطو هاپژوهشو گسترش شهرهای هوشندد پرداخته و نتایج  وسازساخت

مدیریت، درک یک موضوع یا مفههوم یها   ی مفهومی در تلوری هاچارچو  .باشدیم هاداده

 .کدهد یمه ی بانیپشهت ی و اقهدام را  ریگمیتصنحوزه مطالعه را تقویت کرده و با ارائه ساختار، 

ی مطالعات انجام شده و نبود یک چارچو  طراحهی مهدل مهدیریت دانهش رصهد      پراکددگ

شهرهای هوشندد خالئی است که در ادبیات وجود دارد، بدهابراین ایهن   اطالعات شهری در 

مدیریت دانش رصد اطالعات شهری در شههرهای   مؤثرمطالعه با شداسایی و بررسی عوامل 

هوشندد و تطبیق و تلفیق نتایج مطالعات قبلی، چهارچو  مفههومی جهامعی بهرای تحلیهل      

. از دههد یمه شهرها در تحقیقات ارائه شرایط، عوامل و بسترهای الزم برای هوشندد سازی 

ی موجود در تبیین پدیده مدیریت هاهینظرآنجا که مرور تحقیقات پیشین حلایت از ضعف 

 هها یشهرداردانش رصد اطالعات شهری در شهرهای هوشندد با محوریت مدیریت شهری 

وع و دارد، در این پژوهش سعی بر آن شد که از طریق مصاحبه با خبرگان مهرتبط بها موضه   

ی این مدظور مهدل  برا به نظر رسد. ریپذهیتوج هادادهی برخاسته از هینظری روش ریکارگبه

مدیریت دانش رصد اطالعات شهری در شهرهای هوشندد با محوریهت شههرداری قه وین    

ننود که باید به فاکتورهای زیادی توجه ننهود. نلتهه دیگهر ایدلهه      دییتأ  یآمتیموفق طوربه

ل وم توجهه بهه نهوع     نی؛ بدابرامستقیم با عوامل دیگر در ارتباط هستدد طوربه هاآنبرخی از 

در واقع با توجهه بهه بررسهی ادبیهات      شودیمی که بر هم دارند احساس ریتأثارتباط و نوع 

 موضوع مدل مفهومی برای پژوهش به دست آمده است

و گسهترش دامدهه    ادجهانی شدن اقتصهای متدوعی از جنله با پدیده امروزه اکثر شهرها

ی است که دستیابی بهه  در حالهای ملی به سطح جهانی روبرو هستدد و این رقابت از عرصه

 و ایجهاد  فیه گهرو تعر اهداف تبیین شده در حوزه مدیریت شهری ایهن قبیهل شههرها، در    

در عصهر رقابهت    باشهد. های مدیریت دانهش در حهول رصهد اطالعهات شههری مهی      م یت

تجدید ساختار اقتصادی و اجتناعی جهانی، تحولی در مفههوم توسهعه   عاتی و به دنبال الاط
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ههای جدیهد، مفههوم شههر     های آن پدید آمده است. از جنله مدل پهاردایم شهری و پارادایم

عاتی مطهرح و  المد له پاراداینی جدید برای توسعه شهرها در جامعه اطهوشندد است که به

 (1،2020)لوریدی .شداخته شده است

هم در کشورهایی با دامده تغییرات های محیطی شهری آنوجود عدم قطعیتبا رونیااز  

 مدظهور بهه سهازی   مبدهای مهدیریت دانهش و هوشهندد    وسیع، ل وم استفاده از مدلی جامع بر

 وجود آمده است که تحقق ایهن امهر مههم   دستیابی به م یت رصد اطالعات شهری پایدار به

معدها کهه تنهام     نیه بهه ا  رهای هوشندد خواههد بهود.  چی  ضامن بقاء و رشد شهبیش از هر

هستدد، بر اساس یک سهری اطالعهات    به مردمارائه خدمات  مدشأهایی که در شهر، دستگاه

امروزه در سهطح جههان،    .کدددمشترک، تصنینات خود را اتخاذ می نقطه کمشترک و در ی

ایهن معدها کهه تنهام     شهود. بهه   دیگری، مدیریت یلپارچه شهری مطرح می  یهر چبیشتر از 

ارائه خدمات به مردم هستدد، براساس یهک سهری اطالعهات     مدشأهایی که در شهر، دستگاه

 .(2،2020ارلیپاسگو)مشترک، تصنینات خود را اتخاذ کددد  نقطه کمشترک و در ی

پژوهش، دستیابی به م یت مدیریت دانش مبتدی بر رصهد   نیا گریدجنله وجه تنای  از 

 های شههری در پیشبرد اهداف سازمان تاًینهااست که  شهرهای هوشندد اطالعات شهری در

عدهوان عهاملی بهرای حفه      بهه  شهری هوشنددی رقابتیواقع  در کدد.نقشی اساسی ایفا می

پیشهتاز  ههای  شهرکت کدد و عنل می بالقوههای سازمان از خطرهای آتی و تشخیص فرصت

و خلق مهددسی هوشنددانه برای آیدهده  ی فداورعات المدیریت بر اطقدرت دنبال اف ایش به

ی هها تیه فعالبا توجهه بهه مبهانی نظهری بیهان شهده شههرهای هوشهندد          هستدد. هاسازمان

های مدیریتی و پایدار مبدای دانش و قابلیتدر شرایط عدم قطعیت و بر خود را  وکارکسب

ههای  ز فرصهت بهرداری ا ننایدد و محصوالتی را در راسهتای بههره  محیطی شهری استوار می

و ایجهاد   ههای مهدیریت شههری   موجود با ایجاد سهامانه، تهاالر مشهاهده و رصهد شهاخص     

اندیشی نخبگان مهدیریت شههری در ایجهاد مرکه      های جدید با توجه به شرایط همفرصت

                                        
1. Laurini 

2. Pasquarelli 
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واقع با توجهه بهه شهرایط محیطهی موجهود      ننایدد. در اسداد و مدارک علنی شهر فراهم می

شهده و مهدیران را در جههت      یه برانگچالشمدیریتی بیش از قبل ی سازوکارهاکارگیری به

دهدد. از آنجهایی  نگهداشت و پایداری اطالعات شهری در شهرهای هوشندد خود سوق می

های خها  ایهن اطالعهات و    دلیل ویژگیکه در وضعیت مطلو  رصد اطالعات شهری به

ل دسهتیابی بهه طراحهی الگهوی     ی آن از عوامل بیرونی و درونی و ایدله فرآیدد مدریرپذیتأث

مدیریت دانش رصد اطالعات شهری در شهرهای هوشندد در آن با سایر تجهیه ات مشهابه   

اعتبارسهدجی الگهوی    مدظهور سهازی قابهل انجهام اسهت، بدهابراین بهه      بوده و در قالب شهبیه 

سهازی شههری انجهام خواههد     یافته، مطالعهه مهوردی بهر روی ایهن طهرح هوشهندد      توسعه

 .(1،4201بتی)شد

، دستیابی به م یت مدیریت دانش مبتدی بر رصهد  پژوهش نیااز جنله وجه تنای  دیگر 

های شههری  در پیشبرد اهداف سازمان تاًینهااست که  اطالعات شهری در شهرهای هوشندد

، هها در شههرداری  شهر هوشهندد طرح  امروزه داشتن توان رقابتی کدد.نقشی اساسی ایفا می

ی هایدهد آفرایجهاد   مددی از مدیریت دانش موجبو بهره سههتا هادر شهراساس بقا  جادیا

تها   کهرده تبهدیل   قابهل اسهتفاده  دانهش دقیهق و    عات پراکدده را بهه الکه اطشود میتحلیلی 

بهه  ، شودهای ارتباطی میری ی شهری و ایجاد شبلهبرنامهعات کاربردی درباره تلامل الاط

را سؤال اساسی قابل طهرح  یک  ین پژوهش،عبارتی پژوهشگر تالش دارد، در چهارچو  ا

مدیریت دانش در رصهد اطالعهات شههری    چگونه استفاده از طراحی الگوی که:  پاسخ دهد

یی چون شهرداری را در دستیابی به این مهم یهاری  هاسازمان تواندیم در شهرهای هوشندد

مهدیریتی و   های دیگردر این پژوهش، دلیل انتخا  مدیریت دانش نسبت به م یت ؟رساند

از حیهث عنللهرد    توانهد یاز هر نوع که باشهد مه   ها این است که مدیریت دانشالگوسایر 

 گرفته شود. صورت پایدار در نظررقابتی به

ی فدهاوری  واسطهبه شد اقتصادیاهنیت نظری موضوع تحقیق در این است که امروزه ر

در حهوزه  ازی هوشنددسه شاخصی است که مدعلس کددده مجنوعهه تصهنینات    اطالعات

                                        
1. Batty 
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تهدابیر  بایهد  رسهد. در مجنهوع   خا  به هدف ننی و سیاست با یک رفتار که است شهری

ی شهری هوشهندد در کدهار توسهعه    صورت بگیرد تا رشد یاگونهبهرصد اطالعات شهری 

نیازمدد یک برنامه جامع ساختاری در کشور  شهریمحقق شود. رشد مدیریت دانش الگوی 

شهود و بها وجهود    ه ایدله در شههرها حجهم زیهادی داده تولیهد مهی     . امروزه با توجه باست

هها و مشهاغل و   های اجتناعی و تولید داده از قشرهای مختلف و از فرهدهگ گسترش شبله

توان حدس زد کهه بتهوان از دل   های متفاوت و توسعه فداوری و هوش مصدوعی میسازمان

 دانش دست یافت.ها و اطالعات بهاین داده

بها توجهه بهه ماهیهت پویها و سهیال فرهدهگ، رشهد         که  است نیابردی الگو اهنیت کار

طههور پیوسههته تصههویر درسههت و پههذیر اسههت کههه بهههفرهدگههی یههک جامعههه زمههانی املههان

دسهت آیهد تها مبدهای     از وضهعیت عداصهر فرهدگهی و اجتنهاعی جامعهه بهه       یاانهیگراواقع

 .ای سهالم باشهد  ار جامعهه وضعیت مطلهو  فرهدگهی و اسهتقر   ری ی برای دستیابی بهبرنامه

آوری شهده  توان از بهین انبهوه اطالعهات جنهع    که می است نیااهنیت کاربردی دیگر الگو 

دانش استخراج ننود و باعث شد که مردم زندگی بهتری داشته باشدد یعدهی هنهان رسهالتی    

 :شودیمی پژوهش پرداخته هاواژهدر ادامه به تعریف کلید  دارند کهکه شهرهای هوشندد 

 هر شده که ارایه مفهوم این برای گوناگونی تعاریف کدونتا دانش کلی پیدایش زمان از

 دانهش از  دربهاره  شهده  ارایهه  تعهاریف  یدههد. دامدهه  می ننایش را موضوع از ابعادی یک

 برخی .شودمی شامل را تا گسترده محدود از هدف، نظر از و فلسفی و مفهومی تا کاربردی

 :است زیر شرح به دانش به مربوط تعاریف

 انتظهارات،  و هها قضهاوت  هها، اندیشهه  و مفاهیم باورها، و حقایق شامل : دانشدانشـ 

 .(1،2013)گست است فدون انجام ینحوه و اصول علم شداسی یامتدلوژی روش

 افهراد  تجربه و هامهارت ها،رویه و هابرنامه قوانین، الگوها، رسنی، دانش شامل دانش،

 ههای حلراه توسعه ها،موقعیت تحلیل کردن، برقرار ارتباط رسنی، دانش باشد. هنچدینمی

 و رسهوم  و آدا  فرهدگهی،  موضوعات سازمان، هایفعالیت انجام و مشلالت برای جدید

                                        
1.Gast 
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 کلی دانش، بددیطبقه .(2014 ،1)واتسونباشد می سازمان مخاطبین با روابط قبیل از هاییارزش

 جای افراد ذهن در که است دانشی فردی، است. دانش سازمانی دانش و فردی دانش شامل

 شهلل  هها سهازمان فداوری در  میان تعامالت واسطهبه که است دانشی سازمانی، دارد. دانش

 مدهابع  یخ کوه تیرؤ قابل و فوقانی قسنت در اصطالحاً دانش (. این2،2014گیرد )باتمی

 راهدنای هایکتابچه و داده هایگاهپای توانیم را دانش این دارد. ننونه جای سازمان دانش

 ضهندی  باشد که دانهش دانست. دانش دیگر دانش ضندی و صریح می هاسازمان در موجود

 مشهخص افراد  ادراک و رفتار ذهن، در آن جایگاه دانش نیادارد.  قرار صریح دانش مقابل

 .(2،2013)بالباشدد می

باشهد. در  پذیر ننهی دانش املانبیان دقیق تاریخچه پیدایش مدیریت : مديريت دانشـ 

حقیقت، مدیریت دانش از نخستین اعصار زندگی انسان حتی در عصر شلار وجود داشهته،  

اطالعهات و دانهش خهود دربهاره مسهائل زنهدگی        انتقالآوری و که بشر به جنع یاگونهبه

مدهد،  مبا اف ایش دانش و تجربیات انسان، بدون وجود روشی نظا جیتدرپرداخته است. بهمی

ههای تهاریخی پهس از آن، دانهش     این دانش از نسلی به نسل دیگر انتقال یافت؛ اما در دوره

 .مدظور تأمین نیازهای جوامع، مدیریت گردیدبه

ههای اخیهر عنومیهت بیشهتری پیهدا کهرده اسهت.        در سهال « مهدیریت دانهش  »اصطالح 

در ترازنامهه   8دیه کونر /ییای یهوو با تهالش سهی   1342های این اصطالح، از سال یریکارگبه

 .نامشهود و کارل ویگ شروع شد

چگونهه  : آفهرین سازمان دانهش »تحت عدوان  2بدون تردید، اثر معروف نوناکا و تاکوچی

تأثیر بس ایی را در معرفهی   1332در سال « کدددنوآوری خلق می و ییایهای ژاپدی پوشرکت

، بهه  یبا ارائهه الگهویی مفههوم    و ترویج مدیریت دانش بر جای نهاده است. این دو دانشندد

توصیف چهار رویلرد متنای  در زمیده تبدیل دانش و نحوه تولید آن پرداخته و بر این نلته 

                                        
1. Watson 

2. Batt 

3. Balle 

4. Ciuv & Conraid 

5. Nonaka & Takeuchi 
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بهه یهک فهرد محهدود     و ننایدد که تبدیل و تولید دانش یک فرایدد اجتناعی بهوده  تأکید می

 .(2014، 1تاکوچینوناکا و ) شودننی

داندهد کهه   آن را فرایدهدی مهی  « تولید دانش»سازی هومدر تالش برای مف 2یامانوناکا و تو

موجب آن تداقضات گوناگون سازمانی از طریق تعامهل بهین افهراد، سهازمان و محهیط بهه       به

کددد که دانهش در یهک   گردند. آنان چدین عدوان میآفرین مییلدیگر پیوند خورده و ارزش

م متداقضهی هنچهون نظهم و    حلقوی و بها پیونهد و آشهتی بهین مفهاهی      ابددهیمدار گسترش 

 تیآشفتگی، خرد و کالن، ج ء و کل، ذهن و جسم، ضندی و صریح، استقرا و قیاس، خالق

داند که از افراد شروع شهده و بهه   شود. این رویلرد، دانش را جریانی میو کارایی تولید می

ه یابد. این فرایدد در اصل متضهنن تبهدیل دانهش ضهندی به     دیگر اعضای سازمان تعنیم می

 .(2012)نوناکا، دانش صریح خواهد بود

 یرا بهرا  یمختلفه  یاسهت کهه شهرکا    یشهبله محله   کیه  :يشـهر اطالعـات   رصدـ 

شهامل   نیه آورد. ایهم مگردرا مختلف  هایسازمان، پردازش و انتشار اطالعات یآورجنع

اسهت. از   داریه توسهعه پا موضهوعات مربهوط بهه   مربوط بهه  یهااز شاخص یتعداد مشخص

و سهاختن   یریه گمیکنک به تصهن  یبرا یمحل کارشداسانشده توسط  یآورجنعاطالعات 

 یعدصر اصل کی ی، رصدخانه شهررونی. از اشودیو با اراده استفاده م حیصح یهااستیس

هنچدین املان ترکیب چددین  .(2،2014دانگرمونهد )است  یمل محلی و شهر در سطح نظارتدر 

ههای ترکیبهی   بعهدی وجهود دارد. ایهن داده   سهه  الیه اطالعات روی یلهدیگر و روی نقشهه  

را نشهان داده و ارتبهاط    شههر تری از اطالعات مرتبط با هر مدطقه از تواند ج ئیات دقیقمی

ههای مربهوط بهه وضهعیت     ها با یلدیگر را نی  ارائه کدد؛ مهثالً بها ترکیهب داده   احتنالی داده

های مرتبط با امهاکن  ر با دادهپذیشداخت مداطق و محالت آسیب مختلف،سالمت در مداطق 

که احتناالً بین می ان پراکددگی مراکه    دست یابدد اتیبه فرضی ددتوانفرهدگی و تفریحی می

داری وجهود  تفریحی و فرهدگی با می ان سالمت شهروندان در مداطق مختلف ارتباط معدهی 

                                        
1. Nonaka& Takeuchi 

2. Nonaka & Toyama 

3. Dangermond 



  هوشندد یدر شهرها یدانش رصد اطالعات شهر یریتمد الگوی یطراحمقالة پژوهشی:                                                82

 

آوری اطالعهات  ای بهرای دریافهت و جنهع   ترین فداوری رسانهرصدخانه تازه . در واقعدارد

ههای  بهرداری مهدیران رده  ای برای بههره های رسانهیفداورترین شهری و انتشار آن با مدرن

، متلهی بهه   یابعدی، چددرسانهای اختصاصی، چددری ی در شهر است؛ رسانهمختلف برنامه

ائهه  ار خانهاین رصد اننگر. براساس اطالعاتی که مدیرجانبهگذار و هنهرهای علنی، تأثیداده

ری ان، پژوهشگران و مهدیران  ، این رصدخانه محل تجنیع اطالعات مورد نیاز برنامهدهددمی

یافته برای دستیابی به اهداف در کشورهای توسعه 1های شههریشهری است. رصههدخانههه

هها  رصهدخانه  سیهدف عنده از تأسه  .(2،2012بولی) ابددیشده و توسعه می سیگوناگونی تأس

نیه  بهه    شههرهای پیشهرفته  ت و ج ئیات شهر است. طبعاً ار و نظارت بر کلیمانیتوریدگ شه

 تیه تهرین مأمور د. اصهلی نه شهر به چدهین نظهارتی احتیهاج دار   عدوان یک کالننوبه خود به

رصدخانه این است که بتواند آنچه در شهر به لحاظ مسهائل مختلهف کالبهدی، اجتنهاعی و     

ای ننایش داده و تحلیهل کدهد؛   گونهی متفاوت بههای زمانآید را در دورهیعنللردی پیش م

 طور هن مان، دیدی کالن و ج ئی از شهر به مدیریت شهری ارائه دهدبتواند به نیهنچد

در ارائه اطالعات موردنیهاز بهرای مهدیریت    مراک ی هستدد که  :هاي شهريرصدخانهـ 

عدهوان محهل تجنیهع    هنیه  به  ی کددد. رصدخانه شههر س ایی ایفا میهها نقش بیلپارچه شهر

ریه ان، پژوهشهگران و مهدیران شههری، گهام مهنهی در جههت        اطالعات مورد نیاز برنامهه 

شههر در  های دخیل در امهر مهدیریت کهالن   های اطالعاتی دستگاهگیری از هنه ظرفیتبهره

 برخواهد داشت. ایدجا رصدخانه نجومی نیست به هنین دلیل اسهت کهه بهه آن رصهدخانه    

گویدد. بسیاری از شهرهای ب رگ دنیا رصدخانه شهری دارند و بعضهی از  یشهری م ایداده

اند و موضوعاتی که در ایهن رصهدخانه دنبهال    رصدخانه ملی کرده سیکشورها اقدام به تأس

ههای  مشاهده اثرات تصنیم .شود، تجنیع اطالعات مورد نیاز برای مدیریت شهری استمی

ایی ماندههد کیفیههت زنههدگی شهههروندان،  هههشههاخص مههدیریتی بههر شهههر و شهههروندان در 

ای و وضهعیت حنهل و نقهل در    وساز، کیفیت سازههای شهری، وضعیت ساختزیرساخت

                                        
1. Urban Observatory 

2. Boley 
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و اتخهاذ   یشههر ههای کهالن  ریه ی توانهد بهه مهدیران شههری در برنامهه     مرک  رصدخانه می

کنههک  ،تههر کههه نفههع شهههر و شهههروندان در آن لحههاظ شههده باشههد هههای صههحیحتصههنیم

 .(1،2014بتی)کدد

ای و ههای شههری جه و عداصهر پایهه     متلی بر داده اسهت و داده  : شهریشهر هوشمندـ 

توانهد ضهنن بهارگ اری    شهری مید مرک  آمار و رص کهارزشندد برای مدیریت شهری است 

 یهها یسازمی، در تصنهوشنددها و مداطق شهر هدگام و با کیفیت از محلهاطالعات واقعی، به

ریه ی، توسهعه شههری    برنامهه  ههای معاونهت  .سهی داشهته باشهد   نقش مفید و اسا یشهرکالن

با توجهه   .هستدد های کوچک محلیاجرای پروژهدنبال بهآیدده  هایسالشهرهای هوشندد در 

های تخصصی در برخی از بخشدر شهرهای هوشندد به نیروهای مختلف و متدوع شهرداری 

هههای مختلههف در بخههشفههاوا عنههده متخصصههین فدههاوری اطالعههات   هههایماندههد سههازمان

نویسی و... مشغول فعالیت هستدد که باید نحوه ترکیب ، شبله، برنامهیاف ار، نرمیاف ارسخت

 .(2012ارسالن،)ردیها مدنظر قرار گو تداسب نیروی انسانی در این سازمان

 

 پژوهش يشناسروش

اطالعهات  مدیریت دانش رصد  ی اثرگذار بر ابعادهامؤلفهاین پژوهش با هدف شداسایی 

مدیریت دانش رصد اطالعهات شههری در شههرهای هوشهندد بها      الگوی شهری و طراحی 

ههای  انجهام گرفتهه اسهت. انتخها  روش پهژوهش بهه ههدف       مطالعه موردی در شهرداری 

نظر به ایدله ههدف   پژوهش، ماهیت و موضوع پژوهش و املانات اجرایی آن بستگی دارد.

مهدیریت دانهش رصهد اطالعهات شههری در       الگهوی پهژوهش طراحهی   اصلی از انجام این 

توان گفت پژوهش حاضر میاست شهرهای هوشندد با مطالعه موردی در شهرداری ق وین 

 .قرار دارد کاربردی هایپژوهش از نظر هدف در حیطه

مهدیریت دانهش   الگهوی  طراحی گیری از نتایج پژوهش برای توسعه بدابراین املان بهره

هوشهندد بها مطالعهه مهوردی در شههرداری قه وین        رصد اطالعهات شههری در شههرهای   

                                        
1. Batty 
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گیهرد:  یمه طرفی این پژوهش با استفاده از دو روش مورد بررسی قهرار   از پذیر است.املان

میدانی برای  صورتبه که ، روش دوم کنی:(روش اول کیفی: تحلیل تم )نینه ساختار یافته

معهادالت   افه ار نهرم از  تهبا اسهتفاده پرسشهدامه محقهق سهاخ     ها بوده است وگردآوری داده

در شههرداری   بهر روی ههم   هها آنیرگهذاری  تأثو روابط بین متغیرها  تحلیل رایبساختاری 

در بخهش کیفهی پهژوهش بها      پردازد و از این نظر پژوهش ماهیت پینایشی دارد.ق وین می

 نفهر از مهدیران ارشهد،    10ی تحقیق کیفی و قاعده اشباع نظری تحقیق با هایژگیوتوجه به 

 تیه سهابقه فعال  یداراهای وابسته به این پژوهش شهری کهه  بخشدر خبرگان، متخصصان 

شهامل   در ادامه و مدیریت شهرداری ق وین بوده استمختلف  هایدر بخش ساله 2حداقل 

آزمهون   یپرسشدامه برا عیجهت توزق وین در  خبرگان مدیریت شهریاز  یجامعه محدود

آماری این بخش را شهامل مهدیران ارشهد، کارشداسهان     جامعه هاست. هیفرض یو بررس الگو

. با توجهه بهه انجهام محاسهبات     دهددیمدر شهرداری ق وین تشلیل  مدیریت شهری شاغل

 آماری مورد مطالعه برآورد گردید. جامعه عدوانبهنفر  100انجام شده 

 

 هاافتهیها و داده يلتحل

مرحلهه اصهلی بخهش کن هی      هایهای حاصل از پرسشدامهوتحلیل دادههدف تج یه

 PLS3-24 و SPSSافه ار  نهرم هها وارد دو  هها، آن آوری دادهپژوهش است. پس از جنهع 

های پرت و از دست رفتهه، مقهدمات الزم   ها و کدترل دادهاند تا ضنن بررسی دادهشده

اسنیرنوف( انجام گیرد. پهس از آن   هابرای تحلیل آماری )ماندد آزمون نرمال بودن داده

های مورد استفاده در ایهن  مقیاس که آنجا ازها بررسی شود. است که پایایی مقیاس نیاز

خهوانی  هستدد. هم 1خوانی درونیاند، نیازمدد بررسی هماز بخش کنی برآمدهپژوهش، 

آزمهون   و معنهوالً بها   ها با متغیر را قصد سهدجش دارد درونی می ان ارتباط بین پرسش

یی ترکیبهی، روایهی هنگهرا،    ایپا آلفای کرونباخ،زمون )آی که شامل سه بار عاملضریب 

، آزمههون R suareروایههی واگههرا، فورنههل التلههر( و آزمههون مههدل سههاختاری، آزمههون  

                                        
1. Internal consistency 
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Comiunalty 2، آزمونQ–F، برازش نیلویی مدل آزمون GOf شود که حداقل می دهیسدج

 است 2/0ها مقدار مطلو  آن در اکثر پژوهش

 ین عنل قبلی از هر اقدامی انتخا  روش آمهاری مداسهب بهرای پهژوهش اسهت.     ترمهم

ها از اولویت اساسهی برخهوردار اسهت. بهرای هنهین      ی این مدظور آگاهی از توزیع دادهبرا

ههای  اسنیرنوف برای بررسی فهر  نرمهال بهودن داده    –مدظور از آزمون معتبر کلوگروف 

ه به فرضهیات زیهر بهه بررسهی نرمهال بهودن       پژوهش استفاده شده است. این آزمون با توج

 پردازد:یمها داده

H0: ها داری توزیع نرمال هستددداده  

H1: ها داری توزیع نرمال نیستددداده  

اسنیرنوف بدین صهورت اسهت کهه     -نحوه داوری با توجه به جدول آزمون کلوگروف

هها  باشد توزیهع داده  (02/0آزمون )از سطح  ترب رگاگر سطح معداداری برای کلیه متغیرها 

 ( نشان داده شده است.1باشد. نتیجه این آزمون در جدول )نرمال می
 

 هاداده: نتايج آزمون بررسي نرمال بودن توزيع 1جدول 

 هامؤلفه ابعاد
آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری
 وضعيت

های حرکم

 یادهیزم

 غیر نرمال است 022/0 022/0 عوامل فداوری

 غیر نرمال است 088/0 021/0 عوامل اقتصادی

 غیر نرمال است 022/0 082/0 عوامل فرهدگی و اجتناعی

 غیر نرمال است 023/0 022/0 عوامل سرمایه انسانی

حاکم بستر 

عوامل )

 ساختاری(

 مال استغیر نر 002/0 022/0 فرهدگ سازمانی

 غیر نرمال است 002/0 082/0 ساختار سازمانی

 غیر نرمال است 008/0 022/0 استراتژی سازمان

شرایط 

گر مداخله

عوامل )

 غیر نرمال است 002/0 022/0 پشتیبانی مدیریت ارشد

 غیر نرمال است 002/0 081/0 سرمایه فلری سازمان

 رمال استغیر ن 002/0 023/0 نوآوری سازمانی



  هوشندد یدر شهرها یدانش رصد اطالعات شهر یریتمد الگوی یطراحمقالة پژوهشی:                                                82

 

 هامؤلفه ابعاد
آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری
 وضعيت

 غیر نرمال است 002/0 022/0 یادگیری سازمانی سازمانی(

فرآیددهای 

 اصلی

 غیر نرمال است 022/0 022/0 شداسایی و کشف دانش

 غیر نرمال است 082/0 022/0 تسخیر و کسب دانش

 غیر نرمال است 211/0 024/0 انتخا  دانش

 غیر نرمال است 022/0 022/0 نگهداری و ذخیره دانش

 غیر نرمال است 122/0 022/0 و پخش دانشتوسعه 

 غیر نرمال است 122/0 022/0 بلار بردن دانش

 غیر نرمال است 002/0 022/0 تسهیم دانش

 راهبردها

 غیر نرمال است 004/0 002/0 ارزیابی مستنر دانش

 غیر نرمال است 002/0 022/0 تجارت

 بههر دانههش مبتدهی  مهدیریت دانههش  نظههام سهاخت 

 سازمان
 غیر نرمال است 022/0 088/0

 غیر نرمال است 032/0 022/0 و بازآموزی کارآموزی های آموزش،برنامه توسعه

 انتشار نتایج

 غیر نرمال است 022/0 012/0 زندگی هوشندد

 غیر نرمال است 022/0 012/0 محیط هوشندد

 غیر نرمال است 122/0 022/0 تحرک هوشندد

 غیر نرمال است 122/0 22/0 حلنروایی هوشندد

 غیر نرمال است 122/0 22/0 اقتصاد هوشندد

بهه   02/0کنتهر از   آماره آزمهون تنامی موارد مقدار  (1جدول )براساس نتایج مددرج در 

یلهی   ؛ کهه های سدجش هریک از ابعاد غیرنرمال استآمده است در نتیجه توزیع داده دست

های ناپارامتریهک  توان از آزمونین می؛ بدابراشدباپی. ال.اس می اف ارنرماز دالیل استفاده از 

روش هها در  مهدل  تحلیهل مفهومی پهژوهش، از الگهوریتم   الگوی برای آزمون  .استفاده کرد

Smart(PLS-SEM) های ( برازش مدل1های الزم در سه بخش به شرح زیر استفاده و تحلیل

گیهری و سهاختاری(   دازه( برازش کلی مهدل )انه  2( برازش مدل ساختاری و 2گیری، اندازه

گیری بها اسهتفاده   اندازهالگوی انجام شد. به این ترتیب که ابتدا، از صحت روابط موجود در 

از معیارهای پایایی و روایی اطنیدان حاصل کرده و سپس به بررسی تفسیر روابهط موجهود   
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ت. در بخش ساختاری پرداخته و در مرحله پایانی نی  برازش کلی پژوهش بررسی شده اسه 

ههای پهژوهش اسهت. پایهایی     گیری شامل بررسی پایایی و روایی سازهاندازهالگوی برازش 

بهرای بررسهی پایهایی     1گیری و ثبات آن مربوط است. فورنهل و الرکهر  اندازه دقتبهآزمون 

هر  2ها،  ( پایایی ترکیبیکددد: الف( پایایی هر یک از گویهها دو مالک را پیشدهاد میسازه

بهرای بررسهی بهرازش     PLS-SEMدر روش  هها الگوها. مطابق الگوریتم تحلیهل  یک از سازه

گیری سه معیار پایایی، روایی هنگرا و روایهی واگهرا اسهتفاده و نتهایج زیهر      اندازهی هاالگو

 حاصل شده است:

گیهری معیارههای آلفهای کرونبهاخ و پایهایی      انهدازه الگوههای  الف( پایایی: برای بررسی 

 محاسبه شد:ترکیبی به شرح زیر 

معیار کالسیک برای سدجش پایایی و شاخص ارزیابی پایداری درونهی   آلفاي کرونباخ:

های مربوط به یدار درونی نشانگر می ان هنبستگی یک سازه و شاخصپا شود.محسو  می

 عدهوان بهه  2/0ضهریب آلفهای    مقهدار کمی هاسؤالآن است. در مورد متغیرهای با تعداد کم 

پهژوهش  الگهوی  اسهت. در   قبهول قابهل نشانگر پایایی  2/0و باالتر از سرحد ضریب معرفی 

 ( محاسبه شده است.2جدول )ها طبق حاضر مقدار آلفا برای سازه
 

 : ضرايب آلفاي کرونباخ1جدول 
 ضریب هامؤلفه ابعاد ضریب هامؤلفه ابعاد

های محرک

 ایزمیده

 32/0 عوامل فداوری

فرآیدد 

 اصلی

 44/0 شداسایی و کشف دانش

 42/0 تسخیر و کسب دانش 42/0 عوامل اقتصادی

 42/0 انتخا  دانش 42/0 عوامل فرهدگی و اجتناعی

 42/0 نگهداری و ذخیره دانش 30/0 عوامل سرمایه انسانی

بستر حاکم 

عوامل 

 ساختاری

 44/0 توسعه و پخش دانش 31/0 فرهدگ سازمانی

 42/0 بلار بردن دانش 42/0 ساختار سازمانی

 42/0 تسهیم دانش 22/0 راهبرد سازمان

                                        
1. Fornell & Larcker 

2. Relibility Composite 
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 ضریب هامؤلفه ابعاد ضریب هامؤلفه ابعاد

شرایط 

 گرمداخله

 32/0 پشتیبانی مدیریت ارشد

 

 استراتژی

 42/0 ارزیابی مستنر دانش

 42/0 تجارت 44/0 سرمایه فلری سازمان

 48/0 نوآوری سازمانی
 مههدیریت دانههش نظههام سههاخت

 سازمان بر دانش مبتدی
42/0 

 32/0 یادگیری سازمانی
 هههای آمههوزش،برنامههه هتوسههع

 و بازآموزی کارآموزی
42/0 

 آلفای کرونباخ

 

انتشههههار 

 نتایج

 42/0 زندگی هوشندد

 44/0 محیط هوشندد

 42/0 تحرک هوشندد

 22/0 حلنروایی هوشندد

 42/0 اقتصاد هوشندد

 

 پايايي ترکيبي

باشهد،  یمه ها یی سازهاز آنجایی که معیار آلفای کرونباخ یک معیار سدتی برای تعیین پایا

بهرد. ایهن معیهار    یمه کهار  ی نسبت به آلفا به نام پایایی ترکیبی بهه ترمدرنمعیار  PLSروش 

معرفی شد و برتری آن نسبت به آلفای کرونباخ در ایهن اسهت    (1،2004)وِرتس و هنلهاران توسط

یلهدیگر  هایشهان بها   مطلق بلله با توجه به هنبسهتگی سهازه   صورتبهها نه که پایایی سازه

هر دوی معیارها به کهار   PLSگردد. در نتیجه برای سدجش بهتر پایایی در روش محاسبه می

 CRکددهد. مقهدار   نی  معرفهی مهی   ROبا  را  (CR)شوند. برخی محققین معیار ترکیبیبرده می

یانس بین یک سهازه بها   وار شود که در صورت این کسر،یک سازه از یک نسبت حاصل می

مقهدار خطهای    اضهافه بهه ههایش  یانس سازه با شاخصوار مخرج کسر، هایش و درشاخص

شهود نشهان از    2/0بهرای ههر سهازه بهاالیی      CRصورتی کهه مقهدار    در آید.گیری میاندازه

 .گیری را دارداندازهی هاالگوپایداری درونی مداسب برای 

 

                                        
1. Vertes et all 
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 : ضرايب پايايي ترکيبي1جدول 
 ضریب هامؤلفه ابعاد ضریب هامؤلفه ابعاد

 

های محرک

 اییدهزم

 48/0 عوامل فداوری

 

 

فرآیدد 

 اصلی

 32/0 شداسایی و کشف دانش

 32/0 تسخیر و کسب دانش 32/0 عوامل اقتصادی

 42/0 انتخا  دانش 48/0 عوامل فرهدگی و اجتناعی

 38/0 نگهداری و ذخیره دانش 30/0 عوامل سرمایه انسانی

بستر حاکم 

عوامل 

 ساختاری

 30/0 توسعه و پخش دانش 48/0 زمانیفرهدگ سا

 32/0 بلار بردن دانش 48/0 ساختار سازمانی

 31/0 تسهیم دانش 32/0 راهبرد سازمان

شرایط 

 گرمداخله

 44/0 پشتیبانی مدیریت ارشد

 

 استراتژی

 38/0 ارزیابی مستنر دانش

 40/0 تجارت 38/0 سرمایه فلری سازمان

 32/0 نوآوری سازمانی
 مههدیریت دانههش نظههام تسههاخ

 سازمان بر دانش مبتدی
38/0 

 48/0 یادگیری سازمانی
 هههای آمههوزش،برنامههه توسههعه

 و بازآموزی کارآموزی
30/0 

 پایایی ترکیبی

 

انتشار 

 نتایج

 42/0 زندگی هوشندد

 44/0 محیط هوشندد

 42/0 تحرک هوشندد

 22/0 حلنروایی هوشندد

 40/0 اقتصاد هوشندد

گیهری  انهدازه ی هها الگو، پس از بهرازش  PLSها در روش ق با الگوریتم تحلیل دادهمطاب

گیهری کهه در آن   انهدازه الگوی خالف  بر شود.ساختاری پژوهش بررسی می یالگوبرازش 

سهاختاری  الگهوی  روابط بین متغیر ملدون با متغیرهای آشلار مورد توجه است، در بررسی 

یگر تج یه و تحلیل شده و معیارهای ضرایب معدهاداری  روابط بین متغیرهای ملدون با هند

values-Tمعیارهای ، R squares 2 ایR ریتأث، معیار اندازه (2F)یه گر-، معیار استون  (2Q )  بهرای

 ساختاری بررسی شد.الگوی 

ساختاری پژوهش از چدهدین معیهار   الگوی برای ارزیابی برازش  الف( مقادير معنادراي تي:

 اسهت  T-valuesیا هنان مقهادیر   Zترین آن، ضرایب معداداری اولین و اساسی شود کهاستفاده می
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شهوند. در  که با اجرای فرمان بوت استراپیک مقادیر بر روی خطوط مسیرها نشهان داده مهی  

 دییتأها و در نتیجه تر باشد بیانگر صحت رابطه بین سازهبیش 32/1از  Tصورتی که مقادیر 

بهرای ارزیهابی    Tمقهادیر   1شلل درصد است. در  32طنیدان های پژوهش در سطح افرضیه

تنام اعداد واقهع بهر مسهیرها     دلهیانشان داده شده است. با توجه به الگوی بخش ساختاری 

ی مداسهب بهودن مهدل    رهایمسه هستدد این مطالب حهاکی از معدهادار بهودن     32/1باالتر از 

 های پژوهش است.تنام فرضیه دییتأساختاری و 

 
 1اصلي تحقيق در حالت معنادراي ضرايبالگوي  :1شکل 

گیهری و بخهش   : معیاری است که برای متصل کردن بخش انهدازه 2Rیا  R squaresمعيار 

 ریه متغی دارد که یهک  ریتأثرود و نشان از کار میزی معادالت ساختاری بهساختاری الگوسا

تدهها بهرای    2Rی ضروری در ایدجا این است که نلته گذارد.زا میدرون ریمتغزا بر یک برون

زا مقهدار ایهن   ی بهرون هها سازهگردد و در مورد محاسبه میالگو  (وابسته)زا های درونسازه

                                        
1.T-value 
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بیشهتر باشهد   الگهوی  یک  زاهای درونمربوط به سازه 2Rمقدار  رهرچه قدمعیار صفر است. 

 ،متوسهط  ضهعیف،  عدوانبهرا  22/0-22/0-13/0برازش بهتر مدل است. سه مقدار نشان از 

( این تحقیهق دارای پهدج متغیهر وابسهته     31: 1232داوری،کددد )ی بودن مدل را تعیین میقو

گهر  (، شهرایط مداخلهه  222/0حهاکم )  تربسه  (،403/0) (، راهبهرد 241/0) یاصهل فرآیددهای 

 باشد.( می321/0( و انتشار نتایج )822/0)

 
 اصلي تحقيق ضريب بار عاملي: الگوي 1شکل 

 گیهری، انهدازه ی هها الگوپس از بررسهی   PLSها در روش مطابق با الگوریتم تحلیل داده

مسهیرها و نیه    ( هریک از t ریمقاد) z کلی، با بررسی ضرایب معداداریالگوی ی و ساختار

شهوند.  ههای تحقیهق آزمهوده مهی    ضرایب استاندارد شده بارعاملی مربوط به مسیرها فرضیه

باشد مسیر مربوطه در  32/1یک از مسیرها بیش از درصورتی که مقدار ضریب معداداری هر

 .شودمی دییتأدرصد معدادار و فرضیه مرتبط با آن  32سطح اطنیدان 



  هوشندد یدر شهرها یدانش رصد اطالعات شهر یریتمد الگوی یطراحمقالة پژوهشی:                                                22

 

 رتي: اثرات مستقيم، آما1جدول 

 اثرات مستقيم
ضریب 

 (β) ريمس

آماره 

 tمعناداری 

نتيجه فرضيه 

 محقق

 شودمی دییتأ 122/2 422/0 فرآیددهای اصلی <-----ی ادهیزمهای محرک

 شودمی دییتأ 102/4 241/0 بستر حاکم <-----یادهیزمهای محرک

 شودمی دییتأ 282/11 202/0 گرشرایط مداخله <-----یادهیزمهای محرک

 شودمی دییتأ 012/4 441/0 راهبرد <-----فرآیددهای اصلی 

 شودمی دییتأ 123/2 231/0 راهبرد <-----بستر حاکم 

 شودمی دییتأ 114/3 223/0 راهبرد <-----گر شرایط مداخله

 شودمی دییتأ 122/10 421/0 انتشار نتایج <-----راهبرد 

 باشدد.درصد می 32 دانیاطنمعداداری در سطح * درصد 33معداداری در سطح اطنیدان **

 

اسهت،   32/1تهر از  ( و از آنجا که مقدار آماره ب رگ2) جدول( و 2( و )1مطابق شلل )

معدادار و مثبتهی بهر فرآیدهدهای اصهلی بها ضهریب        ریتأثای های زمیدهتوان گفت محرکمی

ای بهر  ههای زمیدهه  و محهرک  102/4بها ضهریب    بستر حاکمای بر های زمیده، محرک122/2

 ریتهأث دارند و نیه  ایهن عوامهل بهر فرآیدهدهای اصهلی        282/11گر با ضریب شرایط مداخله

معدادار و مثبتی بر انتشهار نتهایج بها ضهریب      ریتأث معدادار و مثبتی دارند و در نهایت راهبرد

 دارند. 122/10

 

 يشنهادو پ گيریيجهنت

ای نشان داد، نتایج این پژوهش در بعهد  های زمیدههای حاصل از شرایط بعد محرکیافته

در خصهو  عهدم تقهارن    ( 2،2013؛ آمیدا1،2012)آفاگانهای محرک توسعه عوامل فداوری با یافته

ههای پیشهین بهه اسهتفاده از شهبله      ها و مطالعهاطالعات در یک راستا قرار دارند. در تحقیق

گویدد طات برای دستیابی به مدابع مالی اشاره شده است. برای مثال این پژوهشگران میارتبا

 اتلها قابهل کدد تا با افهراد  های فیبری به مدیران شهری کنک میسازی شبلهتوسعه هوشندد

                                        
1.Afgan 

2.Amina 
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را  اتلها قابهل در تناس باشد. مشارکت این تحقیق با این دو نفر این است که توانسته افهراد  

ی خود ارایه کدد. با نتایج به دست آمهده  رده و برای آن تعریفی در محدودهتر ککنی شفاف

ی هستدد ررسنیغگذارانی سرمایه اتلاقابلکرد که افراد  استداللتوان چدین از این تحقیق می

بها   توانهد یمه ها ها عضویت دارند. فرد کارآفرین با عضویت فعال در این شبلهکه در شبله

ی بهرای پیشهبرد امهور راه انهدازه     هها آنبهاط باشهد و از مدهابع مهالی     گهذاران در ارت سرمایه

 بهره ببرد. وکارکسب

عوامهل اقتصهادی    تدهانهگوید پا را از این نی  فراتر گذاشته و می 2020در سال  1آللردی

ی در راستای مدیریت دانش رصد اطالعهات شههری در   طیمحستیزبلله عوامل فرهدگی و 

های مدیریتی شهری را در بقهای ایجهاد کسهب و    شود که شبلهمیشهرهای هوشندد ایجاد 

کدد و با نتایج حاصهل پهژوهش   کارهای مداسب در بهبود کیفیت زندگی شهری حنایت می

 باشدد.ما در یک مسیر می

اله ام اصهلی و    عدهوان بهه هها  ی شهری نی  در بسیاری از مطالعهرساختیزسازوکارهای  از

. این مطالعهه نیه  نقهش    (2،2012؛ دانگلیلو2،2020جون )است ده شده ی حنایت دولتی نام براولیه

ههای  ارتقای شهبله  نیتأمسازوکارهای سرمایه انسانی شهری در موفقیت مدیران شهری در 

ی قابل توجهه ایهن اسهت کهه     نلتهکدد. ارتباطی در سیستم فداوری اطالعات را پشتیبانی می

معی که ساختار فدی و حنایتی دولتی دارد هر ی شهری در جوارساختیززیاد نقش  احتنالبه

 تر خواهد شد.روز بیشتر از قبل پررنگ

؛ 8،2020)آگوسهتیدو ههای  ههای پهژوهش  بعهد بسهترهای حهاکم بها یافتهه      مؤلفهه هنچدین در 

و  ایده شهر هوشندد، ادغام فداوری اطالعات و ارتباطات که به بررسی( 2،2020؛ آالم2،2012آلبیدهو 

وری از خدمات و بهره یسازدهیبرای به( ایدترنت اشیاء) متصل به شبله های مختلفدستگاه

                                        
1. AL kurdi 

2. Jones 

3. Dangelico 

4. Agostino 

5. Albino 

6. Allam 
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اسهت و ایهن خهود بهه      استفاده درسهتی شهده  های شهری و اتصال آن به شهروندان کاربری

دهههد تهها مسههلوالن یههک شهههر بهها جامعههه و  شهههر هوشههندد اجههازه مههیطراحههی  فدههاوری

د و آنچه در حال تحول اسهت، تعامهل   افتهای شهری و نظارت بر آنچه اتفاق میزیرساخت

کهه بها    ای برای توسعه شهر پایدار استرسد شهر هوشندد شیوهنظر میبه دمستقیم پیدا کدد

 خوانی دارد.این پژوهش هم

گهر در بعهد حنایهت نهوآوری سهازمان و سهرمایه       شرایط مداخله مؤلفهدر این پژوهش زیر 

هم راسهتا هسهتدد کهه نشهان      (2،2012؛ چیهو 2،2013چوی ؛1،2013)بالهای پژوهش فلری سازمان با یافته

گهری شههر هوشهندد پهیش بهرد و      ها معتقدند باید شههروندان را بهه سهنت مطالبهه    آندهد می

گویدهد نبهود هوشنددسهازی    نظران میاین صاحب .ها ارائه کردهای ترغیب کددده به آنسرویس

بستر الزم، موانع فرهدگی، غیهرهنگن  ها و هوشنددسازی افقی، نبود زیرساخت ژهیوعنودی و به

نگهری، نبهود   های ساختنانی، امدیتی بودن برخی از اطالعات، مباحث راهبردی و آیددهبودن داده

و نداشتن برنامهه   یشداسمواد قانونی در زمیده هوشنددسازی شهری، مسائل روانشداسی و جامعه

ایهن مسهلوالن و   . دد هسهتدد های فراروی تحقق شهر هوشهن برای شهر هوشندد از جنله چالش

و مدیریت شهر هوشهندد   یسازهای الزم برای هنگنکارشداسان اعتقاد دارند اگر هنه هناهدگی

گویدهد  هها مهی  آن، بود ددشهرهای هوشندد خواه یجاما شاهد ج ایر هوشندد به صورت نگیرد

کهه یلهی از    یاز شهرهای ایران ادعهای ایجهاد شههر هوشهندد را ندارنهد در حهال       کیچیهدوز ه

 .گذاران هنین شهرهای هوشندد هستددهای جذا  برای سرمایهزمیده

دههد ایهن   بعهد راهبردهها و انتشهار نتهایج نشهان مهی       مؤلفههای حاصل از در واقع یافته

؛ 2،2012؛ هریسههون8،2020)بههارتوهههای پههژوهش ی ایههن بعههد بهها یافتههه هههامؤلفهههپههژوهش در 

گیههری ههها نقههش مههدیریت شهههری را در شههلل آن راسههتا هسههتدد.هههم (2،2018جوکوویلیههوس

                                        
1. Balle 

2. Chui 

3. Cuo 

4. Barreto 

5. Harison 

6. Jucevicius 
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که انتشار نتایج فقط در سطح مهدیریت   ددیگویمها هوشنددسازی شهری بررسی کردند. آن

راهبردههای  ای شهری است که از انهواع مختلهف   در واقع شهر هوشندد مدطقهدانش نیست 

کدهد کهه ایهن    ها استفاده مهی اطالعات و تحلیل آن یآوراللترونیلی برای جنع یگرهاحس

این پروسهه شهامل اطالعهات    . ها و مدابع شهری کارآمد استاطالعات برای مدیریت دارایی

 محیط هوشندد، اقتصاد هوشندد، حلنروایهی هوشهندد( در  آوری شده از شهروندان )جنع

ونقهل، سیسهتم،   مدابع شهری است تا بهه نظهارت و مهدیریت ترافیهک و حنهل      یهادستگاه

های اطالعهاتی و مهدارس   ها، زباله، مدیریت، قانون اجرای سیستمشبلهنیروگاه، آ ، تأمین 

در واقع در این  .کددشایانی میها و دیگر خدمات اجتناعی کنک ها و بینارستانو کتابخانه

 یازهها ینشیاز په  پژوهش در فرآیددهای اصلی تسخیر کسب دانش و انتخها  دانهش یلهی   

ری ی مدسهجم اسهت. در ایهن مسهیر،     ه و برنامهاصلی حرکت در مسیر شهر هوشندد، مطالع

بهه ارزیهابی مسهتنر دانهش و      هوشندد مدیریت دانش رصد اطالعات شهر دبیرخانه و مرک 

ریه ی مطالعهات متعهددی    در طهی مرحلهه برنامهه    های آموزشی و کهارآموزی توسعه برنامه

موجهب   عهان سهازی ذیدف در این مقطع و از آنجا که ارتقای دانهش و آگهاه   گیرد.میصورت 

با هدف نشهر دانهش در    هادر واقع این پژوهشاست شهر هوشندد  ایجاد تجارت موفق در

الگو پاسخی به نیاز واقعی رصد اطالعهات شههری    نیا .حیطه شهر هوشندد تهیه شده است

مدیریت دانش رصد اطالعات شههری  الگوی باشد. برای رسیدن به هدف شهر هوشندد می

تواندهد  ختلفی وجود دارد و بهر مبدهای تلهوری اقتضهاء، ننهی     ی مهاروششهرهای هوشندد 

باشد، امها الگهوی   فهرستی از عوامل موفقیت الگو را تهیه کددد که در هر شرایطی کارساز می

عدهوان چهارچوبی بهرای راهدنهایی، ههدایت و مهدیریت تحقیقهات        توانهد بهه  ارائه شده می

 شود.دانشگاهی در این مسیر استفاده می

تواندد تفاوت ملنوس بعد فهردی و سهازمانی در بهین    ز نتایج پژوهش را مییلی دیگر ا

ههای شداسهایی شهده در ابعهاد     های داخلی و خارجی دانسهت، ههر چدهد شهاخص    پژوهش

دهههد عنههده تنرکهه  عوامههل موفقیههت در اشههتراکات فراوانههی دارنههد، امهها نتههایج نشههان مههی

سهت، در حهالی کهه در    های داخلهی مبتدهی بهر محهور بعهد فهردی شهلل گرفتهه ا        پژوهش
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بدهابراین پیشهدهاد   انهد؛  داشهته تری های خارجی، بعد سازمانی نقش محوری پررنگپژوهش

 گردد بررسی سطح تحلیل موضوع در سطوح مختلف انجام پذیرد.می

از درصهد   31/0ی مدل ارائهه شهده،   هامؤلفهی، دییتأهای تحلیل عاملی با عدایت به یافته

شههرهای هوشهندد را تبیهین و     دانش رصد اطالعات شهری درتغییرات مربوط به مدیریت 

انهد لهذا در   یی است کهه بررسهی نشهده   هامؤلفهدرصد مابقی مربوط به سایر عوامل و  21/0

های بعدی الزم است عوامل دیگهری نیه  مهورد مطالعهه و شداسهایی قهرار گیرنهد.        پژوهش

وهش رصد اطالعهات شههری   هنچدین با توجه به نبود پشتوانه تلوریک برای حنایت از پژ

ههای  شود. با این حال نتایج و یافتهه احساس می کامالًپردازی در این حوزه در کشور، نظریه

تواند گام نخست برای سهاخت نظریهه در زمیدهه    پژوهش حاضر و مواردی از این دست می

 شنار روند.مدیریت دانش و هوشنددسازی شهری به

نهش رصهد اطالعهات در شههر هوشهندد در بعهد       ی مدیریت داهامؤلفهنتایج حاصل از 

هها  آن بهر تشهخیص فرصهت    ریتهأث پیامدهای مدل، اهنیت موضوع هوشنددسازی شهری و 

مشخصهی   سهازوکار که مرک  رشد و فداوری ارتباطی هوشنددسهازی شههرها    دهدیمنشان 

نی( سرمایه انساسازمان )برای حف  دانش و هنچدین انتشار دانش ایجاد شده از طریق افراد 

 ها طراحی ننایدد.و جاری کردن آن در فرآیددهای سازمانی شهرداری

 

 پيشنهادات آتي

شههرهای   های اندکی کهه دربهاره مهدیریت دانهش رصهد اطالعهات      با توجه به پژوهش

هوشندد انجام شده و اهنیتی کهه ایهن مفههوم بهرای هوشنددسهازی شههرها دارد پیشهدهاد        

هایی برای هوشنددسازی شهری مطرح شود و خصشود مقیاسی بومی حاوی ابعاد و شامی

و  کارسهاز های آتی تواند در انجام پژوهشداخل کشور آزموده شود. طراحی این مقیاس می

 مفید واقع شود.

های پینایشهی و تجربهی ایجهاد    ی بیشتر نظریه و تحقیقاین تحقیق زمیده را برای توسعه

مهدیریت دانهش رصهد اطالعهات      ی ازکدد که توصهیف جهامع  ادعا ننی وجهچیهکرده و به 
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محوریت شهرداری ارائه کرده است. بللهه تدهها تالشهی بهرای     با  شهری شهرهای هوشندد

شداسایی و تعیین ارتباط بین ابعاد خاصی از مدیریت دانش رصد اطالعات شهری شهرهای 

به نظر  های آتیهوشندد انجام داده است. در ادامه برخی پیشدهادهایی که برای انجام تحقیق

 شود.هستدد ارائه می ارزشندد

ههایی  ها و انجنهن موضوع پیشدهادی دیگر این است که در سطح ملی چه هدجار، شبله

باید ایجاد و تقویت شهوند تها اسهتفاده از مدهابع مهدیریت دانهش رصهد اطالعهات شههری          

محسوسی در کشور اف ایش یابد. این موضوع هم از طرف عرضهه   طوربهشهرهای هوشندد 

ی ریه گشللی مداسب و کاربردی برای سازوکارهاو هم از طرف تقاضا باید بررسی شده و 

 های هوشنددسازی شهری پیشدهاد شود.و انجنن هاشبلهو فعالیت کارآمد 

مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات حنایتی از مدیریت دانش رصهد اطالعهات شههری در    

موضهوعات   عدوانبهشنددسازی شهری کشورهای پیشرو و نی  طراحی الگوی نظام ملی هو

 پیشدهادی برای تحقیقات آتی است.

شود با توجه به نو بودن این موضهوع از ههوش مصهدوعی و یهادگیری     می شدهادی( پالف

جهت امیدت نگهداری دانش اسهتخراج شهده از    block chainماشین جهت تولید دانش و از 

 های رصد شده شهری استفاده شود.داده

ههای سهازمانی و اداری   توان در تنام بخشدیگر ایدله از مدیریت دانش می پیشدهاد  (

 عدهوان بهه جایگاه آن در سازمان  ستیبایمعدوان یک هسته اصلی سازمان استفاده ننود و به

 ی متعددی در این زمیده و نیاز آن انجام داد.هاپژوهش توانیمیک واحد دیده شود و 

تحقیق را در ملان و زمان دیگر توانایی تعنیم اب ار ایهن   ی ارائه شده در اینها( مؤلفهج

بدهدی ابعهاد را بها اسهتفاده از     تحقیق را مورد آزمایش قرار داده و هنچدین ارتباط و اولویت

 های دیگری انجام دهدد.روش
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