
 

 

 

 

 

 

 

 

های شهروند هوشمنند ر  میم ش شمهری رما  و یمرر  مارن ری نناو  نمه شناخت مؤلفه

 )مو رمطالعه: شهر  زر(
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 21/03/1397 پذیرش: 25/12/1396  دریافت:

ای کهه گونههمؤلفه شهروند هوشمند در سایه نظریه رشد هوشمند و تعالی شهری به فراموشی سپرده شده است؛ بهچکیده: 

های اقتصهاد و خهدمات هوشهمند در شههرها ریزان و طراحان شهری تنها به بررسی شاخصدر قالب این نظریه، اغلب برنامه

پردازند. از این رو در این پهووه،، پردازند و کمتر به سبک زندگی و فرهنگ شهروندان و تأثیر آن بر پیشرفت شهری میمی

های تأثیرگذار بر آن در پیشرفت و تعالی شهر یزد، ارزیابی شهدند. بهه ایهن منظهور بها های شهروند هوشمند و مؤلفهشاخص

ای دارای روایهی و پایهایی مولهو ، نامهه نندگزینههای مناسب در قالهب پرسه،هپیمای، از نمونه منتخب شهروندان، داده

، بهه اعتبهار و پایهایی متهیرههای مسهت ل و SPSSافزار آمهاری عاملی اکتشافی در نرمگردآوری گردید. با استفاده از تحلیل

عهاملی تأییهدی در ده از تحلیهلگذاری شدند. در مرحله بعهد بها اسهتفاهای مستخرج، ناموابسته پرداخته شد و سپس مؤلفه

های آن، تأییهد های تح یق، مورد آزمون قرار گرفتند. رابوه آماری بهین متهیرهها بها شهاخص، اعتبار سازهAMOSافزار نرم

روابط بین متهیرها و اثرگهذاری متهیرههای مسهت ل و  های برازش مدل،گردید. در الگوی نهایی تح یق، با استفاده از آزمون

درصهد واریهانس تبیهین  579/31مداری با های پووه، حاکی از آن هستند که اهمیت عامل قانونأیید شدند. یافتهوابسته ت

تهر اهمیتهای شهروند هوشمند، بادر ویوگی مداری راگیرتر است و شهروندان، ن ، قانوننشم ،هاشده نسبت به دیگر عامل

گیری شهر هوشمند، آثهار مببتهی بهر ابعهاد فناوری اطالعات و ارتباطات و شکلدانند. از دید شهروندان، استفاده بهینه از می

هها و ههایی بها شهیوهمحیوی شهر یزد دارد. بنابراین ضمن توجهه بهه ضهرورت آموزشگوناگون اقتصادی، اجتماعی و زیست

 کنند.را در تجربه زندگی بهتر باارزش قلمداد می فناوری اطالعات و ارتباطاتمحتوایی نوین، ن ، 

 شهروند هوشمند، محیط شهری، شهر هوشمند، یادگیری فناورانه، شهر یزدواژگان کلیدی: 

 JEL P25, N35, D83, P46: بندیطبقه

 

 

 

 
 h.fallah@sau.ac.ir  * نویسنده مسئول:

 .59-76((، 25)پیاپی 1)7پووهشی اقتصاد و مدیریت شهری،  -فصلنامه علمی

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern ،SID ،Google Scholar ،Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
 2345-2870شاپا: 

پژوهشی  -فصلنامه علمی  
 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه -1

عصر کنونی، عصر اطالعات نهام دارد کهه مشخصهه 

های اطالعهاتی و ارتبهاطی سیوره فناوری، نفوذ و آنبارز 

است که انسان هزاره سوم در تالش است با شهتا  دادن 

ههای به روند توسعه و کاربری فناوری اطالعهات در بخ،

مختلف نظام اجتماعی، از الگوهای سنتی فاصله بگیهرد و 

الگوهای جدیهدی متناسهب بها الزامهات عصهر اطالعهات، 

(. امههروزه 1387، ییع ههوبی و شههاکرجههایگزین نمایههد )

عنوان ابزار قدرت و برتری، تمهام یابی به اطالعات بهدست

توجه کشورها را به خود معووف داشته و برتهری نظهامی 

رو توجه جای خود را به برتری اطالعاتی داده است. ازاین

ای مهم به شمار به توسعه شهر و شهروند هوشمند، م وله

هها و جانبهه دولتآید و نیازمنهد توجهه و تهالش همهمی

. با این وجهود، (1389 )فتحی و ذهبیون، شهروندان است

هنوز بسیاری از کارگزاران بخ، عمومی، از درک واقعهی 

های جای اسهتراتویتحوالت عصر اطالعات، عاجزند و بهه

کننهد و تعاملی و اثرگذار، استراتوی منفعالنه را اتخاذ می

و تردیهدآمیز از  در پی نبرد با تهییر یا تبعیت کورکورانهه

آن هسههتند. در هههر صههورت، تهییههر نگههرش آن دسههته از 

انههد و از گرفتهکهارگزارانی کههه رویکهرد غفلههت را در پی،

کننههد کارگیری سههازوکارهای انوبههاقی خههودداری میبههه

شود. البته نباید از این نکته غافل ازپی، احساس میبی،

شهههد کهههه بهههازآفرینی دولهههت در عصهههر اطالعهههات بههها 

هایی نیز مواجه است و کارگزاران بایهد نسهبت محدودیت

ها شناخت پیدا کننهد و آگاهانهه و مدبرانهه در پهی به آن

های کههاری خههود ایجههاد تهییههر و تحههول در زیرمجموعههه

 .(1383زاهدی و یع وبی، ) برآیند

های اقتصهادی مههم دنیها شهرها، قوبامروزه کالن

هرها ایهن ها در م ایسه با دیگر شهستند و وجه تمایز آن

های هوشهمندانه گونه شهرها براساس سامانهاست که این

 .(Dameri & Ricciardi, 2015)شوند و خالقانه مدیریت می

ها در شههرها در سراسهر رشد سریع جمعیت و تمرکز آن

گذارد. شهرها جهان بر دورنمای زندگی اکبر مردم اثر می

ههای طور فزاینده در معرض بحرانبا رشد، معنا شده و به

توسهعه هسهتند. ف هر، ویوه در کشورهای درحالناگوار، به

زیسهت، ف هدان خهدمات شههری، کمبهود تخریب محیط

ود، ف دان دسترسی به زمهین و سهرپناه و زیربناهای موج

های طبیعهی و انسهانی؛ از در یک جملهه، اتهالف سهرمایه

های مربوط به این موضوع هستند )شهکویی، جمله بحران

عنوان راهکاری در این خصوص، شهر هوشمند به (.1390

بدیل جهت حل بسیاری از مشکالت شهرهای کنهونی بی

مهههده و های عگذاریموهههرد شهههده اسهههت. سیاسهههت

توجهی در زمینه هوش کالبدی شههرها های قابلموف یت

جایزه نظرآزمایی جامعه هوشمند در  در م االت مربوط به

 ثبهت شهده اسهت. شههرهایی، 2010تا  1999های سال

از شههر سهئول  2و محله گانگنام 1مانند سونگدو و سوون

)سهودد(، واترلهو در اونتهاریو و  3)کره جنهوبی(، اسهتکهلم

 6)تههایوان(، میتاکهها 5)کانههادا(، تایپههه 4ر آلبرتههاکلگههری د

از  8)اسکاتلند(، شهر نیویورک و الگرانهو 7)ژاپن(، گالسگو

جورجیا )ایهاالت متحهده آمریکها( و در نهایهت سهنگاپور، 

شهان در هایاند کهه بهرای تالشهمگی از شهرهایی بوده

های پرسههرعت و خههدمات زمینههه اضههافه کههردن شههبکه

های خالق، رشهد و ایدار کردن محیطالکترونیکی که به پ

ها ت دیر شده اند، از آنکردههمگانی شدن شهر کمک می

بهین نبایهد از رفتارهها و  در این .(Cohen, 2015)است 

های شهروند در شههر هوشهمند غافهل مانهد بلکهه ویوگی

شهروند در مفهوم فرهنگی کلمه یهک موجهود اجتمهاعی 

است. در واقع شهروندی، بیان ههویتی مشهترک اسهت و 

شهود کهه بزرگی اطهالق میشهروند به همه اعضای جامعه 

تهوان ظهر میو از ایهن من گیردعنوان فرهنگ را به خود می

عنوان شهروندی را به همه قلمرو و یک تمدن و فرهنهگ 

 .(Dagnino, 2018)سوق داد 
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هههدف از انجههام ایههن پههووه،، بررسههی و شههناخت 

های شهروندی است که نیازمند هوشمند شهدن و ویوگی

زندگی در شهری هوشهمند اسهت. در نتیجهه الزم اسهت 

ر ههای خهود دشهروند با کسب آگهاهی و افهزای، مهارت

زمینههه هوشههمند شههدن در مسههیر مشههارکت و موف یههت 

شهدن بهه کنهد بهرای تبدیلشهری که در آن زنهدگی می

شهری هوشهمند قهدم بهردارد. بهه ایهن منظهور سهؤاالت 

 تح یق عبارتند از:

وضعیت شهروند هوشمند در شهر یزد را با کهدام  -

 توان سنجید؟متهیرهای مشهود می

کهرد یهادگیری های شهروند هوشمند با رویمؤلفه -

 فناورانه کدام هستند؟

های مذکور به نه میزان اهمیت هر یک از مؤلفه -

 میزان است؟

 

 پیشینه تحقیق -2

 های خارجیالف( پژوهش

ای بههه بررسههی ( در موالعههه2013) 1کریسههتویولو

وضعیت بهداشتی و سالمتی شهروند هوشمند بها عنهوان 

دستیار بهداشت شهروندی پرداخت. نتایج تح یق نشهان 

که شهبکه بهداشهت و درمهان بهر بسهتر دادند درصهورتی

بهر اینکهه شههروند دارای هوشمندسازی پیاده شود عالوه

راحل مراقبهت تواند مشود میپرونده بهداشتی آنالین می

صههورت از راه دور انجههام دهههد و از خههود و درمههان را به

باعه  تسههیل در  ،فناوری اطالعات و ارتباطاتهمچنین 

 گردد.پذیر جامعه میهای آسیبروند درمان گروه

( به موالعه و بررسی سوابق مسهت یم و 2014) 2هو

هههای جدیههد و شهههرهای غیرمسههت یم پههذیرش فناوری

ر سهنگاپور و تایپهه پرداختهه اسهت. سیم در حال ظهوبی

سیم تایپه، متکی بهر نتایج نشان دادند که توسعه شهر بی

های بهاال بهه پهایین عوامل خارجی است کهه از سیاسهت

وکار برخاسههته اسههت، های کسههبدولههت و اسههتراتوی

                                                           
1- Christopoulou 

2- Hu 

مهل که در مورد سنگاپور، بیشهتر بسهتگی بهه عوادرحالی

 است.محور مشتریان خاص داخلی و مشارکت بازار

دولهت هوشهمند و تعامهل »عنهوان  بهادر پووهشی 

های سهایتشهروندان هوشمند با امور محلی از طریق و 

، اهمیهت سهه نهوع «های اسهپانیاالکترونیکی: شههرداری

فناوری اطالعات و ارتباطات در جههت اسهتفاده از دولهت 

. بررسهی شهده اسهتهوشمند و توسعه مشهارکت مهدنی 

فنهاوری اطالعهات و صلی این پووه، این بود که نتیجه ا

امها  اند اهرم پذیرش دولت هوشمند باشهدتوارتباطات می

ههای ههای سهنتی دولتبهین فعالیت ،تنهاییتواند بهنمی

 .(Cegarra-Navarro et al., 2012)ایجاد کند تعامل  ،محلی

( بهها عنههوان 2017) 3وال و دینههومدر پههووه، دی

به ن ، سازنده شههروند در  ،«ندشهروند در شهر هوشم»

سازی فرایندهای سهنتی بهه ایجاد نوآوری و ارت ای بهینه

بهر تهأثیر آن بهر زنهدگی هوشمند اشاره کردند کهه عالوه

نفعان مدیریت شههری و باع  پاسخگو بودن ذی ،شهروند

سازی وضعیت شهر شفاف منجر بهحرکت در مسیری که 

توانهد بها انجامد. شهروند در شهر هوشمند میشود میمی

منهدی از ح هوق بهر بهرهمشارکت خود در اجتمهاع عالوه

 شهروندی، باع  پیشرفت و رشد شهر نیز گردد.

ای بهه ارزیهابی ( در م الهه2007) 4ادوارد و هاینس

جامعههه کونههک  30رشههد هوشههمند و پیامههدهای آن در 

آمریکا پرداختند. نتایج این پووه، حاکی از آن است که 

کنند و جوامع به یک اندازه از رشد هوشمند است بال نمی

دلیل آن نیز این است که دسترسهی بهه منهافع آن بهرای 

ند بهرای جوامهع همگان به یک اندازه نیست. رشد هوشم

رسههد و منفعههل کههردن کونههک مناسههب بههه نظههر نمی

تهرین پیامهدهای آن اسهت و بایهد بهه شهروندان، از مهم

 گرا کند.ای باشیم که شهروندان را عملدنبال نظریه

( در پووهشهی، رشهد 2013و همکاران، ) 5کالرک

دهی و ریزی، نظمای از برنامههوشمند شهری را مجموعه

کهه در آن از فهرم سهاختمان فشهرده، های توسهعه شیوه

                                                           
3- de Waal and Dignum 

4- Edwards and Haines 

5- Clark 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
97

.7
.2

5.
4.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 18

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1397.7.25.4.6
https://iueam.ir/article-1-1075-fa.html


 1397 زمستان م،وپنجبیست شماره /شهری مدیریت و ههههههههههه اقتصادهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 62

 

افههزا و تعههدیل در اسههتانداردهای خیابههان و توسههعه درون

 دانند.شود، میپارکینگ از زمین مؤثرتر استفاده می

 های داخلیب( پژوهش

ای بها توزیهع و ( در م اله1390اذانی و همکاران، )

پرسشنامه، به بررسی وضهعیت شههروندی و  200تکمیل 

ر شهههر یههزد و میههزان آن در بههین ابعههاد مختلههف آن د

شهروندان یزدی پرداختند. نتایج تح یق نشان دادند کهه 

گانههه شهههروندی؛ یعنههی شهههروندان یههزدی در ابعههاد سههه

پهذیری و رعایهت قهوانین و در جویی، مسهئولیتمشارکت

در حهد متوسهط  ،نهایت پایبنهدی بهه اصهول شههروندی

 باشند. می

ای بهه ارزیهابی ( در موالعه1395سجادی و آقایی )

گهذار بهر تأثیرهای های شهروند هوشمند و مؤلفهشاخص

آن در محله ولنجک تهران پرداختنهد. روش پهووه، بهه 

 ایتوسهعه -تحلیلی و از لحاظ هدف، کاربردی -صورت توصیفی

ههای پهووه، حهاکی از آن بودنهد کهه محلهه بود. یافتهه

ولنجک دارای سهو  متوسهوی از شههروندان هوشهمند 

دهههد کههه شههاخص نشههان مههی Tایج آزمههون اسههت. نتهه

دارای کمترین میهانگین  58/2محوری با میانگین اجتماع

دارای  40/2دوسههتی بهها میههانگین و شههاخص طبیعههت

بیشترین میانگین است. همچنین براساس نتهایج آزمهون 

 اسپرمن و رگرسیون بین متهیرهای فردی و رفتهار هوشهمند

 شهروندان، همبستگی مببت و معناداری وجود دارد.

ای بهها عنههوان ( در م الههه1387قربههانی و نوشههاد )

راهبههرد رشههد هوشههمند در توسههعه شهههری، اصههول و »

، به بررسی مزایا و معایب رشد هوشمند شهری «راهکارها

پرداختند. از جمله معایهب و پیامهدهای رشهد هوشهمند 

کهههاه، آزادی  شههههری عبارتنهههد از: افهههزای، تهههراکم،

شهروندان، کاه، قدرت خرید مردم و همچنین افهزای، 

 م ررات دست و پاگیر در فضاهای شهری.

ای بهها عنههوان ( در م الههه1393فههالد و اسههت الل )

ها و معیارهههای شهههر مههروری بههر مفههاهیم، شههاخص»

 یهای مختلفدر مورد زندگی هوشمند و جنبه« هوشمند

بسهیار کمهک  که به بهبهود کیفیهت زنهدگی شههروندان

کند پرداختند. نتایج نشان دادنهد کهه عهواملی ماننهد: می

امکانات فرهنگی، شرایط بهداشتی، امنیت فردی، کیفیت 

وپرورش بههر کیفیههت زنههدگی مسههکن و امکانههات آمههوزش

 تأثیرگذار هستند.

( در پووهشههی بهها 1397روسههتایی و همکههاران، )

تحلیلههی، بههه شناسههایی  -اسههتفاده از روش توصههیفی

های زیرساختی شهر هوشمند در شههرداری تبریهز همؤلف

پرداختند. نتایج تح یق بر اهمیهت سهه دسهته از عوامهل 

ترکیبی در ایجاد شهر هوشمند تأکید داشتند که عبارتند 

از: مدیریت و سیاست )عوامهل نههادی(، منهابع انسهانی و 

سرمایه اجتماعی )عوامل انسهانی( و فنهاوری اطالعهات و 

فناوری(. تحلیل زیرمعیارها حاکی از آن ارتباطات )عوامل 

ههای شههر هوشهمند بهه است که بهرای تبهدیل ظرفیهت

زیرساخت، باید تهییهر سهاختاری و رویکهردی در عوامهل 

 نهادی صورت پذیرد. 

( پووهشههی بهها هههدف 1393بابانسههب و ضههرابی )

هههای شهههروند الکترونیکههی از نظههر تحلیلههی بههر شههاخص

دند. نوع تح یق با توجه شهروندان در شهر تبریز انجام دا

ای و از نظهر ماهیهت و روش از توسعه -به هدف کاربردی

های پووه، نوع توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. یافته

حاکی از آن بودند که کیفیهت دسترسهی شههروندان بهه 

رسهانی الکترونیهک، نسهبتا  و مراکز خدمات ICTامکانات 

 ،ترونیکهیهای شهروند الکمناسب هستند. از نظر شاخص

بهها در نظههر گههرفتن  79/2 دسههت آمههدهمیههانگین بههه

 ها، در سو  مولوبی قرار دارد.زیرساخت

ای بهه ایهن ( در م اله1395احمدی و همکاران، )

اند که بین اعتماد اجتمهاعی و شههروند یافتهنتیجه دست

های الکترونیههک رابوههه معنههاداری وجههود دارد و یافتههه

افهزای، اعتمهاد اجتمهاعی، دهد که بها پووه، نشان می

میزان اسهتفاده از خهدمات الکترونیهک افهزای، یافتهه و 

 شهروند الکترونیک بیشتر مح ق شده است.
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 مبانی نظری -3

یکههی از پویههاترین مفههاهیم اجتمههاعی  ،شهههروندی

های گذاریجامعههه مههدرن اسههت کههه در کههانون سیاسههت

. (de Waal & Dignum, 2017)اجتماعی قرارگرفته است 

شهده در  خصوص در اثهر مباحبهات و مناقشهات ایجهادبه

شهروندی که دولت  های اخیر بر سر ح وق اجتماعیدهه

کننده آن است، مفهوم شههروندی رفاه و نماینده و فراهم

با تهییر موضع از سوی ح وق به تکهالیف، ههم در سهو  

گذاری و نظر و ایددولوژی و هم در سو  عمل و سیاسهت

از قبیهل فعهال، خهو ، حسهاس،  ؛هاییصفتبا پذیرفتن 

به آرمانی زنده و ملمهوس در  ،جومسئول، آگاه و مشارکت

دوران معاصههر همههراه شههده اسههت )موسههوی و مبههارکی، 

1396.) 

مفهوم شهروندی ترکیبهی از ننهد عنصهر کلیهدی 

 است که عبارتند از:

 مشارکت در امور اجتماعی -

 هم تأثیرگذار و هم تأثیرپذیر -

 احساس هویت متضمن داشتن -

 های اجتماعیپذیرش ارزش -

 .(Capra, 2016)داشتن ح وق و مسئولیت  -

شهروندی، زاییده زیستن در دنیای معاصر است که 

با تأکیداتی تازه در تالش است با ایجاد تفاهم در زنهدگی 

 اجتماعی راه پیشهرفت و ارت های جامعهه را همهوار سهازد

مههم در یکهی از موضهوعات  .(1396اف، )صوفی و شفیع

آمههوزش  شهههروندی، آمههوزش شهههروندی اسههت. زمینههه

 باشهد کهه بههمهیههایی دان،، ابزار و فعالیتشهروندی، 

منظور ترغیب افهراد جامعهه بهرای مشهارکت فعاالنهه در 

زنهههدگی دموکراتیهههک و پهههذیرش و اعمهههال ح هههوق و 

باید توجهه داشهت . شوندهای خود، طراحی میمسئولیت

 دگرگونی در مؤثر عامل ترینشهروندی، مهم که آموزش

 رشهد مسهیر در کهه اسهت بشهری رفتهار و نگهرش طرز

 مههارت، و دانه، زندگی، ایجاد کیفیت اقتصادی، بهبود

 کهار بهه جامعهه تولید افزای، و شهلی هایفرصت تأمین

آموزش شهروندانی کارآمد، آگاه و توانمند . شودمی گرفته

 که از یک طرف نسبت به ح وق خود آگهاه هسهتند و آن

داننههد کههه راه کننههد و از طههرف دیگههر میرا اعمههال می

دستیابی به بیشترین میهزان رضهایت شخصهی از طریهق 

مشارکت فعهال در امهور اجتمهاعی، سیاسهی و اقتصهادی 

شهود، ضهرورتی مههم بهرای ههر نظهام جامعه حاصل می

برای مبال،  .(1396نواد و همکاران، )تیمور آموزشی است

میالدی، آمهوزش شههروندی و  2002در انگلیس از سال 

طور رسمی در برنامهه درسهی مهدارس از آشنایی با آن به

 & Keatingسالگی قرارگرفتهه اسهت ) 16تا  11سنین 

Janmaat, 2015 .) 

های مهم روابهط آگاهی از ح وق شهروندی از جنبه

انسانی و اجتمهاعی و عامهل بسهیار اساسهی بهرای تهداوم 

توجه درن است. عدمزندگی جمعی در دنیای پرمخاطره م

هها و کننهده پایگاهبه آگاهی از ح وق شهروندی، مخدوش

هها، بر شهدن آنها و سبب تأخیر در کارهها و هزینههن ،

خلل در روابهط و تعهامالت و باعه  ایجهاد مشهکالتی در 

شناسهی بهه های جامعهشود. نرخ، نظریههمشارکت می

سمت مفاهیم نرم ماننهد: آگهاهی از ح هوق شههروندی و 

مشارکت در همهین راسهتا اسهت. اگهر آگهاهی از ح هوق 

شهروندی در یک جامعه در سهو  بهاالیی نباشهد، افهراد 

دانند نه نوع ح وق و تکالیفی در جامعهه و در قبهال نمی

ها دیگران دارند و نگونه باید در جهت تح ق و ایفای آن

از  ،ای کهه فهرد فهرد آنتالش کنند. شکی نیست جامعهه

ای کهه افهراد آن کامل دارند با جامعههح وق خود آگاهی 

حتی از حق حیات خود نیز آگاه نیستند، متفاوت زندگی 

 .(Baraldi & Cockburn, 2018)کنند می

هر شهروند با توجه به جایگاه و پایگاه اجتماعی خهوی، 

به صورت  این اساس در جامعه شهری دارای ح وقی است. بر

 گردد:ت سیم میخالصه ح وق شهروندی به سه دسته زیر 

های فردی، الف( ح وق قانونی و مدنی: شامل آزادی

 مندی از عدالت و ...آزادی بیان، حق مالکیت، حق بهره

 ( ح وق سیاسی: شامل حق شرکت در انتخابات، 

 حق مشارکت سیاسی و ...
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 مندی از امنیت،ج( ح وق اجتماعی: شامل حق بهره

 .(Cox & García, 2017)رفاه اجتماعی، خدمات مدنی و ... 

شهروند هوشمند کسی است که بهرای انجهام امهور 

ریزی و اسههتفاده حههداکبری از اهههل فکههر و برنامههه ،خههود

جویی در وقههت، افههزای، فنههاوری اطالعههات بههرای صههرفه

وری در انجام امور روزانه و قابلیت ارزیابی و تصهحی  بهره

های هوشهمند، طورکلی انسانفرایندهای روزمره است. به

نسبت به اطرافیان خود، جامعه، نیازها و نگهونگی پاسه  

ریزی خهود ها را در برنامههو آن هستندبه این نیازها آگاه 

  .(Colom Barco, 2015) دهندمالک قرار می ،برای آینده

به ع یده برخی از پووهشگران، شههروند هوشهمند 

های نهوعی ایهده ساالری قرار دارد و بههدر م ابل جبر فن

کند. شهروند هوشهمند در ایهن پایین به باال را ت ویت می

توانهد در نظریهه توانایی تهییهر شهرایط را دارد و می ،ایده

شهر هوشمند در کنار فناوری اطالعهات و ارتباطهات کهه 

آفرینی بارزتری را داشهته تأکید زیادی بر آن شده است ن ،

ار قهرهها در خهدمت شههروندان باشد و از طرفی این فناوری

دارد و موجب شده است کهه دنیهای اطالعهات در م ابهل 

معنهای دیگهر، شههروند هوشهمند  در .شهروندان قرار گیرد

تعریهف اسهت کهه بهه سهوحی از دانه، و  گونه قابلاین

آگاهی رسیده باشد که در فضاهای شهری تعامل مناسبی 

زیسههت پیرامههون خههود داشههته باشههد. بهها انسههان و محیط

در اطالعهات و فنهاوری و میهزان  تنهها ،شهروند هوشمند

واقههع شهههروند  گههردد. درخالصههه نمی ،گیههری از آنبهره

 .دانه، شههروندی در فضهاهای شههری را دارد ،هوشمند

ایده شهروند هوشمند به دنبال مسادل و معضهالت ناشهی 

ای تنها مجموعه ،مورد شد. اینکه شهر ،از رشد هوشمند

های پیشهرفته و نهوین نیسهت بلکهه شههر از از ساختمان

زیسهت ها بها یکهدیگر و محیطروابط انسانی میان انسهان

کند اما امهروزه بهر اثهر رواج مفههوم رشهد تجلی پیدا می

یافتهه و هوشمند شهری، پویایی در جوامع انسانی کاه، 

. ها محهدود و فردگهرا شهده اسهتهمچنین روابط انسهان

دهههد های اخیههر نشههان میها و تجربهههنتههایج بررسههی

هایی نظیر: حفه  محهیط هوشمندی انسان که با شاخص

طبیعی، حهس مشهارکت، کمهک و یهاری اجتمهاعی و ... 

 قهرار گیهرد مورد توجهازپی، شود باید بی،شناخته می

  (.1395)سجادی و آقایی، 

 

 روش تحقیق -4

تأییدی  -اکتشافیعاملی از تحلیل ،روش تح یق در

استفاده شده؛ لذا این پووه، با ماهیت اکتشافی، مبتنهی 

بر سؤاالتی است که مح  هان بها کمهک مبهانی نظهری و 

اجههرای پیمههای،، الگههوی سههاختاری مبتنههی بههر نیههاز 

یابی به شهروند هوشمند های دستشهروندان برای مؤلفه

 اکتشهافی بهوده و ،رو روش تح یهقایهن اند. ازاراده نموده

بهه دنبهال  ،های مرسوم که به شیوه قیاسیبرخالف روش

های از قبل موجهود تأیید مدل نظری با استفاده از نظریه

 -بلکهه بها اسهتفاده از فهن اکتشهافی پهردازدند، نمیسته

کشف  در پیعاملی اکتشافی( است رایی )یعنی فن تحلیل

متهیرهههای مسههت ل و وابسههته و سههپس بهها اسههتفاده از 

الت ساختاری )تحلیل عاملی تأییدی( بهه سازی معادمدل

دنبال بهترین الگوی ساختاری با تأییهد روابهط نندگانهه 

 متهیرهای مست ل و وابسته است.

 ،جامعههه آمههاری پههووه، جهههت اجههرای پیمههای،

کهه حجهم نمونهه  استنفر(  582682ساکنان شهر یزد )

نفر به دست آمد. بها توجهه  665براساس فرمول کوکران، 

ترسی به نظرات تمام ساکنان شهر غیرممکن به اینکه دس

گیری تصههادفی سههاده بههرای انتخهها  اسههت، روش نمونههه

د. ماهیههت موضههوع شههاسههتفاده  ،تعههدادی از شهههروندان

دهندگان از مباح  مهرتبط بها پووه،، لزوم اطالع پاس 

فناوری اطالعات و همچنین اطالع از شهرایط زنهدگی در 

دهی ادی بهرای پاسه افهر ؛ از این روطلبدشهر یزد را می

 هایی را داشته باشند:انتخا  شدند که ننین ویوگی

 ساکن یزد بوده باشند. ،الف( در پنج سال گذشته

 ( دارای حداقل تحصهیالت کهاردانی باشهند )بهه 

 محور(.جهت اطمینان از اطالعات فناوری

ج( درآمد مناسبی داشته باشند )جهت اطمینان از 

 جتماعی(.ا -اطالع از شرایط اقتصادی
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 نقشه شهر یزد براساس مناطق کدپستی -1 نقشه

 منبع: )پرتال شرکت ملی پست ایران(
 

دهندگان یابی به توزیع مناسب پاس منظور دستبه

 ،یزد، براسهاس تجربیهات مح هقدر مناطق مختلف شهر 

مناطق مشخصی از شهر یزد براساس تهراکم جمعیتهی و 

الذکر انتخا  گردید. توزیهع های فوقوجود افراد با ویوگی

بندی ، براساس ت سهیم1جمعیتی نمونه آماری در جدول 

 شده است.( اراده 1 ن شهمناطق شهر یزد )

 ،نامهرد استفاده در اجرای پیمهای، پرسشهابزار مو

دهندگان تایی لیکهرت اسهت کهه پاسه 5مبتنی بر طیف 

میزان مواف ت یا مخالفت خود نسبت به سؤاالت پووه، 

منظور پوش، جوانب متفهاوت اند. بهرا در آن درج نموده

نامه لحاظ گردید سؤال در پرسش 42هوشمند،  شهروندی

های استخراج شده از تح ی ات گذشته که براساس مؤلفه

 اند.ران، تدوین شدهنظو نظرات صاحب

 

 توزیع شهروندان در اجرای پیمایش براساس مناطق مختلف شهر یزد -1جدول 
 دهندهتعداد پاسخ منطقه پستی )دو رقم دوم(

13 65 

14 90 

15 205 

16 180 

17 40 

18 55 

19 30 

 665 جمع
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اطمینان از اعتبار ابزار پووه، از دو شهاخص  برای

روایی و پایایی استفاده گردید. روایی صهوری و محتهوایی 

ها از ادبیات پهووه، و پرسشنامه به دلیل استخراج گویه

تأیید آنها براساس نظرات اساتید و خبرگان حوزه خدمات 

 تأیید شد. همچنین روایهی سهازهشهری و فناوری اطالعات، 

های مورد اسهتفاده دهد تا سازهاین اطمینان را به پووهشگر می

خهود  هایاطمینانی بها گویههدر پووه،، ارتباط شدید و قابل

های دیگر دارند و از سوی دیگر اختالف معناداری با سازه

باشند. اعتبار روایی سازه ابزار مورد داشته و همبسته نمی

های مسهتخرج بهه با بررسی بارهای عاملی سازه استفاده،

ها دست آمد؛ به نحوی که بارهای عاملی هر یک از گویهه

 .(Estabrook & Neale, 2013)بودند  4/0حداقل 

 ها، دقهت الزمخصوص پایایی نیز در طراحی گویهه در

 به عمل آمد، تا سؤاالت از سادگی و وضهود کهافی برخهوردار

 آزمون قابلیت اعتماد و ضریب آلفهای این منظور از بهشند. با

کرونباخ استفاده شده است. با توجه به اینکه این ضهریب 

؛ اسهت 7/0تر از برای هر یک از عوامل استخراج شده، بزرگ

 قبولی برخوردار است.بنابراین پرسشنامه از پایایی قابل

 عهاملیها با استفاده از روش تحلیلوتحلیل دادهتجزیه

 است رایی شناخته -که با عنوان روش اکتشافی شده استانجام 

 روش، اوال  اقدام بهه اسهتخراجشود. مح ق با استفاده از این می

نامه های پرسشهاصلی پهووه، براسهاس گویهههای سازه

در  انهد.نموده است که در قالب متهیرهای نامشهود نمود یافته

عهاملی اکتشهافی از دو روش تحلیل ،هاوتحلیل دادهتجزیه

 عهاملی تأییهدیهای اصهلی پهووه،( و تحلیل)استخراج سازه

استفاده شهده اسهت. در ادامهه  ،)آزمون اعتبار مدل ساختاری(

 های نیکهوییاز شاخص ،های پووه،اطمینان از اعتبار مؤلفه برای

 اند.برازش استفاده شده است و م دار هر یک از آنها بررسی شده

 اعتبارسنجیعاملی اکتشافی و اجرای تحلیل

ای است که همان نیهزی کهه سنجه معتبر، سنجه

موردنظر پووهشگر است را مورد سهنج، قهرار دههد. در 

شهود، واقع اعتبار یا ف دان اعتبار، به خود سنجه مربهوط نمی

بلکه به کاربرد آن برای سهنج، موضهوع مهورد بررسهی 

گردد. در این پووه،، پهس از اطمینهان از روایهی و برمی

عاملی اکتشافی که به ابزار پووه،، از روش تحلیلپایایی 

استفاده های متشکل از متهیرها است دنبال شناخت سازه

 شههده اسههت. ایههن روش براسههاس مههاتریس همبسههتگی،

متهیرهای دارای ارتباط شدید )بدون توجه به جههت ارتبهاط( 

  کند.معرفی می را های متمایزسازه ، ابلمرا شناسایی و در 

ی، نوعی روش آماری اسهت کهه ههدف آن، عاملتحلیل

 کههطوریساده کردن ماتریس همبستگی بین متهیرهاست؛ به

های زیربنهایی، ها را برحسب تعداد کمی از عاملبتوان آن

عاملی، مختصهر و دیگر، هدف تحلیلعبارتتبیین کرد. به

 آمده از تعداد زیادی متهیر مهورددستمفید کردن اطالعات به

ها تری از عاملها به مجموعه کونکمشاهده و تبدیل آن

 .(Hox et al., 2017)با حداقل از دست دادن اطالعات است 

 ههایفرضبه پی، بایدعاملی، به منظور اجرای تحلیل

 اند از:ها عبارتاساسی آن توجه نمود. این مفروض

 گیری متهیرها، کمّی باشند.م یاس اندازه -1

عاملی وجهود داشهته برای تحلیلحجم نمونه کافی  -2

متهیهر  را بهرای 20بهه  1باشد. برخی از پووهشگران، نسبت 

دانند؛ یعنی، بهه ازای ههر یهک قبول میبه آزمودنی، قابل

 آزمودنی یا پاسخگو ضروری است. 20شاخص یا نشانگر، 

متهیهر، شهاخص یها  2برای هر عامهل، حهداقل  -3

 نشانگر، الزم است.

درصهد، از تحلیهل  5یهر های با واریهانس زعامل -4

 شوند.کنار گذاشته می

باشد، از  1هایی که م دار ویوه آن کمتر از عامل -5

 رود.تحلیل کنار می

عههاملی ههها بههرای تحلیلمناسههب بههودن داده -6

(McDonald, 2014). 

در اجرای این روش برای اطمینان از کفایت تعهداد 

استفاده  1اولکین -مایر -نمونه اخذ شده، از شاخص کایزر

 6/0شود که م دار آن در شرایط مولو  باید بی، از می

باشد. همچنین برای اطمینان از معنهادار بهودن مهاتریس 

 2همبستگی میان متهیرهای پهووه،، از آزمهون بهارتلتز

                                                           
1- Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

2- Bartlett's Test 
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گردد. م هدار معنهاداری ایهن آزمهون، مهالک استفاده می

اطمینههان از وجههود همبسههتگی قههوی میههان متهیرهههای 

 05/0جامعه اسهت کهه بایهد کمتهر از  سنج، در سو 

ها در جهدول آمده برای این شهاخصدستباشد. م ادیر به

هها جههت اند که نشان از کیفیت مولو  دادهشدهاراده 2

 عاملی دارد.اجرای تحلیل

 

 و آزمون بارتلت KMOمقادیر شاخص  -2جدول 

KMO 825/0 

 آزمون بارتلت

Chi-Square 290/831 

df 231 

Sig. 000/0 

 

 عاملی تأییدیتحلیل

ههای سازی معادالت ساختاری، یکهی از آزمونمدل

پیشرفته آماری و از خانواده رگرسیون نندمتهیره اسهت. 

سازی معادالت سهاختاری، در ح ی هت همهان روش مدل

روشی بهرای آزمهون عاملی تأییدی است که اساسا  تحلیل

ها فرضیه است. هدف این روش، اطمینان از اعتبهار سهازه

یا متهیرهای مکنون شناسهایی شهده در سهنج، پدیهده 

نشهانگرهای  دقهت ،ایهن روش همچنهین نظر است. مورد

را شده که معرف یا برازنده متهیر مکنون هسهتند انتخا  

 (.1384دهد )هومن، مورد آزمون قرار می

، عههاملی تأییههدیمههدل تحلیلطورکلی، ارزیههابی بههه

دارای نندین مشخصه برازندگی است. در این تح یهق از 

 (df/2x)بهه درجهه آزادی  1مشخصه نسبت مجهذور خهی

، شهاخص 2(RMR) هاماندهریشه میانگین مجذورات پس

یافتهه شهاخص و م هدار تعدیل  3(GFI) نیکویی بهرازش

اسههتفاده شههده  4(AFGI) برازنههدگی بههرای درجههه آزادی

ایهن فرضهیه کهه مهدل  ،ههای مجهذور خهیاست. آزمون

پراشی بین متهیرهای مشاهده شده موردنظر با الگوی هم

آزماید. م ادیر کونک نسبت مجذور هماهنگ است را می

دهنده برازندگی بیشهتر مهدل نشان ،خی به درجه آزادی

بهه ؛ (RMR)مانهده است. ریشه میانگین مجهذورات پس

ی تفاوت بین عناصر ماتریس مشاهده شهده در گهروه معن

                                                           
1- Chi-Square 

2- Root Mean Square Residual 

3- Goodness of Fit Index 

4- Adjusted Goodness of Fit Index 

شده بها فهرض بینینمونه و عناصر ماتریس برآورد یا پی،

 درست بودن مدل موردنظر است. 

بهرای مهدل مهورد آزمهون بهه صهفر  RMRهرنه 

و  GFIتر باشد، مدل برازش بهتری دارد. شهاخص نزدیک

AGFI ( ارادهه 1989) 5که توسهط جارزکهاگ و سهوریوم

ای دیگهری کهه در ایهن بخه، هاند برعکس شاخصهشده

گیرنهد و اند تحت تأثیر حجهم نمونهه قهرار نمیشدهاراده 

 ،دهد کهه مهدل تها انهدازه نسهبت بهه نبهود آننشان می

تر برازندگی بهتری دارد. م دار این دو شاخص باید بزرگ

 باشد تا مدل مورد نظهر پذیرفتهه شهود )ههومن، 90/0از 

های برازندگی م یاس انگیزش در جدول (. شاخص1384

 آمده است. 4

( معت هد هسهتند 1991) 6تریجپاستینکامپ و ون

که ضرایب مسهیر بهین ههر یهک از سهؤاالت و عوامهل و 

که همچنین بین عوامل و متهیهر مکنهون کهل درصهورتی

معنادار باشد، دلیلی از وجهود روایهی همگرایهی اولیهه در 

که ضهرایب بهر ایهن، درصهورتیعالوه ابزار پووه، اسهت.

ای از وجهود روایهی همگرایهی باشهد، نشهانه 5/0باالتر از 

 کامل و بسیار خو  در ابزار پووه، است.

عهاملی اجهرای روش تحلیل بهرای ،در این پهووه،

 کمک گرفته شده است. AMOSافزار از نرم ،تأییدی

 

 

                                                           
5- Jareskog and Sorbom 

6- Steenkamp and Ven Trijp 
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 های تحقیقیافته -5

مجمههههوع براسههههاس اطالعههههات پرسشههههنامه از 

 54درصهد حجهم نمونهه را زنهان و  46شوندگان، پرس،

های گهروه دهنهد. دامنههدرصد آن را مردان تشهکیل می

 ،سهاله 35الهی  25دهد که گروهی سهنی سنی نشان می

درصد به ترتیب بیشترین  4 ،سال به باال 45درصد و  62

انههد. همچنههین و کمتههرین حجههم نمونههه را تشههکیل داده

بیشهترین  ،درصهد 50تحصیالت با م وع کارشناسهی بها 

 (.3دهند )جدول اعضای نمونه را تشکیل می

 

 های اعضای نمونهویژگی -3جدول 

 درصد ویژگی اعضای نمونه

 جنس
 46 زن

 54 مرد

 سن

 24 سال 25الی  18

 62 سال 35الی  25

 10 سال 45الی  35

 4 سال به باال 45

 تحصیالت

 15 کاردانی

 50 کارشناسی

 35 ارشد یا باالترکارشناسی

 

عهاملی اکتشهافی، پهنج عامهل براساس نتایج تحلیل

 056/59ههم م ادیر ویهوه بهاالتر از یهک داشهتند و روی

کننهد، امها درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیهین می

گیرتر است و ها نشمسهم عامل اول نسبت به ب یه عامل

کنهد. بهرای تعیهین درصد واریانس را تبیین می 579/31

 استفاده شده است.  1ها از معیار کیسرتعداد عامل

هایی که بنابراین در مرحله بعد برای استخراج عامل

زیهاد زیربنهای آزمهون را تشهکیل  احتمالبوده و به بامعنا

عمل پردازش ف ط بهرای اسهتخراج پهنج عامهل  ،دهدمی

ادامه داده شد. برای تعیهین اینکهه ههر متهیهر )شهاخص 

هایی فرعی( بر روی کدام عامل نشسته است ف ط شاخص

های انتخا  شد که حداقل بار عاملی باالیی بر روی عامل

شاخصهی کهه در مرحلهه اول  42از دیگر نداشهته باشهد. 

شهاخص بهار  22عهاملی تنهها شناسایی شدند، در تحلیل

نشهان داده  4را داشتند کهه در جهدول  4/0عاملی باالی 

هایی که بهر شده است. با در نظر گرفتن عوامل و شاخص

اند و با توجه به میزان همبسهتگی ههر ها بار شدهروی آن

                                                           
1- Kaiser 

هها انتخها  برای آنعناوین مناسبی را  ،هایک از شاخص

شد. سپس برای شناسایی متهیرهای مربوط به هر عامهل 

ها، نرخ، عاملی منظور تفسیرپذیر نمودن عاملو نیز به

 استفاده گردید. 2به شیوه وریماکس

بررسی متهیرهای مربوط به عامل اول نشان داد که 

این متهیرها مربوط به مسادلی مرتبط بها رعایهت قهوانین 

ی در جامعههه اسههت کههه ایههن عامههل شهههری و اجتمههاع

گذاری شد. بررسی متهیرهای مربهوط بهه مداری نامقانون

عامل دوم نشان داد ایهن متهیرهها مربهوط بهه توانهایی و 

ههای اطالعهاتی های شهروند در استفاده از فناوریمهارت

گهذاری شهد. سواد علمهی و فنهی نام ،است که این عامل

نشهان داد ایهن  بررسی متهیرهای مربوط به عامهل سهوم

متهیرها مربوط به وضعیت اخالقهی و رفتهاری شههروند و 

نگری اسههت کههه ایههن عامههل هههم تفکههر هدفمنههد آینههده

گذاری گردید. بررسی متهیرهای عامهل نههارم نشهان نام

دهد که شهروند در ارتباط با اجتمهاعی کهه در آن در می

حال زندگی است نگونه رفتارهایی باید از خود بروز دهد 

                                                           
2- Varimax 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
97

.7
.2

5.
4.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 18

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1397.7.25.4.6
https://iueam.ir/article-1-1075-fa.html


 69 هههههههههههههههههههههه سروستانی الماسی راضیه کوشکنو، حیدری مجید تفتی، فالد حامد /... هوشمند شهروند هایمؤلفه شناخت

 
 

گذاری شد و در انتهها این عامل به هوش اجتماعی نامکه 

بررسی متهیرهای عامل پنجم در مورد اطالعات شههروند 

دههد را از خبرها و اتفاقاتی که در سراسر جههان روی می

 گهذاریشود که این عامل هم به آگاهی جههانی نامشامل می

 خالصه شده است. 4آمده در جدول دستگردید. نتایج به

هایی کهه بیشهترین عنوان یکی از سازمانها بهشهرداری

 توانند با الکترونیکهید، میدهنات را به شهروندان اراده میخدم

های مؤثری در به وجهود آوردن گام ،نمودن خدمات خود

شهههرها و شهههروندان الکترونیههک و همچنههین تشههویق 

 دیگران به اراده و استفاده از خدمات برخط بردارند.

حرکت به سمت شههرهای هوشهمند بها توجهه بهه 

افزای، جمعیت و تهییر ساختار روابط بهین افهراد امهری 

ناپذیر است. شهر هوشمند و شهروند هوشمند بها اجتنا 

توجه به اینکه بخشی از پروژه دولت الکترونیک است و از 

نظران ن وهه آغهاز دولهت الکترونیهک منظر برخی صاحب

 ارکان اصلی دولت الکترونیک است.است بسیار مهم و یکی از 

به دلیل اینکه جهان به سمت هوشمندسازی پی، 

رود ما نیز بهرای تعهامالت و ادامهه حیهات اجتمهاعی، می

اقتصادی، سیاسی و ... خوی، ناگزیر به پیوستن بهه ایهن 

جریان هستیم و این امر بدون داشهتن شههر هوشهمند و 

 ت.شهروند هوشمند ت ریبا  محال و غیرممکن اس

امههروزه اسههتفاده وسههیع از فنههاوری اطالعههات و 

ارتباطات در جوامع شهری، تمرکز جهرافیایی خهدمات را 

خدمات الکترونیکی شهری نیز تهییر داده و موجب ظهور 

فناوری اطالعات و ارتباطات و شهر هوشهمند شده است. 

در توسعه جامعه شهری ن ه، بسهزایی دارد و نخسهتین 

هوشمند، آشنایی شهروندان بها پذیری شهر گام در تح ق

کارگیری آن در زنهدگی فناوری اطالعات و ارتباطات و به

 روزمره خود و پذیرش اثرگذاری آن است.
 

 های متغیر مستقل و وابسته با استفاده از نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافیشناسایی مؤلفه -4جدول 
مقدار 

 آلفا

واریانس 
 تجمعی

درصد 
 واریانس

مقدار 
 ویژه

بارهای 
 عاملی

 هاگزاره

KMO:0/825 BTS:831/290 DF:231 SIG:0/000 

نام 
 شاخص

 نام متغیر

820/0 579/31 579/31 947/6 

 Q8 استفاده مناسب از امکانات شهری و احترام به قوانین 671/0

 عامل اول:

 مداریقانون

 Q2 حاکم بر جامعهرعایت قوانین رسمی  668/0

 Q3 هاتوجه به منافع و مصال  عمومی و استفاده صحی  از آن 664/0

 Q9 احترام به طبیعت و استفاده از آن بدون صدمه زدن 613/0

 Q4 ها و در محیط بیرونیرفتارهای شهروندی در مناسبت 597/0

 Q1 دیگران در سو  جامعهپذیری در ارتباط با احساس مسئولیت 582/0

 Q5 فرهنگ زندگی اجتماعی و شهرنشینی 513/0

792/0 094/40 515/8 873/1 

 Q25 های ارتباطات و اطالعاتتوانایی استفاده از فناوری 777/0
 عامل دوم:

سواد علمی و 
 فنی

 Q15 استفاده از خدمات آنالین جهت انجام کارهای روزانه و درآمدزایی 714/0

 Q12 میزان تمایل به یادگیری دان، جدید با موالعه 622/0

 Q34 میل به دانستن و یادگیری 568/0

763/0 029/48 936/7 746/1 

 Q29 وضعیت بهداشتی و سالمت جسمی و روانی 717/0

 عامل سوم:

 تفکر هدفمند

 Q36 گویی و صداقت در گفتار و رفتارراست 588/0

 Q19 نگری و انگیزه برای زندگی خو  با توجه به اهدافآینده 517/0

 Q23 بندی برای رسیدن به اهدافریزی و اولویتداشتن برنامه 477/0

 Q20 توان ریسک کردن و در نظر گرفتن احتماالت 319/0

657/0 064/54 034/6 328/1 

 Q31 توان تأثیر مت ابل و تعامل فردی و اجتماعی 573/0
 عامل نهارم:

هوش 
 اجتماعی

 Q42 هویت مجازی و رفتارهای شخصی 477/0

 Q26 هاتوانایی فهم و شرد ع اید در رسانه 448/0

 Q24 شناخت پیشینه و تاری  جامعه خود و جامعه جهانی 412/0

638/0 056/59 993/4 098/1 
 پنجم:عامل  Q38 روز بودن و آگاهی از مسادل روزبه 656/0

 Q21 آگاهی نسبت به رویدادهای جهانی )سیاسی و اقتصادی و ...( 458/0 آگاهی جهانی
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پس از بررسی بارهای عاملی باید نسبت به بهرازش 

های گردآوری شده بها مهدل مفههومی پهووه، نیهز داده

اطمینان حاصل شهود. معمهوال  بهرای ارزیهابی برازنهدگی 

از آزمههون مجههذور کههای اسههتفاده  ،های سههاختاریمههدل

شود که وابسته به حجم نمونه و برای حجم نمونه بین می

زاده و همکهاران، مورد منو ی اسهت )حنفهی 200تا  75

های دیگهری نیهز بر ایهن آزمهون، شهاخص(. عالوه1390

وجود دارد کهه اگرنهه مبتنهی بهر م هدار مجهذور کهای 

ها تعدیل شهده اسهت و در آن اثر حجم نمونه اماهستند، 

باشهند. های ساختاری قابل استفاده میبرای ارزیابی مدل

تههوان گفههت مههدل شهههروند بهها توجههه بههه ایههن نتههایج می

دیگر، عبارتهوشههمند، قابههل بههرازش و کههاربرد اسههت. بههه

های مشاهده شده تا میزان زیادی منوبهق بهر مهدل داده

دههد کهه نشان می 5مفهومی پووه، بوده است. جدول 

قبولی های برازنههدگی، در سههو  قابههلتمههامی مشخصههه

ههای ایهن تح یهق بها سهاختار عهاملی ایهن داده .هستند

های ایهن م یهاس بها م یاس برازش مناسبی دارد و گویه

 همسو هستند. ،سازه زیربنایی

 

 های برازش مدل مفهومی شهروند هوشمندشاخص -5جدول 

 نتیجه نتایج مدل معیار برازش قابل قبول معیار برازش عالی های برازششاخص

 -- 2x - - 4/525مجذور 

 -- 200 - - (dfدرجه آزادی )

 عالی 3> 5> 627/2 (df/2xبر درجه آزادی )مربع خی ت سیم

 تأیید 001/0> 05/0> 000/0 (p-valueداری )سو  معنی

 قابل قبول 95/0< 90/0< 932/0 (GFIشاخص نکویی برازش )

 عالی 90/0< 85/0< 914/0 (AGFIشاخص نکویی برازش توبی ی )

 قابل قبول 90/0< 85/0< 890/0 (TLIشاخص تاکر لویس )

 قابل قبول 90/0< 85/0< 857/0 (NFIشاخص برازش هنجار شده بنتلر و بونت )

 قابل قبول 95/0< 90/0< 905/0 (CFIشاخص برازش توبی ی )

 عالی 08/0> 1/0> 051/0 (RMSEAخوای میانگین مجذورات ت ریب )ریشه 

 

تهرین آمهاره بهرازش، آمهاره با توجه بهه اینکهه مهم

مجذور خهی اسهت، ایهن آمهاره، میهزان تفهاوت مهاتریس 

کنهد. ایهن گیری میمشاهده شده و برآورد شده را انهدازه

بنهابراین م هدار  آماره به حجم نمونه بسیار حساس است؛

شهود. بهرای عهالی بهودن آن بر درجهه آزادی ت سهیم می

گونهه کهه در باشد، همان 3نتیجه باید م دار آن کمتر از 

اسهت. دیگهر  25/1شود این م هدار مشاهده می 5جدول 

دهنده اسهت کهه نشهان (GFI)نیکویی برازش  ،هاشاخص

قبول و مولههو  مههدل اسههت. م ههدار ریشههه بههرازش قابههل

اسهت  051/0 ،(RMSEA)برآورد  یمیانگین مربع خوا

عهالی و  ،است م دار آن 08/0و با توجه به اینکه کمتر از 

ها دهنده تأیید مدل پووهشی اسهت. سهایر شهاخصنشان

باشهند کهه مناسهب بهودن قبول میهمگی در میزان قابل

 کنند.مدل را تأیید می

مشهاهده اسهت، در قابل 1گونه که در شهکل همان

 ،عاملی تأییدی شههروند هوشهمند ل ساختاری تحلیلمد

ههای و همگی ارزش هستندتمامی ضرایب مسیر معنادار 

دارنهد. الزم بهه ذکهر اسهت بارههای عهاملی  5/0باالتر از 

شهههوند اتکههها تل هههی میقابل، 4/0معنهههادار بهههی، از 

(Estabrook & Neale, 2013). 
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 های شهروند هوشمندیدی عوامل مؤثر بر ویژگیعاملی تأیساختاری تحلیلمدل  -1شکل 

 

 ها )بارهای عاملی(ها با هر یک از گویهروابط رگرسیونی استانداردشده میان سازه -6جدول 

 p مقدار خطای برآورد بار عاملی استاندارد شده هاارتباط سازه با گویه

Q8 <--- 614/0 مداریقانون - - 

Q2 <--- 086/0 680/0 مداریقانون *** 

Q3 <--- 085/0 620/0 مداریقانون *** 

Q9 <--- 084/0 635/0 مداریقانون *** 

Q4 <--- 080/0 639/0 مداریقانون *** 

Q1 <--- 084/0 650/0 مداریقانون *** 

Q5 <--- 087/0 594/0 مداریقانون *** 

Q25 <--- 632/0 سواد علمی و فنی - - 

Q15 <--- 091/0 682/0 سواد علمی و فنی *** 

Q12 <--- 088/0 721/0 سواد علمی و فنی *** 

Q34 <--- 080/0 610/0 سواد علمی و فنی *** 

Q29 <--- 622/0 تفکر هدفمند - - 

Q36 <--- 092/0 697/0 تفکر هدفمند *** 

Q19 <--- 086/0 679/0 تفکر هدفمند *** 

Q23 <--- 083/0 611/0 تفکر هدفمند *** 

Q20 <--- 083/0 556/0 تفکر هدفمند *** 

Q31 <--- 498/0 هوش اجتماعی 
  

Q42 <--- 136/0 725/0 هوش اجتماعی *** 

Q26 <--- 124/0 614/0 هوش اجتماعی *** 

Q24 <--- 142/0 767/0 هوش اجتماعی *** 

Q38 <--- 637/0 آگاهی جهانی - - 

Q21 <--- 660/0 آگاهی جهانی - - 
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هها، ها، متهیرهای مکنون یا عاملبیضی 1در شکل 

مواد پرسشنامه مربوط به شهروند هوشمند  ،هاو مستویل

ها بههه سههویه از بیضههیهههای یکدهههد. پیکانرا نشههان می

ها روی کدام عامل بهار دهد که گویهها نشان میمستویل

ها، آن میهزان شده روی پیکانهای نوشتهارزش .گیرندمی

توضی  اسهت، ها را که از سوی عامل قابلاز واریانس گویه

واریهانس باقیمانهده  ،ههای کونهکدههد. پیکاننشان می

وسههیله عامههل تبیههین دهههد کههه بههه )خوهها( را نشههان می

هها را های دوسویه، همبستگی میان عاملشود. پیکاننمی

 دهد.نشان می

اطمینهان از معنهاداری بارههای عهاملی، الزم جهت 

است تا بارهای عاملی استاندارد شده میهان ههر سهازه بها 

بوده و از نظر آمار اسهتنباطی  4/0های خود بی، از گویه

های مهدل نیز معنادار باشد. به این منظور به تعداد گویهه

فرضیه آماری مبنی بر معنهاداری بارههای عهاملی آزمهون 

دههد کلیهه هها نشهان میسی م ادیر آنشده است که برر

هها از توجهه و ضهریب معنهاداری آنقابل ،بارهای عهاملی

 (.6کمتر است )جدول  001/0

های همچنین برای اطمینهان از تمهایز میهان سهازه

ها در شده، معناداری روابط کوواریانسی میان آناستخراج

برای ههر  pشده است. بررسی م دار نشان داده  7جدول 

سهازد بهه ها مشخص میز روابط دودویی میان سازهیک ا

 05/0هها در همهه مهوارد بهی، از دلیل اینکه م هدار آن

ها رد های مبنی بر وجود میان سازهاست؛ بنابراین فرضیه

شهده روابهط های ارادهتوان نتیجه گرفت سهازهشده و می

ضعیفی با یکدیگر دارند و بنابراین در مدل مست ل فهرض 

 شوند.می

 

 هاروابط کوواریانسی و درجه معناداری، میان سازه -7جدول 

 pمقدار  خطای استاندارد برآورد کوواریانس      

 091/0 034/0 - 057/0 سواد علمی و فنی <-> مداریقانون

 598/0 032/0 - 017/0 تفکر هدفمند <-> مداریقانون

 040/0 027/0 056/0 هوش اجتماعی <-> مداریقانون

 863/0 038/0 - 007/0 آگاهی جهانی <-> مداریقانون

 002/0 037/0 114/0 تفکر هدفمند <-> سواد علمی و فنی

 120/0 030/0 046/0 هوش اجتماعی <-> سواد علمی و فنی

 330/0 042/0 041/0 آگاهی جهانی <-> سواد علمی و فنی

 656/0 028/0 012/0 اجتماعیهوش  <-> تفکر هدفمند

 863/0 040/0 - 007/0 آگاهی جهانی <-> تفکر هدفمند

 477/0 033/0 024/0 آگاهی جهانی <-> هوش اجتماعی

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

با گسترش منابع دیجیتال، نوع جدیدی از شههرها 

به نام شهرهای هوشهمند یها مجهازی در حهال ظهورنهد. 

بنابراین پیشهرفت جوامهع بهه سهمت دنیهای هوشهمند و 

الکترونیک است. شهر هوشهمند و الکترونیهک در جههان 

های بسهیاری را سرعت رو به توسعه هسهتند و فرصهتبه

انهد و   به وجود آوردههای زندگی، کار و تفریبرای محیط

کننهد تها در یک جامعه اطالعهاتی، بسهتری را فهراهم می

مههردم تجربیههات جدیههدی را در زنههدگی آغههاز کننههد. در 

بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان اغلب شههروندان در 

شههدن بههه شهههروند هوشههمند و الکترونیکههی حههال تبدیل

هستند و در کشور ما نیز در نند سال آینهده شههروندان 

 مجبورند که شهروند هوشمند و الکترونیکی باشند.

تح ق شهرهای هوشمند در ایران، مستلزم توجه به 

ها و دو موضههوع مشههخص، فههراهم سههاختن زیرسههاخت

سازی و تربیت شهروندان هوشمند است. با توجهه فرهنگ

های قرن اخیر در فضای مجازی باید به پیچیدگی فناوری

کارگیری ایهن نهدی بههتوجه به توسعه اجتمهاعی و توانم
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ههها نیههز موردتوجههه متخصصههان باشههد و بههر روی فناوری

آمادگی الکترونیکی شهروندان کار کنند. شهر هوشمند و 

 آینهد و نیازمنهدای مهم به شمار میشهروند هوشمند، م وله

 ها، مدیران و شهروندان است.جانبه دولتتالش همه

تحلیهل آمده از موالعهات میهدانی در دستنتایج به

های شهروند هوشمند از نظر شهروندان در شههر شاخص

 یزد نشان داد:

درصهد از  579/31مهداری، بها عامل اول، قانون -1

تهرین و تأثیرگهذارترین عامهل عنوان مهمکل واریانس بهه

های ایهن عامهل در تحلیهل شهروند هوشمند است. مؤلفه

مههداری، پههووه، حاضههر شههامل: شهههر دوسههتی، قانون

پذیری ی، طبیعت دوستی، رفتار مدنی، مسهئولیتگرایعام

موالعه ها با محوری بوده که این مؤلفهاجتماعی و اجتماع

باشهد. نتهایج راسهتا می( هم1395شیربیگی و همکاران )

دهههد کههه پههووه، شههیربیگی و همکههاران نشههان می

مداری مدیران دارای مدرک کارشناسهی، بیشهتر از قانون

 بوده است. مدیران دارای سایر مدارک

باشهد کهه دومین عامل، سواد علمی و فنهی می -2

درصد واریهانس کهل را بهه خهود اختصهاص داده  515/8

های این های پووه، حاضر، مؤلفهاست که براساس یافته

وکارهای عامل شامل: سواد فناورانهه، مشهارکت در کسهب

الکترونیکی، میزان موالعه و کسب دان، و فراست است. 

( و ادیههب و همکههاران 1396همکههاران )پههور و کمههالی

ای عنوان سواد فناورانه و رسانهها به( از این مؤلفه1395)

 اند.کردهدر پووه، خود به آن اشاره

گذاری شهده در تفکر هدفمند سومین عامل نام -3

درصهد واریهانس کهل را  936/7این پهووه، اسهت کهه 

گویی، کنهههد. وضهههعیت بهداشهههتی، راسهههتتبیهههین می

عنوان پذیری بههبنهدی و ریسهکگری، توان اولویتنآینده

( و 0320) 1های این عامل شناسایی شدند. لیتمهانمؤلفه

های خهود بهه ایهن ( در یافتهه1395احمدی و همکاران )

 اند.کردهها اشارهمؤلفه

                                                           
1- Litman 

درصد واریهانس  034/6عامل هوش اجتماعی با  -4

گهذاری شهد. نهارمین عامل شههروند هوشهمند نام ،کل

نهد از: انهد عبارتایهن عامهل قهرار گرفته هایی که درمؤلفه

مساعی و تعامل فردی و اجتماعی، هویت مجازی، تشریک

های پیهروز و سواد عملکردی و سواد فرهنگی. در پووه،

( به این 2017وال و دینوم )( و دی1395ف یه عبدالهی )

 شده است.اشارهها نیز مؤلفه

آگاهی جهانی  ،پنجمین عامل شهروند هوشمند -5

های ایهن باشهد. مؤلفههدرصد واریانس کهل می 993/4با 

روز بههودن و آگههاهی جهههانی اشههاره دارد. ایههن عامههل بههه

( و 2013) 2همنههت و تانسههندهههای ها بهها پووه،مؤلفههه

 باشد.سو می( هم1395سجادی و آقایی )

شههده در پههووه، موردهای در پاسهه  بههه سههؤال

 توان اشاره کرد که:گونه میاین

تههوان بهها وضههعیت شهههروند هوشههمند را می -1

 22دسته عامهل و  پنجدر  4متهیرهای مشهود در جدول 

 شاخص سنجید.

های شهروند هوشمند با رویکرد یادگیری مؤلفه -2

فناورانه عبارتند از: سواد فناورانه، میزان موالعه و کسهب 

 ت.فراس و دان،

های شههروند میزان اهمیت ههر یهک از مؤلفهه -3

توان با بارهای عاملی هر شاخص و درصهد هوشمند را می

نشهان شده است، اراده  4واریانس هر عامل که در جدول 

 .داد

فنههاوری اطالعههات و ارتباطههات، شهههر هوشههمند و 

هوشمند بر عوامل مختلهف اقتصهادی،  ،همچنین شهروند

کالبدی تأثیرگذار است و ایهن محیوی و اجتماعی، زیست

بهه توسهعه ، ICTبدان معناسهت کهه اسهتفاده بهینهه از 

کهه شههر یهزد شهود. ازآنجاییپایداری شهری منتهی می

عنوان شههر در حهال رشهد در مرکهز کشهور محسهو  به

همچههون آلههودگی هههوا،  ؛شههود در آینههده بهها مسههادلیمی

های صوتی، ترافیک، اتالف انرژی، مشارکت کمتر آلودگی

                                                           
2- Hemment & Townsend 
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رو خواهد شد. هرسانی به شهروندان روبشهروندان، خدمت

نیههاز اسههت شهههروندان متوجههه ضههرورت  ،ایههن وجههود بهها

ای که هایی با متد و محتوایی نوین باشند و تجربهآموزش

مالکی  ،ند، شهروند هوشموجود دارد ICTدر استفاده از 

 .استتجربه زندگی بهتر  برای یبسیار ارزشمند

های پههووه، حاضههر در راسههتای براسههاس یافتههه

استفاده بهینهه از فنهاوری اطالعهات و ارتباطهات، فهراهم 

سازی و تربیهت شههروندانی ها، فرهنگساختن زیرساخت

 توان اراده نمود:های کاربردی زیر را میپیشنهاد ،هوشمند

ز دان، و تجار  شهرهای هوشهمند الف( استفاده ا

در کشورهای پیشرفته به روشی آگاهانهه و توبیهق دادن 

های شهرنشینی در ایران و استفاده از نظرات آن با ویوگی

کارشناسههی در بهبههود رونههد اجرایههی شههدن درسههت 

کههه توجههه بههه عوامههل نحویسههازی شهههری، بههوشمند

 مداری، سهو  سهواد علمهی و فنهاوری و همچنهینقانون

 یابی به تفکر هدفمند موردتوجه قرار گیرد.دست

 ( توجههه جههدی بخهه، دولتههی و خصوصههی بههه 

گذاری در هوشمندسههازی شهههری و شهههروند سههرمایه

 های سهودآوری موجهود درهوشمند. با توجه بهه فرصهت

ها و افزای، رضایت شههروندان ایهن کاه، هزینه هزمین

گذاران بخه، خصوصهی توانهد بهرای سهرمایهموضوع می

 جذا  باشد.

رسههانی ج( توسههعه کمههی و کیفههی مراکههز خدمات

الکترونیکی با هدف تسهیل فراینهد شهرنشهینی و ایجهاد 

 تجربه زندگی بهتر برای شهروندان

 هینهایی که در زمد( حمایت از تح ی ات و پووه،

 شود.توسعه شهر و شهروند هوشمند انجام می

ه( ارت ههای سههو  آگههاهی شهههروندان از ماهیههت و 

گیهری از های مختلف اجرای شههر هوشهمند و بهرهروش

 سپاریمشارکت شهروندان در فرایندهای جمع

های آموزشی بهرای توجیهه مهردم و و( تولید برنامه

منظور آگههاهی نسهبت بههه شههر و شهههروند مسهئوالن بهه

هوشمند که این فرایند با توجه جدی مدیران شههری در 

کارگیری سازی در بین شههروندان و بها بههزمینه فرهنگ

های طور خههاص شههبکهو بههه ICTهدفمنههد از ابزارهههای 

نی خواههد بهود. البتهه در یافتدسهت هدفاین  ،اجتماعی

منظور صهورت گسهترده بههنظر گرفتن ن ، تبلیههات به

رسههانی در خصههوص پیامههدهای شهههر و شهههروند اطالع

تواند در توسهعه جایگهاه ایهن مفههوم در هوشمند نیز می

 سو  شهر مؤثر باشد.

الزم به ذکر است هرنند در اجهرای ایهن پهووه، 

ری کافی و توجهه تالش شد تا با در نظر گرفتن نمونه آما

دهندگان و همچنین توزیهع مناسهب های پاس به ویوگی

دیهدگاه مناسهبی نسهبت بهه وضهعیت  ،ههاجهرافیایی آن

شهروند هوشمند در شهر یزد مورد موالعه قرار گیرد امها 

شهود در پیشهنهاد می تح یهقهای با توجه به محدودیت

تری مورد پیمهای، جامعه آماری وسیع ،های آتیپووه،

 آمده قابلیت تعمیم بیشتری بیاید.دستر گیرد تا نتایج بهقرا

همچنههین در اجههرای پههووه،، صههرفا  دیههدگاه 

های شهروند هوشمند از دهندگان در خصوص مؤلفهپاس 

منظههر یههادگیری هدفمنههد موردتوجههه قههرار گرفههت کههه 

ههای ههای آتهی بهه ویوگیشهود در پووه،پیشهنهاد می

های بندیشخصههههیتی افهههههراد برحسهههههب ت سهههههیم

شههناختی )شههامل جنسههیت، سههوود سههنی و جمعیت

شهناختی های روانتحصیلی و ...( و همچنین انواع ویوگی

تالشگری و ...( توجه گردد. سهنج، ایهن جویی، )مشارکت

گیرندگان شهههری را در توسههعه شهههر تصههمیم ،هههاویوگی

 های شهروندان یاری خواهد نمود.هوشمند با توجه به ویوگی

 

 منابع -7

(. 1395احمدی، سیروس؛ حیدری، آرمان؛ زارعهی، محبوبهه. )

شناختی رابوه اعتماد اجتمهاعی و تح هق تحلیل جامعه

فصهلنامه موالعهات شهروند الکترونیک در شهر یاسوج. 

 .49-68(، 20)6شناختی شهری، جامعه

ادیههب، یوسههف؛ عزتههی، محمدرضهها؛ فتحههی آذر، اسههکندر؛ 

(. ارزیابی میزان توجه به سواد 1395محمودی، فیروز. )

(. 9-1های وپرورش عمههومی )پایهههفناورانههه در آمههوزش

 .125-154(، 9)6فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 
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(. 1390) .اذانی، مههری؛ حهاتمی، مجتبهی؛ حهاتمی، حسهین

مجلههه ر شهههر یههزد. تحلیلههی بههر فرهنههگ شهههروندی د

 .81-102(، 1)1ریزی فضایی، برنامه

(. تحلیلههی بههر 1393بابانسههب، رسههول؛ ضههرابی، اصهههر. )

های شهروند الکترونیکی از نظهر شههروندان در شاخص

 .57-70(، 13)4فصلنامه موالعات شهری، شهر تبریز. 

بررسی ههوش  .(1395) .پیروز، غالمرضا؛ ف یه عبدالهی، مریم

 های فارسیهای آن در محتوای کتا هاجتماعی و مؤلف

فصههلنامه موالعههات دانشههگاه  .ابتههدایی )بخههوانیم( دوره

 .1-24(، 1)7شیراز، 

(. 1396تیمورنواد، کاوه؛ یوزباشی، علیرضا؛ ابراهیمی، مجیهد. )

عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی بها تأکیهد بهر توسهعه 

فصلنامه پایدار شهری )مورد موالعه: شهرداری زنجان(. 

 .59-79(، 19)5اقتصاد و مدیریت شهری، 

زاده، پیههام؛ رحمههانی، آرزو؛ خههدمتگزار، حمیدرضهها. حنفههی

هههای تح یههق سههاختارهای نندبعههدی. روش(. 1390)

 انتشارات ترمه. :تهران

روستایی، شهریور؛ پورمحمدی، محمدرضها؛ قنبهری، حکیمهه. 

های (. تئوری شههر هوشهمند و ارزیهابی مؤلفهه1397)

در مهههدیریت شههههری موردشناسهههی: زیرسهههاختی آن 

 –فصلنامه جهرافیها و آمهای، شههری شهرداری تبریز. 

 .197-216(، 26)8 ای،منو ه

(. بازآفرینی 1383السادات؛ یع وبی، نورمحمد. )زاهدی، شمس

فصهلنامه موالعهات مهدیریت دولت در عصر اطالعهات. 

 .64-45، 206، شماره صنعتی

های (. ارزیههابی مؤلفههه1395سههجادی، ژیههال؛ آقههایی، پرویههز. )

شهروند هوشمند در فضاهای شهری با رویکرد انت هادی 

بر نظریه رشد هوشمند شهری )مهورد: محلهه ولنجهک، 

فصههلنامه موالعههات مههدیریت شهههر تهههران(.  1منو ههه 

 .49-40(، 25)8شهری، 

د دوم، . جلهای نو در جهرافیااندیشه(. 1390شکویی، حسین. )

 تهران: انتشارات گیتاشناسی.

(. 1395) .شیربیگی، ناصر؛ فهاتحی، رویها؛ بلنهدهمتان، کیهوان

اندیشههی مههدیران مههدارس بهها میههزان رابوههه جزمی

مههداری و درک معلمههان از بوروکراسههی سههازمان قههانون

ها، دو فصهلنامه مهدیریت بهر آمهوزش سهازمانمدرسه. 

5(2 ،)166-129. 

(. تحلیلهی بهر 1396اف؛ رعناالسهادات. )صوفی، مهریم؛ شهفیع

ح وق شهروندی در ایران و م ایسه توبی ی آن با سایر 

المللی نخبگان عمهران، کنفرانس بینکشورهای جهان. 

 معماری و شهرسازی.

(. شهروند الکترونیک. 1388فتحی، کوروش؛ ذهبیون، شهال. )

 .31-24، 9، شماره نشریه مدارس کارآمد

(. مروری بر مفاهیم، 1393فالد، مسعود؛ است الل، احمد. )

فصلنامه شهر ها و معیارهای شهر هوشمند. شاخص

 . 1-10(، 1)1هوشمند، 

 هوشمند رشد راهبرد(. 1387قربانی، رسول؛ نوشاد، سمیه. )

فصلنامه جهرافیا و . راهکارها و اصول شهری توسعه در

 .163-180(، 12)6توسعه، 

زاده، نجمه؛ اسماعیلان؛ آزاد، محسن؛ اشکانی، پور، مرجکمالی

ای و اطالعاتی (. بررسی میزان سواد رسانه1396زینب. )

های پیراپزشکی، پرستاری، مامایی دانشجویان دانشکده

رسانی مجله اطالعدانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. 

 .43-37(، 1)3پزشکی نوین، 

 رابوه ییبازنما (.1396) .موسوی، سیدمحسن؛ مبارکی، محمد

. فعههال یاجتمههاع یشهههروند و دولههت بههه نگههرش نیبهه

گذاری عمهومی، فصلنامه موالعهات راهبهردی سیاسهت

7(25 ،)177-157. 

 سازی معادالت ساختاری.مدل(. 1384هومن، حیدرعلی. )

 تهران: انتشارات سمت.

(. م ایسهه تحلیلهی 1387یع وبی، نورمحمد؛ شهاکری، رویها. )

پذیرش بانکهداری  ی با تأکید برهای پذیرش فناورمدل

 .21-44(، 11)3فصلنامه علوم مدیریت ایران، اینترنتی. 
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