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 نوع مقاله: پژوهشي

 05/02/1401: رشيپذ 09/11/1400: افتيدر

است. روش طراحي مدل نظام آموزش شهروندي با رويكرد شهرهاي آينده در شهرداري تهران هدف پژوه  حاضر، ه: چكيد

ها، به روش آميخته )کماي   اين تحقيق از نظر هدف، کاربردي است و به روش اکتشافي انجام شده است. نحوه گردآوري داده

و  هااي تخصصاي باه روش دلفاي    حبه با خبرگان با انجام مصاحبهها مصاآوري دادهو کيفي( صورت گرفته است و ابزار جم 

و در  )بااز، محاوري و انتخاابي(   کدگاذاري  باه روش  ها در بخ  کيفاي   تحليل داده، پرسشنامه قياز طرباشد. پرسشنامه مي

 Smartو  SPSS 16افزار  نرم قياز طر يو استنباط يفيشده، به دو روش توص يآور جم  يهاداده ليحلتوهيتجزبخ  کمي 

PLS  داده فيتوص يبرا قيتحق ني. در اشدانجام يفراوانا   يا جادول توز  ،يدرصاد فراوانا   ،يشامل فراوان يفيها از آمار توص، 

در تحليال اساتنباطي باه روش     .گرديداستفاده  امهدهندگان به پرسشنپاسخ يها يژگيو فيتوص نينمودارها و همچن ميترس

رفتار  ،يجوانمرد ،يوجدان کار ،يدوستنوعهاي  لفهؤپرداخته شد. نتايج نشان دادند م ها داده ليتحلوهيتجزتحليل عاملي، به 

رفتار  ،ياسيس -ي اعتماد به نفس، رفتار اجتماع ،يريپذ تيمسئول ،جوييمشارکت هيروح ،گراييادب و مالحظه، قانون ،يمدن

هااي آنهاا باا عناوان      با شاخص هوشمند يحكمران تيو در نها داريو توسعه پا ستيزطيمح ،يو مل ينيد يها بر آموزه يمبتن

شناساايي شادند.    ،طراحي مدل نظام آموزش شهروندي با رويكارد شاهرهاي آيناده در شاهرداري تهاران     هاي  ابعاد و مؤلفه

 .مدل از برازش مناسبي برخودار است ها نشان دادند همچنين يافته

  تهران يشهردار نده،يآ يشهرها ،يندنظام آموزش شهروشهروندي،  واژگان کليدي:
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 فصلنامه علمي 
 اقتصاد و مديريت شهري
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 مقدمه -1

شاان، محيطاي از    شهرها در شاكل فيزيكاي  امروزه 

هااي ترکيباي و درهام تنياده متشاكل از اشاياي        سامانه

ها، خادمات، زيربناا و    ها، خانه ساختمان از قبيل  فيزيكي

يزيكي، شهرها و اطرافشان و باين  روابط بين اين اشياي ف

هاا   اي پيچيده از سامانه شبكه ،شهر باشد.ا ميخود شهره

هااي اقتصاادي،    مثال الياه    هاي متعادد  با سطوح و اليه

محيطي، اجتماعي، فرهنگي، فني و ارتباطي اسات.   زيست

کار هماهن  باراي   راستايها براي شهر در  اين اليه ههم

ر نهاياات رساايدن بااه رساااني بااه ساااکنان  و د خاادمات

 . ) (Kahachi, 2022ضروري هستند ،کلي زيستيبه

برخااي از و  افاازاي  شهرنشاايني، رشااد جمعياات

ريازان و محققاان    ديگر فشاري سنگين بار برناماه   مسائل

شااهر آينااده وارد  هتفكاار دربااارمااورد سراساار جهااان در

کل جمعيت جهان  براساس تخمين سازمان ملل،کند.  مي

. ايان رقام   خواهاد باود  ميلياارد   8باالي  2020در سال 

ميليارد و تا سال  10به  2050شود تا سال  بيني مي پي 

اين   (Kiss et al., 2015).دميليارد برس 13به  2090

  شهرها در اثر عواملي هوضعيت، در کنار پيچيدگي فزايند

هااي   چون افازاي  اساتاندارد حاداقلي زنادگي، چاال      

تمااعي و فرهنگاي   محيطي، نيازهاي اج اقتصادي و زيست

شاهرها باه    هريزي براي آيناد   موج  شده است که برنامه

تار تباديل شاود     اساسي و در عين حال پيچياده  يتكليف

.(Kahachi, 2017) 

هاااي  آمااوزش بااه خصااوص  و آمااوزش امااروزه

 توسااعه پاياادار  عواماال از مهمتاارين يكااي شااهروندي،

 شاهري  همگااني  آماوزش  نظاام  توسعه بنابراين باشد  مي

 آشانايي  سطح تقويت، انسانيهاي  فزاي  سرمايها موج 

 شااهري، شاائون زناادگي و مقااررات و قااوانين بااا مااردم

 ساطح  افازاي   در شاهر،  زنادگي  مديريت توان باالرفتن

، اجتمااعي  ماراودات  ميازان  تقويات  و زندگي هاي مهارت

 و شاهر  اجتمااعي هاي  برابر آسي  در خودکنترلي قدرت

 و تحاول  روند. شد خواهد زندگي امور جريان شدن آسان

 وساعت کم و جمعيت کم شهرهاي از شهري جوام  تطور

 کاه  اسات  هاايي  دگرگاوني  موجاد ، شهرها کالن به سوي

 را جواما   ايان  فرهنگاي  شاناختي و  جامعاه  هااي  ويژگي

و  محيطاي  زيسات  سياسي، اقتصادي، متغيرهاي با همگام

 در ديگار  ساوي  از. اسات  بخشايده  اي تازه شكل فيزيكي

 و شااهري مطالعااات پاياادار، توسااعه بااه مربااوط مباحااث

کليادي   جايگااه  از شهروند، به شهر ساکن نق  استحاله

 (.1395پورزرندي و همكاران، محمد) است برخوردار

 اماروزي،  شاهرهاي  در توسعه بخواهيم اگر واق  در

 از آيناده  هااي  نسال  ساهم  و باشيم پاسخگوي احتياجات

 بار  را شهرها نهخردمندا بايد اداره بگيريم نظر در را مناب 

 ريزي برنامه و تعريف شهروندان آگاهانه سطح افزاي  پايه

 ماديريت  از تلقي اين .(1394)موسوي و همكاران،  کنيم

 هاااي فرصاات و امكانااات گسااترش نيازمنااد شااهري

 بياان  باه . اسات  شاهروندان  براي آموزش و توانمندسازي

 به حقوق شهروندان بود که اميدوار توان مي هنگامي ديگر

 رعاياات بااه و انااد يافتااه آگاااهي خااود هاااي مساائوليت و

 از مختلاف  طارق  باه  کاه  پردازناد  مي مناسبات اجتماعي

 در .شاوند  مناد  غيرمستقيم، بهاره  و مستقيم هاي آموزش

 از شاهروندان  توانمندساازي  و آماوزش  اخيار،  هااي  سال

 کسا   ها، مهارت تقويت، دان  براي ارتقاي رسانه طريق

 باروز رفتارهااي   و اعياجتما  زنادگي  صاحيح هااي   عادت

 از مناسا   گياري  بهاره  راه در وياژه به شهروندي مطلوب

 هاااي ضاارورت تاارين مهاام از جملااه شااهري، امكانااات

 اعتقاد ماديران . شود مي قلمداد شهرها کالن هاي مديريت

، منادي  رضاايت  ها آموزش اين که آن است بر شهري امور

 هاااي رغباات و بهتاار زناادگي بااه نشاااط، اميااد، سااالمت

 باه  ساکنان شهرها در را حسنه اجتماعي روابط گسترش

)کردستاني و همكااران،   دهد مي افزاي  توجهيقابل طور

 انتخااب  موجاود باراي   مبناهااي  رسد مي نظر (. به1390

 نظااامي از آموزشااي هاااي برنامااه طراحااي و موضااوعات

 وضاعيت  و اهاداف  باا  منطباق  گاذاري  هادف  باا  منسجم

. کناد  يات نماي  تبع شهري مديريت رساني خدمت موجود

 ناکافي مقدمات و ها سنجي امكان ها، سازي زمينه همچنين

 نداشاتن  اختياار  در و ها برنامه اين اجراي و براي طراحي
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 و معتبر استانداردهاي ابعاد و همه حاوي جام ، فرايندي

هااي   نقيصاه  آمادن  پديد سب  زيادي حدود تا قبول قابل

و  هاا  صاه نقي چناين  رف  براي اساس بر اين .است موجود

ريازي   و برناماه  يك طراحاي  بازشناسي مشكالتي نيازمند

 و ابعااد  هماه  االمكاان  حتاي  کاه  هساتيم  و علماي  دقيق

 نظاامي  و نماوده  بررساي  را شهروندي آموزش هاي مؤلفه

بار   کاه  هااي شاهروندي   آماوزش  جهات  منسجم و جام 

 نتيجااه در و نقاا  پااذيرش اجتماااعي، مناساابات بهبااود

 لاذا  نماياد.  مؤثر است، ارائاه  شهروندي ايفاي نق  بهبود

مادل نظاام آماوزش     يطراحا  پژوه ، اين اصلي مسئله

 تهاران  يدر شاهردار  ندهيآ يشهرها كرديبا رو يشهروند

 است.

 پيشينه تحقيق -2

 خارجي هاي پژوه ( الف

اي بااه بررسااي  در مطالعااه (2018) 1مااك کنوياال

بار چگاونگي    هاشهروندي و نظارت آنآموزش و مشارکت 

نتاايج نشاان    پرداختناد.  دالرهاي پرداختي کردنهزينه 

گياري   اگر شهروندان مشارکت بيشتري در تصاميم  دادند

محلي و ملي داشته باشند و آنها به صاورت ياك جامعاه    

اعتمااد آنهاا باه     کنند،جو و دموکراتيك زندگي  مشارکت

د، يابا  الن به خصوص مقامات ماليااتي افازاي  ماي   ئومس

ماليات را  کردنو هزينه  د نحوه وصولنتوان شهروندان مي

ببينند و در مجموع رابطاه شافافيت عملكارد اقتصاادي،     

طالع، آگاهي و اعتماد را با مشارکت شاهروندان گازارش   ا

   کنند.

معلام  » اي باا عناوان  در مطالعه (2017) 2لي و تان

 ريپااذ تيولئشااهروند مساا«: شااهروند خااوب»از  يناايچ

لماان  اناد کاه درك مع   موضاوع پرداختاه   نيبه ا، «يفرد

 يفارد بارا   تيولئاز شهروند خوب متمرکز بر مسا  ينيچ

خاوب( و   ي(، اجتماع )عاادات رفتاار  يپرستهنيکشور )م

ناوع از شاهروند خاوب     نيا اه و ود( با ها تي)فضل گرانيد

 . ول استئشهروند مس كي اساساً

                                                      
1- McConville 
2- Li & Tan 

( در 2017) 3نيوزلناد  آموزشي مجازي سايت مرکز

باا   جامعاه نق  مؤثر ماليات در رفااه  تحقيقي به بررسي 

پرداختناد. نتاايج    در کشاور نيوزلناد  آموزش شاهروندي  

شي مالياتي به صورت بسيار زمحتواي آموکه  نشان دادند

جالاا  و در جمااالت مختصاار بااه فراگياار آمااوزش داده  

شود. در اين مجموعه آموزشي تعريف ماليات، چراياي   مي

... در  ثير ماليات بر شاهروندان و جامعاه و  أاخذ ماليات، ت

طوح متناس  با سن و مقط  تحصيلي ارائه شاده  همه س

فرهن  مالياتي از يكسو  ياست که اين مهم موج  ارتقا

و انگيزه و باور دروني شهروندان به نق  مؤثر مالياات در  

 .رفاه جامعه خواهد شد

در پژوهشي با عناوان   (2016) 4کيتين  و جانمات

بياان  « آموزش و پرورش از طريق شهروندي در مدرسه»

هاي  تند که آموزش از طريق شهروندي شامل فرصتداش

آماوزان را  يادگيري رسمي و غيررسمي اسات کاه دانا    

هاي مدني و دان  از طرياق تجرباه    قادر به کس  مهارت

هااي مدرساه    . همچناين دريافتناد کاه فعاليات    کناد  مي

توانااد تااأثيري پاياادار و مسااتقل در تعاماال سياسااي  مااي

 اشته باشد.جوانان از طريق آموزش شهروندي د

باه بررساي   اي در مطالعه (2013) 5عبديو  شولتز

هايي پرداختند که جوانان را براي انجام نق  خود باه   راه

عنوان شهروندان در طيف وسيعي از کشورها در دهه دوم 

کند. نتايج اين پژوه  حاکي از آن بودناد   قرن آماده مي

هااي شاهروندي، کارفرماياان باه      که در راستاي آماوزش 

ال استخدام افرادي با دان  کاافي در ماورد تغييارات    دنب

مهاام در جامعااه، سااواد فرهنگااي، قضاااوت اخالقااي،     

ليت اجتماعي و مشارکت مادني  ئوهاي انساني، مس ارزش

تواناد باه    هاي آموزش شاهروندي ماي   باشند که برنامه مي

 ها کمك نمايد.افراد در تقويت اين مهارت

 هاي داخليب(پژوه 

( در تحقيقي با عنوان 1398كاران )و هم لوخدابنده

مروري بر سه دهه پژوه  در حوزه آموزش شهروندي: »

                                                      
3- New Zealand Virtual Learning Center 

4- Keating and Janmaat 

5- Abdi and Shultz 
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، نشاان دادناد کاه کشاور     «هااي اجتمااعي   تحليل شبكه

درصد مقاالت توليادي   22انگلستان با اختصاص بي  از 

در زمينه آموزش شهروندي و همچنين دانشگاه لندن در 

رناد. در ايان   رتبه اول توليد علام در ايان حاوزه قارار دا    

پژوه  تحليل کلمات کليدي، چكيده و استنادات علمي 

مقااالت توليادي بااه منظاور شناسااايي رونادهاي حااوزه     

  .آموزش شهروندي به صورت دقيق بررسي شده است

اي با عناوان  ( در مطالعه1398پيكاني و همكاران )

ريزي شهري در شهرهاي آيناده   ضرورت توجه به برنامه»

، نشاان دادناد کاه تعامال باين      «پژوهاي  با رويكرد آينده

ريزي شاهري در مقيااس کاالن باه      پژوهي و برنامه آينده

عنوان يك ضرورت در نظاام توساعه شاهري اسات و در     

هااي   جهت عملي کردن ايان رويكارد و کارآمادي طارح    

  .توسعه شهري است

( در تحقيااق خااود بااا عنااوان    1396طرهاااني )

زي شهرهاي هازاره  ري پژوهي، رهيافتي نو در برنامه آينده»

پژوهي رويكردي نوين در حيطه  نشان داد که آينده« سوم

ريزي بلندمدت است که دقيقاً با هدف پاساخگويي   برنامه

بيناي، پيچياده، درهام تنياده و      به مسائل غيرقابل پاي  

 .هاي اخير فهور کرده است غيرقطعي، در دهه

(، در پژوهشاي  1397مقدم و همكاران ) نژادداوري

هاي آن براي  تئوري شهر هوشمند و زيرساخت» با عنوان

نگاري شهرهاي ايران )نموناه ماوردي منطقاه ياك      آينده

، نشااان دادنااد کااه بااا فااراهم کااردن    «شااهر مشااهد( 

هاي شهر هوشامند در ابعااد ماديريتي، فشاار      زيرساخت

و کيفيت زندگي اجتماعي و فاردي  شود ميرواني کاسته 

دهاد.   ماي  ساکنان منطقاه ياك شاهر مشاهد را افازاي      

همچنين بين احاطه دان  فناوري اطالعات يك ساازمان  

ريزي با شهر هوشمند رابطه وجود  و واحد کنترل و برنامه

دارد و الزمه شهر هوشمند رسيدن به پارامترهاي اقتصاد 

ونقاال هوشاامند، شااهروند هوشاامند و  هوشاامند، حماال

 مديريت اداري هوشمند است.

 

 

 مباني نظري -3

ريزي  تماالً نخستين معمار و برنامهاح 1يوجين انارد

 1910بود که دربااره موضاوع شاهرهاي آيناده در ساال      

بيناي کارد کاه فنااوري      مطالعاتي را انجاام داد. او پاي   

ريزي و زندگي ساکنان شهري در  تأثيري بزرگي بر برنامه

در  2، لاو کوربوسايه  1924آينده خواهد گذاشت. در سال 

تابنااك را ارائاه کارد.     اش از شهر آينده، شاهر  بيني پي 

بيني او شهر آينده بود که متقارن و بسايار متمرکاز    پي 

. محققاااان و (Gargiulo et al., 2017)اسااات 

پااردازان متعااددي درخصااوص شااهرهاي آينااده  نظريااه

نظرياتي را ارائه کردند. بسياري از اين نظريات غيرعملاي  

ي هاا  نگر بودند. از بين آن دساته از نظرياه   يا خيلي آينده

هاايي بودناد کاه     شهرهاي آيناده کاه ارائاه شاد، نظرياه     

شادند.   حصول و تا حدودي عملي در نظر گرفته ماي قابل

پارورش   ،هاا دولات  و هاا  ها را محققان، سازمان اين نظريه

. (Eremia et al., 2017)دادند و حتي به کاار گرفتناد   

هاي  ها شامل شهرهاي اطالعاتي، شهرهاي داده اين نظريه

پسااند،  زيساات فناااوري، شااهرهاي محاايط باازرف، شااهر

آور، شاهرهاي هوشامند و    شهرهاي پايدار، شهرهاي تااب 

در ايان   .(Kahachi, 2022) شهرهاي قابل زندگي است

 مقاله به بررسي نظريه شهر هوشمند پرداخته شده است.

نظريااه شااهرهاي هوشاامند بااا پيشاارفت فناااوري، 

عاات  مطرح شد. امروز مفهوم شهر هوشمند، فناوري اطال

ها و ابزارهاي ديگار مارتبط باا     و ارتباطات و انواع فناوري

کناد تاا    شبكه اينترنت اشياء را باا يكاديگر ترکيا  ماي    

کارايي شهر، عمليات و خادمات آن را بهباود بخشاد. در    

شاده کاه اغلا      هااي گاردآوري   يك شهر هوشمند، داده

ها و  ها، خدمات، عمليات کامل است، براي مديريت دارايي

هاا معماوالً    شود. اين داده مختلف شهر استفاده ميمناب  

آمااده از ابزارهااا، شااهروندان،  دساات هاااي بااه شااامل داده

هااي نظاارتي    ها، و ساامانه  ها، حسگرها، ساختمان خيابان

هااي خااص باه     ها با اساتفاده از الگااريتم   است. اين داده

                                                      
1- Eugène Hénard 

2- Le Corbusier 
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شاود تاا در    بنادي و تحليال ماي    صورت خودکاار، دساته  

ها و  ونقل و ترافيك، سيستمر بر حملتصميمات تأثيرگذا

هاي برق، خادمات شاهري و تاأمين آب، زبالاه و      کارخانه

بازيافاات، شناسااايي و کاااه  جاارايم، خاادمات ديگاار و  

ها، مادارس، بازارهاا، فضااهاي عماومي،      ساختن کتابخانه

 Romãoشاود   نشاني و غيره استفاده  ها، آت  بيمارستان

et al., 2018).) در ساال   انجاام شاده   يبرآوردهاا  طبق

درصد اشاتغال کشاور در بخا      3حدود  يالديم 2045

درصد در بخ   93 ،درصد در بخ  صنعت 4 ي،کشاورز

هاا   راه نيو بهتار  نياز مهمتار  يكيخدمات خواهد بود و 

و تنوع در ارائه خدمات، استفاده از  تيفيجهت باالبردن ک

اصاطالح شاهر    باه  ايا اطالعات در ارائه خادمات   يفناور

 يهاا  سااخت ريتوجه به ز ريمس نيباشد. در ا يمند مهوش

باشااد. عاادم توجااه بااه    يماا يضاارور اريبساا هاکشااور

 ياصال  رسااخت يموجود باه عناوان ز   يفن يها رساختيز

را بالاساتفاده   ناه يزم نيها در ا يگذار هيکشور، تمام سرما

 (. Caldwell, 2013) خواهد کرد

يافتاه فنااوري،   اناداز توساعه  شهر هوشمند، چشام 

تباطات و اينترنت اشيا در ياك سابك ناوين ماديريت     ار

ساكونت  پذيري و قابلشهري در راستاي پايداري، انعطاف

اساات و بااه عنااوان آينااده تكنولااوژي در جهااان مطاارح  

هااي ملاي،   اي ديادگاه دولات  باشد و به طور فزايناده  مي

اند. به اعتقااد   ريزان و مديران را به خود جل  کردهبرنامه

( ساختار شهر هوشامند باعاث   2018ان )و همكار 1براون

افزاي  کيفيت زندگي از طريق ارتباطات ديجيتالي و نيز 

شود. به اعتقاد وري و دسترسي در شهرها ميافزاي  بهره

تاوان  ( ابعاد مختلف شهر هوشمند را مي2019) 2نيلسون

بندي کرد و اين ابعاد را با نوآوري، مارتبط سااخت.   طبقه

ارتنااد از: تكنولااوژي، همكاااري،  چهااار بعااد نااوآوري عب 

 .(1399ي )جبارزاده و همكاران، سازماني و تجرب

در حاال   ياست که به خاوب  يشهر هوشمند، شهر

گاناه ماردم    ش  اتيرو به جلو در خصوص يها راه ياجرا

                                                      
1- Braun 

2- Nilssen 

 يهوشامند، زنادگ   ييحكمروا ،هوشمند، تحرك هوشمند

هوشمند است که در  طيهوشمند، اقتصاد هوشمند و مح

ساز،  سرنوشت يها تيها و فعال ييهوشمند از دارا يبيترک

و همكاران  3کو .شود يمستقل و آگاه شهروندان ساخته م

 ،يريادگيا کاه   ياجتمااع  كيا شهر هوشمند را به عنوان 

. اناد  کارده  فيا دهد، تعر يرا آموزش م يو سازگار ينوآور

  اصطالحات مشابه با شهر هوشامند  يتعداد انيم نيدر ا

جواماا  بانااد پهاان، جواماا   م،يساايجواماا  باااز قبياال 

ايجااد   ،جامعه و ... كيانفورمات ،يا جوام  شبكه تال،يجيد

توساط   گريهماد  يماوارد باه جاا    برخاي کاه در  اند  شده

 نيا محققان مختلف مورد اساتفاده قارار گرفتاه اسات. ا    

شاهر   كيا و خااص   ريا کمتار فراگ  سطوحاصطالحات به 

را شاامل  شهر هوشمند اغلا  آنهاا    مياشاره دارند و مفاه

 كيا  مياگر بخواه (.1396)پوراحمد و همكاران، شود  يم

از شهر هوشمند داشته  ريساده، جام ، رسا و فراگ فيتعر

 يشاهر  ،هوشمند شهرعبارت است از:  فيتعر نيا م،يباش

اطالعااات و  ياساات شااهروندمحور کااه در آن از فناااور 

بهتر از مناب  و امكانات موجود،  يور ارتباطات جهت بهره

شاهروندان و حرکات باه سامت      يزندگ تيفيبردن کباال

 ،هوشامند  شاهر . شاود  ياستفاده ما  يشهر داريتوسعه پا

روز  باشد که امور شهر در تمام شبانه يساعته م24 يشهر

بااال   ييارائه خدمات با سرعت و کاارا  .دارد انيدر آن جر

هوا  يو آلودگ كيتراف ها، نهيزمان با کاه  هز در شهر هم

کاار از راه   يهاا  تيا با قابل يباشد. شهر يرا مقابل اج ... و

و  آمااوزش ،دورراه از  ياز راه دور، بانكاادار دياادور، خر

هساتند کاه باه     يمشخصا  يهاا  دور نموناه راه درمان از 

در  ييجاو  شاهروندان و صارفه   يبهتر بارا  يداشتن زندگ

مساتعد   يمكاان  شود. شاهر هوشامند   يوقت آنها منجر م

ي و آباااد بهماان) باشااد يپشاارفت و توسااعه ماا   يباارا

 (.1394ي، رانآ نايعباس

مديريت شاهر هوشامند داراي اهادافي اسات کاه      

هااي محيطاي، دساتيابي باه     عبارتند از: کاه  آلاودگي 

اي و جهااني، اساتفاده از    وري، توسعه رقابت منطقاه بهره

                                                      
3- Coe 
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فناوري اطالعاات و ارتباطاات در زنادگي بشاري، ايجااد      

ي و گناد وکار جديد، افازاي  کيفيات ز  هاي کس فرصت

آساي  و آرام ، توساعه فضااي سابز شاهري، توساعه      

هاي اطالعاتي، رشد توسعه اقتصادي، دسترسي زيرساخت

بااه جواماا  پاياادار و تكاماال شااهرها و رساايدن بااه      

 .(1400خاني، يافتگي )اسفندياري و موسيهتوسع

 

 روش تحقيق -4

روش اين تحقيق از نظر هدف، کاربردي و به روش 

هاا باه    اسات و نحاوه گاردآوري داده    اکتشافي انجام شده

کمي( صورت گرفته است. در ايان   -روش آميخته )کيفي

ها در بخا  کيفاي از ابازار     آوري داده پژوه  براي جم 

مصاحبه استفاده گرديد. سؤاالت مصاحبه به شارح ذيال   

 است:

هاي متفاوتي از شاهر معماولي    شهر هوشمند چه مؤلفه -

 داردع آن را شرح دهيدع

هاااي الزم بااراي ايجاااد شااهر  شااما زيرساااخت از نظاار -

 عکدامندهوشمند 

 چيستعهاي رفتار شهروندي از نظر شما  ويژگي -

هاي الزم براي حضور افاراد در شاهر هوشامند     آموزش -

 عکدامند

شهروندي در شهر هوشمند به چه معنايي است و ياك   -

 شهر هوشمند به چه شهرونداني نياز داردع

ي به صاورت هدفمناد و   گير در بخ  کيفي، نمونه

، انجام شد. بنابراين پاس از مصااحبه   روش اشباع دادهبه 

ابعااد   براي شناساييهاي کانوني،  ساختارمند با گروه نيمه

 نظران و خبرگاان،  صاح  ارشد، نفر از مديران 20مؤثر با 

 مصاحبه صورت کرفت و ابعاد مساتخرج شادند. انتخااب   

و  غيراحتماالي  عنو از کيفي هاي پژوه  در تحقيق نمونه

 شاناخت  باا  پژوهشاگر  روش ايان  در .باشاد  ماي  هدفمند

 هدفمند انتخاب به دست آگاهي و با تحقيق هدف جامعه

 رويكارد  حاضار  پژوه  در .زد تحقيق موردنظر اي نمونه

 از اساتفاده و  تحقياق  کيفاي  نموناه  انتخااب  در هدفمند

 شناساايي  در برفي گلوله يا اي زنجيره برداري نمونه روش

 روش، ايان  در. شد استفاده کليدي کارشناسان انتخابو 

 شارايط از  کاردن  لحااظ  با را کننده شرکت يك پژوهشگر

کناد.در   ماي  پيادا  ديگار  شاده  شناساايي  خبرگان طريق

مرحله مقدماتي به منظور آگاهي از نظر خبرگان موضوع، 

ساختارمند متعدد صورت گرفت. فرايند  هاي نيمه مصاحبه

طراحي شد که بعاد از هار مصااحبه،    اي  مصاحبه به گونه

ها کدگذاري و تحليل شدند تا ضمن شناسايي ابعااد   داده

هااي بعادي پيگياري     پژوه ، اين ابعاد مؤثر در مصاحبه

شوند. در پژوه  حاضر بعد از تكرار و شناساايي مجادد   

ها صورت گرفت براي اطمينان از  ها که در مصاحبه مؤلفه

جهات اطميناان بيشاتر     هاا، تكارار شاده و    فراواني يافته

مصاحبه تكميلي ديگر هم انجاام شاد. در مرحلاه اصالي     

شاود،   تحقيق کيفي که از روش گروه کانوني استفاده ماي 

نظر در بحاث گاروه کاانوني مشاارکت      نفر صاح  9ابتدا 

داده شدند اماا چاون مفااهيم کاافي بار اسااس نظارات        

کارشناسان اساتخراج نگردياد باه هماين منظاور تعاداد       

ندگان جهت دساتيابي باه اشاباع نظاري باه      شو مصاحبه

 نفر افزاي  يافت. 12تدريج به 

در قسمت کمي نيز در اين پاژوه  از پرسشانامه   

دست  ها استفاده شده است. نتايج به آوري داده براي جم 

مادل  دهد که ضري  آلفاي کل پرسشنامه  آمده نشان مي

در  ناده يآ يشاهرها  كارد يباا رو  ينظام آموزش شاهروند 

باشاد کاه ابازار اساتفاده      درصد مي 97، تهران يارشهرد

شده از پايايي مطلوبي برخوردار است. رواياي پرسشانامه   

هااي   روشدر بخا  کماي، از    نيز به تأييد اساتيد رسيد.

، استفاده شده اسات. پرسشانامه باين    گيري آماري نمونه

شاهر تهاران    شهرداري نامقام و معاون قائم عامل،ان ريمد

نفاار را تشااكيل  173آماااري تعااداد  کااه جمعاااً جامعااه

 از محاسبه حجام نموناه  دهد، توزي  گرديد. لذا جهت  مي

استفاده شد. بر اين اساس و باا توجاه باه     فرمول کوکران

( معاادل  d) مقادار خطاا  جامعه آماري، حجام نموناه باا    

 به دست آمد.نفر  119، حجم نمونه به تعداد 05/0

ي هااا در بخاا  کيفااي کدگااذار روش تحلياال داده

انجاام   MAXQDAافازار   نارم  قياز طر و باشد مي ينظر
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 يهاا  داده ليا وتحلهيا تجزدر قسمت کماي نياز    .شود مي

از  يو اسااتنباط يفيشااده، بااه دو روش توصاا يآور جماا 

از . شاد  انجاام   Smart PLSو  SPSS 16افزار  نرم قيطر

دهاد   هايي را نشان مي آنجا که محتواي پرسشنامه، مؤلفه

باشند، باا توجاه باه     ضري  اهميت مي که داراي باالترين

تأييد سؤاالت توسط خبرگان، روايي محتواي پرسشانامه  

هااي   موردتأييد قرار گرفته است. ابتدا جهت انجام آزمون

 پاياايي پرسشانامه   ياا  قابليت اعتمااد آماري، جهت تأييد 

دسات آماده    محاسبه شده است. نتايج باه کرونباخ  يآلفا

مدل نظاام  کل پرسشنامه  دهد که ضري  آلفاي نشان مي

 يدر شهردار ندهيآ يشهرها كرديبا رو يآموزش شهروند

شاده از پاياايي    باشد که ابازار اساتفاده   مي 968/0 ،تهران

 مطلوبي برخوردار است. 

 

 هاي تحقيقيافته -5

، ننظاران و خبرگاا   صااح   شانهاد يتوجاه باه پ  باا  

 بررساي ، جهات  ي استخراج شده با عناوين ذيال ها لفهؤم

نظام آموزش شهروندي با رويكارد   يها خصها و شا لفهؤم

قارار   يابيا شهرهاي آينده در شهرداري تهاران، ماورد ارز  

بندي نظارات تخصصاي خبرگاان و     در ادامه جم  .گرفت

در هااي مختلاف    نظران به تفكيك ابعااد و مؤلفاه   صاح 

 :، ارائه شده است1جدول 

 

 ي انجام شدهها محوري و انتخابي مصاحبه، کدگذاري باز -1جدول 

 کدگذاري باز و محوري شونده کد مصاحبه
کدگذاري 

 انتخابي
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هاوش  ، (5Gنسل پنجم ارتباطات ) رينظ -نوفهور  يو ارتباط يتاليجيد يها يو نوآور است که از فناور داريپا يهوشمند، شهر شهر

و خادمات   اتيا عمل يور ، بهرهيزندگ تيفيارتقاء ک يمرتبط برا يابزارها ريو سا چين( بلوکي )بالك  نجيرهز ،ي، اينترنت اشياءمصنوع

هااي ديجيتاال و    تفاوت اصلي شهر هوشمند باا شاهرهاي معماولي، در اساتفاده از فنااوري      .شود ياستفاده م يريپذ و رقابت يشهر

يگر، ارتقاي سطح کيفيت زندگي شهروندان باه عناواني يكاي از اهاداف     ارتباطي نوفهور براي انجام عمليات شهري است. از سوي د

شود. استفاده بهينه از مناب  و بازمهندسي فرايندهاي ارائه خادمات   اصلي توسعه خدمات و فناوري در شهرهاي هوشمند شناخته مي

هااي ناوين،    گياري از فنااوري   هاره هوشمند هستند که باا ترکيا  و ب   به شهروندان نيز از موضوعات کليدي مورد توجه در شهرهاي

 شوند.  وري عملياتي در شهرها مي ساز افزاي  بهره زمينه

 يدوست نوع

 يکار وجدان

 يجوانمرد

 يمدن رفتار

 و مالحظه ادب

 ييگرا قانون

 هيروح

 ييجو مشارکت

 يريپذ تيمسئول

 به نفس اعتماد

 -ياجتماع رفتار

 ياسيس

بر  يمبتن رفتار

 ينيد يها آموزه

 يو مل

و  ستيز طيمح

 داريتوسعه پا

 يحكمران

 هوشمند

 هوشمند ينرژا

ساخت و ساز 

 هوشمند

 ييجابجا

 هوشمند

 رساختيز

 هوشمند

 يتكنولوژ

 هوشمند

 يها راقبتم

 يبهداشت

 هوشمند
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 و يدگيا چي، پناان ينوساان، عادم اطم  هاا و خادمات جدياد در معارض      شمند با توجه به اتكا به فنااوري از سوي ديگر، شهرهاي هو

در ماديريت  ها، استفاده از ابزار نوآوري  ها هستند. عامل کليدي براي مواجهه صحيح با اين مؤلفه ها و سرويس هاي توسعه فناوري ابهام

هااي   ساازي سايلوهاي اطالعااتي شاكل گرفتاه باراي حاوزه        تواند موج  يكپارچاه  ماني ميساز سازماني و برون شهري است. نوآوري در قال  درون

 انيا جر تيهادا مندي از توان اکوسيستم نوآوري در تأمين نيازهاي فناورانه و نوآورانه شهر هوشمند شود. مديريت شاهري باا    عملياتي شهري و بهره

پلتفارم   كيا باه مثاباه    شاهر  ليو تبد يها و مسائل شهر با هدف پاسخ به چال  يشهر ينوآور بوم ستيز يينق  فعاالنه در همگرا يفايو ا ينوآور

در ساطح   گاذاران  هيو سرما يفناور انيمتقاض ،يکنندگان فناور عرضه يرسان مه و به يانتقال و مبادله فناور ليتسهتواند اقدامات مؤثري در زمينه  مي

 است. يهوشمند قابل بررس يها رساختيز جادياهاي مديريتي و  ايجاد زيرساخت منظر شهر هوشمند از دو جاديا يها رساختيز .نمايدعمل شهر 

Int. 01, Int. 

02, Int. 03, 

Int. 04, Int. 

05, Int. 06, 

Int. 07, Int. 
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 قاق بارداري از ناوآوري و همچناين، تح    به منظور ايجاد فرفيت پذيرش و بهاره  يتيريمد يها رساختيزراستا شدن  هممنظر،  نياول

اناداز از شاهر هوشامند و ساختارساازي در ساطوح       اسات. در ايان راساتا، تادوين چشام      يشاهر  تيريدر نظام مد تاليجيتحول د

گاذاري، ايجااد    هااي شاهر هوشامند ضاروري هساتند. در ساطح سياسات        سازي و مديريت اقدامات و پروژه گذاري، تصميم سياست

خادمات و کااه     تيا فيک  يدر جهات افازا   هاا  تيبا هدف توسعه فرفي ساز شهر ميتصم يديهمه عناصر کلساختاري با حضور 

 قيا ثاروت از طر  ديتول  يو ارتباطات، افزا ينوآور ،يمرتبط با فناور يها تيفعال يكپارچگيانسجام و   ياداره شهر، افزا يها نهيهز

کارها و  و مشارکت شهروندان، کس  يها نهيزم جاديا ،يشهر تيريمرتبط با مد يها در حوزه يو نوآور يفناور يها يتوانمند يارتقا

و در  يشاهر  داريا پا يها و تحقق درآمدها پروژه يمال نيتأم يها نهيزم جاديا ،ينوآور در ارائه خدمات هوشمند شهر ينوپا يها گروه

ز ملزوماات  ي اشاهر  تيريماد  يهاا  محور در حوزه مسأله يها و پژوه  ينوآور ان،يبن از توسعه اقتصاد دان  تيحما  يافزا ت،ينها

و  يهمااهنگ  جااد يها، ا راهبردها و برنامه  يتوسعه شهر هوشمند، تصو كپارچهينظام  يابيو ارز  يپا ،يطراحرسد.  اصلي به نظر مي

مارتبط باا شاهر هوشامند،      يهاا  تعامال باا مراکاز و ساازمان     يکلا  يهاا  اسات يس نييتع ،يمختلف شهردار يها بخ  نيانسجام ب

 يگاذار  هينظاارت بار سارما    راساتاي در  ياي و اجرا يحقوق ،يرراتمق ،يقانون يها و ضمانت ها تيرفف جاديدر خصوص ا يريگ ميتصم

 يهاا  پاروژه  ياجارا  يهاا بارا   برناماه  يريگيو پ ميخدمات شهر هوشمند، تنظ يبازار رقابت جاديو ا ريپذ اسيحفافت شده، توسعه مق

 يهاا  طارح   يشهر هوشمند و بودجه مرتبط با آنها، تصو يها وژهاعالم نظر در مورد پر ،يهوشمندساز نهينمونه در زمور دستاوردمح

مارتبط باا    يتخصصا  يهاا  کاارگروه  فيو حوزه وفا  يترک  يها و تصو پروژه شرفتيبر پ هينظارت عال ،يمال نيو تأم يگذار هيسرما

نيازمناد باازويي اجراياي     گاذاري،  گذاري هستند. اين ساختار سياست هاي هوشمندسازي، از وفايف اصلي اين ساختار سياست حوزه

 گذاري خواهد بود.  جهت به ثمر رساندن وفايف حوزه سياست
Int. 02, Int. از وشمندسازي هاي ه ها و پروژه به منظور تعريف و نظارت بر طرحمحور  پروژه اي فهيموقت و فراوف يساختار سازمان در اختيار داشتن
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03, Int. 04, 

Int. 05, Int. 

06, Int. 07, 

Int. 08, Int. 
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شده، باا   فيفرد و تعر چند خدمت منحصربه اي كي يبردار بهره نهيزم ضروري است تا در دسترس يو ابزارها ندهاامجموعه فر قيطر

 شارفت يمستمر پ  يپادر اين راستا، با توجه به . شوندشده فراهم  جاديقلمرو )محدوده( و مخاطرات ا ت،يفيک نه،يتوجه به زمان، هز

و انتشاار سااالنه برناماه     نيتادو شود، امكاان پااي  کاالن برناماه و      که به صورت مستمر انجام ميتوسط هر پروژه  ياليو ر يكيزيف

 شود.  فراهم مي هوشمند شهر ياتيعمل

 يشهروند

 هوشمند
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 سيناو   يپا  هيا ته، شهر هوشامند  يگذار استيطرح موضوع مسائل مرتبط با سنيازمند ايجاد واحدي جهت گذاري  ساختار سياست

تحقق  يها چارچوب، الزامات، مقررات، استانداردها و ضمانت نيشهر هوشمند در تدو اثران يذ يهمكار از،يمصوبات و مقررات مورد ن

ساازي شاهر هوشامند     شابكه  تيتقوي، عموم يها و اخذ مشورت يند با هدف نظرسنجشهر هوشم اثران يو تبادل نظر با ذ يفكر هم، شهر هوشمند

و رصاد   يپژوها  ناده يآو  ارجاع شاده  يمورد يها و درخواست ها يازمندياعالم نظر در خصوص ن، ها ها و شرکت با حضور نمايندگان منتخ  سازمان

، «ييجابجاا »، «طيمحا »، «ياي حكمروا»ف شاهر هوشامند مانناد    هااي مختلا   در حوزه هوشمند يتوسعه خدمات شهرها يو داخل يتحوالت جهان

 است. «بحران تيريو مد يمنيا»و  «تيداده و امن» ،«ياجتماع و يگفرهن»، «رساختيز»، «نوآور يوکارها کس »

ران الزم به ذکر است که زيرساخت مورد اشاره فوق در برنامه تهران هوشمند با ايجاد شوراي راهباردي تهاران هوشامند، مرکاز تها     

 هاي تخصصي محقق شده است. محور و کارگروه هوشمند، ساختار سازماني پروژه

Int. 03, Int. 

04, Int. 05, 

Int. 06, Int. 

07, Int. 08, 

Int. 09, Int. 

10, Int. 11, 

Int. 12 

. شاود  يد محساوب ما  هوشمن هرش يگذار استيو س يريگ مياز ابعاد کالن تصم يك، يهوشمند يها رساختيز جاديامنظر دوم، يعني 

 نيا هوشامند هساتند. در ا   هااي  رسااخت يز راجزا د نيو مراکز داده از مهمتر افزاري سخت زاتتجهي گرها، حس ،يارتباط يها شبكه

 ياز جمله برقارار  ييانجام شود و راهكارها كپارچهيمتصل و  يدر قالب ديها با آن يتعامالت و رفتارها  يو پا اءياش نيحوزه اتصال ب

در  هاا  رسااخت يز يكپاارچگ ي نيکماك کناد. همچنا    اءياتصال، به رفا  دغدغاه اتصاال اشا     يروشها گريو د ميسيب ،يکابلتعامالت 

و باه تبا  آن    هاا  رسااخت يز يكپارچگيدر نظر گرفته شود. با توجه به  ديبا يحمل و نقل و خدمات شهر ليمختلف از قب يها هنيزم

و  رديا گ يقرار ما   يحال وس نيو در ع كپارچهيبستر  كياطالعات حساس در  ريخدمات در شهر هوشمند، اطالعات شهروندان و سا

 ،ييشاامل کاارا   يفا يابعااد ک  ريساا  تيرعا ت،ي. عالوه بر امنکند يرا دو چندان م رساختيز يتينموارد ام تيرعا تيموضوع اهم نيا

 .رديمورد توجه قرار گ ديبا يو ارتباط يافزار تسخ ،يافزار نرم يها رساختيدر ز يريپذ يقو تطب يريپذ اسيمق ،يريپذ دسترس
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05, Int. 06, 

Int. 07, Int. 

08, Int. 09, 
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کننده حرکت صحيح برناماه شاهر    دهنده شهر، تضمين اثران و عناصر شكل افزايي تمامي ذي مشارکت عمومي تمامي شهروندان و هم

هاي شهروند محور نق  مؤثري در اين زمينه  تواند با توسعه سامانه ت است. در اين راستا، مديريت شهري ميهوشمند در مسير درس

توان به ماوارد زيار اشااره کارد:      ايفا نمايد. از جمله اقدامات در اين زمينه، مي مشارکت محله محوردر دو حوزه آموزش شهروندي و 

، مشاارکت در  اسيا کوچاك مق  يهاا  پروژهو مشارکت آنان در سطح محالت در  انشهروندو  يشهر تيريمد هيتعامل دوسوبرقراري 

و در نهايت، دخيل شدن شهروندان در ها  محله يازهايبر ن يمبتن يزير بودجهي و زير برنامهاري، گذ مقررات ،يساز ميتصم فرايندهاي

ي کار اشتراکي و توسعه فضااهاي فرهنگاي در ساطح    ونقل، پسماند، فضا هاي سالمت، حمل ها در حوزه پروژه يبان دهياجرا و دزمينه 

محالت، دسترسي و استفاده از امكانات فرهنگي و آموزشي، بهداشاتي، گردشاگري، افازاي  امنيات شخصاي و انساجام اجتمااعي         

و  يمنا يا يارتقاا ماديريت بحاران و   ساازي در   هوشامند  ياز ابزارهامناس  استفاده گذاري در توسعه استعدادها و خالقيت،  سرمايه

 ي.عيحوادث طب شهر در برابر حوادث، خصوصاًآوري  تاب
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Int. 06, Int. 

07, Int. 08, 

Int. 09, Int. 

10, Int. 11, 
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 يزندگ الگوي تغيير بر شهروندان، مشارکت جل  ضمن که است کارآمد و جذاب سازوکارهايي کارگيري به نيازمند شهروندي آموزش

 شهروندي، آموزش مجازي و برخط رويدادهاي در شهروندان مشارکت افزاي  هدف با توان در اين راستا، مي. باشد تأثيرگذار شهري

 باا  همگااني  ورزش باه  ترغيا   و زنادگي  سابك  بحران، مديريت و ايمني انرژي، مصرف هاي حوزه در محور محله اقدامات و ها برنامه

 و ترويجاي  رويادادهاي  برگازاري : ذيل را محقق نماود  سازي، اهداف بازي واره و تعاملي هاي حل راه و نوين هاي فناوري از گيري بهره

ايمني، ترويج و آموزش سبك زندگي سالم با  و پسماند ونقل، حمل اجتماعي، هاي حوزه در محالت سطح در شهروندان توانمندسازي

هاي اجتماعي و فرهنگي و مديريت شاهري    مشارکت شهروندان در فعاليتاستفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات به منظور افزاي  

گياري از   هاي معنوي، تفريحي، ورزشي و هنري با هدف افزاي  سطح کيفيت زندگي، رفاه و سالمت آنان باا بهاره   حمايت از فعاليت

 و آموزشاي  هااي  برناماك  و محتواهاا  هاا،  تفرمپل گذاري هاي ارائه خدمات شهري  اشتراك ها در پلتفرم واره ابزارهاي نويني مانند بازي

شاهروندي و   هاي آموزش سطح شهرداري، ارتقاي و شهروندان بين تعامل نوآور  ارتقاي وکارهاي کس  با مشارکت طريق از سرگرمي

 آموزان دان  آموزش
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 محقاق نماودن رفااه    و هاا  دغدغه ها، چال  نيازها، ها، خواسته بوده و پاسخ به هوشمند شهر يك اصلي هدف و ثقل مرکز شهروندي،

 زنادگي  کيفيت سطح تبلور مبحث شهروندي در ادبيات موضوع شهر هوشمند، ارتقاي. است هوشمند شهر غايت و هدف شهروندان،

نقشاي کليادي    شاهروند  هوشامند باودن   مهم، اين به رسيدن براي قاعدتاً .دارد دنبال به را شهروند رضايت ميزان افزاي  که است

 و زميناه اعتمااد   در باوده،  برخاوردار  کافي ديجيتالي هاي مهارت شهروند از که است معني بدين شهروند هوشمندي خواهد داشت.

 حضاور  فعاالناه  ريزي مشارکتي، و فرايند بودجه ها برنامه و ها پروژه و ها طرح در و کرده پيدا را الزم فكري بلوغ مردمي، هاي مشارکت

مارتبط اسات. شاهروندان،     محور داده شهري مديريت هوشمند با حوزه شهر جنبه ديگر اثرگذاري شهروند هوشمند در. باشد داشته

 هااي  گازارش  از ساوي شاهروندان و مشاارکت در ارائاه     اه داده توليد بنابراين،. شوند مي ترين مناب  تهيه داده محسوب يكي از اصلي

 شود.  جنبه ديگر هوشمندي شهروند محسوب مي مردمي
 

 

، نظاران و خبرگاان   صااح  در نهايت بر اساس نظر 

 رفتاار ي، جاوانمرد ي، کاار  وجداني، دوست نوعهاي  مؤلفه

 هيااا روحياااي،  گرا قاااانون ، و مالحظاااه  ادبي، مااادن

 رفتاار ، به نفاس  عتماداي، ريپذ تيمسئوليي، جو مشارکت
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و  ينا يد يهاا  بار آماوزه   يمبتن رفتاري، اسيس -ياجتماع

، هوشامند  يحكمرانا ، داريا و توسعه پا ستيز طيمحي، مل

 ييجااا هجاباا، وساااز هوشاامند ساااخت، هوشاامند يناارژا

، هوشاامند يتكنولااوژ، هوشاامند رساااختيز، هوشاامند

 يشاهروند و در نهايات   هوشامند  يبهداشات  يها راقبتم

 زيابي در بخ  کمي، تأييد شد.جهت ار هوشمند

نفر بوده است  119تعداد آزمودني در اين تحقيق شامل 

 باشد: شناختي آنها به صورت زير مي هاي جمعيت که ويژگي

 ينمونه آماردر  پاسخگويان منتخ توزي  فراواني جنسيت  -2جدول 

 درصد فراواني تعداد فراواني طبقه

 1/31 37 مرد

 9/68 82 زن

 100 119 جم 
 

 ينمونه آماردر  منتخ دهندگان  پاسخ سنتوزي  فراواني  -3جدول

 درصد فراواني تعداد فراواني طبقه

30-20 3 5/2 

40-31 60 4/50 

50-41 41 5/34 

 6/12 15 به باال 50

 100 119 جم 

 

 ينمونه آماردر  منتخ دهندگان  پاسخ سطح تحصيالتتوزي  فراواني  -4جدول 

 درصد فراواني انيتعداد فراو طبقه

 8/0 1 نامشخص

 5/2 3 ليسانس

 6/70 84 فوق ليسانس

 1/26 31 دکتري

 100 119 جم 
 

قدرت رابطه بين عامل )متغير پنهان( و متغير قابل 

شود. در واقا    مشاهده به وسيله بار عاملي نشان داده مي

بار عاملي مقدار عددي است که ميزان شدت رابطه مياان  

يناد  اان و متغير آشكار مربوطاه را طاي فر  يك متغير پنه

مقدار باار عااملي    چقدرکند. هر تحليل مسير مشخص مي

يك شاخص در رابطه با يك سازه مشخص بيشاتر باشاد،   

کند.  آن شاخص سهم بيشتري در تبيين آن سازه ايفا مي

همچنااين اگاار بااار عاااملي يااك شاااخص منفااي باشااد،  

مربوطااه  ثير منفاي آن در تبيااين ساازه  أدهناده تاا  نشاان 

بار عاملي مقداري بين صفر و يك است. اگر باار   باشد. مي

باشد رابطاه ضاعيف در نظار گرفتاه      3/0عاملي کمتر از 

 6/0تا  3/0شود. بار عاملي بين  نظر مي شده و از آن صرف

باشد خيلي مطلاوب   6/0قابل قبول است و اگر بزرگتر از 

 نياي تعهااي   در ادامه مدل تحليل عااملي شااخص   است.

راحي مدل نظام آموزش شهروندي با رويكرد شاهرهاي  ط

 آينده در شهرداري تهران ارائه شده است.
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 کدگذاري بار عاملي -5جدول 

 سؤاالت کد فرعي کد اصلي

 Altruism يدوست نوع

Q1 

1-4 
Q2 

Q3 

Q4 

 Work conscience کاري وجدان

Q5 

5-7 Q6 

Q7 

 chivalry جوانمردي

Q8 

8-11 Q9 

Q10 

Q11 

 Civil behavior رفتار مدني

Q12 

12-14 Q13 

Q14 

 Politeness and consideration ادب و مالحظه
Q15 15-16 
Q16 

 Rule of law ييگرا قانون

Q17 

17-22 

Q18 

Q19 

Q20 

Q21 

Q22 

 Participatory spirit ييجو مشارکت هيروح

Q23 

23-25 Q24 

Q25 

 responsibility يريپذ تيمسئول

Q26 

26-29 Q27 

Q28 

Q29 

 Self Confidence اعتماد به نفس

Q30 

30-33 Q31 

Q32 

Q33 

 Socio-political behavior سياسي -رفتار اجتماعي

Q34 

34-40 

Q35 

Q36 

Q37 

Q38 

Q39 

Q40 

هاي  رفتار مبتني بر آموزه

 ديني و ملي

Behavior based on religious and 

national teachings 

Q41 

41-46 

Q42 

Q43 

Q44 

Q45 

Q46 

 [
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 سؤاالت کد فرعي کد اصلي

زيست و توسعه محيط

 پايدار

Environment and sustainable 

development 

Q47 

47-50 Q48 

Q49 

Q50 

 Smart governance دهوشمن يحكمران

Q51 

51-55 
Q52 

Q53 

Q54 

Q55 

 Smart energy انرژي هوشمند

Q56 

56-58 Q57 

Q58 

 Smart construction ساخت و ساز هوشمند

Q59 

59-61 Q60 

Q61 

 Intelligent handling جايي هوشمندجابه

Q62 

62-64 Q63 

Q64 

 Intelligent infrastructure ندزيرساخت هوشم

Q65 

65-67 Q66 

Q67 

 Intelligent technology تكنولوژي هوشمند

Q68 

68-73 

Q69 

Q70 

Q71 

Q72 

Q73 

 يبهداشت يها مراقبت

 هوشمند
Smart health care 

Q74 

74-77 Q75 

Q76 

Q77 

 Smart citizenship شهروندي هوشمند

Q78 

78-82 
Q79 

Q80 

Q81 

Q82 
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طراحي مدل نظام آموزش شهروندي با رويكرد شهرهاي آينده در شهرداري هاي  مدل تحليل عاملي شاخص -1نمودار 

 تهران
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 ها  به تفكيك مؤلفه خروجي حاصل از تحليل عاملي اکتشافي ريمس  يضر -6جدول 

 ضریب مسیر مسیر ردیف

 847/0 گرايي قانون <<<دوستي نوع 1

 934/0 اعتماد به نفس <<<گرايي قانون 2

 930/0 سياسي -رفتار اجتماعي  <<<اعتماد به نفس 3

 918/0 هاي ديني و ملي رفتار مبتني بر آموزه <<<سياسي -رفتار اجتماعي  4

 914/0 پذيري مسؤليت <<<ي ديني و مليها رفتار مبتني بر آموزه 5

 906/0 جويي روحيه مشارکت <<<پذيري مسؤليت 6

 900/0 محيط زيست و توسعه پايدار <<<جويي روحيه مشارکت 7

 886/0 جوانمردي <<<محيط زيست و توسعه پايدار 8

 882/0 رفتار مدني <<<جوانمردي 9

 879/0 وجدان کاري <<<رفتار مدني 10

 874/0 ادب و مالحظه <<<کاريوجدان  11

 873/0 حكمراني هوشمند <<<ادب و مالحظه 12

 781/0 ساخت و ساز هوشمند <<<حكمراني هوشمند 13

 234/0 زيرساخت هوشمند <<<ساخت و ساز هوشمند 14

 208/0 هاي بهداشتي هوشمند مراقبت <<<زيرساخت هوشمند 15

 117/0 وشمندشهروندي ه <<<هاي بهداشتي هوشمند مراقبت 16

 115/0 جابجايي هوشمند <<<شهروندي هوشمند 17

 088/0 انرژي هوشمند <<<جابجايي هوشمند 18

 -165/0 تكنولوژي هوشمند <<<انرژي هوشمند 19

 -142/0 تكنولوژي هوشمند 20

 

همانگونااه کااه در ماادل تحلياال عاااملي اکتشااافي  

 نياي تعهاي  که معرف شاخص هايي مؤلفهاز مالحظه شد، 

طراحي مدل نظام آموزش شهروندي با رويكرد شاهرهاي  

 هفت مؤلفاه  به دليل آنكهبود، آينده در شهرداري تهران 

 ييجااا هجاباا، سااخت و ساااز هوشامند  ، هوشاامند ينارژ ا

، هوشاامند يتكنولااوژ، هوشاامند رساااختيز، هوشاامند

 يشاهروند و در نهايات   هوشامند  يبهداشات  يها راقبتم

روند تحليال  داشتند، از  3/0عاملي کمتر از بار ، هوشمند

هااي   شدند و با توجه به اينكاه کلياه گوياه   عاملي حذف 

 بود، مدل مطلوب است.  3/0مانده بزرگتر از  باقي

X وجود
پايين و نسبت کاي دو به درجه آزادي کمتر از  2

ن . در ايا دهناده بارازش مناسا  مادل اسات      سه نشاان 

X، نسابت  Smart PLS پژوه  با توجاه باه خروجاي   
2 

در جادول  شده به درجه آزادي براي کال ساازه    محاسبه

 .ذيل آمده است
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 نتايج مربوط به آزمون الگوي تصحيح خطا -5جدول 
 و مالحظه ادب يمدن رفتار يجوانمرد يکار وجدان يدوست نوع دامنه قابل قبول شاخص

Xخي دو )
2) - 597/8 294/10 241/3 914/3 84/0 

 35 15 21 39 31 - درجه آزادي

X
2
/df ≤ 3 277/0 264/0 154/0 261/0 253/0 

RMSEA ≤ 08/0 038/0 097/0 013/0 073/0 089/0 

RMR ≤ 08/0 019/0 043/0 019/0 035/0 99/0 

NFI  98/0 95/0 91/0 90/0 93/0 1نزديك به 

CFI  93/0 97/0 93/0 93/0 96/0 1نزديك به 

GFI  95/0 99/0 95/0 91/0 97/0 1نزديك به 

AGFI 99/0 98/0 99/0 91/0 93/0 1ك به نزدي 

 ييگرا قانون قبولدامنه قابل شاخص
 هيروح

 ييجو مشارکت
 به نفس اعتماد يريپذ تيمسئول

 -يعاجتما رفتار

 ياسيس

Xخي دو )
2) - 265/0 222/6 445/2 84/8 803/8 

 26 35 30 24 39 - درجه آزادي

X
2
/df ≤ 3 058/0 259/0 082/0 253/0 339/0 

RMSEA ≤ 08/0 022/0 032/0 028/0 087/0 038/0 

RMR ≤ 08/0 027/0 98/0 009/0 033/0 019/0 

NFI  93/0 99/0 97/0 96/0 99/0 1نزديك به 

CFI  96/0 98/0 96/0 98/0 96/0 1نزديك به 

GFI  97/0 93/0 99/0 98/0 98/0 1نزديك به 

AGFI  93/0 99/0 99/0 93/0 98/0 1نزديك به 

 دامنه قابل قبول شاخص

بر  يمبتن رفتار

و  ينيد يها آموزه

 يمل

و  ستيزطيمح

 داريتوسعه پا
 هوشمند يحكمران

Xخي دو )
2) - 5/10 447/3 12/4 

 10 16 34 - درجه آزادي

X
2
/df ≤ 3 309/0 215/0 412/0 

RMSEA ≤ 08/0 097/0 013/0 073/0 

RMR ≤ 08/0 043/0 019/0 035/0 

NFI  95/0 91/0 90/0 1نزديك به 

CFI  97/0 93/0 93/0 1نزديك به 

GFI  99/0 95/0 91/0 1نزديك به 

AGFI  98/0 99/0 91/0 1نزديك به 

 

، RMSEA ،RMRهمانگونااه کااه مالحظااه شااد  

NFI ،CFI  و در نهايتAGFI    محاسبه شده باراي کال

در پايان الزم به توضايح  مدل، نشان از برازش مدل دارد. 

و  GIF ،8/0از کمتر  RMR و RMSEAر است که مقدا

AGFI  و نزديااك بااه يااك، همگااي   درصااد 90باااالي

 دهنده اعتبار مدل هستند.  نشان

ها از مقادير مطلاوبي برخوردارناد.    همه اين شاخص

هاي طراحاي مادل نظاام آماوزش      در الگوي حاضر مؤلفه

 در شاهرداري تهاران   شهروندي با رويكرد شهرهاي آينده

ي، جاوانمرد  ي، مولفهکار وجداني، دوست نوع هاي )مؤلفه

 هيااروحيااي، گرا قااانون، و مالحظااه ادبي، ماادن رفتااار

 رفتاار ، به نفاس  اعتمادي، ريپذ تيمسئوليي، جو مشارکت

و  ينا يد يهاا  بار آماوزه   يمبتن رفتاري، اسيس -ياجتماع
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 (،هوشامند  يحكمران و داريو توسعه پا ستيز طيمحي، مل

و متغير مادل نظاام    1 شده عنوان متغيرهاي مشاهده به

عناوان   آموزش شهروندي با رويكرد شاهرهاي آيناده باه   

هااي   شااخص . شده اسات  در نظر گرفته 2 متغير مكنون

باارازش الگااو در تحلياال عاااملي، باارازش الگااو را تأييااد  

 نمايند. مي

 

 رج از تحليل عاملي اکتشافي(ضري  تعيين و ضري  تعيين تعديل شده کل مدل )مستخ -6جدول 

 شاخص
 ضري  تعيين

(R-Square) 

 ضري  تعيين تعديل شده

(R-Square Adjusted) 

 951/0 951/0 ادب و مالحظه

 951/0 951/0 اعتماد به نفس

 863/0 864/0 جوانمردي

 482/0 486/0 حكمراني هوشمند

 894/0 895/0 سياسي -رفتار اجتماعي

 896/0 897/0 ي ديني و مليها رفتار مبتني بر آموزه

 903/0 904/0 رفتار مدني

 882/0 883/0 جويي روحيه مشارکت

 929/0 930/0 گرايي قانون

 842/0 844/0 محيط زيست و توسعه پايدار

 900/0 901/0 پذيري مسئوليت

 791/0 792/0 دوستي نوع

 870/0 871/0 وجدان کاري

 

سبه حاصل از محا جينتا، 6با توجه به جدول 

 دهد يشده نشان م ليتعد نييتع  يو ضر نييتع  يضر

پاسخ در اطراف  يها داده يريرپذييکه مدل حداکثر تغ

 .کند يم نييرا تب آن نيانگيم

 

 گيري و پيشنهاد نتيجه -6

 نيشاايپ يهااا مطالعااات و پااژوه  يبنااد جماا  از

مادل نظاام آماوزش     يطراحا  يهاا  عوامل، ابعاد و مؤلفاه 

تهاران   يدر شاهردار  ندهيآ يهاشهر كرديبا رو يشهروند

وجادان   ،يدوسات  عوامل عبارتند از: نوع نيبه دست آمد. ا

ادب و مالحظاااه،   ،يرفتاااار مااادن ،يجاااوانمرد ،يکاااار

 ،يريپاذ  تي، مسائول ييجاو  مشاارکت  هيروح ،ييگرا قانون

بر  يرفتار مبتن ،ياسيس -ياعتماد به نفس، رفتار اجتماع

 دار،يا ساعه پا و تو سات يز طيمحا  ،يو مل ينيد يها آموزه

هوشاامند، ساااخت و ساااز  يهوشاامند، اناارژ يحكمراناا

هوشاامند،  رساااختيهوشاامند، ز ييجااا هوشاامند، جابااه

هوشامند و   يبهداشات  يهاا  هوشمند، مراقبات  يتكنولوژ

 يعاامل  ليا . همانگونه که در مدل تحلمندهوش يشهروند

کااه معاارف   ييهااا مالحظااه شااد، از مؤلفااه  ياکتشاااف

 يم آموزش شاهروند مدل نظا يطراح نييتع يها شاخص

تهاران باود، باه     يدر شاهردار  ناده يآ يشهرها كرديبا رو

هوشامند، سااخت و سااز     يآنكه هفت مؤلفه انارژ  ليدل

هوشاامند،  رساااختيهوشاامند، ز ييجااا هوشاامند، جابااه

هوشامند و در   يبهداشت يها هوشمند، مراقبت يتكنولوژ

 3/0کمتاار از  يهوشاامند، بااار عااامل يشااهروند تياانها

 تيا حاذف شادند و در نها   يعامل ليند تحلداشتند، از رو

آنها، تحت عناوان   يها با شاخص مانده يمؤلفه باق 13هر 

باا   يمدل نظام آموزش شهروند يطراح يها ابعاد و مؤلفه

 رشيتهران مورد پاذ  يدر شهردار ندهيآ يشهرها كرديرو

 Smart يخروجا پژوه  با توجه به  نيقرار گرفت. در ا

PLSنسبت ، X2 ه درجه آزادي براي کل محاسبه شده ب

 . همانگونااه کااه مالحظااه شاادديااسااازه محاساابه گرد

RMSEA ،RMR ،NFI،CFI  تيااادر نها وAGFI 

محاسبه شده براي کل مدل، نشان از بارازش مادل دارد.   
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 و RMSEA اسات کاه مقادار    حيالزم به توضا  انيادر پ

RMR  8/0متر از ک ، GFI و AGFI درصاد و   90 يباال

دهنده اعتباار مادل هساتند.     اننش يهمگ ك،يبه  كينزد

برخوردارناد. در   يمطلاوب  ريهاا از مقااد   شاخص نيهمه ا

بارازش   ،يعاامل  ليهاي برازش الگو در تحل شاخص جهينت

 .ندينما يم دييالگو را تأ

و  نيشاايپ يهااا توجااه بااه مطالعااات و پااژوه  بااا

 يپاژوه  حاضار، باا وجاود تماام      يهاا  افتاه ي نيهمچن

 يماادرن در شااهرها يزناادگ يبشاار باارا يدسااتاوردها

 ديا را تهد تيکاه هماواره بشار    يخطر نده،يهوشمند و آ

عواطاف،   ات،يا فقادان احساساات، روح   ايکاه   کند يم

از رواباط   يسابك زنادگ   رييا و ... به واسطه تغ اتياخالق

 نيا است. در ا يو جهان يالملل نيبه انسان مدرن، ب يانسان

توجااه بااه  اباادي يروزافاازون ماا تيااگااذار آنچااه کااه اهم

 ديا اسات کاه با   تيّانساان  يو روح واال يانساان  يها هآموز

 ياي و اجرا يزيا ر برناماه  ،يبررسا  يمتاول  يتوسط نهادها

در  ينق  مهم ،يذات فيبه لحاظ وفا ها يگردد. شهردار

 ميتعل ياصل يدارند  هرچند متول يشهروند موزشنظام آ

 كنيلا  باشد  ينظام آموزش و پرورش م رانيدر ا تيو ترب

 تواناد  يدو نهااد ما   نيا يمساع كيو تشرارتباط  يبرقرار

را  ريمسا  نيا رو در ا  ياز مسائل و معضاالت پا   ياريبس

 .ديو حل نما يريشگيپ ،ينيب  يپ

 ي: سااازوکارهاگااردد يماا شاانهاديراسااتا پ نيااا در

باا   يمنشور نظام آماوزش شاهروند   نيمناس  جهت تدو

 ،يجاوانمرد  ،يوجدان کاار  ،يدوست نوع يها نگرش مؤلفه

 هيااروح ،ياايگرا ادب و مالحظااه، قااانون  ،يرفتااار ماادن 

اعتماد باه نفاس، رفتاار     ،يريپذ تيمسؤل ،ييجو مشارکت

و  ينا يد يهاا  آماوزه  رب يرفتار مبتن ،ياسسي – ياجتماع

هوشامند   يو حكمرانا  داريو توسعه پا ستيز طيمح ،يمل

و  كياسااتراتژ يزياار برنامااه ني. همچناارديصااورت پااذ

باا   يرونددر نظام آماوزش و آماوزش شاه    يساز فرهن 

 ،يجوانمرد ،يوجدان کار ،يدوست نوع يها توجه به مؤلفه

 هيااروح ،ياايگرا ادب و مالحظااه، قااانون  ،يرفتااار ماادن 

اعتماد باه نفاس، رفتاار     ،يريپذ تيمسؤل ،ييجو مشارکت

و  ينا يد يهاا  بر آماوزه  يرفتار مبتن ،ياسسي – ياجتماع

هوشامند   يو حكمرانا  داريو توسعه پا ستيز طيمح ،يمل

 .رديقرار گ تيدر اولو

  

 مناب  -7

(. تادوين  1400خااني، مرتضاي. )  اسفندياري، محسن  موسي

مدل بومي و پاردايمي مديريت دانا  رصاد اطالعاات    

نشريه اقتصاد و ماديريت  شهري در شهرهاي هوشمند. 

 .118-101(، 34)9شهري، 

 اي مقدمه(. 1394) .ي، عليرانآ نايعباسي، مصطفي  آباد بهمن

. چااپ اول، تهاران:   هوشامند  شاهر  يمباان  و کليات بر

 دانشگاه صنعتي امير کبير
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)موردمطالعه: شاهر تبرياز(. نشاريه اقتصااد و ماديريت      
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