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Abstract 

Introduction: The creation and development of smart cities requires the creation of a suitable 

platform, infrastructure and capacity for the sharing and using capital and knowledge assets, 

including data, information and knowledge produced by citizens, the government and various 

organizations in all fields. One of the main problems in and obstacles to the creation and 

development of smart cities is that knowledge assets of different types are distributed in 

different sectors or even in different regions related to stakeholders, as well as their 

ownership system and the purpose of using them. These are important ethical issues that need 

to be addressed by stakeholders/trustees in smart cities. The current state of active 

information and knowledge centers in the country, related to the sharing knowledge assets 

has created obstacles to the smart transformation and smartening the above centers in data-

oriented and knowledge-based smart cities. The present study, while pointing to the need for 

inter-organizational knowledge-sharing in smartening socio-cultural organizations, including 

information and knowledge centers, seeks to state the problems as the factors affecting the 

current state of inter-organizational knowledge sharing and the importance of identifying the 

underlying factors, steps, processes, methods and tools and ultimately the consequences in 

above centers in the context of smart cities. 

Methodology: The present applied study has been compiled with an analytical review 

approach using the documentary-library method based on the literature review and related 

texts in the fields of knowledge management, smart cities and cultural development of these 

intelligent cities focusing on cultural institutions providing information and knowledge. In 

the present study, by using the documentary method, after explaining the position of 

information and knowledge organizations and centers in the smart city on the one hand, and 

the necessity of inter-organizational knowledge sharing in the smart city on the other hand, 
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the necessity of inter-organizational knowledge sharing in the smartening up information and 

knowledge organizations and centers has been discussed. 

Findings: Sharing inter-organizational knowledge and knowledge capital are one of the key 

issues in the creation and development of smart cities. Socio-cultural organizations, as the 

providers of information and knowledge, have an important role in the cultural development 

of smart cities in dimensions of people and smart life, although there is no effective 

interaction and coordination between these organizations, their resources and actions. Under 

the management and share of existing assets between these organizations, re-employment in 

the production and use of data, information and knowledge is prevented by various 

organizations, reducing the costs and the ability to share knowledge assets is effectively 

utilized in terms of planning, decision-making and smartening services . 

Conclusion: Smart cities will be the result of interactions between citizens, organizations 

and urban functions using data, information, knowledge and information and communication 

technologies. As a result, it is necessary for all the organizations that are the source of 

providing services to citizens in certain areas in the city, based on a series of common data, 

information and knowledge and at a common point, to make their decisions and only the 

result of the works of several organizations should be presented to the main beneficiaries or 

citizens. In this regard, smart cities as new urban ecosystems using an open data, information 

and knowledge as well as innovation system will lead to the integration of digital information 

and communication technologies, knowledge assets and consequently, increased 

responsiveness to citizens and improved quality of life. On the other hand, the ultimate goal 

of the smart city is to provide smart services in all areas related to urban life. Activities in the 

field of information and knowledge are associated with significant changes in the social and 

cultural structure of life and intelligent citizens and open a new arena for policymakers, 

including cultural organizations such as information and knowledge organizations. 

Keywords: Information and Knowledge Organizations, Inter-organizational Knowledge 

sharing, Knowledge Assets, Knowledge Management, Smart City, Socio-cultural 

Organizations  
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 چکیده
 درصدد   دانش،  و  اطالعات  مراکز   یدر هوشمندساز   یسازمان ان ی ضرورت اشتراک دانش م   نیی تب   یراستا   در  مطالعه  نی ا  : مقدمه 

 در ها و ابزارها و  روش   ندها، ی مراحل و فرا   رگذار، یتأث   ی ا نه ی عوامل زم   ییشناسا  تی اهم   نی موجود و همچن   تیدر مورد وضع   است، 

 . کند   مسئله  طرح   هوشمند  ی شهرها   بستر در   فوق  مراکز   در   ی سازمان ان ی م   دانش  اشتراک از   حاصل ی امدها ی پ   تی نها

  متون   و   ات ی ادب بر    ی مبتن   ی ا کتابخانه ـ    ی اسناد   روش   از   استفاده   با   ی ل ی تحل   ی مرور   کرد ی رو   با   حاضر   ی کاربرد   ـ   ی اد ی بن   مطالعه :  شناسی روش 

 .  است   شده   ن ی تدو   دانش   و   اطالعات   مراکز   بر   تمرکز   با   شهرها   ن ی ا   ی فرهنگ   توسعه   و   هوشمند   شهر   دانش،   ت ی ر ی مد   ی ها حوزه   در   مرتبط 

 و   تولید در  کاریدوباره از  دانش، و اطالعات   مراکز ان یم موجود یدانش ی هاییدارا  گذاریاشتراک و  تی ری مد سایه در :  ها یافته 

 ی ها ییدارا  اشتراک  قابلیت از  و یافته  کاهش  هاهزینه شده، جلوگیری ذکرشده  مراکز  توسط دانش و اطالعات  داده، از استفاده

 .شودیم یبرداربهره مؤثری طوربه  خدمات  یهوشمندساز و هاگیریتصمیم ها،ریزیبرنامه راستای  در یدانش

ی شهری با استفاده از داده، اطالعات،  کارکردها   و   نهادها   شهروندان،   ان ی م   ی ها کنش برهم   جه ی نت هوشمند    ی شهرها :  گیری نتیجه 

نتیجه، الزم است تمام سازمان دانش و فناوری  بود. در  ارتباطات خواهد  به  هایی که در شهر، منشأ  های اطالعات و  ارائه خدمات 

ای مشترک، تصمیمات خود  های مشخصی هستند، بر اساس یک سری داده، اطالعات و دانش مشترک و در نقطه شهروندان در حوزه 

در این راستا شهرهای    نفعان اصلی یا همان شهروندان ارائه گردد. ای که حاصل کار چند سازمان است به ذی فقط نتیجه   را اتخاذ کرده و 

های  های شهری جدید با استفاده از نظام داده، اطالعات، دانش و نوآوری باز، منجر به یکپارچه شدن فناوری بوم عنوان زیست هوشمند به 

 تبع، افزایش پاسخگویی به شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی آنان خواهند شد.  ها و به دیجیتالی، دانش و دارایی 

اجتماعی، شهر هوشمند، مدیریت    های فرهنگیهای دانشی، سازمانسازمانی، داراییمیاناشتراک دانش  :  های کلیدیواژه

 دانش، مراکز اطالعات و دانش 

 

 ی و اطالع رسان ینامه کتابدارپژوهش

 دسترسی آزاد  https://infosci.um.ac.ir مقاله پژوهشی
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 مقدمه 

ریزی،  ای را در برنامههای اخیر مسائل پیچیدهها و سالرشد سریع جمعیت شهرنشین طی دهه

های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... ایجاد نموده  زمینهبرداری از شهرها در تمام  توسعه و بهره

المللی در آن نقش دارند  است. مسائلی که تغییر و تحوالت فناورانه، جمعیتی، اقتصادی، سیاسی و بین

جوامع از جمله شهرها با تحول اساسی    19(. در دو سال گذشته نیز با ظهور بحران کووید  1396)قنبری،  

زندگی ش روبرو شدهدر  ) هری  این Shanafelt, Ripp & Trockel, 2020اند  از  راستای (.  در  رو، حرکت 

برنامه و  پایدار  توسعه  توانمندسازی، مشارکت، حکمرانی شهری،  ریزی شهری در عصر مفاهیمی چون 

عه هایی است که در راستای توسحاضر ضرورتی انکارناپذیر است. راهبرد رشد هوشمند شهری یکی از ایده

( و باعث ذخیرۀ انرژی و هزینه، تحویل خدمات 1397زاده و مفیدی،  پایدار شهری مطرح شده )رضوی

(. در  Madakam & Ramaswamy, 2013)شود  بهتر، کیفیت زندگی بهتر و کاهش ردپای محیطی می

دن و پایدارتر های مدیریتی فراگیر، مسیر هوشمندتر شها، خدمات و نظامها، زیرساختاین میان فناوری

 (. ,Yigitcanlar & Lee 2014)اند شدن شهرها را سهولت بخشیده

هوشمند دانسته و معتقدند    شهر( فناوری، مردم و سازمان را سه جزء مهم  2002)  1پاردو   و  داوس

 به  منجر  حوزه،  سه  نیا  در  زمانهم  توسعه  و  یگذارهیسرما  که  شود  یتلق  هوشمند  تواندیم  یزمان  شهر

 ۀ یکپارچ   اندازچشم  به  دیدگاه   نیا  که  است  ی هیبد.  شود  شهروندان   یزندگ   تیفیک  یارتقا  و   داریپا  رشد

(. در این راستا، شهرهای مختلف از ابزارهای 1396)قنبری،  دارد نیاز آن  کنشگران و هازیرساخت  و شهر

اند، اما مشارکت در مراحل اولیه نفعان خود استفاده کردهمتفاوتی برای بهره بردن از مشارکت اجزاء و ذی

های دانشی اعم از داده، اطالعات و دانش موضوعی مهم و متداول دنبال آن اشتراک سرمایه و داراییو به

نفعان و کنشگران شهر هوشمند بوده است منزله یکی از ذیهای مستقر در شهرها بهن سازماندر میا

(Dameri & Ricciardi, 2015.) 

، طرفک ی از قابل رهگیری است.دو گرایش کلی   در میان تعاریف و تعابیر موجود از شهر هوشمند،

نموده  محیطی و ...( تأکید  وری، زیست شهری )دانش، فنا از زندگی    ایای از تعاریف فقط بر جنبهمجموعه 

که    دانند ی م در ارتباطی    رااز طرف دیگر، برخی تعاریف تفاوت و تمایز اصلی در مفهوم شهر هوشمند  و  

مفهوم شهر هوشمند   رو،ن ی ا   از شده است.    ده ی وجود دارد و د  یشهر   ی زندگ  یها تمام ابعاد و جنبه   انی م 

 کرد ی رو کننده  منعکس   ر ی اخ   ۀدست   ف یاست. تعار  یشهر  توسعه و   تی ر ی در مد   جامعی  کرد ی رو از اتخاذ    ی حاک

اطالعات و ارتباطات بوده و تعادل   ن ی نو   ی ها ی از فناور   ی ر ی گ با بهره   ی شهر   ی در قبال مشکالت زندگ  جامعی 

  قات ی )مرکز تحق   دهد ی را نشان م   ی شهر   2سازگانبوم   ک ی در    ر ی درگ   ی فرهنگ  یو اجتماع   یاقتصاد   ،ی عوامل فن

 
1. Dawes & Pardo 

2. ecosystem 
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  ۀ خردورزان  تی ر ی هوشمند است که همراه با مد   ی زمانشهر    ر، ی اخ   ش ی اساس گرا   بر (.  1400شهر هوشمند،  

طب  طر   یع ی منابع  از  و   یانسان   ـ  یاجتماع   یها ه ی سرما   در   های گذار ه ی سرما   ،یمشارکت   یحکمران   قی خود، 

بهتر    تی ف ی و ک   داری پا  یاطالعات و ارتباطات منجر به رشد اقتصاد   یها ی فناور  مدرن   و  یسنت  ی ها رساخت ی ز 

)شو   یزندگ همچن Caragliu, Del Bo & Nijkamp, 2011د  شهر   ن ی (.  هوشمند،  از    ی شهر  که  است 

  ی هاسامانه   ی برا   ید یاطالعات کل   ی سازکپارچه ی و    ل ی تحل   افت،ی در   ی اطالعات و ارتباطات برا   یها ی فناور 

 را  دانش   تا   است  قادر  دارد؛  ی ار یبس   ی های ستگی شا   شهر   نی (. ا IBM, 2010)   کند ی شهر استفاده م  ی ا ه ی پا

 ،ی ستگی از دانش و شا   ن ی همچن   ؛ کند  لی تبد   ی فرد منحصربه   و   ز ی متما   ی های توانمند   به   را   آن   و  کند   د ی تول 

کرد؛   دی توان از آن تقل ی م   یسخت که به   ی طور کند، به ی م   بی ترک   لی اص   یکرده و آن را در قالب  جادی ا   ییافزا هم 

  ی فکر  ه ی بستر سرما  نی خلق کند و توسعه رفاه را بر ا   یفکر   ه ی سرما   تواندی م  را ی شهر هوشمند است ز  ن ی ا 

و   یر ی ادگ ی   ی باال برا   تی با ظرف   ییهان ی عنوان سرزم هوشمند به   ی(؛ شهرها Komninos, 2006بگستراند ) 

  ی هارساخت ی محور و ز دانش   یها سازمان   نهادها،  شهروندان،  تی خالق   ه یکه بر پا  شوندی شناخته م  ی نوآور 

 Ergazakis, Metaxiotis)   شوندی نهاده م ان ی بن دانش   ت ی ری ارتباطات و مد   ی منظور برقرار به   هاآن   ی تالی ج ی د 

& Psarras, 2004; Komninos, 2006 .) 

شهر هوشمند   مفهوم   در   ات،ی موجود در ادب   ف ی تعار   گر ی د  ن ی همچن   و  ذکرشدهو اهداف    ف ی اساس تعار   بر 

 Chourabi et)  رند ی گ ی متعدد است در نظر م   ی ها رنظام ی ز   ی که دارا   نظامی   عنوان به اول شهر را    ه در درج 

al., 2012 رفتار   هماهنگ   و  هدفمند  وهی ش   به  موجود   یها رنظام ی ز   شدهسبب کل    ک ی عنوان به عملکرد   نی (. ا 

هوشمند است   یشهرها   ه مطالع   ی برا   تر ی کل  دیید   جادی ا   ی برا   یراه   ز ی ن  2از التور  1شبکه کنشگر  ه ی . نظرکنند 

(. در Ferronato & Ruecker, 2018)  گذارند ی م  ر ی ها تأث شبکه   رساخت ی که در آن تمام اقدامات در بستر و ز 

 بر   یشهر   یزندگ  یات ی ح   یها ت ی قابل   و  ابعاد  یتمام   در  هوشمند  خدمات   ارائههدف شهر هوشمند    ت،ی نها 

  چلر ی پ   و  نگری ف ی گ   یمفهوم  مدل  اساس   بر .  است  ی نوآور   و  یفناور   دانش،  ی ها یی دارا   و  هی سرما   انواع   یمبنا 

هوشمند، دولت هوشمند،   یگانه »اقتصاد هوشمند، مردم هوشمند، زندگ (، ابعاد شش 2007)   3ک ی النووی م 

جابجا   ست ی ز ط ی مح  و  جامع   ییهوشمند  از   ;Anthopoulos, 2017)   برخوردارند   ی شتر ی ب   ت ی هوشمند« 

, 2018Moustaka, Vakali & Anthopoulos, 2017; Moustaka, Vakali & Anthopoulos.) 

 انواع   که  است  هوشمندی  جسم  به  شهر   بدنهدر ساختار شهر هوشمند هدف، تبدیل    گر،ید  یسو   از

صورت بالدرنگ کسب و تحلیل مختلف به  ابزارهای ها و  طریق روش  از  مختلف  نقاط   از  را  ی دانش  یهاییدارا

طوری که شهر را به جسمی پایدار و سرزنده تبدیل ها پاسخ مناسبی ارائه دهد، بهنموده و نسبت به آن 

شود به شهرها در زمینۀ ها و اطالعات کسب میعبارت دیگر، دانشی که از پردازش و تحلیل دادهنماید. به

 
1. actor network theory (ANT) 
2. Latour 

3. Giffinger & Pichler-Milanović 



 10...  در یسازمان انیضرورت اشتراک دانش م                                                       1401، سال  2، شماره 12دوره 

 

فرصتضعف  شناسایی و  زمینه ها  تمامی  در  خود  تعیینهای  عاملی  و  نموده  کمک  در ها  کننده 

نیازهای اصلی  عبارتی داده، اطالعات و دانش پیشگیری، طراحی و ارائه خدمات هوشمند است. به تصمیم

di, Mouskata et al., 2018; Al Nuaimi, Al Neya)برای تبدیل شهر معمولی به شهری هوشمند هستند  

Mohamed & Al-Jaroodi, 2015  .) 

  که   است  نیادر این راستا، یکی از مسائل و موانع اصلی در استقرار و توسعه شهرهای هوشمند،  

  شده  عیتوزگوناگون،    گرانیبه باز  مربوطمناطق مختلف    ا ی  ها بخش  در  مختلف  انواع  از  یدانش  یهاییدارا

  دیکه با  زدیانگیرا برم  ی مهم اخالق  موضوعات هاآنهدف استفاده از    و  ها آن  تینظام مالک  نیهمچن  ؛است

  ازمندین  یکل  طوربه  ن،ی. بنابراردیقرار گ  ی دگیهوشمند مورد رس  یدر شهرها  انیمتول/نفعانیتوسط ذ

 ی (. در واقع، شهرها Bianchini & Avila, 2014; Cobb, 2016; Kitchin, 2016)مؤثر است    یتیریمد  هیرو

ی با استفاده از داده، اطالعات،  شهر  ی کارکردها  و   نهادها  شهروندان،  انیم یهاکنشبرهم  جهینتهوشمند  

هایی که در شهر، های اطالعات و ارتباطات خواهد بود. در نتیجه، الزم است تمام سازماندانش و فناوری

ارائه خدمات به شهروندان در حوزه  اساس  منشأ  بر  یک سری داده، اطالعات و  های مشخصی هستند، 

ای که حاصل کار چند  فقط نتیجه  دانش مشترک و در یک نقطۀ مشترک، تصمیمات خود را اتخاذ کرده و 

ارائه گردد )رضوی سازمان است به ذی ؛ صادقی،  1397زاده و مفیدی،  نفعان اصلی یا همان شهروندان 

های  هایی دانشی میان سازمان و تبادل دارایی عبارت دیگر، الزم است سازوکارهایی جهت انتقال  به (.  1391

سازمانی در نظر گرفته شود. این در حالی است که  گذاری دانش میان یک حوزۀ کاری یا در اصل اشتراک 

سازمان مصاحبه  مسئوالن  برخی  با  اولیه  شهرداری های  عملکرد  رصد  همچنین  و  خبرگان  و  سایر  ها  و  ها 

و خدما سازمان  آن   شده ارائه ت  های دولتی و خصوصی  نشان می توسط  به شهروندان در کشور  که  ها  دهد 

ها مستقل از یکدیگر طراحی شده و هر کدام بدون توجه  ها از جمله ارائه خدمات آن فرایندهای کاری سازمان 

ی  ها، مأموریت و ارائه خدمات خود را مستقل از دیگران طراح های سایر سازمان ها و دارایی و استفاده از قابلیت 

دهند. در این میان، مراکز اطالعات و دانش در کشور نظیر کتابخانه ملی ایران، پژوهشگاه علوم و  و انجام می 

کتابخانه  )ایرانداک(،  ایران  اطالعات  کتابخانه فناوری  نهاد  به  وابسته  عمومی  و  های  کشور  عمومی  های 

های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  ی، کتابخانه علوم و فناور   ی رسان اطالع   ی ا مرکز منطقه ها،  شهرداری 

جانبه  طور کلی توسعه همه ها و ... که در توسعه فرهنگی اجتماعی و به های مدارس، دانشگاه و نیز کتابخانه 

اند؛ بدیهی است وضعیت فعلی این مراکز  شهرهای هوشمند نقش مهمی دارند، از این موضوع مستثنی نبوده 

اشتراک دارایی د  با  ارتباط  مراکز ذکرشده در  ر  را در تحول هوشمند و هوشمندسازی  موانعی  دانشی،  های 

بنیان ایجاد کرده است. در این زمینه، مطالعه حاضر در راستای تبیین  محور و دانش شهرهای هوشمند داده 

میان  دانش  اشتراک  دانش، درص ضرورت  و  اطالعات  مراکز  مورد  سازمانی در هوشمندسازی  تا در  است  دد 

ها و ابزارها و  ای تأثیرگذار، مراحل و فرایندها، روش وضعیت موجود و همچنین اهمیت شناسایی عوامل زمینه 

 کند. سازمانی در بستر شهرهای هوشمند طرح مسئله  میان در نهایت پیامدهای حاصل از اشتراک دانش  
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 شناسی روش

کشف   ی اد یبن   مطالعات  ه است. هدف عمد   ی کاربرد ـ   ی اد ی بن   ی ا مطالعه  هدف،   اساس   بر   حاضر   مطالعه 

و قانون    هی و وضع نظر   جادی و ا  هاده یپد   ان یبه کشف روابط م   شتری دانش بشر است و ب   شی مجهوالت و افزا 

 مشترک   ،ی عموم  یها ی ژگ ی و   کشف   ق یطر   از   پژوهشگر  پژوهش،   نوع   ن ی (. در ا 1389  ،ی )کازب  پردازدی م  یعلم 

 ن ی ب   یدرون  یهمبستگ   و مطالعه   بر   و   کندی م فراهم هاه ی نظر   گسترش  و توسعه   ی برا  را فرصت   ی کل  اصول  و 

 خاص   ای نه ی زم در    ی دانش کاربرد   توسعه   ، یهدف مطالعات کاربرد   گر، ید   ی . از سو کند ی م   د ی تأک   رها ی متغ 

  ی به اصول و قواعد ی اب ی و دست  ی مشکالت زندگ   ی حل برا کردن راه  دا ی (، پ 1376  ، ی )سرمد، بازرگان و حجاز 

محصول و ارائه خدمات کمک    ییبه کار بسته شود و به بهبود و کارا   یو عمل   یواقع  یها ت ی است که در موقع 

امکان کاربرد دانش   ی بلکه آزمودن و بررس   ست، ی ن   ی کشف علم  ی نوع پژوهش هدف اصل  ن ی کند. در واقع، در ا 

  ی در هوشمندساز  ی سازمانان یضرورت اشتراک دانش م   ن یی تب   جنبه اساس مطالعه حاضر، از    ن ی است. بر ا 

 مراکز جنبه که بر    ن ی و از ا  ی اد ی بن   ای مطالعه هوشمند    ی از کنشگران مهم شهرها   ی کی   عنوان به ها  سازمان 

نقش مهم و  ی هوشمند دارا   ی شهرها   یاجتماع  ی فرهنگ توسعه ( که در خاص نه ی زم  ک ی اطالعات و دانش )

 .شودی محسوب م   یکاربرد   ای مطالعه  دارد،   دی بوده، تأک  ی رگذار ی تأث 

، دارای رویکرد مروری تحلیلی است و با استفاده اطالعات همچنین این مطالعه از نظر روش گردآوری  

های مدیریت دانش، شهر هوشمند  ای مبتنی بر ادبیات و متون مرتبط در حوزهاز روش اسنادی ـ کتابخانه

بر مراکز اطالعات و دانش تدوین شده است. روش اسنادی،    و توسعه فرهنگی اجتماعی این شهرها با تمرکز

های اسنادی، به مند و منظم از دادهای نظامکند تا با استفادهروشی کیفی است که پژوهشگر تالش می

بندی و ارزیابی مطالب مرتبط با موضوع پژوهش خود اقدام کند. روش اسنادی کشف، استخراج، طبقه 

 یدر روش اسناد  نخست  رایاست؛ ز  انهیگرالیتقل  یاچراکه روش کتابخانهاست،    ایفراتر از روش کتابخانه

به کار گرفته   یدر روش اسناد  یفنون متعدد  دوم اینکهاستفاده کرد؛    یارکتابخانهیاز اسناد غ   توانیم

در کتابخانه است. در کل روش   دسترسقابلروشمندتر از صرف خواندن چند متن    اریکه بس  شوندیم

های کیفی، تحلیل پژوهشی متعددی از جمله فراتحلیل   فنون  از  تواندیم  مستقل  روشدر مقام    یاسناد

طبقه و  کدگذاری  و  ثانویه  تحلیل  آمارها،  مجدد  تحلیل  و  محتوا،  فسایی  )صادقی  کند  استفاده  بندی 

 (. 1امه آمده است )شکل (. مراحل و فرایند انجام مطالعه در اد1394منش، عرفان
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 ( 1394منش،  . خالصه فرایند و مراحل انجام پژوهش )صادقی فسایی و عرفان 1شکل  

 

 االتؤس تعیین اهداف و  

  

  

  

  

  

  

 انتخاب موضوع

  

  

 های اکتشافیبررسی  

 هاسازمان رجوع به مراکز و -

 هاکتابخانه -

 پایگاه اطالعات -

 مطالعات -

مشورت با مسئوالن  -

 اجرائی و متخصصان

 پیشینه تحقیق

 انتخاب رویکرد نظری

آوری اسنادجمع  
گیری از منابعنمونه    

بررسی منابع فنون    
  

    

  

  

 گزارش

 نظریه ـ زنینظر: گمانهنقطه

 تعیین واژگان کلیدی -

استفاده از نمایه و فهرست  -

 مطالب

 برداریفیش -

 بندیطبقه -

 هاتقلیل داده -

 نگارش

 پردازش:

ارزیابی مجدد و رعایت ادبیات 

 پارادیمیک

 اشباع مطالعاتی

 

سازمانی اشتراک دانش میان
 مراکزدر هوشمندسازی 

اطالعات و دانش در 
 شهرهای هوشمند
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استفاده از روش اسنادی پس از تبیین جایگاه مراکز اطالعات (، در مطالعه حاضر، با  1بر اساس شکل ) 

سازمانی در شهر هوشمند از سوی دیگر، سو، و لزوم اشتراک دانش میان و دانش در شهر هوشمند از یک 

 سازمانی در هوشمندسازی مراکز اطالعات و دانش پرداخته شده است.ضرورت اشتراک دانش میان به 
 

 هایافته
 هوشمند شهر  در  دانش  و اطالعات  مراکز

مدل شاخصدر  هوشمند،  زندگی  و  مردم  ابعاد  ذیل  هوشمند  شهرهای  ابعاد  و  فرهنگی    هایها 

زیست، خدمات فضایی و ... در نظر ونقل، محیطها مانند بانکداری، حملاجتماعی در کنار سایر شاخص

گانه شهرهای هوشمند، شهر هوشمند  ن ابعاد ششطور مثال، در راستای بُعد مردم از میااند. بهگرفته شده

های انسانی و رسیدن برداری از قابلیت های متعددی را در جهت بهره محور است که فرصت شهری مردم 

 سبک   شامل  زین  هوشمند  یزندگ  بُعد(.  Khatoun & Zeadally, 2016)   دنمای به زندگی خالق، ایجاد می

 متنوع  امکانات  با   که  بوده   ارتباطات  و  اطالعات  یهایفناور  بر  یمبتن  مصرف  وهیش  و   رفتار  و   عادات  ، یزندگ

 (. 1)جدول  است تحقق قابل ی رفاه لیوسا  کنار  در سالم یزندگ و  یاجتماع  ،یآموزش ، یفرهنگ

 
 ( Khatoun & Zeadally, 2016)هوشمند    یزندگ   یهاو شاخص   ارهای. مع1  دولج

 ها شاخص ارها یمع ُبعد 

  یزندگ

 هوشمند 

 تئاتر  و موزه کتابخانه، نما، یس در حضور درصد  ی فرهنگ  امکانات

 ی بهداشت  طی شرا
  مارستان یب  یهاتخت نسبت  شهر، ساکنان تعداد به پزشکان  نسبت

 شهر  ساکنان   به

 ت یجنا  و جرم   نرخ ی فرد تیامن

 وپرورش آموزش امکانات
  نظام  تیفیک از  تی رضا  زانیم ،یآموزش نظام از  ت یرضا  زانیم

 شهر   ساکنان به   نسبت  آموزاندانش تعداد  ،یآموزش

 ست یتور اسکان ی هاشب  تعداد جذاب،  یگردشگر یهامکان تعداد ی گردشگر تیجذاب 

 فقر   نرخ ی اجتماع وحدت و انسجام 

های فرهنگی اجتماعی در شهرهای  ( نشان داده شده است، امروزه فعالیت1گونه که در جدول )همان

از جایگاه ویژه ابعاد مختلفی نظیر زندگی و مردم هوشمند  ای برخوردار شده است چراکه هوشمند در 

 را   خود  تیشخص   و  توسعه  را  خود  یا سازند، استعدادهاعضای جامعه از طریق آن خودشان را محقق می 

 به   یتوجهیب  نیهمچن(.  1384  ،یسلطان   فهیخل   فیشر  وی  جعفر  رشاهیم  ،یدیرش)  دهندیم  گسترش

 توسعه   کنار  در  فرهنگ  توسعه  که  روستنیا  از.  دارد  دنبالبه  را  ها حوزه   ریسا  در  یینارسا  فرهنگ،  مقوله

  ،یگدل یب)   رودیم   بشمار  ها حکومت  ف یوظا  از  یکی  عنوانبه  یاقتصاد  توسعه  و   ی اجتماع   توسعه  ،یاسیس

  با   نمادها   و یمعان  انتقال  و  یبرداربهره  د،یتول   حول  که  شودیم  محسوب یتیفعال یفرهنگ  تیفعال(.  1395
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 (.1388 ،یمیمق  و ی کاوس)  ردیگیم صورت یانسان یمعنو یارتقا هدف 

  اهداف  یعمل  تحقق  یراستا  در  و   شهرها   بطن  در  ی اجتماع   یفرهنگ  یهاتیفعال  نهیزم  در  که  یمراکز

 ی شهرها   در  یفرهنگ   یهاتیفعال  و  فرهنگ   توسعه  در  یمهم  نقش  کنندیم  تالش  ی فرهنگ  یهااستیس  و

 از  کلمه  عیوس  ی معنا  در  ها سازمان  گر،ید  یسو  از(.  1390  ان،یشاهرخ  و   یسینف)  دارند  هوشمند

  یفرهنگ  سازمان  ف،یتعار  در رو،نیا  از(.  1393  بارسو، و دریشنا)  هستند یکنون اجتماع  یاصل  ی هاشالوده

  و  کرده   انتخاب  یفرهنگ  یهاتیفعال  انیم  از  را  خود  یاصل  فیوظا  ای  و  تیمأمور  که  دانندیم  یسازمان  را

  ؛1384  ،یموسو  و  بهجت  اء، ی اول)  اندآمده  وجود  به  اجتماع  ی فرهنگ  مسائل  و   ها چالش  با   بهتر  مقابله  در

, 2014 Tutar, Altinoz & Cakiroglu  .)قانون   توسعه،  یهابرنامه)  کشور  یباالدست  اسناد  به  مراجعه  با 

  و  وپرورش آموزش   نیادیبن  تحول  سند  کشور،  یفرهنگ  یمهندس  نقشه  کشور،  یعلم  جامع  نقشه  ،یاساس

 توان شناسایی نمود. های متعدد فرهنگی را میهای مرتبط با فرهنگ، سازمانبخش در ژهیوبه...(  

های توسعه فرهنگی اجتماعی، کسب اطالعات و دانش توسط افراد جامعه از جمله  یکی از مالک

ف کتابجایگاه  و  کتاب    ،یرچیزنج  و  رانوندزادهیب  کمال، سرخ )  است  جامعه  افراد  انیم  در  خوانیرهنگ 

 مهمتر   جایگاهی   دارای  و   است  فرهنگی  توسعه  ابزار  کارآمدترین  و  مجهزترین  کتاب  گر، ید  عبارتبه(.  1390

  یفرهنگ   یهاتیفعال  از  یکی  که  یاگونهبه(  1394  فرد،نینوش  و  یرحمان)   بوده  یجمعارتباط  وسایل  سایر  از

  ،یکیب)  است  مطالعه  و  یخوانکتاب  فرهنگ  جیترو  19  دیکوو  یریگهمه  از  پس  دوران  در  ژهیوبه  مهم

  اجتماعی  ساخت   در  مهم   تغییراتی  با   که  دانش   و   اطالعات   حوزه  در   مهم  ی هاتیفعال  شک   بدون(.  1399

  یهاسازمان  جمله  از  کشور  فرهنگی   گذارانسیاست  فراروی  را  جدیدی  عرصه  است  همراه  جامعه  فرهنگی  و

 . گشایدمی ی اجتماع  یفرهنگ

های نوین سعی در کسب هرچه بیشتر اطالعات گیری از فناوری در شهرهای هوشمند که با بهره

  و دانش  رشد دارد، فراهم آوردن اطالعاتنفعان مختلف روندی روبهداشته و ارتقای سطح دانش توسط ذی

توانا  ینوع  موقع،بهمناسب و   و در   ی اجتماع   یفرهنگ که به رشد    ی قدرت  شود؛یمحسوب م  ییقدرت و 

 . شودیم منجر اطالعات گردش نهیزمتر در جوامع فعال یاسیس یاقتصادبه رشد  جهینت

اطالعات و دانش  قصد یادگیری و دست یافتن به  ی بهخوانکتاب  به  عادت  و   مطالعه  راستا،  نیا  در

های فرهنگی  شود، هدف سازمانهای سنجش توسعه و پیشرفت جوامع نیز محسوب میکه یکی از راه

(.  1386  داورپناه،و    یزچیقناوها صورت گرفته است )متعدد بوده و اقدامات متعددی از سوی آن   اجتماعی

برنامه  یاجتماع   یفرهنگ   یهاسازمان  نیا  جمله  از در  و چشمکه  فعال  اقدامات  ها آن نداز  اها    یهاتیو 

  یمل   کتابخانه  رینظ  ییهابه سازمان  توانیم  شدهیطراحو    فیتعر  گفتهشیتحقق هدف پ   یبرا  ی گوناگون

  نهاد  به  وابسته  ی عموم  یهاکتابخانه(،  رانداکی)ا  رانیا  اطالعات  یفناور  و   علوم  پژوهشگاه   ران،یا

 کانون   یهاکتابخانه  ،یفناور  و  علوم  ی رساناطالع   یامنطقه  مرکز  ها، ی شهردار  و  کشور  یعموم  یهاکتابخانه

 .داشت اشاره ...  و  هادانشگاه و مدارس  یهاکتابخانه زین و نوجوانان و  کودکان یفکر پرورش
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 هوشمند  شهر در یسازمانان یم دانش  اشتراک

آن داده    یکه ط  رندیگیدر نظر م  یاره یاطالعات و دانش را زنج  (، داده و1998)  1هالول   و  چکلند

تبد دانش  به  اطالعات  و  اطالعات  بستر شهرهاشودیم   لیبه  داده  ی. در  از  هوشمند   مرحله محور پس 

نگری، فرایندهای تحلیل ی ترکیبی و آیندههاشاخص  ،یکاوداده  یهاروش  از  استفاده  با ها،داده  یگردآور

های تحلیلی و در نهایت، ارزیابی مستمر بر اساس و سپس انتشار نتایج از طریق انتشار گزارش ها  داده

نوعی همان شبکه اند. این فرایندها بهها در نظر گرفته شدهها و بازنگری فرایندها و فعالیتبازیابی شاخص

 (. 1398آبادی و جباری، اقیبکنند )جعفری ارتباطی تبدیل داده به اطالعات و سپس دانش را ارائه می

که با سرعت   ی ا گونه به های انسانی قرار دارند،  تأثیر فعالیت امروزه شهرها بیش از هر نقاط دیگری تحت  

جمع   ی ار ی بس  گسترش  حال  کالبد   ی ت ی در  ا   یو  و  خدمات   ن ی بوده  را    ی رسانامر  ساکنان   ش یازپ ش ی ب به 

م   ری تأث تحت  بنابرا دهد ی قرار  پ   ازمندین   یرسان خدمات   ن ی چن   ن، ی .  سر   کی نزد   وند ی مشارکت،    ان ی م   ع ی و 

 دانش  و   اطالعات  داده،   از   اعم   یدانش   ی هایی دارا   ی گذار اشتراک   و   سو، ک یشهر از    کی مختلف    ی ها بخش 

در    در (.  Yoo, Min, Jeong, & Shin, 2016)  است   گر ید   ی سو   از   ر،ی درگ   ی نهادها   ان ی م    فرایندی واقع، 

استقرار و   مانند  برای حصول    توسعه مشارکتی  با   هدفیشهر هوشمند چندین سازمان مستقل  مشخص 

ها کننده در این دست از فرایندها برای اجرای فعالیت مشارکت  یها . سازمان پردازند ی یکدیگر به همکاری م 

 (.1394و بذرافشان،    ید )اقدس کننده دارن مشارکت   یها سازمان   ر ی سا  یدانش  ی ها یی نیاز به استفاده از دارا 

فرا  آن  یگذاراشتراک  و  یسازمان انیم  دانش مهم  یتعامل   یندیکه  عامل  گرفتن  برا  ی است  ی 

های دانشی خود اعم از سطوح ها، داراییای که هر یک از سازمانگونه های کارا و اثربخش است. بهتصمیم

ها و ابزارهای گوناگون به اشتراک گذاشته تا از این طریق داده، اطالعات و دانش را با استفاده از روش

کند. همچنین اشتراک  ای مفید، خالق و نوآورانه  هحلهای دیگر را قادر به فهم مسائل و خلق راهسازمان

دانش    تبادل  یاطالعات و ارتباطات برا  یهایفناور  یریکارگبه  شامل  وبوده    ی اجتماع   یفندانش موضوعی  

دانش    یگذاربه اشتراک   یبخشسرعت  یبرا  یدر واقع، همکار  .است  موردنظر  یهاسازمان  انیم  یو همکار

ها روابط سازمان  که   یهنگام  ی دانش  ی هاییدارا  یگذاراشتراک (.  hn, 2004Moller & Sva)است    ازینمورد

 ر یبه اهداف مشترک نظ  یابیدست  یرا برا  شانیهاتیکرده و فعال  جادیخود ا  انیم  یقو  یهارساختیو ز

 ,Hsu, Chai & Kim, 2012; Shih)اتفاق خواهد افتاد    کنند،یهماهنگ م  گریکدیشهر هوشمند با    توسعه

Zhu & Balasubramanian, 2012.) 

حرکت   معنایبه  است  آن  گذاریاشتراک  از  تروسیع  مفهومی  که  یدانش  ی هاییدارا  انتقال   ادبیات،  در

 ۀ بر جنب   کمتر  وهای مختلف بوده  های مختلف یک سازمان و یا سازمانبخش  انیم  یدانش  یهاییدارا

در این فضا منظور از انتقال و اشتراک    گر،ید  انی(. به بWang & Noe, 2010)شود  بین فردی آن تمرکز می

 
1. Checkland & Holwell 
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 مستقل  سازماناز داده، اطالعات و دانش    استفاده جهتایجاد دسترسی برای سازمان    یدانش  یهاییدارا

های دانشی در تمام طور کلی داراییگذاری داده، اطالعات و به(. انتقال و اشتراک Lei, 2009)است    دیگری

شده  تواند منجر به توسعه شهر هوشمند و بهبود کیفیت خدمات ارائههای مربوط به زندگی شهری میحوزه 

متعددی دهد که عوامل  نشان می  شدهانجامهای  (. مرور ادبیات و پژوهش ,2020Roblek & Meško)شود  

اندازها،  سازمانی از جوانب مختلف از جمله اهداف و چشمها، شباهت میاننظیر مهیا بودن انواع زیرساخت

های ها، منابع انسانی، عوامل و مؤلفهها، راهبردها و اقدامات، ریسک، مدیریت ارشد سازماندستورالعمل 

ها،  حقوقی نظیر مالکیت خصوصی سازمانرفتار سازمانی مؤثر نظیر اعتماد و متغیرهای انگیزشی، عوامل 

های موجود و ...  ها، ماهیت داراییها، تدوین دستورالعملرسانیهای جدید و ابزارهای فنی، اطالعفناوری

؛  1394سازمانی اثرگذار است )اقدسی و بذرافشان،  های دانشی میانطور کلی بر انتقال و اشتراک داراییبه
-Hernández & Díaz-011; Gunasekaran & Ngai, 2004; Park, DuqueCragg, Caldeira & Ward, 2

Posada, 2018; Lundgren, Bokrantz, & Skoogh, 2021) . 

ای از ارتباطات  دهنده شبکه پیچیدهاز سوی دیگر، شهر هوشمند از دیدگاه مدیریت دانش، نشان 

 نوآوری  جامعه  یازهاین  به  متصل   هیاسرمتأثیر جریان ترکیبی  است که در حال حرکت و تکامل مداوم تحت

  ، یخصوص  و   ی دولت  مشارکت   توسط  و  شده  ی بانیپشت  شفاف،   و  باز  مناسب،  ی قانون  چارچوب  توسط  که  است

 است   افتهی  یشتریب  سرعت  جامعه،   تیخالق  عامل  و   ی انسان  منابع   تخصص  با  آن  توسعه  که  شده  لیتکم

(Boyes, 2016  .)یبرا  تواندیم   که  است  فنون  و  ابزارها  از  یعیوس  فیط  یدارا  دانش   تیریمد   نیهمچن 

 ی ریگمیتصم  در  شهروندان  ورود  تیتقو  و   ها آن  بیتصو  به  کمک  و  هادهیا  دیتول  هوشمند،  نشیب  لیتسه

( با استفاده از مطالعه موردی 2014)  1ی از پرومب و ایوانواپژوهش.  ردی گ  قرار  مورداستفاده  هوشمند  شهر

، روشی را برای انجام 4و سونگدو   3های لوکزامبورگدر رومانی و استفاده از بهترین روش  2شهر کلوژ نپوکا 

این کار مطرح کرده است. در پژوهش ذکرشده مدلی کاربردی با در کنار هم قرار گرفتن مدل شهرهای  

منزله »ابزاری قدرتمند برای انتقال،  برداری از دانش بهبا هدف بهره  هوشمند اروپا و مفهوم مدیریت دانش،

عنوان محور اصلی تغییر پیشنهاد  به  5توسعه و تحول« پیشنهاد شده است. یک مدل مداخله کارگزار دانش

 (. 2شده است )شکل 

 

 
1. Porumb & Ivanova 

2. Cluj-Napoca 
3. Luxembourg 

4. Songdo 

5. knowledge broker intervention model (KBIM) 
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 ( Porumb & Ivanova, 2014. نقشه ذهنی مدل مداخله کارگزار دانش در شهر هوشمند کلوژ ناپوکا ) 2شکل  
 

رسانی، مشورت و  کارکردهای مرکز یا کارگزار دانشی در بستر شهرهای هوشمند که شامل اطالع

واسطه همکاریپیوند،  )متمرکز(،  نزدیک  بسیار  همکاری  (  ساخت)  ت یظرف  جادیا  و  یراهبرد  گری، 

 Porumb)   است  رگذاریتأث  هوشمند  یشهرها   در  یدانش  ی هاییدارا  اشاعه  و  انتقال  بر  است،  داری پا  مؤسسات

& Ivanova, 2014 .) 

 دانش  و اطالعات  مراکز یهوشمندساز  در یسازمانان یم دانش اشتراک   ضرورت 

هوشمندسازی، استقرار و توسعه شهر هوشمند و لزوم مشارکت میان    ضرورتبه  یاسناد مختلف  در

از یکهای ذیسازمان در  ربط  است.  اشاره شده  از سوی دیگر،  دانش  اشتراک  و  و مدیریت  نقشه سو، 
شورای عالی انقالب فرهنگی( ذیل اقدامات ملی در بند    20/8/1393)مصوب  مهندسی فرهنگی کشور  

مد  2-1 نظام  هوشمندسازی  پیشبه  برای  کشور  فرهنگی  حوادث،  یریت  با  مقابله  و  پیشگیری  بینی، 

ساله قانون برنامه پنج»  102و    69های  های فرهنگی اشاره شده است. همچنین مادهها و آسیببحران 
ایران اسالمی  جمهوری  توسعه  شورا  14/12/1395)مصوب    «ششم  بحث یاسالم  یمجلس  به   )

حوزه   یهوشمندساز در    ی اجتماع   یفرهنگ  ی هادر  است.   ی فناور   جامع  نظام   یراهبرد  سندپرداخته 
و    ،یهوشمندساز  زین(  رانیوزئت یه  8/2/1387)مصوب    ران یا  یاسالم  یجمهور  اطالعات همگرایی 

 شده است. د یها قسازی فناورییکپارچه 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات    1397)مصوب تابستان    نویس برنامه تهران هوشمندپیشدر  

ای نظیر شهرداری تهران، دبیرخانه و مرکز تهران هوشمند( که در آن به اسناد قانونی، سیاستی و برنامه

های کالن ساله جمهوری اسالمی ایران، سیاست انداز بیست قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، چشم 

برنامهسیاستاقتصاد مقاومتی،   پنجم توسعه   های کالن کشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
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کشور، سند ملی توسعه بخش فناوری اطالعات و ارتباطات، سند توسعه استان تهران، وظایف و اختیارات 

  ها و اقداماتی نظیر توسعه زیرساخت اشتراکسازی طرحشورای اسالمی شهر و ... نیز توجه شده، با پیاده

داده تبادل  مدلو  توسعه  بهرهها،  و  توسعه  در  مشارکتی  زیرساخت های  از  و  برداری  بستر  ایجاد  ها، 

های کالن و خدمات شهروندی تالش خواهد شد استخراج،  گذاری دادههای تبادل و به اشتراک زیرساخت 

و تدوین و تنظیم استانداردها و    شده تیریمدصورت باز و یا  ها بهگذاری دادهبرداری و به اشتراک بهره

داده اشتراک  برای  دادهمقررات الزم  تحلیل  بهها،  گزارش کارگیری هوشمندی کسبها،  و  به وکار  دهی 

 نفعان به انجام برسد. ذی

هوشمنددر   شهر  ملی  سند  پیشنهادی  سازمان    ارتباطات)وزارت    چارچوب  اطالعات،  فناوری  و 

های گوناگون دخیل مساعی میان مدیران و سازمانه مشارکت و تشریک( ب1397فناوری اطالعات ایران،  

منزله معیارهای اساسی دستیابی به شهر هوشمند پرداخته شده است. در گزارش در شهر هوشمند به 

فناوری و  ارتباطات  مطالعات  )دفتر  آن  قانونی  الزامات  و  هوشمند  نوین،  شهر  اشتراک  1395های  به   )

ها و همچنین الزام به توجه پذیر ساختن مشارکت در سراسر نهادها و حوزهامکان  گذاشتن اطالعات جهت

در شهر هوشمند اشاره شده است. در خصوص  بیشتر به تولید، مصرف، مدیریت و توسعه جامعه دانش

ساله قانون برنامه پنج» 92توان به بند »ث« ماده خوانی نیز میاهمیت اطالعات و دانش و ضرورت کتاب
ایرانش اسالمی  جمهوری  توسعه  )مصوب  شم  توسعه   14/12/1395«  به  که  اسالمی(  شورای  مجلس 

 خوانی پرداخته است، اشاره داشت. فرهنگ کتاب

ی  ابتنابه »نهادینه کردن مدیریت دانش و  نقشه جامع علمی کشور    4از سوی دیگر، در راهبرد کالن  

نی اسالمی در نهادهای علمی، اقتصادی، سیاسی،  مدیریت جامعه بر اخالق و دانش براساس الگوهای ایرا

سازی فرایند  اجتماعی، فرهنگی و دفاعی امنیتی« اشاره شده است. همچنین در سند ذکرشده، به پیاده

افزا در میان سه جریان های مختلف، ارتباط مستمر و هممدیریت دانش و اطالعات در نهادها و دستگاه

توسعه دانش و تقویت فرایند تبدیل ایده به محصول تأکید شده است.   تولید، انتشار و کاربرد و همچنین

برای دستگاهدر   اجراییدستورالعمل ملی مدیریت دانش  اداری و    27/10/1399)مصوب    های  سازمان 

سازی شبکه ملی مدیریت دانش در راستای تعامل و  ( به طراحی و پیاده3استخدامی کشور، ذیل ماده  

 سئول پرداخته شده است.های میکپارچگی سازمان

طور کلی شهر هوشمند بر پایه اشتراک دانش و همکاری تمام سطوح جامعه استوار است. چنین به

تواند از فکر و ایده فرد  ای که در آن هر فرد یا سازمانی میگونهای باز محسوب شده بهای، جامعهجامعه

(.  1397نهایت، آن را به جامعه بازگرداند )عسگری،    یا سازمان دیگری استفاده کند، آن را توسعه داده و در

می نشان  موجود  شواهد  دیگر،  سوی  تحقق از  هوشمند  شهر  توسعه  و  تحقق  مسیر  در  که  دهند 

از جمله سازماندر سازمان  دشده یتولگذاری داده، اطالعات و دانش  اشتراک  نهادهای درگیر  های ها و 

 های چالش  با  ما   کشور  جمله  از  جوامع  از  یاریبس  در  دانش   و  اطالعات  مراکز  رینظ  یاجتماع   ی فرهنگ
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فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران، دبیرخانه و مرکز تهران   سازمان)  است  بوده  مواجه  متعددی

بی1398هوشمند،   و  توسعه(  اهداف  به  دستیابی  موانع  این  رفع  بدون  امکان شک  پذیر شهر هوشمند 

 (.1398نیست )آذری جهرمی، 

زیاد از انواع   ها و اطالعات توان به مواردی نظیر وجود داده گفته می های پیش از جمله مسائل و چالش 

ای از ارتباطات در شهر هوشمند، نداشتن تعامل و مشارکت های مختلف و شبکه پیچیده مختلف در بخش 

ها( در شهر هوشمند، نبود مدیریت دانش و ها، مردم و سازمان میان کنشگران مختلف )دولت و شهرداری 

 در   شهروندان   به   کپارچه ی   خدمات   ندادن   ارائه های درگیر،  های دانشی میان سازمان تبادل منابع و دارایی 

 داده،   از   استفاده   و   پردازش   اشتراک،   جهت  مناسب   ی ها ت ی ظرف   و   ها رساخت ی ز   بسترها،  نبود  هوشمند،  شهر 

 به   یاجتماع   یفرهنگ  یها سازمان   نداشتن   توجه   گوناگون،  یها سازمان   ان یم   موجود   دانش  و   اطالعات 

 هوشمند،   مردم  و  یزندگ  ابعاد  به   توجه   با  هوشمند  یشهرها   در   یاجتماع   یفرهنگ  یها ت ی فعال   یهوشمندساز 

رغم طرح ها علی اندازهای هوشمندسازی در تمامی حوزه های متولی به چشم دولت و سازمان  ی ابیدست   عدم

 ,Viale Pereira, Cunha, Lampoltshammer, Parycekهای گذشته و ... اشاره داشت ) مکرر آن در سال 

, 2018Pereira, Parycek, Falco & Kleinhans; Capra, 2016; Testa, 2017&  ). 

  یراهبردها  و   اهداف   یراستا  در  که  دارند   وجود  کشور  در   یمتعدد  یاجتماع  یفرهنگ   ی هاسازمان

  و  کتاب  و  دانش  و  اطالعات  با  مرتبط  یهاحوزه  در  میرمستقیغ   ای  میمستق  شکل  به  خود،  سازمان

ها  کنند؛ هرچند میان آنسازی میریزی و پیادهیی را طرحها تیفعال  و  اقدامات   راهبردها،   ،یخوانکتاب

آن  اجرایی  توان  و  اثربخشی  بر  که  و همپوشانی الزم    ،ی گدلیب)   ندارد  وجود  است،  رگذاریتأث  ها انسجام 

 از   هوشمند  شهر  یهاشاخص  و  ابعاد  در  یفرهنگ  امکانات  و  هاتیفعال  اهداف،  تیاهم  به  توجه  با(.  1395

 است   الزم  ذکرشده،  ابعاد   در  هوشمند  شهر  توسعه  منظوربه  و   هوشمند  مردم   و   ی زندگ   ابعاد   در  جمله

ها و  ها، طرحرا در سطوح مختلف شامل داده، اطالعات، ایده  خود  یدانش  یهاییدارا  نفعیذ  ی هاسازمان

بایستی به عوامل متعددی که از جوانب مختلف د؛ هرچند  تجربیات و ... میان یکدیگر به اشتراک بگذارن

عبارت دیگر بر این فرایند تأثیرگذار بوده و همچنین پیامدهای احتمالی آن توجه کافی مبذول داشت. به

ها، پیشنهادها، تجارب فردی یا گروهی  ها، اطالعات، ایدهتوان اشتراک داده های دانش را میاشتراک دارایی

 (.Earl, 2001از فردی به فرد دیگر یا از سازمانی به سازمان دیگر دانست ) افتهیسازمان

بخش به  دانش  سریع  گسترش  با  دانش  سازماناشتراک  میان  یا  سازمان  یک  مختلف  های  های 

بهرهمختلف زمینه  نوآوری، توسعه  و  افزایش خالقیت  تولید دانش جدید،  یادگیری و  و  ساز  وری کاری 

عملکبه بهبود  آن  دانشی  رد سازمان میتبع  منابع  تبادل  و  ابتدایی، همکاری  بنابراین، در مراحل  شود. 

و نهادهای فرهنگی اجتماعی از جمله مراکز اطالعات و دانش، و پردازش تلفیقی   هامختلف میان سازمان

شتن شده در مراحل بعدی مسائل مهمی بوده که در صورت توجه نداهای دانشی به اشتراک گذاشته دارایی

به تصمیمبه آن  نادرست میها منجر  ناقص و  برنامهگیری  به دیگر سخن، خلق، مدیریت و  ریزی شود. 
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تمامی حوزه زیرساخت شهرهای هوشمند در  بسترها،  ایجاد  نیازمند  و ظرفیتها  مناسب جهت ها  های 

های گوناگون و سازمان  شده توسط شهرونداناشتراک، پردازش و استفاده از داده، اطالعات و دانش تولید

سازمانی از موضوعات  گذاری دانش میانرو، اشتراک(. از این1398آبادی و جباری،  است )جعفری باقی

ها  کاریگذاری از دوبارهشود. در سایه اشتراککلیدی در استقرار و توسعه شهرهای هوشمند محسوب می

های مختلف جلوگیری شده،  سب دانش توسط سازماندر تولید و گردآوری داده، اطالعات و در نهایت ک

ها و  ریزیهای انتقال و اشتراک داده، اطالعات و دانش در راستای برنامهها کاهش یافته و از قابلیتهزینه

 آید. طور مؤثری استفاده به عمل میها بهگیری تصمیم
 

 نتیجه

مناسب جهت اشتراک و    و ظرفیت  یرساختخلق و توسعه شهرهای هوشمند نیازمند ایجاد بستر، ز

شده توسط کنشگران مختلف های دانشی اعم از داده، اطالعات و دانش تولیداستفاده از سرمایه و دارایی

هاست.  های گوناگون در تمامی حوزهوکارها و سازمانشهرهای هوشمند از جمله شهروندان، دولت، کسب

ای مبتنی  ویکرد مروری تحلیلی با استفاده از روش اسنادی ـ کتابخانهمطالعه بنیادیـ  کاربردی حاضر با ر

ادبیات و متون مرتبط در حوزه با  بر  این شهرها  های مدیریت دانش، شهر هوشمند و توسعه فرهنگی 

سازمانی در تمرکز بر مراکز اطالعات و دانش تالش نمود در راستای تبیین ضرورت اشتراک دانش میان

مراک زمینههوشمندسازی  عوامل  شناسایی  اهمیت  همچنین  و  موجود  وضعیت  مورد  در  ذکرشده  ای ز 

سازمانی  میانها و ابزارها و در نهایت، پیامدهای حاصل از اشتراک دانش  تأثیرگذار، مراحل و فرایندها، روش

 کند. در بستر شهرهای هوشمند طرح مسئله  

های ناشی از افزایش  ها و چالشار بحرانها برای مهشهر هوشمند مهمترین و بهترین راهبرد دولت

بهره  است. همچنین  بزرگ  در شهرهای  شهرنشینی  و  از ظرفیت جمعیت  مطلوب  طبیعی،  برداری  های 

منظور ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان و توسعه فرهنگی،  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرها به

های ریزی برای پروژهبینی نیازها و برنامهحاضر و پیشاقتصادی و اجتماعی، مدیریت صحیح منابع در عصر  

تبدیل 1397های توسعه شهر هوشمند شناخته شده است )اقبالی،  آینده از جمله ضرورت (. بنابراین، 

 های شهر هوشمند تنها یک فرصت نیست، امری ضروری است. های مدیریتی پیشین به مدلمدل

بخش دولتی و خصوصی و اجتماع شهری باید مشارکت داشته   در مدل اخیر، تمام افراد، نهادهای 

ها  عبارت دیگر، برای تحقق شهر هوشمند باید بر مشارکت شهروندان، دولت، نهاد(. به1396باشند )لطفی،  

های (. در این راستا، جهت پاسخگویی به پیچیدگی1398ها تمرکز و تأکید شود )آذری جهرمی،  و سازمان

های فیزیکی و مجازی سازی قابلیتمنسجم در راستای یکپارچه  ریزییریت و برنامهموجود، نیاز به مد

(؛ به این معنا که 1397نفع برای خلق شهرها و جوامع هوشمند است )اقبالی،  های ذینهادها و سازمان

نظام   دهنده خدمات به شهروندان، دارایهای ارائه در شهرهای هوشمند الزم است دولت و تمام سازمان
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ای مشترک، تصمیمات بوده و بر اساس یک سری داده، اطالعات و دانش مشترک و در نقطه  1اطالعات باز 

 (. Chen & Chen, 2019خود را اتخاذ کنند )

  روبرو   قیدق  دانش  و  اطالعات  ها،داده  کمبوداز سوی دیگر، امروزه در سراسر جهان، شهرها با بحران  

 ی ضرور  یهانهیزم  در  یرسانخدمات  و  حیصح  یهااست یس  یاجرا  و  توسعه  از  مانع  که  یطوربه  اند، شده

 ی گذاراشتراک  معد  و  داده  نبود  شک  بدون.  شودیم  هوشمند  یشهرها  تحقق  نیهمچن  و  شهروندان  به

  و  یکیزیف  ، یفرهنگ  ، یاقتصاد  ، یشناستیجمع  بالقوه   ی هانه یزم  از  قیدق   و   یجزئ  ی هاگزارش   و   اطالعات

 سبب   گر،ید  یسو  از  ربطیذ  یهاسازمان  مشارکت  و  یریپذتعامل  عدم  و  سو،کی  از  شهرها  در  یطیمح

 نه یزم  در  یگذارهیسرما  یجابه  و  کرده  عمل  دیترد  با   رندگانیگمیتصم  و   زانیربرنامه   از  یاریبس  است  شده

 ن یهمچن (.  Holden, 2006)  دهند  اختصاص  یضرور  و  یفور  یهامقوله   به  را  موجود  منابع  دار،یپا  توسعه

 ی ها دغدغه  از  یکی  همواره  نهاد  مردم  یهاسازمان  و  شهروندان  مشارکت  با  یفرهنگ  و  یاجتماع   توسعه

  یاجتماع   ی هاشبکه  نوظهور،  یهایفناور  ورود   با   حاضر  عصر  در  ژه یوبه  امر   نیا.  است  بوده  مسئوالن  و  نظام

و لزوم هوشمندسازی بیشتر مناسبات از   19، و بحران کووید  سوکی  از  یاماهواره  یهاشبکه  مداخالت  و

 سوی دیگر، بسیار خطیر است.

ها، ابزارهای  برد، تنها استفاده از فناوریسمت هوشمندی پیش میبدون شک آنچه یک شهر را به

و استفاده از ریزی  های اطالعاتی و ارتباطی آن شهر نیست؛ بلکه نحوه برنامهها و نظامالکترونیک، سامانه

(. بنابراین، عوامل نهادی، انسانی  1396این ابزار جهت ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان است )قنبری،  

 نه، یزم  نیا  در.  دارند  ارتباطات  و  اطالعات  یهایفناور  عوامل  کنار  در  یُپررنگ و سرمایه اجتماعی نقش  

 به   یریپذتعامل.  است  «یریپذ»تعامل  هوشمند  شهر  در  مهم  یهابحث  از  ی کی  شد  ذکر  که  گونههمان

 ی سو  از  شده   ارائه  یشهر  ی زندگ  با   مرتبط خدمات  و  زاتیتجه یسازکپارچهی امکان  نمودن  فراهم  یمعنا

  هوشمند   شهر  ،یافزارنرم  بُعد   در  مثال،  طوربه.  است  2باز  یاستانداردها  تیرعا  با  مختلف  کنندگاننیتأم

 آنجا   از.  ابندییم  توسعه  مختلف  یهاسازمان  و   نهادها  توسط  که  است  افزارهایینرم  از  یادی ز  حجم  ازمندین

 است   الزم  یاثربخش  شیافزا  منظوربه  شوند یم   یطراح  یمختلف  ینهادها   توسط  افزارها نرم  نیا  که

 مؤثر   ارتباط  گری کدی  با  ـ  مشابه  نسبتبه  یعملکردها  و  هاتیمأمور  با  یینهادها   ژهیوبه  ـ    هاآن  سازندگان

  اشتراک  به  را  خود  ی هاییدارا  و   منابع  نموده،   تیتبع  ی کسانی  یاستانداردها  از  امکان   حد   تا  کرده،  برقرار

 ن ی ا  در(.  1396  ،یلطف  ؛1395  ،یمی کر)  باشند  داشته  دانش  و  اطالعات  داده،  تبادل  عمل  در  و  گذاشته

  دانش   اشتراک  جادکننده یا  یانه یزم  یها محرک  از  ، یبررس  مورد  ی هاپژوهش  و  متون  مرور  اساس  بر  نهیزم

 ی انسان  هی سرما   و  یاجتماع   و  یفرهنگ  ،ی اقتصاد   ،یفناور   عوامل  به  یکل   طور به   توان ی م  هوشمند  یشهرها   در 

 ای  کنندهع ی تسر   یت ی حاکم   بستر  عنوان به   یسازمان   راهبرد  و  فرهنگ   ساختار،  یها مقوله   ن ی همچن .  نمود   اشاره

 
1. open information systems 

2. open standards 

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-94/1103278-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
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 عوامل )   گرمداخله   ط ی شرا   نقش  انی م   نی ا   در   است؛  طرح   قابل  هوشمند   ی شهرها  در   دانش  اشتراک   کندکننده

 ، ی فکر  ه ی سرما   ارشد،   ت ی ر ی مد   یبان یپشت   ر ی نظ   هوشمند   ی شهرها   در   دانش  اشتراک   ساز نه ی زم (  یسازمان 

  به   نظر   و   راستا  ن ی ا   در (.  1400  ، یخان ی موس   و  ی ار ی اسفند)   است  شده   ن یی تب   ز ی ن   یسازمان   ی ر ی ادگ ی  و   ی نوآور 

 که   است   یضرور   ان،ی بن دانش   و   محور داده   هوشمند  یشهرها   بستر   در  یدانش   ی ها یی دارا   اشتراک  ت ی اهم 

 ن یهمچن   دانش،  اشتراک  لی تسه   منظور به   آن  بر  مؤثر  یها روش   و  ابزارها  رگذار،ی تأث   یا نه ی زم   عوامل  ییشناسا

 مسئوالن   و  پژوهشگران  موردتوجه  همواره ...    و  یفناور   و  یفن   ،یسازمان   ـ  یانسان  مسائل  و  هارساخت ی ز   به  توجه 

  ی هاهوشمند در تمام حوزه   خدمات  ارائهشهر هوشمند    یی . بدون شک هدف نها رندی گ   قرار   کشور   ی اجری 

اطالعات و دانش با تغییراتی   حوزهشده در  انجام   یها ت ی است که فعال   ی ه ی است. بد  یشهر   یمربوط به زندگ 

  فراروی   را   جدیدی  عرصهو مردم هوشمند همراه بوده و    ی مهم در ساخت اجتماعی و فرهنگی ابعاد زندگ

  ی گشاید. شهرهاو مراکز اطالعات و دانش می   ی اجتماع   یفرهنگ   ی ها سازمان   جمله   از  کشور   گذاران سیاست 

با استفاده از نظام داده، اطالعات و   د یجد   ی شهر   یها بوم ست ی ز   عنوان به   ان یبن محور و دانش هوشمند داده 

به   منجر  باز،  فناور   کپارچه ی دانش  دارا   ،ی تالی ج ی د  ی ها ی شدن  و   ش یافزا   تبع، به و    ی دانش  یها یی دانش 

 .شد   خواهند   آنان   یزندگ   ت ی ف ی ک  یارتقا   و  شهروندان  به   ییپاسخگو

سرما  ضرورتبهپرداختن    ضمن  شد، تالش    حاضر  مطالعه   در دارا  ه یاشتراک    ی دانش  ی هاییو 

 ت ی بر وضع  رگذاریعوامل تأث  یی اطالعات و دانش، در مورد شناسا  مراکز  یدر هوشمندساز  ی سازمانانیم

مراحل و    رگذار،یتأث  یانه یعوامل زم  ییضرورت شناسا  نیو همچن  یسازمان انیمموجود اشتراک دانش  

  یی شناسا  چراکه  شود؛هوشمند طرح مسئله    یبر بستر شهرها  د یحاصل از آن با تأک  یامدهای و پ  ندهایفرا

 مراکز رینظ ی اجتماع  ی فرهنگ  یهانسازما در ی سازمانانیم دانش  اشتراک بر  رگذاریتأث و مهم   یهامؤلفه 

 در   هوشمند  شهر  ینظر  یهاانیبن  تیتقو  و  درک  به  یهوشمندساز  اندازچشم  با  دانش  و  اطالعات

 ی هاحوزه  ریسا  نهیزم  در  پژوهش  و  بحث  گسترش  یمبنا  ن،یا  بر  عالوه.  انجامدیم  ذکرشده  یهاحوزه 

  و  ی سازمانانیم  دانش  اشتراک  یهامؤلفه   ییشناسا  نیهمچن.  کرد  خواهد  فراهم  را  شهروندان  خدمات

 یها سازمان  و  دولت   کپارچهی  تیریمد  بهبود  سبب  تواند یم  هوشمند  شهر  حوزه  در هاآن  نمودن  ی اتیعمل

  ی زندگ   خدمات  یوربهره  ها،سازمان  و   افراد  مشارکت  زانیم  ش یافزا  و  شود   مختلف  یهانه یزم  در  یشهر

 داشته باشد.  همراهبه های زندگی شهری را ی، کسب مزیت رقابتی پایدار و توسعه طرح شهر
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  ی ابیباز. 19-1 ،(1) 12 ،آن یکاربردها در  اتیعمل در قیتحق(. یاتیمال امور سازمان یکاو  مورد) یمشارکت

 fa.html-1039-1-https://jamlu.liau.ac.ir/article:    از  1400  مهر  3  در  شده

  ی ها سازمان   عملکرد  یابیارز  یمبان  نیتدو  طرح(.  1384)  ناصر  ،یموسو   و  محسن،  بهجت،  محمدصالح؛  اء،ی اول
  شده   یابیباز.  یفرهنگ  ونیسیکم  ،یفرهنگ  انقالب  یعال  یشورا  رخانهیدب  ،یاردکان  یابوب  محمد  ناظر  ،یفرهنگ

 https://sccr.ir/Files/8082.pdf:    از  1400  مهر  4  در

  یخبرگزار .  است«  کرونا  دوران  در  یفرهنگ   تیفعال  نیبهتر  یکتابخوان  فرهنگ  جی»ترو(.  1399)  یمهد  ،یکیب

 http://shabestan.ir/detail/News/991652:    از  1400  مهر  7  در  شده  یابیباز.  شبستان

.  کشور  یفرهنگ  یهاسازمان   در  یفرهنگ  یهات یفعال  یاثربخش  یابیارز  یهاچالش (.  1395)  محمد  ،یگدلیب

 . 36-5  ، ( 6)  2  شماره  سال  ،جهان  یهاچالش 

  هوشمند،   شهر  در  دانش  تیریمد  یسو به  یگام:  یشهر   رصدخانه(.  1398)  الیل   ،یجبار   و  ه،یسم  ،یآباد یباق  یجعفر 

: از  1400  مهر  2  در  شده  یابیباز  .اطالعات  ی تعامل  ی ابیباز  کنفرانس  نیدوم:  تهران
https://civilica.com/doc/952713 / 

 . کشور  یعلم  جامع  نقشه(.  1389)  یفرهنگ  انقالب  یعال  یشورا  رخانهیدب

 . کشور  یفرهنگ  یمهندس  نقشه(.  1392)  یفرهنگ  انقالب  یعال  یشورا  رخانهیدب

:  از  1399  مهر  1  در  شده  یابیباز.  هوشمند  تهران  برنامه  سینوشیپ(.  1397)  هوشمند  تهران  مرکز   و  رخانهیدب
WEB.pdf-content/uploads/2019/09/PPTH-https://smart.tehran.ir/wp 

  1  در  شده  یابیباز  .آن  یقانون  الزامات  و  هوشمند   شهر  گزارش(.  1395)  نینو  ی های فناور   و  ارتباطات  مطالعات  دفتر

 https://rc.majlis.ir/fa/report/show/985405:    از  1400  مهر

 نهم   و  هشتم  یهادوره   در  راالنتشاریکث  یهاروزنامه   یمحتوا  لیتحل (.1394)  فاطمه  فرد،ن ینوش  و  بتول،  ،یرحمان

  ی سازمانده  و  یکتابدار   یمل  مطالعات ، یخوانکتاب  و   کتاب  با  مرتبط  مطالب  نظر  از  یاسالم  یجمهور  استیر
 http://nastinfo.nlai.ir/article_470.html:    از  1400  مهر  1  در  شده  یابیباز  .79-92 ، (3)  26 اطالعات، 

  روند   یبررس(.  1384)  یدمصطفیس  ،یسلطان   فهیخل  فیشر  و  م،یدابراهیس  ، یجعفر   رشاهیم  درضا؛یحم  ،ی دیرش

.  کشور  توسعه  سوم  و  دوم  یهابرنامه  یط  اصفهان  یدولت  یهادانشگاه   یفرهنگ  یهاتیفعال  یزیربرنامه 

http://dx.doi.org/10.52547/iueam.9.34.101
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C&basicscope=5&item_id=1093763
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ab20494df5653658ee47a038c94264bd/search/1ba25b09399452f3d5cad6d7172a0b26
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ab20494df5653658ee47a038c94264bd/search/1ba25b09399452f3d5cad6d7172a0b26
http://ensani.ir/fa/article/author/119554
http://ensani.ir/fa/article/author/119554
http://ensani.ir/fa/article/author/119554
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/43021/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-6-
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:   از  1400  مهر  1  در  شده  یابیباز.  220-199  ،70  تهران،  دانشگاه  یتیترب  علوم  و  یشناسروان 
https://www.sid.ir/paper/55647/fa 

 . دانش  یمایس :  تهران  .هوشمند  شهر(.  1397)  محمدرضا  ،ید یمف  و  اعظم،  زاده،ی رضو

  شده   یابیباز.  ییاجرا  یهادستگاه   یبرا   دانش   تیریمد  یمل  دستورالعمل(.  1399)  کشور  یاستخدام  و  یادار  سازمان

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1638071:    از  1400  مهر  1  در

  ی دیکل  ابزار  10(.  1399)  هوشمند  تهران  مرکز  و  رخانهیدب  تهران،  یشهردار   ارتباطات  و  اطالعات یفناور  سازمان
  اطالعات   یفناور   سازمان  یعموم روابط:  تهران.  پرستش  میمر  میتنظ  و   ترجمه  .جهان هوشمند  شهر  50  در

 . تهران  یشهردار  ارتباطات  و

  ش یهما  نی سوم(.  1398)  هوشمند  تهران  مرکز  و  رخانهیدب  تهران،  یشهردار  ارتباطات  و  اطالعات  یفناور  سازمان
  ی ابیباز.  یشهر   یهاداده  تبادل  و   یگذار اشتراک   یهاچالش   یتخصص  نشست  ،هوشمند  تهران  شگاهینما  و

 https://khabarban.com/a/25890333:  از  1399  مرداد  16  در  شده

  خراسان   استان  یهاشهرستان   یبندسطح(.  1390)  دمحمودیس  ،یرچیزنج  و  م، یمر  رانوندزاده،یب  ؛ی کبر  کمال،سرخ 

  یابیباز  . 108-95  ،(2) 1  ،(ایجغراف)   ییفضا  یزیربرنامه .  یفرهنگ  یافتگیتوسعه   یهامؤلفه   لحاظ  از  یرضو

 https://journals.ui.ac.ir/article_15901.html:    از  1400  مهر  1  در  شده

  ران یا  یاسالم  یجمهور  یفرهنگ  و  یاجتماع   ،یاقتصاد   توسعه  ششم  برنامه  سند(.  1395)  وبودجهبرنامه   سازمان
1395-  1399. 

 . آگه:  تهران.  یرفتار  علوم  در  قیتحق  یهاروش (.  1376الهه )  ،یزهره؛ بازرگان، عباس، و حجاز   سرمد،

.  یزد یا  داوود  و  یاعراب  محمد  ترجمه  ،هافرهنگ  پهنه  در  تیریمد(.  1393)  یلوئ   ژان  بارسو،  و  ،یس  سوزان  در،یشنا

 . یفرهنگ  یهاپژوهش   دفتر:  تهران

  شهرنگار   دوماهنامه.  یجهان  اتیتجرب  از  یریگبهره   با  تهران  یشهر   رصدخانه  یمفهوم  مدل(.  1391)  یعل  ،یصادق
 https://www.magiran.com/paper/1128311:    از  1400  مهر  1  در  شده  یابیباز.  15-24  ،(60-61)

  ی اجتماع  علوم  در  یاسناد  پژوهش  یشناختروش  یمبان(.  1394)  مانیا  منش،عرفان   و  ال،یسه  ، ییفسا  یصادق

  16  در  شده  یابیباز.  91-61(:  29)8  ،فرهنگ  راهبرد(.  یرانیمدرن شدن بر خانواده ا  راتیتأث  موردمطالعه)

 http://www.jsfc.ir/article_15066.html:  از  1400  مهر

   :از  1400  مهر  16  در  شده  یابیباز.  آن  به  دنیرس  یراهکارها  و  داریپا  هوشمند  شهر(.  1397)  نیمه  ،یعسگر 
https://kargosha.com/fa/content/id/1019 

  نگرش  رابطه  و  مطالعه  بازدارنده  و  کنندهل یتسه  عوامل  یبررس(.  1386)  رضامحمد   پناه،داور   و  ،یعلمحمد   ،یچز یقناو

 در  شده  یابیباز  .110-89  ،(4)10  ،یرساناطالع   و  یکتابدار .  مزلو  یزشی انگ  یالگو   با  یخوانکتاب  و  مطالعه  به

 libjournal.ir/article_43868.html-http://lis.aqr:  از  1400  مهر  16

  مطالعه )  رانیا  در  یشهر  خوب  ییحکمروا  هیپا  بر  هوشمند  شهر  هینظر  یساختار   یمدلساز(.  1396)  مهیحک  ،یقنبر
 . یطیمح  علوم  و  یزیربرنامه   دانشکده  ز،یتبر  دانشگاه  ،یدکتر  نامهان ی پا(.  زیتبر  یشهردار :  یمورد 

  ندهی آ:  قم.  یگنج  کامران  و  یسینف  غالمرضا  ترجمه.  یرفتار  علوم  در  پژوهش  ی هاروش (.  1389)  سیپُل کر  ،یکازب

 . درخشان

https://khabarban.com/a/25890073
https://khabarban.com/a/25885744
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C&basicscope=5&item_id=818942
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  ی ز یربرنامه .  تهران  یفرهنگسرا  در  یفرهنگ  یهات یفعال  یابیارز(.  1388)  رضایعل  ،یمیمق  و  ل،یاسماع  ،یکاوس
 . 84-51  ،37  ،یفرهنگ

  ی ر یپذ   تعامل  توانمندساز  تحقق  در  گراس ی سرو  یمعمار   یریکارگبه   یبرا  یمدل  هیارا(.  1395)  هیراض  دهیس  ،یمیکر
  برق،   یمهندس  دانشکده  فوالد،  یصنعت  یعال  آموزش  مؤسسه  ارشد،  یکارشناس   نامهان یپا  .هوشمند  شهر  در

 . اطالعات  یفناور   و  وتریکامپ

.  دار ی پا  یتوسعه   بر  دیتاک  با  زدی  شهر   در  هوشمند  شهر   یهاشاخص   ی بندتیاولو  و  نیتدو(.  1396)  نسترن  ،یلطف

 .یمهندس  علوم  دانشکده  زد،ی  هنر  و  علم  دانشگاه  ارشد،  یکارشناس  نامهان یپا

 . زیتبر  شهر  هوشمند  تحول  طرح(.  1400)  هوشمند  شهر  قاتیتحق  مرکز

- 10  ،(1)  ، نینو  یپزشک  یرساناطالع .  جامع  ییالگو  ارائه:  یسازمانبرون   دانش  اشتراک(.  1394)  ال یل  ،یانارک  ینعمت

 fa.html-30-1-https://jmis.hums.ac.ir/article:    از  1400  مهر  5  در  شده  یابیباز.  32

 و   یفرهنگ  حوزه  نینو  یسازمانده  و  یراهبرد  یزیربرنامه (.  1390)  رضایعل  ان، ی شاهرخ  و  السادات،  زهره  ،یسینف

 نییتب  و  ییشناسا  یمل  شیهما  ،یاقتصاد   عملکرد  و  هات یفعال  یسازنهیبه   جهت  در  رازیش  یشهردار   یاجتماع
:  از  1400  مهر  12  در  شده  یابی باز.  رازیش  ها،ی شهردار   در  ی اقتصاد   جهاد  تحقق  یراهکارها 

https://civilica.com/doc/173205 / 
  شهر   یمل  سند  یشنهاد یپ  چارچوب(.  1397)  رانیا  اطالعات  یفناور   سازمان  اطالعات،  یفناور   و  ارتباطات  وزارت

  14  در  شده  یابیباز.  یبوم  یاجرا  یکارهاراه   ،یجهان  ی هامدل   کشور،  یشهرها  تیوضع  ت،یماه:  هوشمند

 https://ito.gov.ir/uploads/images/gallery/file/doc948722223.pdf:    از  1400  مهر
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