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Abstract
Background and objective: In the current changing environment, accelerating the progress of societies; It has led to the 
comprehensive presence of information and the multiplicity of information resources, which has increased the value and 
importance of concepts such as knowledge management, crisis management and smart cities. In this situation, successful 
organizations are able to adapt to these conditions and make timely reactions and decisions using these concepts. Therefore, 
the present study seeks to develop a model to examine the relationship between knowledge management and crisis 
management and smart cities.
Method: The research method of the present study is descriptive correlation with a statistical population. The statistical 
population of this study is the managers and employees of Eshtehard municipality with more than one year of work experience, 
whose number was 83 people. A questionnaire with a Likert scale with five options was used to collect information. This 
questionnaire has 27 questions for measuring three variables, the reliability of which was 0.919 using Cronbach’s alpha, which 
was a good value.
Findings: Using AMOS software to analyze the collected data, confirmatory factor analysis for the validity of the structure 
and a structural model (which assumes a specific causal structure between the hidden variables) were used to test the 
research hypotheses. Findings indicate that knowledge management is related to crisis management and smart cities and has 
a significant relationship.
Conclusion: According to the research findings, knowledge management in conjunction with crisis management, is considered 
as an important and vital factor for smart cities, in order to create value and sustainable preparedness in today’s complex and 
changing environment, as the main background in dealing with Crisis hosts. By making cities smarter, communities are able 
to perform better in tackling and preventing crises. On the other hand, in the designed model, it was found that smart cities 
are effective in crisis management and can be pursued as a new approach in the global arena of urban management as a 
transcendent perspective in our country. 
Keywords: knowledge management, crisis management, smart cities, Eshtehard municipality.
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چكيده
زمينه و هدف: در محيط متغير و متحول كنونى، شتاب پيشرفت جوامع؛ منجر به حضور همه جانبه اطالعات و تعدد منابع اطالعاتى شده است كه ارزش 
و اهميت مفاهيمى همچون مديريت دانش، مديريت بحران و هوشمندسازى شهرها را بيش از پيش كرده است. در اين شرايط، سازمان هايى موفق اند كه 
بتوانند خود را با اين شرايط وفق داده و واكنش ها و تصميم هاى به موقعى را با استفاده از اين مفاهيم اتخاذ نمايند. از همين رو، پژوهش حاضر درصدد 

است تا مدلى را براى بررسى رابطه مديريت دانش با مديريت بحران و هوشمندسازى شهرها تدوين نمايد. 
روش: روش تحقيق پژوهش حاضر از نوع توصيفى همبستگى است كه جامعه آمارى آن، مديران و كاركنان شهردارى شهر اشتهارد با سابقه كارى بيش 
از يك سال هستند كه تعداد آن ها 83 نفر بوده است. براى جمع آورى اطالعات از پرسشنامه اى با طيف پنج گزينه اى ليكرت استفاده شده است. اين 
پرسشنامه داراى 27 سوال مى باشد، براى سنجش سه متغير است كه پايايى آن با استفاده از آلفاى كرونباخ 0/919 بدست آمد كه مقدار مناسبى بود.

يافته ها: با استفاده از نرم افزار AMOS جهت تجزيه و تحليل داده هاى جمع آورى شده، از تحليل عاملى تأييدى براى روايى سازه و از مدل ساختارى 
(كه ساختار على خاصى را بين متغيرهاى پنهان فرض مى كند) به منظور بررسى فرضيه هاى تحقيق استفاده شده است. يافته ها حاكى از آن است كه 

مديريت دانش با مديريت بحران و هوشمندسازى شهرها مرتبط بوده و ارتباط معنادارى دارد.
نتيجه گيرى: مطابق با يافته هاى تحقيق، مديريت دانش در پيوند با مديريت بحران، به عنوان عامل مهم و حياتى براى هوشمندسازى شهرها محسوب 
مى شود كه بمنظور ايجاد ارزش و آمادگى پايدار در محيط پيچيده و متغير امروزى، خود به عنوان پيش زمينه اى اصلى در مواجهه با بحران هاست. 
با هوشمندسازى شهرها، جوامع قادرند كه عملكرد بهترى را در مقابله و پيشگيرى از بحران از خود نشان دهند. از طرفى نيز در مدل طراحى شده 
مشخص شد هوشمندسازى شهرها در راستاى مديريت بحران تأثيرگذار بوده و مى تواند به عنوان رويكردى نوين در عرصه جهانى مديريت شهرى به 

صورت چشم اندازى متعالى در كشور ما نيز پيگيرى مى شود. 
كليدواژه ها:  مديريت دانش، مديريت بحران، هوشمندسازى شهرها، شهردارى شهر اشتهارد.

◄ استناد            فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): معدنى، جواد. (بهار، 1401)، ارائه مدلى جهت بررسى رابطه مديريت دانش با مديريت بحران و هوشمندسازى 
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مقدمه
در بسيارى از متون علمى به اهميت مديريت دانش اشاره شده است. 
اين مقوله كه به عنوان اصلى ترين توانايى بشر در سازمان هاى دانش 
محور امروزى است، اهميت حياتى اى دارد. مديريت دانش به عنوان 
فرآيند به كارگيرى يك رويكرد نظام مند براى كسب، ساختاردهى و 
توزيع دانش در سراسر يك سازمان به منظور انجام سريع تر كارها، 
استفاده مجدد از بهترين رويه ها و كاهش دوباره كارى تعريف مى شود 
(ژنگ١، 2017: 52). ميلر و النگدون٢ (2004) مديريت دانش را به 
عنوان تأكيدي بر انجام كارهاي درست به جاي انجام درست كارها 
تعريف كرده اند و آن را چارچوبي در نظر گرفته اند كه در آن كليه 
فرآيندهاي سازمان بر پايه مديريت دانش مي باشد. "مديريت دانش 
اشتراك  به  ايجاد،  براي  ساختارمند  و  شده  برنامه ريزي  ديدگاه  يك 
براي  سازماني  دارائي  يك  عنوان  به  دانش  كردن  ذخيره  و  گذاري 
ارتقاي توانمندي، سرعت و اثربخشي سازمان در ارائه محصوالت يا 
خدمات براي مشتريان در راستاي استراتژي كسب و كار مي باشد" 

(بهتري نژاد، 1390).
برنامه ريزى  مباحث  با  خاصى  ارتباط  بحران  مديريت  موضوع 
ضوابط  و  اصول  بكارگيرى  با  دارد.  جغرافيا  و  شهرى  مديريت  و 
شهرسازى و تبيين مفاهيم موجود در اين دانش مانند فرم، بافت و 
ساخت شهر، كاربرى اراضى، شبكه هاى ارتباطى و زيرساخت هاى 
از  ناشى  تبعات  و  اثرات  زيادى  حدود  تا  مى توانيم  غيره  و  شهرى 
شهرى  مديريت  ديگر  طرف  از  و  دهيم  كاهش  را  طبيعى  حوادث 
حوادث  اين  اثرات  كاهش  در  مؤثرى  نقش  نيز،  شهر  اداره  و 
مى تواند داشته باشد (عبدالهى، 1380). رشد هوشمند شهرى نوعى 
گسترش  با  است.  شهرها  حومه  و  شهرها  رشد  براى  برنامه ريزى 
شهرها، فضاى بى رويه اى از شهر به سمت نواحى حاشيه اى و بيرونى 
كشيده مى شود. اين فضا به صورت توسعه كم تراكم و منفك باعث 
به وجود آمدن مشكالت و معضالتى از قبيل تهديد به وسيله بحران ها، 
آلودگى  نقل،  و  حمل  هزينه هاى  افزايش  انرژى،  مصرف  افزايش 
زياد، افزايش بى رويه جمعيت، كمبود امكانات و خدمات رسانى 
و... مى شود. ازاين رو براى پيشگيرى از به وجود آمدن بحران ها در 
اين شهرها، بايد راهبردهايى را اتخاذ نمود. يكى از اصولى ترين و 
1. Zheng
2. Miller & longdon

بهترين راهبردها، راهبرد «رشد هوشمند» براى پيشگيرى و مقابله با 
وقوع بحران است (محمدى مقدم و معدنى، 1392).

عملكرد مديريت دانش به ويژه تسهيم دانش بر مديريت بحران 
و موفقيت سازمان ها اثرگذار است و منبع مهمى جهت هوشمندسازى 
شهرها مى باشد (وونگ٣، 2005: 261). مديريت بحران را مى توان 
ارگان ها  و  سازمان ها  منابع  تمامى  كاربرد  و  هماهنگى  راهنمايى، 
در جهت كاهش خسارات مالى و جانى ناشى از حوادث طبيعى و 
غيرطبيعى تعريف نمود (پونيس و اِنتاال۴، 2016: 669). همان طور 
كه مى بينيم، يكى از مهمترين عوامل موفقيت در مديريت بحران، 
مديريت دانش است كه مى تواند به عنوان عاملى حياتى ايفاى نقش 
و  داشته  يكديگر  با  تنگاتنگى  تأثير  و  ارتباط  مقوله  سه  اين  كند. 
ضرورى  سازمان ها  بقاى  براى  منبعى  به عنوان  آن ها  اينكه  عليرغم 
به  جدى  طور  به  هنوز  سازمان ها  از  بسيارى  هم  باز  حياتى اند،  و 
مباحث مربوط به آن توجه نكرده اند و با وجود اينكه در پژوهش هاى 
هوشمندسازى  و  بحران  مديريت  با  دانش  مديريت  رابطه  زيادى 
رابطه  كه  تحقيقاتى  است،  شده  بررسى  جداگانه  صورت  به  شهرها 
اين متغيرها را يكجا و با هم بسنجد، انجام نشده است. و از طرفى، 
مديريت  دانش،  مديريت  وسيع  تأثيرات  و  كاركردها  به  توجه  با 
بحران و هوشمندسازى شهرها در سازمان ها كه ناشى از ويژگى هاى 
منحصر به فرد آن مى باشد، براى سازمان ها ضرورى به نظر مى رسد 
به  تحقيق  اين  لذا  شود.  آن ها  مطلوب  عملكرد  افزايش  موجب  تا 
بحران  مديريت  با  دانش  مديريت  رابطه  بررسى  جهت  مدلى  ارائه 
اشتهارد  شهر  شهردارى  موردى  مطالعه  با  شهرها  هوشمندسازى  و 
مى پردازد. بخش بعدى مقاله به مبانى نظرى، پيشينه پژوهش، روش 

پژوهش، تجزيه و تحليل يافته ها و جمع بندى مى پردازد.
مديريت دانش

مديريت دانش به عنوان يك منبع بسيار مهم در قرن 21م است كه 
استفاده از آن متضمن رشد جوامع و سازمان هاى فعال در آنان است 
(ليتواج و استنكووا۵، 2015: 468). براساس تعريف جي ليبوويتز۶، 

3. Wong 
4. Ponis & Ntalla
5. Litvaj & Stancekova
6. J. libouvitz
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دارائي هاي  از  ارزش  خلق  فرآيند  از  است  عبارت  دانش  مديريت 
نامحسوس سازمان. دارائي هاي نامحسوس به عنوان سرمايه ي معنوي 
اعتباري  سرمايه ي  و  ساختاري  سرمايه ي  انساني/  سرمايه ي  شامل 
مي گردد. "مديريت دانش يك ديدگاه برنامه ريزي شده و ساختارمند 
يك  به عنوان  دانش  كردن  ذخيره  و  اشتراك گذاري  به   ، ايجاد  براي 
دارائي سازماني براي ارتقاي توانمندي، سرعت و اثربخشي سازمان در 
ارائه محصوالت يا خدمات براي مشتريان در راستاي استراتژي كسب 

و كار مي باشد"( بهتري نژاد ،1390). 
به طور كلى، مديريت دانش فرايندى است كه به وسيله آن دو 
بهبود،  فرآيندهاى  براى  و  شده  منتقل  ضمنى  و  صريح  دانش  نوع 
 :2013 (نيِكر١،  است  مثمرثمر  سازمان ها  پيشرفت  و  توسعه 
بكارگيرى  و  استفاده  انتخاب،  شامل  دانش  مديريت   .(1850
تمام  در  دانش  مشاركت  كه  است  فكرى اى  سرمايه هاى  و  ابزارها 
سطوح و عرصه هاى سازمانى را شامل مى شود و همچنين پاسخ هاى 
نوآورانه اى را براى حل مسائل و چالش هاى جديد به عمل مى آورد 

(زيميانزسچكى٢، كزاكوياك-بال و ميكوال، 2014: 48). 
مديريت بحران

هر واقعه اى كه جان و مال انسان ها را به خطر بياندازد و اثرات بالقوه 
منفى و تهديد آميزى را بر مردم، محيط زيست، اموال و زيرساخت ها 
داشته باشد را بحران گويند (ويسنويسكى٣، 2022). بحران هرگونه 
تغيير ناگهانى در اثر رخ دادن حوادث غيرمترقبه كه باعث اختالل 
باشد،  داشته  ضرورى  اقدام  به  نياز  و  شود  جامعه  عادى  شرايط  در 
و  طبيعى  به  وقوع  عامل  ازلحاظ  بحران ها  مى گردد.  تلقى  بحران 
استانى،  محلى،  به  شدت،  و  تأثير  وسعت  نظر  از  و  انسان ساخت 
ملى و فراملى تقسيم مى شوند (تاگارف و راتچف۴، 2020). مديريت 
بحران عبارتست از اقدامات مديران در زمان هاى مشكل ساز كه از 
قبل غيرقابل پيش بينى بوده اند و مضرات فراوانى را دارند (فِرنر و 
سويك۵، 2015: 696). به عبارتى كلى تر، مديريت بحران را مى توان 
راهنمايى، هماهنگى و كاربرد تمامى منابع سازمان ها و ارگان ها در 
و  طبيعى  حوادث  از  ناشى  جانى  و  مالى  خسارات  كاهش  جهت 

1. Naicker
2. Ziemiańczyk, Krakowiak-Bal, & Mikuła
3. Wiśniewski
4. Tagarev & Ratchev
5. Fener & Cevik 

غيرطبيعى تعريف نمود (وو، فِنگ، ليانگ و وانگ۶، 2007). 
مراحل بحران

1. مرحله ايجاد شوك: در زمينه پزشكى، درد عالمتى مبنى بر آغاز 
يك بيمارى است كه حالت هشداردهندگى دارد. در سازمان ها 
وارد  هنگام  در  كه  دارند  وجود  هشداردهنده اى  چراغ هاى  نيز 

آمدن شوك بحران، شروع به چشمك زدن مى كنند.
شوك،  و  درد  تشخيص  است  ممكن  بحران:  وخامت  مرحله   .2
دشوار يا مبهم باشد و اقدامى براى بهبود آن صورت نگيرد كه 
در اين صورت موجب وخامت بحران مى شود. مرحله وخامت 
زمانى رخ مى دهد كه يك نشانه بيمارى (تقاضاهايى كه نيازمند 
بروز  ناگهانى  به طور  وخامت  عالمت  خواه  است)  فورى  توجه 
اقدامى  نيازمند  باشد،  شوك  مرحله  انتقال  از  ناشى  يا  و  كند 

فورى است.
نشانه هاى  مرحله  اين  طول  در  بحران:  شدن  مزمن  مرحله   .3
سازمان  هميشه  و  است  مشهود  كامًال  سالمت  عدم  و  بيمارى 
را رنج مى دهد. اين مرحله را دوره ساختن يا شكستن مى نامند. 
قرارگرفتن در اين مرحله و وجود مشكالت مزمن ممكن است 
البته  كه  بردارد  گام  بهبود  براى  تا  وادارد  را  سازمان  مديريت 
ممكن است به بهبود امور منجر شود و يا ناقوس مرگ را براى 

برخى سازمان ها به صدا در آورد.
4. مرحله مهار يا حل بحران: مى توان بحران ها را در مراحل مختلف 
ايجاد و توسعه آن، كشف و مهار كرد. از مرحله اى كه نشانه هاى 
بيمارى بروز مى كند، ممكن است مسائل و بحران هاى مختلف 
ديگرى نيز در ميان باشد كه البته بسيار امكان دارد كه از اين 
عالئم تفسيرها و تشخيص هاى نادرستى نيز به عمل آيد (مقيمى، 

.(153-152 :1385
مى تواند  كه  است  مواردى  از  يكى  آسيب پذيرى  آسيب پذيرى: 
بيشترين تهديد، خطر و خساراتى را ببار آورد. آسيب پذيرى عبارت 
است از ميزان آسيب وارده ناشى از رويداد خط لرزه اى، كه به صورت 
بيان  كامل)  (نابودى  يك  و  خسارت)  (عدم  صفر  بين  مقياسى 
مى شود. انواع آسيب پذيرى در سه گروه طبقه بندى مى شود (بينش، 

:(3 :1387

6. Wu, Feng, Liang & Wang
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1. آسيب پذيرى فيزيكى براى ساختمان ها، تأسيسات و تجهيزات؛.
به طور  كشور  يك  مالى  منابع  براى  اقتصادى  آسيب پذيرى   .2

مستقيم يا غيرمستقيم؛
3. آسيب پذيرى اجتماعى براى جامعه انسانى.

آسيب پذيرى شهرى در مقابل حوادث طبيعى مانند زلزله تابعى 
يا  تأثيرپذيرى  درجه  نشانگر  كه  مى باشد  فرآيندهايى  يا  عوامل  از 
دارايى هاى  و  اجتماعى  اقتصادى،  واحدهاى  ايستادگى  قابليت 
بولين١،  و  (گاراتوا  است  خطرپذيرى  مقابل  در  شهرى  فيزيكى 

 .(2002
وقوع  مورد   38 با   ،1988 تا   1960 سال هاى  بين  ايران  در 
حادثه، 48000 نفر جان خود را از دست داده اند كه به طور ميانگين 
زمره  در  ايران  بنابراين  مى شود،  شامل  را  حادثه  هر  در  نفر   1264
ده كشور آسيب پذير دنياست. در پنجم دى ماه 1382 زمين لرزه اى 
با مقياس 6/5 ريشتر در شهر بم اتفاق افتاد، بم به صورت كامل 
تخريب شد و بيش از 43000 نفر كشته و 30000 نفر زخمى شدند 

(حسينى و همكاران، 1387: 2).
- آسيب پذيرى ناشى از بحران در شهرها: يكى از اهداف مهم در 
مديريت بحران كه درواقع مى توان نيمه اول چرخه مديريت بحران 
دانست،  آن  با  مرتبط  نيز  است  پيشگيرى  و  آمادگى  شامل  كه  را 
كاهش آسيب پذيرى ناشى از زلزله مى باشد. همان گونه كه در بخش 

تعاريف نيز بيان شد، آسيب پذيرى  به مفهوم ذيل تعريف مى شود:
Risk = Hazards* Vulnerability

بالياى  از  ناشى  خطرات  كه  است  آن  نشان دهنده  مفهوم  اين 
به  مخاطرات  توسط  كه  آسيب پذيرى  نقاط  از  عبارت اند  طبيعى 
وجود آمده (مانند زلزله و سيل) تشديد مى شوند. رابطه اين مفاهيم 
به صورت سيستماتيك اولين بار توسط باليكى و همكاران در سال 
1994 و سپس توسط ويزنر و همكاران در سال 2004 توضيح داده 

شد (ون نيكرك٢، 2005). 
 تراكم جمعيت و رشد بى رويه شهرها: در حواشى شهرهاى بزرگ، 
شاهد رشد عظيمى از ساختمان ها و بناهايى هستيم كه اغلب بدون 
رعايت استانداردهاى شهرى و ساختمانى احداث شده اند. در بسيارى 
غيرمترقبه  حوادث  گاهى  طبيعى،  بالياى  وقوع  بر  عالوه  موارد،  از 
1. Garatwa & Bollin
2. Van Niekerk

از  مى آورند.  ببار  مناطق  اين  در  را  بحران هايى  ناگوارى،  سوانح  و 
همه مهم تر عدم كمك رسانى و يا تأخير آن در بعد از وقوع بحران 
است. براى مثال، متراكم بودن بافت هاى شهرى جنوب تهران، وجود 
كوچه هاى با عرض كم و فقدان فضاى باز شهرى كه قابليت استفاده 
براى پناه گرفتن در موقع زلزله، اسكان موقت، تخليه آوار و ساير 
مى افزايد  بحران  شدت  بر  باشد،  داشته  را  كمك رسانى  استفاده هاى 

(هالل احمر، 1379: 56). 
جمعيت  كل  بيستم ٪30  قرن  نيمه  در  دنيا  شهرنشين  جمعيت 
ميليارد   2/5 جمعيت  از  نفر  ميليون   737 حدود  يعنى  بود  جهان 
سال 2000  در  درصد  اين  مى كردند.  زندگى  شهرها  در  دنيا  نفرى 
به 47٪ افزايش يافت و در سال 2008 براى اولين بار در تاريخ 
بشر بيش از نيمى از جمعيت دنيا شهرنشين شدند. پيش بينى ها نشان 
مى دهد كه جمعيت شهرنشين دنيا همچنان افزايش خواهد يافت و 
حدود  يعنى  رسيد  خواهد  نفر  ميليارد   5 حدود  به  سال 2030  در 
60٪ كل جمعيت دنيا. افزايش 10 درصدى در طول 20 سال بعد به 
وقوع خواهد پيوست يعنى در سال 2050 جمعيت شهرنشين دنيا به 
حدود 6/4 ميليارد نفر افزايش خواهد يافت (سازمان ملل، 2008).

الزم به ذكر است كه مقوله هاى مرتبط با مديريت دانش شامل 
عوامل بسيارى مى باشند كه سعى كرده ايم، مهمترين اين عوامل را 

مرقوم نماييم كه در ادامه به مهمترين آن ها اشاره مى كنيم. 
كاربرد دانش

كاربرد دانش به معناى فعال كردن دانش براى ايجاد ارزش در سازمان 
پيدا  نمود  جديد  محصوالت  و  اختراعات  نوآورى ها،  در  كه  است 
مى كند (ميلز و اسميت٣، 201: 160). در بلند مدت شركت هايى در 
ايجاد مزيت رقابتى موفق خواهند بود كه دانش را با هزينه كمتر و 
سرعت بيشترى نسبت به رقبا ايجاد كرده و آن را به صورت مؤثر و 

كارآمد به كار گيرند (ِدروگ۴، 2001: 550). 
انتقال دانش

در سال هاى اخير، رشد روز افزونى در زمينه توجه به مديريت دانش 
جهت  در  خصوص  به  مديران  و  محققان  وسيله  به  دانش  تسهيم  و 
استفاده از بهترين روش هاى انجام كار سازمان ها در جهان به چشم 
كسب  كه  است  اين  دانش  مديريت  به  توجه  اصلى  دليل  مى خورد. 
3. Mills & Smith 
4. Droge
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مزيت رقابتى و نيل بسيارى از موفقيت ها در سازمان ها ريشه در به 
كارگيرى دانش حاصل از فرآيند مديريت دانش دارد كه فعاليت ها 
و ابتكارات انتقال دانش در زمينه يادگيرى سازمانى و فردى، عنصر 
اصلى آن بوده اند (علوى و ليدنر١، 2001: 18). در اين راستا، انتقال 
دانش  مديريت  اصلى  فرآيندهاى  مهمترين  از  يكى  به عنوان  دانش 
توجه  مورد  دانش  مديريت  فرآيندهاى  ساير  از  بيشتر  سازمان ها، 
اين  اصلى  داليل  از  يكى  است.  قرار گرفته  پژوهشگران  از  بسيارى 
موضوع، مزيت رقابتى و موفقيت حاصل از اجراى فرآيندهاى مرتبط 
با تسهيم دانش است (كانلى و كلواى٢، 2003: 300). انتقال دانش، 
مشترك  به طور  جديد  دانش  خلق  و  دانش  دوطرفه  مبادله  فرآيند 
است (الو و ناگى٣، 2008: 2344). اينگرام و آرگوته، انتقال دانش را 
فرايندى مى دانند كه از طريق آن يك واحد از تجربه ديگران تأثير 
مى پذيرد. آن ها متعقدند كه تسهيم دانش از طريق تغيير در دانش و 
عملكردهاى واحدهاى گيرنده دانش آشكار مى شود و چنين تغييراتى 
را مى توان به عنوان معيارى براى انتقال دانش سازمان ها مورد استفاده 

قرار داد (آرگوت و اينگرام۴، 2000: 155).
هوشمندسازى شهرها

مى كند:  تعريف  اين گونه  را  هوشمند  رشد   (13  :2006) وامسلى 
«رشد هوشمند نوعى از برنامه ريزى است كه با استفاده از فاكتورهاى 
نواحى  به  را  توسعه  زيست محيطى  و  اقتصادى  اجتماعى،  [عوامل] 
به  مى توانند  كه  نواحى اى  يا  و  الزم  زيرساخت هاى  به  مجهز  و  باير 

تأسيسات مورد نياز تجهيز شوند، هدايت نمايد».
به اعتقاد آنتونى داون، رئيس بخش اقتصادى موسسه بروكينگز، 
رشد هوشمند شهرى، رشدى است كه داراى ويژگى هاى زير باشد 

(قربانى و نوشاد، 1387: 166) :
1-توسعه پيرامونى را محدود مى سازد.

2-كاربرى زمين را با تراكم باال تشويق مى كند.
3-بر منطقه بندى مختلط تأكيد دارد.

كاهش  مى گيرد،  صورت  شخصى  وسايل  با  كه  را  4-سفرهايى 
مى دهد.

5-بر بازسازى و تجديد حيات مناطق قديمى توجه دارد.
1. Alavi & Leidner
2. Connelly & Kelloway
3. Law & Nagi 
4. Argote & Ingram 

6-از فضاهاى باز حفاظت مى كند.
صرفه جويى هاى  به  مذكور  اصول  كه  مى دهد  نشان  تحقيقات 
مالى و رشد اقتصادى منجر مى شود. گزارش اخير موسسه بروكينگز 
از  استفاده  آن ها،  اساس  بر  كه  مى كند  مطرح  را  كارآمد  روش  سه 
رشد هوشمند به ارتقاى اقتصادى محلى يا ناحيه اى منجر مى شود. در 
روش اول، با تمركز توسعه تحول زيرساخت هاى موجود، هزينه هاى 
خدمات عمومى كاهش مى يابد. درنتيجه جاده هاى كمترى مورد نياز 
كاهش  پليس  جاده اى  گشت  و  مردم  مرور  و  عبور  بود،  خواهد 
خواهد يافت. در روش دوم؛ معتقد است كه: بازار كار انبوه، مراكز 
باال  و  كارمندان  بيشتر  بازدهى  داليل  كمتر،  تراكم  سالم تر،  شهرى 
رفتن ميزان درآمد آن ها در ناحيه در طى زمان مورد شناسايى قرار 
مى گيرد. در روش سوم، به دنبال بهبود وضعيت اقتصادى يك شهر 
افزايش  درآمد،  افزايش  نيز  حومه ها  در  شده  مشاهده  فقر  كاهش 
قيمت منازل و جمعيت را به دنبال دارد(هومستون۵، 2004: 11 به 

نقل از قربانى و نوشاد، 1387: 166).
از  يگانه اى  مفهوم  با  جامعه اى  ساختن  هدف  با  هوشمند  رشد 
مكان و تأكيد بر استفاده حداقل از اتومبيل، در واقع به دنبال درك 
محيطى باال، تفسير و ارتقاء خوانايى محيط است (قربانى و نوشاد، 

.(167 :1387
مقابل  در  گزينه  يك  هوشمند  رشد  هوشمند:  رشد  برنامه  منطق 
گسترش حومه شهرى، فشردگى ترافيك، منازل و همسايگان بدون 
ارتباط و اضمحالل حومه هاى شهر است. اصول و مبانى اين تفكر 
با فرضيات برنامه ريزى سنتى مانند ارزش دادن به منازل يكسان و 
آپارتمانى و كاربرد خودروى شخصى در همه سطح شهر، در چالش 
و تضاد است؛ و چند منطقى كلى را در نظر دارد (مهريارى، 1388): 
گروه هاى  شهرها،  شهرداران  امروزى  دنياى  در  اقتصاد:   (1)
رشد  برنامه  سرمايه گذار،  اشخاص  و  شهرى  مسائل  در  سرمايه گذار 
هوشمند را به عنوان ابزارى مفيد براى بازسازى شهر مى دانند. استقرار 
افراد نزديك همديگر، محل كار نزديك، محل خريد با فاصله كم، 
مى دهد.  كاهش  را  حمل ونقل  بنيادى  تشكيالت  و  سفر  هزينه هاى 
گاهى اوقات تصميم گيرندگان سياسى براى تغيير كاربرى زمين ها 
مرتفع  نيز  را  قانونى  نيازهاى  است  ممكن  حتى  و  مى كنند  تالش 

5. Humstone
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نمايند. برنامه رشد هوشمند بجاى نگاه صرفًا به منافع كوتاه مدت، 
هزينه هاى اقتصادى كالن بلند مدت را در نظر مى گيرد. كارشناسان 
تحليل  و  تجزيه  را  زندگى  دوره  هزينه  اغلب  منافع  ارزيابى  براى 
مى كنند، درحالى كه سرمايه گذاران و خريداران ملك، ممكن است 

حداقل سود را دنبال كنند.
در  تا)  بى  ملل،  كيوتو (سازمان  پروتكل  اساس  بر  هوا:  و  آب   (2)
متعهد  بزرگ  شهرهاى  شهرداران  و  كشورها  از  تعدادى  سال 1997، 
شده اند كه در جهت بهبود شرايط آب و هوايى اقداماتى انجام دهند 
تا از توليد گازهاى گلخانه اى و ميزان آلودگى هوا كاسته شود. اين 

امر با برنامه ريزى رشد هوشمند محقق مى گردد.
 (3) حفظ محيط زيست: در بسيارى از كشورهاى دنيا از جمله 
چين، با برنامه ريزى رشد هوشمند و ايجاد كمربند سبز و نگهدارى 
طبيعت اطراف شهرهاى بزرگ، در جهت حفظ محيط زيست، سعى 

و تالش دارند.
(4) بهداشت عمومى: با برنامه هاى توسعه وگذر از مراحل گسترش 
هوشمند،  رشد  برنامه  اجراى  با  مى توان  عموم،  براى  كيفى  زندگى 
و  سالمت  و  بخشيد  بهبود  را  شهر  ساكنان  كليه  زندگى  كيفيت 
بهداشت عمومى بهتر كرد و زندگى با آلودگى كمتر را تشويق نمود.

كليه  از  عبارتست  بحران  مديريت  در  پيش گيرى  مرحله 
از  جلوگيرى  يا  و  بحران  وقوع  از  ممانعت  به منظور  كه  اقداماتى 
تأسيسات  يا  و  مردم  روى  بر  بحران  وقوع  از  ناشى  اثرات  تشديد 
گذارى هايى  قانون  برخى  مثال  به عنوان  مى گردد.  طراحى  كليدى 
كه مربوط به كاربرى زمين مى باشد و بر اساس آن ها توسعه شهر 
در اماكن آسيب پذير متوقف مى گردد را در اين بخش تقسيم بندى 

مى نمايد.
مهم ترين بخش از اقدام هاى مديريت بحران بايد به پيش گيرى 
و  خطرها  كاهش  مفهوم  به  طبيعى  سوانح  اثر  در  بحران  وقوع 
ويژه  توانايى هاى  كه  آن  ضمن  گردد.  معطوف  آسيب پذيرى ها 
آمادگى براى مواجهه با بحران از جمله آموزش عمومى و آموزش هاى 
خاص براى عمليات امداد و نجات را بايد مد نظ داشت. عدم وجود 
شرايط  مى تواند  الزم،  امكانات  پيش بينى  و  اضطرارى  برنامه هاى 

بحران را دشوارتر سازد(عبدالهى، 1380: 62).
مى گيرد.  نظر  در  را  متفاوتى  جنبه هاى  اغلب  عمومى  آموزش 

اولين برداشت از آن به آماده سازى و آموزش افراد براى مقابله با 
بحران هاست و دومين برداشت اينست كه مردم بايد آگاهى الزم را 
كسب كنند كه رشد هوشمند شهرها ضرورتى مهم و اساسى براى 
آن هاست و در ساخت خانه ها و گسترش شهرها اصول استاندارد را 
رعايت كنند. رشد هوشمند شهرها، متضمن ايمن سازى شهرهاست. 
براى ايمن سازى شهرها در مقابل بالياى طبيعى، فرهنگ ايمن سازى 
سياست هاى  اجراى  در  است  بديهى  يابد.  گسترش  بايد  شهرها 
ايمن سازى شهرها، مردم؛ مديران شهرى و مسئوالن دولتى نيز بايد 

مشاركت كافى داشته و هم چنين دانش الزم را كسب كنند.
دارد.  متفاوتى  برنامه ريزى هاى  به  نياز  شهرها،  هوشمند  رشد 
در  است.  راهبردى  برنامه ريزى  امر،  اين  در  برنامه ريزى  مهم ترين 
برنامه ريزى راهبردى بر خالف برنامه ريزى به شيوه كالسيك، بيشتر 
توجه  توسعه  مديريت  و  سازماندهى  نحوه  و  اجرايى  امكانات  بر 
راهبردى  طرح هاى  عمده  تفاوت  برنامه ريزى،  نفس  بر  تا  مى شود 
كه  طرح هاست  اين  فراوان  اجرايى  قابليت  در  جامع،  طرح هاى  با 
در آن ها، «در هر زمان و بنا به هر ضرورت مى بايد براى انتخاب 
گزينه هاى مناسب ديگر آمادگى داشت». برنامه ريزى راهبردى براى 
و  عملى  جهت گيرى  داراى  جامع  برنامه ريزى  با  مقايسه  در  جامعه 
مشاركتى بوده و تأكيد بيشترى بر نياز به درك نقاط ضعف و قوت و 
هم چنين تهديدها و فرصت هايى كه جامعه با آن مواجه است داشته و 
باالخره توجه بيشترى به رفتار رقابت آميز بين جوامع مبذول مى دارد 
(عبدالهى، 1380: 45). يكى از ضرورت هاى رشد هوشمند شهرها 
براى پيشگيرى از وقوع بحران ها، استفاده از امكانات و روش هاى 
جديد است. با پيشرفت دانش و به وجود آمدن فناورى هاى جديد، 
مورد  كشورها  اغلب  در  كه  شده اند  طراحى  جديدى  امكانات 
استفاده قرار مى گيرند. در زير به عنوان مثالى سامانه هاى اطالعات 
جغرافيايى،  اطالعات  سامانه  مى شود.  داده  توضيح  را  جغرافيايى 
آن ها  از  استفاده  روش هاى  و  داده ها  اطالعات  جمع آورى  فن آورى 
داراى  عارضه هاى  توصيف  نهايت  در  و  ذخيره  گردآورى،  براى 
اطالعات توصيفى به صورت نقشه و نمودار است (هال١، 2004). 
به عبارت ديگر، سامانه اطالعات جغرافيايى يك سيستم كامپيوترى 
و  تحليل  و  تجزيه  اطالعاتى،  بانك  تهيه  تلفيق،  توانايى  كه  است 

1. Hall
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 :2007 يو١،  و  لى  (چنگ،  داراست  را  اطالعات  مكانى  نمايش 
اطالعاتى  كليه  از  مناسب  بهره بردارى  امكان  سامانه  اين   .(885
اين  روى  بر  را  گوناگون  تحليل هاى  انجام  و  مكانى  و  جغرافيايى 
به دست   (GPS بوسيله  مكانى  (اطالعات  مى آورد،  فراهم  اطالعات 
مى آيد. سامانه هاى GIS مى توانند به عنوان يك ابزار قدرتمند جهت 
و  خشكسالى  سيل،  زلزله،  همچون  طبيعى  بالياى  ريسك  ارزيابى 
طوفان به كارگرفته شود و همچنين مى توان با طبقه بندى، تجزيه  و 
تحليل داده ها و ارائه نقشه هاى گرافيكى ميزان خطر و خطرپذيرى 
در طيف گسترده دست آورد. مديريت بحران مى تواند با استفاده از 
را  تخريب  قدرت  و  ميزان  تشخيص  و  مكان  مى تواند  نقشه ها  اين 
بشناسد و همينطور مى تواند جهت مقابله با آن قدرت تصميم گيرى 
و برنامه ريزى و تأمين نبردها و امكانات و ابزار و تجهيزات مورد 
نياز و راهكارهاى مقابله با آن را پيدا كند. استفاده مناسب از زمان 
و در مكان به عمل آورد. در نتيجه اثرات خسارات را كاهش دهد و 

در پيشگيرى از وقوع بحران ها بهتر عمل كند. 

پيشينه 
چارچوب  ارائه  عنوان  با  تحقيقى  در   (1390) درويش زاده  و  اخوان 
مديريت بحران مبتنى بر مكاتب فكرى مديريت دانش ايرل در بحران 
مديريت  از  مى توانند  سازمان ها  چگونه  كه  مى كنند  بررسى  زلزله 
دانش در زمان رويارويى با بحران ها و كاهش آسيب پذيرى استفاده 
كنند. از اين  رو، مدل مديريت جامع بحران و چارچوب مديريت دانش 
نقش  كه  مى نماين  ارائه  تركيبى  چارچوبى  و  كرده  بررسى  را  ايرل 
مديريت دانش را در توسعه فازهاى چهارگانه مديريت جامع بحران 
نشان مى دهد و تدابير الزم را قبل و حين و بعد از زلزله ارائه مى كند. 
مديريت  مديريت دانش به  به اين نتيجه مى رسند كه راهكارهاى  و 

بحران، جهت كنترل بحران كمك مى كند.
بررسى  عنوان  با  تحقيقى  در   (1390) يعقوبى  و  نكودرى 
عوامل تسهيل كننده مديريت دانش در سازمان مديريت بحران به 
مديريت  سازمان  در  دانش  مديـريت  كننده  تسهيل  عوامل  بررسى 
و  شناسايى  از  استفاده  با  آن،  تابعه  كل  ادارات  و  كشور  بحـران 
رتبه بندى متغيرهاى فناورى اطالعات، استراتژى، ساختار و فرهنگ 
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مى پردازند. براساس نتايج بدست آمده، از ديد پاسخ دهندگان، در 
بين عوامل تسهيل كننده مديريت دانش، عوامل فناورى اطالعات 
و  بوده  معنى دار  دانش  مديريت  تسهيل  براى  سازمانى  فرهنگ  و 
در عوامل استراتژى و ساختار، به عنوان عامل تأثيرگذار بر تسهيل 
چهار متغير مورد  ندارد. از ميان  مديريت دانش، معنى دارى وجود 
تسهيل  جهت  تأثيرگذار  عامل  مهمترين  سازمانى  فرهنگ  بررسى، 
تسهيل  بر  را  اهميت  كمترين  استراتژى  عامل  و  دانش  مديريت 

مديريت دانش دارند.                                                
محمدى مقدم و معدنى (1392) در تحقيق با عنوان ضرورت 
بررسى  به  بحران ها  وقوع  از  پيشگيرى  براى  شهرها  هوشمند  رشد 
اين مقوله مى پردازند كه براى پيشگيرى از به وجود آمدن بحران ها 
در شهرها، بايد راهبردهايى را اتخاذ نمود كه يكى از اصولى ترين و 
بهترين راهبردها، راهبرد «رشد هوشمند» براى پيشگيرى و مقابله با 
وقوع بحران است. اين تحقيق كه با استفاده از روش تحليل اسنادى، 
مطالعات كتابخانه اى به مطالعه يافته هاى مطالعات و پژوهش هاى 
در  مى پردازد،  بحران  مديريت  و  شهرها  هوشمند  رشد  با  مرتبط 
پايان نتيجه گيرى مى كند كه ضرورت توجه به رشد هوشمند شهرها 
واقعيتى انكارناپذير و غيرقابل چشم پوشى است؛ واقعيتى كه بايد 
تمام كشورها، سازمان ها، ارگان ها و مديران آن را جدى بگيرند تا 
از اقدامات پيشگيرانه و ايمنى در جهت كاهش تلفات جانى و مالى 

و به وجود آمدن بحران ها جلوگيرى كنند. 
دانش  مديريت  "نقش  عنوان  با  تحقيقى  در   (2009) وانگ٢ 
مى كند  بيان  موردى"  مطالعه  بحران:  مؤثر  مديريت  به  دستيابى  در 
مؤثر  دانش  مديريت  كه  هستند  موافق  افراد  اكثر  كه  حالى  در  كه 
مى تواند مديريت بحران ها را بهبود بخشد، اما جاى تعجب است كه 
تحقيقات كمى در اين زمينه انجام شده است. به منظور شروع رسيدگى 
به اين كمبود، اين مطالعه چارچوبى را ارائه مى كند كه تعيين مى كند 
تأثير  بحران  مديريت  بر  مى تواند  دانش  مديريت  اندازه  چه  تا  و  آيا 
مثبت بگذارد. اين چارچوب نتيجه تركيب چارچوب هاى كالسيك 
مديريت بحران استراتژيك با چارچوب استراتژى دانش زك٣ است. 
اين مطالعه در دو شركت انرژى در تايوان انجام شده است كه براى 
مديريت  حياتى  عوامل  و  دانش  استراتژى هاى  بين  روابط  بررسى 
2. Wang
3. Zack
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بحران مورد سنجش قرار گرفته اند. نتايج تحقيق حاكى از دو يافته 
اصلى است: ابتدا، يك سازمان براى برآوردن نيازهاى مختلف دانش 
استفاده  به  نياز  نظر،  مورد  بحران  مديريت  نتايج  به  دستيابى  و  خود 
از استراتژى هاى دانش متفاوت در مراحل مختلف بحران دارد. دوم، 
روابط قابل توجهى بين راهبردهاى دانش، مراحل بحران و ويژگى هاى 

بحران وجود دارد كه در 9 گزاره نظرى خالصه مى شوند.
ژنِكس و رامان١(2009) در تحقيقى با عنوان "مديريت دانش 
در حمايت از واكنش به بحران" بيان مى كنند كه اكثر سازمان ها با 
مواجه  بحران  به  پاسخ  براى  دانش  مديريت  در  دشوارى  چالش هاى 
چنين  بر  كه  است  مهم  بسيار  واكنش  اثربخشى  براى  اما  هستند، 
براى  نياز  مورد  دانش  بايد  سازمان  اعضاى  شود.  غلبه  چالش هايى 
آن ها  بگذارند.  اشتراك  به  را  اضطرارى  شرايط  براى  برنامه ريزى 
همچنين بايد بتوانند در مواقع اضطرارى به برنامه هاى مربوطه دسترسى 
داشته باشند و در مورد پاسخ هاى خود به آن ارتباط برقرار كنند. اين 
مقاله به بررسى نقش و ارتباط مديريت دانش (و سيستم هاى مديريت 
دانش در آن) در حمايت از واكنش به بحران مى پردازد. در اين تحقيق، 
بحث در مورد معناى مديريت دانش و پاسخ به بحران شروع مى شود 
و سپس به پيشنهاداتى پرداخته مى شود كه چرا تالش هاى واكنش به 
مديريت  ابتكارات  از  است  ممكن  سازمانى،  ساختار  يك  در  بحران 
دانش سود ببرند. نمونه هاى خاصى از اينكه چگونه تالش هاى مديريت 
دانش در گذشته از واكنش به بحران حمايت كرده اند، ارائه مى شوند.

رابلِك و مِسكو٢(2020) در تحقيقى با عنوان " مديريت دانش 
بيان  شهرى"  دانش  مديريت  تحليل  و  جامع  بررسى  هوشمند،  شهر 
اكوسيستم  سيستم هاى  تعامالت  بررسى  مقاله  اين  هدف  كه  مى كنند 
شهرى براى شيوه هاى مديريت دانش شهرى و تهيه يك بحث نظرى 
در مورد مسائل فرآيندهاى مديريت منابع ديجيتال است. در اين مقاله، 
محققان براساس بررسى ادبيات و مطالعات موردى شهر هوشمند در 
سراسر جهان، فرآيند مديريت دانش در شهر هوشمند را بررسى كرده و 
بيان مى كنند كه مديريت دانش از منظر كل نگرى، شامل فعاليت هاى 
مبتنى بر دانش شهرهاى هوشمند، پلتفرم هاى داده شهرى، محيط فيزيكى 
سايبرى، فناورى هاى هوشمند (شهرى) و شهر مى شود. همچنين، در اين 
پژوهش ارائه هايى در مورد اكوسيستم شهر هوشمند، تعريف ذينفعان 
1. Jennex & Raman
2. Roblek & Meško

شهر هوشمند و نقش آن ها و توضيح مديريت دانش شهر هوشمند و 
فرآيندهاى آن ارائه مى شود. ديدگاه كل نگر نويسندگان برخى از انواع 
روش هاى جمع آورى داده ها از داده هاى خام و همچنين پردازش شده و 

فعاليت هاى مبتنى بر دانش سهامداران مختلف را تسهيل مى كند.
ايزِريلديز و همكاران٣ (2019) در تحقيقى با عنوان "بررسى 
و  بررسى  هوشمند:  شهر  تحقيقات  در  دانش  مديريت  ديدگاه هاى 
دستور كار تحقيقات آينده" بيان مى كنند كه امروزه ادبيات رو به 
رشدى وجود دارد كه خواستار كاربر روى نقش نوظهور شهرهاى 
هوشمند به عنوان مركز اطالعات و مخزن دانش هستند. اين تحقيق، 
ادبيات شهر هوشمند موجود را بررسى مى كند و ديدگاه هاى مديريت 
آينده  تحقيقاتى  جهت هاى  از  كلى  نماى  يك  ارائه  براى  را  دانش 
يكپارچه مى كند و با نشان دادن روابط چندجانبه درگير در توسعه 
شهر هوشمند، گامى مهم در جهت بررسى نقش مديريت دانش در 
تحقيقات آينده شهر هوشمند برمى دارد. 82 نشريه با بررسى همتايان 
كه مطالعات شهر هوشمند را در حوزه هاى تحقيقاتى مختلف پوشش 
موضوع  پنج  سيستماتيك  بررسى  شدند.  تحليل  و  تجزيه  مى دهند، 
چهارچوب ها،  چشم انداز،  و  استراتژى  مى كند:  شناسايى  را  مختلف 
اين  مزايا.  و  شهروندان،  مشاركت  بازدارنده ها،  و  توانمندسازها 
آينده  تحقيقاتى  كار  دستور  يك  توسعه  براى  مبنايى  موضوعات 
متمركز بر اشتراك دانش و يادگيرى مشترك بين شهرها از طريق 
سه جهت تحقيقاتى را تشكيل مى دهند: رويكردهاى اجتماعى-فنى، 
اين  سازمانى.  يادگيرى  قابليت هاى  و  دانش  اشتراك  ديدگاه هاى 
مقاله همچنين مجموعه اى از توصيه هاى سياست مبتنى بر دانش را 
براى كمك به اهداف توسعه شهرهاى هوشمند را پيشنهاد مى كند. 

روش 
روش تحقيق اين پژوهش از نظر نحوه گردآورى اطالعات، ميدانى و 
از نظر كنترل متغيرها، غيرآزمايشى و از نوع همبستگى است. جامعه 
آمارى، مديران و كاركنان شهردارى شهر اشتهارد با سابقه كارى بيش 
از يك سال و داراى مدرك تحصيلى ليسانس و باالتر هستند كه در 
سال 1399 در اين ارگان مشغول به كار بوده اند. در سال هاى اخير، 
اين شهردارى در راستاى ايجاد سيستم مديريت دانش و هوشمندسازى 

3. Israilidis et al
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شهر اقداماتى را صورت داده است. اين اقدامات در راستاى مأموريت و 
راهبردهاى محوله به انجام رسيده اند كه در قالب طرح توسعه هوشمند 
شهرى، ايجاد رويه و فرآيندهاى هوشمند، افزايش رضايتمندى شهروندان، 

شهردارى الكترونيك، شهروند هوشمند و... پياده سازى شده اند.
در اين پژوهش از روش نمونه گيرى در دسترس استفاده شد و 
حجم  حداقل  مطالعه،  مورد  آمارى  جامعه  بودن  محدود  به  توجه  با 
در  و  گرديد  تعيين  نفر  كوكران، 144  فرمول  از  استفاده  با  نمونه 
كل 83 پرسشنامه به طور كامل جمع آورى و مورد تجزيه و تحليل 
قرار گرفت. ابزار گردآورى داده ها در اين پژوهش پرسشنامه بوده 
و  دانش  تسهيم  دانش،  مديريت  متغير  سه  پرسشنامه  اين  كه  است 
مديريت بحران را مى سنجد. براى سنجش متغيرهاى هر يك از اين 
روايى  است.  شده  استفاده  ليكرت  گزينه اى  پنج  طيف  از  مفاهيم، 
محتوايى آن توسط تعدادى از صاحب  نظران و متخصصان مربوطه 
آلفاى  از  استفاده  با  آن  پايايى  همچنين  و  گرفت؛  قرار  تأييد  مورد 
كرونباخ 0/919 بدست آمد كه مقدار مناسبى بود. بمنظور تجزيه 
براى  تأييدى  عاملى  تحليل  از  شده،  جمع آورى  داده هاى  تحليل  و 
روايى سازه و از مدل ساختارى به منظور بررسى فرضيه هاى تحقيق 

از طريق نرم افزار AMOS 16 استفاده شده است.
جدول 1. اطالعات جمعيت شناختى

درصد فراوانىجنسيت
62مرد
21زن

درصد فراوانىتحصيالت
52ليسانس

31فوق ليسانس و باالتر
درصد فراوانىسن  

9بين 20 تا 30 سال
38بين 31 تا 40 سال
31بين 41 تا 50 سال
5باالتر از 51 سال
درصد فراوانىسابقه خدمت
117 تا 10 سال
1139 تا 20 سال
2119 تا 30 سال
318 تا 40 سال

مدل مفهومى پژوهش
مدل زير چارچوب مفهومى اين پژوهش را نشان مى دهد. با توجه به 
تعاريف ارائه شده و ذكر تحقيقات گذشته، مدل مفهومى زير را به 
منظور بررسى رابطه مديريت دانش با مديريت بحران و هوشمندسازى 

شهرها طراحى كرده ايم.

نمودار 1. مدل مفهومى پژوهش

براساس اين مدل مفهومى، فرضيه هاى تحقيق عبارتند از:
معنادارى  رابطه  بحران  مديريت  و  دانش  مديريت  بين  اول:  فرضيه 

وجود دارد؛ 
رابطه  شهرها  هوشمندسازى  و  دانش  مديريت  بين  دوم:  فرضيه 

معنادارى وجود دارد؛ 
فرضيه سوم: متغير هوشمندسازى شهرها به منزله متغير ميانجى در 

رابطه مديريت دانش و مديريت بحران عمل مى كند؛
رابطه  بحران  مديريت  و  شهرها  هوشمندسازى  بين  چهارم:  فرضيه 

معنادارى وجود دارد؛
مديريت  و  دانش  مديريت  با  دانش  كاربرد  و  انتقال  پنجم:  فرضيه 

بحران رابطه معنادارى دارند.

تجزيه و تحليل يافته هاى تحقيق
همانطور كه ذكر شد، در تحقيق حاضر به منظور تجزيه و تحليل 
داده هاى جمع آورى شده، از تحليل عاملى تأييدى براى روايى سازه 
و از مدل ساختارى (كه ساختار على خاصى را بين متغيرهاى پنهان 
شده  استفاده  تحقيق  فرضيه هاى  بررسى  منظور  به  مى كند)  فرض 

است. 
تحليل عاملى تأييدى (آزمون مدل اندازه گيرى):

به منظور مشخص شدن اينكه شاخص هاى اندازه گيرى تا چه اندازه 

 

هوشمندسازي  مديريت دانش
 شهرها

 مديريت بحران
١H ٤H 

 ٣, H٢H 

 انتقال دانش

 دانش كاربرد

٥H 

٥H 

٥H 

٥H 
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عاملى  تحليل  هستند،  قبول  قابل  پنهان  متغيرهاى  سنجش  براى 
عاملى  تحليل  نتايج  شد.  اجرا  نهفته  عوامل  كليه  مورد  در  تأييدى 
تأييدى در جدول شماره 2 نشان داده شده است. نتايج نشان داد كه 
كليه متغيرها داراى با عامل باالتر از 0,60 هستند كه نشان دهنده 
همه  براى   t-value مقدار  همچنين  هاست.  آن  باالى  همبستگى 

سؤاالت باالتر از 1,96 است كه معنادار بودن روابط بين شاخص را 
نشان مى دهد. همچنين، شاخص هاى برازش مدل اندازه گيرى مربوط 
به تمامى مؤلفه ها نشان مى دهد كه مدل هاى اندازه گيرى مربوط به 
مدل  برازش  شاخص هاى  نتايج  خالصه  هستند.  مناسب  عامل  هر 
اندازه گيرى مربوط به اين مؤلفه ها در جدول شماره 3 آورده شده است.

جدول 2. نتايج تحليل عاملى سواالت
مقدار معنادارىبار عاملى استانداردگويهعامل

مديريت دانش

0,7514,02مديريت دانش با مديريت بحران و هوشمندسازى شهرها رابطه معنادارى دارد
0,7714,05مديريت دانش از طريق انتقال دانش با مديريت بحران و هوشمندسازى شهرها رابطه معنادارى دارد
0,7213,03مديريت دانش از طريق كاربرد دانش با مديريت بحران و هوشمندسازى شهرها رابطه معنادارى دارد

0,7413,51مديريت دانش با مديريت بحران و رابطه معنادارى دارد 
0,7513,87مديريت دانش با هوشمندسازى شهرها رابطه معنادارى دارد

0,6912,42انتقال و كاربرد دانش با مديريت دانش و مديريت بحران رابطه معنادارى دارند
0,6711,79انتقال دانش با مديريت دانش و مديريت بحران رابطه معنادارى دارند
0,7512,49كاربرد دانش با مديريت دانش و مديريت بحران رابطه معنادارى دارند

0,6813,14انتقال دانش با مديريت بحران رابطه معنادارى دارند
0,7112,45انتقال دانش با هوشمندسازى شهرها رابطه معنادارى دارند

هوشمندسازى 
شهرها

0,7813,54هوشمندسازى شهرها با مديريت بحران رابطه معنادارى دارند
0,7012,76هوشمندسازى شهرها از طريق انتقال دانش با مديريت بحران و رابطه معنادارى دارد

هوشمندسازى شهرها از طريق كاربرد دانش با مديريت بحران و هوشمندسازى شهرها رابطه 
0,7413,23معنادارى دارد 

0,7213,36هوشمندسازى شهرها با كاربرد دانش رابطه معنادارى دارند
0,6711,68هوشمندسازى شهرها با انتقال دانش رابطه معنادارى دارند
0,7113,24كاربرد دانش با هوشمندسازى شهرها رابطه معنادارى دارند
0,7412,76انتقال دانش با هوشمندسازى شهرها رابطه معنادارى دارند

متغير هوشمندسازى شهرها به منزله متغير ميانجى در رابطه مديريت دانش و مديريت بحران 
عمل مى كند

0,65
  

13,15
  

مديريت بحران

0,7612,38مديريت بحران با هوشمندسازى شهرها رابطه معنادارى وجود دارد 
0,6812,78مديريت بحران با انتقال دانش رابطه معنادارى وجود دارد 
0,7112,15مديريت بحران با كاربرد دانش رابطه معنادارى وجود دارد 

0,7512,91مديريت بحران از طريق كاربرد دانش با مديريت دانش و هوشمندسازى شهرها رابطه معنادارى دارد
0,6413,56مديريت بحران از طريق انتقال دانش با مديريت دانش و هوشمندسازى شهرها رابطه معنادارى دارد

0,7813,02مديريت بحران از طريق كاربرد دانش با هوشمندسازى شهرها رابطه معنادارى دارد
0,7113,58مديريت بحران از طريق انتقال دانش با هوشمندسازى شهرها رابطه معنادارى دارد
0,7114,03مديريت بحران از طريق كاربرد دانش با مديريت دانش رابطه معنادارى دارد
0,7313,06 مديريت بحران از طريق انتقال دانش با مديريت دانش رابطه معنادارى دارد

منبع: يافته هاى تحقيق
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گويه هاى  تمامى  مى شود،  مالحظه  فوق  جدول  در  كه  همانطور 
پرسشنامه، داراى بار عاملى استاندارد و مقادير معنادارى قابل قبول 

معادالت  مدل سازى  مدل،  برازش  شاخص هاى  ادامه،  در  هستند. 
ساختارى و آزمون فرضيه ها صورت مى پذيرند. 

جدول 3. شاخص هاى برازش مدل اندازه گيرى
GFINFINNFIChi-squrare/dfRMSEAنام شاخص

0,900,910,951,720,052نتايج مدل
كمتر از 0,08كمتر از 3بزرگتر از 0,90بزرگتر از 0,90بزرگتر از 0,90 برازش مناسب

منبع: يافته هاى تحقيق.

آزمون فرضيه هاى تحقيق
انجام  با  قسمت  اين  در  تأييدى  عاملى  تحليل  انجام  از  پس 
شد.  پرداخته  پژوهش  فرضيه هاى  آزمون  به  ساختارى  تحليل هاى 
و  استاندارد  حالت  در  آموس  افزار  نرم  خروجى  حاضر،  پژوهش  در 

معنادارى در نمودارهاى 3 و 4 بيان شده است١. 

نمودار 2. مدل سازى معادالت ساختارى (ضرايب استاندارد)

1. مدل سازى معادالت ساختارى در فضاى نرم افزار AMOS طراحى و محاسبه شده اند 
كه براى فهم دقيق روابط؛ آنها را در فضاى Word طراحى كرده ايم

 

 

هوشمندسازي  دانشمديريت 
 شهرها

 مديريت بحران
٩٫٠٣ ٦٫٨ 

 ٨٫١١و  ٧٫٠٦

 انتقال دانش

 دانش كاربرد

٨٫٠٨ 

٩٫٠٦ 

٩٫٣ 

٨٫٠٥ 

 

هوشمندسازي  دانش مديريت
 شهرها

 بحران مديريت
٠٫٧٠ ٠٫٤٩ 

 ٠٫٥٥و  ٠٫٣٧

 انتقال دانش

 دانش كاربرد

٠٫٨٩ 

٠٫٦٧ 

٠٫٥١ 

٠٫٤٧ 

نمودار 3. مدل سازى معادالت ساختارى (ضرايب معنادارى)

قبل از بررسى فرضيه هاى تحقيق بايد گفت كه خروجى نرم افزار 
كاى  است.  برازش يافته  ساختارى  مدل  بودن  مناسب  دهنده  نشان 
بنابراين  مى باشد؛   3 از  كمتر  و  است   1,57 با  برابر  هنجار  به  دو 
كه  است  برابر 0,052   RMSEA شاخص  است.  قبولى  قابل  مقدار 
كمتر از 0,08 بوده و مقدار قابل قبولى است و ساير شاخص ها از 
مقدار بحرانى 0,90 باالتر يا مساوى هستند. بنابراين مدل تحقيق از 
برازندگى مناسبى برخوردار است. نتايج مربوط به برازش كلى مدل 

تحقيق در جدول شماره 4 ارائه شده است.

جدول 4. نتايج برازش كلى مدل تحقيق

GFINFINNFIChi-Squrare/dfRMSEAنام شاخص

0,900,910,961,570,052نتايج مدل
كمتر از 0,08كمتر از 3بزرگتر از 0,90بزرگتر از 0,90بزرگتر از 0,90 برازش مناسب

منبع: يافته هاى تحقيق.  

درباره روابط اجراى مدل و آزمون فرضيه هاى تحقيق با توجه 
به آنچه آمد، نتايج زير به دست مى آيد:

مدل،  استاندارد  و  معنادارى  مقادير  به  توجه  با  اول:  فرضيه 

معنادارى  مقدار  و   1,05 استاندارد  ضريب  مقدار  كه  جا  آن  از 
(T-value) از عدد 1,96 بزرگتر است (برابر با 14,86)، در سطح 
95 درصد فرض اول تأييد مى گردد و مى توان گفت مديريت دانش 

با هوشمندسازى شهرها رابطه مثبت و معنادارى دارد.
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فرضيه دوم: با توجه به مقادير معنادارى و استاندارد مدل، از آن جا 
از   (T-value) معنادارى مقدار  و  استاندارد 0,35  ضريب  مقدار  كه 
عدد 1,96 بزرگتر است (برابر با 2,43)، در سطح 95 درصد فرض 

دوم تأييد مى گردد و مى توان گفت مديريت دانش با مديريت بحران 
رابطه مثبت و معنادارى دارد.

جدول 5. آزمون فرضيه اول
نتيجه آزمونضريب استاندارداعداد معنادارى T-valueفرضيه اول

بين مديريت دانش و هوشمندسازى شهرها رابطه 
تاييد فرضيه14,561,04معنادارى وجود دارد.

منبع: يافته هاى تحقيق.   

جدول 6. آزمون فرضيه دوم
نتيجه آزمونضريب استاندارداعداد معنادارى T-valueفرضيه دوم

بين مديريت دانش و مديريت بحران رابطه معنادارى 
تاييد فرضيه2,430,35وجود دارد.

منبع: يافته هاى تحقيق.  

فرضيه سوم: با توجه به مقادير معنادارى و استاندارد مدل، مديريت 
طريق  از  و  غيرمستقيم  بطور  مستقيم،  تأثير  بر  عالوه  دانش 
هوشمندسازى بر مديريت بحران اثر مى گذارد كه اين اثر غيرمستقيم 
(0,70) بيشتر از تأثير مستقيم (0,35) است. بنابراين مى توان گفت 

كه هوشمندسازى، اثر ميانجى گرى بر رابطه بين مديريت دانش و 
مديريت بحران دارد. پس فرض سوم تأييد مى گردد و نشان دهنده 
رابطه معنادار و مثبت مديريت دانش از طريق هوشمندسازى شهرها 

مى باشد.
جدول 7. آزمون فرضيه سوم

نتيجه آزمونضريب استاندارداعداد معنادارى T-valueفرضيه سوم
بين مديريت دانش و مديريت بحران، هوشمندسازى 

تاييد فرضيه* 0,70  0,53شهرها بعنوان متغير ميانجى عمل ميكند

منبع: يافته هاى تحقيق. (1,05).(0,67)= * اثر غيرمستقيم  

فرضيه چهارم: با توجه به مقادير معنادارى و استاندارد مدل، از آن 
 (T-value) جا كه مقدار ضريب استاندارد 0,27 و مقدار معنادارى
از عدد 1,96 بزرگتر است (برابر با 2,21)، در سطح 95 درصد فرض 

مديريت  با  هوشمندسازى   گفت  مى توان  و  مى گردد  تأييد  چهارم 
بحران رابطه مثبت و معنادارى دارد.

جدول 8. آزمون فرضيه چهارم
نتيجه آزمونضريب استاندارداعداد معنادارى T-valueفرضيه چهارم

بين هوشمندسازى شهرها و مديريت بحران رابطه 
تاييد فرضيه2,210,27معنادارى وجود دارد.

منبع: يافته هاى تحقيق.  

مدل،  استاندارد  و  معنادارى  مقادير  به  توجه  با  پنجم:  فرضيه 
مديريت دانش عالوه بر تأثير مستقيم، بطور غيرمستقيم و از طريق 
هوشمندسازى به طور همزمان بر مديريت بحران تأثير مى گذارد كه 
است.   (0,27) مستقيم  اثر  از  بيشتر   (0,52) غيرمستقيم  اثر  اين 

دانش)،  انتقال  و  (كاربرد  هوشمندسازى  كه  گفت  مى توان  بنابراين 
اثر ميانجى گرى بر رابطه بين مديريت دانش و مديريت بحران دارد. 
پس فرض پنجم تأييد مى گردد و نشان دهنده رابطه معنادار و مثبت 

مديريت دانش از طريق هوشمندسازى با مديريت بحران مى باشد.
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نتيجه گيرى
هوشمندسازى  با  دانش  مديريت  بررسى  رابطه  به  پژوهش  اين  در 
شهر  شهردارى  بحران  مديريت  و  دانش)  انتقال  و  (كاربرد  شهرها 
معنادارى  و  مثبت  ارتباط  كه  داد  نشان  نتايج  شد.  پرداخته  اشتهارد 
بين مديريت دانش با هوشمندسازى شهرها و مديريت بحران وجود 
دارد (فرضيه هاى اول، دوم و چهارم). عالوه بر اين، اثر ميانجى گرى 
مديريت  و  دانش  مديريت  رابطه  بر  شهرها  هوشمندسازى  مثبت 
و  (كاربرد  همزمان  مثبت  ميانجى گرى  اثر  و  سوم)  (فرضيه  بحران 
پنجم)  (فرضيه  بحران  مديريت  و  دانش  مديريت  بر  دانش)   انتقال 
شجاعى  تحقيقات  با  سازگار  تحقيق،  اين  يافته هاى  شد.  تأييد 
اخوان   ،(1390) يعقوبى  و  نكودرى   ،(1380) عبداللهى   ،(1393)
و  دانش  مديريت  بين  داد  نشان  كه  است   (1390) زاده  درويش  و 
مديريت بحران رابطه مثبت و معنادارى وجود دارد. همچنين سازگار 
هوشمندسازى  و  دانش  مديريت  رابطه  كه  است  تحقيقاتى  نتايج  با 
مقدم  محمدى  1385؛  مقيمى،  2007؛  ليانگ،  و  فنگ  (وو،  شهرها 
و معدنى، 1392) را تأييد مى كنند. متون دانش مديريت، مديريت 
دانش را به عنوان عامل مهم و حياتى براى سازمان ها به منظور ايجاد 
ارزش و آمادگى پايدار در محيط پيچيده و متغير امروزى مى بينند 
كه خود، به عنوان پيش زمينه اى اصلى در مواجهه با بحران هاست. با 
هوشمندسازى شهرها، جوامع قادرند كه عملكرد بهترى را در مقابله و 
پيشگيرى از بحران از خود نشان دهند. يكى از نوآورى هاى تحقيق 
حاضر، در حوزه توجه ويژه به مقوله مديريت دانش و مديريت بحران 
در هوشمندسازى شهرهاست. برخى از تحقيقات، به بررسى دو حوزه 
حوزه  اين  در  اما  كرده اند  بحران" اكتفا  مديريت  و  دانش  "مديريت 
نتايج  و  گرفته  قرار  بررسى  مورد  نيز  شهرها  هوشمندسازى  مقوله 
نيز،  طرفى  از  داده اند.  نشان  را  آن  باالى  همبستگى  ميزان  حاصل، 
تحت  مديريت دانش  تأييد شد كه دو مؤلفه اصلى  تحقيق  در اين 
عناوين "انتقال دانش و كاربرد دانش" كه از حياتى ترين مقوله هاى 
مدل فوق مى باشند؛ به عنوان اصلى ترين مؤلفه هاى پيوند دهنده ميان 

مقوله هاى "مديريت دانش و مديريت بحران و هوشمندسازى شهرها" 
شناسايى و تأييد شدند كه سازمان هاى مرتبط مى توانند با اتكا به 

آنها، اين مهم را مدنظر قرار دهند. 
و  سازمان ها  مخصوصًا  كشورها  اصلى  اهداف  از  يكى 
شهردارى هاى آن ها، هوشمندسازى شهرها است. اما در اين زمينه، 
دانش  مديريت  همچون  زيرساخت هايى  و  زمينه ها  پيش  بايستى 
اساسى  مفاهيم  تالقى  با  گيرند.  قرار  توجه  مورد  بحران  مديريت  و 
ارتقاى  راستاى  در  مى توان  بحران  مديريت  و  دانش  مديريت 
مثمرثمر  شهرها  هوشمندسازى  با  مرتبط  اصلى  امور  انجام  سرعت 
نامناسب  ساختار  از  ناشى  عمدتًا  كه  مشكالتى  از  بسيارى  و  بود 
همان طور  رساند.  حداقل  به  را  مى باشد  شهرسازى  و  شهرى  نظام 
كه در قبل نيز ذكر شد، هوشمندسازى شهرها در راستاى مديريت 
در  نوين  رويكردى  به عنوان  مى تواند  و  بوده  تأثيرگذار  بحران 
در  متعالى  چشم اندازى  صورت  به  شهرى  مديريت  جهانى  عرصه 
را  تحقيق  مهم  نتايج  از  ديگر  يكى  مى شود.  پيگيرى  نيز  ما  كشور 
از  بحران  مديريت  هنگام  به  و  بهينه  مديريت  با  رابطه  در  مى توان 
طريق هوشمندسازى شهرها دانست. در صورتى كه شهرها بتوانند با 
اتخاذ اين رويكرد جديد، شهرها را به زيرساخت فناورى هاى نوين 
مى توانند  مؤثر،  و  چندسويه  ارتباطات  ايجاد  ضمن  نمايند،  مجهز 
حوادث  وقوع  احتمال  تمركزگرايى،  شهرها،  به  مهاجرت  افزايش 
نوعى  به عنوان  خود  مقوله  اين  كه  كرده  مديريت  را  و...  سوانح  و 
مديريت بحران تلقى مى شود. نكته مهم در اين زمينه وجود دانش 
و  سازمان ها  كه  است  بحران  مديريت  در  مرتبط  فناورى هاى  و 
مديريت  زمينه  در  شهرها،  هوشمندسازى  با  مى توانند  شهردارى ها 
مى توان  مدل هايى  چنين  مزاياى  جمله ى  از  باشند.  مثمرثمر  بحران 
اشاره  يكديگر  بر  آنها  تأثير  و  مهم  مقوله  سه  اين  متقابل  ارتباط  به 
كرد كه ضمن تكيه بر رويكردهاى آكادميك در مديريت كالن، در 
حوزه اجرا نيز مى تواند برنامه ريزى و سازماندهى هاى الزم در زمينه 

جدول 9. آزمون فرضيه پنجم
نتيجه آزمونضريب استاندارداعداد معنادارى T-valueفرضيه پنجم

بين مديريت دانش و مديريت بحران، هوشمندسازى شهرها (كاربرد 
تاييد فرضيه* 0,52  0,27و انتقال دانش) به طور همزمان، بعنوان متغير ميانجى عمل مى كنند

(0,74).(1,05).(0,67)=  * اثر غيرمستقيم منبع: يافته هاى تحقيق.   
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كنترل سوانح و رخدادهاى ناگهانى را موجب شود اين مقوله خود 
به عنوان يكى از اصلى ترين نمودهاى مديريت بحران تلقى مى شود. 
همچنين مى تواند در رابطه با مديريت زمان، سرمايه، انرژى مؤثر 
واقع شود و در سطح وسيعى اطالعات اوليه و حياتى را در اختيار 
مديران و تصميم گيرندگان جهت برنامه ريزى و سازماندهى شهرها 
قرار دهد. از سويى ديگر شهردارى ها و سازمان هاى متولى مى توانند 
در اين مسير چالش هاى احتمالى را شناسايى و اقدامات الزم را در 

قبال آن ها اتخاذ نمايند. 

منابع 
- اخوان، پيمان؛ درويش زاده، مرضيه. (1390). ارائه چارچوب مديريت بحران 
 ،27 دوره  زلزله.  بحران  در  ايرل  دانش  مديريت  فكرى  مكاتب  مبتنى بر 

شماره 1 و ويژه نامه 11. بازيابى از
 http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-1745-fa.html 

رامين؛  رادنيا،  بيژن؛  ياور،  عليرضا؛  ثابتى،  قاسم؛  بيگ زاده،  مازيار؛  حسيني،   -
بنهنگى، امير عباس (1387). مديريت بحران. تهران: سازمان پيشگيري و 

مديريت بحران، موسسه نشر شهر .
مديريت  و  بحران  مديريت  رابطه  بررسى   .(1393) عليرضا.  سيد  شجاعى،   -
دانش، ماهنامه تدبير، دوره 25، شماره 269، صص 33 – 40. بازيابى از:
http://tadbir.imi.ir/article-�-�۴�۶-fa.html

س ي ل).  و  شهري (زل زل ه   نواحى  در  بحران  مديريت  مجيد (1380).  عبدالهي،   -
تهران: سازمان شهرداري هاي كشور.

- قربانى، رسول؛ نوشاد، سميه (1387). راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهرى 
اصول و راهكارها، جغرافيا و توسعه، 6 (12)،163-183. بازيابى از 

http://www.magiran.com/magsp.asp?p=&mgID=2970&s=&exact=&e
xclude=&include=%E4%E6%D4%C7%CF&atleast=&t=mi&field=

- محمدى مقدم، يوسف؛ معدنى، جواد. (1392). ضرورت رشد هوشمند شهرها 
براى پيشگيرى از بحران ها، فصلنامه دانش پيشگيرى از بحران، دوره سوم، 

شماره چهارم. بازيابى از:
https://tdmmo.tehran.ir/Portals/0/Users/031/43/543/

DPMK-N10.pdf

- مقيمى، سيدمحمد (1385). مباحث ويژه مديريت دولتى. تهران: نشر سمت.
- مهريارى، حجت اله (12 مهر 1388). برنامه ريزى رشد هوشمند شهرى، شبكه 

اينترنتى آفتاب. بازيابى از
http://www.aftabir.com/articles/view/social/urban/

c4c1254670216_urban_planning_p1.php/%

- پيام هالل احمر (1379)؛ جمعيت هالل احمر جمهورى اسالمى ايران، بالياى 
طبيعى. بازيابى از

 http://rcs.ir/wp-content/uploads/2014/08/279.pdf 

- نكودرى و يعقوبى (1390). بررسى عوامل تسهيل كننده مديريت دانش در 
شماره  دوره 4،  عمومى،  مديريت  هاى  پژوهش  بحران،  مديريت  سازمان 

13، پاييز 1390، صفحه 95-119. بازيابى از:
https://jmr.usb.ac.ir/article_649.html

- Alavi, M & Leidner, D.E (2001). Review: Knowledge 
management and Knowledge management systems: 
conceptual foundations and research issues, MS Quarterly, 25 
(1), 17-32. DOI:10.2307/3250961.

- Argote, L. and Ingram, P. (2000), “Knowledge transfer: a basis 
for competitive advantage in firms”, Organizational Behavior 
and Human Decision Processes, Vol. 82 No. 1, pp. 150-69. 
https://doi.org/10.1006/obhd.2000.2893.

- Bembenek, B., & Piecuch, T. (2014). Knowledge management 
in industry clusters as an indication of entrepreneurship. In 
CBU international conference proceedings http://dx.doi.
org/10.12955/cbup.v2.441 

- Cheng, E. W., Li, H., & Yu, L. (2007). A GIS approach to shopping 
mall location selection. Building and Environment, 42(2), 884-
892. DOI: 10.1016/j.buildenv.2005.10.010

- Connelly, C. & Kelloway, K. (2003). Predicators of employees 
perceptions of knowledge sharing cultures. Journal: 
Leadership & Organization Development Journal, pp. 294-
301. https://doi.org/10.1108/01437730310485815.

-  Davenport, T. H. & Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How 
Organizations Manage What the Know. Boston, Massachusetts, 
Harvard Business School Press. DOI:10.1145/348772.348775.

- Fagerberg, J., Mowery, D.C. and Nelson, R.R. (2005), Oxford 
Hndbook of Innovation, Oxford University Press, New York, 
NY.

- Fener, T & Cevik, T. (2015). Leadership in Crisis Management: 
Separation of Leadership and Executive Concepts. 4th World 
Conference on Business, Economics and Management, 
Economics and Finance 26. PP. 695 – 701. https://doi.
org/10.1016/S2212-5671(15)00817-5.

- Garatwa, W. & Bollin, C. (2002). Disaster Risk Management, 
Working Concept. Deutsche Gesellschaft fur. Retrieved from 
http://www.alnap.org/resource/7644

- Hansen, M. T. 2002. Knowledge networks: explaining effective 
knowledge sharing in multiunit companies. Organization 
Science 13 (3): 232-248.

Hall, J. P. (2004). Development of an Implementation Plan for 
a Geographic Information System: Case of Lincoln Country. 
International Journal of Information Management, 24 (3), 
267-275. Retrieved from http://search.ricest.ac.ir/ricest/
show12.aspx?enc=U8euK7t6Q52fe8EkRbCGbwnDW8vT9V 
XmCA8PcLi5/lg=

- Humstone, Elizabeth. (2004), Sprawl vs. Smart Growth, 
Vermond forum on sprawl. Retrieved from https://www.
bostonfed.org/commdev/c&b/2004/summer/Sprawl.pdf

- Jen Chen, C. Wen Huang, J. & Chang Hsiao, Y. (2010). Knowledge 
management an Innovativness the role of organizational 
climate an structur, International Journal of Manpower, 31 
(8). Pp. 848-870. https://scholar.google.com/scholar.

- Jennex, M & Raman, M. (2009). Knowledge Management in 
Support of Crisis Response. DBLP. July 2009. DOI:10.4018/
jiscrm.2009070104.

- Lee, H. W. and Yu, C. F. (2011). Effect of organizational 
relationship style on the level of knowledge sharing. 
International Journal of Manpower. 32(5), 677-686. https://



 113 جواد معدنى /  ارائه مدلى جهت بررسى رابطه مديريت دانش با مديريت بحران و ...

doi.org/10.1108/01437721111158260.
- Litvaj, I & Stancekova, D. (2015). Decision - Making, and Their 

Relation to The Knowledge Management, Use of Knowledge 
Management in Decision – Making. 2nd GLOBAL CONFERENCE 
on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM, 
Economics and Finance 23 ( 2015 ) 467 – 472. https://doi.
org/10.1016/S2212-5671(15)00547-X.                              

- Lopez Sp, Peon JM, Vazquez Orda s CJ. Organizational 
learning as a determining factor in business performance. 
Learning Organization 2005: 12 (3): 227 – 45. https://doi.
org/10.1108/09696470510592494.

 - Mills, A.M; Smith, T.A. (2011). Knowledge management and 
organizational performance: A demcomposed view, Journal of 
Knowledge management. Vol, 15. No, 1; pp. 156-171.

- Naicker, V. (2013). Uncovering knowledge management 
practices in organizations. Journal of Applied Business 
Research Volume 29, Number 6, http://dx.doi.org/10.19030/
jabr.v29i6.8221.

- Ponis, T & Ntalla, A. (2016). Crisis management practices 
and approaches: Insights from major supply chain crises. 
3rd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, 
MANAGEMENT and TOURISM, 26-28. Procedia Economics 
and Finance 39 (2016) 668 – 673. doi: 10.1016/S2212-
5671(16)30287-8.

- Roblek, V & Meško, M. (2020). Smart city knowledge 
management Holistic review and the analysis of the 
urban knowledge management. 21st Annual International 
Conference on Digital Government Research Theme: 
Intelligent Government in the Intelligent Information SocAt: 
Seoul, SK & NY, USA. ACM. DOI:10.1145/3396956.3398263

- Robbins, Stephen P.(1998). Organizational behavior concept. 
Controversies applications. 8th edition.

- Souder, W. & Sherman,J (1994), Managing New Technology 
Development, New York, NYL MC Graw-Hill

- subramaniam, M., Youndt, M. A. (2005). The Influence of 
Intellectual Capital on the Types of Innovative Capabilities, 
Acad Manage J: 48 (3), pp. 450-463. https://doi.
org/10.2307/20159670.

- Tagarev, T & Ratchev, V. (2020). A Taxonomy of Crisis 
Management Functions. Sustainability. 2020, 12, 5147; 

doi:10.3390/su12125147 www.m
- Van Niekerk, D. (May 2005). A comprehensive framework for 

multi-sphere disaster risk reduction in South Africa. (PhD 
dissertation), Northwest University, School of Social and 
Government Studies, South Africa. Retrieved from http:// 
acds.co.za/uploads/thesis/dvnPhdnew2.pdf

- Vito, A., Garavello, A. C., & Schiuma, G. 1999. “Knowledge 
transfer and interfirm relationship in industrial districts: the 
role of the leader firm”.Technovation, (19):  53- 63. https://
doi.org/10.1016/S0166-4972(98)00078-9.

- Wang, W-T. (2009). The role of knowledge management 
in achieving effective crisis management: A case 
study. Journal of Information Science. 35 (6): 635-659. 
DOI:10.1177/0165551509104234.

- Wiśniewski, M. (2022). Analysis of the integrity of district 
crisis management plans in Poland. International Journal of 
Disaster Risk Reduction. Volume 67, January 2022, 102650. 
https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102650.

- Wong, K.Y., (2005). Critical success factor for implementing 
Knowledge management in small & medium enterprises, 
Industrial Management & Data System, 105 (3), pp. 261-265. 
https://doi.org/10.1108/02635570510590101.

- Wu, J., Feng, Q., Liang, B., & Wang, A. (2007). The integrated 
information system for natural disaster mitigation. Data 
Science Journal, 6, S453-S459. DOI:10.2481/dsj.6.S453.

- Yesil, Salih; Koskab,; Alaeddin; Buyukbese, Tuba. (2013). 
Knowledge Sharing Process, Innovation Capability and 
Innovation Performance: An Empirical Study. Social and 
Behavioral Sciences 75 (2013) 217 – 225. https://doi.
org/10.1016/j.sbspro.2013.04.025.

- Zheng, T. (2017). A Literature Review on Knowledge Sharing. 
Open Journal of Social Sciences, 5, 58-51. https://doi.
org/10.1016/j.sbspro.2013.04.025.

- Ziemiańczyk, U; Krakowiak-Bal, A & Mikuła, B. (2014). Knowledge 
management in the process of building competitiveness 
and innovativeness of rural areas. A Publication of the 
International Institute for Applied Knowledge Management. 
Volume 2, Issue 2, PP. 43-56. https://doi.org/10.18052/www.
scipress.com/ILSHS.14.80.



فصلنامه د           انش پيشگيرى و مد           يريت بحران / د           ورة دوازدهم، شمارة اول، بهار 1401   114



 115 جواد معدنى /  ارائه مدلى جهت بررسى رابطه مديريت دانش با مديريت بحران و ...

Disaster Prevention and Management Knowledge (DPMK) quarterly

Volume 12, Number 1, Spring 2022

Disaster Prevention and Management Knowledge (DPMK) Quarterly is a scholarly, peer-reviewed journal that 
publishes research (original) papers, review articles and case studies on issues related to disaster management, 
mitigation, preparedness, response, recovery, risk management… We welcome articles from practitioners and 
scholars in all disciplines applying various methodologies to the studies of disaster management. Manuscripts 
should be submitted to the journal address or e-mail. Be sure that the manuscript has not been published 
elsewhere nor it is under consideration by any other publication (e.g. Journal or book chapter) at the same time. 
The papers should not be presented at any national or international seminars or conferences. 

CONTENTS

Assessing the awareness of rural women about the components of natural disaster 
crisis management (Case Study: Damghan city) ..................................................................... 9
Vahid Riahi & Masume Rostamian

Proposing  a new model for assessing the resilience of susceptible infrastructure 
(case study: hydroelectric power plant) ................................................................................21
Mojtaba sedaghat, Mohammad Bagher izadi & Hasan mashhadi

Modeling human casualties in different overnight earthquake scenarios based on the
 FAlM model (Case study: Kianpars neighborhood of Ahvaz metropolis) ...............................31
Massoud Safaeipour & alireza parvizian

Determination and prioritization of the external needs of the physical-oriented 
neighborhood self-help centers using AHP method...............................................................47
Sepideh Shahi Ashtiani, Mahmood Hosseini, Behshid Hosseini & Vahid Ghobadian

Investigating the effect of structural form of outdoor path of residential complexes 
on improving the routing of people in emergency situations ................................................66
Seyed Tajuddin Mansouri & Ismail Zarghami

Indicators and components of assessing variations and changes in climate change ...............85
Mohammad Pouralkhas Nokandeie, Abazar Esmali Ouri, Raoof Mostafazadeh, 
Zeinab Hazbavi & Meraj Sharari

Presenting a model to investigate the relationship between knowledge management 
and crisis management and smart cities (Case study: Eshtehard Municipality) ......................99
Javad Madani



فصلنامه د           انش پيشگيرى و مد           يريت بحران / د           ورة دوازدهم، شمارة اول، بهار 1401   116

Journal of Tehran Disaster Management and Mitigation 
Organization (TDMMO)

Disaster 
Prevention and 
Management 
Knowledge DPMK
Quarterly

Volume 12, No.1, serial 43, Spring  2022

In His Name

Address: West Jalal-Al-E-Ahmad 
Ave, Tehran Disaster Management 

& Mitigation Organization
Tel: +9821-44244040

E-mail:
rsc.tdmmo@gmail.com

Journal link: www.dpmk.ir

Managing Director
Ali Nasiri, PhD

Editor–in–Chief
Mahdi Zare, PhD
Scientific Editor
Fatemeh Jahadi

Farsi Editor
Seyed Alireza Arfaei 

English Editor
Maryam Tasdighi

Executive Manager
Seyed Mohammad Arfaei
Technical Affairs Manager

Ali Ahadi
Pagemaking

Abulfazl Amorzesh
Cover Design

Saeid Tajaddod


Editorial Board
Asgary, A., PhD, Associate Professor, Disaster and Emergency Management,, York University, 
Toronto, Canada 
Fallahi, A., PhD, Full Professor of Shahid Beheshti University
Ghayamghamian, M. R., PhD, Associate Professor of IIEES
Hajirasouliha, I., PhD, Associate Professor, Department of Civil and Structural Engineering, 
University of Sheffield, Sheffield, United Kingdom
Hassani, N., PhD, Associate Professor in Power Water, University of Technology
Jalali, A., PhD, Full Professor of Science &Technology University
Kalantari, M., PhD, Associate Professor of Zanjan University
Kazemian-shirvan, G., PhD, Assistant Professor of Allameh – Tabatabai University
Moradi,A., PhD, Assistant Professor in Tehran University
Tasnimi, A., PhD, Full Professor of Tarbiat Modares University
Yamini-Fard, F., PhD, Assistant Professor of IIEES
Zare, M., PhD, Full Professor of IIEES


