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Abstract 
Today, the rapid growth of cities and massive migrations towards them has 
resulted in wide cultural diversity in urban environments, and this issue has 
made the local governments who are responsible for the management of cities 
face a serious problem, that is why the management a city in big cities will no 
longer be able to achieve success with the traditional and usual methods of the 
past in providing one-way services. For this reason, management science 
theorists believe that management theories and paradigms should be used to 
manage cities as best as possible, one of which is quantum management. 
The general purpose of the current research is to investigate the causal relationships 
between the variables of quantum management and the components of smart 
governance of urban culture, so the research is applied in terms of its purpose and 
descriptive in terms of the method of data collection. To achieve this goal, two 
methods of thematic analysis and fuzzy Delphi have been used. 
The practical tool for data collection was a structured and semi-structured 
questionnaire, and data analysis using the fuzzy Delphi method showed that among 
the seven skills of quantum management, quantum feeling has the least effect, while 
quantum existence and quantum action have the highest effect. It has an impact on 
the smart governance of urban culture in the management of local governments. 

Research Methodology 
Since the purpose of the research is to investigate the role of quantum 
management in moving towards the smart governance of urban culture; 
therefore, the research is applied in terms of purpose and descriptive in terms 
of gathering information of the survey type. 
In the meantime, library and field methods have been used together to collect data. 
It is based on the field method of structured interviews and the selection of scientific 
and executive experts has been done using the snowball method. This method is 
especially used when it is difficult for the researcher to know the right people (Benis, 
2004). Based on this, 16 experts were selected for interview. In this way, 9 university 
professors and 7 executive experts active in the field of culture and urban 
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management were interviewed. The interviews continued until theoretical saturation 
was reached. In fact, no new material was recorded from the 13th interview onwards, 
but for more certainty, three more interviews were conducted to saturate the theory. 
From the point of view of data analysis, thematic analysis and fuzzy Delphi method 
have been used. In this way, the primary data was collected and organized using 
thematic analysis method, and in the next step, the data was evaluated using the fuzzy 
Delphi method. The fuzzy Delphi method was invented by Kaufman and Gupta in 
the 1980s (Cheng and Lin quoted by Jafari and Montazer, 2016). The application of 
this method in order to make decisions and reach consensus on issues where the goals 
and parameters are not clearly defined, leads to very valuable results. One of the 
biggest advantages of the fuzzy Delphi technique compared to the traditional Delphi 
technique for screening indicators is that one step can be used to summarize and 
screen the variables (Habibi et al., quoted by Rahdari and Nasr, 2016). 

Conclusion 
In general, in this article, using thematic analysis and fuzzy Delphi method, 
and using the views of selected experts, the influence of quantum management 
indicators on the components of smart governance of urban culture was 
discussed, and finally, according to the results obtained from Among the 28 
proposed indicators, 15 have had a great impact on the smart governance 
components of urban culture, which have received a de-fuzzified average 
tolerance threshold higher than 0.7, and they are: 

 

 

According to the findings, it has been concluded that among the seven 
quantum management skills of managers, the quantum feeling skill has less 

The effect of quantum operation on electronic democracy 
The impact of quantum action on CI strategy 

The effect of quantum presence on behavioral skills 
The effect of quantum presence on CI consciousness 

The effect of quantum existence on electronic democracy 
The impact of quantum thinking on CI strategy 

The effect of quantum view on the knowledge of cultural intelligence 
Effect of quantum gaze on CI behavioral skills 

The effect of quantum trust on the knowledge of cultural intelligence 
Impact of quantum trust on CI strategy 

Impact of quantum trust on public expenditure on ICT premises 

and expansion of ICT and online public services and website access 
The effect of quantum thinking on the development of ICT 

The effect of quantum cognition on CI consciousness 
The effect of quantum cognition on CI strategy 

The effect of quantum cognition on the knowledge of cultural intelligence 
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impact on the intelligent governance of urban culture in multicultural cities 
than the other 6 skills. This is despite the fact that quantum existence and 
quantum action had the highest impact on the intelligent governance of urban 
culture. Therefore, the growth and development of any city affected by the 
view of city managers with a quantum approach can lead to many 
developments in the field of smartening cities and moving towards smart 
governance of urban culture in local governments. 
Keywords: Quantum Management, Smart Governance, Smart Governance of 
Urban Culture, Multicultural Cities, Local Government . 
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به سمت حکمرانی هوشمند  درحرکتمدیریت کوانتومی  نقش
  ی محلیهادولتفرهنگ شهری در 

 ران یا ،ی، تهراندانشگاه عالمه طباطبائ (، ی )شهر  یدولت تیریمداستادیار   فرجی  نیجالل الد دیس

 چکیده
رشد   در   را  گسترده  فرهنگی   تنوعات  زمینه  هاآن   سوی به   گسترده  های مهاجرت  و   شهرها   شتابان  امروزه 

های محلی را که مسئولیت مدیریت شهرها را بر  دولت  مسئله   این  و   است   داشته   دنبال  به   شهری   هایمحیط
  بزرگ   شهرهای  در  شهری  مدیریت  که  است   سبب  همین  است. به  ساخته  مواجه  جدی  مشکلی   با  عهده دارند،

  دست   به  موفقیتی   یک سویه،  خدمات  ارائه  در   گذشته  معمول  و   سنتی   هایروش  با  بود  نخواهد  قادر  دیگر
ها و پارادایم های مدیریتی جهت  باید از نظریه  که  معتقدند  مدیریت  علم  پردازاننظریه  خاطر  همین  به  آورد.

  هدف کلی پژوهش   بهتر شهرها استفاده گردد که یکی از این موارد مدیریت کوانتومی است.مدیریت هر چه 
  شهری  فرهنگ هوشمند حکمرانی  هایمؤلفه با کوانتومی  مدیریت متغیرهای میان علی  بررسی روابط حاضر،
.  است  پیمایشی   نوع  از  توصیفی   داده ها   نحوه گردآوری  نظر  از  و   کاربردی  هدف  نظر  از  پژوهش  پس  است،

فازی استفاده این هدف از دو روش تحلیل مضمون و دلفی  ابزار برای تحقق    گردآوری  عملی   شده است. 
 نشان  فازی  دلفی   روش   با  ها  داده  وتحلیلتجزیه   و   بوده است  مند  ساختار نیمه  و   مند   پرسشنامه ساختار  ها،داده

کوانتومی، احساس کوانتومی کمترین تأثیر و این در حالی است  های هفتگانه مدیریت  داد که از بین مهارت 
که وجود کوانتومی و عمل کوانتومی باالترین تاثیر را بر روی حکمرانی هوشمند فرهنگ شهری در مدیریت  

 های محلی دارد.دولت

مدیریت کوانتومی، حکمرانی هوشمند، حکمرانی هوشمند فرهنگ شهری، شهرهای چند   واژگان کلیدی:

  هنگی فر

 

 F.jalalfaraji@yahoo.com 

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339


 67  | فرجی  نیجالل الد  دی س

 

 مقدمه  
آن گسترش    تبعبهو    تی جمع  ع یامروز، موضوع رشد سر  یدر شهرها  هامقوله  ن یتراز مهم  یکی

 روروبه  ایعدیدهکارآمد، با مشکالت    یت یرینبود برنامه و مد  لی دل   به  شتابان شهرهاست که
  یطیبا شرا  ریزیبرنامهو    یت یریاز نظر مد  هاشهرداریو    های محلیدولتامروزه    است.شده  

افزاروبه  یری متغ هستند.  ن  شیرو  و  مال  یازهای انتظارات  منابع  کاهش  تخر  ی مردم،    ب یو 
از جمله مشکالت  یو کالبد  یاجتماع  هایپیچیدگی  ،زیستمحیط امروزه    یشهر  است که 

 هکنندتعیین و    یعامل اصل  یشهر  تیریمد  .(1393،  پناه  زدان)ی  با آن مواجه اند  یشهر  رانیمد
به    ها هراست. ش ه هبرنام  یو اجرا   گذاریسیاستدف آن  هو    شود می ه ناخت ش ها  هرش   توفقیم

نتنوو م  دهی چ ی پ  یماع ت نظام اج  کوان یعن  و    یین تع   یبراای  یافتهسازمان  تیریدم  هب  ازمندی ع 
ی هستند  شهر  داریپاوسعه  لف ت ت مخ   هایعرصه در  هاهماهنگی فعالیتو    ه اهدافب  یاب تی دس

مدیریت شهری در شهرهای بزرگ دیگر    سبب است که   ن ی به هم   (.1391همکاران،  )کیانی و  
  های سنتی و معمول گذشته در ارائه خدمات یک سویه موفقیتی بهقادر نخواهد بود با روش

نظریه اساس،  براین  آورد.  معتقدند  پردازاندست  مدیریت  جدید   علم  های  شیوه  باید  که 
به به  مدیریتی  از کارآمدترین شیوه ها در  جای شیوه های سنتی  کار گرفته شود. که یکی 

مفاهیم و   تا  پارادایم کوانتومی در مدیریت سعی دارد  مدیریت، مدیریت کوانتومی است. 
اصول تئوری کوانتوم را، به منزله رهنمودی جهت توصیف و تبیین پدیده های سازمانی و  

هادی،   )محمد  دهد  قرار  استفاده  مورد  مدیریتی،  مسائل  د  (.1390حل    ت یریمد   دگاهی در 
متفاوت است،    ی سنت   ی ها  هو ی ش   با   سهیدر مقا  رانیمد  فیو وظا  هامهارت،  هاویژگی  ،یکوانتوم 

  یانسان  به اداره سازمان و منابع  ییکامال متفکرانه و عقال   یکوانتوم  وهی در ش   رانیمد  کهطوریبه
 .  (1395پردازند )درگاهی و همکاران، می

بر تنظیم روابط شورا و   کنندهمنعکس انتخاب نوع مدل مدیریت شهری     نگرش حاکم 
  مشارکت و قدرت اجرایی است. یکی از مباحث مهم  از همه بیانگر میزان  تر مهمشهرداری و  

و قرارگیری قدرت    های محلی حکومتدر تعیین مدل مدیریتی برتر تعیین چگونگی اداره  
رابطه نزدیکی با حل یا ایجاد    ،ف دیگر مدل اداره شهرشهری است. از طر  در دست مدیران

پاردایم وجود دارد.   دو  یمدیریت شهر  یبرا   (.1395)نظریان و رحیمی،    دارد  مسائل شهری
ر را  تمام امو  مسئولیت  یدارد، شهردار نام    2ی حکومت شهر  و1حکومت   پاردایم نخست که

 

1 Government 
2 urban Government 
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. پاردایم  است  یاز حکومت محل  ایمجموعه  زیر  یعهده داشته، و به عنوان مدیریت شهر  بر
سه نهاد    انی می  اداره امور عموم  تی ولئ، مسیا »حکمرانی شهری« نام دارد  1»حکمرانی«  دوم که
، به  نهمکاراو  یجاجرمی ایمان) است شدهی تقسیمو بخش خصوص  یجامعه مدن  ،یشهردار

 (. 1396ری سردری، نقل از کیانی و ساال

پ در  برای  یشهرها  روزافزون،  راه   تیریمد گسترش  اداره خود    سازی زمینه  جزبه  یو 
که    ،اندیافتهدست  تیحاکم از   ایتازهراه به شکل    نیاند و در ا  افتهی ن   یبرای توسعه دموکراس 

  نیا  اند. دانسته  ن ینو  ینظام اجتماع  جادیبشری در ا  دیآن را در حد اختراع و ابداع جد  یبرخ
که منشأ شهری    شودمی  دهینام  انی« حکمر»   ای  « سته یشا  تی جنبش حاکم»به نام    دیشکل جد

عموم    های  است ی و س   ماتیتصم  درآوردن شهری، به اجرا    سته یشا  ت ی حاکم  ا ی  انیدارد. حکمر
 (. 1393و حسین پور به نقل از صالحی و همکاران،   انی ع ی مردم در جهت منافع عامه است )رف

استراتژی تعقیب یک حکمرانی مناسب و اهداف رشد و توسعه به معنای یک نقش جدید 
اداره امور شهری است و بدون شک هیچ رشدی بدون اداره امور شهری    و تغییریافته برای

محلی، اداره امور    هایحکومت  توسعهرشد و    نیست. به دور از کمک به   پذیرامکانمناسب  
 . (1392زاده، خانعرفانیان )  منشأ مقاومت در برابر تغییر باشد تواندیم  خودخودیبهشهری 

در    ویژهبه،  کنندمیکمک    داریپا  ی به تکامل شهرها  ماًی مستق  ایفزایندهشهروندان به طور  
  یشهر  تیحاکم  لیتبد  دبخش ی( نوICT)  دیجد  یو ارتباط   یاطالعات   هایفناوریآنجا که  

  یها  یاستراتژ  با   یو ارتباطات   یاطالعات   یفناوره در آن  ک هستند  "شهر هوشمند  یحکمران"به  
شوند )وبستر و للکوس،  ی ها همگام میو خط مش  یخدمات عموم شهروندان و  شارکتم

2018 ) . 
ها، زمینه تنوع فرهنگی  سوی آنهای گسترده بهدر این بین رشد شتابان شهرها و مهاجرت

های محلی را برای داشته است و این مسئله حکومتهای شهری به دنبال  گسترده را در محیط
های  مدیریت فرهنگی شهرها با مشکلی جدی مواجه ساخته است )(. در سال های اخیر ایده

هوشمند  حکمرانی  جمله  آن  از  که  گردیده  ارائه  شهرها  فرهنگ  مدیریت  برای  جدیدی 
های  مان به قابلیت(. در این دیدگاه، توجه تواFaraji et al., 2021فرهنگ شهری است ) 

از   استفاده  وجود  این  با  است.  مهمی  امر  فرهنگ  مسئله  به  عقالیی  های  نگاه  و  هوشمند 
بهتر  تواند در مدیریت هر چههای مدیریتی جدید جهت رشد و پویایی این مفهوم میقابلیت

 فرهنگ به خصوص در جوامع مهاجرپذیر و چند فرهنگی نقشی مهم و کلیدی داشته باشد
 

1 Governance   
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رسان  بهتر فرهنگ مناطق تحت نفوذ خود، یاریهای محلی را در مدیریت هر چهتو حکوم
 باشد.

در این راستا  این پژوهش به منظور بررسی نقش مدیریت کوانتومی در ارتقای حکمرانی  
مورد   هستند،  برخوردار  بسیاری  فرهنگی  تنوع  از  فرهنگ شهری در جوامعی که  هوشمند 

های مدیریت کوانتومی  چگونگی نقشی که هر یک از مؤلفه  توجه قرارگرفته است. در واقع، 
بهتر فرهنگ شهری  تواند در مدیریت هر چهبر حکمرانی هوشمند فرهنگ شهری دارد، می

 مردان در سطوح محلی باشد. رسان دولتفرهنگی موثر و یاری در شهرهای چند

 یق تحق نهیشیو پ ینظر یمبان

 مدیریت کوانتومی
مفاه  یکی مد  دیجد  میاز  مد  یکوانتوم  تیریهزاره سوم  باال    یکوانتوم  تیریاست. هدف 

کوانتوم    یو اصول تئور   میدارد، مفاه  یو کارکنان است که سع   رانیمد  ی بردن توان و اثربخش
مورد    یت یریو حل مسائل مد  ی سازمان  یها  دهیپد  نیی و تب  فی جهت توص   یرا، به منزله رهنمود 
دهد قرار  همکاران،    استفاده  و  مد  (.1395)سلیمی  چارچوب  یکوانتوم   تیریدر  در   و 

به باال، و از    ن ی سازمان از پائ  خارج داخل و  هایپدیده به    رانیهفت گانه آن، مد  هایمهارت
ب به  همکاران،    ی)درگاه  نگرندی  م  رونی درون  مهارتها 1395و   ت یریمد  ۀ هفتگان  ی(. 
»2«تفکر کوانتومی »  ،1«نگاه کوانتومی»امل:  ش  (1)جدول    کوانتومی ،   3«کوانتومی   احساس، 

است    7«وجود کوانتومی » و    6«اعتماد کوانتومی ، »  5«عمل کوانتومی، »  4«شناخت کوانتومی»
 (.2001و دارلینگ،  لتونی ش)

خودمان  ی  ندروهای  داشته  ش یبعی از باورها و پتا: باور به اینکه جهان ما  ینگاه کوانتوم
و   ت خواهند داش سروکار دیگر  ی هانیا دهند با د رتغیی خود را ی مقصودها مدیرانگر . اتاس

را    شانیهاتی درون خود و ن  دیمهارت با  ن یبا ا  رانی. مدکنند  عمل  یدیگر  وهی به ش   توانندمی

 

1 Quantum Vision 
2 Quantum Thinking 
3 Feel quantum 
4 Knowledge of quantum 
5 Follow quantumy 
6 Quantumy trust 
7 There Quantum 
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به ظاهر پنهان    یخود را بهتر درک کرده و روندها  طی مح تا   ندیبپاال  یخاص  یها کی با تکن
 .خود خالص شوند یفکر هایپیلهرا کشف کنند، و از  هاآن

حرکیکوانتوم  تفکر اش  ت :  و  ش  ءا ی جهان  با    ی ا  وهیبه  و  متعارض  و    ها جهش متناقض 
  رمنطقی ی امور واقع در سطح کالن غ  که طوریبه،  تهمراه اس  ناپذیربینیپیش   کامالً   و   ناگهانی

 .رسدمیظر نامحتمل به ن و
ون  نسان کانو قلب ا  تسان و جهان هر دو از یک جنس اس انرژی ان:  یکوانتوم  احساس

قدر   تاس   انرژی  این  بسآفریندمی  تکه  و  ا  یاری ؛  دارد.  بستگی  ما  و عواطف  افکار    ن ی به 
  رون ی رغم آنکه در ب  یباشند عل  داشته  از درون احساس خوب  سازدمیرا قادر    رانیمهارت مد

فرصت؛ و شور و    دهایو در تهد  نند،ی بب ، قوتهاضعفدر    دهدمیامکان    هاآنچه بگذرد. به  
 سازمانشان به ارمغان آورند. یبرا یشوق، و شاداب

و    ر، این بستر همه جا حاضای مام اش تو بستر    ت اسانرژی    دانی : جهان م یکوانتوم  شناخت 
 .تاسپایان بی

  تغییرآن    مطابق باکه    تاستوار اس   ناپذیریجداییتومی بر اصل  ن : عمل کوایکوانتوم  عمل
 . شودمیدر اجزا دیگر منجر  رتغیی به  سریع  در هر جز
اینکه نبود تعادل الزمه تکامل  ظمی دارد و  ن  یریشه در ب  ت: این مهاریکوانتوم  اعتماد

 سیستم است. 
روابط  یکوانتوم  وجود در  اجزا  کنند:  می  احتمال  تذرا  احتمال؛  زندگی  آن  ،  روابط 

یک    ترتیبو بدین    ؛گیرندمی  کمشتر  تو مرز و هوی  شوندمیباهم ادغام    ها هاست. ذره
به    نگ،یو دارل  لتونی )ش   تاز جمع آن دو اس بیشتر  ظامی که  ند،  نپدید می آور  کوانتومیظام  ن

 (. 1398نقل از میر کمالی و حاج خزیمه، 
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 های هفت گانه مدیریت کوانتومی . مهارت 1جدول  

 توانایی دیدن هدفمند  نگاه کوانتومی
 متناقض وهیتفکر به ش ییتوانا تفکر کوانتومی 

 بخشتوان احساس زنده و  ییتوانا احساس کوانتومی
 توانایی شناخت شهود شناخت کوانتومی
 عمل پاسخگویانه  ییتوانا عمل کوانتومی 

 یتوانایی اعتماد به جریان زندگ کوانتومی اعتماد 
 کردن در روابط  یزندگ یی توانا وجود کوانتومی 

 

 حکمرانی هوشمند  
طی دو دهه قبل محبوبیت زیادی در دنیای علم و سیاست جهانی یافته    1مفهوم »شهر هوشمند«

  ای هوشمندانه هایحلموضوع شهر هوشمند به راه (. 1395زاده و همکاران،  است )اسماعیل
  ی فی و ک   یکه از لحاظ کم   کندمیامکان را فراهم    ن یمدرن ا  شهرهای  یاشاره دارد که برا

شهر هوشمند    ک(. ی1398به نقل از مرادی،    گرانیو د  وی خود را بهبود دهند )کارا گل  دی تول
بین خدمات مختلف    یکارآمد و هماهنگ  یتریمد  هکمک به  ادر بقدارد تا    ییابزارها  هب  ازی ن

  مبتنی بر  یشهر  یتریمد  یبرا   هاحلراه    سازیپیادهو    یطراح  هک   ت اس  ممه   موجود باشد.
  یم بگذارک  اشتراه  ب   یثلدمات ثاخاطالعات را با دهد  که اجازه میشهر،  دولت محلی  ش دان

و همکاران به نقل   ویلی سس)، باشد یما دهقشهر را ارت خلدر دا یزندگ  یتفیک  بی ترت  ن یو بد
 (. 1397از ابراهیمی و معرف، 

و شش  هوشمند  جا  که  دارد  یژگیشهر  جابه  هوشمند،    ییشامل  اقتصاد  هوشمند، 
جامع  زیستمحیط زندگ  ه هوشمند،  حکمران  ی هوشمند،  و    است   هوشمند ی  هوشمند 

  ی »هوشمند هستۀ اصل  یحکمران  2« فورستر»  دگاهیاساس د  بر (.2013،  و همکاران  وی کاراگل)
 (.1398)چورابی و همکاران به نقل از حسینی و همکاران،  شهر« هوشمند است  هایطرح

بهبود    یاطالعات و ارتباطات برا  ی استفاده هوشمند از فناور  یهوشمند به معنا یحکمران
  ذینفعان مختلف، از جمله دولت و شهروندان است  بهتر بین   ی همکار  قیطر  ازگیری  تصمیم

ی  هااطالعات و ارتباطات، مانند رسانه  یبر فناور  یمبتن ی  حالت، ابزارها  ن ی. در ا(2)جدول  
افزا  یعواملتواند  می  یاسیس  یاباز بودن فض  ، ویاجتماع    ش یباشد که تعامل شهروندان را 

 

1 Smart City 
2 Forrester 
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الگوها توسعه  از  و  .  کندیم  تیحما  هوشمند  دولت  یبرا  یدارحکومت  دیجد   یداده 
ابتکارات شهر هوشمند  ی ممکن است نقش مهم  ن یحکومت هوشمند همچن به    ازی ن  که  در 

  همکاران  و  ال یگابر)داشته باشد    ذینفعان دارد،  ری ، شهروندان و ساهادولتتعامل پیچیده بین  
و فعال، خدمات    ی اسیهوشمند شامل مشارکت س  یحکمران  (.1399به نقل از نصری و تبرزد،  

هوشمند    یحکمران  ن، یت. عالوه بر ااس  کی و استفاده هوشمند از دولت الکترون  یشهروند
کانال از  استفاده  به  الکترون  دیجد  یارتباط  یها   اغلب  دولت  مانند    دموکراسی   یکی، 

 (. 1394به نقل از برنا،  آزکوناشود )میمرتبط  کی الکترون

 . تعاریف حکمرانی هوشمند 2جدول  

 

مؤلفه و  عناصر  گرفته  صورت  تعاریف  به  توجه  با  بین،  این  میدر  را  برای  هایی  توان 
اصلی   مؤلفه  سه  برخی  گرفت.  نظر  در  هوشمند  هاحکمرانی  مشارکت    ،یدولت  یسازمان 

ری را به عنوان شاخص  و استفاده از فناو  (دولت و شهروندان  ی آن همکار  تبعبهو  )  شهروندان
نوع حکمرانی این  )تومور و همکاران،  معرفی می  های کلیدی  این در حالی 2018کنند   .)

( شش شاخص کلیدی حکمرانی هوشمند را این گونه معرفی  2016است بولیوار و میجر )

 2018، و همکاران الی گابر
بهبود   یاطالعات و ارتباطات برا یاستفاده هوشمند از فناور

باز بودن ، بهتر بین ذینفعان مختلف یهمکار قی از طر گیریتصمیم 
 نقش در ابتکارات شهر هوشمند  ی، اهمیت اسیس یفضا

 2012، آزکونا

و استفاده هوشمند   یو فعال، خدمات شهروند یاسیشامل مشارکت س
 ک یاز دولت الکترون

 یکی، مانند دولت الکتروندی جد یارتباط  یاغلب به استفاده از کانال ها
 شودمی مرتبط  کیالکترون یدموکراس

 2016،جریو م واریبول 
و   یهمکار  یسازمان یندهای هوشمند(؛ فرا ICT) یفناور کی استفاده از 

هوشمند و   گیری)تصمیم  هوشمند،  یداخل تی ری مشارکت هوشمند، مد
 هوشمند(  جی دلخواه )نتا جی هوشمند(؛ و نتا تی ری مد

 2018تومور و همکاران، 
دولت و   یآن همکار تبعبه )و   مشارکت شهروندان ،یدولت یسازمان ها

 یشهروندان( و استفاده از فناور
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از    ن یاولکنند:  می استفاده  ارتباطات   های »فناوریعنصر  و  عنصر   ن ی دوم،  1«اطالعات 
  نی چهارمی،  داخل یهماهنگ ، عنصر ن یسوم، است یو مشارکت خارج ی، همکارکنندهتعیین 

فرا  یحکمران  کنندهتعیین عنصر   پنجم  گیریتصمیم  ندیهوشمند،  تعر  ن یاست.  ،  فیعنصر 
شش عنصر   ن یا. است جینتا کنندهتعیین عنصر  ن یو آخر ن ی ششم  است. یکی الکترون تیریمد
  وشمند(؛ه  ICT)   یفناور  کی ( استفاده از  1)  کرد:  بندیدستهدر سه گروه    توانمیرا    فیتعر

فرا2) مشارکت  ی)همکار  یسازمان  یندهای(  مد  و  هوشمند،    یداخل  تیریهوشمند، 
و    واری بول )  هوشمند(  ج یدلخواه )نتا  ج ی( نتا3)  هوشمند(؛ و  تیریهوشمند و مد  گیری تصمیم
تواند ابعاد مختلف  خوبی میشده به  های مطرح(. بر این اساس با توجه به شاخص2016میجر،  

 بررسی قرارداد.   حکمرانی هوشمند را مورد

 حکمرانی هوشمند فرهنگ شهری 
نقش مهم و کلیدی دارد.   بر این مفهوم  به فرهنگ و تنوعات فرهنگی برای اشراف  توجه 

  یروی دانست که از آن پ  ییو هنجارها  نی مع   یگروه  های زشارمتشکل از    توانمیرا    فرهنگ
  موده ی پ  یو راه تکامل  دهی بال  ی شهر  یآورند. فرهنگ با زندگ  یم  دیپد  یماد  یی و کاال  کنندمی

 ای پدیده  ی. فرهنگ شهرمعناستبیفارغ از زمان و مکان، بدون فرهنگ    ،یاست. شهر واقع
نو    سالکهن و    هزارتو روز  هر  که  شهر شودمیاست  فرهنگ  با    ی.    هایدگرگونیهمراه 

  خ یمفهوم در گستره تار  ن ی چنان دگرگون گشته است که با تحوالت ا  ستم،ی شگرف سده ب
شناختی    های گنجینه  از نمادینی    های نظامبنابراین فرهنگ،    .(1380کند )پیران،  می  یآن برابر

عبارت است از: احساس تعلق جمعی و    "ی شهر  فرهنگ"بر این اساس    یک اجتماع است.
شهروندی به نحوی که انسجام و هماهنگی    درونی به مجموعه عناصر مادی و معنوی زندگی

اعتماد اجتماعی، احساس امنیت،    میان شهروندان آن محسوس باشد و با تقویت تعلق به شهر، 
هنجاری همراه   انطباق  ، هنجارمندی وگراییتحول، اخالق مداری، خواهیفضیلترضایت، 

و  "شهر فرهنگی"باشد.   بین اعضا  بود که هماهنگی  این شرایط شهری خواهد  اجزای    در 
  فرهنگ شهری را فراهم آورد و در پی تقویت حس تعلق به مکان و رضایت شهروندی باشد

 (. 1398به نقل از مهدی زاده،  )صالحی امیری
و تبیین کرد: نخست؛ به معنای   در سه مفهوم جستجو به طور کلی می توان  فرهنگ شهری را 

یعنی نوع    هاست؛   ، باورها و نگرش ها ارزش هنجارها،    از   ای مجموعه   دربرگیرنده شیوه زندگی و  
 

1 Information and Communication Technology (ICT) 
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قواعد و اصولی مانند احترام به قوانین شهری،    زندگی درشهر، به معنای تبعیت فرد شهرنشین از 
فیزیکی و    رعایت حقوق فرهنگی و مذهبی دیگران. دوم؛ توجه و  به مجموعه کالبدی،  احترام 

ممکن است به باورهای ذهنی و    و   کنند می نمادهایی که معانی خاصی را برای شهرنشینان تداعی  
منابع فرهنگی از جمله    روانی آنها مربوط باشد. سومین؛ جنبه از معنای فرهنگ شهری، توجه به 

که زاده زیست    ور و دیگر منابعی است ، فولکل ورسوم آداب ، بناها و آثار تاریخی، ها فرهنگ خرده 
 (. 1398زاده،    ی به نقل از مهد به نقل از    )صرافی   اند بوم شهری 

مفهوم حکمرانی هوشمند فرهنگ شهری یک مفهوم جدیدی است که برای نخستین بار در  
در »جئوجورنال« کشور هلند انتشاریافته است و مبنای آن بر پایه دو مفهوم هوش فرهنگی    2021سال  

رو  حکمرانی هوشمند است. این مفهوم به دنبال این هست که شهرهایی را که با تنوع فرهنگی روبه و  
  فرهنگی   چند فهوم  هستند، با نوعی مدیریت منسجم و هدفمند با رویکردی نوآورانه مدیریت نماید. م 

  های یت اقل   ی اس ی و س   ی ، اجتماع ی ، قوم ی در ارتباط با مطالبات فرهنگ   ی بار به طور رسم   ن ی اول   ی برا 
  2002،    وت ی ظهور کرد )فلراس و ال   1971و مهاجران در برنامه دولت ترودو در کانادا در سال    ی مل 

  ، گوو  فرهنگ   . (   2011؛  اجتماع ی چند  ساختار  آن  در  که  هو ست ی ن   کنواخت ی   ی ،  و    ت ی ،  ها 
  ؛ شوند ی قرار دارند، اختالفات به عنوان تعارض در نظر گرفته نم   مختلف در کنار هم  های فرهنگ 

به    2000،  پرخ   ؛ 2010نکس و بنکس،  ب کند ) را فراهم می   جامعه   ر یی تغ که    هستند   ی منبع غن   ک ی بلکه  
  ی زندگ   های سبک و    ها فرهنگ است که نژادها،    یی جا   ی شهر چند فرهنگ   ک (. ی 2016نقل از ییلماز،  

و    ی مشترک، فرهنگ مدن   ی در شهروند   ها آن . اختالفات  شوند می مختلف از نظر حقوق شکوفا  
به رسم   ی ها نهاد  .  ( 2014،  ر ی قد )   شده است   تنیده درهم ، سازگار شده و  شده شناخته   ت ی مشترک 

  تنوع ی،  آگاه  عبارتند از:   گذارد می   ر ی هوشمند تأث   ی که بر توسعه شهرها   فرهنگی   چند   ی عناصر اصل 
عنوان   انعطاف برال ی ل   جوامع ،  آموزش ی،  رقابت   ت ی مز   ک ی به  فرهنگ   ت ی ر ی مد   پذیری. ،  از    ی چند 

  م ی و مفاه   دار ی که از توسعه پا   ر یی تغ   ی تئور   ق ی که از طر   کند می   ی بان ی ثر شهر هوشمند پشت ؤ م   های برنامه 
پشت   ی کل  هوشمند  وداک،    است   تر آسان   کند، می   ی بان ی شهر  و  ح   . ( 2020)سولیوا    کمرانی تحقق 

  ت ی ، حاکم ی ک ی الکترون   ی ، دموکراس 1ICTمانند گسترش    هایی شاخص به    ی هوشمند فرهنگ شهر 
  های ، هزینه ت ی در دسترس بودن وب سا ،  سک ی ر   ت ی ر ی اطالعات شهروندان و مد   ت ی و امن   شفاف 
  ی برا   ک ی استراتژ   های برنامه هوشمند و    ، خط مشی ن ی آنال   ی خدمات عموم ،  ICTدر    ی محل   ی عموم 

 . ( Faraji et al. 2021)   دارد   از نی   ICTو   ی ک ی ارتقا دولت الکترون 

 

1 Promoting ICT 
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 پژوهش  یمدل مفهوم

  ی منظور بررس  زیر را به  یمفهوم  الگوی گذشته،    قات یو ذکر تحق شده  ارائهبا توجه به تعاریف  
  یدر شهرها  یهوشمند فرهنگ شهر  یحکمرانحرکت به سمت  در    یکوانتوم  تیرینقش مد

  ،نگاه کوانتومیهای  ی با مؤلفهکوانتوم   تیری، مدالگودر این  شده است.  ی طراحیچند فرهنگ 
و  ،  عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی،  احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی،  تفکر کوانتومی

)ش  دارل   لتونی وجود کوانتومی  به2001  نگ،ی و  متغ   (  و  ری عنوان  هوشمند    یحکمران  مستقل 
با مؤلفهفرهنگ شهر شفاف و   تیحاکم  ،یکی الکترون  ی، دموکراسICTگسترش   های )ی 

م   تی امن  و  شهروندان  سا  سک،یر  تیریداطالعات  وب  بودن  دسترس    های هزینه  ت،یدر 
  ک یاستراتژ  هایبرنامههوشمند و    یخط مش  ن،ی آنال   ی، خدمات عمومICTدر    یمحل   یعموم

  ری متغ  عنوان به( 2021فرجی و همکاران )از پژوهش (   ICTو  یک ی ارتقا دولت الکترون یبرا
 است.  شدهگرفتهوابسته در نظر 
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 ق یروش تحق
پژوهش  کهازآنجایی به  هدف  حرکت  در  کوانتومی  مدیریت  نقش  نقش  سوی  بررسی 

و از نظر   یپژوهش از نظر هدف کاربردحکمرانی هوشمند فرهنگ شهری است، بنابراین،  
. در این بین، جهت گردآوری داده ها از  است  ی مایشی از نوع پ  ی فی توص  اطالعات   یگردآور

ان استفاده گردیده است. در روش میدانی مصاحبه  ای و میدانی به طور توامروش کتابخانه
مند مبنا قرارگرفته و انتخاب خبرگان علمی و اجرایی با استفاده از روش گلوله    نیمه ساختار

  مناسب  افراد  شناخت  که   رود  می   کار  به   هنگامی   ویژه  به   روش  برفی صورت گرفته است. این 
اساس، شانزده خبره جهت مصاحبه انتخاب  (. بر این  2004)بنیس،    باشد  دشوار   پژوهشگر  برای

ترتیب که   این  به  در حوزه    9گردید.  فعال  اجرایی  و هفت خبره  دانشگاهی  اساتید  از  نفر 
ها تا رسیدن به اشباع نظری فرهنگ و مدیریت شهری مورد مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه

ید ولی جهت اطمینان  ادامه داشت. در واقع از مصاحبه سیزده به بعد مطالب جدیدی ثبت نگرد
به منظر تحلیل داده  . بیشتر  سه مصاحبه دیگر انجام گردید تا اشباع نظری الرم صورت گیرد

ها نیز روش تحلیل مضمون و دلفی فازی استفاده قرارگرفته است. به این ترتیب که با استفاده  
م بعدی با  آوری و سازماندهی گردیده و در گااز روش تحلیل مضمون داده های اولیه جمع

  ی فاز  یروش دلفها مورد ارزیابی نهایی قرارگرفته است.  استفاده از روش دلفی فازی داده
ل  یالدی م  1980در دهه   و  ابداع شد )چنگ  از جعفر  ن ی توسط کافمن و گوپتا  نقل  و   یبه 
ا1386منتظر،   منظور    ن ی(. کاربرد  به  بر مسائل  گیریتصمیمروش  اهداف و   یو اجماع  که 

  بزرگ  از   یکی   .شودمی  ایارزنده  ار ی بس  ج یمنجر به نتا  ستند،ین   یه صراحت مشخص پارامترها ب 
  ها، غربال شاخص  برای   سنتی،  دلفی   تکنیک   به  نسبت  فازی  دلفی   تکنیک  مزیت های   ترین 

و   کرد  استفاده  متغیرها  غربال  و  تلخیص  برای  مرحله  یک  از  توانمی  که  است  آن )حبیبی 
 (. 1396راهداری و نصر، به نقل از   همکاران، 

 است:  زیر گام های شامل فازی دلفی تکنیک اجرای الگوریتم
 کالمی  عبارات سازی فازی برای مناسب طیف شناسایی •
 فازی شده  مقادیر فازی تجمیع •
   مقادیر فازی زدایی •
 معیارها  غربال و آستانه شدت  انتخاب •



 77  | فرجی  نیجالل الد  دی س

 

  مناسبی  فازی  طیف   باید  نخست   غربالگری،  برای  فازی  دلفی  تکنیک  اجرای   الگوریتم  در
برای )جدول    توسعه  دهندگانپاسخ  کالمی  عبارات  سازی  فازی  را    که  متغّیرهایی.  (3داد 

  متغیر  دهند،می  تشکیل  مصنوعی  هایزبان  یا  طبیعی  زبان  یا جمالت   لغات   را  هاآن  ارزش
 (. 1396 نصر، و راهداری از  نقل زاده، به محمد )قلی پور و و شوندمی نامیده زبانی

 درجه  5 لیکرت طیف معادل مثلثی فازی اعداد:  3  جدول

 خیلی کم اهمیت  کم اهمیت  متوسط  مهم  خیلی مهم
(1   ،1  ،75/0 ) (1 ،75/0   ،5/0 ) (75 /0  ،5/0  ،25/0 ) (75 /0  ،25/0  ،0 ) (25 /0  ،0   ،0 ) 

 

اگر  .  است  پیشنهادشده  خبرگان  دیدگاه  تجمیع  برای  فازی میانگین   روش پژوهش   این  در
شود، میانگین    داده  ( نمایش l,m,uمثلثی )  فازی  عدد  به صورت  کارشناس  هر  دیدگاه  فازی
 شد.  خواهد  محاسبه (1) رابطه صورت مثلثی به عدد، فازی nفازی 

  ( 1رابطه )

. پرداخت  آمده  به دست  مقادیر  زدایی  فازی  به  باید  خبرگان  دیدگاه  فازی  تجمیع  از  پس 
( برای   2و  3برای فازی زدایی وجود دارد. در این پژوهش از رابطه )    مختلفیروش های  

 فازی زدایی استفاده خواهد شد. 

  ( 2رابطه )

  ( 3رابطه )

باید یک آستانه    آیتم ها  غربال  برای  مقادیر،  فازی زدایی  و  مناسب  روش  انتخاب  از  پس 
 گیرند. میدر نظر  0.7تحمل را معموالً  آستانه . گرفت نظر تحمل، در 
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 ها  داده ل یروش تحل

  جیرا( که از 1993« )کاوا ی شی ا» لهی به وس  پیشنهادشدهفازی  یدر پژوهش حاضر، از روش دلف
  نظرات  است و  شدهاستفادهاست،    المللیبین فازی های مورد استفاده در سطح    یدلف  ن یتر

 است. صورت ن یبد زین یروش کاربست ندیدر پژوهش لحاظ شده است. فرآ خبرهچند 
اول.  بد  مینظرات گروه تصم  آوریجمع  گام  از    ن ی)خبرگان(؛    پنج   فی ط   ک یمنظور 

خیلی    نهیتا گز  خیلی زیاد  نهیاز گز  فی ط   ن ی. امیاستفاده کرد  شناختیزبان  ای متغیرهایگزینه
 شد.  بندیضعیف رده

به    ی رهای کالمی متغ  لیبرای تبد  ؛یبه اعداد فازی مثلث  یکالم   متغیرهای   لیتبد  گام دوم.
عنوان مثال،   (. به4استفاده شد )جدول شماره  ای  درجه 5 کرتی ل  فی از ط  ی مثلث  فازی اعداد

  حات یتوض  بوده که با توجه به  (0.75،1،1زیاد« )  یل ی خی »کالم  ری متغ   ری نظ  یعدد فازی مثلث
 است.  قرارگرفته مورد استفاده   فازی یدلف ندیشده در فرآ  هیارا

حاضر   پژوهش  م  باهدفپرسشنامه  به  راجع  خبرگان  نظر    با  هاآنموافقت    زانی کسب 
  کامالً   ری نظ  ی کالم  رهایی متغ  قیاست، لذا خبرگان از طر  شدهطراحیمدل    ارهایی و مع   هامؤلفه

  مناسب،  تا حدودی مناسب، مناسب و کاماًل  ،تأثیربینامناسب، نامناسب، تا حدودی نامناسب،  
  هاآن  ی ذهن   ری متفاوت افراد بر تعاب   ات ی که خصوص  آنجایینموده اند. از    رأی خود را ابراز

متغ به  تعر  یفی ک   رهایی نسبت  با  لذا  است،  متغ  فیاثرگذار  با   خبرگان  ،یفی ک   رهایی دامنه 
شکل اعداد فازی    به  با توجه به جدول  رهای متغ  ن یپاسخ داده اند. ا  هاسؤالبه    کسانی  تی ذهن
 آن است.   ری نظ   یمثلث  فازی   و عدد  یکالم  متغیرهای  انگر ی ب  جدول شماره  .اندشدهتعریف  ی مثلث 

 کالمی  متغیرهای  مثلثی فازی اعداد :4جدول 

 کالمی  متغیر متناظر مثلثی  فازی عدد

 (  75/0 ، 1 ، 1) بسیار زیاد 

 ( 5/0 ، 75/0 ، 1) زیاد

 ( 25/0 ، 5/0 ، 75/0) متوسط

 ( 0 ،25/0 ، 75/0) ضعیف 

 ( 0 ، 0 ،25/0) بسیار ضعیف 
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 دهنده خبرهانعکاس Tijمعیار،    هر  در  خبره؛  هر  برای Tijمثلثی    فازی  عدد  خلق  .سوم  گام
   :است زیر شرح به نظر مورد

𝑇𝑖𝑗 = (𝐿𝑖𝑗  . 𝑀𝑖𝑗  . 𝑈𝑖𝑗) 

𝐿𝑖𝑗 = Min{𝐿𝑖𝑗}    ∀𝑗 

𝑈𝑖𝑗 = Max{𝑈𝑖𝑗}    ∀𝑗 

𝑀𝑖𝑗 = √∏ 𝑀𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

𝑛

 

 : کهطوریبهاشاره دارد ام  j اری به مع j س یو اند i خبرهبه  i س یاند
مثلث   Mijی  هندس  ن یانگی م فازی  در   ،ی در عدد  متخصصان  اجماع گروه  به  اشاره    برای 

  به عنوان دو نقطه  یحداکثر و حداقل نظرهای کارشناس  ریاست. مقاد  کاررفتهبه  اری مورد هر مع
اصغر پور عزت و همکاران،  شود )چنگ به نقل از علیمیاستفاده    ی اعداد فازی مثلث   یانیپا

  تغییرات برای کل دامنه    ی مناسب   ندهینظرات خبرگان، نما  حداکثر و حداقل  ریمقاد(.  1392
از    میخوایلو)  ستندی ن نقل  همکاران،    اصغرعلیبه  و  را  و  (  1392پور عزت  محاسبات  دقت 

ادهندمیکاهش   رفع  برای  تجم  صهی نق   ن ی .  خب   عی در  منظر  از   ریمقاد  یهندس  نی انگ ی رگان، 
 (.1392پور عزت و همکاران،  اصغرعلیبه نقل از دیویس استفاده شد)  ییو انتها ییابتدا

𝐿𝑖𝑗 = √∏ 𝐿𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

𝑛

 

𝑈𝑖𝑗 = √∏ 𝑈𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

𝑛
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  یی زدا برای فازی  5  کردن؛ از فرمول نقطه ثقل مرکزی ساده  ییفازی زدا  گام چهارم.
 است. شدهاستفاده کردن

𝑆𝑖𝑗 =
𝐿𝑖𝑗 + 4𝑀𝑖𝑗 +  𝑈𝑖𝑗

6
 

  به منظور غربال نمودن عوامل نامناسب انتخاب شد که   α  مقدار آستانه  کی  گام پنجم.
 شد:  لی تحل ریصورت دو حالت ز به

 اگر:  شودمی رفتهیپذ رگذاری الف. عامل تأث 
𝑆𝑖𝑗 ≥ 𝛼 

 اگر:  شودنمی رفتهیپذ رگذاری ب. عامل تأث 

𝑆𝑖𝑗 < 𝛼 

مقدار   ذهناساساً،  استنباط  با  مستق  شودمی  نی مع  گیرندهتصمیم  یآستانه  روی      مای و  بر 
برای    یقانون کل  ایراه ساده    چی خواهد گذاشت. ه  ری تأث  ،شوندمیکه غربال    یعوامل تعداد

به عنوان حد آستانه در نظر    5عدد    ز،ی پژوهش ن   ن ی آستانه وجود ندارد. در ا  ن ی ا مقدار  ن یی تع
از حد   هاآن یشده زدایی فازی که عدد  هاییگزارهزم است که نکته ال ن یا گرفته شد. ذکر

به به    لی قابل تحل  یول  شوندنمی  رفتهیبر هدف پذ  رگذاری عامل تأث  منزله آستانه کمتر است 
 (.1392پور عزت و همکاران،  اصغرعلیبه نقل از  س یوی )دهستند  هی صورت عکس فرض

 پژوهش  هاییافته
در    که  مفاهیمی  اساس  بر  نظری  به طور  که  است  کیفی  گیری،نمونه  روش  پژوهش   این   در

ای .  است  یافته  رشد  اند،ایجادشده  داده ها  تحلیل  خالل   تحلیل   و  تفسیر  ضمن   که  به گونه 
.  است  مصاحبه   پژوهش   این   در  اطالعات  آوریجمع  اصلی  ابزار .  شد  حاصل  ها، کفایتداده

بر حکمرانی    اثرگذار  و  اصلی  هایشاخص  درباره  های مصاحبهپرسش  مدیریت کوانتومی 
 است.  آمده به دست پژوهش  نظری مبانی از که شده استمطرح هوشمند فرهنگ شهری

 کامل  رضایت  و  کیفی  هایپژوهش   اخالقی  اصول  همه  رعایت  با  پژوهشگر
  متن   به  دقیق  طور  به  هامصاحبه  همه  سپس،  کرده است؛  ضبط  را  هامصاحبه  شوندگان،مصاحبه

  در.  گرفت  انجام  پاراگراف  به  پاراگراف  صورت  به  باز  کدگذاری  و  شد  برگردانده
  کلیدی  نکات   است،   مضمون  تحلیل  راهبرد   اجرای   در   مرحله  نخستین   که   باز  کدگذاری
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  حکمرانی   های شاخص  بر  کوانتومی  مدیریت  هایشاخص  نقش   با   رابطه  در  هامصاحبه
ها به صورت  با توجه به اینکه مصاحبه  .گردید  کدگذاری   و  شناسایی   شهری   فرهنگ  هوشمند

های دو  مند تنظیم گردیده بود سواالت به نوعی طرح میشد که بتوان بین مؤلفه  نیمه ساختار
متغیر اصلی تحقیق نقاط اشتراکی استخراج گردیده و در نهایت برای پرسشنامه نهایی بتوان  

کد باز استخراج گردید که از این    178ها  ها استفاده کرد. در نهایت از بطن مصاحبهاز آن
های مدیریت کوانتومی  کد محوری منطبق با مؤلفه  7دهنده و در نهایت    کد سازمان  48تعداد  

استخراج گردید. در این بین با توجه به حجم داده ها و محدودیت مقاله پرسشنامه نهایی که  
لفی فازی مورد توجه قرار  از بطن داده ها استخراج گردیده است جهت استفاده در فرآیند د

 شده است.   گرفت و در مقاله گنجانده

 هاشده از مصاحبه ( بخشی از کدهای استخراج5جدول )

های حکمرانی  تأثیر عوامل مدیریت کوانتومی بر شاخص 
 هوشمند فرهنگ شهری 

های حکمرانی  تأثیر عوامل مدیریت کوانتومی بر شاخص 
 هوشمند فرهنگ شهری 

1 
  بر   کلی   صورت   به   کوانتومی   نگاه   تأثیر 
 شهری   فرهنگ   هوشمند   حکمرانی   های شاخص 

26 
  بر   کلی   صورت   به   کوانتومی   شناخت   تأثیر 

 شهری   هوشمند   حکمرانی   های شاخص 
 فرهنگی   هوش   دانش   بر   شناخت کوانتومی   تأثیر  27 کوانتومی بر دانش هوش فرهنگی   تأثیر نگاه  2
 CI  هوشیاری   بر   کوانتومی   شناخت   تأثیر  CI 28  هوشیاری   بر   کوانتومی   نگاه   تأثیر  3

 CI 29های رفتاری  مهارت   بر   کوانتومی   نگاه   تأثیر  4
رفتاری و    های بر مهارت   کوانتومی   شناخت   تأثیر 

 خدمات عمومی آنالین 
 CI  استراتژی   بر   کوانتومی   شناخت   تأثیر  ICT 30کوانتومی بر گسترش    نگاه   تأثیر  5

 31 حکمرانی شفاف   بر   کوانتومی   نگاه   تأثیر  6
  و   ICT  گسترش   بر   کوانتومی   شناخت   تأثیر 
  و حکمرانی ICT  محل   در   عمومی   های هزینه 

 شفاف 

7 
شفاف و    حکمرانی   بر   کوانتومی   نگاه   تأثیر 

 دموکراسی الکترونیک 
32 

  عمومی   خدمات   بر   کوانتومی   شناخت   تأثیر 
 شفاف   حکمرانی   آنالین و 

 CI 33استراتژی    بر   کوانتومی   نگاه   تأثیر  8
  بر   کلی   صورت   به   کوانتومی   عمل   تأثیر 

 شهری   هوشمند   حکمرانی   های شاخص 
 فرهنگی   هوش   دانش   بر   کوانتومی   عمل   تأثیر  34  9

10 
بر    متناقض به صورت کلی   ای   شیوه   به   تفکر   تأثیر 

 های حکمرانی هوشمند فرهنگ شهری شاخص 
 CI  هوشیاری   کوانتومی بر   عمل   تأثیر  35
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های حکمرانی  تأثیر عوامل مدیریت کوانتومی بر شاخص 
 هوشمند فرهنگ شهری 

های حکمرانی  تأثیر عوامل مدیریت کوانتومی بر شاخص 
 هوشمند فرهنگ شهری 

 CI  استراتژی   بر   کوانتومی   عمل   تأثیر  36 فرهنگی   هوش   دانش   بر   کوانتومی   تفکر   تأثیر  11

 CI 37هوشیاری   بر   کوانتومی   تفکر   تأثیر  12
  خدمات   و   ICTگسترش   بر   کوانتومی   عمل   تأثیر 

سایت و    وب   به   دسترسی   و   آنالین   عمومی 
 دموکراسی الکترونیک 

 CI 38  رفتاری   های بر مهارت   کوانتومی   تفکر   تأثیر  13
  و   ICT  گسترش   بر   کوانتومی   عمل   تأثیر 
  و خدمات   ICT  محل   در   عمومی   های هزینه 

 سایت   وب   به   و دسترسی   آنالین   عمومی 

 CI 39بر استراتژی    کوانتومی   تفکر   تأثیر  14
  آنالین   عمومی   خدمات   بر   کوانتومی   عمل   تأثیر 

 سایت و حکمرانی شفاف   وب   به   دسترسی   و 

 CI 40  استراتژی   بر   کوانتومی   احساس   تأثیر  15
  آنالین   عمومی   خدمات   بر   کوانتومی   عمل   تأثیر 

 شفاف   حکمرانی   و 

16 
و    ICTبر گسترش    کوانتومی   احساس   تأثیر 

 ICTهای عمومی در محل  هزینه 
41 

  و خدمات    ICTگسترش   بر   عمل کوانتومی   تأثیر 
 سایت   وب   به   دسترسی   و   آنالین   عمومی 

17 
عمومی  بر خدمات    کوانتومی   احساس   تأثیر 

 آنالین 
 حکمرانی شفاف اعتماد کوانتومی بر    ر ی تأث  42

 43 شفاف   حکمرانی   بر   کوانتومی   احساس   تأثیر  18
و    شفاف   ی کوانتومی بر حکمران   وجود   ر ی تأث 

 ICTدموکراسی الکترونیک و گسترش  

 CI 44بر هوشیاری    کوانتومی   اعتماد   تأثیر  19
  و   CI دانش   کوانتومی بر   وجود   ر ی تأث 

 ی رفتار   های مهارت و     CIی ار ی هوش 

 CI 45رفتاری    های بر مهارت   کوانتومی   اعتماد   تأثیر  20
و  شفاف    ی وجود کوانتومی بر حکمران   ر ی تأث 

 ک ی الکترون   ی دموکراس 

21 

  در   عمومی   های هزینه   بر   کوانتومی   اعتماد   تأثیر 
  عمومی   خدمات   و   ICTو گسترش  ICT  محل 

 سایت   وب   به   دسترسی   و   آنالین 
 ICTگسترش  وجود کوانتومی بر    ر ی تأث  46

 حکمرانی شفاف اعتماد کوانتومی بر    ر ی تأث  CI 47  بر استراتژی   کوانتومی   اعتماد   تأثیر  22

23 
بر    ی کوانتومی به صورت کل اعتماد    ر ی تأث 

 ی هوشمند فرهنگ شهر   ی حکمران   های شاخص 
48 

و    شفاف   ی کوانتومی بر حکمران   وجود   ر ی تأث 
 ICTدموکراسی الکترونیک و گسترش  

   بر دموکراسی الکترونیکی   اعتماد کوانتومی   ر ی تأث  24
   حکمرانی شفاف اعتماد کوانتومی بر    ر ی تأث  25
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شده در قالب سؤاالتی که بتواند متغیرهای تحقیق را پوشش  سپس این کدهای استخراج
دهد تنظیم گردیده و در نهایت در قالب یک پرسشنامه عملیاتی تعریف گردیده و در اختیار  

 خبرگان قرار گرفت.  

 شدهشده از بطن کدهای استخراج شده از پژوهش و سواالت طراحی ( کدها استخراج 6جدول )

 هاشاخص  سطح ابعاد  ها لفه مؤ

 دنی د
 ی کوانتوم

توانایی  
دیدن 
 هدفمند 

  خود   هدفمند محیط   شناخت   برای   کافی   بصیرت   و   بینش   دارای   که   مدیری 
  های تفاوت   و   ها شباهت   فرهنگی   لحاظ   تا چه میزان می تواند به   هست 

 نماید   شناسایی   را   موجود   فرهنگی 

رفتاری    های مهارت   بر   تواند   می   میزان کوانتومی تا چه    نگاه   شما   نظر   به 
   باشد   تأثیرگذار   های مختلف مدیران برای تعامل با افراد بافرهنگ 

کوانتومی دارد تا چه میزان    که نگاه   شهری   حکمران   یا   مدیر   شما   نظر   به 
  حکمرانی   جهت   در   و   کند،   آزاد   شهروندان   برای   را   دسترسی   کند می   سعی 

 عمل نماید   شفاف 

 تفکر
 کوانتومی 

تفکر  ییتوانا
 وهیبه ش

 متناقض

اندیشیدن و عمل کردن تا چه میزان می    متعارض   و   در متناقض   ها خالقیت 
 های رفتاری مدیران تأثیرگذار باشد دهی مهارت تواند در شکل 

دید متضاد مدیریت تا چه میزان می تواند در    و   متناقض   نظر شما نگاه   به 
 حکمرانی هوشمند فرهنگ شهری تأثیرگذار باشد استخراج استراتژی های  

  میزان   چه   تا   فکری   شکنی   شالوده   و   متضاد   دید   و   متناقض   نگاه   شما   نظر   به 
  و   ها تفاوت   کافی   بصیرت   و   تأمل   با   بتواند   مدیر   که   شود   باعث   تواند   می 

 . نماید   درک   را   ها آن   و   بفهمد   را   فرهنگی   تناقضات 

  تا چه میزان از   را دارند   کوانتومی   تفکر   نوعی   که   نظر شما مدیرانی   به 
  استقبال   هست   جدید   که   چیزی   آن   و   نوین   های فناوری   و   ها   تکنولوژی 

 خواهند کرد 

  احساس
 کوانتومی 

 ییتوانا
احساس زنده  

 بخش حیاتو 

شود تا چه  می   حاصل   کوانتومی   مدیریت   نتایج   از   که   نظر شما احساسی   به 
  نفع   به   آن   تغییر   یا   و   استراتژی   تعدیل   و   تدوین   بحث   در   تواند   می   میزان 

 باشد   مؤثر   شهروندان   نفع   به   و   سازمان 

  تواند بر شفافیت مدیران تا چه اندازه می   کوانتومی   احساس   شما   نظر   به 
 قرار دادن اتفاقات تأثیرگذار باشد   شهروندان   دید   معرض   و در   حکمرانی 
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 هاشاخص  سطح ابعاد  ها لفه مؤ

  میزان می تواند از تا چه    دارد   کوانتومی   احساس   که   نظر شما مدیری   به 
  عمومی   منافع   تأمین   و   مطلوب   خدمات   ارائه   برای   هم   آنالین   خدمات 
 بیاورد   وجود   به   در شهروندان   را   خوب   احساس   تا   کند می   استفاده 

مدیریت تا چه میزان می تواند بر گسترش    کوانتومی   نظر شما احساس   به 
ICT   باشد   تأثیرگذار   گیرد، می   صورت   زمینه   این   در   که   هایی گذاری سرمایه   و 

 شناخت
 کوانتومی 

توانایی  
شناخت 

 شهود 

  افزایش دانش   تواند بر   می   میزان   چه   تا   مدیریت   شهودی   بینش   شما   نظر   به 
 باشد   تأثیرگذار   فرهنگی   های تفاوت   و   ها تشخیص شباهت   و 

  تر بر رفتار هوشیارانه   تواند   می   میزان   چه   تا   شهودی   بینش   شما   نظر   به 
 باشد   تأثیرگذار   فرهنگی   نسبت به عوامل مدیران  

  بر   تواند   می   میزان   چه   کوانتومی مدیریت تا   شناخت   شما   نظر   به 
 باشد   دارند تأثیرگذار   مختلف   های فرهنگ   از   افرادی   با   رفتاری   های مهارت 

  بر بهبود کیفیت   تواند   می   میزان   چه   تا   مدیریت   کوانتومی   شناخت   شما   نظر   به 
 باشد   تأثیرگذار   دارند   مختلف   های شهروندان بافرهنگ   به   خدمات   ارائه 

تواند    می   و خالق تا چه میزان   کوانتومی   شناخت   مدیر دارای   شما   نظر   به 
  مختلف   های بافرهنگ   مواجهه   برای   قوی   های   تدوین استراتژی   بر 

 باشد   تأثیرگذار 
اینکه  تاثیر بگذارد روی    تواند   تا میزان می   شهودی   بینش   شما   نظر   به 

  را   شهروندان   مشارکت   خود   مدیریت   تحت   حوزه   در   بخواهد   حکمران 
 دهد   ارتقا 

عمل  
 ی کوانتوم

عمل  ییتوانا
 پاسخگویانه 

  های   استراتژی   بر تدوین   تواند   می   میزان   چه   کوانتومی تا   عمل   شما   نظر   به 
 باشد   شهری تأثیرگذار   حوزه   در   مختلف   های فرهنگ   برای   مناسب   مدیریتی 

کوانتومی    نظر شما عمل   به     است،   مسئوالنه   اعمال   الزمه   که شفافیت ازآنجا 
  در ایجاد   سایت   به   و دسترسی   ICT  گسترش   بر   تواند   می   میزان   چه   تا 

 باشد   تأثیرگذار   جامعه   مشارکت   شفافیت 
  این   القا   در   تواند   می   میزان   چه   تا   مدیریت   کوانتومی   عمل   شما   نظر   به 

هستیم    پذیر مسئولیت   ما   که   الکترونیک   دموکراسی   طریق   احساس از 
 باشد   تأثیرگذار 

اعتماد 
 کوانتومی 

توانایی  
اعتماد به  

  در   تواند   می   میزان   چه   ها تا استقبال از تغییرات و بی نظمی   شما   نظر   به 
وجود دارد    متفاوت   های فرهنگ   در   ظاهر   علی   که   هایی نظمی درک بی 

 باشد   تأثیرگذار 
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 هاشاخص  سطح ابعاد  ها لفه مؤ

جریان 
 زندگی

  بی   در   نظم   نوعی جستجو و به   کوانتومی   اعتماد   نظر شما مهارت   به 
  مدیران   خاص   هوشیاری   و   عمل   تا چه میزان می تواند در ابتکار   ها نظمی 

 باشد   تأثیرگذار   فرهنگی   بین   های   نشانه   به   شهری در توجه 
در   تواند می میزان چه کوانتومی تا اعتماد  مهارت شما نظر به

مدیران برای ایجاد و مدیریت اثربخش   رفتاری هایمهارت 
 باشد  فرهنگی تأثیرگذار بین هایموقعیت 

تواند در   می میزان چه تا کوانتومی اعتماد  مهارت شما نظر به
   ICT زمینه در آنالین عمومی  خدمات  برای رشد بستر سازیفراهم 

 باشد  تأثیرگذار
در تدوین   تواند می میزان چه تا کوانتومی اعتماد  مهارت شما نظر به

  تأثیرگذار مختلف هایبافرهنگ  مواجهه  برای متناسب  های استراتژی
 باشد

وجود  
 ی کوانتوم

 یبرا ییتوانا
  یبرقرار

ارتباط 
 مستمر 

  بر تواند می میزان چه تا  کوانتومی مدیریت  وجود شما نظر به
 باشد  تأثیرگذار مختلف هایفرهنگ از افرادی با رفتاری هایمهارت 

  تواند می  میزان چه مستمر تا ارتباط برقراری  برای توانایی شما نظر به
 باشد  تأثیرگذار فرهنگی عوامل به  نسبت مدیران ترهوشیارانه رفتار بر

مرتبط شدن از نظر   یبرا ییتوانا یعنی ارتباط  توانایی شما نظر به
  قی بتواند جهان را از طر هرکسیکه  گران،ی با د یقی به طر ی مفهوم

تواند در دموکراسی الکترونیک و  تا چه اندازه می  ندیبب یگری چشمان د
 باشد  های مختلف تأثیرگذارارتقا مشارکت شهروندان بافرهنگ 

 

 نظرسنجی  آخر مرحله

 دست آمده   های به فازی زدایی داده
 فازی شده  ان جدولآوری نقطه نظر خبرگدر ادامه روند بررسی کدهای بدست آمده و جمع 

استاندار   به  توجه  با  جدول  این  در  است.  گردیده  تنظیم  و  تهیه  )جدول..(  زیر  جزئیات  با 
شده متناسب با ارزیابی خبرگان مورد  آوریشده در روش دلفی فازی داده های جمعتعریف

بندی صورت گرفته کدهای مهم و  تحلیل و بررسی قرارگرفته و در نهایت با توجه به جمع
  ثیرگذار از کدهای غیره مهم قابل تشخیص گردیده است. تأ
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 از خبرگان ینظرسنجآخر مرحله   یشده پاسخ ها یفاز   (7)  جدول

 ها شاخص 
فازی    میانگین  مثلثی   فازی   میانگین 

 min M max زدایی شده 
  و   بینش   دارای   که   مدیری 
  شناخت   برای   کافی   بصیرت 
  هست   خود   محیط   هدفمند 

  به   تواند   می   میزان   چه   تا 
  و   ها شباهت   فرهنگی   لحاظ 
  موجود   فرهنگی   های تفاوت 
 نماید   شناسایی   را 

0.572676581 0.825640145 1 0.812539527 

  تا   کوانتومی   نگاه   شما   نظر   به 
  بر   تواند   می   میزان   چه 

  مدیران   رفتاری   های مهارت 
  افراد   با   تعامل   برای 

  مختلف   های بافرهنگ 
 باشد   تأثیرگذار 

0.454638735 0.72136059 0.908647426 0.708121421 

  یا   مدیر   شما   نظر   به 
  نگاه   که   شهری   حکمران 
  میزان   چه   تا   دارد   کوانتومی 

  را   دسترسی   کند می   سعی 
  و   کند،   آزاد   شهروندان   برای 

  شفاف   حکمرانی   جهت   در 
 نماید   عمل 

0.360930386 0.630251696 0.825640145 0.617929552 

  و   متناقض   در   ها خالقیت 
  عمل   و   اندیشیدن   متعارض 

  تواند   می   میزان   چه   تا   کردن 
  های مهارت   دهی شکل   در 

  تأثیرگذار   مدیران   رفتاری 
 باشد 

0.3972172 0.655462444 0.908647426 0.654619067 

  و   متناقض   نگاه   شما   نظر   به 
  چه   تا   مدیریت   متضاد   دید 
  استخراج   در   تواند   می   میزان 

  حکمرانی   های   استراتژی 

0.655462444 0.908647426 1 0.881675358 
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 ها شاخص 
فازی    میانگین  مثلثی   فازی   میانگین 

 min M max زدایی شده 
  شهری   فرهنگ   هوشمند 

 باشد   تأثیرگذار 

  و   متناقض   نگاه   شما   نظر   به 
  شکنی   شالوده   و   متضاد   دید 

  تواند   می   میزان   چه   تا   فکری 
  با   بتواند   مدیر   که   شود   باعث 

  کافی   بصیرت   و   تأمل 
  تناقضات   و   ها تفاوت 

  را   ها آن   و   بفهمد   را   فرهنگی 
 .نماید   درک 

0.315344352 0.572676581 0.825640145 0.57194847 

  که   مدیرانی   شما   نظر   به 
  را   کوانتومی   تفکر   نوعی 

  از   میزان   چه   تا   دارند 
  آن   و   نوین   های فناوری 
  هست   جدید   که   چیزی 

 کرد   خواهند   استقبال 

0.500346694 0.750215793 1 0.750201644 

  از   که   احساسی   شما   نظر   به 
  کوانتومی   مدیریت   نتایج 
  میزان   چه   تا   شود می   حاصل 

  و   تدوین   بحث   در   تواند   می 
  تغییر   یا   و   استراتژی   تعدیل 

  نفع   به   و   سازمان   نفع   به   آن 
 باشد   مؤثر   شهروندان 

0.250346814 0.500346694 0.750215793 0.500324897 

  احساس   شما   نظر   به 
  چه   تا   مدیران   کوانتومی 

  شفافیت   بر   تواند می   اندازه 
  دید   معرض   در   و   حکمرانی 

  دادن   قرار   شهروندان 
 باشد   تأثیرگذار   اتفاقات 

0 0.315344352 0.572676581 0.305675665 

  که   مدیری   شما   نظر   به 
  تا   دارد   کوانتومی   احساس 

  از   تواند   می   میزان   چه 
0.315344352 0.572676581 0.825640145 0.57194847 



 1401زمستان |  32شماره | سال هشتم  |ی پژوهفصلنامه دولت | 88

 

 ها شاخص 
فازی    میانگین  مثلثی   فازی   میانگین 

 min M max زدایی شده 
  برای   هم   آنالین   خدمات 

  و   مطلوب   خدمات   ارائه 
  استفاده   عمومی   منافع   تأمین 

  را   خوب   احساس   تا   کند می 
  وجود   به   شهروندان   در 

 بیاورد 

  احساس   شما   نظر   به 
  چه   تا   مدیریت   کوانتومی 

 گسترش   بر   تواند   می   میزان 

ICT  هایی گذاری سرمایه   و  
  صورت   زمینه   این   در   که 

 باشد   تأثیرگذار   گیرد می 

0 0.315344352 0.572676581 0.305675665 

  شهودی   بینش   شما   نظر   به 
  می   میزان   چه   تا   مدیریت 

  و   دانش   افزایش   بر   تواند 
  و   ها شباهت   تشخیص 
  فرهنگی   های تفاوت 

 باشد   تأثیرگذار 

0.572676581 0.825640145 1 0.812539527 

  شهودی   بینش   شما   نظر   به 
  بر   تواند   می   میزان   چه   تا 

  مدیران   تر هوشیارانه   رفتار 
  فرهنگی   عوامل   به   نسبت 

 باشد   تأثیرگذار 

0.500346694 0.750215793 1 0.750201644 

  شناخت   شما   نظر   به 
  چه   تا   مدیریت   کوانتومی 
  بر   تواند   می   میزان 
  با   رفتاری   های مهارت 
  های فرهنگ   از   افرادی 
  تأثیرگذار   دارند   مختلف 

 باشد 

0.3972172 0.655462444 0.908647426 0.654619067 

  شناخت   شما   نظر   به 
 0.500324897 0.750215793 0.500346694 0.250346814  چه   تا   مدیریت   کوانتومی 
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 ها شاخص 
فازی    میانگین  مثلثی   فازی   میانگین 

 min M max زدایی شده 
  بهبود   بر   تواند   می   میزان 

  به   خدمات   ارائه   کیفیت 
  های بافرهنگ   شهروندان 

  تأثیرگذار   دارند   مختلف 
 باشد 

  دارای   مدیر   شما   نظر   به 
  خالق   و   کوانتومی   شناخت 

  بر   تواند   می   میزان   چه   تا 
  قوی   های   استراتژی   تدوین 
  های بافرهنگ   مواجهه   برای 

 باشد   تأثیرگذار   مختلف 

0.500346694 0.750215793 1 0.750201644 

  شهودی   بینش   شما   نظر   به 
  تاثیر   تواند   می   میزان   تا 

  حکمران   اینکه   روی   بگذارد 
  تحت   حوزه   در   بخواهد 
  مشارکت   خود   مدیریت 

 دهد   ارتقا   را   شهروندان 

0 0.315344352 0.572676581 0.305675665 

  کوانتومی   عمل   شما   نظر   به 
  بر   تواند   می   میزان   چه   تا 

  های   استراتژی   تدوین 
  برای   مناسب   مدیریتی 
  در   مختلف   های فرهنگ 
  تأثیرگذار   شهری   حوزه 

 باشد 

0.572676581 0.825640145 1 0.812539527 

  الزمه   شفافیت   ازآنجاکه 
  به    است،   مسئوالنه   اعمال 

  تا   کوانتومی   عمل   شما   نظر 
  بر   تواند   می   میزان   چه 

  دسترسی   و  ICT گسترش 
  ایجاد   در   سایت   و   پرتال   به 

  جامعه   مشارکت   شفافیت 
 باشد   تأثیرگذار 

0.315344352 0.572676581 0.825640145 0.57194847 
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 ها شاخص 
فازی    میانگین  مثلثی   فازی   میانگین 

 min M max زدایی شده 
  کوانتومی   عمل   شما   نظر   به 

  می   میزان   چه   تا   مدیریت 
  از   احساس   این   القا   در   تواند 

  دموکراسی   طریق 
  ما   که   الکترونیک 

  هستیم   پذیر مسئولیت 
 باشد   تأثیرگذار 

0.750215793 1 1 0.958369299 

  از   استقبال   شما   نظر   به 
  تا   ها نظمی   بی   و   تغییرات 

  درک   در   تواند   می   میزان   چه 
  ظاهر   علی   که   هایی نظمی بی 

  متفاوت   های فرهنگ   در 
 باشد   تأثیرگذار   دارد   وجود 

0.655462444 0.908647426 1 0.881675358 

  اعتماد   مهارت   شما   نظر   به 
  نوعی به   و   کوانتومی 
  بی   در   نظم   جستجو 

  می   میزان   چه   تا   ها نظمی 
  و   عمل   ابتکار   در   تواند 

  مدیران   خاص   هوشیاری 
  نشانه   به   توجه   در   شهری 

  تأثیرگذار   فرهنگی   بین   های 
 باشد 

0.3972172 0.655462444 0.908647426 0.654619067 

  اعتماد   مهارت   شما   نظر   به 
  می   میزان   چه   تا   کوانتومی 
  های مهارت   در   تواند 
  ایجاد   برای   مدیران   رفتاری 

  اثربخش   مدیریت   و 
  فرهنگی   بین   های موقعیت 

 باشد   تأثیرگذار 

0.250346814 0.500346694 0.750215793 0.500324897 

  اعتماد   مهارت   شما   نظر   به 
  می   میزان   چه   تا   کوانتومی 

  بستر   سازی فراهم   در   تواند 
0.500346694 0.750215793 1 0.750201644 
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 ها شاخص 
فازی    میانگین  مثلثی   فازی   میانگین 

 min M max زدایی شده 
  عمومی   خدمات   برای   رشد 

  ICT زمینه   در   آنالین 

 باشد   تأثیرگذار 

  اعتماد   مهارت   شما   نظر   به 
  می   میزان   چه   تا   کوانتومی 

  استراتژی   تدوین   در   تواند 
  مواجهه   برای   متناسب   های 

  مختلف   های بافرهنگ 
 باشد   تأثیرگذار 

0.572676581 0.825640145 1 0.812539527 

  کوانتومی   وجود   شما   نظر   به 
  می   میزان   چه   تا   مدیریت 

  رفتاری   های مهارت   بر   تواند 
  های فرهنگ   از   افرادی   با 

 باشد   تأثیرگذار   مختلف 

0.750215793 1 1 0.958369299 

  برای   توانایی   شما   نظر   به 
  تا   مستمر   ارتباط   برقراری 

  رفتار   بر   تواند   می   میزان   چه 
  نسبت   مدیران   تر هوشیارانه 

  تأثیرگذار   فرهنگی   عوامل   به 
 باشد 

0.750215793 1 1 0.958369299 

  ارتباط   توانایی   شما   نظر   به 
  مرتبط   برای   توانایی   یعنی 

  به   مفهومی   نظر   از   شدن 
  که   دیگران،   با   طریقی 
  از   را   جهان   بتواند   هرکسی 

  ببیند   دیگری   چشمان   طریق 
  در   تواند می   اندازه   چه   تا 

  و   الکترونیک   دموکراسی 
  شهروندان   مشارکت   ارتقای 

  مختلف   های بافرهنگ 
 باشد   تأثیرگذار 

0.750215793 1 1 0.958369299 
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 گیرینتیجه
دلف   تأییدشده  هایشاخصفهرست   به روش  نظران  شاخص    28از    ،ی فاز  یتوسط صاحب 
مجموع  شده  استخراج در  نظرسنج یک  در  شاخص    15،  دلف   یمرحله  روش    ی فاز  ی با 

  یموافقت شده از سو   زانیبا توجه به م  ی اصلهای  ذیل شاخص. در جدول  استتأییدشده  
 است. دهیمرتب گرد ینزول به ی خبرگان از صعود

 توسط خبرگان  تأییدشده ( پانزده شاخص8جدول )

هوشمند  ی حکمران   هایشاخصبر  ی کوانتوم تیریعوامل مد ریتأث
 ی فرهنگ شهر 

 موافقت  درصد

 0.958369299 ک یالکترون یعمل کوانتومی بر دموکراس ریتأث

 0.958369299 یرفتار  هایمهارت وجود کوانتومی بر  ریتأث

 CI   0.958369299یاریهوشوجود کوانتومی بر   ریتأث

 0.958369299 دموکراسی الکترونیک وجود کوانتومی بر ریتأث

 CI 0.881675358 یتفکر کوانتومی بر استراتژ ریتأث

 0.881675358 یبر دانش هوش فرهنگ یاعتماد کوانتوم ریتأث

 0.812539527 ینگاه کوانتومی بر دانش هوش فرهنگ ریتأث

 0.812539527 یدانش هوش فرهنگ رب یشناخت کوانتوم ریتأث

 CI 0.812539527 یعمل کوانتومی بر استراتژ  ریتأث

 CI 0.812539527 یاستراتژ  بر یعتماد کوانتوما ریتأث

 ICT 0.750201644تفکر کوانتومی بر گسترش  ریتأث

 CI   0.750201644ی اریبر هوش یشناخت کوانتوم ریتأث

 CI 0.750201644  یشناخت کوانتومی بر استراتژ ریتأث

  و   ICTدر محل    ی عموم   های هزینه بر    ی اعتماد کوانتوم   ر ی تأث 
 ت ی به وب سا   ی و دسترس   ن ی آنال   ی و خدمات عموم   ICTگسترش 

0.750201644 

 CI 0.708121421ی رفتار هایمهارت بر  یکوانتومنگاه  ریتأث

 

با  و  فازی  دلفی  و روش  تحلیل مضمون  از روش  استفاده  با  مقاله  این  در  به طور کل، 
های  های مدیریت کوانتومی بر مؤلفههای خبرگان منتخب به تأثیر شاخصاستفاده از دیدگاه

شده از  حکمرانی هوشمند فرهنگ شهری پرداخته شد و در نهایت با توجه به نتایج حاصل
های حکمرانی هوشمند فرهنگ  انزده مورد تأثیر بسیاری بر مؤلفهشاخص پیشنهادی پ  28بین  
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اند  را دریافت کرده 0.7تحمل باالتر از  شده آستانه   زداییشهری داشته اند که میانگین فازی
 : عبارتند از و

 

های هفتگانه  شده است که از بین مهارتدست آمده این نتیجه حاصل  با توجه به موارد به
تری  مهارت دیگر تأثیر کم  6مدیریت کوانتومی مدیران، مهارت احساس کوانتومی نسبت به  

فرهنگ شهری در شهرهای چند فرهنگی دارد. این در حالی است  را بر حکمرانی هوشمند  
که وجود کوانتومی و عمل کوانتومی به ترتیب داری باالترین تاثیر بر حکمرانی هوشمند  
فرهنگ شهری بودند. بنابراین رشد و بالندگی هر شهر متاثر از نگاه مدیران شهری با رویکرد 

فراوانی در عرص تواند تحوالت  می  به سمت  کوانتومی  و حرکت  ه هوشمندسازی شهرها 
  های محلی را به دنبال داشته باشد. حکمرانی هوشمند فرهنگ شهری در دولت

 الکترونیک  دموکراسی بر کوانتومی عمل تأثیر
 CI استراتژی بر کوانتومی عمل تأثیر

 رفتاری  هایمهارت  بر کوانتومی وجود تأثیر
 CIهوشیاری  بر کوانتومی وجود تأثیر

 الکترونیک  دموکراسی بر کوانتومی وجود تأثیر
 CI استراتژی بر کوانتومی تفکر تأثیر

 فرهنگی هوش دانش بر کوانتومی نگاه تأثیر
 CI رفتاری هایمهارت  بر کوانتومی نگاه تأثیر
 فرهنگی  هوش دانش بر کوانتومی اعتماد تأثیر

 CI استراتژی بر کوانتومی اعتماد تأثیر
  ICT  محل  در عمومی هایهزینه بر کوانتومی اعتماد تأثیر

 سایت  وب به دسترسی و آنالین عمومی خدمات و ICTگسترش و
 ICT گسترش بر کوانتومی تفکر تأثیر
 CIهوشیاری   بر کوانتومی شناخت تأثیر
 CI  استراتژی  بر کوانتومی شناخت تأثیر

 فرهنگی هوش دانش بر کوانتومی شناخت تأثیر
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