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Abstract  
In recent decades, along with the growth of technology and its entry into the construction industry, the 

smartening of buildings has increased in developed countries. Yet, despite targeting the country's 

development plans in Iran, investors have not shown much interest in working in this field. The present 

study aimed to identify the factors affecting the tendency of investors toward building technology-based 

construction and use the TAM model to investigate the relationship between technology acceptance and 

the amount of investment in the intelligent building industry. This research is based on the Technology 

Acceptance Model (TAM). This research was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in 

terms of method. Data were collected using the library method and questionnaire tools. The research 

population included activists in the field of the construction industry in the coastal areas of Māzandarān 

province. After confirming the validity and reliability, the questionnaires were randomly distributed among 

160 members of the research population. The data obtained from the questionnaires were analyzed using 

the Pearson correlation parametric test in SPSS25 and AMOS software. The findings confirmed the 

existence of a significant relationship between the "trust" variable and "perception of usefulness," 

"perception of ease," and "attitude" variables in the research model. Given respondents' lack of trust in 

intelligent building technology, there is not a very positive attitude towards technology among the research 

population. Given the lack of trust of respondents in smart building technology, there is not a very positive 

attitude towards technology among the statistical community. This has led to their unwillingness to accept 

this technology in the construction industry, as building intelligence has a minimal share of construction in 

the coastal areas of Māzandarān, which can be due to a lack of knowledge and awareness of the benefits of 

intelligent building technology and lack of proper information. 
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Highlight  
- Providing the ground for the implementation of smartening building policies in the coastal areas due to increased population 

concentration and investment in these areas. 

- Examining the existence of a significant relationship between the "trust" variable and the variables of "perception of 

usefulness," "perception of convenience," and "attitude" in the research model concerning the important role of "trust" in 

"technology acceptance" in societies. 
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Introduction  
With the growth of technology and its entry into the construction industry, the issues related to the environment 

and the energy consumption have become very important. Using renewable resources and smartening building 

technology by reducing human dependence on mechanical facilities has led to major changes in lifestyle and 

interactions with the environment. In addition to optimizing energy consumption, this technology leads to rational 

and sensible energy use. Comprehensive control significantly reduces losses due to the depreciation of building 

facilities and equipment. 

In recent years, along with population growth and concentration of people in coastal cities of the world in order to 

create industrial hubs and free tourism zones, reconstruction activities and large investments in these areas have 

also increased. In such a situation where the ground is ready for investment, due to the extremely suitable climatic 

qualities of the coastal areas for the use of renewable energy and the construction of intelligent buildings, we can 

take a step towards the spread of this industry. For this purpose, if the community of consultants, contractors, and 

construction executives have sufficient knowledge and awareness in the field of smartening building systems, by 

transferring this information and their comprehensive guidance to the investors about the usefulness of the 

intelligent buildings, they will drive investment towards the intelligent buildings. The issue that arises is the 

acceptance of intelligent technology by the active community of the construction industry. Why people adopt or 

refuse to accept and resist technology is one of the most important issues in technology. 

Considering that various factors are involved in the acceptance of new technology in society that without them, it 

can lead to failure and the difference of factors according to the technology, users, and existing conditions; the 

authors of the present study tried to investigate the acceptance status of intelligent technology in the construction 

of coastal areas of Māzandarān province and identify the factors of acceptance or non-acceptance. Therefore, the 

first question arose: How much is the acceptance of intelligent building technology in the coastal cities of 

Māzandarān province? Is there a significant relationship between technology adoption and investment in the 

intelligent building industry?  

 

Methodology 
The present study was applied in terms of purpose and descriptive-correlational methodology. The research 

population included consultants, contractors, investors, and mass builders of the construction industry in the 

coastal areas of Māzandarān province. Due to the time constraints of the research, sampling was done by random 

cluster sampling, and data collection was done using library research and questionnaire. Considering the 

quantitative nature of this research and the use of the integrated TAM model along with the trust variable, it was 

necessary to examine the model fit, in which structural equation modeling was used. After confirming the validity 

and reliability, the questionnaires were randomly distributed among 160 members of the rseach population. The 

data obtained from the questionnaires were analyzed using Pearson correlation parametric test in SPSS25 and 

AMOS software.  
 

Results and discussion 
Findings showed that the variables "perception of usefulness," "perception of ease," "trust," and "attitude" have 

taken significant conditions. That is, at the 95% confidence level, the P-value in all variables was less than 0.05, 

indicating the confirmation of all research hypotheses. Therefore, in the presented research model, the "perception 

of ease" affected the "perception of usefulness," "attitude," and "trust," whose coefficients were (0.27), (0.20), and 

(0.23), respectively. The variable of "Perception of usefulness" also affects "trust" and "attitude" with path 

coefficients of (0.32) and (0.27). Meanwhile, the variable of "trust" with a path coefficient of (0.30) affects the 

attitude, and the variable of "attitude" with a path coefficient of (0.40) affects the variable of "willingness to use." 

The results of field studies also confirmed the inferential findings of the research and showed that smartening the 

buildings and using new technologies have a minimal share of construction in the coastal areas of Māzandarān. 
This showed that a large number of people in the research population understand and are aware of the convenience 

and usefulness of intelligent technologies. But due to their lack of trust in this technology, they do not have a 

positive attitude towards it. This has led to their disapproval of this technology in the construction industry, as 

even predicting its use in the future is far from their expectations. Of course, this lack of trust in technology can 

be due to a lack of knowledge and awareness about its benefits and lack of proper information. 

 

Conclusion 
Basically, appropriate technology policy-making is practically impossible regardless of the obstacles and 

difficulties of its development. This also applies to smartening buildings with the approach of using renewable 

energy. In order to identify the problems and provide appropriate solutions to overcome them, the present study 

examined the factors affecting the acceptance of intelligent building technology and, consequently, the tendency 

of construction industry activists to this technology in the coastal areas of Māzandarān province. Here, an optimal 

model was obtained by adding the "trust" variable to Davis's "technology acceptance" model to investigate the 
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factors affecting technology acceptance. The results of investigating the relationship among the variables in this 

integrated model showed that construction industry activists' positive attitude toward intelligent building 

technology was closely related to their perception of the qualities and benefits of smartening buildings. Meanwhile, 

the " trust " variable with a positive and direct effect on people's attitudes increases their willingness to use 

technology. Generally, it can be concluded that trust in technology can affect the willingness to use technology, 

so the direct and positive impact of the "trust" variable on people's tendency to invest in the intelligent building 

industry is explained in the proposed research model. 
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  هچکید
 یافمه،توساعه کشاورهای در هاسااخممان هوشمندساازی سااخممان، صنعت به آن ورود و فناوری رشد با زمانهم اخیر هایدهه در

 بارای چنادانی رغبت گذارانسرمایه ممأسفانه کشور، ةتوسع هایبرنامه در گذاریهدف وجود با ایران، در اما است؛ پیداکرده افزایش

 مبمنای وسازساخت به گذارانسرمایه گرایش در مؤثر عوامل تعیین هدف با حاضر تحقیق. اندنداده نشان خود از حوزه این در فعالیت

 بر که تحقیق این. پردازدمی هوشمند هایساخممان صنعت در گذاریسرمایه میزان و فناوری پذیرش بین رابطه بررسی به فناوری، بر

 ةجامع. است همبسمگی – توصیفی انجام روش نظر از و کاربردی هدف، لحاظ از است؛ گرفمه شکل (TAM) فناوری پذیرش مدل ةپای

 ایکمابخاناه روش با هاداده گردآوری. دهندمی تشکیل مازندران اسمان ساحلی مناطق در ساخممان صنعت ةحوز فعاالن را آن آماری

 روش باه آمااری ةجامعا اعضای از نفر 031 میان در پایایی، و رواییتأیید  از بعد هانامهپرسش. است پذیرفمه انجام نامهپرسش ابزار و

 همبسامگی پاراممریا  آزماون از اسامفاده با ها،نامهپرسش از حاصل هایداده. است گردیده آوریجمع و توزیع ایخوشه تصادفی

 اسمنباطی هاییافمه با همسو میدانی مطالعات از حاصل هاییافمه. است شده وتحلیلتجزیه AMOS و SPSS25 افزارنرم در پیرسون

 مادل در «نگارش» و «ساهولت از درک» ،«ساودمندی از درک» ممغیرهاای و «اعمماد» ممغیر بین معنادار رابطه وجود مؤید و بوده

 ةجامعا میاان در مثبمی چندان نگرش هوشمند هایساخممان فناوری به پاسخگویان اعمماد عدم به عنایت با نمایدمیتأیید  تحقیق،

 اسات؛ شاده وساازساخت صانعت در فنااوری ایان از هااآن اسامقبال عدم موجب امر همین. ندارد وجود فناوری به نسبت آماری

 کاه است داده اخمصاص خود به مازندران ساحلی مناطق در را وسازساخت از اندکی بسیار سهم ساخممان هوشمندسازی کهطوریبه

 .باشد صحیح رسانیاطالع عدم و ساخممان هوشمندسازی فناوری مزایای به نسبت آگاهی و دانش کمبود از ناشی تواندمی امر این

 

 .مازندران ساحلی مناطق (،TAM) فناوری پذیرش مدل اعمماد، گذاری،سرمایه ساخممان، هوشمندسازی واژگان کلیدی:

  :  نکات برجسمه
 و جمعیت  تمرکتا افتاای  دلیت بت  کشتور ستاحیی منتاق  در ستاتتمان هوشمندستازی هایسیاست  اجرای و سازیپیاده ةزمین نمودن فراهم -

 . مناق  این در گذاریسرمای 

 بت  عنایت  بتا تحقیت  متد  در «نگرش» و «سهول  از درک» ،«سودمندی از درک» متغیرهای و «اعتماد» متغیر بین معنادار ةرابط وجود بررسی -

 .  جوامع در «فناوری پذیرش» در «اعتماد» مهم نق 
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 مقدمه . 0
 هایمقول توج  شده اس .  پی  ازبی  انرژی ةبهین اهمی  مصرف ب  انرژی، منابع کمبود ب  توج  با جهان، سطح در امروزه

 مستقیم صورتب  انرژی مصرف با ها ک دسترس و هاین  در انرژی ذتایر حجم زیس ،آلودگی محیط مانند مختیفی

 انرژی ةزمیندر  باال داشتن پتانسی  باوجودک  کشور ایران  باشند. ازآنجامی حوزه های مطرح در ایندغدغ  از اند،توردهگره

و با   ,Tigabu et al)2017( اس تجدیدپذیر  هایترین منابع انرژیمصرفیکی از کم ،(1931 ایران، آمار مرکا) 1تورشیدی

 و بریمانی) شودمصرف میدرصد از ک  انرژی مصرفی در کشور در بخ  ساتتمان  02در حا  حاضر حدود ک  ب  اینعنای  

از تواند یکی میهای تجدیدپذیر وابست  ب  انرژی کنندهمصرفو  تولیدکنندههای سیستماستفاده از  ،(1930 نژادیان، کعبی

 باشد.ساتتمان بخ  در  جیوگیری از اتالف آنو انرژی  ةبهینمصرف برای ها ترین روشاصولی

های عمرانی و برگش  های اتیر همگام با رشد سریع جمعی  و افاای  تقاضا، نیاز ب  کاه  زمان تحوی  پروژهدر ده 

گذاران ب  روز بیشتر شود و سرمای های سنتی صنع  ساتتمان روزب اس  تا ضرورت ایجاد تحو  در شیوه سرمای  موجب شده

وشمندسازی بحث هتواند ها میآورند. یکی از این نوآوریرویپیگیری مستمر فناوری و حرک  ب  سم  نوآوری 

تواند موجب روز میشبان  قو  در انرژی دقی  کنتر  و سازیقابیی  بهین  سازی این سیستم بااشد چراک  پیادهب هاساتتمان

 ةپای بر الااماً سازیهوشمندالبت  باید ب  این نکت  توج  داش  ک   مان گردد.در مصرف انرژی در ساتت درصدی 22کاه  

 هایقرح ، اجرایاستفاده از تحیییگرهای هوشمند از مراح  اولی  قراحی بیک  نیس  کامپیوتری و الکترونیکی تجهیاات

در این حوزه  تواندمی ساتتمان نیا تأسیسات و نما، تجهیااتسیستممصالح،  هوشمندان  انتخاب و در مرحی  سات  هوشمند

 (.1931 رهبر،)قرار گیرد 

فناوری از سوی دیگر،  این ماایای از جهانی ةجامع آگاهی سو وهای هوشمند از یکمصرف انرژی در ساتتمان کاه 

گذاری هدفبا وجود اما در ایران،  .(1022همکاران، و روی)هیافت  شده اس  موجب گسترش این صنع  در کشورهای توسع 

دلی  های اتیر، متأسفان  ب های توسع  سا های تجدیدپذیر در برنام بیشتر از انرژی ةاستفادفناوری صنع  ساتتمان و 

گذاران شده در کشور وجود دارد، سرمای بینیهای پی ها و اجرای برنام سازی این سیاس مشکالت فراوانی ک  در مسیر پیاده

 ةزمیندر  کافی دان  نبود  ب  امر رسد ک  ایندهند. البت  چنین ب  نظر میی  در این حوزه نشان نمیرغب  چندانی برای فعال

ک  کاربرد نوآوری نیازمند ریسک اس ، اغیب  اما ازآنجا گردد؛در ایران برمی ماایای فناوری و هوشمندسازی ساتتمان

 ب  فناوری سازی جامع  و انتقا بنابراین الزم اس  تدابیری برای آگاه گذاران قادر ب  پذیرش و تحم  این تطر نیستند؛سرمای 

 استفاده از منابع تجدیدپذیر اندیشیده شود. سم 

های هوشمندسازی ساتتمان، تحقی  حاضر باهدف تعیین عوام  سازی و اجرای سیاس پیاده ةزمینمنظور فراهم نمودن ب 

 مناق  ساحیی استان مازندران های هوشمند ب  بررسی این موضوع درتتمانگذاران ب  فناوری سامؤثر در گرای  سرمای 

های اتیر تمرکا جمعی  و جه  اهمی  دارد ک  در ده  آن عنوان قیمرو تحقی  ازانتخاب این منطق  ب  .پردازدمی

های گردشگری موجود در پتانسی ها و لذا با عنای  ب  جاذب  یافت  اس ؛شدت افاای گذاران در مناق  ساحیی کشور ب سرمای 

 شرط فراهم بودن سایر شرایط وجود دارد.ها ب وسازهای هوشمند در آنگذاری و رون  گرفتن سات این مناق ، قابیی  سرمای 

اهمی  زیادی  زیس  و مالحظات مصرف انرژیزمان با رشد فناوری و ورود آن ب  صنع  ساتتمان مباحث مربوط ب  محیطهم

 ب  انسان وابستگی و استفاده از فناوری هوشمندسازی ساتتمان با کاه  تجدیدپذیر منابع کارگیریه اس . ب کرد پیدا

اقراف شده اس . این فناوری زندگی و تعامالت وی با محیط  ةنحوای در موجب پیدای  تغییرات عمده ،تأسیسات مکانیکی

 ،(1931 میکی، و گودرزی عباسی)گردد می انرژی ه منطقی و معقو موجب استفاد انرژی سازی مصرفک  با بهین بر اینعالوه

دهد. با عنای  کاه  می گیریتیفات ناشی از استهالک تأسیسات و تجهیاات ساتتمان را ب  میاان چشم جانب ،هم  کنتر  با

 در گذاریسرمای  بیک  نوعی نیس  سازهاین  تنهان  هوشمند، هایفناوری ب  ساتتن بناها مجها ب  آنچ  تاکنون گفت  شد،

 (.1931 رهبر،) گرددمحسوب می درازمدت

                                                           
 روز در مترمربع بر کییووات ساع  2/2تاب   متوسط و آن مساح  9/2 از بی  در آفتابی روز 922داشتن . 1
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توان یافت  اس ؛ میافاای  شدتب  جهان ساحیی شهرهای در مردم زمان با رشد جمعی ، تمرکاهای اتیر ک  همسا  در

 مربوط ب  بیشتر ساحیی نواحی در جمعی  رشد دهدنشان می ها را در این مناق  گسترش داد. محاسباتگذاریسرمای 

 جمعی  رشد روند این کنند؛زندگی می ساح  از کییومتری 12 بافاصی  ایدر محدوده ک  اس  صنعتی یافت توسع  کشورهای

 تواهند ساکن ساحیی نواحی در نفر میییارد 0/1تعداد  میالدی، 2222سا   تا فعیی روند ةادام اس  و در صورت تداوم ةآماد

 . Dalbozanon et al, 2017))شد 

و  یعمران هایگردشگری در نوارهای ساحیی کشور، فعالی  آزاد مناق  و یصنعت هایقطب جادیا منظورب  ،در ایران نیا

در چنین شرایطی ک  زمین  برای  (.1933 نازپروز، و امانی) یافت  اس ن مناق  افاای یا در کالن هایگذاریهمچنین سرمای 

های برای استفاده از انرژیالعاده مناسب مناق  ساحیی فوق ییوهواآب هایویژگی گذاری فراهم اس ، با توج  ب سرمای 

 ةجامعبرای این منظور، چنانچ  توان در راستای رواج این صنع  گام برداش . های هوشمند میتجدیدپذیر و احداث ساتتمان

با  ،سیستم هوشمندسازی ساتتمان داشت  باشند ةحوز در یکاف دان  و یآگاه مانکاران و مجریان ساتتمانی،یمشاوران، پ

های هوشمند نسب  ب  سایر تر بودن ساتتمانگذاران مبنی بر کارآود ب  سرمای جامع ت هایانتقا  این اقالعات و راهنمایی

ک  ای ی ئمسهای هوشمند سوق یابد. در این میان گذاری ب  سم  ساتتمانقولی نخواهد کشید ک  سرمای  ها،ساتتمان

 کی  چرا افراد، کنیافعا  در صنع  ساتتمان اس .  ةجامعمطرح اس ؛ میاان استقبا  و پذیرش فناوری هوشمند از سوی 

مباحث در  ترینمهماز  ،کنندمیو در مقاب  آن مقاوم   زنندمیباز سر آن رشیاز پذ ایو پذیرند میاستفاده برای را  یفناور

 . King and He, 2006)) اس  یفناور رواج ةنیزم

ها ک  عوام  مختیفی در پذیرش یک فناوری نوین در جامع  دتی  اس  ک  بدون درنظر گرفتن آنحا ، با عنای  ب  این

و  موردمطالع  کاربران، موردنظر یفناور این عوام  برحسبو  (1931 همکاران، و بمانیان)تواند منجر ب  شکس  گردد می

تا ب  بررسی وضعی  پذیرش فناوری هوشمند در  تالش هستند؛ نویسندگان تحقی  حاضر در هستند متفاوت موجود طیشرا

 در بیان . لذاوساز مناق  ساحیی استان مازندران بپردازند و عوام  پذیرش یا عدم پذیرش آن را مورد شناسایی قرار دهندسات 

ها در شهرهای ساحیی استان فناوری هوشمندسازی ساتتمان گردد ک  میاان پذیرشمطرح میپرس  ابتدا این  تحقی ، ةیئمس

 دارد؟ وجود معناداری رابطة هوشمند ساتتمان گذاری در صنع و میاان سرمای  فناوری پذیرش بین مازندران چقدر اس ؟ آیا

 تاستگاه ک  اس  شدهمطرح زمین  این در مختیفی هایمد  اتیر هایده  در فناوری، پذیرش موضوع اهمی  دلی ب 

 و تغییر نظریات ةپای بر هامد  این از برتی. اس  شناتتیجامع  و شناتتیروان رویکردهای و اقالعاتی هاینظام هاآن اغیب

 از مستقیم صورتب  دیگر برتی و دانندمی رفتاری قصد و نگرش از ناشی را فناوری استقرار و پذیرش و اندگرفت شک  رفتاری

 تواناز میان نظریات مطرح در تسهی  درک عوام  مؤثر بر پذیرش فناوری می .اندشده حاص  تجارب و مشاهدات متون بررسی

پذیرش  یکپارچة و نظریة 2تأیید -، انتظار0، پذیرش فناوری9شدهریای، رفتار برنام 2، عم  منطقی1های انگیاشیب  نظری 

 کننده،مصرف رفتارشناسی و اجتماعی روانشناسی چون متعددی هایحوزه در ک  (1931 مقدم،گالبیان) اشاره کرد 1فناوری

 از قباب  سیستم پذیرش و مجازی بانکداری شغیی، عمیکرد و رضای  تجاری، محصوالت ترید و بازاریابی الکترونیک، تجارت

 . Lee et al, 2003)) دارند کاربرد دور راه

 ب  گذارانسرمای  گرای  موانع و عوام  بررسی ب  (TAM) فناوری پذیرش مد  از گیریبهره با حاضر تحقی 

 رفتاری نیات با برتورد برای پایدار و موف  ایپای  عنوانب  اتیر هایسا  در نظری مد  این. پردازدمی ساتتمان هوشمندسازی

 در نظری  این از گسترده ةاستفادباوجود  .(Yang et al, 2018) اس  کرده عم  ظهور حا  در اقالعات فناوری از استفاده و

 نقاط ترینمهم از یکی فناوری پذیرش برای افراد نگرش در اجتماعی عوام  تأثیر لحاظ عدم ،تحقیقاتی مختیف هایزمین 

 .(1931 قانع،) باشدمی مد  این ضعف

                                                           
1. Self-determination Theory 

2. Theory of Reasoned Action 

3. Theory of Planned Behavior (TPB) 

4. Technology Acceptance Model (TAM) 

5. Expectation-Confirmation Theory 

6. The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
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تواند شهروندان میآن برای همگان،  یو نمایان شدن ماایا ساتتمان هوشمند هاینسب  ب  فناوریک  نگرش مثب   ازآنجا

« اعتماد»اصیی تحقی  حاضر این اس  ک  متغیر  ، فرضیةتشوی  نمایدهوشمند  هایساتتماناستفاده از گذاران را ب  و سرمای 

 بنابراین با افاودن این متغیر ب  مد  پذیرش فناوری، فناوری مؤثر اس ؛ی در پذیرش انسان روابطمهم  هایجنب از عنوان یکی ب 

نگرش ب  کاربرد »، «درک سهول  از فناوری»، «درک سودمندی از فناوری»( در قالب متغیرهای 1مد  تحقی  مطاب  شک  )

 گیرد.مورداستفاده قرار می« اعتماد»و « تمای  ب  کاربرد فناوری»، «فناوری

 
 

 
 مفهومی تحقیق ارچوبچه .0شکل 

 

در  کت  اگترقوریدارنتد. ب  وابستت  و مستتق  متغیرهای میان ارتباط برقراری در مهمی نق  میانی در این مد  متغیرهای

در نقت   اگتر بگذارند؛ امتا برجا را تود جداگان  اثر توانندمی عم  کرده و مستق  متغیر ةمنالب  ظاهر شوند، کنندهنق  تعدی 

تواهتد شتد. در راستتای  حتذف وابست  و مستق  متغیر میان ارتباط آن بوده و با حذف وابست  متغیر ةمنالب  باشند، ایواسط 

. این بررسی شود گردد ک  بایستی در فرایند تحقی ارائ  می مد  مفهومی تحقی  بر فرضیاتی مبتنی ،دستیابی ب  هدف تحقی 

 از: اندفرضیات عبارت

 دارد. مثب  معنادار تأثیر درک از سودمندیبر درک از سهول   .1

 دارد. مثب  معنادار تأثیر نگرشدرک از سهول  بر  .2

 دارد. مثب  معنادار تأثیر اعتماددرک از سهول  بر  .9

 دارد. مثب  معنادار تأثیربر اعتماد  یدرک از سودمند .0

 دارد. مثب  معنادار تأثیر نگرشبر  یدرک از سودمند .2

 دارد. مثب  معنادار تأثیربر نگرش  اعتماد .1

 دارد.مثب   معنادار تأثیر تمای  ب  استفادهبر  نگرش .1

 

 مبانی نظری. 2
 صورتب  کامالً ءاشیا تعامالت و هافعالی  ک  کنترلی مختیف اس  هایسیستم از متشک  ساتتمانی هوشمند، ساتتمان

 تمامی بین ارتباط قری  ایجاد از ساتتمان هوشمند و جامع مدیری  شود. در این سیستممدیری  می هوشمندان 

 سازیبهین  ساتتمان موجب مختیف هایبخ  بر سازی و نظارت، یکپارچ 1ساتتمان در موجود مختیف هایزیرسیستم

ان در ساتتم رفاه سطح افاای  و ساتتمان در افاودهارزش ایجاد ها،وری دستگاهبهره و ییکارآ سطح ارتقای انرژی، مصرف

، میاان گرددمیسات  ساتتمان  هایهاین ک  اجرای سیستم مدیری  ساتتمان سبب افاای  وجودی  با گردد.می

اولی  را جبران  هایهاین در مدت کوتاهی  تواندمیجاری ساتتمان ناشی از اجرای این سیستم،  هایهاین در  جوییصرف 

 (.1932 بردبار،) داش  تواهد سا  وجود س  سرمای  تا حدود بازگش  ، بنابراین امکاننماید

                                                           
چییرها، آسانسورها، سونا و استخر، برق اضطراری، روشنایی، کنتر  تردد، اعالم و ، هواسازها، های سرمایشی و گرمایشیسیستم مانند موتورتان ، .1

 های حفاظتیهای مدار بست  و سیستماقفای حری ، دوربین

https://behido.ir/8920/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af/
https://behido.ir/8920/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af/
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کم یا  ،امکان ارتقای آن در آینده ،قابیی  انطباق با نیازهای مختیف ،باال پذیریانعطافویژگی سیستم هوشمند  ترینمهم

 برداریبهرههمچنین در هنگام  تجهیاات اس . جاییجاب تخریب دیوارها و  ترینکوچکبدون  یزیاد کردن سطح هوشمند

 .تعمیراتی را انجام داد هایهاین انرژی و  هایهاین برای راهبری بهتر و کاه   سازیبهین عمییات تغییر و  توانمی راحتیب 

های ساتتمان انرژی از دیگر ماایای ذاتی کاه  میاان مصرفو  بنا عمر افاای  آسای  محیطی، باال، وری و راندمانبهره

 گذاریسرمای  توسع ،درحا  کشورهای برتی و یافت توسع  در کشورهای اتیر سالیان قی ا،همین ماای دلی ب هوشمند اس . 

رون  صنع   پتانسی  برایباوجود  ایران، کشور اس  اما متأسفان  در داشت  توجهیقاب  گسترش صنع  این در

 حوزه صورت نگرفت  اس . این استقبا  زیادی در سازی هوشمند،ساتتمان

 

 1پذیرش فناوریالگوی . 0. 2

هایی اس  ک  ب  بررسی عوام  مؤثر بر پذیرش ترین مد از برجست  (،1313) 2( دیویسTAMالگوی پذیرش فناوری )

گرفت   قرارتأیید قابیی  کاربرد این مد  مورد  ،پردازد. با توج  ب  تعدد استفاده و استناد ب  آن در کشورهای مختیففناوری می

قور مشترک ب  0(PEOU« )ادراک سهول »و  9(PU)« ادراک سودمندی»این مد  ادعا دارد  Lee et al, 2003).) اس 

این اساس هرچ   بر .(1931 همکاران، و بمانیان) هستند« تمای  ب  استفاده از فناوری»کننده در ترین عوام  تعیینمهم

سودمند دانستن و  ةدرجنگرش بهتری نسب  ب  آن تواهند داش .  ،ساده تصور کنند کاربران کاربرد سیستم را سودمند و

بنابراین  .آوردنگرش مربوق  منجر ب  افاای  تمای  رفتاری شده و از این قری  کاربر ب  استفاده واقعی از سیستم روی می

شده اس ، درج  باالیی از درک سودمندی و سهول  کار گرفت ب قور وسیعی یک سیستم ای ک  ب رود در حوزهانتظار می

 .(Lee et al, 2003)استفاده مشاهده شود 

ک  سهول  قوریب  ،معناداری وجود دارد رابطة« هول  استفادهس»و « سودمندی»شده بین بر اساس مطالعات انجام

. متغیرهای بیرونی از گذاردمیندی و تمای  رفتاری تأثیر استفاده بر تمای  افراد ب  استفاده از سیستم، از قری  درک از سودم

تواند دهند. بست  ب  نوع متغیر بیرونی ک  میعمیی از فناوری شک  می ب  رفتار فرد در میاان استفادة ،قری  تأثیر بر باورها

های سازمانی )آموزش یا ویژگی (Burton-Jones & Hubona, 2003) های فردی )سن، سطح تحصیالت، جنسی (ویژگی

شده اثر بیشتری بر تمای  سودمندی و سادگی کاربرد درک ،باشد(Venkatesh & Morris, 2000)  (استفاده از فناوری

  .(Raitoharju, 2007) رفتاری تواهد داش 

 

 اعمماد. 2. 2

 یاعضا انیمو همکاری در مشارک   ساززمین  و تعامالت بشری کنندةتسهی عام   عنوان یک احتما  عقیی،ب  «اعتماد»

شخص  سوی ازبخشی اس  ک  احساسی مبتنی بر رفتار رضای  عنوانب  . این اصطالح(1939 همکاران، و شاکری) جامع  اس 

 های متعدد ارائ آن در رشت تعاریف زیادی از  اس  ک  چندوجهی و پیچیده مفهوم حا  یک. درعینشودمیمشاهده دیگر 

یک ساتتار اجتماعی و  صورتب شناسان آن را جامع شخصی،  ةتصیص یک صورتب روانشناسان اعتماد را شده اس . 

قدرتمندترین  عنواندر بحث اقتصادی ب اعتماد اند. تعریف نمودهیک مکانیسم انتخاب اقتصادی،  صورتب اقتصاددانان آن را 

تود را   یو فعال بینی، پی و کارگااران را قب  از وقوع هاگروهکنشگر رفتار  یک اس  ک  در آناباار بازاریابی مبتنی بر رابط  

 را سامان دهد و یروابط اقتصادتواند می ،مکم این متغیر در نق  یک . (Fukuyama, 1995) کندمی یبر اساس آن قراح

رو  روب نیسنگ نیاز قوان یاقتصاد را با انبوه  یریداده و مد  یرا افاا یاقتصاد هایفعالی  سکیر ،آن فقدانآنک  حا 

یا افراد  هاسیستمرا در دوری جستن از  فردک   تعریف کردیک حال  ذهنی مفید  توانرا میعدم اعتماد بر این اساس . سازدمی

تودی شرایط اجتماعی محصو  تودب  ،اعتماد. (Geyskens et al, 1996) سازدمیو ناسالم توانا  اعتمادغیرقاب  هایسازمانو 

 گیرد.نوین از قری  تکرار پیوست  شک  می ةجامعکنشی تاصی اس  ک  در قو  زمان و در و اقتصادی فرایندهای برهم
                                                           
1. Technology Acceptance Model (TAM) 

2. Davis 

3. Perceived Usefulness 

4. Perceived Ease of Use 
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های در عرص  مانند اعتماد شناتتیروانتمرکا بر نق  عوام   ،فناوریانسان و بین تعام   افاای  و یفناور ةبا توسع 

 (1939 همکاران، و بمانیان) رواج فناوری گردددر   یموفق  یموجب تقوتواند مختیف می

 

 پژوهش پیشینة. 6
 ییکارآ و پایداری در مردم نق  بیشتر ب  ،وسازسات  نوین در رویکردهای ،یافت کشورهای توسع  دهدمیتحقیقات نشان 

توان می از آن جمی  .(Mallet, 2007) دادندبررسی قرار می را مورد اجتماعی پذیرشتأکید داشتند و تأثیر  هاپروژه و هاقرح

و همکاران   9یونان، کاسیمو ( در2212ساردیانو ) و 2کاستاکیس ( در چین،2211همکاران  ) و 1ژولیانگ ب  مطالعات

 ( در آلمان و2212و همکاران  ) 1بوکند پالوچ ،( در سوئیس2210) 2والتر ( در تایوان،2212) 0( در مالای، یانگ فینگ2212)

اشاره کرد. این جنوبی،  ( در کرة2221) 3( در هیند و سون و کوان2221) 1(، تائوفیک و داگوس2211و همکاران  ) 1یانگ

روستانشینان( ب  ها، کشاورزان و های گردشگری، مدیران هت های هدف متفاوت )اعم از: صاحبان اقامتگاهمطالعات با گروه

 در مشارک  اعتماد و قوانین، مانند عوامیی و نق  اندپرداتت تجدیدپذیر  هایانرژی ب  فناوری و بررسی نگرش مردم نسب 

هدف ب   هایعالوه بر نوع نگرش گروه دهدمی نشان این محققان های. یافت انددادهاجتماعی را مورد شناسایی قرار  پذیرش

های تجدیدپذیر استفاده از انرژی اجتماعی پذیرش نیا در مشارک  و یر، قوانین رسمی و غیررسمی، اعتمادتجدیدپذ هایانرژی

 یهاب  ارزش شتریرا ب یانرژ یهایفناور یهرچ  شهروندان اجرا .شود داشت نگ  توازن حال  در دارد و این عوام  باید اهمی 

 تواهد شد. شتریب یفناور یهاشرف یپ نیاز ا ینسب  دهند، استقبا  عموم یو اتالق یاجتماع

 ،همکاران و رجائیان) اس  قرارگرفت  مطالع  مورد رفتاری تحیی  هاینظری  کمک ب  فناوری پذیرش مفهوم نیا، ایران در

 از استفاده با ک  کرد اشاره هوشمند شهر تدمات پیرامون ،(1931) همکاران و بمانیان مطالعة ب  توانمی میانآن از(. 1931

 فناوری پذیرش بر مؤثر عوام  شناسایی ب  اعتماد و شدهریایبرنام  رفتار نظری رهیاف  اقالعات، فناوری پذیرش تیفیقی مد 

 و «سودمندی از درک» متغیرهای بین همبستگی بیشترین ک  دهدمی نشان هاآن هاییافت . پرداتتند الکترونیک شهرهای در

 .دارد وجود «ذهنی برداش » و «سهول  از درک» بین همبستگی ترینضعیف و «اعتماد»

میاان  بین رابطة بررسی ، ب داشتندای ک  بر روی شهروندان تبریای در مطالع  (1939) همکاران و الریجانیهمچنین 

شهروندان  دهدها نشان میهای آنیافت  پرداتتند. آن بر مؤثر عوام  و تورشیدی انرژی هایسیستم اجتماعی پذیرش

نسب  ب  سایر افراد میاان استقبا  بیشتری از  بودند، دولتی مشاغ  و باال درآمد عالی، تحصیالت دارای ک  متأهیی

 .تورشیدی داشتند هایسیستم

 هایگروه گرای  میاان بررسی ب  ایجداگان  مطالعات در نیا( 1932) نکوئی و مانقارساین و( 1930) همکاران و الهی

 جامع  تمایییبی و فناوری پذیرش عدم از نشان هاآن تحقی  نتایج. اندپرداتت  ایران در ساتتمان هایفناوری تحق  ب  هدف

 مسائ  اجرایی، و فنی مشکالت هاآن هاییافت  قب . داش  ساتتمان فناوری از استفاده ب  کشور وسازسات  حوزه در فعا 

 پای  بر اجرا هایروش و استانداردها قوانین، در تغییرات ب  نیاز متخصص، نیروی نبود و سنتی و تجربی پیمانکاران فراوانی مالی،

 هایپروژه در تجدیدپذیر هایانرژی از استفاده و ساتتمان فناوری از استقبا  عدم عوام  ترینمهم از جدید هایفناوری

 .اس  ایران در عمرانی

 ویژهب  تجدیدپذیر هایانرژی پذیرش بر فرهنگی مؤثر - اجتماعی عوام هدف بررسی  با (1932) زیدانی ای ک در مطالع 

 هایک  در میان ویژگیمشخص گردید ، انجام دادساتتمان  ر روی دو گروه از شهروندان عادی و سازندگانب تورشیدی انرژی

 مای  متغیرهای مؤثر اس . وجود تفاوت در های تورشیدیسیستم پذیرش در تحصیالت ویژگی تنهاشناتتی، جمعی 

                                                           
1. Xueliang et al 

2. Kostakis and Sardianou 

3. Kasimu 

4. Yung Feng 

5. Walter 

6. Bockund Polach 

7. Yung et al 

8. Taufik and Dagevos 

9. Sohn and Kwon 
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 تفاوت فرضی  هدف از دیگر نتایج این تحقی  اس  ک  منجر ب  رد گروه دو بین در پذیریمشاهده و سازگاری قابیی  نسبی،

 .گرددمی نوآوری پذیریمشاهده و پذیریآزمون ویژگی در گروه دو این

 و فراز ،«ندارند؟ هاساتتمان سازیهوشمند ب  مثبتی رویکرد کارفرمایان چرا» عنوان با ایمقال  در (1932) انصاری پور

 او بررسی نتایج. دهدمی قرار بررسی مورد کارشناسان و متخصصان دیدگاه از را ساتتمان هوشمندسازی صنع  هاینشیب

 ب  بعدیتک نگاه. دارد هاساتتمان هوشمندسازی روند ب  بارگ هایپروژه صاحبان و کارفرمایان اعتماد کاه  از نشان

 پروژه ب  ک  زیادی نسبتاً هایهاین  و یکسو از هوشمند هایساتتمان از برداریبهره در صحیح مدیری  فقدان و هوشمندسازی

 ترکوچک و کوچک روزروزب  را کار محدود فضای و شده هاپروژه نوع این شکس  موجب دیگر، سوی از گردد نیامی تحمی 

 .نمایدمی

گردشگری  هایاقامتگاهدر تجدیدپذیر  هایانرژیاستفاده از  پیراموننیا  (1932) نژادپازوکی و رضی مطالع  هاییافت 

ها نشان نو دارد. همچنین نتایج بررسی هایانرژی ب  گردشگری هایاقامتگاه صاحبان مثب  نشان از گرای  استان مازندران

سن،  ای بینآنک  رابط حا  ،معناداری وجود دارد رابطةنو  هایانرژی ب  گرای  و اقامتی واحدهای تعداد دهد بینمی

 .تجدیدپذیر وجود ندارد هایانرژی ب  گرای  با اقامتگاه نوع و قدم  اشتغا ، سابق  تحصیالت،

و پذیرش فناوری در میان  تبییغات، افاای  آگاهی اجتماعی، اعتماد مانند دهد ک  عوامییبررسی مطالعات پیشین نشان می

 روی بر دقیقی مطالع  تاکنون ک  هستند مواردی هاساتتمان فناوری تصوص در ویژهب  گذارانسرمای  و پیمانکاران مشاوران،

 ساتتمان صنع  در فعا  جامع  میان در هوشمند هایساتتمان فناوری پذیرش موضوع بررسی لذا. اس  نگرفت  انجام هاآن

 .دهد نشان را تحقی  این نوآوری جنب  و تمایا وج  تواندمی کشور، ساحیی مناق  در
 

   روش پژوهش. 0
مطالع   مورد محدودة اس . همبستگی – توصیفی تحقیقات از نوع کار روش لحاظ از و کاربردی هدف، نظر حاضر از تحقی 

 ب  مازندران استان. اندگرفت  قرار تار دریای سواح  اس  ک  در مجاورت مازندران شهر ساحیی استان 10 ،در تحقی  حاضر

 باشدشهرستان می 22 دارای کشوری تقسیمات آترین ک  بر اساس کشور اس  شمالی هایاستان یکی از ساری شهر مرکای 

این استان با  جوار اس .قاوین و گیالن همهای و از سم  غرب با استانهای گیستان، سمنان، تهران با استاناز شرق  ک 

 .(1932 ایران، آمار مرکا) درصد از مساح  کشور را ب  تود اتتصاص داده اس  01/1 ،کییومترمربع 29121مساح  تقریبی 

 .دهدنشان میقیمرو مکانی این تحقی  را ( 2شک  )
 

 
 ( 1022 ،)ترسیم: نگارندگان مطالعه منطقه مورد یاییجغراف یت. موقع2شکل 
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 مازندران استان ساحیی مناق  در ساتتمان صنع  سازانانبوه و گذارانسرمای  پیمانکاران، مشاوران، تحقی  این آماری جامعة

 فرمو  از بنابراین نبود، پذیرامکان آماری جامعة دقی  برآورد و داش  وجود نیا غیربومی گذارسرمای  جذب امکان ازآنجاک . هستند

n هانسب  برآورد =
Z2p (1−p)

d2
 مشاوران، از( شده برآورد) نسب  (P) فرمو  این در. شد استفاده نمون  حجم محاسبة برای 

 سطح (Z) و دلخواه دق  میاان d)) مازندران، استان ساحیی مناق  در ساتتمان صنع  سازانانبوه و گذارانسرمای  پیمانکاران،

 112 با برابر 21/2 تطای حداکثر با نمون  حجم تعداد ،(P) برای( 2/1) مقدار دادن قرار با اساس این بر. دهدمی نشان را اقمینان

ها ب  روش آوری دادهای و جمعصورت تصادفی توش تحقی  ب  زمانی هایمحدودی  ب  توج  گیری بانمون  .گردید تعیین نفر

نام  دیویس اس  ک  در آن سؤا  برگرفت  از پرس  21تحقی  با  نامةنام  انجام پذیرفت  اس . پرس ای و با اباار پرس کتابخان 

نیا مرتبط با  21تا  20و سؤاالت  TAM سؤاالت اتتصاصی مد  29تا  2مربوط ب  مشخصات فردی و سؤاالت  0تا  1سؤاالت 

آماری قرارگرفت  جامعة شده و در اتتیار ای تهی سؤاالت اتتصاصی بر اساس مقیاس لیکرت پنج گاین کییة باشد. متغیر اعتماد می

 چند اصالحی پس از اعما  نظرات نام  موردنظرپرس  شد و محتوا استفاده اعتبارروش  از نام پرس  اس . برای تعیین روایی

پایایی  ضریب با کرونباخ، آلفای روش از استفاده با نیا نام پرس  قرار گرف . پایایی تأیید مورد زمین  این در تبره اساتید از تن

شده اس  ک  با استفاده کشیدگی و چولگی ضرایب آماری ازهای توزیع داده بودننرما  بررسی شد. برایتأیید  21/2بیشتر از 

ها دیده گون  استنباط شد ک  تخطی از توزیع نرما  در بین داده(، این-2+، 2)شده در بازه عنای  ب  قرارگیری ضرایب محاسب 

 برازش مد  یب  بررس ازیند، ب  همراه متغیر اعتما TAMو استفاده از مد  تیفیقی  تحقی  نیای بودن کمّبا توج  ب   شود.نمی

 یفراوان عیاز جدو  توزبا استفاده  هاداده یفیتوص  یتحی. همچنین ساتتاری استفاده شد ةمعادلی ابیمد  بود ک  در این تحقی  از

 انجام پذیرف . AMOS و SPSS25 افاارنرم در رسونیپ یهمبستگ کیپارامتر آزمون کارگیریبا ب  یاستنباق  یتحیو 
 

 و بحث های پژوهشیافمه. 1

 ی توصیفیهاافمهی. 0. 1

فعالی   میاان تحصیالت و سابقة ،سن ،نام  اقالعاتی اعم از جنسی پرس  0تا  1ها بر اساس سؤاالت نام روند تکمی  پرس  در

 ک  از( درصد 12)نفر  121شده اس . مطاب  این جدو  تعداد ( ارائ 1ها در جدو  )این یافت تالصة دس  آمد ک  ب 

 ک  از( درصد 12) نفر 120اند ک  داده تشکی  زنان را دهندگانپاسخ ک  از( درصد 92) نفر 92 و مردان را دهندگانپاسخ

سا  و  02تا  91سنی بازة بودند. همچنین بیشترین فراوانی مربوط ب   مجرد هاآن از( درصد 29) نفر 21 و متأه  ،دهندگانپاسخ

 ک  دارد تعی  هابازنشست  ب  دهندگانپاسخ اشتغا  آمار باشد. باالترینسا  می 92تا  22سنی بازة سنی مربوط ب  بازة کمترین 

دهندگان نیا با تعداد اس  و باالترین میاان تحصیالت پاسخ داده تشکی  را دهندگانپاسخ ک  از( درصد 92 معاد ) نفر 21 حدود

 مدرک تحصییی کارشناسی تعی  دارد. ب  دارندگان( درصد 02 معاد )نفر  10
 

 ی توصیفی تحقیقهاافمهی .0جدول 

 درصد فراوانی هادسمه ویژگی فردی درصد فراوانی هادسمه ویژگی فردی

 جنسیت

 22/2 92 زن

 اشمغال

 22/2 92 کارمند

 12/2 11 آزاد 12/2 121 مرد

 92/2 21 بازنشست  122 112 ک 

 وضعیت

 22/2 1 تحصی  در حا  92/2 21 مجرد

 92/2 01 سایر 12/2 120 متأه 

 122 112 ک  122 112 ک 

 سن

 12/2 20 سا  92تا  22

 تحصیالت

 12/2 20 پیمید ریزدیپیم و 

 22/2 92 کاردانی 92/2 21 سا  02تا  91

 02/2 10 کارشناسی 92/2 01 سا  22تا  01

 22/2 02 ارشد و دکترا 22/2 92 سا  22بیشتر از 

 122 112 ک  122 112 ک 

  1022های تحقی ، منبع: یافت 
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 های اسمنباطییافمه. 2. 1

 توزیع بودن نرما  بایس می ابتدا هافرضی  آزمون بودن ناپارامتری یا پارامتری تعیین برای و تحقی  هایفرضی  بررسی از قب 

 آزمون این در. نمود پیدا ضرورت متغیرها کشیدگی و چولگی ضرایب محاسب  روازاین. گیرد قرار موردبررسی تحقی  متغیرهای

تأیید  شدهآوریجمع هایداده توزیع بودن نرما  ،گیرد قرار( -2 و+ 2) ةباز در کشیدگی و چولگی ضریب مطی  قدر چنانچ 

 و چولگی ضرایب اینک  ب  توج  با شودمی مشاهده ک  قورهمان. اس  شده ارائ ( 2) جدو  در محاسبات این نتایج. شد تواهد

 از تخطی ک  نمود استنباط گون این توانمی اند،قرارگرفت  2 مثب  تا 2 منفی ةباز در همگی مطالع  مورد متغیرهای کشیدگی

 ب  نادیک بسیار حداق  یا نرما  ،موجود متغیرهای هایداده توزیع کیی حال  در لذا. شودنمی دیده هاداده بین در نرما  توزیع

 .اس  نرما 
 

 تحقیق در موجود ممغیرهای بودننرمال نمایج .2جدول 

 ممغیرها
 ضریب کشیدگی ضریب چولگی

 نمیجه آزمون
 خطای اسماندارد مقدار آماره خطای اسماندارد مقدار آماره

 نرما  اس  911/2 -113/2 132/2 -910/2 یدرک از سودمند

 نرما  اس  911/2 -111/2 132/2 -911/2 از سهولت درک

 نرما  اس  911/2 -233/1 132/2 -109/2 نگرش

 نرما  اس  911/2 -132/2 132/2 -012/2 به اسمفاده لیتما

 نرما  اس  911/2 -121/2 132/2 -192/2 اعمماد

 نرما  یا نادیک ب  نرما  اس . هادادهتوزیع  ،باشد 92ک  اگر حجم نمون  بیشتر از  کندمی* قضی  حد مرکای در آمار ثاب  

نتایج محاسب  این ( 9جدو  ). استفاده شد 1پیرسون همبستگی تعیین وجود روابط معنادار بین متغیرها از ضریببرای 

گون  این اس ، 22/2کمتر از  آمدهدس  مقادیر ب با توج  ب  اینک  .دهدرا نشان میسطح معناداری آزمون همبستگی ضریب و 

 دارد. وجودشود ک  بین تمامی متغیرهای موردمطالع  همبستگی مثب ، مستقیم و معناداری برداش  می
 

 ضریب همبسمگی پیرسون بین ممغیرهای تحقیق .6جدول 

 نگرش به کاربرد درک سهولت درک سودمندی ممغیرهای تحقیق
تمایل به 

 کاربرد
 اعمماد

 درک سودمندی
     1 مقدار همبستگی

     22/2 سطح معناداری

 درک سهولت
    1 222/2 مقدار همبستگی

    22/2 221/2 سطح معناداری

 نگرش به کاربرد
   1 991/2 931/2 مقدار همبستگی

   22/2 22/2 22/2 سطح معناداری

 تمایل به کاربرد
  1 921/2 210/2 922/2 مقدار همبستگی

  22/2 22/2 22/2 22/2 سطح معناداری

 اعمماد
 1 219/2 011/2 210/2 999/2 مقدار همبستگی

 221/2 22/2 22/2 22/2 22/2 سطح معناداری

  1022های تحقی ، یافت منبع: 
 

تحقی  مورد  یرهایمتغنام  مربوط ب  او  اعتبار سؤاالت پرس  ةمرتب ،با استفاده از تحیی  عامیی تأییدی ،ادام  تحقی  در

 دهد.شده را در حال  استاندارد نشان میعامیی استخراج ( ضرایب بار9)ارزیابی قرار گرف . شک  
 

                                                           
1. Pearson Correlation 
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  (1022)منبع: یافت  های تحقی ،   تحقیق ممغیرهای اول ةمرتب تأییدی عاملی تحلیل مدل اسماندارد عاملی بار ضرایب .6شکل 

 

های متناظر با متغیرهای مربوق  و شاتصک  بین کرد توان چنین برداش  گیری ضرایب استانداردشده میاز مد  اندازه

معناداری وجود دارد یا تیر. ضرایب استانداردشده، درواقع بیانگر ضرایب مسیر یا بارهای عامیی استانداردشده  همبستگی ها،آن

د داشت  های مربوق ، همبستگی معناداری وجوباشد. برای داشتن روایی باید بین سازه و شاتصها و نشانگرها میبین عام 

 باشد. 

توان گف  سؤاالت موردنظر از قدرت تبیین توبی برتوردار می باشد، 0/2ک  بار عامیی استانداردشده باالتر از درصورتی

 31/1از قدر مطی  عدد  بارگتر CRدهد و چنانچ  مقدار را نشان می معنادار بودن هر یک از پارامترها CRاس . مقادیر بحرانی 

  مد  معنادار تواهند بود. باشد، پارامترهای

باشد و با می 0/2شود، مقدار بار عامیی استانداردشده برای تمامی سؤاالت بیشتر از ( مشاهده می0قور ک  در جدو  )همان

و سطح معناداری  31/1بیشتر از عدد  ها با متغیرهای مکنون مربوق بین گوی  (CR)ک  تمامی اعداد معناداری توج  ب  این

 22/2گیری متغیرهای مربوق  در سطح معناداری های اندازهآمده اس ، روایی سازهدس ب  22/2کمتر از سطح تطای ها آن

قور ک  در روش شود. همانتحقی  احساس نمی ر یا حذف سؤالی در مد  و پرسشنامةبنابراین نیاز ب  تغیی شود؛تائید می

شده اس . مقادیر ضریب آلفای کرونباخ استفاده نام  از روش محاسبةپرسش تحقی  اشاره شد؛ برای اقمینان از پایایی سؤاالت

 21/2ک  مقادیر بیشتر از قرار دارد. با عنای  ب  این 391/2و  111/2بین  متغیرها آمده از این محاسبات برای تمامیدس ب 

 سؤاالت از پایایی مناسبی برتوردارند.، هستند
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 تحقیق ممغیرهای و سؤاالت بین آزمون معناداری سطح و اسمانداردشده عاملی بار .0جدول 

 آلفای کرونباخ سطح معناداری (.C.R)مقدار بحرانی  ضریب اسماندارد سؤاالت پرسشنامه ممغیرها

درک از 

 یسودمند

q1 112/2 - - 

391/2 

q2 112/2 313/12 222/2 

q3 129/2 191/12 222/2 

q4 121/2 119/12 222/2 

q5 190/2 911/12 222/2 

q6 119/2 219/19 222/2 

درک از 

 سهولت

q7 122/2 - - 

391/2 

q8 111/2 313/12 222/2 

q9 110/2 110/12 222/2 

q10 112/2 112/10 222/2 

q11 112/2 190/10 222/2 

q12 102/2 121/19 222/2 

 نگرش

q13 111/2 - - 

321/2 
q14 112/2 111/12 222/2 

q15 112/2 112/12 222/2 

q16 122/2 311/11 222/2 

به  لیتما

 اسمفاده

q17 102/2 - - 

131/2 q18 123/2 210/19 222/2 

q19 132/2 191/19 222/2 

 اعمماد

q20 191/2 - - 

111/2 q21 191/2 191/11 222/2 

q22 121/2 312/11 222/2 

  1022های تحقی ، منبع: یافت 

 

قبو  قرار گیرد. های برازش مد  در حد قاب مد  تحیی  عامیی و مستند بودن نتایج حاصی  بایستی شاتصتأیید برای 

دو ب  درج  هد در مد  تحیی  عامیی مقدار کایدشده نشان میاستفاده شد. محاسبات انجام AMOSافاار نرم برای این امر از

اس .  21/2و کمتر از  291/2برابر با  (RMSEA)آورد واریانس تطای تقریب بوده و مقدار جذر بر 9و کمتر از  121/1آزادی 

همگی در حد  (GFI)و شاتص نیکویی برازش  (IFI)، شاتص برازندگی افاایشی (CFI)همچنین شاتص برازندگی تطبیقی 

ش مطیوب مد  را نتیج  توان برازشده میهای محاسب بنابراین در حال  کیی و با توج  ب  شاتص شده اس ؛مناسبی محاسب 

 گرف .

 برازش هایاز تحیی  مسیر استفاده شد. نتایج شاتص  یپاسخ ب  سؤاالت تحقدر ادام  تحقی  برای بررسی فرضیات و 

بوده و مقدار جذر برآورد واریانس  9از  کوچکترو  229/2دو ب  درج  آزادی دهد مقدار کایتحقی  نشان می مفهومی مد 

(، شاتص نیکویی CFIاس . همچنین شاتص برازندگی تطبیقی ) 21/2و کمتر از  291/2برابر  (RMSEAتطای تقریب )

اس  ک  همگی در حد بسیار مطیوب  31/2و  11/2، 31/2( ب  ترتیب برابر با IFI( و شاتص برازندگی افاایشی )GFIبرازش )

 .دهدمی نشان را استانداردشده مسیر ضرایب اساس بر تحقی  ( مد 0) قرار دارند، بنابراین مد  برازش مورد تائید اس . شک 

شدت و جه  این رابط  بین دو متغیر مکنون  ،عیی تطی ةوجود رابط کنندةیانب ؛اس  1تا + -1عددی بین ک  ضریب مسیر 

یب بودن ضرا صفر غیربا توج  ب   .عیی تطی بین دو متغیر پنهان اس  ةنبود رابط دهندةنشاناگر برابر با صفر شوند، . اس 

 .گرددمیتأیید عیی بین متغیرهای مد   مسیر در تحقی  حاضر وجود رابطة
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 (1022)منبع: یافت  های تحقی ،  اسمانداردشده مسیر ضرایب حالت در تحقیق مدل .0شکل 

 

 بحث و بررسی. 6. 1

های هوشمند و با استفاده از مد  ساتتمانگذاران ب  فناوری در تحقی  حاضر ک  باهدف تعیین عوام  مؤثر بر گرای  سرمای 

 یک مد  بررسی قرار گرف . مد  پذیرش فناوری پیشنهادی، مورد وری و اعتماد انجام شد، هف  رابطةتیفیقی پذیرش فنا

 ک  ایاس . نکت  کردهتأیید  را هاآن نق  گذاشت  و بررسی ب  را متعددی میانجی اس  ک  متغیرهای پرکاربرد و شدهشناتت 

این متغیر  یرش فناوری و تعیین تأثیر و رابطةدر مد  پذ «اعتماد»بررسی نق  متغیر  ،شده اس پرداتت  آن ب  تحقی  این در

، «درک از سودمندی» رهاییمتغشود؛ ( مشاهده می2) قور ک  در جدو همان با سایر متغیرهای مد  پیشنهادی تحقی  اس .

-P مقدار 32۹ اقمینان سطح درک   یمعن نیبداند. کردهمعناداری را اتذ  طیشرا« نگرش»و « اعتماد»، «درک از سهول »

Value  تمامی فرضیات تحقی  اس . تأیید دهنده اس  و این امر نشان 22/2در تمامی متغیرها کمتر از 

 βدارد ک  ضریب  تأثیر« اعتماد»و « نگرش»، «درک از سودمندی»بر « درک از سهول »شده بنابراین در مد  تحقی  ارائ  

( بر 21/2( و )92/2نیا با ضریب مسیر )« درک از سودمندی». متغیر باشندمی( 29/2( و )22/2(، )21/2ها ب  ترتیب )آن

گذاشت  و متغیر تأثیر ( بر نگرش 92/2با ضریب مسیر )« اعتماد»تأثیرگذار اس . در این میان متغیر « نگرش»و « اعتماد»

 .دهدمیقرار  تأثیرتح را « تمای  ب  استفاده»( متغیر 02/2) نیا با ضریب مسیر« نگرش»
 

 تحقیق هایفرضیه آزمون .1جدول 

 نمیجه فرضیه T-Value P-Value (𝛃ضریب اسماندارد ) ممغیر وابسمه ممغیر مسمقل فرضیه

 تائید فرضی  222/2 111/9 211/2 درک از سودمندی درک از سهولت 0

 تائید فرضی  212/2 211/2 222/2 نگرش درک از سهولت 2

 تائید فرضی  221/2 131/2 223/2 اعتماد درک از سهولت 6

 تائید فرضی  222/2 121/9 912/2 اعتماد یدرک از سودمند 0

 تائید فرضی  221/2 219/9 210/2 نگرش یدرک از سودمند 1

 تائید فرضی  222/2 023/9 929/2 نگرش اعمماد 3

 تائید فرضی  222/2 122/0 022/2 ب  استفاده  یتما نگرش 2

  1022: یافت  های تحقی ، منبع
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فینگ حقی  حاضر با نتایج مطالعات یانگهای تیافت  ،«درک از سودمندی»با « درک از سهول » رابط تأیید  تصوص در

نسب  ب  کاربرد  نگرش»با « درک از سهول »( شباه  دارد. وجود رابط  معنادار بین 1932نژاد )و رضی و پازوکی (2212)

همکاران   و ( و الریجانی1932مطالعاتی ک  زیدانی ) در .پیشین همسو اس  مطالعات حاص  از هاینیا با یافت « فناوری

اوری با میاان پذیرش افراد و درک آنان از سهول  و سودمندی فن ( انجام دادند؛ ب  این نتیج  رسیدند ک  بین آگاهی1931)

ها مؤید وجود ا نتایج یافت نی( 2212) همکاران و پالوچ ، بوکند(2210) وجود دارد. در مطالعات والتر معناداری فناوری رابطة

 باشد.می« نگرش»با « درک از سهول »معنادار بین  رابطة

 نتایج با تحقی  این هاییافت  ،«فناوری کاربرد ب  نگرش نسب » با «درک از سودمندی»متغیر رابطة تأیید  مورد در

( در تحقیقات 1931همکاران ) و اس . جاللی همسو (2212) ساردیانو و کاستاکیس ،(2211) همکاران ژولیانگ و عاتمطال

 .وجود دارد معناداریرابطة  کاربرد فناوری ب  نسب  نگرش و سودمندی از برداش  ذهنی بین ک  رسیدند نتیج  این تود ب 

 «استفاده از فناوری درک از سهول » تأثیرنیا نشان از  (2212) ساردیانو و کاستاکیس ،(2211) همکاران ژولیانگ و مطالعات

 .دارد «کاربرد فناوری ب  نسب  نگرش» و «درک از سودمندی»بر 

 نتایج تحقی  حاضر با هاییافت  ،«استفاده از فناوری تمای  ب » با «کاربرد ب  نسب  نگرش» معنادار ةرابط تصوص در

ها نشان های آناس . یافت  ( همسو1931( و رجائیان و همکاران )1931جاللی و همکاران )(، 2221) سون و کوان تحقیقات

یک  ب  نسب  دارد. نگرش معناداری وجود ةرابطاستفاده از آن  ب  تمای  و کاربرد فناوری ب  نسب  نگرش بین دهد ک می

 ک هنگامی رواس . ازاین نتایج ارزیابی و رفتاری باورهایتابع  و پدیده آن ب  نسب  کاربر ذهنی برداش  از متأثر پدیده،

 برداش  بر گیرد،قرار می آن ماایا و تصوصیات اثربخ  تأثیر تح  ساتتمان هوشمند هایفناوری نگرش افراد نسب  ب 

 گذاش . تواهد تأثیر آن استفاده از ب  فناوری و هابر گرای  آن درنهای  و فناوری بودن مفید از آنان ذهنی

ها با نتایج تحقی  یافت  ،«فناوری اعتماد ب »با « درک از سودمندی»و « درک از سهول » معنادار ةرابط تصوص در

تود ب  این نتیج  رسیدند ک  همبستگی زیادی بین درک از  ها در مطالعة( همسو اس . آن1931)همکاران  و بمانیان

درک از سودمندی »و « درک از سهول  فناوری»هرچ  قدر میاان  ک قوریب سودمندی با اعتماد و نگرش وجود دارد. 

بیشتر تواهد بود. اعتماد بیشتر، موجب ایجاد نگرش مثب  در جامع  شده و تمای  « اعتماد ب  فناوری»باالتر باشد، « فناوری

 کسب برای را زمین  و باشد شفافی  بر بتنیم ک  گیردمی شک  ب  استفاده از فناوری را افاای  تواهد داد. البت  زمانی اعتماد

های فعالی  در افاای  مشارک  شدن نگرش افراد مؤثر بوده و موجبتواند در مثب تود می امر این نماید؛ فراهم اقالعات

 دهدمیهای استنباقی تحقی  بوده و نشان های حاص  از مطالعات میدانی نیا مؤید یافت یافت  مبتنی بر فناوری گردد.

ب  تود  مناق  ساحیی مازندرانرا در  وسازسات نوین سهم بسیار اندکی از  هایفناوریو استفاده از  هوشمندسازی ساتتمان

 دهد.( فراوانی متغیرهای مد  تحقی  را از دیدگاه پاسخگویان نشان می2) شک  اتتصاص داده اس .
 

 
 ( 1022های تحقی ، )منبع: یافت  فراوانی ممغیرهای مدل تحقیق .1شکل 
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های هوشمند در میان بر اساس این نمودارها، تعداد نظرات مواف  با ویژگی سودمندی و سهول  فناوری ساتتمان

دهد تعداد افراد زیادی از جامع  آماری، سهول  و سودمندی پاسخگویان بیشتر از نظرات مخالف اس . این امر نشان می

ها ب  این فناوری نگرش چندان اما با عنای  ب  عدم اعتماد آن اند و از آن آگاهی دارند؛کردههای هوشمند را درک فناوری

ای گون وساز شده اس ؛ ب ها از این فناوری در صنع  سات مثبتی نسب  ب  فناوری ندارند. همین امر موجب عدم استقبا  آن

تواند ناشی از کمبود هاس . البت  این عدم اعتماد ب  فناوری میر آنبینی استفاده از آن در آینده نیا دور از انتظاک  حتی پی 

 رسانی صحیح باشد.دان  و آگاهی افراد نسب  ب  ماایای آن و عدم اقالع
 

 

 گیرینمیجه. 3
اس . این امر  غیرممکن توسع  آن، عمالً مشکالت و موانع ب  توج  فناوری بدون ةزمیندر  مناسب هایگذاریاساساً، سیاس 

 ارائ  و مشکالت منظور بررسیکند. ب تجدیدپذیر نیا صدق می هایانرژی از گیریبهره در هوشمندسازی ساتتمان با رویکرد

تبع و ب  های هوشمندپذیرش فناوری ساتتمان بر، ب  بررسی عوام  مؤثر تحقی  حاضر ها،آن بر غیب  جه  مناسب هایح راه

پردازد. در این تحقی  با ب  این فناوری در مناق  ساحیی استان مازندران می وسازسات صنع   ةحوزآن گرای  فعاالن 

دس  ب ای برای بررسی عوام  مؤثر در پذیرش فناوری دیویس، مد  بهین  «فناوری پذیرش»ب  مد  « اعتماد»افاودن متغیر 

ب  فناوری  صنع  ساتتمان ةفعاالن حوز مثب  دهد نگرشآمد. نتایج بررسی رابط  بین متغیرها در این مد  تیفیقی نشان می

 متغیر ،میان این دردارد.  هوشمندسازی ساتتمان ها و ماایایویژگی از آنان ادراک با تنگاتنگی رابطة ،های هوشمندساتتمان

 ک  قوریب . گرددمی فناوری از استفاده ب  آنان تمای  افاای  موجب افراد نگرش بر مستقیم و مثب  تأثیر با «اعتماد»

 آن کارگیری ب سهول  و سودمندی از ادراکشان میاان همان ب  باشد، بیشتر فناوری این ماایای از افراد گاهیآ میاان هرچقدر

 در. شودمی بیشتر فناوری از استفاده ب  افراد تمای  نتیج  در شده اعتماد افاای  ب  منجر بیشتر درک. یاف  تواهد افاای 

 تأثیرگذار فناوری از استفاده ب  تمای  میاان بر تواندمی فناوری ب  اعتماد ک  داش  اذعان چنین توانمی کیی بندیجمع یک

 در ساتتمان هوشمندسازی صنع  در گذاریسرمای  ب  افراد گرای  بر «اعتماد» متغیر مثب  و مستقیم تأثیر درنتیج  باشد،

 .گرددمی تبیین تحقی  پیشنهادی مد 

پذیرش ، موانع و تأثیر موردمطالع  در محدودة کنونی وسازسات از وضعی  کیی  این تحقی ، یک درک هاییافت اگرچ  

با عنای  دارد.  نیا وجود هاییمحدودی ، لیکن کندمیرا فراهم  کشور ایرانفناوری هوشمندسازی در شهرهای ساحیی شما  

 پذیرفت  اس ؛ انجام، هاآندرک و تجرب   آماری و میاان ةجامعهای پاسخمشاهدات میدانی و ها بر اساس تحیی  داده ،ب  اینک 

. از سوی دیگر، با توج  اندگرفت شک تجرب  و قضاوت ذهنی  اساس بر هااند و ارزیابیشدهشام  ذهنی   ناچارب  هادادهبنابراین، 

ی )اعم از سن، جنسی ، درآمد، میاان تحصیالت و سابق  فعالی ( ب  اینک  تحقی  حاضر بدون در نظر گرفتن متغیرهای فرد

بررسی  ها موردآن یک از این متغیرها، تأثیر و رابطةگردد در مطالعات آتی با دتی  نمودن هرانجام پذیرفت  اس ، پیشنهاد می

ر پذیرش فناوری و تمای  ب  قرار گیرد. همچنین بررسی نق  متغیرهای اجتماعی مانند فرهنگ، تجرب ، آگاهی و تبییغات د

 تواند ازجمی  موضوعات پیشنهادی برای محققان این حوزه باشد.استفاده از آن می

 از حداکثری گیریبهره با گرددمی پیشنهاد نیا ساتتمان هوشمندسازی فناوری کردننهادین  برای بسترسازی جه  در

 هوشمند هایساتتمان از استفاده فرهنگ رواج در اجتماعی هایرسان  در سازیآگاه هایبرنام  تهی  و رسانیاقالع تبییغات،

 و سازندگان ویژهب  جامع  مختیف اقشار و هاگروه میان در تبییغاتی بروشورهای توزیع و قراحی. برداش  مؤثرتری هایگام

 میان در چ  افراد اعتماد و آگاهی میاان افاای  برای راهکارها بهترین بنابراین. کند ایفا را مؤثری نق  تواندمی ،پیمانکاران

ها این فعالی  .اس  جامع  در همگانی رسانیاقالع سازی وفرهنگ اقشار، سایر میان در چ  و مهندسان و قراحان ةجامع

نمای های کارگیری سیستمهای ب های هوشمند در قالب برنام محور تشوی  مردم ب  استفاده از فناوری ساتتمانتواند حو می

های انرژی و استفاده از انرژی مصرف در جوییمتحرک، روشنایی، گرمای ، سرمای  و تهوی  هوشمند در راستای صرف 

 تجدیدپذیر باشد.
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  منابع
 و  تورشتیدی انرژی هایسیستم پذیرش اجتماعی میاان بین رابطة بررسی (.1939محمد ) سید شبیری، مریم و الناز؛ الریجانی، ابوالحسنی،

 . 10-1 صص. (،0)11، انرژی ایران نشری  عیمی تبریا(. موردی: شهر آن )مطالع  بر مؤثر عوام 
استتاندارد  استاس بترساز در نتوار ستاحیی دریتای تتار وق  مدیری  پروژه بر بهبود روند سات ن .(1933)رسو  ، پروز ناز و یما، نامانی

PMBOK.  33-12 (، صص.1)12، نشری  عیمی مدیری  استاندارد و کیفی. 
 استتان ستاتتمان مهندسینظام تخصصی سازمان و فنی فصینام  هرما. جایره در انرژی هوشمند تان  اجرای و (. قرح1932) بردبار، شهرام

 .09-91 صص. (،1)0، هرماگان

 – عیمتی فصتینام  راهکار(. ارائ  و موانع ایران )بررسی در پذیر تجدید هایانرژی توسع  (.1930) نژادیان، عبدالرزاق کعبی مهدی و بریمانی،
 . 90-21صص.  (،1)2، نو و پذیر تجدید هایانرژی ترویجی

ارزیابی عوام  موثر بر پذیرش تدمات شهر الکترونیک بتا (. 1931) رضا ،بمانیان و  سعید ،غفرانی ؛مژده ،ساالری مدوار ؛محمدرضا ،بمانیان 
  مطالعت، (Trust)و اعتمتاد  (TPB) و رهیاف  نظری رفتار برنام  ریای شده (TAM) استفاده از مد  تیفیقی پذیرش فناوری اقالعات

 . 122-191صص.  (،23)12، شهری مدیری  فصینام  دو .موردی: دفاتر تدمات الکترونیک شهر تهران

نشتری  اتوماستیون  .گرش هوشمند: چرا کارفرمایان رویکرد مثبتتی بت  هوشمندستازی ستاتتمان هتا نتدارد؟ن (.1931) وحید ،پورانصاری
 . 12-12صص.  ،121 ،ساتتمان

بر پذیرش فنتاوری اقالعتات توستط کتابتداران  مؤثرعوام   (.1931) مینا ،افشار و محمدرضا ،سییمانی ؛حسن ،اشرفی ریای ؛هراز ،جاللی
 . 012-022صص.  ،(0) 11، سالم  بیاورد .TAMدانشگاهی اصفهان بر اساس مد  

 فصینام  بیمارستان. در سالم  اقالعات فناوری پذیرش قصد بر مؤثر عوام  (.1931) نرگس زمانی، حمیدرضا و پیکری، ابراهیم؛ رجائیان،
 . 23-03صص.  (،2) 1 ،پرستاری مدیری 

 ریایبرنام  نشری  عیمی .تجدیدپذیر هایانرژیگردشگری ب   هایاقامتگاه(. بررسی گرای  صاحبان 1932)ا پازوکی نژاد، زهر و رضی، داود
 . 212-133صص.  (،13) 2 ،و توسع  گردشگری

زیس  در ساتتمان سازی انرژی و محیطانرژی، پروژه بهین  مصرف سازیبهین  راستای در ساتتمان (. هوشمندسازی1931) کامبیارهبر، 
(EEEB). 

 شهر موردی تورشیدی )مطالع  انرژی بر با تأکید نو هایانرژی پذیرش بر مؤثر فرهنگی -اجتماعی عوام  بررسی(. 1932شکوف . ) زیدانی،
 مازندران. دانشگاه ارشد، کارشناسی نام پایان ،شیراز(

کشورهای بتا  بررسی اثر اعتماد بر نوآوری در(. 1939) دهیسع ،اادهیعی و دیحم ،بهمن پور ؛موریت ی،محمد؛ فرشاد مؤمنی، ؛عباس ی،شاکر
 .02-11 صص. (،23) 1، عیوم اقتصادی فصینام  (.فوکویاما اعتمادیبیبر شعاع  تأکیدبا ) درآمد متوسط

 پتذیر. تجدیتد انترژی منتابع از بترداری بهینت بهره در ایتران اسالمی جمهوری گذاری(. سیاس 1931عباس ) میکی، عیی و گودرزی، عباسی
 .110-123 صص. (،29) 1 ،عمومی گذاریسیاس  راهبردی عیمی مطالعات فصینام 

های یکپارچ  پذیرش و استفاده فناوری و های اقالعاتی بر اساس مد فناوریار گیری و ب  ک پذیرش بر مؤثر عوام  (.1931)محمد  ،قانعی
 فردوسی مشهد، دانشکده عیوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه ارشد، کارشناسی نام پایان .فناوری –تناسب وظیف  

نشتری  الکترونیکتی ستازمان  تائیتد. -انتظاربا تأکید بر نظری  های پذیرش فناوری اقالعات (. مروری بر مد 1931مقدم، مرضی  )گالبیان
 . 11-1(، صص. 93-91) 12ها و مرکا اسناد آستان قدس رضوی، ، موزههاکتابخان 

 مازندران. استان ریایبرنام  و مدیری  مازندران، سازمان استان مسکن و سرشماری نفوس تفصییی (. نتایج1931) ایران آمار مرکا

 . 12-1صص.  (،9) 12، ایران انرژی راهبردها. و موانع: کشور در تجدیدپذیر هایانرژی توسع  (.1931) لییی نیاکان، داوود و منظور،

 و سترمای  هوشمند مدیری  هایسیستم محیطیزیس  و اقتصادی اثرات (. ارزیابی1022) شکاری، مریم میالد و غالمرضا؛ رستمی، هروی،
 .121-121 صص. (،2)29  ،امیرکبیر عمران مهندسی نشری  تهران(. شهر در اداری ساتتمان موردی: در ساتتمان )مطالع  گرمای 
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