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چکیده

 آن هایپارادايم و شهری توسعة مفهوم در تحولی جهانی، اجتماعی و اقتصادی ساختار تجديد دنبال به

از آمده وجودبه اطالعاتی در شهرها توسعة برای پارادايمی هوشمند شهر جمله آن است؛  است. جامعة

پايداری،پذيری،انعطاففناوری،زمینةدرفعالشهریانسانی،شهرهایآيندۀعنوانبه،هوشمندشهرهای

درشدهبینیپیشجهاندرزندگیقابلو،خالقیت و هایدولتاندازچشمازبخشیبهشدنتبديلحالاند

سازیواند.اينپژوهشباهدفتدقیق،بومیباهدفافزايشکیفیتزندگیشهروندانظهوريافتهاند،زيراملی

جامعةآماری،بندیاولويت وهمچنینسنجشاثرمعیارهایشهرهوشمنددرشهرزنجانانجامشدهاست.

مفاهیمشهرهوشمنددرشهرزنجان با نامهوهاپرسشآوریدادهوابزارجمعاستتحقیقکارشناسانآشنا

استجامگرفتهانSpssهایآماریبخشاولتوسطآزمون:مصاحبهاست.تحلیلدردوبخشانجاميافتهاست
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وزن با ترتیب به دسترسی و 10630/1های ،10656/1، اولويت10600/1و در سوم تا اول برایهای

معیارها نامنظم دهندۀپراکنشنشان عیارهامتقابلمهاینتايجتحلیلاثر،هوشمندیشهرقراردارند.همچنین

 تأثیرپذيری و تأثیرگذاری بخش در متغیرها نشاندادکه تحلیل است. پذيریثیرأثیرگذاریوتأت پالن در

مورد و استزيادی تراکم دارای متوسط ناپايداری مطالعه سیستم نهايت دارای در ششمعیار،است.

کلیدی استراتژيکسیستم،راهبردی، مهم شناسايی و برایهوشمندیشهرزنجانبسیار که ايناند؛شدند
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مقدمه
 جهانی، گرمایش همچون اجتماعی بزرگ های چالش با ،حال عین در .دارند حیاتی نقش افراد بیشتر زندگیِ در شهرها

 از فراتر ها چالش این گرچه. هستند رو هروب اقتصادی های چالش پیرامون، های جمعیت محیطی، زیست های چالش ترافیک،

ها اقدام  چالش این با مقابله برای که زمانی و ندتغییر اصلی پیشران عنوان به شهرها اغلب هستند، ها قاره و ،ملل مناطق،

دیدگاه جدید و مثبتی  اخیر تکنولوژیکی (. تحوالت851: 1684)باکارنه و همکاران،  کنند اهمیتی پیدا می کنند نقش با می

 از ترکیبی. است کرده ایااد شهر در نوآورانه های فناوری دیگر و ارتباطات و اطالعات فناوری تأثیرات به نسبت

 پیشران عنوان به شهر بر تمرکز و اجتماعی بزرگ های چالش کردن برطرف برای( فعال فناوری) هوشمند های حل راه

 اجتماعی مسائل ،(. در عین حال851: 1684)باکارنه و همکاران،  منار شده است هوشمند مفهوم شهر به تغییر اصلی

 حل نمود ،است سازگار ابزار عقالنیت با که ،هوشمند شهر محاسباتی های توانایی از استفاده با توان نیز می را پیچیده

 بارةدر علمی (. مطالعات1689)موروزوف،  کند می ارائه ای های بهینه حل راه شهر هوشمند ،(. همچنین18: 1689)مترن، 

 در هوشمند شهر آمادگی بارةدر ادبیات .است یافته توسعه محدود به کشورهای عمده طور به توسعة شهر هوشمند آمادگی

: 1681)وو و هارتلی،  گردد باید برخوردار بیشتری تاربی حمایت از و دارد قرار اولیه مراحل در توسعه حال در کشورهای

 ناخالص سرانة تولید عمومی، نقل و حمل شبکة طول الکترونیک، دولت انسانی، سرمایة بین نسبی همبستگی محققان (.1

(. 1688)کاراگلیو و همکاران،  کنند یید میأهوشمند ت شهرهای هوشمندی گیری اندازه برای صنعت را در اشتغال و ،داخلی

 گیر چشم های تالش مستلزم کارآفرینان و ،ساکنان مدیران، سیاسی، نمایندگان توسط هوشمند شهر به شهر یک تبدیل

ریزان شهری، شهرهای هوشمند عاملی برای بهبود عملکرد و  (. با توجه به اهداف برنامه1681)بیبری و کروگستی،  است

 شدن آن ضروری است عنوان یک زیرساخت برای عملی باشند، که فناوری اطالعات و ارتباطات به ساختار شهر امروز می

توسعة شهرهای به مند  هجهان نیز عالق ةیافت کمترتوسعه یکشورها در حکومتی (. رهبران16: 1688)مورای و همکاران، 

 از سراسر شهردارسیصد  از بیش شد، برگزار کیگالی در که ،8فریقااتحرک  اجالس سومیندر  مثال، برای. هوشمندند

 (.1: 1681)وو و هارتلی،  توسعة شهر هوشمند گرد هم آمده بودند مورد در متمرکز بحث برای فریقاا

درآمدهای  همچون مسائل اقتصادی ودارد ای  مسائل و مشکالت عدیده ،همانند غالب شهرهای ایران ،شهر زناان

 شهری،های  اختالل در سیستم محیطی، حمل ونقل عمومی، مدیریت پایدار منابع، ، اجتماعی، کالبدی، زیستپایدار

رسد  نظر می رضایتمندی، که بهو  ،، خدماتی، کیفیت زندگی شهریشفافیت سازی، آوری و مقاوم پذیری، تاب انعطاف

ال اصلی تحقیق ؤو گامی در جهت رشد و شکوفایی شهر باشد. س هدکابتواند از مشکالت شهر  هوشمندسازی شهر می

ها بر شهر زناان چه  متقابل آن های شهر هوشمند و همچنین تأثیر و شاخص ،ها، معیارها لفهؤاین است که میزان تأثیر م

 هایها و تحلیل اثر سازی شاخص ه به ساختار متفاوت شهرهای ایران، این پژوهش به دنبال بومیاندازه است؟ با توج

 ریزی و مدیریت است.  ها جهت برنامه متقابل آن

مبانینظری
 یو جمع ،یمصنوع ی،هوش انسان یبترک دهد. یرا نشان م یفرد یذهن ییتوانا معموالً 9هوش یا 1یاصطالح هوشمند

 یبیشود ترک یم مرتبط یشهر ةبه حوزهوشمندی که  یهنگام(. 1: 1681)کاراداگ،  کند یم یاادهوشمند را ا یها یطمح

 یدمفهوم شهر هوشمند جد(. 85-81: 1661)کومنینوس،  کند می یاادرا ا ناختیو ش یاطالعات یاز اجزا است که فضاها

                                                                                                                                                                   
1. The Third Transform Africa Summit 
2. Smartness 

3. Intelligence 
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که  ،یکامراغرب  یدجد یشهرها یفتوص یبرا دییالم 8166 یها بار در اواسط سال یناول یاصطالح برا ین. ایستن

 ةده «رشد هوشمند»را در جنبش  این مفهوممعاصر  یها یشهحال، ر ینشد. با ا کار برده به ،کارآمد و خودمختار بودند

اطالعات،  آخرین ساسا (. بر56: 1681)یگیتکانالر و همکاران،  جو کردو باید جست ایدارپ ینیبا اشاره به شهرنش 8336

)کولدینگ و بارتل،  است یافته افزایش شدت به( 1680 تا 1660 سال از) گذشته دهة در هوشمند شهر پژوهش دربارة

 یمفهوم در دوران کودکاین هنوز  هوشمند، و معرفت معاصر شهر یساز پس از گذشت دو دهه از آغاز مفهوم(. 1681

بر  یمبتن یهر نوع نوآور یباًتقر یم شهر هوشمند به معنا، مفهو8336 ةز ده(. ا58: 1681)یگیتکانالر و همکاران،  است

مبارزه با  یهوشمند برا یراهکارها ارائةعنوان مثال،  به .بودشهرها  یریتو مد ،توسعه یزی،ر در برنامه یتکنولوژ

 مفهومی چارچوب تحلیل و (. تازیه56: 1681)یگیتکانالر و همکاران،  ها بود آن ةی از جملشهر یکتراف یها چالش

 را هوشمند شهرهای جدید چارچوب. اند نشده سازی م مفهو کافی اندازة به هوشمند شهرهای حال به تا که دهد می نشان

 رویکردی چارچوب تحت هوشمند شهر کلیدی پیشرانان میان در چارچوب این. کند می شناسایی سیستم یک عنوان به

 در چارچوب این. نگرد می حکومت و ،زیست محیط جامعه، اقتصاد، سازی هماهنگ یعنی شهری توسعة به چهارجانبه

 (.51: 1681)یگیتکانالر و همکاران،  است شده داده نشان 8 شکل

 

هوشمندشهرهایمفهومی.چارچوب0شکل

تعريفشهرهوشمند

آوردن  فراهم بیشتر به هوشمندی شهری، ریزی برنامه حوزة در دارد. وجود بسیاری تعاریف هوشمند، شهر درخصوص

 مفاهیم با هوشمند شهر که دهد می نشان (. ادبیات1681)آلبینو و دانگلیکو،  شود می منار استراتژیک های گیری جهت

 ،(8333 گینگن، مک و داونی) تکنو شهرهای ،(1668 کاستلز،) ای شبکه شهرهای مانند زمان، از دوره یک طی در مختلف

 ،(1663 کومینیوس،) دیایتال شهرهای ،(1665 فلوریدا،) خالق شهرهای ،(8333 ماروین، و گراهام) سایبری شهرهای

 ،(1660)کاریلو،  دانش بر مبتنی شهرهای ،(1661و گراهام،  )کرنج حساس شهرهای ،(1666)هیلی،  متصل شهرهای

 هوشمند شهراز ( ارائه شده است. 1661)سوکومار و کریستیان،  سیم و شهرهای بی ،(1661شناختی )تاسنویس،  شهرهای

موهانتی و  از؛ )به نقل دارای جامعیت بیشتری است آن زیرا است، هشد شهری استفاده ةشد برده مفاهیم نام دیگر میان در

 شهر مترادف تواند می مفاهیم ذکرشده از یک هر اینکه درک برای (. اما1: 1681آرپان و همکاران،  ؛1680همکاران، 

 شهرهوشمند

 جامعه

 تکنولوژی سیاست

 نوآوریوریوبهره

ت
یوقابلی

المت
س

ی
 زندگ

و
ت

وم
حک

مه
رنا
ب

ی
يز
ر

  

 پايداریودسترسی



 0011تابستان،2ۀ،شمار35ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش320

 یا همپوشانی مشترک های ویژگی از در برخی ها آن آیا که شود مشخص وضوح به است الزم شود، گرفته درنظر هوشمند

 تازیه را «هوشمند شهر» برچسب با مرتبط شهر از مختلفی بایستی تعاریف هدف، این به رسیدن برای .تفاوت دارند یا نه

  است. مراجع و تعاریف از که فهرستی دهد، می نشان را مقایسه این 8 جدول. کرد مقایسه و تحلیل و

هوشمند.تعاريفومفاهیمشهر0جدول

مرتبطةمطالعتعريفرديف

8 
 ی،زندگیت، فعال در یکند و به اندازة کاف یم ارتقا پیداخود  یهمة اعضا توسط یستماتیکسو  یطور کل که به یا جامعه

 یر است.پذ انعطاف تفریحو  ،کار
 1680الرا و همکاران، 

1 
 ی،در مورد توسعة اقتصاد یداریمتعادل و پا یدگاهکه د، 18قرن  یدارپا یساخت شهرها یآل برا یدهفرم ا یک

 دارد. یو نهاد ،یستز یطمح ی،اجتماع
 1680یگیتکانالر، 

9 
و نوآورانه به شهروندان است تا  یشرفتهخدمات پ  ةقادر به ارائفناوری  یرفراگ یها یستماز س یبانیکه با پشتی شهر

 ها را بهبود بخشد. آن یزندگ یکل یفیتک
 1684پیرو و همکاران، 

4 

 و اطالعات فناوری بر مبتنی راهکارهای از استفاده با را شهری مسائل به رسیدگی که است شهری هوشمند شهر

 قرار خود کار ةسرلوح( محور شهرداری مشارکت) دارند وجود شهر در متعددی نفعان ذی که تفکر این ةبر پای ارتباطات

 .دهد می

 1684پارلمان اروپا، 

5 

 کیفیت تا کند می بهینه ةاستفاد وسایل دیگر و ارتباطات و اطالعات فناوری از که است نوآور شهری هوشمند شهر

 توجه با را آتی و کنونی های نسل نیازهای با ارتقا دهد و سازگاری را پذیری و رقابت ،شهری عملیات کارایی زندگی،

 کند. محیطی تضمین می زیست و ،اجتماعی اقتصادی، های جنبه به

 1684آ تی یو و یونسکو، 

0 
با  را گسترده مفهوم یک که شده است تعریف زیست محیط با و سازگار ،دانش، دیایتال، سایبر شهر هوشمند شهر

 است. وابسته ریزان شهری برنامه به تفاسیر که این کند، می بیان مختلفی تفسیرهای
 1681کوهن، 

1 

اشاره  ارتباطات و اطالعات بخش فناوری و هوشمند ساکنان از جمله های مختلف جنبه به هوشمند شهر اصطالح

 عنوان به و شهروندان شهرها دولت بین ةرابط اصطالح بهاین  ،این بر عالوه دارد. زیادی به آموزش نیاز که رددا

 .دارد اشاره هوشمند های حکومت یا حکمروایی خوب مثال،

، و همکاران لومباردی

1681 

1 

 های داده ادغام و کسب که برای است شهری هوشمند شهر. است باهوش و ،یکپارچه ماهز، شهری هوشمند شهر

هوشمند،  های گوشی ها، دوربین تاهیزات، شخصی، های دستگاه گیری، اندازه ابزار حسگرها، بردن از بهره با واقعی

برای افزایش رفاه و  مشابه های سامانه سایر و ،وب اضطراری، مواقع در استفاده برای شده نصب پزشکی تاهیزات

 کند. کیفیت زندگی شهروندان اقدام می

 1686هریسون، 

3 

 ریزی برنامه برای طراحی، ها است که سازمان دیگر با و تکنولوژی ارتباطات اطالعات، فناوری شهر هوشمند ترکیب

 و بهبود پایداری منظور نوآورانه، به های حل ارائه راه به شناسایی، کمک و اداری های پروسه به سرعت بخشیدن و

 کند. سرزندگی شهری تالش می

 1661تاپتا، 

86 

 و ،یکپارچگی هوشمندی، افزایش برای هوشمند های فناوری از استفاده با شهر هوشمندسازی ةنتیا هوشمند شهر

 آموزش، شهر، ةادار شامل که است شهر یک نیاز مورد اساسی خدمات و ها زیرساخت ةدهند تشکیل اجزای کارآیی

 .شود می آب و ،انرژی ترابری، مستغالت، و امالک عمومی، امنیت درمانی، خدمات

 1686، و سیندو واشبرن

88 
 شهروندان که به شهری ورزد. می اهتمام زندگی و ،دانش فرهنگ، گذاشتن اشتراک به و است بخش الهام که شهری

 .می بخشد انگیزه خود زندگی شکوفایی جهت در خود
 1661ریوس، 

81 

 مردم، زمامداری، اقتصاد، با رابطه در نگر آینده رویکردی دارابودن و عالی عملکرد با شهری هوشمند شهر

 شهروندانی فعالیت مشارکت و هوشمندی، ترکیب بر تمرکز با شهروندان زندگی و ،زیست  محیط پذیری، تحرک

 .است مستقل و ،آگاه خودکفا،

 1661گیفینگر، 
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 مثال، عنوان به) زیرساختی سرمایة ،(ماهر کار نیروی ،مثال عنوان به) سرمایة انسانی ازاست  شهر هوشمند ترکیبی

 های سرمایه و ،(اجتماعی ارتباطات باز و بزرگ های شبکه ،مثال عنوان به) اجتماعی سرمایة ،(پیشرفته مخابراتی امکانات

 کمک آل ایده شهر مدل یک تعیین در جامع نگرش این(. پذیر ریسک و خالق تااری های فعالیت مانند) کارآفرینی

 (.54: 1681همکاران، )یگیتکانالر و  کند می

خصوصیاتواجزایشهرهایهوشمند

 شهر هایپیشنهاد بیشتر همکاران، ساروجا و گزارش اساس بر. کند می ایااد را هوشمند شهر چندگانه های ویژگی ترکیب

 (.1680)موهانتی و همکاران،  هوشمندی و ،شهرنشینی کیفیت زندگی، پایداری،: است اصلی ویژگی چهار شامل هوشمند

 مسائل اقلیمی، تغییرات و انرژی زباله، و آلودگی حاکمیت، و ها زیرساخت :هاست ویژگی همة به مربوط زیر خصیصة چند

 یرز یها شهر هوشمند، تالش ةتوسع یها با الهام از چالش(. 031: 1681)سیلوا و همکاران،  سالمت و اقتصاد اجتماعی،

و  یانسان یةانکشاف سرما ب( ؛ینترنتو ا ICT ی،فناورالف(  هوشمند است: یشهرها یاصل یها یژگیو ییشناسا یبرا

 یمحل یها یاستراتژ ج( ؛یتو امن یخصوص یمحرث( ؛و شبکه یجهان یهمکار ت( ؛ینیکارآفر یارتقا پ( ؛یاجتماع

 یزیر رنامهب د( ؛و کارآمد یحصر یکچارچوب استراتژ خ( ؛یینباال به پا یهماهنگح(  ؛یمشارکت یکردرو چ( ؛سازگار

 اجزای از شهر یک هوشمندی تعریف برای را مبنایی کرده است تالش 8(. دامری9: 1681)فاریال و ویردا،  یا رشته یانم

  .بسازد دولت و ،مردم ها، زیرساخت زمین، یعنی آن اصلی
 

 (2102:600)سیلواوهمکاران، هوشمند.خصوصیاتشهر2شکل

هوشمندشهرتوسعةچارچوب

 از (. یکی5: 1681)کاراداگ،  روند و تحول است یکبلکه  ،یمتصم یکتنها  شدن به شهر هوشمند نه یلتبد

 برابر در ICT از استفاده با را شهر پاسخ اولویت و است شده معرفی توسط سیسکو توسعه های چارچوب ترین شده شناخته

 اندازی راه اگرچه. دهد مینشان بودجه  کاهش و ،ای گلخانه گازهای انتشار افزایش ،اقتصادی رشد ،جمعیت افزایش

 و ،نظارتی مالی، عملیاتی، های پیچیدگی دلیل به ،کند هماهنگ را شهر فیزیکی های زیرساخت تواند می ICT های حل راه

 ریزی برنامه برای ( چارچوبی1663)آی بی ام،  همچنین(. 1681)فاکونر و میتچل،  سختی دارد روند شهر، ریزی برنامه

 که شهری است های صالحیت و شرایط شناسایی هدف با چارچوب این .کند می معرفی هوشمند شهر توسعة استراتژیک

                                                                                                                                                                   
1. Dameri 

 

 

 کیفیت

زندگی

 شهرنشینی

 

 پايداری

 

  

 هوشمندی

 فنی،زيرساخت،حکومت،اقتصاد
اقلیمی،آلودگی،تغییراتوانرژی

 بهداشتو،اقتصادیاجتماعی،

 مالیواحساسیرفاه ومحیطی،اقتصادی،اجتماعی
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 چارچوب یک نیازمند توسعه حال در کشورهای که کند می ادعا( 1680)حمزه  دهد. ارائه می را بیشتر توسعة برای مبنایی

 از ام بی آی و سیسکو مانند فناوری های شرکت توسط یافته توسعه های چارچوب به احترام ،اوالً که هستند گزین جای

 ،ثالثاً است؛ یافته توسعه دانشگاهیان توسط که هوشمند شهر های ویژگی درک ،ثانیاً اطالعات حفظ شود؛ فناوری دیدگاه

. بگیرند درنظر متحد ملل سازمان سوی از پایدار توسعة های و توصیه هوشمند شهر برای را اروپا اتحادیة استانداردهای

 شهر های لفهؤم. 1؛ هوشمند شهر ساختار. 8 :است الیهسه  شامل هک کرد ایااد جایگزین چارچوب یک فرایند این

 هوشمند. شهر استراتژی .9؛ هوشمند

 

(2106توسعه)حمزه،حالدرکشورهایبرایشدهمعرفی.چارچوب5شکل

هوشمندشهراستراتژيکريزیبرنامهبرایآیبیام.چارچوب0شکل

های  ها و همچنین شباهت تفاوت و تمایز آنشده با موضوع شهر هوشمند، وجه  با مطالعه و بررسی تحقیقات اناام

 آورده شده است. 1ها با تحقیق حاضر در جدول  آن

 حفظ بایستی که چیست شهر اصلی هایفعالیت
 باید ها آن رقابتی( آیا مزیت شود؟ )منبع

 شوند؟ تثبیت و ،مادد دهیسازمان سازی،بهینه

 تخصص برای شهرها باید هافعالیت کدام در
 برای الزم کنند؟ اتحادهای همکاری خارجی
 به دادنادامه ضروری، نیازهای ساختنبرآورده

 .جدید اتحاد ایااد و ،همکاری
 

داشتهباشد؟منبعگسترشحالدر

ازاستفادهپايدار،مزيتجديد

 ها.قابلیتوروابطداخلی،هایدارايی

 که دهندمی اناام هاییفعالیت چه حاضر حال در

 کاهش برای ببرند؟ منابعی بین از باید شهرها
 را غیراستراتژیک منافع منابع؛ آزادکردن و هاههزین

 .ببرید بین از

 

 در
ال

ح
 

ضر
حا

 
 در

ال
ح

 
ضر

حا
 

ال
ص

ا
 

 (داخلی )تخصص داخلی شایستگی (خارجی تخصص)داخلی غیر شایستگی

 ساختارشهرهوشمند
 

محیط زیست، زیرساخت، منابع، خدمات، 
 های اجتماعی و اقتصادی.سیستم

 عواملشهرهوشمند
 

اقتصاد، دولت، مردم، محیط زیست، 
و زیرساخت هوشمند. ،نهادهای بروز  

شهرهوشمنداستراتژی  

ارزيابیظرفیتشهر،تعريف

هایاهداف،شناسايیشاخص

شهر،بهرسمیتشناختنو

نفعانشهر،مشارکتذی
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 .خالصةپیشینةتحقیق2جدول
نتايجهادادهرويکردتحقیقسالنامپديدآورندگانعنوانپژوهش

 8934 پیرانی شهر هوشمند یها و شاخص یارهامع ینتدو

دستیابی به شهر هوشمند 

شرایط با توجه به 

 فرهنگی جامعه

 ای نامه پرسش
آمادگی و بسترهای الزم جهت 

 استقرار شهر هوشمند

شهر  شهر هوشمند درکالن یالگو یینتب

با استفاده از  یدار،توسعة پا بر یمشهد مبتن

 یستمیمدل س

 8935 محمدی

مناسب شهر  یالگو

بر توسعة  یهوشمند مبتن

 یدارپا

 ای نامه پرسش
شهر  آمادگی شهر جهت استقرار

 هوشمند

های فضای  گیری از قابلیت بررسی اثر بهره

 ماازی در تحقق توسعة پایدار شهری ایران
 8935 و مرادحاصل مزینی

اثر فناوری اطالعات و 

توسعة پایدار  رارتباطات ب

 شهری

 تلفیقی

دار فناوری اطالعات و  اثر معنی

ارتباطات بر تحقق توسعة پایدار 

 شهری

بُعد  یرو یشپ یها چالش یابیو ارز یلتحل

منطقة  ی؛مردم، در شهر هوشمند مطالعة مورد

 مشهد یشهردار 3

 8935 زاده عبداهلل

موثر  یارهایمع ییشناسا

 دمعد مربُ یبر ارتقا

 هوشمند

نامه و  پرسش

 مصاحبه

م مردعد بودن وضعیت بُ نامطلوب

 هوشمند

 شهر هوشمند در شهر اهواز یارهایمع یابیارز
و  یشکوه اجزا

 همکاران
8930 

شهر  یارهایمع یابیارز

 هوشمند
 ای نامه پرسش

ثر بر ؤبندی عوامل م اولویت

 ساخت شهر هوشمند

کاربران  یاز سو یفناور یرشپذ یساز مدل

به شهر هوشمند مطالعة  یابیدست یبرا

 مرکز استان ی: شهرهایمورد

و  ییسرگلزا

 زاده یمابراهمحمد

 سپاسگزار

8930 

 یفناور یرشمدل پذ

توسط کاربران مراکز 

 ها استان

 یروش کم

 یعامل یلتحل

 ییدیتأ

 یبرا یالزم و کاف یآمادگ

در  یننو های یفناور یریکارگ به

 یشهر یریتمد ةعرص

از  یبرخ ؛در ابتکارات شهر هوشمند یروند فعل

  یتواقع
 1684 نیروتیا و همکاران

 یزندگ یفیتک یشافزا

 شهروندان

 یلو تحل یهتاز

 یبر رو یتارب

 16از  یا نمونه

 شهر

شهر  یتکامل یالگوهاوابستگی 

 یمحل ینةهوشمند به عوامل زم

فرد  یکشهر خاص را  یکتوان  یچگونه م

 هوشمند درنظر گرفت
 1680 نام و پاردو

شهر  یقدق یساز مفهوم

 هوشمند
 تحلیلی - تفسیری

در  یو فن یاجتماع یدگاهد یک

 یازمورد شهر هوشمند مورد ن

 .است

 یکمک به تحقق نوآور یجامعه برامشارکت 

 ینگهام،نات یشهر هوشمند: مطالعة مورد

 انگلستان

 نوآوری شهر هوشمند 1681 مظهر و همکاران
 یقروش تحق

 یفیک

باعث  مشارکت اجتماعی

موفقیت و پیشبرد شهر هوشمند 

 شود. می

 پایین و باال: شهر هوشمند در شهروندبودن

 هوشمند شهروندان مشارکت چارچوب
 1681 کاردولو و کیتچین

نقش شهروندان در شهر 

 هوشمند
 تحلیلی - توصیفی

در  ریشه شهر هوشمند

 شهروندی از مفهومی نئولیبرالی

 دارد.

 1681 میشرا (یمرور ة)مطالع شهر هوشمند؛ راه رشد هند
سازی شهر  ضرورت بومی

 هوشمند
 یمرور

 یتاز نظر فعال شهر هوشمند

 یشغل یها و فرصت یاقتصاد

ها را  یتجمع یعیوس ینةدر زم

 .کند یم یدارپا

روش  یکردبا رو یتوسعة منابع انسان یاستراتژ

شهرک هوشمند  یااداثربخش در ا یارتباط

 ماالنگ

 1681 آرفیانتو
از برنامة شهر  یتحما

 توسط دولت هوشمند
 تحلیلی

ی توسعة منابع انسان یاستراتژ

 بسیار مهم است.

0502مأخذ:نگارندگان،

 شده ارائه شده است. های شهر هوشمند همراه منابع استخراج و شاخص ،ها، معیارها لفهؤم 9 در جدول ،نهایتدر 
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هایشهرهوشمندوشاخص،ها،معیارهالفهؤ.م5جدول
مطالعاتمرتبطهاشاخصمعیارهاهالفهؤم

اقتصاد

هوشمند

 ثبت اختراعبنیان و میزان  دانش یها اشتغال در بخش ،نرخو توسعه یقتحق های ینههز صددر نوآوری

 ها لفهؤم

ـاران،   1681شایما،  ؛ اجزا شـکوهی و همک

؛ شـن  1681؛ کریتچف و همکاران، 1680

؛ 1688؛ نــام و پــاردو، 1681و همکــاران، 

ــر و همکــاران،  ــر و 1661گیفینگ ؛ گیفینگ

ـاران،  1686گــوردون،  ـان و همکـ ؛ چاهـ

ـار،  1680 ؛ آی اس او، 1685؛ چاترجی و ک

ـاران،  ؛ آ1684 ، چـورابی  1681رپان و همک

؛ نیروتــی و همکــاران، 1681و همکــاران، 

ـاران،  1684 ـاریونوف و همکــ ؛ 1681؛ بــ

 1681کورتیت و نیایکامپ، 

 معیارها

ـایما،  ـاران،  1681شـ ؛ کریتچــف و همکـ

ـاران،  1681 ؛ گیفینگـر و  1681؛ لیو و همک

ـاران،  ــوردون،  1661همکـ ــر و گ ؛ گیفینگ

ـار،  1686 ـان و   ؛1681؛ کسوانی و کوم آرپ

ـاران،  ـاران،  1681همکـ ــورابی و همکـ ، چ

ـاران، 1681 ــی و همکـــ ؛ 1684؛ نیروتــ

ـاران،    ـاریونوف و همک ؛ کورتیــت و 1681ب

 1681نیایکامپ، 

 شاخص ها

ـیا،  ــوو،  1681الزارو و روسـ ـا و پراب ؛ میلینـ

ـایما،  1680؛ بوید، 1681؛ زانگ، 1680 ؛ ش

ـاران،   1681 ؛ 1680؛ اجزا شـکوهی و همک

ـاران  ؛ شــن و 1681، کریتچــف و همکـ

ـاران،   ؛ ؛ گیفینگـر و همکــاران،  1681همک

ـان  1686؛ گیفینگر و گوردون، 1661 ؛ چاه

؛ 1685؛ چاترجی و کار، 1680و همکاران، 

ـاران،  1684آی اس او،  ـان و همکــ ؛ آرپــ

؛ نیروتی 1681، چورابی و همکاران، 1681

ـاران،  1684و همکاران،  ؛ باریونوف و همک

ــپ، 1681 ــت و نیایکامـ ؛ 1681؛ کورتیـ

؛ پروفایل شهر 1688لمباردی و همکاران، 

؛ انامـن پروتکـل شـهر،    1689هوشمند، 

؛ هـوویال  1680؛ بوش و همکاران، 1685

 1680و همکاران، 

 کارآفرینی
و  (high Tech)های پیشرفته  فناوری ةهای تولیدکنند شده، تعداد شرکت ثبت یدجد یها شرکتی، تعداد اشتغالخودنرخ 

 های کارآفرینی میزان آموزش مهارت

 میزان فراگیربودن برند اقتصادی شهر تصویر اقتصادی شهر

 یناخالص داخل یدتولمیزان  وری بهره

 وقت اشتغال پاره یکاری و میزاننرخ ب پذیری بازار کار انعطاف

 بار ییحمل و نقل هواو میزان  ،مسافر ییو نقل هواحمل المللی، میزان  بین دفتربا  ییها شرکتتعداد  المللی تعامالت بین

تحرک

هوشمند

 دسترسی محلی

ی، نقل عموم به حمل و یاز دسترس یترضاحمل و نقل عمومی، میزان دسترسی به خدمات هوشمند، میزان  ةشبک ةسران

های مختلف حمل  و میزان روش ،نقل عمومی پویا ی، میزان اطالعات حمل وحمل و نقل عموم یفیتاز ک یترضامیزان 

 و نقل

 المللی بین میزان دسترسی دسترسی ملی

 زیرساخت فناوری
در بخش خانگی، میزان اشتراک باند وسیع تلفن ثابت، میزان  ینترنتبه ا یدسترس، میزان در خانوارها ها رایانهتعداد 

 موبایلفای در اماکن عمومی، میزان اشتراک باند وسیع  دسترسی به وای

و  ،حمل و نقل پایدار، ایمن

 نوآور

 ةها، میزان شبک یک، میزان کنترل هوشمند تقاطعتراف ، میزان کنترل هوشمند(خودرو با آالیندگی کمسبز ) تحرک میزان

 راه در شهر و میزان پیاده ،سواری دوچرخه

مردم

هوشمند

 صالحیت شهروندان
و میزان  ،ISCED 0-5درسطوح ی تقاضیت مجمعمراکز علمی، میزان  برتر و یها باال، دانشگاه یقاتیمراکز تحقتعداد 

 یزبان خارج یها مهارت

 و سرانه مطالعه زبان یها مشارکت در دورهردم با تحصیالت عالی و میزان مدرصد  العمر یادگیری مادام

 شهرمتولدشده در خارج از  شهروندان فرهنگی و درصد -درصد کثرت قومی اجتماعی - اختالط قومی

 یدشغل جد یکگرفتن  میزان بینش برای پذیری شهروندان انعطاف

 و فناور خالق یعدر صنا شاغالن تعداد خالقیت

 ای های رایانه و سطح مهارت مهاجرتبه دوستانه  میزان نگرش بودن المللی بین

 دهندگان در انتخابات یأرو میزان  مشارکت در کار داوطلبانهمیزان  مشارکت

زندگی

هوشمند

 امکانات فرهنگی
های عمومی و تعداد اعضا، مساحت فضاهای تفریحی و  ، تعداد کتابخانهها موزه ید ازبازدینما، میزان سدر حضور میزان 

 های فرهنگی و میزان هزینه ،اوقات فراغت

 شرایط بهداشتی
 ةو میزان شمول بیم ،پزشکانیمارستان، تعداد تخت بی، تعداد بهداشت یستمس یفیتاز ک یترضای، میزان به زندگ یدامنرخ 

 سالمت

 ایمنی و امنیت فردی
های مداربسته، میزان رضایت از  ، میزان برخورداری از دوربیننرخ مرگ با حمله، نرخ جرمی، شخص یمنیا یت ازرضامیزان 

 و میزان تلفات ناشی از تصادفات رانندگی ،خدمات پلیس، میزان رضایت از خدمات اورژانس

 ی فردیزندگ فضایمتوسط ی، میزان اسکان غیر رسمی و میزان مسکن شخص زا یترضامیزان  کیفیت مسکن

 امکانات آموزشی
، تعداد آموزان دانشی، تعداد آموزش یستمس یفیتاز ک یترضای، میزان آموزش یستمبه س یاز دسترس یترضامیزان 

 و میزان هوشمندی سیستم ثبت نام مدارس ،هوشمندهای  کالس

 گردشگران اقامت شبمیزان  گردشگری ةجاذب

 و ضریب جینی فقر یدرک خطر شخص، میزان نرخ فقر انساام اجتماعی

محیط

زيست

هوشمند

 سبز یفضا ةی و سرانساعات آفتابمیزان  جذابیت طبیعی

 آلودگی
و  ،کشنده یمزمن تنفس یها یماریبهوا، میزان  ذرات جامددر یک سال، میزان آلودگی صوتی، میزان  آلوده تعداد روزهای

 ای میزان انتشار گازهای گلخانه

 حفظ محیط زیست
یعت، میزان بازیافت زباله و حفاظت از طب سسات عمومی برایؤیعت، تعداد محفاظت از طب یبرا یفرد یها تالشمیزان 

 افقی شهر بدون الزامات خاص ةو میزان توسع ،مادد ةاستفاد

 مدیریت پایدار منابع
و گاز(، درصد تاهیز سیستم فاضالب خانگی و میزان  ،)آب، برق میزان نصب کنتورهای هوشمند، میزان مصرف منابع

 فاضالب ةتصفی

حکمروايی

هوشمند

 خدمات عمومی اجتماعی
 ،های باز اینترنت، میزان دسترسی به دولت الکترونیک، میزان دسترسی به دادهی، ضریب نفوذ شهردار محقق ةبودج ةسران

 و تدارکات الکترونیکی ها و میزان سفارش

 حاکمیت شفاف

شهری در سطح شهرداری، میزان  فضاهای ةتوسع ریزی برنامه میزان مدیریت شکایات و امنیت اطالعات، استراتژی

و میزان  ،نظام اداری یتشفافاز  یتاضرآموزش حقوق شهروندی، میزان نظارت پلیس و کنترل هوشمند جرم، میزان 

 از مبارزه با فساد یترضا

0502استخراجوترسیمتوسطنگارندگان،
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روشپژوهش
. در بپردازدهای شهر هوشمند در شهر زناان  تحلیل مؤلفهبه شده، درصدد است تا  با توجه به اهداف بیان ،تحقیق حاضر

شده در ماامع  شاخص استاندارد طرح 866و  ،معیار 96های شهر هوشمند در شهر زناان به شش مؤلفه،  بررسی مؤلفه

ی شود. به دلیل اینکه تحقیق حاضر درصدد است تا شناختی کلی از موضوع ارائه دهد و به بررس علمی جهان پرداخته می

حسب  د که از نظر هدف بنیادی است. برکران بیتوان  می ،برد های ترکیبی بهره می جامعی بپردازد، همچنین از روش

های پژوهش از  و شاخص ،ها، معیارها پژوهش، مؤلفه جرایمنظور ا به روش نیز تحقیق حاضر توصیفی از نوع میدانی است.

آوری  جمع بندی شد. برای و اولویت ،سازی سان تدقیق، بومیتوسط کارشنا ،سپس .دشمبانی نظری تحقیق استخراج 

اطالعات  گردآوری به ای، کتابخانه بخش در است. شده استفاده میدانی و ای کتابخانه ةشیو دو از نیاز مورد اطالعات

 از طریق اطالعات گردآوری میدانی، بخش در و شد پرداخته آماری های نامه سال و ،ها گزارش مقاالت، ها، کتاب از توصیفی

نفر از  56است. جامعة آماری تحقیق  شده اناام مشاهده و ،نامه، مصاحبه پرسش ابزار از استفاده با و گیری نمونه

ر کارشناسان با مفاهیم شهر بیشتآشنایی ناو سایر افراد بوده است. به علت  ،کارشناسان و متخصصان اداری، دانشگاهی

گیری  اند. روش نمونه ه اند که با مفهوم شهر هوشمند آشنا بود ة آماری گناانده شدههوشمند، فقط کارشناسانی در جامع

. یعنی تا این تعداد نمونه نظر ندبه اهداف خود رسیدنگارندگان نمونه  18وسیلة این روش در تعداد  هاشباع نظری بوده و ب

یید شد. در أنمونه ت 18 ،بنابراین .قبلی ارائه نشد رایآبعد از این تعداد نظر جدید و متفاوتی نسبت به  .شد متفاوتی ارائه می

د و با ابزارهای اس پی اس اس شها در هوشمندی شهرها سناش  میزان اهمیت و تأثیر شاخصنخست این پژوهش 

مک  افزار میک و شاخص ها سناش و با نرم ،ها، معیارها میزان تأثیر و همچنین تأثیرات متقابل مؤلفه ،. سپسشدتحلیل 

)مدل متوالی اکتشافی( است. ترکیب در  ده، تحقیق ترکیبیشنامه استفاده  . به دلیل اینکه از مصاحبه و پرسششدیل تحل

 نامه از نظر کارشناسان و متخصصان این حوزه استفاده شده است.  گیری اناام شده است. در هر دو پرسش مرحلة نتیاه

محدودۀموردمطالعه
 سطح از متر 8009 متوسط ارتفاع در تبریز - تهران راه سر بر که است زناان استان یشرق بخش یشهرها از زناان شهر

 93درجه و  90 و طول شرقی ةقیدق 95 و درجه 41 تا قهیدق 10 و درجه 41 یمدارها در شهر نیا. است دهش واقع ایدر

 شهری ةنقط ترین بزرگ و اولین عنوان به ،زناان (.5 )شکل شمالی قرار گرفته است عرض ةدقیق 90درجه و  41 دقیقه تا

 نفر 518961جمعیت  با نفری هزار 566 تا 156 جمعیتی ردة در کشور بزرگ اندام میانه شهرهای از یکی عنوان به ،استان

 زناان استان اداری - سیاسی مرکز درصد از جمعیت شهری استان را در خود جای داده و 39/06که  است 8935سال  در

برخورداری از شبکة ارتباطی  ؛اروپا –تبریز – زناان به دلیل قرارگیری در مسیر ارتباطی تهرانشود. شهر  می محسوب

های صنعتی تاهیزشده در  وجود زیرساخت ؛شدن در محدودة نسبتاً نزدیک به تهران واقع ؛راهی، ریلی، هوایی بزرگ

جود مراکز دانشگاهی متعدد و احراز و ؛و اکوتوریسم ،توان جذب گردشگری تاریخی، طبیعی ؛ای مقیاس ملی و منطقه

برای توسعة هوشمندانه دارد. بر اساس تقسیمات کالبدی را های پایه )فیزیک و غیره( شرایط الزم  قطب علمی در رشته

بندی از نظر اجرایی و  رسد این تقسیم نظر می جدید، شهر زناان به شش منطقة شهرداری تقسیم شده است که به

 ارائه شده است. 4های عینی در جدول  و بخش کوچکی از داده 5نقشة عمومی شهر در شکل تر است.  خدماتی عینی
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.موقعیتشهرزنجان3شکل

زنجان شهر ارتباطات و اطالعات فناوری های.شاخص0جدول

 شاخصمیزان واحد شاخصنام

 966 متر نوری فیبر ةشبک توسعة

 4 متر (ها تقاطع و ،فرعی اصلی، های ساختمان)نوری  فیبر ةشبک به دسترسی نقاط تعداد

 4 ثانیه بر مگابیت اینترنت باند پهنای

 066 نود شبکه نود تعداد

 31 درصد محلی شبکة تحقق

 84 تعداد شهروند و شهر به الکتریکی خدمات ارائة

 56 درصد شهرداری امور کردن مکانیزه

 95 ترابایت ها سازمان سازی ذخیره فضای میزان

 91 تعداد کنترل تحت سرورهای تعداد

 86 آمپر بر کیلوولت اضطراری برق مینأت میزان

 84 تعداد شهرداری داخلی ةماموع به الکتریکی خدمات ارائة

 18 تعداد شهرداری پورتال ساب تعداد

 86 تعداد شهرداری زناان سایت وب در شهروندان با مرتبط افزاری نرم های سرویس

 90 تعداد (رادیو کابل، طریق فیبر، از) شهرداری شبکة به متصل نقاط تعداد

 496 تعدادها اتوبوس روی بر شده نصب های جی پی اس تعداد

 31 دوره برگزارشده آموزشی های دوره تعداد

 516 نفر آموزشی های دوره در دیده آموزش افراد تعداد

 86 تعداد زناان شهرداری سایت وب در شهروندان با مرتبط افزاری نرم های سرویس

 90 تعداد (رادیو طریق فیبر،کابل، از) شهرداری شبکة به متصل نقاط تعداد

 018415 مشترکباند پهن اینترنت نامشترک کل تعداد

 11/15 درصد)همراه( سیار باند پهن اینترنت نفوذ ضریب

 65/48 درصدضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت

 18 درصدکننده از گوشی هوشمند میزان جمعیت استفاده

 8/11 درصددرصد خانوارهای دارای رایانه

زنجانوسازمانفناوریاطالعاتايران شهرداری اطالعات فناوری مأخذ:سازمان

درصد از میانگین کشوری باالتر است. خانوارهای  81کننده از گوشی هوشمند در شهر زناان  میزان جمعیت استفاده

اینترنت ن اکدرصد است. مشتر 8/11 حالی که این میزان در شهر زناان در ؛درصد است 15/01 در کشوردارای رایانه 
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ن فعال پهن باند امشترک ،همچنین .نفر است 48و در زناان  65/3در سطح کشور  نفر 866پهن باند ثابت به ازای هر 

. توضیح اینکه آمار کشور کلی بوده و استنفر  11/15 نفر و در شهر زناان 01/11 در کشور نفر 866سیار به ازای هر 

)سازمان فناوری اطالعات ایران،  و آمار رسمی در خصوص شهرهای کشور وجود ندارد استمربوط به شهر و روستا 

8931.) 

هابحثويافته
های شهر هوشمند  خصو شا ،ها، معیارها علمی در خصوص مؤلفه ةمقال سی( با بررسی بیش از 1681) 8و هارجانتو پورنومو

شده در این  های استفاده اند. معیارها و شاخص دهکرهای شهر هوشمند اقدام  ها نسبت به ارائة شاخص و تأثیر و اهمیت آن

با ضریب باالی همبستگی، با نتایج تحقیق حاضر  ،دهی شده بودند بندی و وزن که توسط کارشناسان نیز اولویت ،تحقیق

از  ؛تسشده همسو پژوهش حاضر در ابعاد مختلف با تحقیقات اناام ،راستا هستند. همچنین همدارای اشتراکاتی بوده و 

 یگیتکانالر و همکاران (،1681) ها با نتایج تحقیقات افضالن و همکاران بندی شاخص جمله از نظر اهمیت و اولویت

از بُعد تأثیرات متقابل و میزان اثرگذاری و  ،راستاست. همچنین هم (1681) آبال و همکاران (،1681) دامری (،1681)

 نیروتی و همکاران (،1681) مورا و همکاران (،1681) های بولیوار اثرپذیری معیارهای هوشمندی شهر، با نتایج پژوهش

 راستا و همسوست. هم (1684) آنتوپولوس و فیتسیلیس (،1681) کسوانی و کومار (،1684)

ندهایشهرهوشمبندیشاخصاولويت

 را تعیین کرد. شاخص و معیار هر اهمیت فریدمن، میزان آزمون از استفاده ها با ها و تحلیل آن نامه نتایج حاصل از پرسش

 نشان را هوشمندی شهر زناان در مؤثر های شاخص بندی اولویت 0 جدول و ها و معیارها مؤلفه بندی اولویت 5 جدول

 دهد. می

 ،68511/6 و اقتصاد هوشمند با اوزان ،مؤلفة تحرک هوشمند، حکمروایی هوشمندسه  ،شود می طورکه مالحظه همان

هستند.  وزن و اهمیت در هوشمندسازی شهرها باالترین دارای و سوم تا اول ترتیب اولویت به 68918/6و ،68934/6

ترتیب با  که بهو تحرک پایدار بوده  ،معیارهای مؤلفة تحرک هوشمند شامل زیرساخت فناوری، دسترسی ملی، محلی

اند. دو معیار مؤلفة حکمروایی هوشمند شامل  بندی شده اولویت 68414/6و  ،68063/6 ،68083/6 ،68051/6اوزان 

معیارهای  ،اند. همچنین دارای اهمیت بوده 68859/6و  68090/6اجتماعی و حاکمیت شفاف با اوزان  –خدمات عمومی

پذیری  و انعطاف ،وری، نوآوری، کارآفرینی، تصویر اقتصادی شهر المللی، بهره ترتیب تعامالت بین مؤلفة اقتصاد هوشمند به

ترتیب دارای بیشترین وزن و  به 66311/6و  ،68808/6 ،68455/6 ،68544/6، 68531/6 ،68068/6بازار کار با اوزان 

ر ما با تحرک هوشمند شود اینکه هوشمندی در کشو اند. آنچه از این بخش درک می اهمیت در هوشمندسازی شهر بوده

 ،کند. بنابراین شود و حکمروایی هوشمند آن را تثبیت می اقتصاد هوشمند موجبات توسعه و تعالی آن می .شود آغاز می

های حمل و نقل الفبای شهر هوشمند در شهرهای  سازی(، ایااد تنوع و توسعة زیرساخت روز ارتقای سطح )فناوری و به

 همسان شهر زناان است.

 

                                                                                                                                                                   
1. Purnomo Fredy and Harjanto Meyliana, Prabowo 
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هاومعیارهایتأثیرگذاردرهوشمندیشهرزنجانبندیمؤلفه.اولويت3جدول

وزننهايیاولويتمعیارهاوزننهايیاولويتهامؤلفه

 68918/6 سوم اقتصاد هوشمند

 68544/6 1 نوآوری
 68455/6 3 کارآفرینی

 68808/6 81 تصویر اقتصادی شهر
 68531/6 0 وری بهره

 66311/6 15 پذیری بازار کار انعطاف
 68068/6 5 المللی تعامالت بین

 68511/6 اول تحرک هوشمند

 68063/6 4 دسترسی محلی
 68083/6 9 دسترسی ملی

 68051/6 8 زیرساخت فناوری
 68414/6 86 حمل و نقل پایدار

 68894/6 چهارم مردم هوشمند

 68891/6 16 صالحیت شهروندان
 68985/6 85 العمر یادگیری مادام

 66161/6 96 اجتماعی - اختالط قومی
 66191/6 11 پذیری شهروندان انعطاف

 68561/6 1 خالقیت
 68183/6 80 بودن المللی بین

 68910/6 84 مشارکت

 68633/6 پنام زندگی هوشمند

 66111/6 10 امکانات فرهنگی
 68895/6 18 شرایط بهداشتی

 68814/6 81 امنیت فردی
 66310/6 19 کیفیت مسکن

 68485/6 88 امکانات آموزشی
 66183/6 13 گردشگری ةجاذب

 68910/6 81 انساام اجتماعی

 68648/6 ششم محیط زیست هوشمند

 66344/6 14 جذابیت طبیعی
 66101/6 11 عدم آلودگی

 68880/6 11 حفظ محیط زیست
 68945/6 89 مدیریت پایدار منابع

 68934/6 دوم حکمروایی هوشمند
 68090/6 1 خدمات عمومی اجتماعی

 68859/6 83 حاکمیت شفاف

0502مأخذ:نگارندگان،
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هایتأثیرگذاردرهوشمندیشهرهابندیشاخص.اولويت6جدول
وزناولويتشاخصوزناولويتشاخص

 68118/6 58 یبهداشت یستمس یفیتاز ک یترضامیزان  68034/6 8 اینترنتضریب نفوذ 
 68115/6 51 مادد ةمیزان بازیافت زباله و استفاد 68011/6 1 در سطح شهرداری ریزی برنامه استراتژی

 68109/6 59 و گاز( ،)آب، برق میزان مصرف منابع 68014/6 9 میزان دسترسی به دولت الکترونیک

 68141/6 54 درصد تاهیز سیستم فاضالب خانگی 68018/6 4 های باز دسترسی به دادهمیزان 

 68191/6 55 های عمومی و تعداد اعضا تعداد کتابخانه 68010/6 5 مشارکت در کار داوطلبانهمیزان 

 68183/6 50 فاضالب ةمیزان تصفی 68015/6 0 میزان دسترسی به خدمات هوشمند

 68831/6 51 سالمت ةمیزان شمول بیم 68019/6 1 فای در اماکن عمومی میزان دسترسی به وای

 68831/6 51 سواری دوچرخه ةمیزان شبک 68018/6 1 یکتراف میزان کنترل هوشمند

 68818/6 53 میزان رضایت از خدمات پلیس 68003/6 3 میزان اشتراک باند وسیع موبایل

 68815/6 06 یعتحفاظت از طبسسات عمومی ؤتعداد م 68001/6 86 های مداربسته میزان برخورداری از دوربین

 68808/6 08 میزان فراگیربودن برند اقتصادی شهر 68005/6 88 های هوشمند تعداد کالس

 68851/6 01 یعتحفاظت از طبی فرد یها تالشمیزان  68009/6 81 های مختلف حمل و نقل میزان روش

 68851/6 09 راه در شهر میزان پیاده 68008/6 89 میزان اشتراک باند وسیع تلفن ثابت

 68840/6 04 نسبت به جمعیت پزشکانتعداد  68053/6 84 ها میزان کنترل هوشمند تقاطع

 68848/6 05 سبز یفضا ةسران 68050/6 85 نام مدارس میزان هوشمندی سیستم ثبت

 68891/6 00 نرخ جرم 68058/6 80 میزان نصب کنتورهای هوشمند

 68818/6 01 نسبت به جمعیت یمارستانتخت بتعداد  68043/6 81 و تدارکات الکترونیکی ها سفارش میزان

 68630/6 01 مساحت فضاهای تفریحی و اوقات فراغت 68041/6 81 ای های رایانه سطح مهارت

 68638/6 03 نسبت به جمعیتآموزان  دانشتعداد  68044/6 83 در بخش خانگی ینترنتبه ا یدسترسمیزان 

 68611/6 16 نرخ مرگ با حمله 68041/6 16 در خانوارها ها رایانهتعداد 

 68654/6 18 یزبان خارج یها مهارتمیزان  68091/6 18 پیشرفته  های فناوری ة تولیدکنند  های شرکت تعداد

 68618/6 11 زبان یها مشارکت در دورهمیزان  68098/6 11 یحمل و نقل عموم یفیتاز ک یترضامیزان 

 66318/6 19 میزان رضایت از خدمات اورژانس 68011/6 19 ینقل عموم به حمل و یاز دسترس یترضا  میزان

 66318/6 14 دهندگان در انتخابات یأرمیزان  68015/6 14 بنیان دانش یها اشتغال در بخش نرخ

 66301/6 15 یکارینرخ ب 68018/6 15 مسافر ییحمل و نقل هوامیزان 

 66350/6 10 نظام اداری یتشفافاز  یتاضرمیزان  68083/6 10 المللی بین دسترسی میزان

 66341/6 11 میزان آموزش حقوق شهروندی 68088/6 11 حمل و نقل عمومی ةشبک ةسران

 66396/6 11 یبه زندگ یدامنرخ  68068/6 11 بار ییحمل و نقل هوامیزان 

 66134/6 13 از مبارزه با فساد یترضامیزان  68531/6 13 یناخالص داخل یدتولمیزان 

 66113/6 16 وقت اشتغال پاره میزان 68511/6 96 المللی بین دفتربا  ییها شرکتتعداد 

 66115/6 18 یمسکن شخص یتوضع زا یترضامیزان  68501/6 98 میزان نظارت پلیس و کنترل هوشمند جرم

 66100/6 11 میزان مدیریت شکایات و امنیت اطالعات 68553/6 91 ... برتر و یها ، دانشگاهیقاتیمراکز تحقتعداد 

 66153/6 19 افقی شهر بدون الزامات خاص ةمیزان توسع 68548/6 99 ثبت اختراعمیزان 

 66141/6 14 ای میزان انتشار گازهای گلخانه 68511/6 94 یشخص یمنیا یت ازرضامیزان 

 66198/6 15 میزان آلودگی صوتی 68561/6 95 و فناور خالق یعدر صنا شاغالن تعداد

 ISCED 10 66131/6 0-5سطوح  دری تقاضم یتجمعمیزان  68435/6 90 ردم با تحصیالت عالیمدرصد 

 66138/6 11 مهاجرتبه دوستانه  میزان نگرش 68411/6 91 یشهردار محقق ةبودج ةسران

 66114/6 11 فرهنگی های میزان هزینه 68401/6 91 و توسعه یقتحق های ینههز صددر

 66111/6 13 شهرمتولدشده در خارج از  شهروندان درصد 68405/6 93 های کارآفرینی میزان آموزش مهارت

 66108/6 36 کشنده  یمزمن تنفس یها یماریبمیزان  68451/6 46 ضریب جینی

 66154/6 38 در یک سال آلوده تعداد روزهای 68458/6 48 نقل عمومی پویا میزان اطالعات حمل و

 66141/6 31 یساعات آفتابمیزان  68441/6 41 (خودرو با آالیندگی کمسبز ) تحرک میزان

 66191/6 39 یدشغل جد یکگرفتن  میزان بینش برای 68498/6 49 مطالعه ةسران

 66183/6 34 گردشگران اقامت شبمیزان  68930/6 44 شده ثبت یدجد یها شرکتتعداد 

 66035/6 35 ی فردیزندگ فضایمتوسط میزان  68913/6 45 میزان اسکان غیررسمی

 66014/6 30 نسبت به جمعیت شهرها  موزه ید ازبازدمیزان  68901/6 40 یآموزش یستمس یفیتاز ک یترضامیزان 

 66058/6 31 میزان تلفات ناشی از تصادفات رانندگی 68945/6 41 فقر یدرک خطر شخصمیزان 

 66091/6 31 نسبت به جمعیت شهر ینماسدر حضور میزان  68998/6 41 یاشتغالخودنرخ 

 66010/6 33 فرهنگی -درصد کثرت قومی 68981/6 43 نرخ فقر

 66081/6 866 هوا ذرات جامدمیزان  68131/6 56 یآموزش یستمبه س  یاز دسترس یترضا  میزان
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و میزان دسترسی  ،ریزی در سطح شهرداری ضریب نفوذ اینترنت، استراتژی برنامههای  ها، شاخص در بررسی تحلیلی یافته

دارای اهمیت و تأثیر بیشتری نسبت به سایر  68014/6و  ،68011/6 ،68034/6 ترتیب دارای اوزان به دولت الکترونیک به

و میزان حضور در سینما  ،یاجتماع -های میزان ذرات جامد هوا، درصد کثرت قومی شاخص ،اند. همچنین ها بوده شاخص

 تأثیر و اهمیت میزان به توجه دارای کمترین اهمیت و وزن هستند. با 66091/6و  ،66010/6 ،66081/6ترتیب دارای اوزان  به

 هر در مربوطه های شاخص و ،ها، معیارها مؤلفه که شود مشخص می در هوشمندی شهرها، مؤثر های شاخص و ،ها، معیارها مؤلفه

 قرار باالتری رتبة در بندی اولویت در که مؤلفه و معیاری ،ترتیب بدین اند. ه آورد دست به همسانی تقریباً های بندی رتبه اولویت سه

 های شاخص دارد قرار پایینی های اولویت در که مؤلفه و معیاری بالعکس و هست نیز تری اهمیت با های دارای شاخص است گرفته

کند که تسهیالت و امکانات زیرساختی دارای اهمیت زیاد و به نوعی  تحلیل نتایج مشخص می. ستدارا تری اهمیت کم

 اجازة شهروندان به دهد و می در اولویت قرار شهروندان را مشارکت خاص صورت که بهاست . حکمروایی مفهومی اند استراتژیک

 و شهروندان مشارکت ،ای در دسترس وان وسیلهعن به ،ارتباطات و اطالعات فناوری دهد. می را گیری در تصمیم مشارکت

 و پیوسته حکمروایی یک سیستم ایااد با کند. خوبی مهیا می را به شهری مدیریت به های مربوط داده و اطالعات به دسترسی

پارادایم سنتی این نتیاه لزوم تغییر نگرش و تغییر  شود. برداشته میان از تواند می همکاری ارتباط و به مربوط موانع ،کارآمد

تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد بر  شهری است. ةپارچ و همچنین الفبای مدیریت یک کند مدیریت را خاطرنشان می

 ،درواقع هاست. مالی پروژه تأمین خاص اهمیت دهندة ها نمایان است. این امر نشان های هوشمندسازی در همة پژوهش طرح

امروزه شهرها در انزوا و بدون ارتباط سازنده  ،شود. همچنین می اتخاذ مالی عوامل اساس بر یشهر توسعة تصمیمات از بسیاری

ای برای شهر هوشمند  به نوعی مقدمه ،ای از شهر هوشمند است که زیرماموعه ،پیشرفتی نخواهند داشت و دولت الکترونیک

 های مختلف شهری است. کامل آن تمرینی برای هوشمندسازی و اتصال بخش اجرایشود.  محسوب می

متقابلمعیارهاهایسنجشاثر

معیار موجود بوده که با چهار بار چرخش به مطلوبیت و پایایی رسیده است. تعداد  96 ،متقابل هوشمندی هایدر ماتریس اثر

رشدگی درصد پُ ،بوده است. بنابراین 9رابطه دارای  841و  ،ی دورابطه دارا 815رابطه دارای یک،  163رابطه دارای صفر،  414

رسد سیستم در این حالت ناپایدار و پراکندگی و تأثیر عوامل بر همدیگر نسبتاً زیاد بوده  نظر می درصد است. به 11/51ماتریس 

یشرفته بوده که اغلب در ده، هوشمند و پشهمان طور که قبالً تشریح  ،های آن مفهوم شهر هوشمند و شاخص ؛ زیرااست

درصد  56رشدگی باالی درصد پُ ،ها از حیث عینی و ذهنی بسیار کم است. بنابراین شهرها بیگانه است یا توانایی سناش آن

د. در بار شافزار چهار بار انتخاب  ای بنا به پیشنهاد نرم رسد باالتر از میانگین بوده و قابل قبول باشد. چرخش داده نظر می به

 ةبالقو هایمستقیم و همچنین اثر هایدرصد رسید. این مطلوبیت برای ماتریس اثر866شدگی  م به مطلوبیت و بهینهچهار

 اند. های آن دارای پایایی مطلوب و قابل اطمینانی بوده نامه و پاسخ دهد پرسش بوده که نشان می 866مستقیم 

(MDI)مستقیممعیارهاهایتحلیلاثر
0

 ةنتیا درواقع مستقیم هایاثر تأثیر مستقیم و تأثیر غیرمستقیم. تحلیل :مک دارای دو نوع تأثیرند میکافزار  متغیرها در نرم

 اولیه ماتریس تکرار و باالتر های توان ةمحاسب ةنتیا غیرمستقیم هایاثر تحلیل و است ماتریس اولیه های داده کنش برهم

 و کند تبیین همة عوامل از گرفته شکل محیط در را عوامل از کذاتی هری های ویژگی تواند می مستقیم هایاثر است. تحلیل

 بهره غیرمستقیم و مستقیم هایاثر دو تحلیل مقایسة از باید عوامل اثرگذارترین و ترین تحلیل کلیدی منظور به نهایت در

شد. این متغیرها برد. با توجه به فرایند تحلیل تأثیرات متقاطع در روابط مستقیم، چهار دسته از متغیرها مشخص 

 آورده شده است. 0 مستقیم معیارها در شکل هایهای متفاوتی در پویایی سیستم دارند. نتایج تحلیل اثر نقش

                                                                                                                                                                   
1. Matrix of Direct Influences 
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 نمودار تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم معیارها. 6 شکل

زیرا تغییرات سیستم وابسته به  ؛ها هستند ترین مؤلفه کننده یا تأثیرگذار بحرانی، متغیرهای تعیین0 اساس شکل بر

یادگیری نقل پایدار و ایمن و  ند از: حمل وا هاست. میزان کنترل این متغیرها بسیار مهم است. این متغیرها عبارت آن

ها برای پایداری  ترین عوامل و متغیرهای تأثیرگذار در هوشمندی شهر هستند که ارتقای آن العمر. این معیارها مهم مادام

 ها آن به دستکاری قادر سیستم خود و شوند می محسوب سیستم محیط عنوان به متغیرها این .سیستم بسیار مهم خواهد بود

زیرا به علت  ؛شدن به بازیگران کلیدی سیستم را دارا هستند تبدیل برایر باالیی ظرفیت بسیا متغیرهای ریسک نیست.

 دارای اهمیت استراتژیک رویکرد باشند و در شدن به نقطة انفصال سیستم را دارا می ماهیت ناپایدارشان پتانسیل تبدیل

و مشارکت شهروندان.  ،حکمروایی شفافاز: صالحیت و توانمندی شهروندان،  ندا هستند. این متغیرها عبارت ای ویژه

پایین  تأثیرگذاری قدرت از نشان سیستم از حالت این ؛است )زیرساخت فناوری( دووجهی متغیر کمی دارای تعداد سیستم

ها  آن ،بنابراین .است. متغیرهای هدف بیش از آنکه تأثیرگذار باشند تأثیرپذیرند سیستم هدایت و کنترل بر سیستم بازیگران

توان به تغییرات  . با دستکاری این متغیرها میکردعنوان نتایج تکامل سیستم شناسایی  توان با قطعیت قابل قبولی به یرا م

ای را به  این متغیرها پیش از آنکه نتایج از پیش تعیین شده ،و تکامل سیستم در جهت مورد نظر دست یافت. بنابراین

 گردشگری و امکانات آموزشی. ةجاذب :ند ازا . این متغیرها عبارتاند منمایش گذارند، نمایانگر اهداف ممکن در سیست

ها نسبت به تکامل متغیرهای تأثیرگذار و  آن ،بنابراین .دارندزیادی متغیرهای وابسته تأثیرگذاری پایین و تأثیرپذیری بسیار 

شوند.  می محسوب سیستم اهداف ومتغیرها جز این .ها متغیرهای خروجی از سیستم هستند آن اند. دووجهی بسیار حساس

المللی، مدیریت پایدار منابع،  وری شهر، میزان آلودگی، حفظ محیط زیست، تعامالت بین بهره :ند ازا این متغیرها عبارت

توانند به صورت  پذیری شهروندان. متغیرهای تنظیمی می و انعطاف ،کار، شرایط و امکانات بهداشتی پذیری بازار انعطاف

حمل و نقل پایدار و ایمن،  :ند ازا . این متغیرها عبارتکننداهداف و متغیرهای ریسک عمل  ةعنوان اهرم ثانوی درپی به پی

 سطح بیشتر متغیرها در ،شود می مشاهده طورکه اجتماعی. همان - و خدمات عمومی ،امکانات فرهنگی، دسترسی ملی

نکتة حائز اهمیت اینکه درصد بسیار  .شود دیده می کمتر ثیرپذیرتأ متغیر ملی و المللی بین سطح در و اند گرفته قرار محلی

 باالیی از اقدامات وابسته به مدیریت محلی است. 

 تنظیمیمتغیرهای

ی
ذار

رگ
اثی

ت
 

 ثانویهاهرمیمتغیرهای

 ستقلممتغیرهای
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 هدفمتغیرهای

 تاثیرپذیری
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اند به ترتیب  معیاری که بیشترین تأثیرگذاری مستقیم را در سیستم داشته 86، 1 ماتریس و شکل خروجی اساس بر 

 ؛(086حکمروایی شفاف ) .9 ؛(055توانمندی و صالحیت شهروندان ) .1 ؛(011زیرساخت فناوری ) .8ند از: ا امتیاز عبارت

 العمر یادگیری مادام .1 ؛(446حمل و نقل پایدار و ایمن ) .0 ؛(446امکانات فرهنگی ) .5 ؛(583مشارکت شهروندان ) .4

معیاری  86، ن(. همچنی935دسترسی ملی ) .86 ؛(935امکانات آموزشی ) .3 ؛(460میزان جاذبة گردشگری ) .1 ؛(413)

توانمندی و صالحیت  .8 :از ندا که تأثیرپذیری مستقیم در هوشمندی شهر دارند به ترتیب امتیاز و اولویت عبارت

حکمروایی  .5 ؛(431کارآفرینی در شهر ) .4 ؛(431وری شهری ) بهره .9 ؛(561میزان آلودگی شهر ) .1 ؛(541شهروندان )

 .3 ؛(481حفظ محیط زیست ) .1 ؛(446المللی ) میزان تعامالت بین .1 ؛(446گردشگری شهر ) ةجاذب .0 ؛(409شفاف )

 (.914مشارکت شهروندان ) .86 ؛(914امکانات آموزشی )

 
.نمايشهندسیتأثیراتمستقیممعیارها0شکل

0(MII)تحلیلاثراتغیرمستقیممعیارها

مک  میک افزار نرم ةمحاسب درشود،  می تکرار چهار مرتبه پژوهش این در که ،ماتریس پایداری درجة تا بعد به دوم های توان

دهد. با توجه به فرایند تحلیل در روابط غیرمستقیم همانند روابط مستقیم، چهار  می تشکیل را غیرمستقیم هایاثر ماتریس

 ارائه شده است. 1 غیرمستقیم معیارها در جدول هایآمده در بخش تحلیل اثر دست هدسته از متغیرها مشخص شد. نتایج ب

غیرمستقیممعیارهاهای.اثر0جدول

نتیجهنوعمعیار

 دسترسی ملی کننده یا تأثیرگذار تعیین

 دووجهی
 و خدمات عمومی و اجتماعی ،حکمروایی شفاف، مشارکت شهروندان، حمل و نقل پایدار و ایمن ریسک
 و صالحیت شهروندان ،زیرساخت فناوری، توانمندی هدف

 یا تأثیرپذیروابسته 
پذیری شهروندان، ذهنیت  المللی، انعطاف گردشگری، امکانات آموزشی، امکانات فرهنگی، تعامالت بین ةجاذب

پذیری بازار کار، ایمنی و امنیت فردی، شرایط بهداشتی، مدیریت پایدار منابع، حفظ محیط زیست،  باز، انعطاف
 و عدم آلودگی ،وری، کارآفرینی بهره

 مستقل
 گسسته

اجتماعی، انساام اجتماعی، تصویر اقتصادی یا برند شهر و  - کیفیت مسکن، خالقیت، نوآوری، اختالط قومی
 جذابیت طبیعی شهر

 دسترسی محلی اهرمی ثانویه
 پذیری شهروندان و حمل و نقل پایدار و ایمن انعطاف کننده تنظیم

                                                                                                                                                                   
1. Matrix of Indirect Influences  
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اند  و همچنین دارای اولویت و امتیاز باالیی بوده ،غیرمستقیمافزار، تأثیرگذاری  معیاری که با توجه به خروجی نرم 86

(، 565) (، مشارکت066) (، صالحیت و توانمندی شهروندان085) (، حکمروایی009) زیرساخت فناوری :از ندا  عبارت

 (، امکانات486) محلی  (، دسترسی445) اجتماعی –عمومی (، خدمات441) نقل عمومی و (، حمل401) ملی  دسترسی

معیاری که تأثیرپذیری غیرمستقیم باالیی داشته و دارای  86 ،(. همچنین460) العمر (، یادگیری مادام486) فرهنگی

(، 438) وری (، بهره561) (، صالحیت و توانمندی شهروندان563) آلودگی :از ندا اند عبارت اولویت و امتیاز بهتری بوده

(، 930) (، مشارکت418) (، گردشگری491) المللی (، تعامالت بین493) تزیس  (، محیط410) (، حکمروایی416) کارآفرینی

ها  بندی معیارهای شهر هوشمند، اولویت و امتیاز آن مک، رتبه افزار میک (. طبق خروجی نرم930) شرایط بهداشتی

 قابل مالحظه است. 1صورت کلی در جدول  هب

شهرزنجانبندیاثرمعیارهادرهوشمندیکلیرتبهنتايج.2جدول

معیاررتبه
تأثیرگذاری

مستقیم
معیار

تأثیرپذيری

مستقیم
معیار

تأثیرگذاری

غیرمستقیم
معیار

تأثیرپذيری

غیرمستقیم

 563 آلودگی 009 فناوری 541 صالحیت 011 فناوری 8

 561 صالحیت 085 حکمروایی 561 آلودگی 055 صالحیت 1

 438 وری بهره 066 صالحیت 431 کارآفرینی 086 حکمروایی 9

 416 کارآفرینی 565 مشارکت 431 وری بهره 583 مشارکت 4

 409 حکمروایی 446 حمل و نقل 5
 دسترسی

 ملی 
 410 حکمروایی 401

 493 محیط زیست 441 حمل و نقل 446 تعامالت 446 فرهنگی 0

 491 تعامالت 445 خدمات ع. ا 446 گردشگری 413 یادگیری 1

 481 محیط زیست 460 گردشگری 1
 دسترسی

 یمحل 
 418 گردشگری 486

 930 مشارکت 486 فرهنگی 914 مشارکت 935 ملی دسترسی 3

 930 بهداشتی 460 یادگیری 914 آموزشی 935 آموزشی 86

 910 منابع 914 آموزشی 911 منابع 914 خدمات ع. ا 88

 915 آموزشی 913 گردشگری 908 فرهنگی 956 یمحل دسترسی 81

 910 فرهنگی 909 تعامالت 908 بهداشتی 991 .انعطاف ش 89

 949 ذهنیت باز 948 .انعطاف ش 991 فناوری 980 تعامالت 84

 996 فناوری 961 وری بهره 991 ذهنیت باز 139 وری بهره 85

 911 حمل و نقل 118 ذهنیت باز 911 انعطاف 111 اختالط 80

 981 انعطاف 110 اختالط 911 .انعطاف ش 153 ذهنیت باز 81

 984 خدمات ع. ا 145 امنیت 911 خدمات ع. ا 153 آلودگی 81

 965 حمل و نقل 141 جذابیت شهر 83
محیط 
 زیست

 963 امنیت 190

 965 انساام 141 محیط زیست 16
جذابیت 

 شهر
 963 .انعطاف ش 198

 113 انساام 114 کارآفرینی 139 یمحل دسترسی 191 امنیت 18

 110 یمحل دسترسی 111 بهداشتی 139 امنیت 115 کارآفرینی 11

 119 دسترسی ملی 181 آلودگی 111 دسترسی ملی 184 خالقیت 19

 196 اختالط 160 انعطاف 191 اختالط 184 بهداشتی 14

 166 نوآوری 168 خالقیت 115 نوآوری 184 منابع 15

 831 خالقیت 168 منابع 169 خالقیت 169 برند شهر 10

 813 یادگیری 838 مسکن 803 یادگیری 169 مسکن 11

 850 جذابیت شهر 810 برند شهر 895 برند شهر 831 انعطاف 11

 890 برند شهر 811 انساام 895 جذابیت شهر 803 نوآوری 13

 39 مسکن 850 نوآوری 13 مسکن 803 انساام 96
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گیرینتیجه
را  سوم تا اول ترتیب اولویت و اقتصاد هوشمند به ،های تحرک هوشمند، حکمروایی هوشمند بر طبق نتایج تحلیلی، مؤلفه

اجتماعی، دسترسی  –معیار، معیارهای زیرساخت فناوری، خدمات عمومی سیکسب کردند. از بین  در هوشمندسازی شهر

شاخص شهر هوشمند،  866اند. از میان  ترتیب دارای بیشترین وزن و اهمیت بوده المللی به و تعامالت بین ،ملی و محلی

 الکترونیک، میزان دولت به دسترسی شهرداری، میزان سطح در ریزی برنامه اینترنت، استراتژی نفوذ شاخص ضریب 86

 به دسترسی هوشمند، میزان خدمات به دسترسی داوطلبانه، میزان کار در مشارکت باز، میزان های داده به دسترسی

 از برخورداری موبایل، میزان وسیع باند اشتراک میزانترافیک،  هوشمند کنترل عمومی، میزان اماکن در فای وای

 و ،ها، معیارها مؤلفه که اند. تحلیل نتایج این بخش نشان داد بسته حائز امتیاز و اولویت باالتر شده مدار های دوربین

 در که اریمؤلفه و معی ،ترتیب بدین اند. ه آورد دست به همسانی تقریباً های بندی رتبه اولویت سه هر ها در شاخص

 در که مؤلفه و معیاری بالعکس وهست  نیز تری بااهمیت های دارای شاخص است گرفته قرار باالتری رتبة در بندی اولویت

  .ستدارا تری اهمیت کم های شاخص دارد قرار پایینی های اولویت

 هامک در تحلیل اثر میکنتایج روش  .شدتحلیل اثر متقابل معیارها بر هوشمندی شهر بررسی  ،در مرحلة دوم

 این بیانگر مربوطه نمودارهای و پالن تحلیل است. تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری پالن معیارها در نامنظم پراکنش دهندة نشان

دارای  مطالعه سیستم مورد واست  زیادی تراکم دارای متوسط تأثیرپذیری و تأثیرگذاری بخش در متغیرها است که

معیارهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر مستقیم و  ،مک افزار میک نرم و ساختاری تحلیل خروجی اساس بر است. ناپایداری

 زیاد و تأثیرگذاری ها آن بر تأثیرگذاری امکان دلیل به متغیرهایی که کلیدی، متغیرهای ،د. همچنینشغیرمستقیم مشخص 

 هدایت منظور به مدیریتی سیستم تالش و متغیرها بر این کیدأت دلیل همین ، بهاند استراتژیک اهمیت دارای سیستم بر ها آن

را  کنترل و دستکاری یتقابل هم که هایی شاخص راهبردی، های شاخص است و اهمیت اساسی دارای شهر آیندة تغییرات

 قابل ولی دارندزیادی  بسیار تأثیر که هایی شاخص توصیف که این با ـ تأثیرگذارند تغییر سیستم و پویایی بر هم و رنددا

 و ساختاری تحلیل مدل های خروجی دند. براساسشمشخص  ـ کرد محسوب راهبردی شاخص توان نیستند را نمی کنترل

 و استراتژیک سیستم ،معیار راهبردی، کلیدی شش و تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم، تأثیرگذاری نمودار تحلیل

 .1 ؛های فناوری زیرساخت .8 :از ندا این معیارها عبارت اند؛ شدند که برای هوشمندی شهر زناان بسیار مهم شناسایی

های  جاذبه .0 ؛امکانات فرهنگی .5 ؛مشارکت شهروندان .4 ؛حکمروایی شفاف .9 ؛توانمندی و صالحیت شهروندان

گردشگری. از میان این معیارها برخی در اختیار و حیطة عمل مدیران شهری بوده و برخی دیگر در سطح کالن قابل 

های شهر هوشمند بسیار اثرگذار  ی و ارتقا هستند. آنچه مهم است اینکه پیشرفت و ارتقا در هر کدام از ابعاد و مؤلفهبررس

ابعاد مدنظر  ةهای سیستماتیک شهرهای هوشمند، رشد در هم در بررسی و ارزیابی زیرا ؛در هوشمندی شهر خواهد بود

  رد بایستی در اولویت قرار بگیرد.ای که قابلیت ارتقا دا هر مؤلفه ،بنابراین .نیست

آن نیز پیچیده و حساس است. نتایج تأثیرات  هایبودن مفهوم شهر هوشمند، تحلیل نتایج اثر با توجه به پیچیده

دهد شهر هوشمند مفهومی نسبتاً نو برای شهر  نشان می ،اند پارچه تحلیل شده که به صورت یک ،مستقیم و غیرمستقیم

زناان و عموم شهرهای ایران است. معیارهایی که دارای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری باالیی در هوشمندسازی هستند 

به  مراتبی باال و همچنین زناان تفکر سنتی سلسله ندر شهرهای کشورما اند. نیازمند اقدامات زیرساختی و تغییر مفهومی

هوشمند و ارتقای  ن شهرکرد پایین و تمرکزگرا حاکم است که با مفهوم شهر هوشمند سنخیتی ندارند. برای اجرایی

همان نقشة راه  ،به عبارت دیگر .مدت و بلندمدت وجود دارد های میان ثر در هوشمندی نیاز به طرح و برنامهؤمعیارهای م

غییر مدیران شهری دچار خلل نشود. سیستم مدیریت شهری بایستی د تا با تشوهوشمندی بایستی برای شهرها مصوب 
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و قانونمندی حرکت کند که حکمروایی خوب شهری  ،پذیری محوری، مشارکت، مسئولیت گوبودن، عدالت در جهت پاسخ

ارتقای و  ،دهند. از جهتی باالبردن آگاهی، آموزش شهروندان مشاهدات غیر این را نشان می ؛بسترهای الزم را پیدا کند

خدمات  کردن شهر هوشمند است. اگرچه اجرایی کردن سطح سواد فناوری اطالعاتی به نظر گام اساسی در اجرایی

خدمت( در شهرداری زناان و کسب رتبه در این زمینه در سطح کشور نشان از تحرکات مثبت به سمت  84الکترونیک )

شده مورد نیاز است.  پارچه و کارشناسی ی فرابخشی و یکریز برای نیل به شهر هوشمند برنامه ،و سوی هوشمندی است

رسد  نظر می به ،انداز شهر هوشمند در شهرهای ایران و چشم ،نهایتاً اینکه با توجه به مشکالت مفهومی، فرایند اجرایی

 . ها الزم و ضروری است پژوهشی و تغییر در سبک زندگی و فعالیت - های مختلف علمی جانبه در عرصه بسیج همه
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