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مقدمه 
شهرها در زندگیِ بیشتر افراد نقش حیاتی دارند .در عین حال ،با چالشهای بزرگ اجتماعی همچون گرمایش جهانی،
ترافیک ،چالشهای زیستمحیطی ،جمعیتهای پیرامون ،چالشهای اقتصادی روبهرو هستند .گرچه این چالشها فراتر از
مناطق ،ملل ،و قارهها هستند ،اغلب شهرها بهعنوان پیشران اصلی تغییرند و زمانی که برای مقابله با این چالشها اقدام
میکنند نقش بااهمیتی پیدا میکنند (باکارنه و همکاران .)851 :1684 ،تحوالت تکنولوژیکی اخیر دیدگاه جدید و مثبتی
نسبت به تأثیرات فناوری اطالعات و ارتباطات و دیگر فناوریهای نوآورانه در شهر ایااد کرده است .ترکیبی از
راهحلهای هوشمند (فناوری فعال) برای برطرفکردن چالشهای بزرگ اجتماعی و تمرکز بر شهر بهعنوان پیشران
اصلی تغییر به مفهوم شهر هوشمند منار شده است (باکارنه و همکاران .)851 :1684 ،در عین حال ،مسائل اجتماعی
پیچیده را نیز میتوان با استفاده از تواناییهای محاسباتی شهر هوشمند ،که با عقالنیت ابزار سازگار است ،حل نمود
(مترن .)18 :1689 ،همچنین ،شهر هوشمند راهحلهای بهینهای ارائه میکند (موروزوف .)1689 ،مطالعات علمی دربارة
آمادگی توسعة شهر هوشمند بهطور عمده محدود به کشورهای توسعهیافته است .ادبیات دربارة آمادگی شهر هوشمند در
کشورهای در حال توسعه در مراحل اولیه قرار دارد و از حمایت تاربی بیشتری باید برخوردار گردد (وو و هارتلی:1681 ،
 .)1محققان همبستگی نسبی بین سرمایة انسانی ،دولت الکترونیک ،طول شبکة حمل و نقل عمومی ،سرانة تولید ناخالص
داخلی ،و اشتغال در صنعت را برای اندازهگیری هوشمندی شهرهای هوشمند تأیید میکنند (کاراگلیو و همکاران.)1688 ،
تبدیل یک شهر به شهر هوشمند توسط نمایندگان سیاسی ،مدیران ،ساکنان ،و کارآفرینان مستلزم تالشهای چشمگیر
است (بیبری و کروگستی .)1681 ،با توجه به اهداف برنامهریزان شهری ،شهرهای هوشمند عاملی برای بهبود عملکرد و
ساختار شهر امروز میباشند ،که فناوری اطالعات و ارتباطات بهعنوان یک زیرساخت برای عملیشدن آن ضروری است
(مورای و همکاران .)16 :1688 ،رهبران حکومتی در کشورهای کمترتوسعهیافتة جهان نیز عالقهمند به توسعة شهرهای
هوشمندند .برای مثال ،در سومین اجالس تحرک افریقا ،8که در کیگالی برگزار شد ،بیش از سیصد شهردار از سراسر
افریقا برای بحث متمرکز در مورد توسعة شهر هوشمند گرد هم آمده بودند (وو و هارتلی.)1 :1681 ،
شهر زناان ،همانند غالب شهرهای ایران ،مسائل و مشکالت عدیدهای دارد همچون مسائل اقتصادی و درآمدهای
پایدار ،اجتماعی ،کالبدی ،زیستمحیطی ،حمل ونقل عمومی ،مدیریت پایدار منابع ،اختالل در سیستمهای شهری،
انعطافپذیری ،تابآوری و مقاومسازی ،شفافیت ،خدماتی ،کیفیت زندگی شهری ،و رضایتمندی ،که بهنظر میرسد
هوشمندسازی شهر میتواند از مشکالت شهر بکاهد و گامی در جهت رشد و شکوفایی شهر باشد .سؤال اصلی تحقیق
این است که میزان تأثیر مؤلفهها ،معیارها ،و شاخصهای شهر هوشمند و همچنین تأثیر متقابل آنها بر شهر زناان چه
اندازه است؟ با توجه به ساختار متفاوت شهرهای ایران ،این پژوهش به دنبال بومیسازی شاخصها و تحلیل اثرهای
متقابل آنها جهت برنامهریزی و مدیریت است.

مبانینظری 
1

9

اصطالح هوشمندی یا هوش معموالً توانایی ذهنی فردی را نشان میدهد .ترکیب هوش انسانی ،مصنوعی ،و جمعی
محیطهای هوشمند را ایااد میکند (کاراداگ .)1 :1681 ،هنگامی که هوشمندی به حوزة شهری مرتبط میشود ترکیبی
از اجزا است که فضاهای اطالعاتی و شناختی را ایااد میکند (کومنینوس .)85-81 :1661 ،مفهوم شهر هوشمند جدید
1. The Third Transform Africa Summit
2. Smartness
3. Intelligence
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نیست .این اصطالح برای اولین بار در اواسط سالهای  8166میالدی برای توصیف شهرهای جدید غرب امریکا ،که
کارآمد و خودمختار بودند ،بهکار برده شد .با این حال ،ریشههای معاصر این مفهوم را در جنبش «رشد هوشمند» دهة
 8336با اشاره به شهرنشینی پایدار باید جستوجو کرد (یگیتکانالر و همکاران .)56 :1681 ،بر اساس آخرین اطالعات،
پژوهش دربارة شهر هوشمند در دهة گذشته (از سال  1660تا  )1680بهشدت افزایش یافته است (کولدینگ و بارتل،
 .)1681پس از گذشت دو دهه از آغاز مفهومسازی و معرفت معاصر شهر هوشمند ،هنوز این مفهوم در دوران کودکی
است (یگیتکانالر و همکاران .)58 :1681 ،از دهة  ،8336مفهوم شهر هوشمند به معنای تقریباً هر نوع نوآوری مبتنی بر
تکنولوژی در برنامهریزی ،توسعه ،و مدیریت شهرها بود .بهعنوان مثال ،ارائة راهکارهای هوشمند برای مبارزه با
چالشهای ترافیک شهری از جملة آنها بود (یگیتکانالر و همکاران .)56 :1681 ،تازیه و تحلیل چارچوب مفهومی
نشان میدهد که تا به حال شهرهای هوشمند به اندازة کافی مفهومسازی نشدهاند .چارچوب جدید شهرهای هوشمند را
بهعنوان یک سیستم شناسایی میکند .این چارچوب در میان پیشرانان کلیدی شهر هوشمند تحت چارچوب رویکردی
چهارجانبه به توسعة شهری یعنی هماهنگسازی اقتصاد ،جامعه ،محیط زیست ،و حکومت مینگرد .این چارچوب در
شکل  8نشان داده شده است (یگیتکانالر و همکاران.)51 :1681 ،

بهرهوریونوآوری

سیاست

تکنولوژی

حکومتوبرنامهريزی

شهرهوشمند

زندگی

سالمتیوقابلیت

جامعه

پايداریودسترسی

شکل.0چارچوبمفهومیشهرهایهوشمند 

تعريفشهرهوشمند 

درخصوص شهر هوشمند ،تعاریف بسیاری وجود دارد .در حوزة برنامهریزی شهری ،هوشمندی بیشتر به فراهمآوردن
جهتگیریهای استراتژیک منار میشود (آلبینو و دانگلیکو .)1681 ،ادبیات نشان میدهد که شهر هوشمند با مفاهیم
مختلف در طی یک دوره از زمان ،مانند شهرهای شبکهای (کاستلز ،)1668 ،شهرهای تکنو (داونی و مک گینگن،)8333 ،
شهرهای سایبری (گراهام و ماروین ،)8333 ،شهرهای خالق (فلوریدا ،)1665 ،شهرهای دیایتال (کومینیوس،)1663 ،
شهرهای متصل (هیلی ،)1666 ،شهرهای حساس (کرنج و گراهام ،)1661 ،شهرهای مبتنی بر دانش (کاریلو،)1660 ،
شهرهای شناختی (تاسنویس ،)1661 ،و شهرهای بیسیم (سوکومار و کریستیان )1661 ،ارائه شده است .از شهر هوشمند
در میان دیگر مفاهیم نامبردهشدة شهری استفاده شده است ،زیرا آن دارای جامعیت بیشتری است (به نقل از؛ موهانتی و
همکاران1680 ،؛ آرپان و همکاران .)1 :1681 ،اما برای درک اینکه هر یک از مفاهیم ذکرشده میتواند مترادف شهر
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هوشمند درنظر گرفته شود ،الزم است بهوضوح مشخص شود که آیا آنها در برخی از ویژگیهای مشترک همپوشانی یا
تفاوت دارند یا نه .برای رسیدن به این هدف ،بایستی تعاریف مختلفی از شهر مرتبط با برچسب «شهر هوشمند» را تازیه
و تحلیل و مقایسه کرد .جدول  8این مقایسه را نشان میدهد ،که فهرستی از تعاریف و مراجع است.
جدول.0تعاريفومفاهیمشهرهوشمند 
رديف 
8
1
9

تعريف 
جامعهای که بهطور کلی و سیستماتیک توسط همة اعضای خود ارتقا پیدا میکند و به اندازة کافی در فعالیت ،زندگی،
کار ،و تفریح انعطافپذیر است.
یک فرم ایدهآل برای ساخت شهرهای پایدار قرن  ،18که دیدگاه متعادل و پایداری در مورد توسعة اقتصادی،
اجتماعی ،محیط زیست ،و نهادی دارد.
شهری که با پشتیبانی از سیستمهای فراگیر فناوری قادر به ارائة خدمات پیشرفته و نوآورانه به شهروندان است تا
کیفیت کلی زندگی آنها را بهبود بخشد.

مطالعةمرتبط 
الرا و همکاران1680 ،
یگیتکانالر1680 ،
پیرو و همکاران1684 ،

شهر هوشمند شهری است که رسیدگی به مسائل شهری را با استفاده از راهکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات و
4

ارتباطات بر پایة این تفکر که ذینفعان متعددی در شهر وجود دارند (مشارکت شهرداریمحور) سرلوحة کار خود قرار

پارلمان اروپا1684 ،

میدهد.
شهر هوشمند شهری نوآور است که از فناوری اطالعات و ارتباطات و وسایل دیگر استفادة بهینه میکند تا کیفیت
5

زندگی ،کارایی عملیات شهری ،و رقابتپذیری را ارتقا دهد و سازگاری با نیازهای نسلهای کنونی و آتی را با توجه

آ تی یو و یونسکو1684 ،

به جنبههای اقتصادی ،اجتماعی ،و زیستمحیطی تضمین میکند.
0

شهر هوشمند شهر دانش ،دیایتال ،سایبر ،و سازگار با محیط زیست تعریف شده است که یک مفهوم گسترده را با
تفسیرهای مختلفی بیان میکند ،که این تفاسیر به برنامهریزان شهری وابسته است.
اصطالح شهر هوشمند به جنبههای مختلف از جمله ساکنان هوشمند و بخش فناوری اطالعات و ارتباطات اشاره

1

دارد که نیاز به آموزش زیادی دارد .عالوه بر این ،این اصطالح به رابطة بین دولت شهرها و شهروندان بهعنوان
مثال ،حکمروایی خوب یا حکومتهای هوشمند اشاره دارد.

کوهن1681 ،
لومباردی و همکاران،
1681

شهر هوشمند شهری ماهز ،یکپارچه ،و باهوش است .شهر هوشمند شهری است که برای کسب و ادغام دادههای
1

واقعی با بهرهبردن از حسگرها ،ابزار اندازهگیری ،دستگاههای شخصی ،تاهیزات ،دوربینها ،گوشیهای هوشمند،
تاهیزات پزشکی نصبشده برای استفاده در مواقع اضطراری ،وب ،و سایر سامانههای مشابه برای افزایش رفاه و

هریسون1686 ،

کیفیت زندگی شهروندان اقدام میکند.
شهر هوشمند ترکیب فناوری اطالعات ،ارتباطات و تکنولوژی با دیگر سازمانها است که برای طراحی ،برنامهریزی
3

و سرعت بخشیدن به پروسههای اداری و کمک به شناسایی ،ارائه راه حلهای نوآورانه ،به منظور بهبود پایداری و

تاپتا1661 ،

سرزندگی شهری تالش میکند.
شهر هوشمند نتیاة هوشمندسازی شهر با استفاده از فناوریهای هوشمند برای افزایش هوشمندی ،یکپارچگی ،و
86

کارآیی اجزای تشکیلدهندة زیرساختها و خدمات اساسی مورد نیاز یک شهر است که شامل ادارة شهر ،آموزش،

واشبرن و سیندو1686 ،

خدمات درمانی ،امنیت عمومی ،امالک و مستغالت ،ترابری ،انرژی ،و آب میشود.
88

شهری که الهامبخش است و به اشتراک گذاشتن فرهنگ ،دانش ،و زندگی اهتمام میورزد .شهری که به شهروندان
خود در جهت شکوفایی زندگی خود انگیزه می بخشد.

ریوس1661 ،

شهر هوشمند شهری با عملکرد عالی و دارابودن رویکردی آیندهنگر در رابطه با اقتصاد ،مردم ،زمامداری،
81

تحرکپذیری ،محیط زیست ،و زندگی شهروندان با تمرکز بر ترکیب هوشمندی ،مشارکت و فعالیت شهروندانی
خودکفا ،آگاه ،و مستقل است.

گیفینگر1661 ،

323

سنجشتأثیرپذيریشهرازنماگرهایشهرهوشمند...

شهر هوشمند ترکیبی است از سرمایة انسانی (بهعنوان مثال ،نیروی کار ماهر) ،سرمایة زیرساختی (بهعنوان مثال،
امکانات مخابراتی پیشرفته) ،سرمایة اجتماعی (بهعنوان مثال ،شبکههای بزرگ و باز ارتباطات اجتماعی) ،و سرمایههای
کارآفرینی (مانند فعالیتهای تااری خالق و ریسکپذیر) .این نگرش جامع در تعیین یک مدل شهر ایدهآل کمک
میکند (یگیتکانالر و همکاران.)54 :1681 ،
خصوصیاتواجزایشهرهایهوشمند 

ترکیب ویژگیهای چندگانه شهر هوشمند را ایااد میکند .بر اساس گزارش ساروجا و همکاران ،بیشتر پیشنهادهای شهر
هوشمند شامل چهار ویژگی اصلی است :پایداری ،کیفیت زندگی ،شهرنشینی ،و هوشمندی (موهانتی و همکاران.)1680 ،
چند خصیصة زیر مربوط به همة ویژگیهاست :زیرساختها و حاکمیت ،آلودگی و زباله ،انرژی و تغییرات اقلیمی ،مسائل
اجتماعی ،اقتصاد و سالمت (سیلوا و همکاران .)031 :1681 ،با الهام از چالشهای توسعة شهر هوشمند ،تالشهای زیر
برای شناسایی ویژگیهای اصلی شهرهای هوشمند است :الف) فناوری ICT ،و اینترنت؛ ب) انکشاف سرمایة انسانی و
اجتماعی؛ پ) ارتقای کارآفرینی؛ ت) همکاری جهانی و شبکه؛ ث)حریم خصوصی و امنیت؛ ج) استراتژیهای محلی
سازگار؛ چ) رویکرد مشارکتی؛ ح) هماهنگی باال به پایین؛ خ) چارچوب استراتژیک صریح و کارآمد؛ د) برنامهریزی
میانرشتهای (فاریال و ویردا .)9 :1681 ،دامری 8تالش کرده است مبنایی را برای تعریف هوشمندی یک شهر از اجزای
اصلی آن یعنی زمین ،زیرساختها ،مردم ،و دولت بسازد.

انرژیوتغییراتاقلیمی،آلودگی،

فنی،زيرساخت،حکومت،اقتصاد

اجتماعی،اقتصادی،وبهداشت

شهرنشینی

پايداری
هوشمندی

کیفیت
رفاهمالیواحساسی

زندگی

اقتصادی،اجتماعی،ومحیطی

شکل.2خصوصیاتشهرهوشمند (سیلواوهمکاران)600:2102،

چارچوبتوسعةشهرهوشمند 

تبدیلشدن به شهر هوشمند نهتنها یک تصمیم ،بلکه یک روند و تحول است (کاراداگ .)5 :1681 ،یکی از
شناختهشدهترین چارچوبهای توسعه توسط سیسکو معرفی شده است و اولویت پاسخ شهر را با استفاده از  ICTدر برابر
افزایش جمعیت ،رشد اقتصادی ،افزایش انتشار گازهای گلخانهای ،و کاهش بودجه نشان میدهد .اگرچه راهاندازی
راهحلهای  ICTمیتواند زیرساختهای فیزیکی شهر را هماهنگ کند ،به دلیل پیچیدگیهای عملیاتی ،مالی ،نظارتی ،و
برنامهریزی شهر ،روند سختی دارد (فاکونر و میتچل .)1681 ،همچنین (آی بی ام )1663 ،چارچوبی برای برنامهریزی
استراتژیک توسعة شهر هوشمند معرفی میکند .این چارچوب با هدف شناسایی شرایط و صالحیتهای شهری است که

1. Dameri
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مبنایی برای توسعة بیشتر را ارائه میدهد .حمزه ( )1680ادعا میکند که کشورهای در حال توسعه نیازمند یک چارچوب
جایگزین هستند که اوالً ،احترام به چارچوبهای توسعهیافته توسط شرکتهای فناوری مانند سیسکو و آیبیام از
دیدگاه فناوری اطالعات حفظ شود؛ ثانیاً ،درک ویژگیهای شهر هوشمند که توسط دانشگاهیان توسعه یافته است؛ ثالثاً،
استانداردهای اتحادیة اروپا را برای شهر هوشمند و توصیههای توسعة پایدار از سوی سازمان ملل متحد درنظر بگیرند.
این فرایند یک چارچوب جایگزین ایااد کرد که شامل سه الیه است .8 :ساختار شهر هوشمند؛  .1مؤلفههای شهر
هوشمند؛  .9استراتژی شهر هوشمند.

استراتژیشهرهوشمند
ارزيابیظرفیتشهر،تعريف
اهداف،شناسايیشاخصهای
شهر،بهرسمیتشناختنو

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

ساختارشهرهوشمند
محیط زیست ،زیرساخت ،منابع ،خدمات،
سیستمهای اجتماعی و اقتصادی.

مشارکتذینفعانشهر،
معرفیشدهبرایکشورهایدرحالتوسعه(حمزه )2106،

شکل.5چارچوب

جديدمزيتپايدار،استفادهاز

دارايیهایداخلی،روابطوقابلیتها.

شایستگی داخلی (تخصص داخلی)

در حال حاضر

درحالگسترشداشتهباشد؟منبع

در کدام فعالیتها باید شهرها برای تخصص
خارجی همکاری کنند؟ اتحادهای الزم برای
برآوردهساختن نیازهای ضروری ،ادامهدادن به
همکاری ،و ایااد اتحاد جدید.

در حال حاضر اصال

فعالیتهای اصلی شهر چیست که بایستی حفظ
شود؟ (منبع مزیت رقابتی) آیا آنها باید
بهینهسازی ،سازماندهی مادد ،و تثبیت شوند؟

در حال حاضر چه فعالیتهایی اناام میدهند که
شهرها باید از بین ببرند؟ منابعی برای کاهش
هزینهها و آزادکردن منابع؛ منافع غیراستراتژیک را
از بین ببرید.

شایستگی غیر داخلی(تخصص خارجی)

شکل.0چارچوبآیبیامبرایبرنامهريزیاستراتژيکشهرهوشمند 

با مطالعه و بررسی تحقیقات اناامشده با موضوع شهر هوشمند ،وجه تفاوت و تمایز آنها و همچنین شباهتهای
آنها با تحقیق حاضر در جدول  1آورده شده است.
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جدول.2خالصةپیشینةتحقیق
عنوانپژوهش 

نامپديدآورندگان 

سال 

تدوین معیارها و شاخصهای شهر هوشمند

پیرانی

8934

مشهد مبتنی بر توسعة پایدار ،با استفاده از

محمدی

8935

رويکردتحقیق 

دادهها 


دستیابی به شهر هوشمند
با توجه به شرایط

پرسشنامهای

فرهنگی جامعه
الگوی مناسب شهر

تبیین الگوی شهر هوشمند درکالنشهر
مدل سیستمی
بررسی اثر بهرهگیری از قابلیتهای فضای
ماازی در تحقق توسعة پایدار شهری ایران

پایدار
اثر فناوری اطالعات و
مزینی و مرادحاصل

8935

عبداهللزاده

8935

شناسایی معیارهای موثر

 3شهرداری مشهد
ارزیابی معیارهای شهر هوشمند در شهر اهواز

ارتباطات بر توسعة پایدار

بر ارتقای بُعد مردم
هوشمند

اجزا شکوهی و
همکاران

مدلسازی پذیرش فناوری از سوی کاربران

سرگلزایی و

برای دستیابی به شهر هوشمند مطالعة

محمدابراهیمزاده

موردی :شهرهای مرکز استان

سپاسگزار

8930

8930

ارزیابی معیارهای شهر
هوشمند

آمادگی و بسترهای الزم جهت
استقرار شهر هوشمند
آمادگی شهر جهت استقرار شهر
هوشمند
اثر معنیدار فناوری اطالعات و

تلفیقی

شهری

تحلیل و ارزیابی چالشهای پیش روی بُعد
مردم ،در شهر هوشمند مطالعة موردی؛ منطقة

هوشمند مبتنی بر توسعة

پرسشنامهای

نتايج 

ارتباطات بر تحقق توسعة پایدار
شهری

پرسشنامه و

نامطلوببودن وضعیت بُعد مردم

مصاحبه

هوشمند

پرسشنامهای

اولویتبندی عوامل مؤثر بر
ساخت شهر هوشمند

مدل پذیرش فناوری

روش کمی

آمادگی الزم و کافی برای

توسط کاربران مراکز

تحلیل عاملی

بهکارگیری فناوریهای نوین در

استانها

تأییدی

عرصة مدیریت شهری

تازیه و تحلیل
روند فعلی در ابتکارات شهر هوشمند؛ برخی از
واقعیت

نیروتیا و همکاران

1684

نام و پاردو

1680

افزایش کیفیت زندگی

تاربی بر روی

وابستگی الگوهای تکاملی شهر

شهروندان

نمونهای از 16

هوشمند به عوامل زمینة محلی

شهر
چگونه میتوان یک شهر خاص را یک فرد
هوشمند درنظر گرفت

مفهومسازی دقیق شهر
هوشمند

مشارکت جامعه برای کمک به تحقق نوآوری
شهر هوشمند :مطالعة موردی ناتینگهام،

مظهر و همکاران

1681

نوآوری شهر هوشمند

انگلستان
شهروندبودن در شهر هوشمند :باال و پایین
چارچوب مشارکت شهروندان هوشمند

کاردولو و کیتچین

1681

میشرا

1681

آرفیانتو

1681

نقش شهروندان در شهر
هوشمند

یک دیدگاه اجتماعی و فنی در
تفسیری -تحلیلی

مورد شهر هوشمند مورد نیاز
است.

روش تحقیق
کیفی

مشارکت اجتماعی باعث
موفقیت و پیشبرد شهر هوشمند
میشود.
شهر هوشمند ریشه در

توصیفی -تحلیلی

نئولیبرالی مفهومی از شهروندی
دارد.
شهر هوشمند از نظر فعالیت

شهر هوشمند؛ راه رشد هند (مطالعة مروری)

ضرورت بومیسازی شهر
هوشمند

مروری

اقتصادی و فرصتهای شغلی
در زمینة وسیعی جمعیتها را
پایدار میکند.

استراتژی توسعة منابع انسانی با رویکرد روش
ارتباطی اثربخش در ایااد شهرک هوشمند
ماالنگ

حمایت از برنامة شهر
هوشمند توسط دولت

تحلیلی

استراتژی توسعة منابع انسانی
بسیار مهم است.

مأخذ:نگارندگان 0502،

در نهایت ،در جدول  9مؤلفهها ،معیارها ،و شاخصهای شهر هوشمند همراه منابع استخراجشده ارائه شده است.
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لفهها،معیارها،وشاخصهایشهرهوشمند 
جدول.5مؤ 
لفهها 
مؤ 

معیارها 

شاخصها 


نوآوری

درصد هزینههای تحقیق و توسعه،نرخ اشتغال در بخشهای دانشبنیان و میزان ثبت اختراع

کارآفرینی
اقتصاد
هوشمند 

نرخ خوداشتغالی ،تعداد شرکتهای جدید ثبتشده ،تعداد شرکتهای تولیدکنندة فناوریهای پیشرفته ( )high Techو
میزان آموزش مهارتهای کارآفرینی

تصویر اقتصادی شهر

میزان فراگیربودن برند اقتصادی شهر

بهرهوری

میزان تولید ناخالص داخلی

انعطافپذیری بازار کار

نرخ بیکاری و میزان اشتغال پارهوقت

تعامالت بینالمللی

تعداد شرکتهایی با دفتر بینالمللی ،میزان حمل و نقل هوایی مسافر ،و میزان حمل و نقل هوایی بار
سرانة شبکة حمل و نقل عمومی ،میزان دسترسی به خدمات هوشمند ،میزان رضایت از دسترسی به حمل و نقل عمومی،

دسترسی محلی

میزان رضایت از کیفیت حمل و نقل عمومی ،میزان اطالعات حمل و نقل عمومی پویا ،و میزان روشهای مختلف حمل
و نقل

تحرک
هوشمند 

دسترسی ملی
زیرساخت فناوری

میزان دسترسی بینالمللی
تعداد رایانهها در خانوارها ،میزان دسترسی به اینترنت در بخش خانگی ،میزان اشتراک باند وسیع تلفن ثابت ،میزان
دسترسی به وایفای در اماکن عمومی ،میزان اشتراک باند وسیع موبایل

حمل و نقل پایدار ،ایمن ،و

میزان تحرک سبز (خودرو با آالیندگی کم) ،میزان کنترل هوشمند ترافیک ،میزان کنترل هوشمند تقاطعها ،میزان شبکة

نوآور

دوچرخهسواری ،و میزان پیادهراه در شهر

صالحیت شهروندان

مطالعاتمرتبط 

تعداد مراکز تحقیقاتی باال ،دانشگاههای برتر و مراکز علمی ،میزان جمعیت متقاضی درسطوح  ،ISCED 0-5و میزان
مهارتهای زبان خارجی

مؤلفهها
شایما1681 ،؛ اجزا شـکوهی و همکـاران،
1680؛ کریتچف و همکاران1681 ،؛ شـن
و همکــاران1681 ،؛ نــام و پــاردو1688 ،؛
گیفینگــر و همکــاران1661 ،؛ گیفینگــر و
گــوردون1686 ،؛ چاهــان و همکــاران،
1680؛ چاترجی و کـار1685 ،؛ آی اس او،
1684؛ آرپان و همکـاران ،1681 ،چـورابی
و همکــاران1681 ،؛ نیروتــی و همکــاران،
1684؛ بـــاریونوف و همکـــاران1681 ،؛
کورتیت و نیایکامپ1681 ،
معیارها

یادگیری مادامالعمر

درصد مردم با تحصیالت عالی و میزان مشارکت در دورههای زبان و سرانه مطالعه

شــایما1681 ،؛ کریتچــف و همکــاران،

مردم

اختالط قومی -اجتماعی

درصد کثرت قومی -فرهنگی و درصد شهروندان متولدشده در خارج از شهر

1681؛ لیو و همکـاران1681 ،؛ گیفینگـر و

هوشمند 

انعطافپذیری شهروندان

میزان بینش برای گرفتن یک شغل جدید

همکــاران1661 ،؛ گیفینگــر و گــوردون،

خالقیت

تعداد شاغالن در صنایع خالق و فناور

1686؛ کسوانی و کومـار1681 ،؛ آرپـان و

بینالمللیبودن

میزان نگرش دوستانه به مهاجرت و سطح مهارتهای رایانهای

همکــاران ،1681 ،چــورابی و همکــاران،

مشارکت

میزان مشارکت در کار داوطلبانه و میزان رأیدهندگان در انتخابات

1681؛ نیروتــــی و همکــــاران1684 ،؛

میزان حضور در سینما ،میزان بازدید از موزهها ،تعداد کتابخانههای عمومی و تعداد اعضا ،مساحت فضاهای تفریحی و

بـاریونوف و همکـاران1681 ،؛ کورتیــت و

امکانات فرهنگی
شرایط بهداشتی
زندگی
هوشمند 

ایمنی و امنیت فردی
کیفیت مسکن
امکانات آموزشی

محیط
زيست
هوشمند 

نرخ امید به زندگی ،میزان رضایت از کیفیت سیستم بهداشتی ،تعداد تخت بیمارستان ،تعداد پزشکان ،و میزان شمول بیمة

شاخص ها

سالمت

الزارو و روســیا1681 ،؛ میلینــا و پرابــوو،

میزان رضایت از ایمنی شخصی ،نرخ جرم ،نرخ مرگ با حمله ،میزان برخورداری از دوربینهای مداربسته ،میزان رضایت از

1680؛ زانگ1681 ،؛ بوید1680 ،؛ شـایما،

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

1681؛ اجزا شـکوهی و همکـاران1680 ،؛

میزان رضایت از مسکن شخصی ،میزان اسکان غیر رسمی و میزان متوسط فضای زندگی فردی
میزان رضایت از دسترسی به سیستم آموزشی ،میزان رضایت از کیفیت سیستم آموزشی ،تعداد دانشآموزان ،تعداد
کالسهای هوشمند ،و میزان هوشمندی سیستم ثبت نام مدارس

جاذبة گردشگری

میزان اقامت شب گردشگران

انساام اجتماعی

نرخ فقر ،میزان درک خطر شخصی فقر و ضریب جینی

جذابیت طبیعی

میزان ساعات آفتابی و سرانة فضای سبز

آلودگی
حفظ محیط زیست
مدیریت پایدار منابع
خدمات عمومی اجتماعی

حکمروايی
هوشمند 

اوقات فراغت ،و میزان هزینههای فرهنگی

تعداد روزهای آلوده در یک سال ،میزان آلودگی صوتی ،میزان ذرات جامد هوا ،میزان بیماریهای مزمن تنفسی کشنده ،و
میزان انتشار گازهای گلخانهای
میزان تالشهای فردی برای حفاظت از طبیعت ،تعداد مؤسسات عمومی برای حفاظت از طبیعت ،میزان بازیافت زباله و
استفادة مادد ،و میزان توسعة افقی شهر بدون الزامات خاص
میزان نصب کنتورهای هوشمند ،میزان مصرف منابع (آب ،برق ،و گاز) ،درصد تاهیز سیستم فاضالب خانگی و میزان
تصفیة فاضالب
سرانة بودجة محقق شهرداری ،ضریب نفوذ اینترنت ،میزان دسترسی به دولت الکترونیک ،میزان دسترسی به دادههای باز،
و میزان سفارشها و تدارکات الکترونیکی
میزان مدیریت شکایات و امنیت اطالعات ،استراتژی برنامهریزی توسعة فضاهای شهری در سطح شهرداری ،میزان

حاکمیت شفاف

نیایکامپ1681 ،

آموزش حقوق شهروندی ،میزان نظارت پلیس و کنترل هوشمند جرم ،میزان رضایت از شفافیت نظام اداری ،و میزان
رضایت از مبارزه با فساد

استخراجوترسیمتوسطنگارندگان 0502،

کریتچــف و همکــاران1681 ،؛ شــن و
همکـاران1681 ،؛ ؛ گیفینگـر و همکــاران،
1661؛ گیفینگر و گوردون1686 ،؛ چاهـان
و همکاران1680 ،؛ چاترجی و کار1685 ،؛
آی اس او1684 ،؛ آرپـــان و همکـــاران،
 ،1681چورابی و همکاران1681 ،؛ نیروتی
و همکاران1684 ،؛ باریونوف و همکـاران،
1681؛ کورتیـــت و نیایکامـــپ1681 ،؛
لمباردی و همکاران1688 ،؛ پروفایل شهر
هوشمند1689 ،؛ انامـن پروتکـل شـهر،
1685؛ بوش و همکاران1680 ،؛ هـوویال
و همکاران1680 ،
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روشپژوهش 
تحقیق حاضر ،با توجه به اهداف بیانشده ،درصدد است تا به تحلیل مؤلفههای شهر هوشمند در شهر زناان بپردازد .در
بررسی مؤلفههای شهر هوشمند در شهر زناان به شش مؤلفه 96 ،معیار ،و  866شاخص استاندارد طرحشده در ماامع
علمی جهان پرداخته می شود .به دلیل اینکه تحقیق حاضر درصدد است تا شناختی کلی از موضوع ارائه دهد و به بررسی
جامعی بپردازد ،همچنین از روشهای ترکیبی بهره میبرد ،میتوان بیان کرد که از نظر هدف بنیادی است .بر حسب
روش نیز تحقیق حاضر توصیفی از نوع میدانی است .بهمنظور اجرای پژوهش ،مؤلفهها ،معیارها ،و شاخصهای پژوهش از
مبانی نظری تحقیق استخراج شد .سپس ،توسط کارشناسان تدقیق ،بومیسازی ،و اولویتبندی شد .برای جمعآوری
اطالعات مورد نیاز از دو شیوة کتابخانهای و میدانی استفاده شده است .در بخش کتابخانهای ،به گردآوری اطالعات
توصیفی از کتابها ،مقاالت ،گزارشها ،و سالنامههای آماری پرداخته شد و در بخش میدانی ،گردآوری اطالعات از طریق
نمونهگیری و با استفاده از ابزار پرسشنامه ،مصاحبه ،و مشاهده اناام شده است .جامعة آماری تحقیق  56نفر از
کارشناسان و متخصصان اداری ،دانشگاهی ،و سایر افراد بوده است .به علت ناآشنایی بیشتر کارشناسان با مفاهیم شهر
هوشمند ،فقط کارشناسانی در جامعة آماری گناانده شدهاند که با مفهوم شهر هوشمند آشنا بودهاند .روش نمونهگیری
اشباع نظری بوده و بهوسیلة این روش در تعداد  18نمونه نگارندگان به اهداف خود رسیدند .یعنی تا این تعداد نمونه نظر
متفاوتی ارائه میشد .بعد از این تعداد نظر جدید و متفاوتی نسبت به آرای قبلی ارائه نشد .بنابراین 18 ،نمونه تأیید شد .در
این پژوهش نخست میزان اهمیت و تأثیر شاخصها در هوشمندی شهرها سناش شد و با ابزارهای اس پی اس اس
تحلیل شد .سپس ،میزان تأثیر و همچنین تأثیرات متقابل مؤلفهها ،معیارها ،و شاخص ها سناش و با نرمافزار میکمک
تحلیل شد .به دلیل اینکه از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده ،تحقیق ترکیبی (مدل متوالی اکتشافی) است .ترکیب در
مرحلة نتیاهگیری اناام شده است .در هر دو پرسشنامه از نظر کارشناسان و متخصصان این حوزه استفاده شده است.

محدودۀموردمطالعه 
شهر زناان از شهرهای بخش شرقی استان زناان است که بر سر راه تهران -تبریز در ارتفاع متوسط  8009متر از سطح
دریا واقع شده است .این شهر در مدارهای  41درجه و  10دقیقه تا  41درجه و  95دقیقة طول شرقی و  90درجه و 93
دقیقه تا  41درجه و  90دقیقة عرض شمالی قرار گرفته است (شکل  .)5زناان ،بهعنوان اولین و بزرگترین نقطة شهری
استان ،بهعنوان یکی از شهرهای میانهاندام بزرگ کشور در ردة جمعیتی  156تا  566هزار نفری با جمعیت  518961نفر
در سال  8935است که  06/39درصد از جمعیت شهری استان را در خود جای داده و مرکز سیاسی -اداری استان زناان
محسوب میشود .شهر زناان به دلیل قرارگیری در مسیر ارتباطی تهران– تبریز– اروپا؛ برخورداری از شبکة ارتباطی
بزرگراهی ،ریلی ،هوایی؛ واقعشدن در محدودة نسبتاً نزدیک به تهران؛ وجود زیرساختهای صنعتی تاهیزشده در
مقیاس ملی و منطقهای؛ توان جذب گردشگری تاریخی ،طبیعی ،و اکوتوریسم؛ وجود مراکز دانشگاهی متعدد و احراز
قطب علمی در رشتههای پایه (فیزیک و غیره) شرایط الزم را برای توسعة هوشمندانه دارد .بر اساس تقسیمات کالبدی
جدید ،شهر زناان به شش منطقة شهرداری تقسیم شده است که بهنظر میرسد این تقسیمبندی از نظر اجرایی و
خدماتی عینیتر است .نقشة عمومی شهر در شکل  5و بخش کوچکی از دادههای عینی در جدول  4ارائه شده است.
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شکل.3موقعیتشهرزنجان 
.شاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات شهر زنجان 

جدول0

نامشاخص

واحد

میزانشاخص

توسعة شبکة فیبر نوری

متر

966

تعداد نقاط دسترسی به شبکة فیبر نوری (ساختمانهای اصلی ،فرعی ،و تقاطعها)

متر

4

پهنای باند اینترنت

مگابیت بر ثانیه

4

تعداد نود شبکه

نود

066

تحقق شبکة محلی

درصد

31

ارائة خدمات الکتریکی به شهر و شهروند

تعداد

84

مکانیزهکردن امور شهرداری

درصد

56

میزان فضای ذخیرهسازی سازمانها

ترابایت

95

تعداد سرورهای تحت کنترل

تعداد

91

میزان تأمین برق اضطراری

کیلوولت بر آمپر

86

ارائة خدمات الکتریکی به ماموعة داخلی شهرداری

تعداد

84

تعداد سابپورتال شهرداری

تعداد

18

سرویسهای نرمافزاری مرتبط با شهروندان در وبسایت شهرداری زناان

تعداد

86

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

تعداد

90

تعداد جی پی اسهای نصبشده بر روی اتوبوسها 

تعداد

496

تعداد دورههای آموزشی برگزارشده

دوره

31

تعداد افراد آموزشدیده در دورههای آموزشی

نفر

516

سرویسهای نرمافزاری مرتبط با شهروندان در وبسایت شهرداری زناان

تعداد

86

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

تعداد

90

تعداد کل مشترکان اینترنت پهن باند 

مشترک

018415

ضریب نفوذ اینترنت پهن باند سیار (همراه) 

درصد

15/11

ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت 

درصد

48/65

میزان جمعیت استفادهکننده از گوشی هوشمند 

درصد

18

درصد خانوارهای دارای رایانه 

درصد

11/8

مأخذ:سازمان فناوری اطالعات شهرداری زنجانوسازمانفناوریاطالعاتايران 

میزان جمعیت استفادهکننده از گوشی هوشمند در شهر زناان  81درصد از میانگین کشوری باالتر است .خانوارهای
دارای رایانه در کشور  01/15درصد است؛ در حالی که این میزان در شهر زناان  11/8درصد است .مشترکان اینترنت
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پهن باند ثابت به ازای هر  866نفر در سطح کشور  3/65و در زناان  48نفر است .همچنین ،مشترکان فعال پهن باند
سیار به ازای هر  866نفر در کشور  11/01نفر و در شهر زناان  15/11نفر است .توضیح اینکه آمار کشور کلی بوده و
مربوط به شهر و روستا است و آمار رسمی در خصوص شهرهای کشور وجود ندارد (سازمان فناوری اطالعات ایران،
.)8931

بحثويافتهها 

پورنومو و هارجانتو )1681( 8با بررسی بیش از سی مقالة علمی در خصوص مؤلفهها ،معیارها ،و شاخصهای شهر هوشمند
و تأثیر و اهمیت آنها نسبت به ارائة شاخصهای شهر هوشمند اقدام کردهاند .معیارها و شاخصهای استفادهشده در این
تحقیق ،که توسط کارشناسان نیز اولویتبندی و وزندهی شده بودند ،با ضریب باالی همبستگی ،با نتایج تحقیق حاضر
دارای اشتراکاتی بوده و همراستا هستند .همچنین ،پژوهش حاضر در ابعاد مختلف با تحقیقات اناامشده همسوست؛ از
جمله از نظر اهمیت و اولویتبندی شاخصها با نتایج تحقیقات افضالن و همکاران ( ،)1681یگیتکانالر و همکاران
( ،)1681دامری ( ،)1681آبال و همکاران ( )1681همراستاست .همچنین ،از بُعد تأثیرات متقابل و میزان اثرگذاری و
اثرپذیری معیارهای هوشمندی شهر ،با نتایج پژوهشهای بولیوار ( ،)1681مورا و همکاران ( ،)1681نیروتی و همکاران
( ،)1684کسوانی و کومار ( ،)1681آنتوپولوس و فیتسیلیس ( )1684همراستا و همسوست.
بندیشاخصهایشهرهوشمند 


اولويت

نتایج حاصل از پرسشنامهها و تحلیل آنها با استفاده از آزمون فریدمن ،میزان اهمیت هر معیار و شاخص را تعیین کرد.
جدول  5اولویتبندی مؤلفهها و معیارها و جدول  0اولویتبندی شاخصهای مؤثر در هوشمندی شهر زناان را نشان
میدهد.
همانطورکه مالحظه میشود ،سه مؤلفة تحرک هوشمند ،حکمروایی هوشمند ،و اقتصاد هوشمند با اوزان ،6/68511
 ،6/68934و 6/68918بهترتیب اولویت اول تا سوم و دارای باالترین وزن و اهمیت در هوشمندسازی شهرها هستند.
معیارهای مؤلفة تحرک هوشمند شامل زیرساخت فناوری ،دسترسی ملی ،محلی ،و تحرک پایدار بوده که بهترتیب با
اوزان  ،6/68063 ،6/68083 ،6/68051و  6/68414اولویتبندی شدهاند .دو معیار مؤلفة حکمروایی هوشمند شامل
خدمات عمومی– اجتماعی و حاکمیت شفاف با اوزان  6/68090و  6/68859دارای اهمیت بودهاند .همچنین ،معیارهای
مؤلفة اقتصاد هوشمند بهترتیب تعامالت بینالمللی ،بهرهوری ،نوآوری ،کارآفرینی ،تصویر اقتصادی شهر ،و انعطافپذیری
بازار کار با اوزان  ،6/68808 ،6/68455 ،6/68544 ،6/68531 ،6/68068و  6/66311بهترتیب دارای بیشترین وزن و
اهمیت در هوشمندسازی شهر بودهاند .آنچه از این بخش درک میشود اینکه هوشمندی در کشور ما با تحرک هوشمند
آغاز میشود .اقتصاد هوشمند موجبات توسعه و تعالی آن میشود و حکمروایی هوشمند آن را تثبیت میکند .بنابراین،
ارتقای سطح (فناوری و بهروزسازی) ،ایااد تنوع و توسعة زیرساختهای حمل و نقل الفبای شهر هوشمند در شهرهای
همسان شهر زناان است.

1. Purnomo Fredy and Harjanto Meyliana, Prabowo
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بندیمؤلفههاومعیارهایتأثیرگذاردرهوشمندیشهرزنجان 


.اولويت
جدول3

مؤلفهها 


اولويت 

وزننهايی 

اقتصاد هوشمند

سوم

6/68918

تحرک هوشمند

اول

6/68511

مردم هوشمند

چهارم

6/68894

زندگی هوشمند

پنام

6/68633

محیط زیست هوشمند

ششم

6/68648

حکمروایی هوشمند

دوم

6/68934

مأخذ:نگارندگان 0502،

معیارها 
نوآوری
کارآفرینی
تصویر اقتصادی شهر
بهرهوری
انعطافپذیری بازار کار
تعامالت بینالمللی
دسترسی محلی
دسترسی ملی
زیرساخت فناوری
حمل و نقل پایدار
صالحیت شهروندان
یادگیری مادامالعمر
اختالط قومی -اجتماعی
انعطافپذیری شهروندان
خالقیت
بینالمللیبودن
مشارکت
امکانات فرهنگی
شرایط بهداشتی
امنیت فردی
کیفیت مسکن
امکانات آموزشی
جاذبة گردشگری
انساام اجتماعی
جذابیت طبیعی
عدم آلودگی
حفظ محیط زیست
مدیریت پایدار منابع
خدمات عمومی اجتماعی
حاکمیت شفاف

اولويت 
1
3
81
0
15
5
4
9
8
86
16
85
96
11
1
80
84
10
18
81
19
88
13
81
14
11
11
89
1
83

وزننهايی 
6/68544
6/68455
6/68808
6/68531
6/66311
6/68068
6/68063
6/68083
6/68051
6/68414
6/68891
6/68985
6/66161
6/66191
6/68561
6/68183
6/68910
6/66111
6/68895
6/68814
6/66310
6/68485
6/66183
6/68910
6/66344
6/66101
6/68880
6/68945
6/68090
6/68859
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بندیشاخصهایتأثیرگذاردرهوشمندیشهرها 


.اولويت
جدول6
شاخص 

ضریب نفوذ اینترنت
استراتژی برنامهریزی در سطح شهرداری

اولويت 
8
1

وزن 
6/68034
6/68011

شاخص 
میزان رضایت از کیفیت سیستم بهداشتی
میزان بازیافت زباله و استفادة مادد

میزان دسترسی به دولت الکترونیک

9

6/68014

میزان مصرف منابع (آب ،برق ،و گاز)

59

میزان دسترسی به دادههای باز

4

6/68018

درصد تاهیز سیستم فاضالب خانگی

54

میزان مشارکت در کار داوطلبانه

5

6/68010

تعداد کتابخانههای عمومی و تعداد اعضا

55

6/68191

میزان دسترسی به خدمات هوشمند

0

6/68015

میزان تصفیة فاضالب

50

6/68183

میزان دسترسی به وایفای در اماکن عمومی

1

6/68019

میزان شمول بیمة سالمت

51

6/68831

میزان کنترل هوشمند ترافیک

1

6/68018

میزان شبکة دوچرخهسواری

51

6/68831

میزان اشتراک باند وسیع موبایل

3

6/68003

میزان رضایت از خدمات پلیس

53

6/68818

میزان برخورداری از دوربینهای مداربسته

86

6/68001

تعداد مؤسسات عمومی حفاظت از طبیعت

06

6/68815

تعداد کالسهای هوشمند

88

6/68005

میزان فراگیربودن برند اقتصادی شهر

08

6/68808

میزان روشهای مختلف حمل و نقل

81

6/68009

میزان تالشهای فردی حفاظت از طبیعت

01

6/68851

میزان اشتراک باند وسیع تلفن ثابت

89

6/68008

میزان پیادهراه در شهر

09

6/68851

میزان کنترل هوشمند تقاطعها

84

6/68053

تعداد پزشکان نسبت به جمعیت

04

6/68840

میزان هوشمندی سیستم ثبتنام مدارس

85

6/68050

سرانة فضای سبز

05

6/68848

میزان نصب کنتورهای هوشمند

80

6/68058

نرخ جرم

00

6/68891

میزان سفارشها و تدارکات الکترونیکی

81

6/68043

تعداد تخت بیمارستان نسبت به جمعیت

01

6/68818

سطح مهارتهای رایانهای

81

6/68041

مساحت فضاهای تفریحی و اوقات فراغت

01

6/68630

میزان دسترسی به اینترنت در بخش خانگی

83

6/68044

تعداد دانشآموزان نسبت به جمعیت

03

6/68638

تعداد رایانهها در خانوارها

16

6/68041

نرخ مرگ با حمله

16

6/68611

تعداد شرکتهای تولیدکنندة فناوریهای پیشرفته

18

6/68091

میزان مهارتهای زبان خارجی

18

6/68654

میزان رضایت از کیفیت حمل و نقل عمومی

11

6/68098

میزان مشارکت در دورههای زبان

11

6/68618

میزان رضایت از دسترسی به حمل و نقل عمومی

19

6/68011

میزان رضایت از خدمات اورژانس

19

6/66318

نرخ اشتغال در بخشهای دانشبنیان

14

6/68015

میزان رأیدهندگان در انتخابات

14

6/66318

میزان حمل و نقل هوایی مسافر

15

6/68018

نرخ بیکاری

15

6/66301

میزان دسترسی بینالمللی

10

6/68083

میزان رضایت از شفافیت نظام اداری

10

6/66350

سرانة شبکة حمل و نقل عمومی

11

6/68088

میزان آموزش حقوق شهروندی

11

6/66341

میزان حمل و نقل هوایی بار

11

6/68068

نرخ امید به زندگی

11

6/66396

میزان تولید ناخالص داخلی

13

6/68531

میزان رضایت از مبارزه با فساد

13

6/66134

تعداد شرکتهایی با دفتر بینالمللی

96

6/68511

میزان اشتغال پارهوقت

16

6/66113

میزان نظارت پلیس و کنترل هوشمند جرم

98

6/68501

میزان رضایت از وضعیت مسکن شخصی

18

6/66115

تعداد مراکز تحقیقاتی ،دانشگاههای برتر و ...

91

6/68553

میزان مدیریت شکایات و امنیت اطالعات

11

6/66100

میزان ثبت اختراع

99

6/68548

میزان توسعة افقی شهر بدون الزامات خاص

19

6/66153

میزان رضایت از ایمنی شخصی

94

6/68511

میزان انتشار گازهای گلخانهای

14

6/66141

تعداد شاغالن در صنایع خالق و فناور

95

6/68561

میزان آلودگی صوتی

15

6/66198

درصد مردم با تحصیالت عالی

90

6/68435

میزان جمعیت متقاضی در سطوح ISCED 0-5

10

6/66131

سرانة بودجة محقق شهرداری

91

6/68411

میزان نگرش دوستانه به مهاجرت

11

6/66138

درصد هزینههای تحقیق و توسعه

91

6/68401

میزان هزینههای فرهنگی

11

6/66114

میزان آموزش مهارتهای کارآفرینی

93

6/68405

درصد شهروندان متولدشده در خارج از شهر

13

6/66111

ضریب جینی

46

6/68451

میزان بیماریهای مزمن تنفسی کشنده

36

6/66108

میزان اطالعات حمل و نقل عمومی پویا

48

6/68458

تعداد روزهای آلوده در یک سال

38

6/66154

میزان تحرک سبز (خودرو با آالیندگی کم)

41

6/68441

میزان ساعات آفتابی

31

6/66141

سرانة مطالعه

49

6/68498

میزان بینش برای گرفتن یک شغل جدید

39

6/66191

تعداد شرکتهای جدید ثبتشده

44

6/68930

میزان اقامت شب گردشگران

34

6/66183

میزان اسکان غیررسمی

45

6/68913

میزان متوسط فضای زندگی فردی

35

6/66035

میزان رضایت از کیفیت سیستم آموزشی

40

6/68901

میزان بازدید از موزهها نسبت به جمعیت شهر

30

6/66014

میزان درک خطر شخصی فقر

41

6/68945

میزان تلفات ناشی از تصادفات رانندگی

31

6/66058

نرخ خوداشتغالی

41

6/68998

میزان حضور در سینما نسبت به جمعیت شهر

31

6/66091

نرخ فقر

43

6/68981

درصد کثرت قومی -فرهنگی

33

6/66010

میزان رضایت از دسترسی به سیستم آموزشی

56

6/68131

میزان ذرات جامد هوا

866

6/66081

مأخذ:نگارندگان 0502،

اولويت 
58
51

وزن 
6/68118
6/68115
6/68109
6/68141
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در بررسی تحلیلی یافتهها ،شاخصهای ضریب نفوذ اینترنت ،استراتژی برنامهریزی در سطح شهرداری ،و میزان دسترسی
به دولت الکترونیک بهترتیب دارای اوزان  ،6/68011 ،6/68034و  6/68014دارای اهمیت و تأثیر بیشتری نسبت به سایر
شاخصها بودهاند .همچنین ،شاخصهای میزان ذرات جامد هوا ،درصد کثرت قومی -اجتماعی ،و میزان حضور در سینما
بهترتیب دارای اوزان  ،6/66010 ،6/66081و  6/66091دارای کمترین اهمیت و وزن هستند .با توجه به میزان اهمیت و تأثیر
مؤلفهها ،معیارها ،و شاخصهای مؤثر در هوشمندی شهرها ،مشخص میشود که مؤلفهها ،معیارها ،و شاخصهای مربوطه در هر
سه اولویتبندی رتبههای تقریباً همسانی بهدست آوردهاند .بدین ترتیب ،مؤلفه و معیاری که در اولویتبندی در رتبة باالتری قرار
گرفته است دارای شاخصهای بااهمیتتری نیز هست و بالعکس مؤلفه و معیاری که در اولویتهای پایینی قرار دارد شاخصهای
کماهمیتتری داراست .تحلیل نتایج مشخص میکند که تسهیالت و امکانات زیرساختی دارای اهمیت زیاد و به نوعی
استراتژیکاند .حکمروایی مفهومی است که به صورت خاص مشارکت شهروندان را در اولویت قرار میدهد و به شهروندان اجازة
مشارکت در تصمیمگیری را میدهد .فناوری اطالعات و ارتباطات ،بهعنوان وسیلهای در دسترس ،مشارکت شهروندان و
دسترسی به اطالعات و دادههای مربوط به مدیریت شهری را بهخوبی مهیا میکند .با ایااد یک سیستم حکمروایی پیوسته و
کارآمد ،موانع مربوط به ارتباط و همکاری میتواند از میان برداشته شود .این نتیاه لزوم تغییر نگرش و تغییر پارادایم سنتی
مدیریت را خاطرنشان میکند و همچنین الفبای مدیریت یکپارچة شهری است .تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد بر
طرحهای هوشمندسازی در همة پژوهشها نمایان است .این امر نشاندهندة اهمیت خاص تأمین مالی پروژههاست .درواقع،
بسیاری از تصمیمات توسعة شهری بر اساس عوامل مالی اتخاذ میشود .همچنین ،امروزه شهرها در انزوا و بدون ارتباط سازنده
پیشرفتی نخواهند داشت و دولت الکترونیک ،که زیرماموعهای از شهر هوشمند است ،به نوعی مقدمهای برای شهر هوشمند
محسوب میشود .اجرای کامل آن تمرینی برای هوشمندسازی و اتصال بخشهای مختلف شهری است.
سنجشاثرهایمتقابلمعیارها 

در ماتریس اثرهای متقابل هوشمندی 96 ،معیار موجود بوده که با چهار بار چرخش به مطلوبیت و پایایی رسیده است .تعداد
 414رابطه دارای صفر 163 ،رابطه دارای یک 815 ،رابطه دارای دو ،و  841رابطه دارای  9بوده است .بنابراین ،درصد پُرشدگی
ماتریس  51/11درصد است .بهنظر میرسد سیستم در این حالت ناپایدار و پراکندگی و تأثیر عوامل بر همدیگر نسبتاً زیاد بوده
است؛ زیرا مفهوم شهر هوشمند و شاخصهای آن ،همان طور که قبالً تشریح شده ،هوشمند و پیشرفته بوده که اغلب در
شهرها بیگانه است یا توانایی سناش آنها از حیث عینی و ذهنی بسیار کم است .بنابراین ،درصد پُرشدگی باالی  56درصد
بهنظر میرسد باالتر از میانگین بوده و قابل قبول باشد .چرخش دادهای بنا به پیشنهاد نرمافزار چهار بار انتخاب شد .در بار
چهارم به مطلوبیت و بهینهشدگی 866درصد رسید .این مطلوبیت برای ماتریس اثرهای مستقیم و همچنین اثرهای بالقوة
مستقیم  866بوده که نشان میدهد پرسشنامه و پاسخهای آن دارای پایایی مطلوب و قابل اطمینانی بودهاند.
تحلیلاثرهایمستقیممعیارها (MDI)0

متغیرها در نرمافزار میکمک دارای دو نوع تأثیرند :تأثیر مستقیم و تأثیر غیرمستقیم .تحلیل اثرهای مستقیم درواقع نتیاة
برهمکنش دادههای ماتریس اولیه است و تحلیل اثرهای غیرمستقیم نتیاة محاسبة توانهای باالتر و تکرار ماتریس اولیه
است .تحلیل اثرهای مستقیم میتواند ویژگیهای ذاتی هریک از عوامل را در محیط شکلگرفته از همة عوامل تبیین کند و
در نهایت بهمنظور تحلیل کلیدیترین و اثرگذارترین عوامل باید از مقایسة دو تحلیل اثرهای مستقیم و غیرمستقیم بهره
برد .با توجه به فرایند تحلیل تأثیرات متقاطع در روابط مستقیم ،چهار دسته از متغیرها مشخص شد .این متغیرها
نقشهای متفاوتی در پویایی سیستم دارند .نتایج تحلیل اثرهای مستقیم معیارها در شکل  0آورده شده است.

1. Matrix of Direct Influences

سنجشتأثیرپذيریشهرازنماگرهایشهرهوشمند...

متغیرهایتنظیمی

متغیرهایهدف

تاثیرگذاری

متغیرهای دووجهی
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متغیرهایاهرمیثانویه

متغیرهایمستقل

تاثیرپذیری

شکل  .6نمودار تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم معیارها
بر اساس شکل  ،0متغیرهای تعیینکننده یا تأثیرگذار بحرانیترین مؤلفهها هستند؛ زیرا تغییرات سیستم وابسته به
آنهاست .میزان کنترل این متغیرها بسیار مهم است .این متغیرها عبارتاند از :حمل و نقل پایدار و ایمن و یادگیری
مادامالعمر .این معیارها مهم ترین عوامل و متغیرهای تأثیرگذار در هوشمندی شهر هستند که ارتقای آنها برای پایداری
سیستم بسیار مهم خواهد بود .این متغیرها بهعنوان محیط سیستم محسوب میشوند و خود سیستم قادر به دستکاری آنها
نیست .متغیرهای ریسک ظرفیت بسیار باالیی برای تبدیلشدن به بازیگران کلیدی سیستم را دارا هستند؛ زیرا به علت
ماهیت ناپایدارشان پتانسیل تبدیلشدن به نقطة انفصال سیستم را دارا میباشند و در رویکرد استراتژیک دارای اهمیت
ویژهای هستند .این متغیرها عبارتاند از :صالحیت و توانمندی شهروندان ،حکمروایی شفاف ،و مشارکت شهروندان.
سیستم دارای تعداد کمی متغیر دووجهی (زیرساخت فناوری) است؛ این حالت از سیستم نشان از قدرت تأثیرگذاری پایین
بازیگران سیستم بر کنترل و هدایت سیستم است .متغیرهای هدف بیش از آنکه تأثیرگذار باشند تأثیرپذیرند .بنابراین ،آنها
را میتوان با قطعیت قابل قبولی بهعنوان نتایج تکامل سیستم شناسایی کرد .با دستکاری این متغیرها میتوان به تغییرات
و تکامل سیستم در جهت مورد نظر دست یافت .بنابراین ،این متغیرها پیش از آنکه نتایج از پیش تعیین شدهای را به
نمایش گذارند ،نمایانگر اهداف ممکن در سیستماند .این متغیرها عبارتاند از :جاذبة گردشگری و امکانات آموزشی.
متغیرهای وابسته تأثیرگذاری پایین و تأثیرپذیری بسیار زیادی دارند .بنابراین ،آنها نسبت به تکامل متغیرهای تأثیرگذار و
دووجهی بسیار حساساند .آنها متغیرهای خروجی از سیستم هستند .این متغیرها جزو اهداف سیستم محسوب میشوند.
این متغیرها عبارتاند از :بهرهوری شهر ،میزان آلودگی ،حفظ محیط زیست ،تعامالت بینالمللی ،مدیریت پایدار منابع،
انعطافپذیری بازار کار ،شرایط و امکانات بهداشتی ،و انعطافپذیری شهروندان .متغیرهای تنظیمی میتوانند به صورت
پیدرپی بهعنوان اهرم ثانویة اهداف و متغیرهای ریسک عمل کنند .این متغیرها عبارتاند از :حمل و نقل پایدار و ایمن،
امکانات فرهنگی ،دسترسی ملی ،و خدمات عمومی -اجتماعی .همانطورکه مشاهده میشود ،بیشتر متغیرها در سطح
محلی قرار گرفتهاند و در سطح بینالمللی و ملی متغیر تأثیرپذیر کمتر دیده میشود .نکتة حائز اهمیت اینکه درصد بسیار
باالیی از اقدامات وابسته به مدیریت محلی است.
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بر اساس خروجی ماتریس و شکل  86 ،1معیاری که بیشترین تأثیرگذاری مستقیم را در سیستم داشتهاند به ترتیب
امتیاز عبارتاند از .8 :زیرساخت فناوری ()011؛  .1توانمندی و صالحیت شهروندان ()055؛  .9حکمروایی شفاف ()086؛
 .4مشارکت شهروندان ()583؛  .5امکانات فرهنگی ()446؛  .0حمل و نقل پایدار و ایمن ()446؛  .1یادگیری مادامالعمر
()413؛  .1میزان جاذبة گردشگری ()460؛  .3امکانات آموزشی ()935؛  .86دسترسی ملی ( .)935همچنین 86 ،معیاری
که تأثیرپذیری مستقیم در هوشمندی شهر دارند به ترتیب امتیاز و اولویت عبارتاند از .8 :توانمندی و صالحیت
شهروندان ()541؛  .1میزان آلودگی شهر ()561؛  .9بهرهوری شهری ()431؛  .4کارآفرینی در شهر ()431؛  .5حکمروایی
شفاف ()409؛  .0جاذبة گردشگری شهر ()446؛  .1میزان تعامالت بینالمللی ()446؛  .1حفظ محیط زیست ()481؛ .3
امکانات آموزشی ()914؛  .86مشارکت شهروندان (.)914

شکل.0نمايشهندسیتأثیراتمستقیممعیارها 

تحلیلاثراتغیرمستقیممعیارها) 0(MII

توانهای دوم به بعد تا درجة پایداری ماتریس ،که در این پژوهش چهار مرتبه تکرار میشود ،در محاسبة نرمافزار میکمک
ماتریس اثرهای غیرمستقیم را تشکیل میدهد .با توجه به فرایند تحلیل در روابط غیرمستقیم همانند روابط مستقیم ،چهار
دسته از متغیرها مشخص شد .نتایج بهدستآمده در بخش تحلیل اثرهای غیرمستقیم معیارها در جدول  1ارائه شده است.
جدول.0اثرهایغیرمستقیممعیارها 
نوعمعیار 
تعیینکننده یا تأثیرگذار
ریسک
دووجهی
هدف
وابسته یا تأثیرپذیر
گسسته
مستقل

اهرمی ثانویه
تنظیمکننده

نتیجه 
دسترسی ملی
حکمروایی شفاف ،مشارکت شهروندان ،حمل و نقل پایدار و ایمن ،و خدمات عمومی و اجتماعی
زیرساخت فناوری ،توانمندی ،و صالحیت شهروندان
جاذبة گردشگری ،امکانات آموزشی ،امکانات فرهنگی ،تعامالت بینالمللی ،انعطافپذیری شهروندان ،ذهنیت
باز ،انعطافپذیری بازار کار ،ایمنی و امنیت فردی ،شرایط بهداشتی ،مدیریت پایدار منابع ،حفظ محیط زیست،
بهرهوری ،کارآفرینی ،و عدم آلودگی
کیفیت مسکن ،خالقیت ،نوآوری ،اختالط قومی -اجتماعی ،انساام اجتماعی ،تصویر اقتصادی یا برند شهر و
جذابیت طبیعی شهر
دسترسی محلی
انعطافپذیری شهروندان و حمل و نقل پایدار و ایمن

1. Matrix of Indirect Influences
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 86معیاری که با توجه به خروجی نرمافزار ،تأثیرگذاری غیرمستقیم ،و همچنین دارای اولویت و امتیاز باالیی بودهاند
عبارتاند از :زیرساخت فناوری ( ،)009حکمروایی ( ،)085صالحیت و توانمندی شهروندان ( ،)066مشارکت (،)565
دسترسی ملی ( ،)401حمل و نقل عمومی ( ،)441خدمات عمومی– اجتماعی ( ،)445دسترسی محلی ( ،)486امکانات
فرهنگی ( ،)486یادگیری مادامالعمر ( .)460همچنین 86 ،معیاری که تأثیرپذیری غیرمستقیم باالیی داشته و دارای
اولویت و امتیاز بهتری بودهاند عبارتاند از :آلودگی ( ،)563صالحیت و توانمندی شهروندان ( ،)561بهرهوری (،)438
کارآفرینی ( ،)416حکمروایی ( ،)410محیط زیست ( ،)493تعامالت بینالمللی ( ،)491گردشگری ( ،)418مشارکت (،)930
شرایط بهداشتی ( .)930طبق خروجی نرمافزار میکمک ،رتبهبندی معیارهای شهر هوشمند ،اولویت و امتیاز آنها
بهصورت کلی در جدول  1قابل مالحظه است.
کلیرتبهبندیاثرمعیارهادرهوشمندیشهرزنجان 

جدول.2نتايج
تأثیرگذاری

معیار 

تأثیرپذيری

رتبه 

معیار 

8
1
9
4

فناوری
صالحیت
حکمروایی
مشارکت

مستقیم 
011
055
086
583

صالحیت
آلودگی
کارآفرینی
بهرهوری

5

حمل و نقل

446

حکمروایی

409

0
1

فرهنگی
یادگیری

446
413

تعامالت
گردشگری

446
446

1

گردشگری

460

محیط زیست

481

3
86
88
81
89
84
85
80
81
81

دسترسیملی
آموزشی
خدمات ع .ا
دسترسیمحلی
انعطاف ش.
تعامالت
بهرهوری
اختالط
ذهنیت باز
آلودگی

935
935
914
956
991
980
139
111
153
153

مشارکت
آموزشی
منابع
فرهنگی
بهداشتی
فناوری
ذهنیت باز
انعطاف
انعطاف ش.
خدمات ع .ا

914
914
911
908
908
991
991
911
911
911

83

جذابیت شهر

141

حمل و نقل

965

16

محیط زیست

141

انساام

965

18
11
19
14
15
10
11
11
13
96

امنیت
کارآفرینی
خالقیت
بهداشتی
منابع
برند شهر
مسکن
انعطاف
نوآوری
انساام

191
115
184
184
184
169
169
831
803
803

دسترسیمحلی
امنیت
دسترسی ملی
اختالط
نوآوری
خالقیت
یادگیری
برند شهر
جذابیت شهر
مسکن

139
139
111
191
115
169
803
895
895
13

مستقیم 
541
561
431
431

معیار 
فناوری
حکمروایی
صالحیت
مشارکت
دسترسی
ملی
حمل و نقل
خدمات ع .ا
دسترسی
محلی
فرهنگی
یادگیری
آموزشی
گردشگری
تعامالت
انعطاف ش.
بهرهوری
ذهنیت باز
اختالط
امنیت
محیط
زیست
جذابیت
شهر
کارآفرینی
بهداشتی
آلودگی
انعطاف
خالقیت
منابع
مسکن
برند شهر
انساام
نوآوری

تأثیرگذاری

معیار 

تأثیرپذيری
غیرمستقیم 
563
561
438
416

غیرمستقیم 
009
085
066
565

آلودگی
صالحیت
بهرهوری
کارآفرینی

401

حکمروایی

410

441
445

محیط زیست
تعامالت

493
491

486

گردشگری

418

486
460
914
913
909
948
961
118
110
145

مشارکت
بهداشتی
منابع
آموزشی
فرهنگی
ذهنیت باز
فناوری
حمل و نقل
انعطاف
خدمات ع .ا

930
930
910
915
910
949
996
911
981
984

190

امنیت

963

198

انعطاف ش.

963

114
111
181
160
168
168
838
810
811
850

انساام
دسترسیمحلی
دسترسی ملی
اختالط
نوآوری
خالقیت
یادگیری
جذابیت شهر
برند شهر
مسکن

113
110
119
196
166
831
813
850
890
39
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نتیجهگیری 

بر طبق نتایج تحلیلی ،مؤلفههای تحرک هوشمند ،حکمروایی هوشمند ،و اقتصاد هوشمند بهترتیب اولویت اول تا سوم را
در هوشمندسازی شهر کسب کردند .از بین سی معیار ،معیارهای زیرساخت فناوری ،خدمات عمومی– اجتماعی ،دسترسی
ملی و محلی ،و تعامالت بینالمللی بهترتیب دارای بیشترین وزن و اهمیت بودهاند .از میان  866شاخص شهر هوشمند،
 86شاخص ضریب نفوذ اینترنت ،استراتژی برنامهریزی در سطح شهرداری ،میزان دسترسی به دولت الکترونیک ،میزان
دسترسی به دادههای باز ،میزان مشارکت در کار داوطلبانه ،میزان دسترسی به خدمات هوشمند ،میزان دسترسی به
وایفای در اماکن عمومی ،میزان کنترل هوشمند ترافیک ،میزان اشتراک باند وسیع موبایل ،میزان برخورداری از
دوربینهای مدار بسته حائز امتیاز و اولویت باالتر شدهاند .تحلیل نتایج این بخش نشان داد که مؤلفهها ،معیارها ،و
شاخصها در هر سه اولویتبندی رتبههای تقریباً همسانی بهدست آوردهاند .بدین ترتیب ،مؤلفه و معیاری که در
اولویتبندی در رتبة باالتری قرار گرفته است دارای شاخصهای بااهمیتتری نیز هست و بالعکس مؤلفه و معیاری که در
اولویتهای پایینی قرار دارد شاخصهای کماهمیتتری داراست.
در مرحلة دوم ،تحلیل اثر متقابل معیارها بر هوشمندی شهر بررسی شد .نتایج روش میکمک در تحلیل اثرها
نشاندهندة پراکنش نامنظم معیارها در پالن تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری است .تحلیل پالن و نمودارهای مربوطه بیانگر این
است که متغیرها در بخش تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متوسط دارای تراکم زیادی است و سیستم مورد مطالعه دارای
ناپایداری است .بر اساس خروجی تحلیل ساختاری و نرمافزار میکمک ،معیارهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر مستقیم و
غیرمستقیم مشخص شد .همچنین ،متغیرهای کلیدی ،متغیرهایی که به دلیل امکان تأثیرگذاری بر آنها و تأثیرگذاری زیاد
آنها بر سیستم دارای اهمیت استراتژیکاند ،به همین دلیل تأکید بر این متغیرها و تالش سیستم مدیریتی بهمنظور هدایت
تغییرات آیندة شهر دارای اهمیت اساسی است و شاخصهای راهبردی ،شاخصهایی که هم قابلیت دستکاری و کنترل را
دارند و هم بر پویایی و تغییر سیستم تأثیرگذارندـ با این توصیف که شاخصهایی که تأثیر بسیار زیادی دارند ولی قابل
کنترل نیستند را نمیتوان شاخص راهبردی محسوب کردـ مشخص شدند .براساس خروجیهای مدل تحلیل ساختاری و
تحلیل نمودار تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم ،شش معیار راهبردی ،کلیدی ،و استراتژیک سیستم
شناسایی شدند که برای هوشمندی شهر زناان بسیار مهماند؛ این معیارها عبارتاند از .8 :زیرساختهای فناوری؛ .1
توانمندی و صالحیت شهروندان؛  .9حکمروایی شفاف؛  .4مشارکت شهروندان؛  .5امکانات فرهنگی؛  .0جاذبههای
گردشگری .از میان این معیارها برخی در اختیار و حیطة عمل مدیران شهری بوده و برخی دیگر در سطح کالن قابل
بررسی و ارتقا هستند .آنچه مهم است اینکه پیشرفت و ارتقا در هر کدام از ابعاد و مؤلفههای شهر هوشمند بسیار اثرگذار
در هوشمندی شهر خواهد بود؛ زیرا در بررسی و ارزیابیهای سیستماتیک شهرهای هوشمند ،رشد در همة ابعاد مدنظر
نیست .بنابراین ،هر مؤلفهای که قابلیت ارتقا دارد بایستی در اولویت قرار بگیرد.
با توجه به پیچیدهبودن مفهوم شهر هوشمند ،تحلیل نتایج اثرهای آن نیز پیچیده و حساس است .نتایج تأثیرات
مستقیم و غیرمستقیم ،که به صورت یکپارچه تحلیل شدهاند ،نشان میدهد شهر هوشمند مفهومی نسبتاً نو برای شهر
زناان و عموم شهرهای ایران است .معیارهایی که دارای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری باالیی در هوشمندسازی هستند
نیازمند اقدامات زیرساختی و تغییر مفهومیاند .در شهرهای کشورمان و همچنین زناان تفکر سنتی سلسلهمراتبی باال به
پایین و تمرکزگرا حاکم است که با مفهوم شهر هوشمند سنخیتی ندارند .برای اجراییکردن شهر هوشمند و ارتقای
معیارهای مؤثر در هوشمندی نیاز به طرح و برنامههای میانمدت و بلندمدت وجود دارد .به عبارت دیگر ،همان نقشة راه
هوشمندی بایستی برای شهرها مصوب شود تا با تغییر مدیران شهری دچار خلل نشود .سیستم مدیریت شهری بایستی
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در جهت پاسخگوبودن ،عدالتمحوری ،مشارکت ،مسئولیتپذیری ،و قانونمندی حرکت کند که حکمروایی خوب شهری
بسترهای الزم را پیدا کند؛ مشاهدات غیر این را نشان میدهند .از جهتی باالبردن آگاهی ،آموزش شهروندان ،و ارتقای
سطح سواد فناوری اطالعاتی به نظر گام اساسی در اجراییکردن شهر هوشمند است .اگرچه اجراییکردن خدمات
الکترونیک ( 84خدمت) در شهرداری زناان و کسب رتبه در این زمینه در سطح کشور نشان از تحرکات مثبت به سمت
و سوی هوشمندی است ،برای نیل به شهر هوشمند برنامهریزی فرابخشی و یکپارچه و کارشناسیشده مورد نیاز است.
نهایتاً اینکه با توجه به مشکالت مفهومی ،فرایند اجرایی ،و چشمانداز شهر هوشمند در شهرهای ایران ،بهنظر میرسد
بسیج همهجانبه در عرصههای مختلف علمی -پژوهشی و تغییر در سبک زندگی و فعالیتها الزم و ضروری است.
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