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 چکیده

ست. ا پرداختههوشمند  یشهرها( در طرف عرضه و تقاضا) ذینفعان شهر هوشمند دیدگاه سههیمقا به یمحدود قاتیتحق

ز مورد نیاز ا هوشههمندسههازیاقدامات  یهاتیاولو پژوهش نیا .کندیکمک م اتیقیمهم تحق ءخلا نیکردن ا پرمقاله به  نیا

 یهاتیرا با اولو ، طراحان و ارائه دهندگان خدمات شهر هوشمند(یشهر زانیر، برنامهیشهر رانی)مد رانیگمیتصم هدیدگا

 .کند ییرا شناسااین دو گروه  واگراییو  ییتا نقاط همگرا کرده است سهیمقادر شههر اففهان  (شههروندانجامعه هدف )

گروه دوم  و نددادسال تشکیل می 11بالای  اففهانیشهروندان را  پژوهش شامل دو گروه است، گروه اولجمعیت آماری 

 یفیو از نظر روش توف یمقاله حاضر از نظر هدف کاربرد ها و ادارات شهری هستند.در سازمان امور شهری گیرانتصمیم

با  استفاده شده است. ANOVA و دمنیآزمون فر یآمار هایروش از هاپرسهشنامه لیه منظور تحلب. باشهدیم یلیتحل -

تفاوت  یمعنادار نییبه منظور تع LSD یبیدو گروه مورد مطالعه از آزمون تعق ،ههاتوجهه بهه متفهاوت بودن تعهداد نمونهه

مل حکه در هر دو گروه مورد مطالعه  دهدمیپژوهش نشان  جینتاشده است. استفاده  گروهیرونیو ب گروهیدرون نیانگیم

 نییتع تیالو ستیاز بسخت شهر هوشمند در اولویت قرار دارد.  هایرساختیزکه از هوشهمند  طیو نقل هوشهمند و مح

 نیب سهیمقا متفاوت است. ماندهیاقکه دوازده مورد ب یهشت مورد مشترک وجود دارد، در حال ،هوشهمند شهده در خدمات

آنها نشان  نیها را بییهمگرا یسو برخ کیاز شههر اففهان و شههروندان  مسهوولان یریگها و جهتبرداشهت ،هاتیاولو

 یزیربرنامه یتواند برایمشخص شده م یهایی. همگراه استمشاهده شد یشتریب یهاییواگرا گرید یاما از سهو دهد،می

 .ردیمورد استفاده قرار گ اففهان شهر سازیهوشمند در یمشارکت

 شهر اففهان.، انشهروند، خدمات شهر هوشمند ،شهر هوشمند ها:کلیدواژه
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 مقدمه .0

رغم یعل تالیجیشهر د واست، مانند شهر اطلاعات، شهر دانش  یاریبسه یهامترادف یمفهوم شههر هوشهمند دارا

و خدمت به شهروندان  یشهر تیریدر مد ICTاستفاده از  یافطلاحات به معن نی، همه افیتفاوت در کلمات و تعار

ایی را در پیش فعالیت فزاینده 1خدمات شهر هوشمندتوسعه و ارائه خدمات در جهت  یجهان یاگرچه شهرها است.

 یزهاایمردم محور باشد و به منظور بهبود ن دیبا خدمات شههر هوشمندتوسهعه " موضهو  مشهترکاین ، اما اندگرفته

ه طور ب خدمات شهر هوشمندتوسهعه در  "ی باشهدزندگ تیفیبا هدف گسهترده تر بهبود رفاه و ک یشههروندان محل

در  .(2411 ،3ماک و همکارانش؛ 11. ص ،2411و همکاران،  2آنز-فرناندز)قرار گرفته اسههت  دییمورد تأ یاگسههترده

، نندیعموم مردم بب قیرا از طر زهایسازد که چیرا ملزم م یجهان یدولتها ،متمرکز بر مردم هوشمندشهر توسهعه  ،واقع

یجاد بسههترهای گوناگون ابا شهههروندان را  حاتیو ترج ازهاین توانمی شهههر هوشههمنددر ارائه خدمات  یبرا ژهیبه و

 تیواقع نیرغم ای، علطرف کی. از (114 ص. ،1311 )سرایی و گرمسیر، ردکبرآورده های شهری مشهارکت در طر 

 یآنها در اجرا یواقع یازهای، نندهست خدمات شهر هوشمند نقش افلی را داراکه شهروندان در هر مرحله از توسعه 

 ؛2424 و همکاران، 4)نیکولاس ردیگیمورد توجه قرار نم یبه خوب نییاز بهالها به پا شههههر هوشهههمنهد یپروژه هها

شهر  یهاگسترده پروژه یگذارهیاز سرما یریجلوگ یبرااز سوی دیگر  .(2424 ،5وو ؛2424 و همکاران، 6پورومبسکو

ندان شهرو حاتیترج یشهر رانیلازم است که مد ،کنندو انتظارات شهروندان را برآورده  ازهاین توانندکه نمی هوشمند

 یهاتیدر مورد اولو یریگمیدر تصههمتواند به آنها یم این کار ،بهتر درک کنند شهههر هوشههمندخدمات در را  یمحل

 .ص ،2424 و همکاران، 1)لینکمک کند شهروندان  یفور ازیمورد نکه  یخدماتبه  عمناب صیو تخص یگذارهیسهرما

هر شخدمات  یایعمدتاً به بحث در مورد مزا یمطالعات تجرب شهتری، بیفعل یدر جامعه دانشهگاه ،حال نیبا ا .(444

در اسههتفاده  مؤثرعوامل و  (124 .ص ،2411 و همکاران، 1؛ ماک2411 و همکاران، 1)لین شهههروندان یبرا هوشههمند

در  یمحدود قاتیتحق پردازد.می (654. ص، 11،2411یه ؛14.ص ،2415 و همکاران، 14)بلانچ شهههروندان از خدمات

هوشمندسازی شهرها انجام شده است، از سوی  ریشهروندان در مورد مس یهاتیبه منظور درک اولو "تقاضها"مورد 

از  یادیهدر دادن مقدار ز یرا برا یادیهوشمند خطرات ز یاز شههرها "شههروندان یتقاضها"از  ی، عدم آگاهدیگر

ور به منظدر شهر هوشمند مطالعه دو گروه عرضه و تقاضا  .کندیم جادیاقدامات شههر هوشهمند ا یبرا منابع دولتی را
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اروپا در  ونیسیکم ریگزارش اخدر  .ضروری است آنها نیب یینقاط واگرا نیو همچن ییهمگرا یحتمالنقاط ا ییشناسا

شهروندان در " نبا قرار داد ،را در هوشمندسازی "تقاضا"به  یتوجه جد ،هوشهمند در اروپا یمورد توسهعه شههرها

ر ب تمرکزبا  ژهیبه و یکمبود مطالعات تجرب با توجه به (.2411اروپا،  ونیسی)کم نشان داده است "هوشمندسازی مرکز

، یقاتیشکاف تحق نیپاسخ به ا در، ایران شهر هوشمند بویژه در کشور شهروندان در مورد خدمات حاتیو ترج ازهاین

شهر هوشمند و میزان همگرایی و واگرایی بین شهروندان در مورد خدمات  حاتیترج مطالعه حاضهر با هدف کشف

است. شهرداری شهر اففهان با طراحی و اجرای سند نقشه  انجام شدهدیدگاه شههروندان و مسوولان در شهر اففهان 

ها های مختلف از جمله شههرسازی، خدمات شهری و سایر زمینهراه شههر افهفهان سهعی در ارئه خدمات در حوزه

به تمام مواردی که شهر  1446پنج سهاله شهشهم اففهان با عنوان اففهان  برنامه .(1444ن، دارد.) شههرداری افهفها

موضو  هوشمندسازی شهر و شهرداری نیز جزئی از  است،شهده  پرداخته افهفهان تا پنج سهال آینده به آن نیاز دارد

ر د های اجراییتعربف پروژه قبل از های ذینفعان در زمینه هوشمندسازیاز اینرو شناخت دیدگاه 1تأکیدات آن اسهت

ذینفع افههلی در شهههر این شهههر ضههروری و لازم اسههت. این پژوهش با هدف تعیین واگرایی و  همگرایی میان دو 

 وشهر هوشمند(  ، طراحان و ارائه دهندگان خدمات یشهر زانی، برنامه ر یشهر رانیمدگیران )هوشمند یعنی تصمیم

لذا این تحقیق در مقایسههه با تحقیقات فههورت گرفته در زمینه شهر  .جامعه هدف شههروندان شههر افهفهان اسهت

ه ارائه ب یشهروندان در هوشمندساز دگاهیاز د یشناخت تجربد که با متمایز و پژوهشی نوین به شمار میآی هوشهمند

ر را د تریموفق هایپروژه توانندیو مسههوولان م رانیکمک خواهد کرد و  مد شههتریب یتقاضهها یخدمات بهتر و دارا

از جمله مطالعاتی که در زمینه مشارکت شهروندان و فناوری در  .کنند فیتعردر شهر اففهان  یهوشهمندسهاز نهیزم

 ر اشاره نمود: توان به موارد زیجام شده، میشهر هوشمند در ایران و جهان ان

آزمایش به  " استفاده می کنند؟چرا شههرها از فناوری های هوشمند " در مقاله خود تحت عنوان (2421) 2آرارال

یکا در ایالات متحده آمر یک نظریه احتمالی مدیریتی برای توضههیت تغییرات در پذیرش فناوری های شهههر هوشههمند

فناوری شهر  13مطالعه شهر ایالات متحده و  321 در  OLS این تووری با اسهتفاده از مدل رگرسهیون .اسهت پرداخته

دهد که پذیرش فناوری های شهر هوشمند در واقع مشروط به این مطالعه نشان می . نتایجشهده است انجامهوشهمند 

های ایالتی، در بودجه دولتاست. از سوی دیگر،  های مدیریتیها و زمینهمحدودیت برطرف کردنو  مشوق هاایجاد 

 و تجاری شهههرها تأثیرات متبت و معناداری در پذیرش فناوری هوشههمند دارند برندهای فنی و دسههترس بودن کمک

 جغرافیا جمعیت شناسی، .استمنفی  معنادار های قدیمی و عدم درک فناوری از تأثیراتسیستم ،مناسب عدم رهبری

 اتیجامع ادب یبررسههبه  ( در مقاله خود2421و همکارانش ) 3لیمدارد.  ارتباط فناوری پذیرش با نیز دولت شههکل و

شده در  هیهوشمند منتشر شده در مجلات نما یمقاله در مورد شهرها 3316از  یشههر هوشهمند بر اسهاس متن کاو
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شامل  که پرداختند، Social Sciences Citation Indexو Science Citation Index Expanded یهاداده گاهیپا

کار، با  نیا است. 2424 لیتا آور 1111منتشر شده از سال  یتقایتحق مقالاتشهده به عنوان  یبندطبقه "همه مقالات"

نتایج شهده اسهت. متعدد انجام  یارشهته یهادگاهیهوشهمند از د یدرک شههرها یمشهترک برا یانهیزم جادیهدف ا

ارائه شده است،  یعلوم اجتماع اتیدر ادب یو مفهوم یشههر هوشهمند که به فورت نظردهد که پژوهش نشهان می

ها و خدمات و  یکه فناوراست،  دهش لیتبد دیجد یو فنعت یحوزه دانشهگاه کیبه  واکنون در حال رشهد اسهت 

 مندشپژوهش، شهر هو نیا یهاافتهیکند. بر اساس یم بیمختلف ترک یرا از رشته ها یاسهتیسه یبحث ها نیهمچن

اطلاعات و ارتباطات تحت  یرا با اسهههتفاده از فناور یکه خدمات هوشهههمند مختلفشهههده اسهههت  فیتعر یشههههر

. به طور خاص، کندیشهروندان ارائه م یزندگ تیفیو بهبود ک یشههر یهاحل چالش یهوشهمند برا یهااسهتیسه

 تیریهوشمند هستند و مد یشههرها یافهل یهایفناور IoTبزرگ و  یهاداده لیو تحل هیتجز م،یسهیب یهاشهبکه

در ( 2411) و همکارانش 1اوکتاریا خدمات شههر هوشمند هستند. یدیکل یکاربرد یهاحوزه سهتیزطیو مح یانرژ

و  اتیدبا کیستماتیس یبا بررس " کیسهتماتیسه اتیبر ادب یخدمات شههر هوشهمند: مرور "مقاله خود تحت عنوان

کاتالوگ خدمات به اند ورا مشههخص کرده یفهرسههت خدمات شهههر هوشههمند در اندونز ،یدر اندونز یحقوق یمبان

خدمات شهر هوشمند نشان داد که شهر هوشمند شامل  لیو تحل هیتجز جینتامطالعه ارائه شده است.  نیا جهیعنوان نت

 لیدتب یاطلاعات به ابزار یکه فناور ییجا ند،یآیجامعه گرد هم م یزندگ تیهفیبهبود ک یاسهههت کهه برا یخهدمهات

 هوشمند شهر یسهازادهیکنترل کننده پ ک ابزاریکند و دولت به عنوان یم نییارائه خدمات را تع تیشهود که موفقیم

 ستمیاست که توسط س یتجار سیسرو کیخدمات  ستمیخدمات مطابقت دارد. س ستمیبا مفهوم س نی. اکندیعمل م

 ها، یها، خروج یخدمات وجود دارد: ورود ستمیاسهت. شهش عنصر در س افتهیاطلاعات تجسهم  ینرم افزار فناور

 نیمهمترتعلق دارد و خدمات حمل و نقل  به %4/14دهند که  ین منتایج نشهها .ها، اجزا و حسههگرها لیاهداف، تبد

دارند عبارتند از:  64 یکه درفد بالا یبر حمل و نقل، خدمات علاوه، در شهر هوشمند ارائه شود دیاست که با یخدمات

 درفد. 64درفد و مسکن/ساختمان با  61/55درفههد، آموزش با 11/11با یمنیدرفهد، ا 3/13با  یخدمات بهداشهت

به « نشهر اهوازلاشهر هوشمند در ک یشهاخصها یابیسهنجش و ارز»با عنوان  ای( در مقاله1311) رهنما و همکارانش

 ارهیچندمع یریگمیتصممدل از استفاده  با اهواز، شهر در هوشهمند شههر یشهاخصهها تیوضهعی ابیارز و سهنجش

(GIGA-PROMETHEE ) افههزار نههرموPROMETHEE و در نهههههایههت، اسههههت شههههده پههرداخههتههه 

 اخصش دهدیم نشان هاافتهی. ه استشد یبندتیاولوهوشمند  شهر یشاخصهانظر از اهواز نشهر لاکهفتگانة  مناطق

را در  تیاهم نیکمتر 4141/4و شهاخص شهروند هوشمند با وزن  تیاهم نیشهتریب 543/4تحرک هوشهمند با وزن 

پنج  و کیو منطقة  طیشرا نیمطلوبتر نشان داد مناطق سه و دو جینتا ن،یشههر هوشمند دارد. همچن یشهاخصهها نیب

هر های ذینفع در شدیدگاه گروهدر مورد تبیین  شهر هوشمند دارا هستند. یرا از نظر شهاخصهها طیشهرا نینامطلوبتر

نشده است. تحقیقاتی که در زمینه شهر  انجامای بصورت مقایسهای جههههامع و دقیههههق در ایران مطالعههههه هوشهمند
                                                            

1. Oktaria 
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شناخت نیازهای ندرت به شده است و بهپرداخته ها و الزاماتتعاریف،ضرورتشهههده بیشهههتر بهههه  انجامهوشمند 

 . هان پرداخته شده است.که در این پژوهش به این مهم در شهر افف توجه شده است شهروندان

هوشمند اتفاق نظر حافل نشده است  یشهرها قیدق فیهوشمند، هنوز در مورد تعر یشهرها تیرغم اهم یعل

، 2411 ،همکارانو  4لوای؛ سههه 2424و همکاران،  3کولاسی؛ ن2415، همکارانو   2؛ لارا2411و همکهاران،  1ییحی)بن 

تا درک شههود که آنها تا چه  ردیقرار گ یبررسهه دمور دیهوشههمند هنوز با یشهههرها دهیچیپ تی(. اگرچه ماه144. ص

  5رولند و  541 .ص ،2411و همکاران،  6نیهستند )مارت یشهر یبه توسهعه سهنت الفمخ کردیرو کی انگریاندازه نما

هوشههمند به طور  یدر شههرها یشهههر یکارکردها ییشههروندان به عنوان کاربر نها ی(، نقش اسهاسهه1. ص، 2411،

؛ 221 .ص ،2411و همکاران،  1ینوفسههکیمی؛ سهه2424و همکاران،  1کولاسی)ن اسههت قرار گرفته دییتأمورد  یجمع

مهم  اریشههروندان در هر شهر هوشمند بس یی، همسهولیدل نی(. به هم311 .، ص2414، و همکاران 1سهودرسهتروم

 سانکی وراز اهداف مشترک به ط یابه مجموعه یابیتدس یحافهل شود که شهروندان و مقامات برا نانیاسهت تا اطم

تنو   لی(، به دل2416) 11و همکاران شههلتونو  (2411) 14کانگ و وودز ،، از جملهمطالعاتی حال نیکنند. با ایتوافق م

هداف ا نیعدم انطباق ب .انددشهوار دانستهشههروندان را  ییبه همسهو یابیدسهت ،اهداف و منافع متضهاد ،نفعانیذ ادیز

، 13پراحاراج؛ 141 .،ص2411، و همکاران 12چاترجیدر شهکست پروژه است ) یمهم لیو اهداف پروژه دل یزمانسها

 یگوهاگفت ،شهر هوشمند اتیچرخه ح تیریدر مد تیشهروندان و موفق ییبه همسو یابیدست یبرا (.31. ، ص2411

در  عیشهههروندان با تحول سر ییآشهنا یبرا یشههر رانیمد یاز سهو ،نییاز بالا به پا یارشهته نیب مطالعاتفراوان و 

شهههروندان  رایز ،( لازم اسههتیو اجتماع تالیجی، شههمول دمتالهوشههمند و ارتقا مشههارکت آنها )به عنوان  یشهههرها

؛ 2424 و همکاران 14کولاسین) هستند هوشمند یشههرها یوجود لیو دل یشههر یعملکردها ییمصهرف کننده نها

آنها منجر به  یریادگی یهاییتواناافزایش در جوامع و  یگذارهیسرما .(221 .، ص2411، و همکاران 16یمونوفسکیس

 یانسان محور کردیبا رو یمکتب فکر نای .(21. ، ص2414، همکارانو  15یروتیخواهد شد )ن یعملکرد بهتر نوآور

و سهه س  داندیم نهیزمشیمشههارکت جامعه را پ نیدهد. ایم سههوقرا به سههمت ادغام جامعه  یفناور یریگجهت

                                                            

1. Ben Yahia  
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3. Nicolas  
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7. Nicolas  

8. Simonofski  
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11. Shelton 
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 های انجام شده در زمینه شهرهایمطالعه پژوهش .ردیگیبه کار م یبزرگتر اجتماع یازهاین نیتأم یرا برا ییهایفناور

 اتیادب در .تکرار شونده وجود دارد یاجزا هوشمند یشههرها یهاچارچوبدر تعریف دهد که هوشهمند نشهان می

 یفناور، وانتیسازنده را م یاجزا نیمکررتر ،شهر هوشمنددر  یبانیو پشت یسهازادهیپ ،کیتوسهعه اسهتراتژمرتبط با 

 تاسیسسات )دولت، سؤ( و متیو خلاق ی)آموزش، نوآور یا  مردم ها( ، افرادعامل ستمیسخت افزار و س، )نرم افزار

شهر هوشمند  کیدر توسعه  تیموفق یلفه مردم براؤم. (1 .ص ،2441و همکاران،  1هادر-)ال ذکر کردها( و سازمان

ر داخل فرد د یازهایدرک ننه تنها شود. یاز آن غفلت م کیو توسعه استراتژ یفناور متیاما اغلب به ق ،است یاتیح

 (.2112. ص ،2412و همکاران،  2یاست )چوراب یضرور زین یشهر یهاها و محلهجوامع، گروه یازهایشههر بلکه ن

 .انجام شههود باید کار نیا ،را بدسههت آورند شهههر هوشههمند خدمات یمحل رشیپذ یبخواهند نرخ بالا مسههوولان اگر

 نیا رغمیوجود، عل نیشهههروندان درباره آن خدمات را درک کنند. با ا حاتیترج یشهههر رانیلازم اسههت مد نیهمچن

هستند، اما با شهروندان غالباً به عنوان  شههر هوشهمنددر هر مرحله از توسهعه  یدیکل نفعانیذ شههروندانکه  تیواقع

، همکارانو  3کولاسین) شود یرفتار م نییبالا به پادیدگاه مدیریتی از و شهر هوشمند  یپروژه ها یاجرا یموارد جانب

که به شواهد  نیاز افهلی در هوشهمندسازی این است ،نیبنابرا( 2424، 6؛ وو2424، همکارانو  4؛ پورومبسهکو2424

در این  تجربی مطالعات رایز ،ه شههودپرداخت شهههر هوشههمندشهههروندان در مورد خدمات  حاتیدر مورد ترج یتجرب

 داد شیرا افزا یشهر تیریدر مد سهازیهوشهمند به عنوان محرک افهلی از نقش شههروندان یتواند آگاهیم زمینه،

جذب خدمات  شیبه افزاتوان می ،انتظارات شهروندان یسازبا متناسب .(11، ص. 2424 ،5و کرونمبرگر اسووایدی)و

در  شهر هوشمندتمرکز خدمات  تیاهم(. از سوی دیگر، 24 ص. ،2414 کاران،مو ه 1)بول ردکمک ک شهر هوشمند

 دیتأک هاپژوهشاز  یشهده است. مجموعه قابل توجه رفتهیپذ یدر جامعه دانشهگاه یاها به طور گسهتردهیشههردار

، 2411 و همکاران، 1)کمبویمشهروندان  یزندگ تیفیک بهبودتواند به یمشهر هوشمند اند که استفاده از خدمات کرده

 کمک یمناطق شهر یطیو مح ی، اقتصهادیاجتماع یداریبه پا( و 11 .ص ،2411 و همکاران، 1لوایاسهماگ ؛166. ص

 ،2411 و همکاران، 12ییگتکنلار ؛514 ص. ،2411 و همکاران، 11؛ شههن241 ص. ،2411 ،14یو کروگسههت یبریب) کند

 شیتواند به افزایمشهر هوشمند  استفاده از خدمات یشهروندان برا یهازهیانگ لیو تحل هیتجز مطالعه و  .(336 .ص

 ،هوشههمندعملی  یزیربرنامهدر واقع، خدمات کمک کند. ارائه  ای شهههر هوشههمندخاص  یهاسیسههرو رشینرخ پذ
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 یو فناور نییمحور )که از بالا به پا استیسه یازهاین نیتنش ب نهیزم نیمحور باشهد و در ا ازیاسهت که ن یزیربرنامه

 یرا برا ی( چارچوب2416و همکاران ) 1ای. استراتژقابل مشهاهده استبه بالا(  نیی)از پا نفعیذ یازهایمحور اسهت( و ن

و با  جیبه تدر، یزیربرنامهاین مدل . کردند شههنهادیتوسههعه شهههر هوشههمند پ یزیربه برنامه یاسههتگذاریاز سهه تیهدا

(. 14 .ص ،2411 ،2وسیکمن) ردیگیبه بالا شکل م نییها از پایآورارائه شده توسط فن یهاتیمشهارکت کاربر و قابل

 ینه تنها چند وجه نفعانیذ نیباشههد. ا نفعیذ نیمشههارکت چند یتواند به معنایم نیا ی،شهههر یزیربرنامه نهیزم در

 یشهر تیریاوقات در داخل مد یکه بعض یمعن نیبه ا. هستند یچند سطح یهاستمیاز اکوسه یهسهتند بلکه بخشه

 اهداف و یگاه نفعانیذ نیدر خارج از دولت )از فهنعت و دانشهگاه گرفته تا شهروندان(. ا گریاند و بار دواقع شهده

شهروندان به  یهاو ارزشمسوولان اهداف تعادل میان ایجاد  یرو، برانیدارند. از ا یمتضاد یحت ایمتفاوت  یارزشهها

 نینچ ضروری است.شناخت نیاز ذینفعان  ،کنندیشههر هوشمند شرکت م یزیردر برنامه ،که یگران افهلیبازعنوان 

 ذیرشپشهروندان با  یازهاین یبر شههروندان باشهد تا پاسهخگو یممکن اسهت به شهکل ارائه خدمات مبتن یراتییتغ

بر شواهد در مورد  یمبتن، مطالعه حاضراز اینرو . (241 .ص ،2416 و همکاران، 3)سورن باشهد هاسهوی آناز  شهتریب

 دگاهیدتفاوت  مطالعه هدف افههلی آن، شهههر هوشههمنداسههت که، و ادراکات شهههروندان درباره خدمات حاتیترج

 :برآنست تا به سوالات زیر پاسخ دهدمسوولین و کارشناسان و نیاز شهروندان در  هوشمندسازی شهر اففهان است و 

  کدام ابعاد و خدمات هوشمندسازی در شهر اففهان در اولویت قرار دارد؟ گیرانتصمیماز دیدگاه 

 از دیدگاه شهروندان نیاز به کدام ابعاد و خدمات هوشمندسازی در شهر اففهان در اولویت قرار دارد؟ 

  در مورد خدمات شهر  گیران(تصمیمهوشههمند )شهههروندان و آیا تفاوت معناداری میان دیدگاه ذینفعان شهههر

 هوشمند وجود دارد؟

 روش شناسی . 1

 یایهپ بر پژوهش مراحل. است تحلیلی –هدف کاربردی و از دیدگاه ماهیت و روش، توفیفی  پژوهش از حیث

 برای گردآوری اطلاعات مرتبطگیری است. نتیجه ها، تجزیه و تحلیل وی دادهبندی و سازماندهها، طبقهگردآوری داده

ه نظرسنجی پرسشنامهای تجربی از پرسشنامه استفاده شده است. با مباحث نظری و برای دسهتیابی به اطلاعات و داده

 یانرژ شهههر هوشههمند، شههاملهفت بعد از خدمات  . در این هفت بعد اسههت خدمت 33هفت بعد افههلی و  شهامل

شش هوشمند ) ی( ، زندگخدمت )شش مردم هوشمند( ، دمتخ هوشههمند )شش طیمح ،(خدمتهوشهمند )چهار 

(. خدمت چهار( و سلامت هوشمند )سه خدمتهوشهمند ) یمنی( ، اخدمت ( ، حمل و نقل هوشهمند )چهارخدمت
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، 6لی و لی؛  2411،  4فرناندز؛ 2411، 3؛ چو و هسهههو2411 ،2چن؛ 2421 1یج نگینگتیتهای )هفت بعد از مقاله نیا

 یو زندگ مردم هوشههمند ،ابعاد نیا انی. در ماسههتخراج شههده اسههت (2414و همکاران،  5 یروتی؛ ن14ص.  ، 2414

است. در خصوص اعتبار و روایی شهر هوشمند سخت  هایزیرساخت ،موارد ریدهنده دامنه نرم و سا نهوشمند نشا

نظور پس از است. بدین م سوالات مربوط به متغیرهای مستقل پرسشنامه )محقق ساخته( از اعتبار فوری استفاده شده

 طراحی اولیه، پرسهشهنامة در اختیار اسهاتید فاحبنظر در این زمینه قرار گرفته و نقطه نظرات آنان در پرسشنامه نهایی

است. این روش  آلفای کرونباخ یکی دیگر از روشهای محاسبه پایائی پرسشنامه استفاده از فرموللحاظ گردیده است. 

برای محاسههبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسههشههنامه ها یا آزمونهایی که خصههیصههه های مختلف را 

ایمنی هوشههمند  و  (PSTRAهوشههمند ) )حمل و نقلمقادیربدسههت آمده برای  .اندازه گیری می کند بکار می رود

(PSSAF) 12/4، ( انرژی هوشهههمندPSERG) 11/4، ( سهههلامت هوشهههمندPSHEL) 11/4 محیط هوشهههمند ،

(PSENV) 14/4  و دو بعد( زندگی هوشهمندPSLIV( و مردم هوشهمند )PSPEO) 1/4 .مقادیربدست آمده  است

ها توان گفت که ابزار گردآوری دادهلذا بر این اساس می، است 1/4 بیش ازبرای آلفای کرونباخ همه متغیرهای تحقیق 

 پژوهش شههامل دو گروه اسههت، گروه اولباشههد. جمعیت آماری )پرسههشههنامه( از پایایایی قابل قبولی برخوردار می

 که تا حدودی آشنایی با فناوری و هوشمندسازی داشته باشند بنابراینسال تشکیل میداد  11بالای  اففهانیشهروندان 

ده شگیری نبود، بنابراین از روش هدفمنهههد و در دسهترس استفاده مکههان اسههتفاده از روشهای احتمالی برای نمونها

در  د، این تحقیق از حداکتر روایی برخوردار باشاففهانتا با انتخاب مناطق مختلف شهر  شده استالبته تلاش  است،

گانه شهر  16ارسال شده بصورت کاغذی و آنلاین در مناطق پرسهشهنامه  444نهایت با اسهتفاده از فرمول کوکران از 

،  یشهر رانیمدگیران )تصمیمپرسهشهنامه بصورت کامل تکمیل و بررسی شده است. گروه دوم  344افهفهان تعداد 

از  که، ها و ادارات شهری هستندشههر هوشهمند( در سهازمان ، طراحان و ارائه دهندگان خدمات یشههر زانیربرنامه

تمالی از حیک رویکرد غیر ااستفاده شده است که،  ،گیری گلوله برفی که ابتدا توسط گودمن معرفهی شهدنمونهروش 

 حالت .(164ص.  ،1151 )گودمن، ههههای پنههههان اسهههتط آمهههاری در مورد جمعیهههتباگیری و اسهههتنطر  نمونه

ا دسترسی ب یهایت کیفهی روی جمعیتگیری گلوله برفی بههه طههور وسهیعی در تحقیقهاتمههالی روش نمونهحغیرا

شهود و سه س به ایههن روش با تعداد کمی از اعضای جمعیت هدف آغاز می .سخت مورد استفاده قرار گرفته است

اولین عضو  پژوهش، ندر ای .شودهایی برای وارد نمودن همتایان واجد شرایط خود بههههه پژوهش داده میآنها مشوق

ا بیشترین ارتباط را ب ،اند کهمتخصهصهان و مدیران بخش هوشهمندسازی شهرداری شهر اففهان انتخاب شده ،نمونه

با اعضای دیگر جامعه آماری، امکان دسترسی به سایر  اعضااز طریق ارتباط این د و س س نموضهو  مورد تحقیق دار

                                                            

1. Tingting Ji 

2. Chen 

3. Chou & Hsu 

4. Fernandez 

5. Lee & Lee 

6. Neirotti 

https://parsmodir.com/db/research/cronbach-alpha.php
https://parsmodir.com/db/research/cronbach-alpha.php
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ها از به منظور تحلیل پرسشنامه اسهت. پرسهشهنامه تکمیل و بررسهی شهده 44شهد و درنهایت تعداد ها میسهر نمونه

با توجه به متفاوت بودن تعداد  و ANOVAهای آماری بندی و از آزمونههای آماری آزمون فریدمن برای رتبهروش

گروهی و درونبههه منظور معنههاداری تفههاوت میههانگین   1LSDآزمون تعقیبی هههای دو گروه مورد مطههالعههه ازنمونههه

 است. گروهی استفاده شدهبیرون

 هایافته. 3

از دیدگاه دو گروه مورد مطالعه شهروندان شهر  هوشهمندسهازی افهلیهای ابعاد اولویت تحلیل و شهناختابتدا 

انرژی هوشمند  (،PSSAFایمنی هوشمند ) (،PSTRAحمل و نقل هوشمند )که شامل اففهان و مسوولان و مدیران،

(PSERG،) ( سهلامت هوشهمندPSHEL( محیط هوشمند ،)PSENV )های سخت شهر هوشمند که به زیرساخت

های نرم شهر زیرساخت که (PSPEOو مردم هوشمند ) (PSLIVزندگی هوشمند )شهناخته شهده اسهت و دو بعد 

 داده شده است. ( نشان1) جدول در فریدمن آزمون شده است. نتایج انجام فریدمن آزمون با استفاده از است هوشهمند

بدین معنا که با است  (46/4معناداری ) ضهریبدو گروه های مربوط به هر معنادار بودن تفاوت میان پاسهخ به منظور

تمام دهد که نتایج نشان می های تعیین شهده معنادار اسهت.اولویتد و خطای کمتر از یک درفهد درفه 11اطمینان 

است، این بدین معناست که هر هفت بعد از دید هر  4بیشتر از نمرات  نیانگیم شههر هوشهمند ابعاد هفتگانه خدمات

  دو گروه ضروری است. 

 

 بندی فریدمننتایج نهایی آزمون رتبه. 0جدول 

 ابعاد اصلی 
میانگین 

 مسئولان

نمره 

 فریدمن
 رتبه

میانگین 

 شهروندان

نمره 

 فریدمن
 رتبه 

 6/6 4/21 1 15/6 1/12 2 ( PSTRA) حمل و نقل هوشمند

 1/4 1/11 5 11/4 5/16 5 (PSLIV) زندگی هوشمند

 55/4 1/11 4 11/6 6/11 1 (PSSAF) ایمنی هوشمند

 11/4 1/24 3 3/4 1/16 1 (PSERG)انرژی هوشمند

 41/4 11 6 46/4 5/11 6 ( PSHEL) سلامت هوشمند

 3/6 6/21 2 6 1/11 3 (PSENV)  محیط هوشمند

 4 1515 1 65/4 11 4 (PSPEO) مردم هوشمند

 (1311های پژوهش، مأخذ: )یافته

 
 

 

                                                            

1. Post-hoc 
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 های میانگین ابعاد اصلیداری تفاوتنتایج آزمون آنوا در معنی .1جدول 

Sig F Mean Square Sum of Squares گروه  

40444 
115/55  

116/11  66/64 هابین گرو   

212/4 میانگین  62/111 هادرون گروه   

  41/113  مجمو  

 (1311های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

همگنی و برابری  ((Levene Statistic ، ابتدا آزموندر دو گروه مسههتقل دیدگاهدر بررسههی معنادار بودن تفاوت 

 = α 46/4ها در سههطت برابری واریانس =Sig 41/4گروه انجام شههده اسههت. با توجه به مقدار دوها در بین واریانس

استفاده شده  برای دو گروه مستقل اما با نمونه متفاوت LSD های مناسب واریانس همگناست  و  از آزمونپذیرفته 

(، نتایج تحلیل واریانس آمده 2، در جدول ) میانگین در دو گروه مورد مطالعهاسههت. در بررسههی معنادار بودن تفاوت 

مورد  هدر دو گروبرابر با ففر است که تاییدی است بر تفاوت معنادار میانگین   Sigو 115/55برابر با  Fاست. مقدار 

 مطالعه است.

 Comparisonsجدول، در ابعاد در دو گروه معنادار اسهههتاختلهاف بین کدام  در مرحلهه بعهد بهه منظور تعیین

Multiple   آزمونLSD  در تمام ابعاد دهد شده است نتایج نشان می انجام مشهخص شده هفت بعد افهلیبرای هر

بیست خدمت را که میانگین پاسخ شهروندان و مسوولان و مدیران در نهایت بر اساس  .(3)جدول تفاوت معنادار است

 .(4ماره)جدول ش اندبه عنوان خدمات دارای اولویت انتخاب شدهبیشتری کسب کردند 

 

 LSD  و آزمون تعقیبیهای نتایج آزمون مقایسه تفاوت میانیگین .3جدول 
Multiple Comparisons 

  
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

حمل و نقل 

 هوشمند

44114/4 *4/35141 انرژی هوشمند  444/4  2144/4  4534/4  

44114/4 *4/41411-   محیط هوشمند  464/4  1163/4  4131/4  

44114/4 *4/31616 ایمنی هوشمند  444/4  2145/4  4511/4  

41434/4 *4/41111- سلامت هوشمند  445/4  1654/4-  1244/4  

41434/4 *4/31213- زندگی هوشمند  444/4  6141/4-  2345/4  

12131/4 *4/41112- مردم هوشمند  444/4  1242/4-  2434/4-  

ایمنی 

 هوشمند

44114/4 *4/34141 انرژی هوشمند  444/4  4534/4-  2144/-4  

41434/4 *4/36466   محیط هوشمند  444/4  2154/4  4121/4  

41434/4 *4/31214 حمل و نقل هوشمند  444/4  2345/4  6141/4  

41434/4 *4/15163- سلامت هوشمند  444/4  1461/4-  1214/4  
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Multiple Comparisons 

  
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

44114/4 *4/44125- زندگی هوشمند  444/4  6431/4-  3645/4-  

44114/4 *4/44551 مردم هوشمند  444/4  111/4-  1412/4  

انرژی 

 هوشمند

44114/4 *4/41411 حمل و نقل هوشمند  444/4  4131/4-  1163/4  

44114/4 *4/44125   محیط هوشمند  444/4  3641/4  6431/4  

44114/4 *4/46613 ایمنی هوشمند  444/4  3514/4  6646/4  

41434/4 *4/41411 سلامت هوشمند  444/4  3655/4  5334/4  

41434/4 *4/15136 زندگی هوشمند  444/4  1214/4  634/4  

41434/4 *14136/- مردم هوشمند  444/4  1116/4  1112/4-  

محیط 

   هوشمند

44114/4 *4/31616- حمل و نقل هوشمند  444/4  4511/4  2145/4-  

44114/4 *4/44551- انرژی هوشمند  444/4  1412/4-  4111/4  

44114/4 *4/46613- ایمنی هوشمند  444/4  6646/4-  3514/4-  

41441/4 *4/45523 سلامت هوشمند  444/4  3216/4  5431/4  

41441/4 *4/41312- زندگی هوشمند  444/4  3464/4  5241/4  

41441/4 *4/46466 مردم هوشمند  444/4  3151/4  6123/4  

زندگی 

 هوشمند

41441/4 *4/45523- حمل و نقل هوشمند  444/4  -.6039 3216/4-  

41441/4 *4/41511- انرژی هوشمند  414/4  1241/4  1654/4  

41441/4 *4/41151- ایمنی هوشمند  441/4  1414/4-  1254/4  

41441/4 *4/41312- سلامت هوشمند  444/4  5241/4-  3464/4-  

41441/4 *4/41511- زندگی هوشمند  414/4  1645/4-  1241/-  

41661/4 *4/64466 مردم هوشمند  444/4  3651/4  5634/4  

 مردم هوشمند

41661/4 *4/31213 حمل و نقل هوشمند  444/4  2243/4  6211/4  

41661/4 *4/54343 انرژی هوشمند  444/4  4645/4  1614/4  

41661/4 *4/64466- ایمنی هوشمند  444/4  5634/4-  3651/4  

41661/4 *13112/- سلامت هوشمند  412/4  2142/4-  4155/4  

41661/4 *41141/- زندگی هوشمند  443/4  4411/4-  2451/4-  

41661/4 *31213/- مردم هوشمند  444/4  6211/4-  2243/4-  

سلامت 

 هوشمند

41661/4 *4/13112 حمل و نقل هوشمند  442/4  4155/4-  2142/4  

41661/4 *4/23434 انرژی هوشمند  442/4  4111/4  3111/4  

41661/4 *54343/- ایمنی هوشمند  444/4  1614/4-  4645/4-  

-41141/4 سلامت هوشمند  41661/4  443/4  2451/4-  4411/4  
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Multiple Comparisons 

  
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

41661/4 *4/23434- زندگی هوشمند  442/4  3111/4-  4111/4-  

12131/4 *4/62121- مردم هوشمند  444/4  1561/-  2111/4-  

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (1311های پژوهش، مأخذ: )یافته
 

 . نمودار تفاوت میانگین ابعاد اصلی از دیدگاه شهروندان و مسئولان0شکل 

 

 گیرانو تصمیم شهروندان حاتیبراساس ترج شهر هوشمندبرتر  خدمت16 .0جدول 
  نیانگیم گیراناز دیدگاه تصمیم  نیانگیم دیدگاه شهرونداناز  رتبه

 65/6 کیخدمات اطلاعات تراف 15/6 یدمیو نظارت بر اپ یریشگیپ خدمات 1

12/6 هوا یکنترل آلودگ خدمات 2  44/6 یکیدولت الکترون خدمات 

 14/6 یعیطب یایکاهش و مراقبت از بلا خدمات 43/6 ادف فحنه تص ریانتقال و نظارت بر تصو سیسرو 3

 11/6 یتدارکات شهر خدمات 4/6 ینیو کارآفر یخدمات نوآور 4

 14/4 یشهر ستمیاکوس تیریمد خدمات 6 کیاطلاعات تراف خدمات 6

 12/4 هوشمند یشبکه ها سیسرو 15/4 سرویس ضد سرقت خودرو 5

1 
از  یریشگیو پ یعموم یمنیحفاظت از ا خدمات

 جرم
 13/4 هوشمند نگیپارک تیریمد خدمات 12/4

 5/4 یعموم یفضاها تیریخدمات مد 11/4 یعیطب یایکاهش و مراقبت از بلا خدمات 1

0

1

2

3

4

5

6

 (PSTRA)حمل و نقل هوشمند 

(PSLIV)زندگی هوشمند 

(PSSAF)ایمنی هوشمند 

( PSHEL)سالمت هوشمند (PSERG)انرژی هوشمند

(PSENV)محیط هوشمند  

(PSPEO)مردم هوشمند 

میانگین مسووالن میانگین شهر وندان
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  نیانگیم گیراناز دیدگاه تصمیم  نیانگیم دیدگاه شهرونداناز  رتبه

 62/4 های تجدید پذیرانرژی خدمات 55/4 یکیدولت الکترون خدمات 1

 6/4 یدمیو نظارت بر اپ یریشگیپ خدمات 4042 آب تیریمد خدمات 14

 3/4 پرداخت الکترونیکی ترافیکخدمات  33/4 یانسان هیسرما تیریخدمات مد 11

 4 خدمات دموکراتیک الکترونیکی 14/4 هوشمند نگیپارک تیریمد خدمات 12

 11/3 آب تیریمد خدمات 1/4 خدمات بیمارستان الکترونیکی 13

 11/3 پسماند تیریخدمات مد 4 هوشمند ساختمان یانرژ تیریمد سیسرو 14

 56/3 شبکه ها زیر خدمات 15/3 خدمات مراقبت از سلامت الکترونیکی 16

 64/3 خودکار مهیاعلان پرداخت جر سیسرو 15/3 شهر یگردشگر نیآنلا یاطلا  رسان سیسرو 15

 4/3 هوشمند ساختمان یانرژ تیریمد سیسرو 11/3 خدمات رفاهی و اجتماعی 11

 1/3 سرویس شبکه های هوشمند 54/3 خدمات مدیریت میراث فرهنگی 11

 3 خدمات آموزش از راه دور 5/3 مراقبت از سالمندان الکترونیکیخدمات  11

 3 خدمات پزشکی از راه دور 61/3 خدمات انرژی های تجدید پذیر 24

 (1311های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

 شناخت دیدگاه شهروندان .0. 3

 حمل و نقل هوشمند، (PSSAF) ایمنی هوشهمنداز دیدگاه شههروندان از میان هفت بعد تعریف شهده سهه بعد 

(PSTRAو ) محیط هوشههمند (PSENV ) های اول تا سههوم قرار دارد و کمترین با اختلاف میانگین معنادار در رتبه

ختصاص اشهروندان نمرات  نیانگیم یبندرتبه باانرژی هوشمند تعلق دارد.  زندگی هوشمند و میانگین معنادار به بعد

شهر  سیسرو 24از  یستیل، شههر هوشمند خدمات ماتیمورد پرسهشهنامه مربوط به تنظ 33از  کیداده شهده به هر 

 پانزدهدر گروه شهروندان نشان داده شده است،  4همانطور که در جدول  .ه استتهیه شهد مورد علاقه آنها  هوشهمند

. به طور خاص تعلق داردهای نرم مورد به زیرساخت 6و تنها  مورد برتر مربوط به حوزه سخت است 24نیمورد از ا

و  ادففحنه تص ریانتقال و نظارت بر تصو سیسرو)هوشمند ایمنی به دو بعد انتخاب شهده  یس اولروسه پنجدر  ،

 و خدمات خدمات پیشگیری و نظارت بر اپیدمی سیسهرو)محیط هوشهمند دو بعد به و  (کیخدمات اطلاعات تراف

 ICT از هاستفاد یبه چگونگ یادیدهد که پاسخ دهندگان توجه زینشهان م جهینت نیا تعلق دارد.( کنترل آلودگی هوا 

 ینیو کارآفر یخدمات نوآورسههرویس  نکته مهم انتخاب دارند. یعیطب یایو بلا یعفون یها یماریکاهش خطر ب در

 در شهههرونداندهد که ینشههان م ایجنت نیا به بعد نرم مردم هوشههمند تعلق دارد. ،کهاسههت  پنجم  اولویتبه عنوان 

پس نیاز ضروری کارآفرینی هوشمند از دیدگاه شهروندان احساس شده است و  ،شهر هوشمند خدمات بندیاولویت

 را ترجیت در شهههر هوشههمند کمک به کارآفرینی ، یاجتماع طیمحو سههلامت  امنیت ،یمنیامواردی که به بهبود از 

ی( را انسان هیسرما تیریمد خدماتی و نیو کارآفر یخدمات نوآورمردم هوشهمند ) خدمتشههروندان دو . دهندمی

و  در شههههرها ینیو کارآفر ینوآور جیاقدامات لازم به منظور تروسهههائل و اند که به مهای خود قرار دادهاولویهتدر 

 هیاز اتلاف سرما یری، جلوگدیجد یو جذب و حفظ استعدادها یانسان هیسرما یها یگذارهیبهبود سرما یهااستیس
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ت امنی شیافزا ابزاری برای حل معضلات و  را دهد شهروندان خدمات شهر هوشمندنتایج نشان میپردازد ی میانسان

 دانند.میروزمره خود  یزندگ در راستای بهبود

 گیرانشناخت دیدگاه تصمیم .1. 3

 دهندگان خدماتطراحان و ارائه  ،یشهر زانی، برنامه ریشهر رانیمد)و مسهوولان گیران گروه تصهمیماز دیدگاه 

 (PSENV) محیط هوشمند ،(PSTRA) حمل و نقل هوشمندتعریف شده سه بعد از میان هفت بعد  شهر هوشمند(

( PSPEOمردم هوشمند )قرار دارد و کمترین میانگین معنادار به  اولویتدر به ترتیب  (PSERG) انرژی هوشمندو 

اقدام  24های تعریف شههده در ابعاد شهههر هوشههمند با توجه به میانگین معنادار . در تحلیل نتایج سههرویستعلق دارد

دهد از نظر این گروه پاسخ دهنده نشان می ،گیران و مسهوولان تهیه شههده است کهگروه تصهمیمدار از دیدگاه اولویت

ای هاولویتدر  یعیطب یایکاهش و مراقبت از بلا خدماتو  یکیدولت الکترون خدمات ،کیخهدمهات اطلاعات تراف

به ترتیب به حمل و نقل هوشمند، زندگی هوشمند و محیط هوشمند مرتبط است در این  ،اول تا سهوم قرار دارند که

 های سخت تعلق دارد. مورد به زیرساخت 15های نرم شهر هوشمند و مورد به زیرساخت 24مورد از 4تنها  گروه 

  بحث. 0

 مردم ،هوشمند طیمح ،هوشمند یمنیا ،و نقل هوشهمند حمل شهامل،بندی هفت بعد افهلی که بررسهی اولویت

 گیراندر دو گروه هدف شهروندان شهر اففهان و گروه دوم تصمیم هوشمند سهلامتو  هوشهمند یزندگ ،هوشهمند

دهد که برای شهروندان سه بعد ایمنی نشان میاست،  شهر هوشمند( ، طراحان خدمات یشهر زانیربرنامه و رانیمد)

( در اولویت قرار دارند و 6) ( و محیط هوشمند با میانگین15/6) (، حمل و نقل هوشهمند11/6هوشهمند با میانگین )

 یانرژ( و 3/6) هوشمند طیمح (،6/6با میانگین ) و نقل هوشمندحملبرای مسوولان و مدیران به ترتیب اولویت شامل 

حیط هوشمند همگرایی میان دیدگاه شهروندان و مسوولان در واقع در دو بعد حمل و نقل و م .( است11/4) هوشمند

افزار اسههت. دو بعد زندگی هوشمند و ها در حیطه سههختو مدیران وجود دارد. در هر دو گروه مورد مطالعه اولویت

های پایین جای دارند. های نرم هوشههمندسههازی اسههت در هر دو گروه در رتبهمردم هوشههمند که جزء زیرسههاخت

تفاوت  شهههر هوشههمند ابعاد مختلف خدمات یپاسههخ دهندگان برا حاتیکه در ترج دهدمینشههان   ANOVAجینتا

 یحیترج ازاتیکرد که امت دییتأ نیزLSD  آزمون تعقیب  لیو تحل هیتجز جینتا .(2جدول ) وجود دارد یردامعنا یآمار

 های نرم در شهر هوشمند استزیرساختی هوشمند که جز بعد زندگ به ابعاد معنادار است و میانگیناختصاص داده 

در هر دو گروه مورد مطالعه میانگین کمتری را به خود اختصاص داده و در رتبه ششم جای دارد  یبه طور قابل توجه

.  بعد مردم هوشههمند که دیگر زیرساخت نرم در اسههت گریبعد دپنج اختصهاص داده شههده به میانگین تر از  نییپاو 

تفاوت در  به طور خاص ،روه متخصهصان و مدیران شهری در رتبه هفتم جای دارد و هوشهمند سهازی اسهت در گ

در گروه شهروندان بعد انرژی هوشمند . وجود داردو پنج بعد برتر حوزه سخت  مردم هوشمندبعد  نینمره ب نیانگیم

بعد مردم هوشهههمند برای اگرچه قرار دارند.  1و  5های و زنهدگی هوشهههمند با اختلاف میانگین بسهههیار کم در رتبه



  51                              ...           شهر هوشمند نفعانیذ نیب ییو واگرا ییشناخت همگرا                               سال نهم           

 

وزه ح گریدتر از سههه بعد  نییپا ینمره به طور قابل توجه نیانگیم شهههروندان در جایگاه چهارم قرار دارد اما از نظر

 حاتیاز ترج یگرینشانه د جینتا نیاست ا و محیط هوشمند حمل و نقل هوشمند ایمنی هوشهمند،، از جمله سهخت

 نرم است. دامنهدامنه سخت نسبت به  در شهر هوشمندخدمات  یبراروه هر دو گنسبتاً بالاتر پاسخ دهندگان 

ها را ییهمگرا یسو برخ کیهروندان از شو  گیرانتصمیمدر مورد  یقبل یهاارائه شده در بخش یهاافتهی سهیمقا

هوشمند شهر  ابعاداولویت  3 سهیدهد. با مقایرا نشان م یشتریب یهاییواگرا گرید یدهد، اما از سویآنها نشان م نیب

 3 سهیرا انجام داد. از مقا افهولی سههیمقا کیتوان یبا اقدامات متناظر با شههروندان، م گیرانتصهمیماقدام برتر  24و 

حمل و نقل دسته مشترک دو ( 1شهروندان )شکل یرده برتر برا گیران و سهتصمیم یشههر هوشمند برا اولویت بعد

و  گیرانتصمیم نیب ییهمگراکه نشان دهنده  شهود،مشهاهده می (PSENV) محیط هوشهمند ( وPSTRA) هوشهمند

است که هر دو به زیرساخت سخت تعلق دارد، اما برای شهروندان ایمنی هوشمند در رتبه اول جای دارد شههروندان 

های زیرساختو برای مسهوولان و مدیران انرژی هوشهمند در رتبه سههوم قرار دارد. در هر دو گروه سههه رتبه اول به 

اقدام  24با  مسوولان و مدیران یاقدام برتر شهر هوشمند برا 24 سهی، از مقانیهمچن سهخت شههر هوشمد تعلق دارد.

متفاوت  ماندهیمورد باق 12که  یکرد ، در حال ییمورد مشهترک را شهناسا 1توان ی( م6شههروندان )جدول  یبرتر برا

 ، شاملو شهروندان وجود دارد گیرانتصمیم نیب ییهمگراها، ندر آ ، کهاقدام مشهترک شههر هوشمند هشهتاسهت. 

از  حفاظت خدماتی، عیطب یایکاهش و مراقبت از بلا خدماتی، کیدولت الکترون خدمات، کیخدمات اطلاعات تراف

 خدمات، ریپذ دیتجد هاییخدمات انرژ، هوشههمند نگیپارک تیریمد خدمات، از جرم یریشههگیو پ یعموم یمنیا

اسهت که ضروری است به عملی ساختن این خدمات  هوشهمند سهاختمان یانرژ تیریمد سیسهروو  مدیریت آب

ن گیرندگان نیز تمایل به اجرای ایاند و تصمیمبیشتر توجه شود چون شهروندان نیاز به این خدمات را احساس نموده

 موارد در شهر اففهان دارند.

 تیریمد خدمات ی وشهر ستمیاکوس تیریمد خدمات ها و خدماتی که واگرایی مشاهده شده استدر سهرویس

های بالا قرار دارد اما از گیران در اولویتی، از دیدگاه مسهوولان و تصمیمخدمات تدارکات شههرو  یعموم یفضهاها

انتقال و نظارت بر  سیسههروو  هوا یکنترل آلودگ خدماتی،دمیو نظارت بر اپ یریشههگیخدمات پنظر شهههروندان 

های هوشمندسازی شهر اففهان است و این نشان دهنده تفاوت دیدگاه مدیریتی جزء اولویتفحنه تصادف  ریتصو

و رفع معضلات شهری و بهبود کیفیت زندگی در  ICT یهارساختیتوسعه زدر اداره شههر و دیدگاه شههروندان در 

 شهر هوشمند است.

در  وه در کشههور مالزی انجام شده است مطابقت دارد اوکتاریا و همکارانش ک نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش

. اما در این پژوهش در شهر هوشمند ارائه شود دیاسهت که با یخدمات نیمهمترحمل و نقل،  هر دو پژوهش خدمات

در این پژوهش درفد،  3/13با  یدارند عبارتند از: خدمات بهداشهت 64 یکه درفهد بالا یخدمات پس از حمل و نقل

از نظر شهروندان در رتبه اول اما  که با نظرات مسوولان مطابقت دارد، در رتبه سهوم جای دارددرفهد،  11/11با یمنیا

ه های پایین جای گرفتهای بهداشههتی در رتبهخدمات مربوط به مراقبتپژوهش نشههان داده که، نتایج این  جای دارد. 



  شمارۀ چهارم                                           مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                           14

 

 23ادبیات شهر هوشمند،  بررسی سیستماتیکمنطبق اسهت که با ( 2421) و همکاران 1لیمپژوهش اسهت که با نتایج 

مراقبت های بهداشتی هوشمند زمینه های  و دریافتند که مورد بررسی قرار گرفته است و زمینه تحقیقاتی را شناسایی 

 . یک حوزه گمشده و توسعه نیافته در ادبیات شهر هوشمند است

  گیرینتیجه. 5

 اتقیتحق شتریب. باشد "مردم محور"و  "ندهوشم"همزمان  برای ایجاد یک شههر هوشمند خدمات ارائه شده باید

در  "تقاضا"در مورد  یمحدود قاتیتحق و )هوشمندانه( آن متمرکز شده است "عرضه" یهوشهمند بر رو یشههرها

 ییو شناسا هوشمند یتوسعه شهرها یرهایشههروندان در مورد مس یهاتیبه منظور درک اولو ،هوشهمند یشههرها

 یعرضه و تقاضا ینطرف نیب سهههیمقا یبرا یمحدود قاتیتحق نیهمچن ،اسهتانجام شهده اقدامات شههر هوشهمند 

ها و ها، برداشتتیاولو نیب سهیمقاو این پژوهش به این مهم پرداخته است.  ،هوشهمند انجام شهده اسهت یشههرها

 اما ،دهدمیآنها نشان  نیها را بییهمگرا یسو برخ کیاز  ،شهر اففهانو شهروندان  مسهوولان و مدیران یریگجهت

 . مشاهده شده است یشتریب یهاییواگرا گرید یاز سو

 شود:در راستای نتایج پژوهش، پیشنهادهای ذیل ارائه می

 ،و شهههروندان وجود دارد خدمات  رانگیمیتصههم نیب ییکه همگرا هشههت اقدام مشههترک شهههر هوشههمند

 خدمات حفاظت ،یعیطب یایخدمات کاهش و مراقبت از بلا ،یکیخدمات دولت الکترون ک،یاطلهاعات تراف

هوشهههمند،  نگیپارک تیریخدمات مد ،یکیاز جرم، خدمات دولت الکترون یریشهههگیو پ یعموم یمنیاز ا

هوشمند ساختمان است  یانرژ تیریمد سیآب و سهرو تیریخدمات مد ر،یپذ دیتجد یهایخدمات انرژ

خدمات را  نیبه ا ازیتوجه شود چون شهروندان ن شتریخدمات ب نیسهاختن ا یاسهت به عمل یکه ضهرور

 موارد در شهر اففهان دارند. نیا یبه اجرا لیتما زین رندگانگیمتصمی و انداحساس نموده

 شده توسط  نییتع تیبالاتر از اولو اریبس مسوولانشده توسط  نییتع تیاولو ،اقدامات شهر هوشمند که یبرا

 با برگزاری متال وانانجام شود )به عن آنها ندهینمایا با شهروندان  ییهاشههروندان اسهت، لازم است مشاوره

از  یشهروندان( که هدف آن درک درست یهاپانل ومتمرکز  یهاگروهایجاد  ای یشههرزنده  یهاشهگاهیآزما

ا که ر یها و ارزشییوجود دارد که شهروندان همه توانا لیدل نیبه اواگرایی  نیا ایاست: آ ییواگرا نیا لیدلا

و  یسههودمند نکهیا ایدرک کنند  دتوانن ینم ایدانند  یدهند نم یاقدامات خاص شهههر هوشههمند ارائه م نیا

شهناخته نشهده اسهت مانند انرژی هوشمند که برای شهروندان اففهان در رتبه شههروندان  یارزش آنها برا

  مزایای هوشمندسازی انرژی است.هفتم قرار گرفته است که نشان از عدم آشنایی و شناخت شهروندان با 

  ،تیری، مدینیکارآفردر  ی، نوآورگردشگریخدمات شهر هوشمند در حوزه نرم، از جمله آموزش، فرهنگ 

مهم  اریارتباط و رشد بس یعنیمرتبه بالاتر شهروندان،  یازهاین حققت ی، برای، و رفاه اجتماعیانسان هیسرما

                                                            

1. Lim 

https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/systematic-review
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/systematic-review
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162521003255#!
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را که به بعد نرم مردم هوشمند  یانسان هیسرما تیریمد و ینیکارآفردر یاست و شهروندان دو مورد نوآور

ر د سالاریستهیو شا یکاریرفع معضلات ب برای دو هر که اندخود قرار داده های اولویتتعلق دارد را جزء 

 یازهاین نیتأم یبرا زیوجود، از آنجا که خدمات شهر هوشمند از حوزه نرم ن نیاست. با ا یضرور امعهج

-گفرهن دیبا زیخدمات ن نیاست، استفاده از ا یآنها ضرور یآگاه شیمشارکت و افزا ژهیشهروندان و به و
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