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مقدمه

که  ستشتابان شهرها آن گسترش تبع بهامروز، موضوع رشد سریع جمعیت و  شهرهایدر  ها مقوله نیتر مهمیکی از 

در پاسخگویی به این مسائل و مشکالت، اند.  شدهرو  هروب یا دهیعدکارآمد، با مشکالت  یبرنامه و مدیریت نبوددلیل  به

دها، شهر الکترونیک، شهر رویکراز جملة این  شده است.مطرح  آتی یها توسعهجدیدی برای  مفاهیم و رویکردهای

ک، مجازی و دیجیتالی و شهر ی زیادی دربارة شهرهای الکترونیها پژوهشدیجیتال، شهر خالق، شهر هوشمند و... است. 

ة مدیریت هوشمند شهری کمتر بررسی شده است. حتی در ایران مؤلفهوشمند در جهان و ایران صورت گرفته است، اما 

 و با وقوع انقالب فناوریندرت پژوهشی صورت گرفته است.  خاص، به طور بهحکمرانی( هوشمند شهری ) تیریمددربارة 

 ةشهری پدیدار شد. در شروع هزارة رصه به وقوع پیوست و تحوالت عمیقی در جامعه و حوزتغییراتی در این ع ،اطالعات

 (؛93: 8938، )کیانیاست محور تحول و توسعه در جهان مطرح شده  نیتر عنوان عمده سوم، فناوری اطالعات، به

دوره،  نیت، در سومسفناورانه ا و انقالب دوم که انقالب دانش زین انقالب صنعتی و بعد از کاستلز نظر از که طوری به

روزافزون از اطالعات  ةبا گسترش فناوری و استفاددر این میان،  .کند یم دایاطالعات ظهور پ مبتنی بر وی ا جامعة شبکه

شهروندان، شهرها و فضاهای شهری با ساختاری  اقتصادی و اجتماعی و رخنه آن به زندگی یها نهیزم ةدر هم یو فناور

در (. Yigitcanlar et at., 2008: 12)زندگی شهری دستخوش تغییرات اساسی شد  یها ومیو مد ندو شدر همتفاوت روب

 ،است گذاران استیریزان و س برنامه یها تیاولو نیتر یکی از مهم که شهر هوشمند یها توجه به مؤلفه چنین فضایی

ی ها جنبهو بیان کردند که  پرداختنداگون مقالة گون 28( به بررسی 7282همکاران ). میجر و رسد ینظر م ضروری به

از این نظر پژوهش  است. گرفته قراری شده است، اما بعد حکمرانی هوشمند کمتر مدنظر بررسگوناگون شهر هوشمند 

هوشمند، مردم هوشمند،  ونقل هوشمند، محیط اقتصاد هوشمند، حمل شهر هوشمند شش محور حاضر نو و بدیل است.

یکی از راهکارهای دستیابی به شهر هوشمند در  (.Caragliu et al., 2013: 7دارد ) هوشمندانی زندگی هوشمند و حکمر

( با 7288آنا و همکاران ) (.2: 7289حکمرانی( شهری است )اوون، ) تیریمدتوسعة پایدار اولویت هوشمندسازی  چارچوب

م( نتیجه گرفتند که میان استفاده از فناوری بررسی مدیریت شهرهای پایدار هوشمند )نمونة موردی: بندر ساحلی استکهل

ابزار  نیتر یاصلسو و شهر پایدار از سوی دیگر هیچ تضادی وجود ندارد.  کی ازاطالعات و ارتباطات و شهر هوشمند 

یندهای هوشمند و اکه با فر استخدماتی( ی ها روساختسخت و نرم و  یها رساختیزفوق، فاوا )شامل  به هدف دستیابی

معاونت ) کند یمدر دسترس تأمین  یها داده مورد نیاز خود را از« سوخت»و  شده استمشارکت فعال افزایش 

به ریاست شهردار ( UCLG) محور دانشانجمن شهرهای دیجیتال و (. 82: 8932 ی زیربنایی و امور تولیدی،ها پژوهش

 وانجام داد  شهرهادر  «نوآوری و دانش، ICTپیرامون وضعیت »را ی الملل نیبمطالعاتی  7287شهر بیلبائو در سال 

دسترسی به ، ICT ةنیزم درعمومی محلی  یها نهیهزکرد.  هوشمند ارائه زیر را برای حکمرانی یها یژگیو تیدرنها

گسترش فناوری اطالعات و ، دموکراسی الکترونیک، حکمرانی شفاف، خدمات عمومی آنالین، و پورتال تیسا وب

در وزارت کشور، های  گیری آخرین تصمیم براساسدر ایران نیز (. Azkuna, 2012: 11ی )ارتباطات و نوآور

ی زیر ها پژوهشمعاونت ) .تشده اس یگذار هدف 8ارومیه، اصفهان، تبریز، مشهد و تهران شهر جهوشمندسازی حداقل پن
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و شهر هوشمند است. عامل تمایز شهر الکترونیک  نیتر یاصلحکمرانی( هوشمند ) تیریمد درواقع (.9: 8932بنایی: 

 (.87: 8937برنا، است ) شهر هوشمند یها طرح هستة اصلی (حکمرانی هوشمند) ICTمدیریت  ،نظر فورستر براساس

براساس  را سیاسی یها دگاهیدپیوند دارد و اجتماعی  ةبا سرمایرا فیزیکی ة سرمای توان می کمک مدیریت هوشمند به

 (. Maijer and Roudrigerz, 2013: 3)گردآوری کرد  شود یم ات شهریبهبود خدمبه  که منجرمنسجم ای  برنامه

ی ها فرهنگکه باید بر مشهد  شهر کالنی شاخص هر شهر طراحی شود؛ مانند ها یژگیوهوشمندسازی شهر باید براساس 

ر همین اساس ب (.3: 8931و همکاران،  دار کند )شربت دیتأکمختلف موجود شهری در قالب مدیریت یکپارچة هوشمند شهر 

 مدیریتکارگیری  به دنبال به ،شهرها در آینده یور بهرهرو و افزایش  پیش یها چالشبرای رفع ایران نظام مدیریت شهری 

، کاهش فساد شهرها امکان تعامل مستقیم با جامعه و زیرساخت شهراین به مقامات  حکمرانی هوشمندهوشمندانه خواهد بود. 

آنی  /یا لحظهامکان پاسخ  و ونددیپ یمدر شهر به وقوع  دهد که یزی را میچ و نظارت بر آن لایجاد سیستم گردش پو اداری،

؛ بنابراین در رسیدن یک فرایند است، نه یک مقصد نهاییی کشور شهرهااین شیوة حکمرانی برای  کند. میرا میسر  ها چالشبه 

ی ها شاخص نیتر مهم اکنون باید دانست که مدنظر است.ی در زمینة حکمرانی هوشمند نیز نگار ندهیآبه این هدف توجه به 

هایی هستند. همچنین مدل اجرایی مدیریت هوشمند و روابط میان مدیریت  ی مدیریت هوشمند چه شاخصریکارگ بهدر  مؤثر

 حاضر در شود، هدف از بررسی مسئلة شهر و شهروندان باید چگونه باشد. با توجه به اینکه این مقوله، موضوعی نو محسوب می

وهلة اول ایجاد نوعی بینش بیشتر و مشترک مدیریت شهری در میان پژوهشگران و مدیران شهری است. همچنین هدف 

ی بسیاری دارند؛ بنابراین رگذاریتأثمدیریت هوشمند شهری   تیموفقیی است که در ها شاخصی به شرایط و ابیدستدیگر، 

ی بند تیاولوشدن مدیریت هوشمند شهری را شناسایی و  قبل از اجرایی رد نیازی موها شاخص نیتر مهمنیازمندیم که در ابتدا 

 افزار نرمو تجزیه و تحلیل وضعیت مدیریت شهری ایران، از روش پنل نخبگان و  ها شاخصاساس پس از تعین  کنیم. براین

MicMac .برای تحلیل مسئلة مورد نظر استفاده شده است 

مبان نظری
ی مشخصی بیان ها مؤلفهبرای آن  توان یمی زندگی اجتماعی در انطباق با فضاست که افتگی زمانساشهر نوع خاصی از 

اقتصاد(، نوع ) شتیمعمسکن(، نوع ) ستگاهیزاز: نوع  اند عبارت اند شده مطرحیی که در این زمینه ها مؤلفهترین  کرد. مهم

فالمکی، ) یانسانتقسیم فضا، نوع فرهنگ و روابط  اجتماعی، نوع کار میتقسرابطة قدرت و فضا(، نوع ) یاسیسمدیریت 

ه ب موجودت از وضع کاست و روند حر هیک جامع ندگی یا مرگلترین عامل در حیات، رشد و با مدیریت مهم(.92: 8921

گذاری و اجرای آن  هدف آن سیاست و( Roknalldin Eftekhari, et al., 2007: 1کند ) کنترل میب را ووضع مطل

مثابة جزئی از سیستم حکومت محلی زمینة ارائة خدمات موردنیاز جمعیت  مدیریت شهری به (.Kumar, 2001: 9) است

هفتاد  ةاز اواخر ده(. Sarafi and Abdollahi, 2008: 129کند ) ساکن در شهرها و الزامات زندگی جمعی را فراهم می

یکی از همواره کردن فرایند مدیریت شهر  رچهیکپا ةنحو،صورت علمی مطرح شد میالدی که موضوع مدیریت شهری به

مفاهیم مختلفی دربارة مدیریت شهری (.71: 8932های مهم اندیشمندان بوده است )کاظمیان و میرعابدینی،  دغدغه

 و قوانین به توجه با براساس آن اطالعات که اجزاست با فرایندها اجرای شامل داری حکومتکاربرد دارد؛ از جمله اینکه
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بانک جهانی تفسیری  (.Chourabi at al., 2012: 290صورت بگیرد ) دستیابی به اهداف تا شود می مبادله داردهااستان

 حقوق مدنی دموکراسی و ةبر تجرب سازمان ملل های ، اما آژانساست گرفته  پیشدر از حاکمیت را و اداریانه آبم مدیریت

دارای حاکمیت شهری صحیح در جهان معتقد است میت شهری حاک در زمینةکمپین جهانی هبیتات اند.  داشتهتمرکز 

 و مدنیة جامع ها به مقامات محلی، تشویق مشارکت و توزیع آن و منابع ها تمرکززدایی مسئولیتزیر است:  های ویژگی

 حکمرانیاما(،22: 7288برنامة اسکان بشر ملل متحد، ) مشترک برای رسیدن به اهداف ها مشارکتاز  برداری بهره

شهر از  و مدیریت عمومی ریزی برنامه های روشسازمان ملل عبارت است از مجموع  بوم زیستتعریف  براساسشهری، 

همکاری و  ةمنافع و زمین کمک بهسوی افراد، نهادهای عمومی و نهادهای خصوصی و نیز فرایند مستمری است که 

هم اقدامات غیررسمی و  رسمی و نهادهای همحکمرانی شهری،  ،این تعریف براساس. آید میکنش متقابل فراهم 

 ةحکمروایی به روابط دولت و جامع (.UN-HABITAT, 2006: 112) ردیگ یبرمدر اجتماعی شهروندان را  ةسرمای

به پیشرفت اطالعات و  (. امروزه با توجهRakodi, 2001: 524)مربوط است  شوندگان مدنی، حاکمان و حکومت

سوی  ی آن دچار تحول شده است. شیوة مدیریت آن نیز تغییر کرده و بهها چالش ارتباطات، سبک زندگی شهری و

شدن گام  و سپس در راستای هوشمند شوند یمابتدا الکترونیکی  شهرها ریمسهوشمندشدن سوق یافته است. در این 

الکترونیکی  های دستگاهتسهیالت اینترنتی و  کمک به ها در آن بیشتر فعالیتشهر الکترونیک شهری است که . دارند یبرم

نقاط اداری داخل شهر و دسترسی به تمام اطالعات  شهروندان در تمام همة. این امکانات باید برای یابد میتحقق 

  (.Jalali, 2003: 36) باشدپذیر  امکان اعتماد مطمئن و قابل های روشموردنیاز در هر ساعت از هفته با استفاده از 

 کمک به بیشتر با اتصال «جامعه بر مبتنی حکومت مدل از ای گسترده پذیرش» دده می نشان الکترونیک دولت

 هوشمند، شهروندان جامعة الکترونیکی و در یک .(Tapscott and Agnew, 1999: 52شود ) می تسهیل جدید فناوری

ها مسئولیت و  آن کند یمخواهند آورد. این منابع کمک  دست به «تالش و تخصص زمان،» شکل به را بیشتری منابع

که به کنترل بیشتر منابع و  شود یممدیریت بیشتری را به اشتراک بگذارند. از سوی دیگر این فرصت مهیا 

 که شود می سبب تنها نه هوشمندی قوانین (.Horne and SHierly 9 :2009 ,)های شهری نیز بپردازند  گیری تصمیم

پشتیبانی و  حضور، به اشتراک بگذارند، بلکه امکان فضا و زمان یها محدودیت بردن بین از با را خود نظرات شهروندان

 خواهد آمد وجود بهغنی  و عمیق تعاملی ی نوعی فرایندریگ شکلامکان  جهیدرنت کند. بیشتر آنان را نیز فراهم می همکاری

(Carlitz and Gunn, 2002: 14) جود است، مو هنوز وابستگی به سیستم هوشمند هایدر شهر هرچندبنابراین ؛

 فیزیکی و به دنیای آن دلیل وابستگی شدید که در شهر الکترونیک به گیرد می در اختیار ما قرار هایی فرصت امکانات و

در ادبیات   گستردهبسیار  شکلی بههنوز « شهر هوشمند» حالاصط ندارد.وابستگی وجود  ناشی از این های محدودیت

عنوان یک اصل برای  مختلف آن به های جنبهشناسایی  هنوز هم است. نشدهاستفاده شهری  ریزی برنامهمدیریت و 

در آن است که « شهری هوشمند» براساس ادبیات مدیریت شهری. بررسی جزئیات بیشتر در حال مطالعه و پژوهش است

در این  داد.د خدمات بهتر و زیرساخت الزم در یک شهر پیون ةتوسع منظور بهاجتماعی  ةبا سرمای را فیزیکی ةسرمای بتوان

منسجم و بهبود  ای و دیدگاه فرهنگی و اجتماعی برحسب برنامه فناوریتجمیع  صورت مدیران شهری و استانی، قادر به

. استدر تعاریف عملکردی مهم  چگونه هوشمندشدن یک شهر فرایند(.9: 8932قنبریان، خدمات شهری خواهند بود )
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 درجة در هوشمند شهر هدف. شوند می ارائه خدمات آن در که است وشیر در اساسی تغییر هوشمند شهر مهم عنصر یک

 مسائل به یدگیرس که است یشهر هوشمند شهر. است خدمات شیوة بهبود و دگرگونی بلکه نیست، فناوری موضوع اول

 دهد یم قرار ودخ کار سرلوحة تفکر این یةبر پا ارتباطات و اطالعات فناوری مبتنی بر راهکارهای از تفادهاس با را یشهر

 (.European Parliament, 2014: 15) (محور شهرداری )مشارکت دارند وجود شهر در متعددی نفعان ذی که

دموکراسی  جدید، مانند دولت الکترونیک یا ارتباطی های کانالبراین، حکمرانی هوشمند اغلب به استفاده از  عالوه

ابتکارات همان  هوشمند حکمرانی، Forresterتوجه به تحقیقات  با .(Azkuna, 2012: 10شود ) میالکترونیک مرتبط 

 های ارزیابیکه نتایج  ،دانشگاه نیوآرک روتگرز آخرین گزارش در. (Belissent, 2011: 24شهرهای هوشمند است )

 ،سنگاپور ،کنگ هنگشهرهای سئول، نیویورک،  است، شهرها ارائه کرده سایت وبرا براساس  7281تا  7289 های سال

 ،. در این میاناند به خود اختصاص داده را 82 تا 8 های رتبه ترتیب شانگهای، دوبی و پراگ به براتیسالوا، تورنتو، ایروان،

دارد  شهر هوشمند شش ویژگی(. Zheng and Holzar, 2014: 6دارد )دنیا  شهر 822 میان دررا  28 ةشهر تهران رتب

حکمرانی هوشمند، زندگی هوشمند و  ةهوشمند، جامع زیست محیطد، جایی هوشمند، اقتصاد هوشمن هجاب که شامل

 شهر های طرح هستة اصلی هوشمند حکمرانی» فورستر دیدگاه براساس(. ,.Giffinger and et. al 2008) هوشمند است

ود در نظر اندیشمندان، مدیریت هوشمند براساس شرایط موج با توجه به (.Chourabi et al., 2014: 3« )استهوشمند 

ی مدیریت هوشمند شهر ساز مفهوم، سطوح مختلف 8جدول در  شدن در سطوح مختلف را دارد. هر شهر، قابلیت اجرایی

 آمده است.

یمدیریوهوشمندشهرسازمفهوم سطو 8جدول

بردیتأکدگرگون سطحهوشمندیسطح
 خوب مدیریت کم هوشمند شهر مدیریت

 نوآورانه یریگ میتصم ایینرو به پ متوسط هوشمند یریگ میتصم
 نوآورانه اداره باال به رو متوسط هوشمند دولت

 نوآورانه حکومت باال هوشمند همکاری

7287گارسیا،  ؛ گیل7287همکاران،  و ؛ گریفینگر7287 همکاران، و بتی:منبع

روشپژوهش
ه به ماهیت موضوع، رویکرد حاکم بر این با توجاست.  گیتبس وع همناز  فییکمی و توص ی،ا توسعه، اربردیپژوهش حاضر ک

کافی  ینیب شیپ استفاده از یک روش دارند،بنیادی که ماهیت اکتشافی  یها پژوهشدر تبیینی است. –پژوهش توصیفی

استفاده  (MicMac) متقاطع و تحلیل ماتریس دلفی() خبرگانپنل  یها روشبه همین منظور، در این پژوهش از  نیست؛

، آمارخوانی، استفاده از جدول، یبردار شیف ،یخوان متنابزار  میدانی از جمله و یا کتابخانهاز روش . همچنین شده است

ابزاری  MicMacیا  ساختاری روش تحلیل نیز استفاده شده است. MicMac افزار نرمپنل خبرگان و  پرسشنامةمصاحبه، 

سیستم  غیرهای سیستم، به توصیف و شناساییمت همةماتریس ارتباط کمک  بهبرای پیوند عقاید و تفکرات است که 

از  ت.تکامل سیستم اس مؤثر در متغیرهای کلیدی شناسایی تیدرنهامتغیرها و  . توانایی این مدل در شناسایی روابطپردازد یم

 ورط بهاست که  ییها روشاز  یا نمونهتکنیک از تکنیک دلفی استفاده شده است. این  ها شاخصسوی دیگر، برای شناسایی 
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 .مدرن چیزی فراتر از یک نام استی نگار ندهیآدر روش دلفی . شدآینده ابداع مطالعة  برای پژوهان ندهیآ کمک بهخاص 

 عنوان به (نظران صاحب)از کارشناسان  که دیآ یمشمار  به ینگار ندهیحوزة آشهودی   ذهنی یها روشاز جمله روش دلفی

 ماهیت و زمان رویدادهای آینده مطرح دربارة ییها پرسش . در ابتداکند یمفاده درپی است میزگردهای پی برخی دهندگان پاسخ

در  دست آمده است، به اطالع کارشناسان حاضر قبلی نظرخواهی بهمرحلة کارشناسان که در  سایر یها پاسخ، سپس شود یم

شود.  میاثر متقاطع ترکیب  با تحلیل این تکنیکدر بیشتر موارد . شود یمو این کار چندین بار دیگر تکرار  رسد یممیزگرد 

، چه اتفاقی برای یک رویداد رخ کرد یم دیگری به شکلی خاص تغییر ةمسئلکه اگر  شود میبررسی  براساس این تکنیک

 و سنتز مخالف( ةعقید )نظر و تز یآنت عقیده یا نظر( )ایجاد تز یعنی ،تیکیکدیالپژوهش روش دلفی براساس رویکرد  .داد یم

با استفاده از . در این پژوهش شود یسنتز تبدیل به تز جدیدی م از این میان، گرفته است که شکل و اجماع جدید( )توافق

 شد که شامل موارد زیر است.انجام  صورت حضوری توزیع پرسشنامه به ی،ا چهار مرحله 8دلفی روش

 

 سیرمراحلدلف 8شکل

8931منبع:نگارندگان،

 زیر پیموده شده است. گانه سهی ها گامبر موفقیت مدیریت هوشمند شهری در آینده،  رگذاریتأثرهای برای شناسایی پارامت

شهریهوشمندمدیریوآیندةبرتأثیرگذارپارامترهایشناسای :گاماول

میت تعیین میزان اه برای پیشین استخراج شده بود، یها که از پژوهشمدیریت هوشمند شهری  یها مؤلفهی نگار ندهیآ 

عواملی که در این بارة را در خود یها دهیاز آنان خواسته شد اهمچنین  گرفت. قرارخبرگان  یها در اختیار اعضا آن

 ها رشاخصیزة داخلی و خارجی پژوهش، ابتدا فهرستی از نیشیپ؛ بنابراین با مطالعة ادبیات و ارائه کنند قرار ندارد، فهرست

 7ی جدول ها رشاخصیزدر پنج گروه قرار گرفت. از میان  ها رشاخصیزن تهیه شد و سپس با نظر نگارندگان، ای

های  دسترسی(، مشارکت مردم در چگونگی تهیه، تصویب و اجرای طرح) یشهرها و اطالعات  دردسترس قرارگرفتن داده

ی ها ژوهشپاز دفتر معاونت  برگرفتهادغام( ) یشهرادغام سازمان و نهادهای مرتبط با مدیریت مشارکت( و ) یشهر

                                                           
 از افهراد  ایهن . اسهت  شههری  مهدیریت  و شههری  ریزی برنامه و جغرافیا ةحوز استادان و دکتری سطح دارای خبرگان از نفر ده ،حاضرپژوهش  آماری ةجامع. 8

 7) تبریهز  ،(نفهر  9) تههران  شهرهای شامل شهرها کالن این. کردند زندگی می شهرها کالن این از یکی در یا داشتند کافی اطالعات ایران شهرهای کالن
 .اند شده انتخاب آسان دسترسی و هدفمند گیری ونهنم کمک و افراد به است( نفر 8) اصفهان و( نفر 8) اهواز ،(نفر 7) کرمانشاه ،(نفر 8) مشهد ،(نفر
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بودن  شهردار(، دردسترسمردم )ی انتخابی شهردار با رأی ها رشاخصیز( است. همچنین 8932زیربنایی و امور تولیدی )

( و وجود نیروی انسانی متخصص در انداز )چشم ریمسانداز  زیرساخت(، داشتن سند چشم) یکیالکترونهای  زیرساخت

نیز مستخرج از  ها رشاخصیزان به فهرست مورد نظر اضافه شد. سایر های کارشناس متخصص( براساس دیدگاهها ) سازمان

طی تکمیل مراحل پنل نخبگان براساس  ها شاخصمطالعه و تحلیل منابع التین است. باید توجه داشت که برخی از زیر

 .شدندنظر کارشناسان از فهرست مورد نظر حذف 

انتخاب پارامترهایپاالیشگامدوم:

در مرحلة اول  گرفت. قرار نخبگانبرای تعیین میزان اهمیت در اختیار  بود، اول پیشنهاد شده گامه در مجموعه عواملی ک 

کمک امتیازدهی مشخص  متغیر مورد نظر را به 92اهمیت هریک از  انیگو پاسخمعیار انتخاب شدند. در این مرحله  92

 ةاین دور نقط و در شدمحاسبه  SPSSافزار  اده از نرمدور دوم با استف در ها پرسشمیانگین و انحراف استاندارد  کردند

دیگر پرسشنامه در  بار کدر ادامه ی .شدبود حذف  2/9کمتر از ها  آنمیانگین  که هایی پرسشیعنی ؛ قرار گرفت 2/9برش 

ی نهایی ها فهمؤل عنوان به، نتایج تینهاکسب کردند. در 9/9میانگین باالتر از  ها شاخصاختیار نخبگان قرار گرفت و همة 

 برای استفاده در ماتریس متقاطع انتخاب شدند.

یکلیدیانتخاب پسازپاالیشعواملانتخاب بااستفادهازروشدلف هاشاخص 7جدول

مرجعهاشاخصحوزه

 مشارکت

دسترسی(، مشهارکت مهردم در چگهونگی تهیهه، تصهویب و      ) یشهرها و اطالعات  دردسترس قرارگرفتن داده
 ای برای همکاری همة چارچوب( شبکهپلتفرم )مشارکت(، ایجاد ) یشهرهای  طرحاجرای 

شهراکت(، میهزان مشهارکت سیاسهی     ) یشهرهای  نفع در طرح پلتفرم(، شراکت همة گروهای ذی) نفعان یذ 
 (شهردارمردم )بودن شهردار با رأی  زنان(، انتخابیشوراها )سیاسی(، سهم نمایندگان زن در شهروندان )

زیربنهایی و امهور    یها ت پژوهشمعاون
 ؛  8932تولیدی، 

 Name and Pardo, 2011سهایت   ؛
سایت پروتکهل   ؛7287شهر نیویورک، 

 ؛7282شهر، 
 Azkuna, 2012جههان فریههدمن،    ؛

 ؛7222الم،  ؛UNDPبانهک جهههانی و  
Odendual, 2005؛ GKourabi, 

 ؛2012
 8932کارشناسان داخلی، 

خدمات عمومی و 
 اجتماعی

خهدمات(، مهیهابودن   شههروندان ) (، ارائة خدمات عمومی آنالیهن بهه   تیسا نهادها )وبسایت  وب دسترسی به
ارتباطهات  دموکراسی(، آمهوزش و آگهاهی شههروندان از فنهاوری اطالعهات و      ) یکیالکترونشرایط دموکراسی 

قهوانین   های حقهوقی و اجهرای   زیرساخت(، تدوین جنبه) یکیالکترونهای  بودن زیرساخت آموزش(، دردسترس)
 مقررات(مقررات )و 

 شفافیت

هها، درآمهدها و... )اسهناد(،     هها، هزینهه   شفافیت در انتشار رسمی و ارائة اطالعات مربوط به قراردادهها، مناقصهه  
(، انهداز  )چشهم  ریمسه انهداز   پاسخگویی(، داشهتن سهند چشهم   شهروندان )های  ای به پرسش پاسخگویی لحظه

فسهاد(،  ) یاداربروکراسی(، میزان رضایت از شفافیت در مبهارزه بها فسهاد    ) یبروکراسمیزان رضایت از شفافیت 
 شکایات() اتیشکاایجاد تسهیالت مطمئن برای دریافت و پیگیری 

 راهبردهای سیاسی

شهامل همهة   ) ینهادهها پیوسهتة   ههم  ادغام(، حکمرانی بهه ) یشهرادغام سازمان و نهادهای مرتبط با مدیریت 
گرایهی سیاسهی    ههای فراتهر از حهزب    کمرانی(، نبود وابستگی حزبی و همکاریح) یشهرنفعان( مدیریت  ذی

فناوری(، لهزوم تغییهر در مهدل    ) یفناورهمکاری(، همکاری با سردمداران ) یشهرها و نهادهای  میان سازمان
 رهبهری(، تعهداد نماینهدگان ههر    ) یشهرمدل مدیریت(، وجود رهبری قوی در رأس امور شهر )مدیریت فعلی 

 نمایندگان() تشانیجمعشهری در شوراها در مقایسه با منطقه 

 عوامل سازمانی

ههای اطالعهات    ساختار(، طراحی و اجهرای پایگهاه داده  ) یشهرهای مرتبط با مدیریت  تغییر در ساختار سازمان
ت (، مبادلهة داده و اطالعها  هها  رسهاخت ی)ز یافهزار  افزاری و سخت های نرم پایگاه(، مهیابودن زیرساخت) یمکان

متخصهص(،  هها )  مبادله(، وجود نیهروی انسهانی متخصهص در سهازمان    نهادها )نهادها و بین -میان شهروندان
 نوآوری(مرتبط )ها و نهادهای  کارگیری نوآوری در سازمان امنیت(، تداوم بهها ) در دادهامنیت 

 8931منبع: نگارندگان، 
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 MicMacتکنیکازدهاستفاباپارامترهااثرپذیری/اثرگذاریتحلیل:گامسوم

برای شناسایی تأثیران متقابل متغیرها درنظر گرفته شده است. برای هریک از عناصر  99 × 99 در این باره ماتریس

مستقیم دارد.  ریتأث (J) ستون ریمتغتا چه حد بر  (I) سطر ریمتغبار پرسیده شده است که  97، تعداد 99-8ستون 

 پاسخ کارشناسانه تکمیل شد. 8228ت متقابل با اثرا ترتیب ماتریس نامتقارن بدین

متقابلتأثیراتماتریسافزارینرموآماریهایگامچهارم:تحلیل

در مدیریت هوشمند در پنج دستة مشارکت، شفافیت در حکمرانی، خدمات عمومی و  مؤثری ها شاخصی بند طبقه

تأثیرات متقاطع شد، که در هر خانه  99 × 99تریس ی ماریگ شکلاجتماعی، راهبردهای سیاسی و عوامل سازمانی موجب 

ترتیب  ی زیاد( وجود دارد؛ بدینرگذاریتأث) 9ی متوسط( و رگذاریتأث) 7، (ی ضعیفرگذاریتأث) 8(،ریتأثصفر )بدون  ریمقادآن 

امکان ورود به مرحلة چهارم فراهم شد.

 هاافتهی

یمدیریوهوشمندهامؤلفهتحلیلساختاری

 واردکردندر مدیریت هوشمند شهر و  مؤثری ها شاخص نیتر مهممراحل مربوط به پنل نخبگان، تعیین  کردن پس از طی

و ارتباط  ها شاخصشرایط  توان یم افزار نرمی این ها یخروجبه شکل ماتریس، با استفاده از  MicMac افزار نرمدر  ها آن

به شکل مختصر بیان  MicMacی ها یخروجبرخی  با مدیریت هوشمند شهر را تحلیل کرد. در این بخش، تنها ها آن

درصد است که  32/2گیرد. شاخص پرشدگی ماتریس حدود  ی نهایی و اصلی صورت میها یخروجو تنها ارائة  شود یم

دهد تعداد  ی زیاد عوامل شناسایی شده بر یکدیگر است. این نتایج نشان میرگذاریتأثة پیوستگی و دهند نشاناین میزان 

، MicMac افزار نرمبراساس ماتریس تأثیرات مستقیم برگرفته از .اثرگذاری متوسط از سایر روابط بیشتر استروابط با 

ة میزان اثرپذیری یک عامل از سایر دهند نشان ها ستونة میزان اثرگذاری و جمع دهند نشانجمع سطرهای ماتریس 

ی در افزار سختی و افزار نرمی ها رساختیزودن ، شاخص مهیابشود یممشاهده  9 جدولطور که در  عوامل است. همان

کارگیری نوآوری در  را بر سایر عوامل دارد. افزون بر این، هشت عامل ایجاد پایگاه داده، تداوم به ریتأثبیشترین  ها سازمان

در چگونگی نهادها و میان نهادها، مشارکت مردم -ها و نهادهای مرتبط، مبادلة داده و اطالعات میان شهروندان سازمان

های شهری، همکاری با سردمداران فناوری، وجود نیروی انسانی متخصص، دسترسی به  تهیه، تصویب و اجرای طرح

وجود  شود یماساس مشخص  ی دوم تا نهم قرار دارند. براینها رتبهبه ترتیب در  ها دادهنهادها، امنیت در  تیسا وب

ی ابت اعمال مدیریت هوشمند شهری یکی از اصول کلیدی برای دستیی در موفقیافزار سختی و افزار نرمی ها رساختیز

ی سایر عوامل در تقویت مدیریت هوشمند شهر و میزان رگذاریتأثمیزان  حکمرانی( خوب شهری است.) تیریمدبه 

در  منطقة شهری ، تعداد نمایندگان هرذکرشدهعامل  99است. در میان  مشاهده قابل 9نیز در جدول  ها آنبودن  کلیدی

شوراها از میزان جمعیت آن منطقه، میزان رضایت از شفافیت بروکراسی، مشارکت سیاسی، سهم نمایندگان زن در شوراها 

علت موفقیت مدیریت هوشمند  ها شاخصرا دارند؛ بنابراین این  ها شاخصی و وابستگی به سایر ریرپذیتأثو... بیشترین 

 ود.خواهند ب ریرپذیتأثنیستند و بیشتر معلول و 
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یمستقیموغیرمستقیمریرپذیتأثیورگذاریتأثازنظرهاشاخصیبندرتبه 9جدول

 ریمتغفیرد
 یرگذاریتأث

 میمستق
 ریمتغ

یریرپذیتأث

 میمستق
 ریمتغ

یرگذاریتأث

 میرمستقیغ
 ریمتغ

یریاثرپذ

 میرمستقیغ

8 
مهیابودن 

 ها رساختیز
 119 یاسیس 272 زیرساخت 111 سیاسی 283

 181 زنان 183 پایگاه 127 زنان 121 پایگاه 7

 123 بروکراسی 117 نوآوری 182 بروکراسی 111 نوآوری 9

 931 نمایندگان 181 مبادله 128 نمایندگان 183 مبادله 1

 981 پلتفرم 123 مشارکت 921 پلتفرم 189 مشارکت 2

 988 شراکت 921 فناوری 921 شراکت 919 فناوری 8

 921 همکاری 928 تخصص 988 همکاری 919 تخصص 2

 927 فساد 988 امنیت 982 فساد 921 تیسا وب 1

 912 ها رساختیز 989 تیسا وب 921 اه رساختیز 921 امنیت 3

 992 حکمرانی 922 خدمات 911 حکمرانی 989 خدمات 82

 992 شهردار 921 آموزش 998 شهردار 922 دسترسی 88

 977 رهبر 921 اسناد 971 شکایات 922 آموزش 87

 922 هبرر 89
مدل 
 مدیریت

 929 رهبر 971
مدل 
 مدیریت

983 

 983 شکایات 927 دسترسی 971 رهبر 928 دموکراسی 81

 982 مقررات 732 مقررات 981 مقررات 928 اسناد 82

 922 پاسخگویی 732 دموکراسی 928 پاسخگویی 732 مقررات 88

 928 ساختار 738 پاسخگویی 928 انداز چشم 732 پاسخگویی 82

 731 انداز چشم 711 ساختار 732 ساختار 732 اختارس 81

 723 اسناد 719 ادغام 722 اسناد 713 ادغام 83

 723 دموکراسی 722 شهردار 723 دموکراسی 722 شهردار 72

 721 آموزش 789 انداز چشم 723 آموزش 782 انداز چشم 78

 721 ادغام 721 شکایات 723 ادغام 729 شکایات 77

 729 دسترسی 729 مدل مدیریت 79
مدل 
 مدیریت

 721 خدمات 721

 729 خدمات 717 ها رساختیز 71
 رساختیز

 اه
 729 دسترسی 722

 727 فناوری 717 پلتفرم 711 فناوری 798 پلتفرم 72

 793 تیسا وب 791 شراکت 798 تیسا وب 792 شراکت 78

 772 امنیت 798 فساد 781 امنیت 792 فساد 72

 772 تخصص 779 همکاری 787 تخصص 787 همکاری 71

 788 مبادله 782 حکمرانی 728 مبادله 728 حکمرانی 73

 788 مشارکت 788 زنان 722 مشارکت 722 مشارکت زنان 92

 723 زیرساخت 721 سیاسی 831 زیرساخت 831 سیاسی 98

 722 نوآوری 729 بروکراسی 831 نوآوری 813 بروکراسی 97

 729 پایگاه 729 دگاننماین 813 پایگاه 813 نمایندگان 99

 8931منبع: نگارندگان، 

تحلیلپایداری/ناپایداریسیستمبراساسپالناثرگذاریواثرپذیریمستقیم

 ها آنهمراه متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر، تحوالت شدیدی در آینده خواهند داشت و وضعیت کنونی  ی ناپایدار بهها ستمیس

راکنش متغیرها لوزی شکل خواهد بود. در پژوهش حاضر، سیستم تعداد زیادی عوامل پایدار نخواهد ماند. در این حالت پ
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؛ بنابراین شود یماز سمت چپ نمودار ظاهر  Lاثرگذار و در مقابل عوامل اثرپذیر زیادی دارد. پراکنش متغیرها به شکل 

 ، جایگاه و موقعیت7شکل به  سیستم پایدار است و شرایط کنونی آن در آینده تغییر چندانی نخواهد کرد. با توجه

 ، در نواحی چهارگانه مشخص شده است.اند کردهبراساس امتیازی که از سوی نخبگان کسب  ها شاخص

 

8 پالنوضعیوپایداری/ناپایداریسیستم7شکل

8931منبع:نگارندگان،

نواحی چهارگانة پالن  که هریک در یکی از شوند یمتقسیم  چهار نوعمتغیرها براساس موقعیت قرارگیری به 

ی باالیی ریرپذیتأثی و رگذاریتأثی( دو ویژگی مشترک )دووجه 8. متغیرهای ناحیة رندیگ یماثرپذیری قرار  –اثرگذاری 

 ریتأث( بیش از آنکه از سیستم رگذاری)تأث 7، اما متغیرهای ناحیة اند نگرفتهها در این ناحیه قرار  از آن کدام چیهدارند که 

 افزاری، افزاری و سخت های نرم ، متغیرهای مهیابودن زیرساختافزار نرم. براساس تحلیل گذارند یم ریتأثآن بپذیرند بر 

نهادها و میان نهادها،  -های اطالعات مکانی، مبادلة داده و اطالعات میان شهروندان ی و اجرای پایگاه دادهطراح

ها و نهادهای  کارگیری نوآوری در سازمان ی، تداوم بههای شهر مشارکت مردم در چگونگی تهیه، تصویب و اجرای طرح

ها، همکاری با سردمداران فناوری و دسترسی به  ها، امنیت در داده مرتبط، وجود نیروی انسانی متخصص در سازمان

کمتری میانگین اثرگذاری و اثرپذیری  طور بهمستقل( ) 9. متغیرهای ناحیة اند گرفتهسایت نهادها در این ناحیه قرار  وب

گذاری آنان نیز زیاد نیست. متغیرهای ریتأثپذیری زیادی از سیستم ندارند و ریتأثدارند؛ یعنی در مقایسه با سایر متغیرها 

، 7شکل کنند. در  دارند و خود از تغییرات سایر متغیرها تبعیت می ستمیبر سی کمتری رگذاریتأث( ریرپذی)تأث 1ناحیة 

ة روابط متغیرها و چگونگی دهند نشانهستند. گراف اثرگذاری  مشاهده قابلنیز  1و  9متغیرهای قرارگرفته در ناحیة 

                                                           
 آن حاصهل  و پرسیده شهد  بار 97 آن عناصر ازیک هر که است 99 × 99 ماتریس تشکیل و نخبه کارشناسان نظر از برگرفته 7 شکل در متغیرها پراکندگی. 8

 بهرای  کهه  معناسهت  بدین بلکه ،نیست ها آنکم  اهمیت ةدهند نشان 1 و 9 ةناحی در متغیرها برخی قرارگرفتن. است بوده کارشناسانه پاسخ و رابطه 8228
 7 ةناحیه  متغیرهای از استفاده برای شرایط باید ابتدا بنابراین دارند؛ کمتری زیربنایی و علی نقش شهر هوشمند مدیریت کارگیری به شروع و بخشی نتیجه
 .گیرند قرار توجه اولویت در 1 و 9 نواحی سپس و شود مهیا
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که انتهای هر خط با یک  شود یمبر یکدیگر است. این گراف در قالب خطوط قرمز و آبی نشان داده  ها آناثرگذاری 

ة اثرگذاری شدید عوامل بر یکدیگر دهند نشانر است. خطوط قرمز پیکان نشان داده شده و بیانگر جهت اثرگذاری متغی

 (.9شکل ) دهد یماست و خطوط آبی با تفاوت در ضخامت روابط متوسط تا ضعیف را نشان 

 

 گرافچرخةاثرگذاریمستقیم9شکل

8931منبع:نگارندگان،

 

 گرافچرخةاثرگذاریغیرمستقیم4شکل

8931منبع:نگارندگان،
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های اطالعات مکانی،  وضعیت روابط در گراف اثرگذاری بیانگر این است که متغیرهای طراحی و اجرای پایگاه داده

شدیدترین اثرها هستند و  منشأو نهادها  ها سازمانافزاری و تداوم نوآوری در  افزاری و سخت های نرم مهیابودن زیرساخت

ندگان زن در شوراها، میزان مشارکت سیاسی شهروندان و میزان . سهم نمایاند دادهنقش خود را در سیستم افزایش 

از  ها شاخصی نهایی بند رتبه، 1در جدول  شدت متأثر از سایر متغیرهای سیستم است. رضایت از شفافیت بروکراسی نیز به

ی رگذاریتأثظر ی نهایی از نبند رتبهی بر مدیریت هوشمند شهر آمده است که با توجه به ریرپذیتأثی و رگذاریتأثنظر 

در رتبة سوم قرار  112در رتبة دوم و نوآوری با امتیاز  2/192پایگاه با  2/283 ازیامتبا میانگین  ها رساختیزمهیابودن 

در رتبه  122 ازیامتدر رتبة اول، شاخص زنان با  2/119نیز شاخص سیاسی با امتیاز  ها شاخصی ریرپذیتأثدارند. از نظر 

؛ بنابراین اند ردهگانه کسب ک 99ی ها شاخصامتیاز را در میان  نیباالتردر رتبة سوم  2/123ا سوم و شاخص بروکراسی ب

 ی زیر ضروری است.ها تیاولوکردن  ی مدیریت هوشمند رعایتریکارگ بهمنظور  به

یریرپذیتأثیورگذاریتأثازنظرهاشاخصینهای بندرتبه اولویوو9جدول
ینهای بندویاولو امتیازمیانگیا یریرپذیتأث میانگیاامتیاز یرگذاریتأث رتبه

 8 ها رساختیزمهیابودن  2/283 سیاسی 2/119 ها رساختیزمهیابودن 
 7 پایگاه 2/129 زنان 122 پایگاه
 9 نوآوری 112 بروکراسی 2/123 نوآوری
 1 مبادله 2/188 نمایندگان 2/932 مبادله

 2 مشارکت 188 پلتفرم 929 مشارکت
 8 فناوری 2/921 شراکت 927 تخصص
 2 تخصص 922 همکاری 987 امنیت

 1 امنیت 927 فساد 928 تیسا وب
 3 تیسا وب 2/922 ها رساختیز 2/928 فناوری
 82 خدمات 923 حکمرانی 2/917 خدمات
 88 آموزش 2/922 شهردار 999 دسترسی
 87 رهبر 922 رهبر 2/978 آموزش

 89 سترسید 2/921 مدل مدیریت 2/978 دموکراسی
 81 اسناد 2/927 شکایات 2/983 ادغام
 82 دموکراسی 733 مقررات 2/988 اسناد

 88 مقررات 738 پاسخگویی 921 ساختار
 82 پاسخگویی 2/732 انداز چشم 2/733 پاسخگویی

 81 ساختار 732 ساختار 931 رهبر
 83 ادغام 738 اسناد 921 مقررات

 72 شهردار 728 دموکراسی 723 انداز چشم
 78 انداز چشم 781 آموزش 2/721 شهردار
 77 شکایات 2/729 ادغام 2/721 شکایات

 79 مدل مدیریت 2/729 خدمات 2/729 مدل مدیریت
 71 ها رساختیز 718 دسترسی 729 زیرساخت

 72 پلتفرم 793 فناوری 722 فساد
 78 شراکت 791 تیسا وب 2/792 شراکت

 72 فساد 799 امنیت 2/778 حکمرانی
 71 همکاری 2/782 تخصص 788 پلتفرم

 73 حکمرانی 2/723 مبادله 788 همکاری
 92 مشارکت زنان 2/722 مشارکت 2/722 نمایندگان
 98 سیاسی 728 زیرساخت 2/728 بروکراسی

 97 بروکراسی 2/832 نوآوری 2/722 مشارکت زنان
 99 نمایندگان 2/832 پایگاه 838 سیاسی

 8931منبع: نگارندگان، 
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 آمده است. ها آنهای  بودن هر شاخص اصلی با توجه به زیرشاخص ی و مستقلریرپذیتأثی، رگذاریتأث، میزان 2ر جدول د

یاصل برموفقیومدیریوشهریهاشاخصیرگذاریتأث میزان7جدول

یمستقلهاشاخصزیرریرپذیتأثیهاشاخصزیررگذاریتأثهایزیرشاخصشاخص
 دسترسی، شهردار رم، شراکت، سیاسی، زنانپلتف مشارکت مردم مشارکت

خدمات عمومی و 
 اجتماعی

 خدمات، مقررات، دموکراسی، آموزش ها رساختیز تیسا وب

 ، شکایاتانداز چشماسناد، پاسخگویی،  بروکراسی - حکمرانی شفاف
 رهبر، مدل مدیریت، ادغام، حکمرانی فساد، نمایندگان، همکاری فناوری راهبردهای سیاسی

 مل سازمانیعوا
ساختار، پایگاه داده، زیرساخت، 
 مبادله، تخصص، امنیت، نوآوری

- - 

 8931منبع: نگارندگان، 

. اکنون میا کرده بر مدیریت شهری هوشمند و ضرورت و اهمیت آن بحث رگذاریتأثی ها شاخصپیش از این دربارة 

 به با توجهی با شهروندان باید چگونه باشد. تدول مهینی دولتی و ها سازمانشود که رابطة میان  این پرسش مطرح می

مدیریت( شهر و شهروندان بیان حکومت )ی ها سازمانو نوع رابطة میان  ی این پژوهش، سطحها شاخصتحلیل نتایج 

شهروندان منابع مورد نیاز مدیریت ) یشهر. شکل رابطة مورد نظر و پیشنهادی ما از نوع شهروندان به مدیریت شود یم

این رابطه میان مدیریت شهر و شهروندان مناسب شهرهای ایران باشد. با  رسد یم ظرن بهاست.  کنند( نیتأم هوشمند را

شروع مناسبی برای افزایش کارایی مدیریت  تواند یماینکه سطح رابطه بسیار عمیق نیست، با درنظرگرفتن همة جوانب 

ی است که شهروندان ا گونه بهطح از این رابطه هوشمند و همچنین مشروعیت مدیریت شهری در ایران باشد. یک س

به تغییر و  باًیتقرشهروندان به مدیریت شهر(. در این سطح، کرد )منابع مورد نیاز مدیریت عمومی شهر را فراهم خواهند 

 از نظر ساختاری نیاز است. تأثیر شهروندان بر مدیریت شهر این است که مدیران بیشتر ها سازمانتحوالت کمتری در 

ی مدیریت شهری است، ها سازماندر این مرحله هنوز مسئولیت اصلی ادارة شهر بر عهدة  درواقعباشند.  مؤثرپاسخگو و 

کمک ارائة اطالعات  به توانند یمباشند. حتی  رگذاریتأثی و نتایج ریگ جهتبر  توانند یماما شهروندان با اعمال نظرات خود 

ی نجات و ها راهاجرای برخی خدمات دولتی را برعهده گیرند. یکی از  ار آن نیزدر کن و داده به آگاهی دولت بیفزایند.

را هدایت و  ها رسانهی که بتوان این ا گونه به؛ استی اجتماعی ها رسانهمشروعیت مدیریت و حکومت شهری توجه به 

که  طلبد یمرابطه را از نوع  جدیدی سطح امر پرهیز کرد. این ها آنکنترل کرد و از سرکوب، سرزنش یا رهاشدگی 

 این شفاف نمایش دهد. به صورت بهبه شکل یک کتاب باز و  رابطة خود را با شهروندان کند یممدیریت شهر را ملزم 

 ها تیسا کمک وب بهها  آن از مجدد استفادة و عمومی نظارت برای را خود یها داده مجموعة ی شهریها سازمان ترتیب

است. این  آور الزامدر نوع روابط مدیریت شهری با شهروندان  کارانه محافظهو تغییر و تحول ر ؛ از اینگذارند یمبه اشتراک 

 حکمرانی ،8جدول و رسیدن به اهداف مدیریت شهری باشد. با توجه به  ها ارزشو در راستای حفظ  روز بهتغییر باید 

 و یریگ میتصم فرایندهای در نوآوری به یازن ی است که برساز مفهوماز نوع دوم  هوشمند پیشنهادی برای شهرهای ایران

 .دارد تأکید تصمیمات این اجرای
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بندینوعرابطةپیشنهادیبرایمدیریوشهروشهروندان طبقه6جدول
(کارانه)محافظهیشهررابطةشهروندانبامدیریومراحل

 طرح
ایی به اشتراک گذاشتن نظارت خود را با مدیران داشته باشند. که شهروندان توان شود یممشاوره دوطرفه میان شهروندان و مدیران سبب 

 هها  سهازمان از سوی شهروندان در راستای پاسخگویی و بهبود کهارایی مسهئوالن و    شده ارائهی ها استیسممکن است بیشتر راهکارها و 
 شود. اعی و... انجام میی اجتمها کانالی کنفرانس، بروشور و برچسب، ها سالنهای مختلف مثل  باشد. این امر از راه

 اجرا

شدنی است. بهرای   به شکل همکاری میان مدیریت شهر و شهروندان و همچنین به شکلی خودکفا و آزاد انجام ها دادهی منابع و آور جمع
ن مهردم  در میا فرد منحصربهی ها تخصصو دانش و  ها مهارتحل یک مشکل یا مسئله شهروندان از همکاری استفاده خواهند کرد تا از 

ی کنند. اگر این مشکالت شخصی باشد، به فرد مقابل بستگی دارد که از این فرصت و خدمات استفاده کند یا نه. اگر در سطح بردار بهره
 را برآورده کند. ها آنی داوطلب و با درخواست از مدیران شهری ها گروهکمک  به تواند یمجامعه باشد، 

 نظارت
 هها  گهزارش . ایهن  دهنهد  یمه کمک شماره تلفن، سایت یا... به دولت یا مدیران شههری گهزارش    عات را بهدر این مرحله، شهروندان اطال

 ی خیابان، فساد و... باشد که در صورت رسیدگی سبب رضایت شهروندان نیز باشد.اه چاله، جرم و جنایات، ها طرحدربارة  تواند یم

 8931منبع: نگارندگان، 

شدن موضوع مورد نظر، با یک مدل  برای بیان روند پژوهش یا چگونگی اجرایی معموالًپایان هر پژوهش بنیادی 

و  ، در این پژوهش ابتدا به تشریح شهر هوشمند، ابعاد شهر هوشمند2شکل اجرایی همراه است. با توجه به  –مفهومی 

رایط شهرهای ایران سایر مفاهیم مرتبط با آن پرداخته شده است. سپس مفهوم مدیریت هوشمند شهر با توجه به ش

رکن شهر در پنج  نیتر مهم عنوان بهی مدیریت هوشمند شهر ها شاخصبررسی و تحلیل شده است. در این پژوهش، 

 99بیان شده است و از میان  ها شاخصشدن این  اند. سپس ابزار و سوخت مورد نیاز برای فعال بندی شده طبقه مؤلفه

و پیشران برای موفقیت مدیریت هوشمند شهر معرفی  اثرگذاری ها شاخص عنوان بهشاخص  3، شده انتخابشاخص 

شکل ، همکاری میان تمام بازیگران شهر است. در ادامه با توجه به ها شاخصة کنند هماهنگاند. در این میان، هستة  شده

افی که برای نیز بیان شده است. این چارچوب با توجه به اهد شده نییتعشاخص  3شدن  چارچوب حاصل برای اجرایی 2

آن تعیین شده است، باید نوع رابطة مدیریت شهر با شهروندان را مشخص کند. نوع رابطه با توجه به سطح فناوری، 

. با توجه به در نظر گرفتن جوانب مختلف، رابطة شود یمراهبرد اجتماعی، مدیریت فعلی و دسترسی به بودجه تعیین 

( خواهد بود که مراحل اجرای آن نیز بیان شده است. کارانه )محافظه تیریمد مدیریت شهر با شهروندان از نوع شهروند به

 ی بیشتر، مشروعیت، تداوم و موفقیت مدیریت هوشمند دو پیشنهاد ارائه شده است.ور بهرهدر پایان برای 

یریگجهینت
محیط  کیفیت مسائل براالً احتم چالش این. هستند مواجه شهری پایدار توسعة و رقابتزمان  هم چالش شهرهای ایران با

دهد براساس  است. نتایج پژوهش نشان می گذارتأثیر محیطی و اجتماعی شرایط فرهنگ، اقتصاد، مسکن، مانند شهری

را بر  ریتأثبیشترین  ها سازمانی در افزار سختی و افزار نرمی ها رساختیزماتریس تأثیرات مستقیم شاخص مهیابودن 

ها و نهادهای مرتبط، مبادلة  کارگیری نوآوری در سازمان ین عامل، ایجاد پایگاه داده، تداوم بهسایر عوامل دارد. در کنار ا

های  نهادها و میان نهادها، مشارکت مردم در چگونگی تهیه، تصویب و اجرای طرح -داده و اطالعات میان شهروندان

 ها دادهنهادها و امنیت در  تیسا وببه  شهری، همکاری با سردمداران فناوری، وجود نیروی انسانی متخصص، دسترسی

ی در افزار سختی و افزار نرمی ها رساختیزاساس مشخص شد که وجود  ی بعدی قرار دارند. براینها رتبهترتیب در  به

 ی به مدیریت خوب شهری است. همچنینابیدستموفقیت اعمال مدیریت هوشمند شهری یکی از اصول کلیدی برای 

 های اطالعات مکانی، اثرگذاری بیانگر این است که متغیرهای طراحی و اجرای پایگاه دادهوضعیت روابط در گراف 
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 اجرای مدیریوهوشمندشهری- مدلمفهوم 7شکل

ست و شدیدترین اثرها منشأو نهادها  ها سازمانافزاری و تداوم نوآوری در  افزاری و سخت های نرم مهیابودن زیرساخت

. سهم نمایندگان زن در شوراها، میزان مشارکت سیاسی شهروندان و میزان اند دادهنقش خود را در سیستم افزایش 

 مدیریت هوشمند گفت، توان یماز سایر متغیرهای سیستم است؛ بنابراین  رتأثشدت م رضایت از شفافیت بروکراسی نیز به

 بر مبتنی اطالعات، فناوری بر مبتنی یها حل راه کمک به عمومی، مسائل حل منظور برای شهرهای ایران به رویکردی»

  .است« شهرداری ویژه با استفاده از نهادهای شهری به وچندجانبه  مشارکت

ی شدید و رگذاریتأثرو شاخصی که  حالت راهبردی ندارند؛ از این ها شاخصاز  کدام چیهی پژوهش، ها افتهبراساس ی

( ریرپذی)تأث 1مستقل( و ) 9(، رگذاری)تأث 7داشته باشد مشاهده نشد، اما در نواحی  ها اخصشی شدیدی از سایر ریرپذیتأث
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گفت این پراکندگی حالت پایداری خواهد داشت؛ یعنی با توجه به شرایط سیاسی،  توان یمکه  اند شدهپراکنده  ها شاخص

مدیریت شهری حاکم خواهد بود، شاهد تغییرات اقتصادی، اجتماعی و... که بر شهرهای کشور ما در آیندة نزدیک در حوزة 

؛ زیرا تاکنون شرایط مناسبی برای اعمال مدیریت رسد یمعاقالنه  به نظری ریگ جهینتگسترده و شدید نخواهیم بود. این 

و نهادهای شهری را  ها سازمانهوشمند فراهم نشده است و از سوی دیگر ما توانایی اعمال تغییرات گسترده در سطح 

رو  بسیاری بر مدیریت هوشمند هستیم؛ از این رگذاریتأثهای  یم؛ یعنی برای رسیدن به مدیریت هوشمند شاهد شاخصندار

هایی وابسته داریم که  مهیا شود. از سوی دیگر شاخص ها شاخصکردن این  ی باید فضا و شرایط برای آمادهزیهر چپیش از 

عنوان مدیریت هوشمند شهری به شکل تدریجی و  در آینده به ها شاخصین هستند؛ بنابراین ا متأثر، رگذاریتأثی ها شاخصاز 

 خواهند بود و اعمال تغییرات شدید در آینده نزدیک رخ نخواهد داد. رگذاریتأثبا پایداری نسبی 

ی مختلف صورت ها حوزهدر  مدیریت شهر و شهروندان میان قوی وگوی گفت ایجاد برایها  فرصتدر این رویکرد 

ی مدیریت شهری باید پاسخگوی جامعه باشند. در مقابل نیز افزایش ها سازمان، دوطرفه براساس این تعامل گیرد. می

ی ارتباطی در راستای افزایش ها یفناورکه جامعه خواهان استفاده از  شود یممشارکت عمومی شهروندان موجب 

، تر آسانموجب ارائة خدمات عمومی  همکاری شهروندان باشد. مدیریت هوشمند مبتنی بر دانش است که این امر

شود. در این  و رضایت بیشتر می تر جوش، اقتصاد پرجنب و ستیز طیمح، حفظ تر راحتیی در انرژی، تحرک جو صرفه

 برای مناسب زمان در مداوم یریگ میتصم برای اطالعات این و شوند یم تبدیل اطالعات بهشده  ثبت یها دادهرویکرد، 

قرار خواهد گرفت. با توجه به آنچه  کنندگان مصرفدر اختیار  ها لیتحل و تجزیه از استفاده با یشهر واقعی مسائل حل

 بر مسائل بیشتر بلکه خوب اختصاص نداشته نباشد، یها استیس به نبود شهری تنها گفته شد، شاید حل مشکالت

ران متمرکز است. در مدل مدنظر، سهامدا دیگر و مدیریت شهری میان قوی یها یهمکار یده سازمانمدیریتی مانند 

 به مربوط اطالعات وها  داده انواع یآور جمع ی، فرایندا شبکهی ها یفناورنیازمند سیستمی هستیم که با استفاده از 

 با مدیران شهری عقالنیت تقویت برای جدید یها یفناورعمومی را براساس واقعیات کنونی میسر کند. این  مدیریت

 ها تصمیم این اجرای و سازمانی و مدیریتی یریگ میتصم فرایندهای برایتر  دسترس قابل وتر  کامل اطالعات از استفاده

 شهری حکمرانی و مدیریت شهر است. حکومت سطح در تحول کوچکی نیازمند ها یفناوراستفاده از  .کاربرد دارد

 شهر که آنجا کند. از استفاده عاتاطال آخرین براساس مشارکتی یریگ میتصم این سیستم برای از تواند یم همچنین

( GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم. گرفت درنظر را مکان بر مبتنی باید اهمیت تصمیم شود، محسوب می فضایی نهادی

مدیریت کاربرد  در مختلف وظایف برای که( SDSS) فضایی یریگ میتصم پشتیبانی سیستم ایجاد برای تا دهد یم اجازه

شدن هوشمندی به  یی است که ناشی از افزودهها تفاوتنتایج پژوهش حاضر با مطالعات مشابه  .شود استفاده دارد،

به متغیرهایی که نقش مهمی در دستیابی بوده است. در این پژوهش  دتریجدپژوهش  روشمدیریت شهری و استفاده از 

ی است ا گونه بهبودن این پژوهش  دیعکردن شرایط برای پیشبرد مدیریت هوشمند دارند، بسیار مهم است. ماهیت ب فراهم

 پردازیم. ها می همراه داشته باشد که در ادامه به بیان آن یی بهها تیمحدودکه ممکن است خطرات و 

 فاصلةو بخشد  بهبود را جامعه کل اقتصادی و اجتماعی شرایط الکترونیک بازار و اطالعات ممکن است فناوری 

 .دکن ایجاد اشخاص و افراد میان بیشتری
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 است متفاوت  گسترده شکلی به و دشوار بسیار هوشمند شهر اجرای تحقق در اساسی مسائل. 

 اساسی آن، موانع وها  چالش توصیف و شهری هوشمند مدیریت دربارة چگونگی دقیق یها یبررس رسد یم نظر به 

 تکامل نیافته است. هنوز

 فنی دانش کمبود جدید، و قدیمی یها ستمیس اسازگارین: ازاند  فناورانه عبارت یها ینوآور خطرات از ییها نمونه 

 را اطمینان عدم و پیچیدگی پیشرفته یها یفناور از استفاده فناوری. در این میان، کارایی به ازحد شیب امید و

 نداشته باشد. خوانی هم عمومی بخش فرهنگ و ممکن است با دهد یم افزایش

8پیشنهادها
بازیگرانومدیریورواب مجددطراح (الف

، ها سازمانی مدیریت عمومی شهرداری و سایر ها پروسهیک مرکز تکمیلی برای همة  عنوان بهی رسمی تیسا وبطراحی 

ی مختلفی ها شاخه تیسا وب. این رسد یم نظر بهمشارکت، ضروری  و باز یها داده شفافیت، به مربوط مسائلاز جمله 

 سطح در مشارکتی پروسة در شرکت و رفراندوم برگزاری دربارة مسائل، بحث امکان شهروندان مشارکت، شاخة دارد. در

نفعان  نیاز برای مقایسه، هدایت و اجرای این سیستم ایجاد درکی مشترک برای تمام ذی گام مورد اولین .را دارند شهر

 و عادالنه مشارکت از طمینانا اجرا برای و عملکرد بر نظارت قوانین، تنظیم شامل تواند یم این کار ست.ها سازمانویژه  به

گرداند و  بازمی ها آنی دولتی را دوباره به ها سازمانشده از  این کار اقتدار مشتق. باشد کنندگان شرکت اعتماد افزایش

. نکتة مهم این است کند یم را فراهمامکان ترویج نوآوری  تیسا وب. همچنین این دهد یمرا افزایش  ها یهمکارسطح 

 مؤثرتری جامعه تقسیم کرد و از مشارکت فقرا و محرومان به شکلی ها یناهمگونت و خدمات را با توجه به که باید امکانا

استفاده کرد. رویکرد حاکم بر این سیستم نباید فنی و مهندسی محض باشد، بلکه یک سیستم فنی، اجتماعی و مدیریتی 

کمک فناوری در یک بستر اجتماعی شکل خواهد گرفت. است که به

 تحووبیمبنامکانیستماستقرارس(ب

استفاده  مدیریت شهر مختلف یوب برای ارتباط اجزا یها یاطالعات جغرافیایی است که از فناور ، سیستمسیستم این

به رسمیت  یکه یک فناور وب و سیستم اطالعات جغرافیایی به وجود آمده یاز ترکیب فناور WebGIS. درواقع کند یم

 بنابراین ؛مکانی استی ها منظور ذخیره، بازیابی، مدیریت و تحلیل داده رکیبی از ابزار کار با داده بهو تاست شناخته شده 

WebGIS  معماری  نیتر در سادهآید.  شمار می بهنوعی سیستم اطالعاتی توزیع شدهWebGIS،  باید حداقل یکClient 

کاربران  کمک آن ک برنامه مرورگر وب است که بهیا ی Desktopیک برنامه  Clientوجود داشته باشد.  Serverو یک 

و اطالعات آن آنی، بهنگام و  سرور است ، یک برنامه وبنیزدیگر  سویاز  برقرار کنند.با سرور ارتباط  توانند می

شود و بستر  نفعان استفاده می ی شهر و سایر ذیها سازمانو اطالعات برای همة  ها دادهخواهد بود. این  دسترس قابل

کند. ی مدیریتی شهر و شهروندان را فراهم میها سازمانکاری هم
                                                           

. باشهد  پهژوهش  سهطح  بها  متناسهب  باید نیز هاپیشنهاد، است( شهرها کالن) ایران شهرهای کلیت بر تأکید با و کلی بسیار پژوهش موضوع اینکه به وجهت با. 8
 ایهران  شههرهای  مهدیریت  شهناخت  بهه  فصهل  یهک  طرحاین  در. است مسلح نیروهای جغرافیایی سازمان در پژوهشی یطرح از مستخرج فعلی پژوهش

 .است شده بیان کلی شکل به ایران شهرهای کالن شرایط و پژوهش سطح به توجه با پیشنهادها بنابراین ؛است شده ادهد اختصاص
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