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همقدم
 یها چالش ینیروند رشد شتابان شهرنش نیو ا کنند یم یزندگ یدر مراکز شهر نیزم ةکر تیاز جمع یمین ،امروزه

 یشهر التیتسه ها، یآلودگ ،یعیکاهش منابع طب ،یکاریب ،یهمچون ناامن یطیمح ستیو ز ی،اقتصاد ،یاجتماع ،یکالبد

در  وستهیمنجر شده است. جهان پ یریپذ ستیته و به افت زرا به دنبال داش ینامتعادل خدمات شهر عیو توز ،نامناسب

خویش فراهم  یبرای زندگ یطیو مح ندموجود غلبه ک یها است تا بر چالش دهیاست و بشر همواره کوش یحال دگرگون

 عنوان خاستگاه تمدن  زیستن دست یابد. در این راستا، شهرها به تیفید که در آن به باالترین احساس رضایت از ککن

از مشکالت و  یاندیشمندان را برای رهای وستهیشهری پ ةدیچیو فضای پ اند توجه علوم مختلف بوده بشری همواره مورد

 ةده است. در هزارکرساختارهای جدید شهری وادار  جادیبه فکر اصالح و ا یزندگ یبه حد متعال دنیو رس ها یینارسا

گوناگون )ارتباطات و  یها یفناور ةو توسع یشهری، معرف تیریدر سطح انتظارات شهروندان از مد رییتغ ریسوم، س

فراهم  یو ...( شرایط یطیمح ستیز یها ینگران ا،یدر دن ینیرفتار شهرنش رییونقل، انرژی و تغ فناوری اطالعات، حمل

 ,.Susanti et al)شهری ناممکن ساخته است  ةاداره و توسع یکنون یها را با روش پایدار تیبه وضع یابی ده که دستکر

 ابعادکه ابداعات را به  کنند یم قیتحق یمسائل یبر رو یو محققان شهر ،نوآوران زان،یر برنامه ،یروند نی. با چن(2016

با عملکرد  ییشهرها جادیها ا هدف آن رایز ،دهند وندیپ یهمگون شهر یزندگ یاسیو س ی،اورانه، اجتماعنف ،یکیزیف

حرکت به سمت شهرهای  انیم نی. در ا(Bricker et al., 2017)تر است ریپذ ستیو ز ،آور تاب دار،یمناسب، کارآمد، پا

 حال در سرعت به در دنیا هوشمند شهرهای .کرد بیان ها چالش نیشدن با ا حل مواجه بتوان تنها راه دیهوشمند را شا

 و اطالعاتی نوین های یفناور کارگیری به ای جز چاره کارآمد و بهتر مدیریت برای بزرگ شهرهای و اند پیشرفت

ونقل  حملة وجوش و شبک رجنبپُ یشهرها جادیبر سالمت شهروندان، ا یگزند یباال تیفیک رایز ندارند. هوشمندسازی

که  ییتا جا برد یم ساکنان را باال تیشده را نشان داده و سطح رضا ساخته یها طیمح یداریاست و پا رگذاریمناسب تأث

 شود یشهروندان پاسخ داده م یو اجتماع ی،روان ،یطیمح ستیز یها و به خواستبد ای می  کاهش یشهر نیمهاجرت ب

هدف  و با ستیز  طیحفاظت از مح یدر راستا شده یزیر برنامه ةتوسع کتئوری شهر هوشمند ی. (۳2: 1۳90، بادآبندر)

ست که روی ها رساختیز ی درگذار هیسرماکارآمدکردن  و ،هوا یکاهش آلودگ ،ینیونقل ماش به حمل یکاهش وابستگ

و  نیز رشد رانیدر ا ریاخ یها در دهه نکهیبا توجه به ا (.1: 1۳91مهاجری و زنگنه، ) کند یمرشد در داخل شهر تمرکز 

و لزوم توجه به مسائل درآمده معضل یا مسئله  صورت به اخص، طور بهشهر ارومیه  و دراعم  طور بهشهرها،  شرگست

ی اخیر ها سالارومیه در  شهر و ضرورت یافته است، تیاهم چارچوبی علمی در قالب آندی مسائل کالب ژهیو بهشهری و 

ی اعطا خدمات، گسترش ی،ریمهاجرپذ ی داشته و به علت داشتن رشد طبیعی جمعیت،ا ختهیگس لجامرشد شتابان و 

 مختلف دولتی در شهر،ی ها ی زمین توسط ارگانواگذار مرکز استان، عنوان  بههویت سیاسی و اداری به این شهر 

محیط طبیعی مساعد، تحوالت  تیو درنهای کشور اسیو سی، اقتصاد اجتماعی، راتییتغ ی عمرانی کشور،ها برنامه

 هایبه حداقل رساندن اثر یبرا بنابراین، (.51: 1۳92مبارکی و عبدلی، است )جمعیتی، و کالبدی زیادی به خود دیده 

 ینواح یها یژگیشهر، شناخت و نیا یبرا الگوی شهر هوشمند یریکارگ و به هیشهر اروم ةختیگس نامطلوب رشد لجام

نظر  ازی بهتر الزم است نواحی زیر برنامهی برا. شود یر محسوب مااساس ک یزیر ها در برنامه آن یو نابرابر فمختل

ة سنجش نیزم در ی شود.زیر ها برنامه آنی شوند تا نسبت به میزان برخورداری یا عدم برخورداری بند طبقه« برخورداری»

ی ها روشی معیارها و ریکارگ بهی وجود دارد. آمارهای  تکنیکو  ها روشمتنوعی از  انواع ی شهر هوشمند،ها شاخص

موجب  تنها نه ی شهر هوشمند،ها شاخصشهری ارومیه به لحاظ برخورداری از  و مناطق ها محلهی بند سطحکمی برای 

و تعدیل نابرابری بین  ازین موردی معیاری برای تعیین انواع خدمات بند سطحاین  بلکه ود،ش  یمشناخت تفاوت میان نواحی 
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ی ها در محلهی شهر هوشمند را ها مؤلفهاند توزیع فضایی  کوشیده حاضرپژوهش  درنگارندگان  .شود یمنواحی شهر 

ی شهری ها محلهبرخورداری  زانیم امتیازهای حاصله بر اساس وو سنجش کنند  مطالعهة شهری ارومیه گان پنجمناطق 

، هدف نی؛ بنابرای شودبند طبقههوشمند، و کمتر هوشمند  مهین ی شهر هوشمند در سه سطح هوشمند،ها شاخصارومیه از 

 ی میزان هوشمندی محالت شهری ارومیه است.بند  غایی این مطالعه سطح

ینظریمبان
 از و آمد وجود به 1990 لیاوا و 1980 ةده اواخر در که هوشمند، رشد جنبش از دیبا را آن شةیر و هوشمند شهر اصطالح

 شهر (. اصطالح9: 1۳97کرد )پوراحمد و همکاران،  کرد پیگیری می حمایت شهری ریزی برنامه دیجد یها تاسیس

 اطالعات ریفناو که جایی گرفته شد؛ کار به امریکا متحدة ایاالت بلکسبرگ و بریزبن استرالیا در بار اولین برای هوشمند

کرد  می پشتیبانی و اطالعات خدمات به دسترسی و دیجیتال، شکاف کاهش مشارکت اجتماعی، از ارتباطات و

(Domingue, 2011) شهری ریزی برنامه و مدیریت ادبیات در ای گسترده بسیار طور به هنوز «هوشمند شهر». اصطالح 

 و مطالعه حال در بیشتر جزئیات بررسی برای اصل یک عنوان هب آن مختلف های جنبه شناسایی هنوز هم و نشده استفاده

 شود:  می ارائه ادامه در که شده بیان هوشمند از شهر تعاریفی حوزه این اندیشمندان طرف از است. ولی پژوهش

 ترافیک، مانند مسائلی به آن در که بوده ... و صنعتی اقتصادی و پایدار توسعة برای ممتاز مکانی هوشمند شهر

از  ... و زندگی کیفیت بهبود شهری، های زیرساخت سازی بهینه و روزرسانی به سرزمین، تخریب آلودگی، انرژی، مصرف

مدیریت  فرایندهای سازی بهینه هدف با اطالعات تبادل و ارتباط اساس بر سیستماتیک و نوآورانه رویکرد یک طریق

 .(Giffinger, 2007: 10)شود  می پرداخته شهری

 و حمل جمله از ارتباطی های زیرساخت و اجتماعی و انسانی های سرمایه در گذاری سرمایه که است شمندهو شهری

با  شود، می زندگی باالی کیفیت و اقتصادی پایدار رشد باعث ، کهICTمانند  مدرن های زیرساخت همچنین و نقل

 (.Caragliu et al., 2009)پذیرد  انجام آن در مردم مشارکتی مدیریت طریق از طبیعی، منابع صحیح مدیریت

 کیفیت ها، بهبود سیستم و ها زیرساخت سازی بهینه و روزرسانی ها، به گذاری سرمایه برای ممتاز مکانی هوشمند شهر

 (.Borga et al., 2011: 7)دسترسی مطلوب است  با شهر ساخت حتی و زندگی،

 عبارت به است. شهری های زیرسیستم از مسیست کالن یک« هوشمند شهر»سیستمی،  تفکر و نگرش اساس بر

 و شهروندان همچنین ها، دانشگاه ها، شرکت ها، مانند سازمان شهری های مجموعه از بسیاری تعامل و ترکیب با دیگر،

 هوشمند شهر آن که به شود می تشکیل بزرگی پیچیدة سیستم شهر هر در هوشمند مستقل های زیرسیستم و ها مجموعه

 بحث که شود می شهری باعث های زیرسیستم و ها مجموعه از زیاد تعداد نیا نیب یاتیعمل تعامالت و اطارتب. گویند می

 در مهم و اساسی اصل یک عنوان به شهر یک های زیرسیستم و ها زیرمجموعه استانداردسازی همچنین و بودن مستقل

 .(۳0: 1۳87 پور، نماید )ابوالحسن عمل هوشمند شهرهای مدیریت و ساختار

 در راستای و شهر در اطالعات تکنولوژی روزافزون گسترش به توجه با که است واقعیتی هوشمند شهر درواقع،

 اقتصادی رشد است. عالوه بر آن، شهرسازی در نو مفاهیمی گشایش معنای به شهروندان جدید نیازهای به گویی پاسخ

 بهداشت سازد و شهروندان فراهم می برای و بهتر یشترب شغلی های فرصت و زندگی باالی استانداردهای گیر مانند چشم

 صدمه را بدون امروز نیاز به دهد و پاسخ را ارتقا می آموزش( و امنیت فیزیکی، آسایش، پزشکی، مراقبت شهروندان )شامل

و  یویی،راد ارتباطات فیزیکی، زیرساخت بر مبتنی دهد. همچنین، خدمات فرد در اولویت قرار می نیازهای به واردکردن

 اعتدال و نماید ها مدیریت می انسانی را قبل از وقوع آن و طبیعی بالیای نهایت، در. دهد یم توسعه را یدیتول های بخش
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دربارة شهر هوشمند مطالعات  .بخشد می تحقق مشارکتی و فرایندهای سیاسی و حکومتی مکانیسم با را قانون اجرای در

 توان به موارد زیر اشاره کرد. ها می یان آنتجربی متعددی انجام شده است که از م

 یها یورناکه ظهور فکنند  مینکته اشاره  نیبه ا «هوشمندی شهرها»نام با  ی( در پژوهش2014هولر و همکاران ) 

 شدهکار گرفته  به یسنت یشهرها رساختیکردن در ز استفاده یبرا ییدارو هوشمند نوش یها یمانند گوش یاطالعات نینو

 ارائة با( 2010) ترس و تاوو یافته است. بودشهروندان به یزندگ تیفیکاهش و ک یطیمح ستیز هایال آن اثرو به دنب

 و مردم، فناوری،) بُعد سه بین در هماهنگی برای که دارد اشاره نکته این به هوشمند شهر از متعدد تعاریف و ابعاد

 را انسانی های زیرساخت برای اجتماعی های یادگیری د،کر ادغام را واسطه های فناوری و ها زیرساخت باید( مؤسسات

 شهر مفهوم( 2012) آناستازیا. نمود توجه مهم نکات عنوان به شهروندان مشارکت و سازمانی بهبود به و کرد، تقویت

 املتع که کند یم اشاره و دهد یم بسط جوامع ةتوسع یبرا آن یدیکل ابعاد و ها لیپتانس در کاوش قیطر از را هوشمند

 و ،دانش اطالعات، منابع به یدسترسی( محل حکومت و نهادها کوچک، یکارها و کسب افراد،) مختلف گرانیباز

 همکاران و یچوراب .دهد یم قرار ریتأث تحت را یجهان و یمحل سطح با وندیپ یبرا ابزارها از یعیوس فیط نیهمچن

 جوامع، و مردم است،یس ،ییحکمروا ،یفناور سازمان، و تیریمد ـ یاصل عامل هشت در را هوشمند یشهرها زین( 2012)

 ریتأث تحت را گرید عامل هفت فراعامل، کی عنوان به ی،فناور که کنند یم یمعرف ـ یعیطب طیمح و ها رساختیز اقتصاد،

 (.1۳97 ان،همکار و پوراحمد) دهد یم قرار

 شهر فیتعر با قیتحق ینظر چارچوب ،(2007) نگرجیفی نظریات از گرفتن وام با و فوق مطالعات و تعاریف به توجه با

 و هوشمند، زندگی هوشمند، دممر هوشمند، طیمح هوشمند، ییایپو هوشمند، اقتصاد یدارا که یشهر عنوان به هوشمند

 1 شکل در آن های مؤلفه و ارائه زیر جدول در ها آن ابعاد از یک هر تعریف که یابد می تدوین است هوشمند حکومت

 .است شده هداد نشان

.تعريفمفاهیمهوشمند1جدول

تعريفمفاهیم

 هوشمند اقتصاد
 رشد برای ها فرصت از استفاده و شهرها ناخالص تولید افزایش جهت در هوشمندانه راهکارهای بر مبتنی است اقتصادی

 .ها آن خودکفایی و اقتصادی

 .دارد اشاره ارتباطات و نقل و حمل سیستم هوشمندسازی به هوشمند پویایی یا تحرک هوشمند پویایی یا تحرک

 هوشمند محیط
 فضای هوشمندی شامل را هوشمند زندگی و دانسته پاک های انرژی از برداری بهره های تکنولوژی را هوشمند محیط

 .است کرده بیان آن و آموزشی هنری، فرهنگی، امکانات معماری، و ساختمان داخلی

 هوشمند شهروند
 اطالعات فناوری از حداکثری استفادة و ریزی برنامه و فکر اهل خود امور اجرای برای که است کسی زنی هوشمند شهروند

 که است روزمره فرایندهای تصحیح و ارزیابی قابلیت و روزانه امور اجرای در وری بهره افزایش وقت، در جویی صرفه برای
 .شود می جهان با ارتباط برقراری توانایی و Tجمعی یزندگ یکپارچگی، همچون اجتماعی تعامالت کیفیت باالرفتن موجب

 هوشمند حکمرانی
 حکومت بر این، عالوه. است الکترونیک دولت از هوشمند استفادة و شهروندی، خدمات فعال، و سیاسی مشارکت شامل

 .دارد اشاره نیز (الکترونیک دموکراسی( یا الکترونیک دولت قبیل از جدید ارتباطی های کانال از استفاده به هوشمند

 هوشمند یزندگ
 کمک اریبس شهروندان یزندگ تیفیک بهبود به که مختلف های جنبه گردآوری ییعن هوشمند یزندگ بارةدر کردن صحبت

 ،مسکن تیفیک ،یبهداشت طیشرا ،یفرد تیامن ،یستیتور و یگردشگر یها تیجذاب ،یفرهنگ امکانات جمله از کند؛ یم
 .پرورش و آموزش امکانات ،یاجتماع وحدت و انسجام

2007،نگریفیج:منبع
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(2016آن)بويدكوهن،هایويژگیوهوشمند.چرخةشهر1شکل

وروشمواد
 یالگو ییفضا بندی برای سطحاست.  ی، و همبستگیلیتحل -یفی، توصیپژوهش از نوع کاربرد نیدر ا قیروش تحق

با استفاده از مطالعات  نخست در این تحقیق، است. شده  فادهاستیی آمار فضا یها از آزمونمحالت هوشمند پراکنش 

اساس،  نیبر ا .مختلف استفاده شد یاطالعات یها گاهیشهر هوشمند از منابع و پا یها شاخص ییشناسا یبرا یا کتابخانه

اقتصاد و هوشمند،  یهوشمند، حکمران طیهوشمند، مح یهوشمند، مردم هوشمند، زندگ ییایپو یشاخص اصلشش 

ها بررسی میانی انجام گردید و از ابزار  و سپس برای ارزیابی آن (2)جدول  دش شناسایی نهیزم نیدر ایه گو 91با هوشمند 

 .آوری شد نامه اطالعات جمع پرسش

 ةدرج یکه دارا ییها آوردن نمونه دست دقت در به بیبه حداکثر ضر یابی منظور دست  به ،قیبا توجه به موضوع تحق

ی تصادف یریگ نمونه ازکل جامعه باشد،  به میتعم آمده از آن قابل دست به جیاز نتا و بوده یآمار ةجامع یها یژگیاز و ییباال

جامعة نمونه انتخاب  عنوان به نفر ۳84طبق فرمول کوکران،  ، برراستا نیشده است. در ا  استفاده گانه( )محالت مناطق پنج

بر اساس تخصیص متناسب بر اساس محله ها برای سی  ه و توزیع نمونهساد یتصادف یبند طبقه یریگ نمونه روش شد.

 گانه پنجی محالت مناطق با اهال میمستق ةمصاحب قیاز طر یدانیها بر اساس روش م نامه پرسش جمعیت انجام شد.

 Spss افزار نرماز  کرونباخ با استفاده یآلفا بیضر نامه از برای سنجش روایی پرسش پژوهش نیدر ا گردآوری شده است.

 0.785کرونباخ برابر با  یآلفا شده، اختصاص داده 5تا  1 ةها نمر نامه به هرکدام از پاسخ در پرسش که  آنجا از استفاده شد.

 شهری محالت یبند رتبه و ارزیابی یبرا پژوهش، اهداف به توجه با .اتکاست قابل قیتحق ییایپابنابراین،  .معنادار بوده

 یریگ میتصم روش یکعنوان  بهشانون ) آنتروپی روش از هوشمند شهر یها شاخص از ورداریبرخ لحاظ به ارومیه

سطح  اثرگذاری میزان سنجش برای و شده ها از مدل تاپسیس استفاده بندی شاخص دهی و رتبه ( و برای وزنشاخصهچند

توآم( در محیط  ونیو رگرس یرسونپتابع رگرسیون ) تحلیل از هیشهر اروممحالت  درشده   استخراج یها شاخص یمعنادار

 است.شده   استفاده GISو  SPSSهای افزار نرم
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شهرهوشمندیالگویرهایهاومتغشاخص.2جدول
 شاخص رهایمتغ

به شرکت در انتخابات  لیتما ،یشهر تیریمد نیدانش نسبت به قوان زانیتعداد ساعات مطالعه، م ،یخارج یها تسلط به زبان الت،یتحص زانیم
 .مشارکت در امور داوطلبانه زانیشهر، م یراشو

مردم 
 هوشمند

 از تیرضا زانیم مسکن، تیوضع از تیرضا زانیم سالمت، نظام تیفیک از تیرضا زانیم ها، موزه از دیبازد و حضور درصد نما،یس در حضور درصد
 .یزندگ محله در فراغت اوقات و یحیتفر یفضاها از تیرضا زانیم ،یآموزش ستمیس

 یزندگ
 هوشمند

 زانیسبز، م یبه فضا یاز دسترس تیرضا زانیم عت،ینوع تفکرات در خصوص حفاظت از طب ست،یز  طیجهت حفاظت از مح یفرد یها تالش زانیم
 ی.در محل زندگ ستیز  طیبه حفاظت از مح یو همکار یبرق، توجه گروه ةنیتوجه به مصرفِ به زانیآب، م ةنیتوجه به مصرف به

 طیمح
 هوشمند

در  نترنتیبه ا یدسترس ،یونقل عموم حمل یها سیسرو یداخل تیفیاز ک تیرضا ،یونقل عموم حمل یها به سامانه یدسترس تیفیاز ک تیضار
محل  یعموم یدر فضاها نترنتیبه ا یدسترس زانیصرفه، م به مقرون یها نیاستفاده از ماش ،یموتور ریونقل غ حمل لیاستفاده از وسا زانیمنازل، م

 ....( کتابخانه و ،ی)مساجد، ورزش یزندگ

 ییایپو
 هوشمند

از مبارزه با فساد و  تیرضا زانیمدارس، م تیفیاز ک تیرضا زانیم ،یاسیس یها تیبه فعال لیتما زانیشهروندان، م یبرا یاسیمسائل س تیاهم زانیم
 ی.از عملکرد شهردار تیرضا زانیشهر، م یاز عملکرد شورا تیرضا زانیم ،جرائم

 یحکمران
 هوشمند

 ی اقتصادی.آور یة نوعروح ی بازارهای محلی،ریپذ انعطاف ی،نیکارآفر ی کاری،ها فرصتی شهروندان به دسترس ی،ا محلهتوسعة رقابت اقتصادی 
 اقتصاد
 هوشمند

Correia, 2012:منبع

مطالعهموردۀمحدود
کیلومتری دریاچة ارومیه، در  18در فاصلة غربی است که  جانیآذربا و مرکز استان هیشهرستان اروم زمرک هیشهر اروم

دقیقة عرض شمالی از  ۳2درجه و  ۳7گرینویچ و  النهار نصفدقیقة طول شرقی از  ۳2درجه و  45مختصات جغرافیایی 

  بالغ 1۳95شهر در سال  نیا است. گرفته قرارکیلومتر  ۳0کیلومتر و عرض  70ی به طول ا جلگهخط استوا در داخل  مبدأ

 ،۳نفر در منطقة  162۳00 ،2منطقة  در نفر 2027۳0، 1ة در منطقنفر  157099نفر جمعیت داشته که  716609بر 

 (.2ساکن بودند )شکل  5نفر در منطقة  57۳40و ، 4منطقة  درنفر  1۳7140

 


ارومیهبراساستقسیماتشهرداریشهرگانةموقعیتمناطقپنج.2شکل



هاافتهي
محالتشهریهوشمندشهریهاشاخصیتحلیلفضاي

چندمعیارة  گیری تصمیم مدل از گیری بهره با، هوشمند شهر های شاخص لحاظ از محالت شهری ارومیه بندی رتبه برای

 هوشمند شهر های شاخص لحاظ از محالت فضایی ساختار تحلیل به شانون، آنتروپی دهی وزن مدل از استفاده و تاپسیس
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 محیط هوشمند، ییایپو و تحرک هوشمند، یزندگ هوشمند، اقتصاد معیار شش در یهاروم شهر کالن گانة پنج مناطق در

 :است زیر صورت به آن نتایج که شد پرداخته هوشمند حکمروایی و هوشمند، مردم هوشمند،



 1وضعیتهوشمندیمنطقة

ر اساس نتایج دهد که همة محالت کیفیت یکسانی دارند. ب نشان می 1وضعیت هوشمندی در محالت مختلف منطقة 

های مردم و محیط هوشمند  همة محالت از نظر حکمرانی، زندگی، و اقتصاد هوشمند کامالً مشابه همدیگرند. در شاخص

دو محلة ساحلی و امامت وضعیت متفاوتی دارند و عملکردشان در این دو شاخص بهتر از سایر محالت است. ولی در 

 نشان 1در محالت منطقة  گرفته انجام یها یبررسسایر محالت بوده است.  بهتر از 4شاخص پویایی محلة امامت با رتبة 

ی زندگی هوشمند با رتبة اول و کمترین میزان هوشمندی مربوط به ها شاخصباالترین میزان هوشمندی مربوط به  داد

ی، ساحل عدی،، سمحالت )آزادگاناین میزان از هوشمندی در میان همة  است که 6ی مردم هوشمند با رتبة ها شاخص

توان در  که علت آن را می شود یمیکسان با اختالف اندک دیده  باًیتقر صورت بهی، و امامت( جام ،ردامادیم ی،مولو البرز،

سال عمر دارد و تقریباً  25شهرداری کمتر از  1بودن بیشتر محالت این منطقه دانست. بخش عمدة منطقة  جدیداالحداث

 رود.  می شمار مسیر توسعة افقی شهر به

های تلفیقی میرداماد، جامی، و البرز از وضعیت بهتری نسبت به سایر  در بین محالت شهری بر اساس شاخص

 اند. ترتیب در رتبة اول تا سوم قرار گرفته محالت برخوردارند و به

 هوشمندشهریهاشاخصنظرازهیارومشهر1ةمنطقمحالتیبندرتبه.3جدول

محالت

حکمروايی

ندهوشم
مردمهوشمند

پويايی

هوشمند
زندگیهوشمندمحیطهوشمند

اقتصاد

هوشمند

هایشاخص

تلفیقیمحالت

 رتبه وزن رتبه وزن رتبه وزن رتبهوزن رتبه وزن رتبه وزنرتبهوزن

 4 0.510 2 0.288 1 0.4۳7 4 0.070 5 0.057 6 0.05۳ ۳ 0.096 آزادگان
 8 0.22۳ 2 0.294 1 0.406 4 0.075 5 0.049 6 0.048 ۳ 0.128 سعدی
 7 0.۳1۳ 2 0.278 1 0.405 4 0.102 6 0.0۳۳ 5 0.077 ۳ 0.104 ساحلی
 ۳ 0.618 2 0.294 1 0.406 4 0.075 5 0.049 6 0.048 ۳ 0.128 البرز

 6 0.۳۳9 2 0.258 1 0.۳41 4 0.081 5 0.078 6 0.059 ۳ 0.18۳ مولوی
 1 0.778 2 0.246 1 0.4۳4 4 0.087 5 0.058 6 0.055 ۳ 0.120 میرداماد
 2 0.681 2 0.22۳ 1 0.419 4 0.108 5 0.07۳ 6 0.051 ۳ 0.126 جامی
 5 0.408 2 0.278 1 0.۳82 5 0.065 4 0.079 6 0.064 ۳ 0.1۳1 امامت



 2وضعیتهوشمندیمنطقة

ی مردم هوشمند اه شاخص لحاظ ازدهد که بیشترین میزان هوشمندی  نشان می 2بررسی هوشمندی در محالت منطقة 

است و این محالت در رتبة اول و دوم و محلة  0.21 و 0.۳1ی حکیم نظامی و عالمه مجلسی با وزن ها محلهمربوط به 

 بیترک از و بوده هیثانو محالت از یشهردار منطقة این همة محالت. است گرفته قرار آخر در رتبة 0.04 ابوذر با امتیاز

 زانیم ،نیهمچن. باالست اریبس آن محالت در یشهر امکانات و خدمات تراکم و است برخودار یمتفاوت یتیجمع

 در 0.001 وزن با کوهنورد ةمحل و کی ةرتب در 0.77 وزن با یمجلس عالمه ةمحل ،یقیتلف یها شاخص نظر از یهوشمند

 (.4 جدول) اند گرفته قرار 2 ةمنطق محالت نیب در آخر ةرتب
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 هوشمندشهریهاشاخصنظرازهیارومشهر2ةمنطقمحالتیبندرتبه.4جدول

محالت

حکمروايی

هوشمند
مردمهوشمند

پويايی

هوشمند
زندگیهوشمندمحیطهوشمند

اقتصاد

هوشمند

هایشاخص

تلفیقیمحالت

 رتبه وزن رتبه وزن رتبه وزن رتبهوزن رتبه وزن رتبه وزنرتبهوزن

 7 0.001 ۳ 0.144 6 0.099 1 0.29۳ 2 0.245 5 0.100 4 0.118 کوهنورد
 2 0.658 2 0.187 ۳ 0.14۳ 6 0.100 5 0.114 1 0.۳14 4 0.142 حکیم نظامی

 ۳ 0.616 6 0.014 5 0.097 ۳ 0.184 2 0.198 4 0.172 1 0.۳۳5 االنبیا خاتم
 1 0.774 ۳ 0.172 4 0.154 5 0.15۳ 6 0.1۳6 1 0.212 2 0.174 مجلسی
 6 0.2۳0 1 0.198 ۳ 0.185 4 0.161 4 0.159 5 0.187 2 0.110 ولیعصر
 5 0.408 1 0.597 2 0.169 4 0.059 5 0.042 6 0.041 ۳ 0.091 ابوذر

 ۳ 0.616 6 0.014 5 0.097 ۳ 0.184 2 0.198 4 0.172 1 0.۳۳5 المهدی
 ۳ 0.290 4 0.1۳6 1 0.29۳ 2 0.195 5 0.121 ۳ 0.168 6 0.087 دانشکده
 2 0.478 1 0.۳19 2 0.246 5 0.098 ۳ 0.1۳1 6 0.086 4 0.119 ارشاد



 3ةوضعیتهوشمندیمنطق

 وزن با وریشهر 8 ةمحل هوشمند، طیمح در ،0.21 وزن با اریشهر شهرک ،یشهردار ۳ ةمنطق در دهد یم نشان ها یبررس

 وزن اب باهنر محالت. اند نخست گاهیجا یدارا هوشمند طیمح در 0.۳1 وزن با باهنر ةمحل و ،هوشمند اقتصاد در 0.26

 شاخص در 0.10 وزن با وریشهر 8 ةمحل هوشمند، یزندگ شاخص در 0.09 وزن با و هوشمند ییحکمروا شاخص در 0.9

 با و هوشمند ییایپو شاخص در 0.1۳ وزن با اریشهر ةمحل و هوشمند طیمح شاخص در 0.15 وزن با و هوشمند مردم

 یها شاخص که است نیا مناطق نیا در توجه درخور ةنکت. باشند یم خرآ گاهیجا در هوشمند اقتصاد شاخص در 0.09 وزن

 و نبوده یگاهیجا یدارا مطالعه مورد محالت از کی  چیه در هوشمند یزندگو  هوشمند، ییحکمروا هوشمند، مردم

 با باهنر ةمحل و دوم گاهیجا در 0.۳8 وزن با اریشهر شهرک ةمحل در یقیتلف یها شاخص در یهوشمند زانیم نیهمچن

 .دهد یم نشان را آخر گاهیجا در 0.02 وزن

 هوشمندشهریهاشاخصنظرازهیارومشهر3ةمنطقمحالتیبندرتبه.5جدول

محالت

حکمروايی

هوشمند
اقتصادهوشمندزندگیهوشمندمحیطهوشمندپويايیهوشمندمردمهوشمند

هایشاخص

تلفیقیمحالت

 رتبه وزن رتبه وزن رتبه وزن رتبهوزن رتبه وزن رتبه وزنرتبهوزن

 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 ایثار
 2 0.۳86 6 0.097 ۳ 0.192 1 0.211 5 0.1۳4 4 0.164 2 0.202 شهریار
 4 0.021 4 0.151 6 0.091 ۳ 0.168 1 0.۳11 2 0.185 5 0.094 باهنر

 ۳ 0.188 1 0.267 2 0.202 5 0.159 ۳ 0.159 6 0.104 4 0.144 وریشهر 8



 4ةوضعیتهوشمندیمنطق

های مختلف در میان محالت پایین است و  رود و تفاوت میان شاخص شمار می این منطقه هستة اولیة شهر ارومیه به

محالت  دهد یمنشان  4در منطقة  شده  انجامی ها لیتحلدهندة همگنی زیاد محالت با همدیگر است. مطالعات و  نشان

 ازدر جایگاه نخست میزان هوشمندی  0.۳0، و 0.24، 0.۳6مدنی با اوزان  اهلل تیآکاشانی، امام خمینی )ره(، و  هللا تیآ

ی این محالت در محدودة بافت ریقرارگکه این مقدار از هوشمندی به دلیل  باشند یمی اقتصاد هوشمند ها شاخص لحاظ

 از 4رتبه )جایگاه سوم( در بین محالت منطقة  نیباالتر .ستاشهروندان  وفروش دیخرو  وآمد رفتمرکزی شهر و محل 

دستغیب، و  اهلل تیآی امام خمینی )ره(، ها محلهمربوط به  0.17 ،0.17 ،0.12ی مردم هوشمند با اوزان ها شاخص لحاظ

یزان هوشمندی . همچنین، بیشترین ماستمربوط به محلة شهید باکری  0.10جایگاه با وزن  نیتر نییپاکاشانی و  اهلل تیآ
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 4ة منطقی ها محلهدستغیب و کمترین میزان هوشمندی در بین  اهلل تیآمربوط به محلة  0.98با وزن ها  محلهدر بین 

 (. 6 جدول)است  0.07مدنی با وزن  اهلل تیآمربوط به محلة 

 هوشمندشهریهاشاخصنظرازهیارومشهر4ةمنطقمحالتیبندرتبه.6جدول

محالت

حکمروايی

هوشمند
مردمهوشمند

پويايی

هوشمند
زندگیهوشمندمحیطهوشمند

اقتصاد

هوشمند

هایشاخص

تلفیقیمحالت

 رتبه وزن رتبه وزن رتبه وزن رتبهوزن رتبه وزن رتبه وزنرتبهوزن

 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.0 0.000 0 0.000 0 0.000 کاشانی
 1 0.964 2 0.261 1 0.299 5 0.10۳ ۳ 0.1۳2 4 0.108 6 0.098 امام
 4 0.۳76 1 0.۳62 4 0.۳57 2 0.142 5 0.204 ۳ 0.125 6 0.17۳ مدنی

 ۳ 0.۳94 1 0.249 4 0.166 2 0.180 5 0.148 ۳ 0.180 6 0.076 دستغیب
 5 0.070 1 0.۳05 2 0.210 ۳ 0.209 4 0.1۳2 5 0.075 6 0.069 باکری



 5ةوضعیتهوشمندیمنطق

رتبة اول و  0.29با وزن  هندوستآ دیشهمحلة  دهد یمشهر ارومیه نشان  5در منطقة  موردمطالعهی ها محلهبررسی 

ی ها شاخصبررسی  ی زندگی هوشمند را داراست.ها شاخصرتبة میزان هوشمندی از  نیآخر 0.02محلة ارشاد با وزن 

نسبت به شاخص  ها محله (م به پایینتعادل نسبی جایگاه )جایگاه چهار 5ی منطقة ها محلهحکمروایی هوشمند بین 

ی تلفیقی مربوط به محلة دانشکده است. این ها شاخص. بیشترین میزان هوشمندی با توجه به دهد یمرا نشان  موردنظر

رود و تراکم ساختمانی در این محله بسیار پایین و  شمار می نشین شهر ارومیه به محله جزو محالت باکیفیت و اعیانی

متر است. در این منطقه کمترین میزان هوشمندی از نظر شاخص تلفیقی مربوط به محلة  400ها باالی  مساحت ساختمان

 (.7است )جدول  0.17ارشاد با وزن 

 هوشمندشهریهاشاخصنظرازهیارومشهر5ةمنطقمحالتیبندرتبه.7جدول

حکمروايیمحالت

هوشمند

اقتصادیهوشمندزندگمحیطهوشمندپويايیهوشمندمردمهوشمند

هوشمند

هایشاخص

تلفیقیمحالت

 رتبه وزن رتبه وزن رتبه وزن رتبهوزن رتبه وزن رتبه وزنرتبهوزن

 1 0.989 6 0.0۳7 5 0.095 4 0.158 2 0.241 ۳ 0.170 1 0.299 اهندوست

 2 0.414 1 0.265 2 0.229 ۳ 0.1۳4 4 0.1۳0 6 0.121 5 0.121 ارتش

 ۳ 0.290 4 0.1۳6 1 0.29۳ 2 0.195 5 0.121 ۳ 0.168 6 0.087 دانشکده

 2 0.478 1 0.۳19 2 0.246 5 0.098 ۳ 0.1۳1 6 0.086 4 0.119 ارشاد



بندیسطحهوشمندیمناطقرتبه

های اول تا سوم قرار دارند. در این مناطق زندگی  ترتیب در رتبه به ۳، و 2، 1در بین مناطق از نظر شاخص تلفیقی منطقة 

های  های محیطی بهتر از سایر شاخص بهترین عملکرد را دارد و سطح هوشمندی مردم در برابر شوک هوشمند

بیشترین میزان هوشمندی  دهد یمای نشان  منطقه ، بررسی سنجش میزان هوشمندی درون4هوشمندی است. در منطقة 

 0.0۳و کمترین میزان هوشمندی مربوط به حکمروایی هوشمند با وزن  0.90مربوط به شاخص زندگی هوشمند با وزن 

 (.8قرار دارد )جدول  5ی تلفیقی میزان هوشمندی در رتبة ها شاخصسنجش  لحاظ از. این منطقه است

 نیا اریمع و انحراف 0.14هوشمند برابر با  ییحکمروا یها شاخص در تاپسیسمیانگین امتیاز بر اساس نتایج در جدول 

انگر تفاوت و بیدست آمده که  به 0.50شده، ضریب پراکندگی این شاخص  انجام یها است. طبق محاسبه 0.072شاخص 

 نسبت هوشمند مردم تیوضع اما. است هیاروم شهر یها محله نیب هوشمند ییحکمروا های پراکندگی نسبی در شاخص
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 ةدهند نشان و است یحکمران اریمع انحراف از کمتر آن نیانگیم از ها پاسخ انحراف زانیم و است متفاوت یکم یحکمران به

. است 0.012 زین آن اریمع انحراف و 0.1۳ با برابر شاخص نیا مقدار. است شاخص نیا ةدربار مردم نظر اتفاق باالبودن

 بین تفاوت باالبودن بیانگر که آمده دست به 0.86 هم هوشمند مردم خصشا پراکندگی ضریب شده، انجام محاسبات طبق

 .است محالت

گانةشهرارومیهبااستفادهازمدلتاپسیسپنجمناطقاییمیزانهوشمندیدرونوبینمنطقهبندرتبه.8جدول


حکمروايی

هوشمند
مردمهوشمند

پويايی

هوشمند
منداقتصادهوشزندگیهوشمندمحیطهوشمند

 رتبه وزن رتبه وزن رتبه وزن رتبه وزن رتبه وزن رتبه وزنمنطقه

1 0٫04 6 0٫74 ۳ 0٫1۳ 5 0٫49 4 0٫91 1 0٫87 1 

2 0٫041 6 0٫55 4 0٫49 5 0٫62 ۳ 0٫78 2 0٫85 2 
۳ 0٫19 6 0٫7 ۳ 0٫26 5 0٫45 4 0٫82 1 0٫81 ۳ 
4 0٫0۳2 6 0٫81 2 0٫۳1 5 0٫78 ۳ 0٫9 1 0٫7۳ 5 
5 0٫۳1 6 0٫66 ۳ 0٫۳7 5 0٫46 4 0٫7۳ 2 0٫8 4 

 0٫81 0٫82 0٫56 0٫۳1 0٫69 0٫12 میانگین
 0٫05 0٫07 0٫14 0٫1۳ 0٫096 0٫12 انحراف معیار

 ضریب
 پراکندگی

1٫01 0٫1۳9 0٫42 0٫25 0٫09 0٫06 

نگارندگانمحاسباتمنبع:

بندیكلمحالتشهریارومیهرتبه

توان گفت که مناطق با وضعیت  متفاوت از همدیگر است و نمی میزان هوشمندی محالت شهری در همة مناطق

 ةدر رتب ۳ ةواقع در منطق 0.799 یپونترآبا مقدار  وریشهر 8 ةمحل هوشمندی باال در یک منطقة خاص پراکنده شده است.

 یزندگ یها محله مربوط به شاخص نیدر ا ریتأث بیضر نیشتریشهر است که ب یها محله نیدر ب ینخست هوشمند

در  بیو دستغ 1در منطقة  امامت ،2در منطقة  ثاری، ا5در منطقة  دانشکده یها است. محله 0.29 یهوشمند با مقدار آنتروپ

واقع  0.16 یکوهنورد با مقدار آنتروپ ةمربوط به محل یبند رده نیآخر ا ة. رتباند دوم تا پنجم گاهیدر جا بیترت به ۳منطقة 

توان گفت که سطح هوشمندی در منطقة خاصی بهتر از سایر مناطق  اساس نتایج، نمی. بر است هیشهر اروم 2 ةدر منطق

های دیگر وضعیت متوسط و  است و یک منطقه ممکن است از نظر یک شاخص وضعیت بهتری داشته باشد و در شاخص

 تری نسبت به سایر مناطق داشته باشد.  ضعیف

بااستفادهازهیشهرارومةگانپنجمناطقدرهوشمندشهریهاشاخصاساسشهرارومیهبریها محلهنهايییبندرتبه.9جدول

سیمدلتاپس

 محله
زانیم

 سیتاپس
 محله رتبه

زانیم

 سیتاپس
 محله رتبه

زانیم

 سیتاپس
 رتبه

 25 0.26 کاشانی 6 0.64 حکیم نظامی 9 0.62 آزادگان
 2۳ 0.۳5 امام 16 0.51 ایاالنب خاتم 15 0.5۳ سعدی
 28 0.22 مدنی 8 0.62 عالمه مجلسی 18 0.49 ساحلی
 5 0.68 دستغیب اهلل تیآ 26 0.25 ولیعصر 10 0.62 البرز

 20 0.4۳ یباکر 22 0.۳9 ابوذر 11 0.60 مولوی
 27 0.25 آهندوست 16 0.51 المهدی 21 0.4۳ میرداماد
 7 0.6۳ ارتش ۳ 0.72 ایثار 1۳ 0.58 جامی
 2 0.74 دانشکده 14 0.54 شهریار 4 0.69 امامت
 24 0.۳4 ارشاد 19 0.47 باهنر 12 0.60 نبوت

   - 1 0.800 شهریور 8 29 0.164 کوهنورد

نگارندگانمحاسباتمنبع:
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ایشهرارومیهمنطقهةهوشمندیمحالتدروننقش.3شکل

ةشهرارومیهگانمناطقپنجنیببندیهوشمندیمحالتاولويت.4شکل

 

 ،البرز ی،ساحل ی،سعد ،آزادگان محالت شد. یبند خوشه دسته سه درگانه  پنجمحالت  ی،ا خوشه تحلیل زا استفاده با

 ،آهندوست ی،باکر ی،کاشان ،وریشهر ،8باهنر  ،اریشهر ،ثاریای، عالمه مجلس ،ایاالنب خاتم ،کوهنورد، امامتی، جام ی،مولو

 ،ابوذر ی میرداماد،ها محلهدوم  ةخوش در و هوشمندی بهتری دارای ها عنوان محله به یک خوشه دردانشکده  ، وارشاد

حکیم   ةمحلقرار گرفتند و  برخوردار محالت نیمهعنوان  به، و ورزش ارتش دستغیب، اهلل تیآ ی،مدن خمینی، امام ی،المهد

 سه در هوشمند شهر یها شاخص اساس بر محالت ةتوسعسطح  بندی شد. قرارگیری محلة محروم دسته عنوان به نظامی

 ،قتیدرحقی هوشمندی است. ها شاخصجمعیت، و مفهوم  پراکنش ،ها یکاربر بین فضایی نابرابری بیانگر متفاوت ةخوش

 .دارند شهری محالت سایر ازتر  متفاوت و ی هوشمندانهبرخوردار ساختار نیمه وبرخوردار  یها محله

 

 
گانةشهرارومیهدرختیمحالتمناطاقپنجنمودار.5شکل
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هوشمندشهرتلفیقییهاخصشا

 تاپسیسبا استفاده از مدل  ریمتغ 91 ةهوشمند، هم ی شهرها لحاظ شاخص قطعی از یبند به رتبه یابی برای دست

 ازیامتبا  ۳ ةتلفیقی منطق یها لحاظ شاخص دست آمد. از متفاوتی به شیب و  و نتایج کم شدصورت تلفیقی محاسبه  به

 ةرتب زندگی هوشمند هم در جایگاه نخست قرار داشت. یها این منطقه در شاخص فت.در رتبة یک قرار گر 1تاپسیس 

بود.  آخرتعلق گرفت که نسبت به شاخص حکمروایی هوشمند نیز در جایگاه  0تاپسیس  امتیاز با 4 ةآخر به منطق

  طیمحی مناسب، سترسد ی هوشمند با ساختار اقتصادی و اجتماعی،ها محلهیک منطقه با  عنوان به ۳، منطقة درمجموع

، و تراکم ساختمانی و ...  ها یکاربرمتناسب  عیتوز ی مناسب شهری،ها رساختیز پویا، اقتصاد مطلوب، ستیز

و  0.۳9ی تلفیقی برابر ها شاخص نیانگیم ی شهر هوشمند انتخاب شد.ها شاخصبرخوردارترین منطقه به لحاظ 

. با دارند شهراز میانگین  تر نییپاسایر مناطق امتیاز  تیاز از میانگین واست. منطقة یک بیشترین ام 0.۳9معیار آن  انحراف

 لحاظ ازی شهر هوشمند بین مناطق شهری ها شاخصهماهنگی و تعادل در  زانیم استفاده از ضریب نابرابری،

مناطق شهری  ة ناهمگنی و واگرایی بیندهند نشانکه  آمددست  به 1.01ی یادشده محاسبه و مقداری برابر با ها شاخص

 با از توزیع نامناسب امکانات و خدمات در سطح شهر است. متأثری هوشمندی است. این نابرابری ها شاخص لحاظ از

ی شهر هوشمند ها شاخص لحاظ ازی شهر ارومیه ها محله نیب ،شده محاسبهو ضریب نابرابری  توجه به امتیاز تاپسیس

 (.6 و شکل 10تفاوت و نابرابری وجود دارد )جدول 

 

 
هاشاخصهمبستگیسنجشومعناداریسطحآزمون

 یها شاخص نیب یمعنادار ةو رابط یسنجش وجود همبستگ برایها،  نامه ها و سنجش پرسش پس از استخراج شاخص

 ها استخراج نامه که از پرسش یخام یها داده استفاده شد. Spssافزار  در نرم رسونیپ یهوشمند از آزمون همبستگ شهر

 یکار گرفته شد. سطح معنادار ها به داده لیتحل یبرا رسونیوارد شد و آزمون پ SPSS افزار و در نرم یه بود کدگذارشد 

انگر بیاست که  0.05کمتر از  ارومیهشهر محالت شهر هوشمند در  یها شاخص یهمبستگ یبررس یبرا رسونیآزمون پ

که  یمعن نیمثبت است. بد رسونیپ بیعدد ضر یزوج یها شاخص همة یهاست. برا شاخص نیا نیب یمعنادار ةرابط

مقدار  (.6)جدول  است میرابطه مثبت و مستق نیا ریتأث ،وجود دارد یمعنادار ةرابط یزوج یها شاخص نیب نکهیعالوه بر ا

 پژوهش ةوابست متغیر و مستقل متغیرهای مجموعه بین دهد یمنشان  است که 0.98۳ رهایمتغ نیب یهمبستگ بیضر

 اییمیزانهوشمندیدرونوبینمنطقهبندرتبه.10جدول
هایتلفیقیشاخص   

 رتبه وزن منطقه

1 0٫56 2 

2 0٫12 4 

۳ 1 1 

4 0 5 

5 0٫28 ۳ 

 0٫۳9 میانگین

 0٫۳9 انحراف معیار

 1٫01 ضریب پراکندگی

  نگارندگانمحاسباتمنبع:
گانةپنجهوشمنددربینمناطقة.نقشةمنطق6شکل

 شهرارومیه
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 کل از درصد 97.2 دهد یمکه نشان  است 0.972برابر با  شده لیتعدتعیین  ضریب دارد. مقدار وجود باالیی گیهمبست

 (.12 )جدول  استدرصد به عوامل ناشناخته وابسته  2.8و  است ادشدهبه شش شاخص ی وابسته هوشمند شهر تغییرات

 پیرسونهمبستگیآزمونجينتا.11جدول

توضیحات
حکمروايی

دهوشمن

مردم

هوشمند

پويايی

هوشمند

محیط

 هوشمند

زندگی

هوشمند

اقتصاد

هوشمند

حکمروایی 
 هوشمند

 0.۳09 0.402 0.229 0.496 0.475 1 همبستگی پیرسون

 0.10۳ 0.۳1 0.2۳2 0.6 0.9 0 سطح معناداری

 29 29 29 29 29 29 تعداد

مردم 
 هوشمند

 0.411 0.516 0.۳06 0.06۳ 1 0.475 همبستگی پیرسون

 0.027 0.004 0.107 0.746 0 0.009 سطح معناداری

 29 29 29 29 29 29 تعداد

پویایی 
 هوشمند

 0.۳91 0.268 0.525 1 0.06۳ 0.496 همبستگی پیرسون

 0.0۳6 0.159 0.00۳ 0 0.746 0.006 سطح معناداری

 29 29 29 29 29 29 تعداد

محیط 
 هوشمند

 0.۳19 0.۳97 1 0.525 0.۳06 0.229 همبستگی پیرسون

 0.092 0.0۳۳ 0 0.00۳ 0.107 0.2۳2 سطح معناداری

 29 29 29 29 29 29 تعداد

زندگی 
 هوشمند

 0.778 1 0.۳97 0.268 0.516 0.402 همبستگی پیرسون

 0 0 0.0۳۳ 0.159 0.004 0.0۳1 سطح معناداری

 29 29 29 29 29 29 تعداد

اقتصاد 
 هوشمند

 1 0.778 0.۳19 0.۳91 0.411 0.۳09 همبستگی پیرسون

 0 0 0.092 0.0۳6 0.027 0.10۳ سطح معناداری

 29 29 29 29 29 29 تعداد



 مدلةخالصيیبخشابتدا-یخطونیآزمونرگرسجينتا.12جدول

مدل
همبستگیضريب

 چندگانه

ضريب

 تبیین

تبیینضريب

شدهحیتصح

اشتباهمیزان

معیار

1 0.98۳ 0.972 0.972 0.198 

 

 رهایمتغ نیا ریتأث (،1۳)جدول  است 0.000و برابر با  0.01از  کمترها  شاخص همة برای معناداری سطح که  آنجا از

 در متغیر هر میزان تأثیر 14 جدول ی،خط ونیآزمون رگرس جینتا هیاول یها یوابسته معنادار است. پس از بررس ریبر متغ

 شاخص شش بین ازداده  نشان رگرسیونی تحلیل از حاصل نتایج د.ده یم نشان راها  آن بین همبستگی همچنین و مدل

 بودن ضریب یمنفنیست ) معنادار رگرسیونی برازش نهایی مدل از حکمروایی هوشمند شاخص هوشمند شهر

 .معنادارند هوشمند طیو محهوشمند،  اقتصاد هوشمند، مردم ی هوشمند،زندگ پویایی، یها شاخص ( واستانداردشده

 هوشمندشهریهاشاخصةچندگانونیرگرسانسيوارلیتحل.13جدول

مدل مجموعمربعات  معناداریسطح F مربعمیانگین آزادیدرجة

1 

 0 ۳062.265 0.149 6 0.896 رگرسیون

 0 0 0 22 0 مانده باقی

 0 0 0 28 0.896 کل
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 گانةشهرارومیهمحالتپنجهوشمندشهریهاشاخصرگرسیونمدلضرايبیهاآماره.14جدول

مدل

ضرايب

 غیراستاندارد

ضرايب

 t استانداردشده
سطح

معناداری
B خطا بتا

1 

 0 -8.۳12 0 0 -0.581 مبدأ از عرض

 0 -6.02 -0.204 -0.0164 -0.167 حکمروایی هوشمند

 0 12.754 0.021 0.425 0.416 مردم هوشمند

 0 7.54۳ 0.0۳8 0.۳2 0.72 پویایی هوشمند

 0 ۳.4۳2 0.04۳ 0.179 0.5۳ یط هوشمندمح

 0 19.178 0.046 0.68 0.215 زندگی هوشمند

 0 9.612 0.041 0.145 0.۳۳۳ اقتصاد هوشمند

 

، 0.04۳ بیضرهوشمند با  طیمح ،0.046زندگی هوشمند با ضریب  ریمتغ بتا(،استانداردشده ) ضریب به توجه با

 باالترین ترتیب ، به0.021، و مردم هوشمند با ضریب 0.0۳8 بیضرمند با یی هوشایپو ،0.041 بیضراقتصاد هوشمند با 

اثرترین شاخص در بین  کم -0.204و حکمروایی هوشمند با ضریب  اند داشتهوابسته  متغیر روی را رگرسیونی تأثیر

 محالت و مناطق شهر ارومیه است. 

یریگجهینتوبحث
 گویی به مشکالت شهری، مبحث شهر هوشمند برای پاسخ پایدارة توسعبخشی به راهبردهای  در جهت انتظام ،امروزه

 محیطی، ناشی از گسترش سریع شهرنشینی، افزایش حجم و تعداد سفرهای شهری، ایجاد مشکالت زیست  ةفزایند

 وکارشناسان ة بخشی و تسریع روند تحقق توسعة پایدار شهری مورد توجه ویژ عنوان راهبردی مهم در جهت انتظام به

 بهینه از فضاهای شهری، توسعة حمل و نقل عمومی، طراحی ةنظران مسائل شهری قرار گرفته است. استفاد صاحب

 مسیرهای پیاده و دوچرخه، ارتقای فرهنگ عمومی برای کاهش مصرف سوخت و استفاده از وسایل حمل و نقل همگانی

 زیرساختی تغییرات آن اجرای در جهتِ که رود ار میشم یابی به الگوی شهر هوشمند به از راهبردهای اساسی برای دست

بر این  است. نیاز یو سرمایة اجتماع یاری و منابع انسانذگ سیاست ات، مدیریتطو ارتبا اطالعاتاوری نمقولة فسه  در

 . شد پرداخته ارومیه شهر کالن در هوشمند شهرهای  سنجش شاخص مبنا، در این پژوهش به بررسی و

 یها شاخص مورد در محالت. دارند یمتفاوت تیوضع یشهر محالت ییفضا یهوشمند نظر از ،نتایجبر اساس 

 مردم مورد در داشته یمطلوب تیوضع هوشمند یزندگ مورد در که ،محالت یبرخ اند. داشته متفاوت عملکرد مختلف

 اقتصاد یها شاخص در کدام هر هیاروم شهر محالت. اند داشته یتر نییپا تیوضع محالت ریسا به نسبت هوشمند

 یها رتبه و نتایج هوشمند یزندگ و ،هوشمند طیمح هوشمند، ییایپو هوشمند، ییحکمروا هوشمند، مردم هوشمند،

 و توسعه یها عامل عیتوز در یشهر مناطق و محالت ریگ چشم تفاوت و نابرابری انگربی امر این. آوردند دست به مختلفی

 و هوشمند ییحکمروا  شاخص بین نابرابری میزان بیشترین. هاست خصشا از برخی در یشهر هوشمند رشد تیتقو

 8 ةمحل در هوشمند شهر شاخص تلفیقی، نتایج طبق. شد مشاهده هوشمند یزندگ  شاخص بین نابرابری رانیم کمترین

 نیشتریب که است شهر یها محله نیب در یهوشمند نخست ةرتب در ۳ ةمنطق در واقع 0.799 سیتاپس ازیامت با وریشهر

 و یآموزش ةسران نیشتریب. است 0.29 سیتاپس ازیامت با هوشمند یزندگ یها شاخص به مربوط محله نیا در ریتأث بیضر

 و نفوس یسرشمار نیآخر در آمار مرکز گزارش به توجه با یارتباط ةشبک و یحیتفر -سبز یفضا ،یخدمات ،یبهداشت

 در بیترت به بیدستغ اهلل تآی و ،امامت ثار،یا دانشکده، یها لهمح. است یشهردار ۳ ةمنطق به مربوط 1۳95 سال مسکن
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 شهر 2 ةمنطق در واقع 0.16 سیتاپس ازیامت با کوهنورد ةمحل به مربوط یبند رده نیا آخر ةرتب. اند پنجم تا دوم گاهیجا

 ،یآموزش ةسران سبز، یفضا ةسران باب از یشهر خدمات زانیم نیکمتر ،شده انجام یها یبررس به توجه با .است هیاروم

 دوعنوان  به این محالت .شود یم یشهردار 2 ةمنطق به مربوط یانتظام -یادار ةسران و ی،مسکون تراکم ،یارتباط ةشبک

های شهر هوشمند مربوط به محالت  اند. بیشترین میزان شاخص مطرحسطح محله  در محروم و برخوردارمتضاد  قطب

توزیع مناسب  ،ها توزیع مناسب کاربریبا توجه به سرانة باالی مسکونی،  مناطق غربی و جنوب غربی شهر ارومیه

 تر و جهت دسترسی آسان مجزا های ارتباطی راه و ایجادتجاری  زوجود چند مرک، تأسیسات و تجهرات سطح شهر

است.  درصد باالی باسوادی در سطح مناطق شهری، باالی مشارکت شهروندان خنر ،شهری جلوگیری از سفرهای درون

این منطقه بیشترین سهم از اراضی منطقه را داشته که سهم بزرگی از این اراضی مربوط به اراضی بایر است و بیانگر 

گویی به  های دولتی در پاسخ ظرفیت بارگذاری جمعیتی و عملکردی است. ولی با توجه به عملکرد ضعیف ارگان

 هوشمند شهر تلفیقی یها شاخص و حکمروایی ه بینهای مربوط نبودن خدمات شهری سازمان شهروندان و مطلوب

 شاخص بین اما گانة شهری است.  نشد که بیانگر عدم رضایت همة شهروندان در مناطق پنج مشاهده یمعنادار همبستگی

 روش به رگرسیونی آمد. برازش دست به معنادار همبستگی و ارتباط هوشمند شهر تلفیقی یها شاخص زندگی هوشمند و

 هوشمند شهر فضایی ساختار ةتوسع و گیری شکل در را تأثیر بیشترین متغیرهای زندگی هوشمند که دهد یم نتوأم نشا

 بخش انحراف در تغییر واحد یک که یطور به است و حمکروایی هوشمند کمترین تأثیر را؛شهر داشته  در محالت

 بخش انحراف در تغییر واحد یکشهر و  تلفیقی یها شاخص در واحد تغییر 0.680ی زندگی هوشمند ها شاخص

 نتایج کرد. خواهند ایجاد شهر هوشمند تلفیقی یها شاخص در واحد تغییر -6.021ی حکمروایی هوشمند ها شاخص

 ةهای هوشمندان طراحی یک زیرساخت حکمروایی هوشمند برای همکاریی ده تیاولو و توجه لزوم برشده  حاصل

شهر، به حل  های خاص ، عالوه بر پوشش نیازمندیای منطقهها و مالحظات  ژگیفراسازمانی با درنظرداشتن ویة جانب همه

و همچنین برقراری هماهنگی و  شهر ةمدیریت هوشمندان برایزیرا انجامد.  مشکالت و معضالت جاری آن شهر نیز می

های  مندی در شاخصطور کلی، میزان هوش . بهبه حکمروایی هوشمند دست یافت دباینخست  یکپارچگی بین سایر ارکان، 

مختلف از نحوة توزیع جمعیت، تراکم ساختمانی، وضعیت اقتصادی، پایگاه اجتماعی ساکنان، و قدمت محالت تأثیر 

 پذیرفته است.

منابع

 ،اصفهان شهر کیتراف یساز در روان I.T.Sحمل و انتقال هوشمند  یها ستمیس یریکارگ به یبرا یرگذاریتأث، 1۳87، ریپور، ام ابوالحسن .1

 .۳2-26، ص 8، ش چاپ مدیریت مدیریت مطالعات

 .آذرخش تهران: ،یمعان تا یمبان از ریپذ ستیز شهر ،1۳90، علیرضا بندرآباد، .2

 هوشـمند،  شـهر  هـای  یویژگـ  و مفهـوم  تبیـین  ،1۳97، آبادی، شهرام پشاه پارسا و نژاد، حسین ؛ حاتماهلل زیاری، کرامت ؛پوراحمد، احمد .۳

 .58 ش، 15 ، سظرباغ ن ةنام فصل

 ش ،مدرس علـوم انسـانی   ةنام فصل شهری، فضاهای سازی متراکم پارادایم راهبردهای و ابعاد ،1۳82 ،قربانی و محمدرضا پورمحمدی، .4

 .108-85 صص ،29

 انسـانی  علـوم  و ادبیـات  دانشـکدة  مجلـة  ویکـم،  بیسـت  قرن در شهری ریزان برنامه مسئولیت و پایدار توسعة ،1۳80 اهلل، کرامت زیاری، .5

 .۳85-۳71 صص ،160 ش ،تهران دانشگاه

 نامة فصل تهران، شهر در آن محیطی زیست آثار و شهری خدمات تمرکز الگوی تحلیل ،1۳90 منصوریان، حسین، و فرانک الدینی، سیف .6

 .64-5۳ صص ،60 ش ،شناسی محیط



1400زمستان،4ۀ،شمار53ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش 1350 

 مطالعـة ) شـهری  هوشـمند  رشـد  هـای  شاخص فضایی حلیلت ،1۳90، وارثی، حمیدرضا و محمدی، جمال صابری، حمید؛ اصغر؛ ضرابی، .7

 .17-1 صص ،77 ش ،انسانی جغرافیای های پژوهش نامة فصل ،(اصفهان شهر مناطق: موردی

 .تبریز دانشگاه انتشارات :تبریز ،جغرافیا و شهرشناسی ،1۳7۳ ،یداهلل فرید، .8

 قـات یتحق نشریة شهری، پایدار توسعة های شاخص پایة بر ارومیه شهر مناطق مراتب سلسله تحلیل ،1۳92 اصغر، لی،عبد و امید مبارکی، .9

 .65-49(: ۳0) 1۳ ،ییایجغراف علوم یکاربرد

 اصـفهان  گانة چهارده مناطق در شهری هوشمند رشد الگوهای تحلیل ،1۳92 اسماعیل، زاده، صفرعلی و رباب زاده، حسین رضا؛ مختاری، .10

 .82-65(: 19) 5 ،یا منطقه و یشهر یها پژوهش و مطالعات ای، منطقه ریزی برنامه های مدل اساس بر

  نیهوا در کالن شهرها، اول یکاهش آلودگ یبرا یراهکارها ی،رشد هوشمند شهر1۳91ن،یزنگنه، عبدالحس یمهسا و پر ،یمهاجر .11
تاثیر استفاده از تلفن همراه بر شکل گیـری هویـت شخصـی مـدرن در     ، (1۳89) یا احمدی، سید محمد مهدی زاده، سیدوحید عقیلی،ثر .12

 .125 ،(60)16 فصلنامه پژوهش های ارتباطی، میان نوجوانان و جوانان شهر تهران،

 https://civilica.com/doc/185144هوا و صدا، تهران،  یآلودگ تیریکنفرانس مد .1۳

14. Abolhassanpour, Amir, 2008, Effective for Implementation of Intelligent Transportation Systems 

I.T.S in Traffic Lifestyle Isfahan Print Management, Issue 8, pp. 26-32. 

15. Bandar Abad, Alireza, 2010, City habitable from Basics to Meaning, Tehran: Azarakhsh 

Publications 

16. Pourahmad, Ahmad; Ziyari, Karamatollah; Hatamnejad, Hossein; Parsa Pashahabadi, Shahram, 

2018, Explaining the Concept and Characteristics of Smart City, Quarterly Bagh Nazar, Fifteenth 

Year, No. 58. 

17. Pourmohammadi, Mohammad Reza and Ghorbani, Rasoul, 2003, Dimensions and Strategies of 

Urban Space Compression Paradigm, Quarterly Journal of Humanities, No. 29, pp. 85-108. 

18. Ziyari, Karamatollah, 2001, The Sustainable Development and Responsibility of Urban Planners in 

the 21st Century, Journal of the Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, No. 

160, pp. 385-371. 

19. Seifaddini, Farank and Mansourian, Hossein, 2011, Analysis of Urban Services Concentration 

Pattern and its Environmental Effects in Tehran, Journal of Environmental Studies, No. 60, pp. 53-

64. 

20. Zarabi, Asghar; Saberi, Hamid; Mohammadi, Jamal and Verarsati, Hamid Reza, 2011, Spatial 

Analysis of Urban Smart Growth Indices (Case Study: Isfahan City Areas), Journal of Human 

Geography Research, No. 77, pp. 17-1. 

21. Farid, Yadollah, 1994, Geography and Urban Studies, Tabriz: Tabriz University Press. 

22. Mobaraki, Omid and Abdoli, Asghar, 2013, Hierarchy Analysis of Urmia City Based on Sustainable 

Urban Development Indicators, Journal of Applied Geographical Sciences Research, 13 (30): 49-65. 

23. Soraya Ahmadi, Seyed Mohammad Mehdizadeh, Seyed Vahid Aghili, (2010). The effect of mobile 

phone use on the formation of modern personal identity among adolescents and young people in 

Tehran, Quarterly Journal of Communication Research, 16 (60), 125. 

24. Cohen, B., Almirall, E., & Chesbrough, H. (2016). The city as a lab: Open innovation meets the 

collaborative economy. California Management Review, 59(1), 5-13. 

25. Holler, J., Tsiatsis, V., & Mulligan, C. i in.(2014), From machine-to-machine to the Internet of 

Things: Introduction to a New Age of intelligence. 

26. Mohajeri, Mahsa and Peri Zanganeh, Abdolhossein, 2012, Smart Urban Growth Strategies to 

Reduce Air Pollution in Metropolises, The First Conference on Air and Noise Pollution 

Management, Tehran, https://civilica.com/doc/185144 

27. Mokhtari, Reza; Hosseinzadeh, Robab and Safaralizadeh, Ismail, 2013, Analysis of Urban Smart 

Growth Patterns in Fourteen Areas of Isfahan Based on Regional Planning Models, Urban and 

Regional Studies, 5 (19): 65-82. 

28. Borga, G.; Camporese, R.; Di Prinzio, L.; Niccolandelli, S. and Picchio, A. R., 2011, New 

Technologies And Eo Sensor Data Build Up Knowledge For A Smart Cityinternational Conference 

Data Flow From Space To Earth Application and Inter Operability, Venice, Italy, 21-23 March. 

29. Bricker, S. H.; Banks, V. J.; Galik, G.; Tapete, D. and Jones, R., 2017, Accounting for groundwater 

in future city visions. Land Use Policy, 69, 618-630. 

https://civilica.com/doc/185144


 1351                             ...یهارومیمحالتشهریسطحهوشمنديابیارز

30. Caragliu, A.; Del Bo, C. and Nijkamp, P., 2009, Smart Cities in Europe. In Proceedings of the 3rd 

Central European Conference in Regional Science – CERS 2009 (pp. 49-59). 

31. Chourabi, H.; Nam, T.; Walker, S.; Gil-Garcia, J. R.; Mellouli, S.; Nahon, K.; ... and Scholl, H. J., 

2012, January Understanding smart cities: An integrative framework. In System Science (HICSS), 

2012 45th Hawaii International. 

32. Chrysochoou, M., 2012, A GIS and indexing scheme to screen brownfields for area-wide 

redevelopment planning. Landscape and Urban Planning, 105, 187-198. 

33. Conference on (pp. 2289-2297). IEEE. 

34. Cooke, P. and De Propris, L., 2011, A policy agenda for EU smart growth: the role of creative and 

cultural industries. Policy Studies, 32(4), 365-375. 

35. Correia, L. M. and Wünstel, K., 2012, Smart cities applications and requirements, NetWorks 

European Technology Platform, [on line]: smit.vub.ac.be. 

36. Cowan, Robert, 2005, The Dictionaryof Urbanism, Streetwise Press. 

37. Domingue, J.; Galis, A.; Gavras, A.; Zahariadis, T.; Lambert, D.; Cleary, F.; ... and Schaffers, H. 

(Eds.) (2011). The future internet: future internet assembly 2011: achievements and technological 

promises (Vol. 6656). Springer. 

38. Anastasia, S. (2012). The concept of smart cities; Towards community development? Networks and 

communication studies. 26. 

39. Feiock, R. C.; Tavares, A. F. and Lubell, M., 2008, Policy Instrument Choices for Growth 

Management and Land Use Regulation. The Policy Studies Journal, 36(3), 461-480. 

40. Giffinger, R. et al., 2007, Smart Cities Ranking of European Medium-sized Cities. Centre of 

Regional Science, Vienna UT.  

41. Hawkins, C. V., 2011, Smart Growth Policy Choice: A Resource Dependency and Local 

Governance Explanation. The Policy Studies Journal, 39(4), 682-697. 

42. Pourahmad, Ahmad; Ziyari, Karamatollah; Hatamnejad, Hossein; Parsa Pashahabadi, Shahram, 

2018, Explaining the Concept and Characteristics of Smart City, Quarterly Bagh Nazar, Fifteenth 

Year, No. 58. 

43. Susanti, R.; Soetomo, S.; Buchori, I. and Brotosunaryo, P. M., 2016, Smart Growth, Smart City and 

Density: In Search of The Appropriate Indicator for Residential Density in Indonesia. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, 227, 194-201. 

44. Taewoo, N. and Theres, P., 2010, Conceptualizing smart city widh dimensions of technology, 

people, and institutions, Proceedings of the 12th Annual International Digital Government, Luis 

Luna-Reyes, Vijay Atluri. 

45. Yang, Fei, 2009, If ‘Smart’ is ‘Sustainable’? An Analysis of Smart Growth Policies and Its 

Successful Practices, A Thesis Submitted to the Graduate Faculty in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Degree of Master of Community and Regional Planning, Iowa State University 

Ames. IA, USA. 

 


