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Today, many cities are trying to make policies to become smart cities. Therefore, this 
research aimed to identify the policy solutions that drive the transition to a smart city 
by taking advantage of the analysis of the basic components of the formation of such 
cities in the Ahwaz metropolis. Based on the findings of the research, 8 features, includ-
ing “smart environment, smart economy, smart life, smart governance, smart people, 
information and communication technology, lateral factors, and flexibility of citizens,” 
using the exploratory factor analysis method, as effective components in transforming 
Ahvaz becoming a smart city was identified. Then, a model of the smartness of Ahvaz 
metropolis was presented to achieve a productive, humanistic, healthy, competitive, and 
sustainable development city based on it, with the ultimate goal of improving the quality 
of life. The policymaker must pay special attention to the realization of the smart city 
of Ahvaz with the centrality of social capital and human capital in the framework of the 
smart environment, smart life, and smart economy - the three components that drive 
the realization of a smart city (people, smart governing body, and institutional actors).
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امروزه شهرهای بسیاری در جهان برای سیاست گذاری به منظور تبدیل به شهری هوشمند تالش می کنند. 
این پژوهش با هدف شناسایی راهکارهای سیاستی پیشران گذار به شهر هوشمند با بهره گیری از واکاوی 
مؤلفه های اساسی تحقق این گونه شهرها در کالنشهر اهواز تحقیق کرده است. بر اساس یافته های تحقیق، 
8 مؤلفه محیط هوشمند، اقتصاد هوشمند، زندگی هوشمند، حکمروایی هوشمند، مردم هوشمند، فناوری 
اطالعات و ارتباطات، عوامل جنبی و انعطاف پذیری شهروندان  با بهره گیری از روش تحلیل عامل اکتشافی 
به عنوان مؤلفه های مؤثر در گذار اهواز به شهر هوشمند شناسایی شدند. سپس الگویی از هوشمندسازی 
کالنشهر اهواز ارائه شد. بر مبنای این الگو، جهت دستیابی به شهری بهره ور، انسان گرا، سالم، رقابت جو و 
مبتنی بر توسعه پایدار به هدف نهایی ارتقای کیفیت زندگی در چارچوب محیط هوشمند، زندگی هوشمند 
و اقتصاد هوشمند سیاست گذار الزم است به 3 مؤلفه پیشران و موتور محرکه تحقق شهر هوشمند، یعنی 
مردم، نهاد )حکمروایی هوشمند و بازیگران نهادی( تحقق شهر هوشمند اهواز با مرکزیت سرمایه اجتماعی 

و انسانی توجه خاصی کند.
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مقدمه

با توجه به مشکالت بسیار در شهرها، مدت ها ست 
عمومی  سیاست گذاری  لزوم  جهان،  سطح  در  که 
در راستای دستیابی به شهرهایی با کیفیت زندگی 
مناسب مطرح شده است. دراین راستا، آکادمی علوم 
انگلستان در گزارش »آینده شهرها؛ علوم شهرها و 
آورده است:  چنین  آینده«  در  پژوهش  اولویت های 
»همه سیاست گذاران در هر مقیاسی، فردی یا ملی، 
باید متوجه اهمیت شهرها باشند )آزاد و دیگران، 

 .)158

نفوذ  و  »تأثیر  بر  ویالنوا  و  کروز  در این ارتباط، 
فناوری« بر آینده شهرها تأکید دارند و در این زمینه، 
به  پیامدهای  را  شهری  سیاست گذاران  توجه 
سیاست گذاری های شهری در زمینه تأثیرات فناوری 
 .)2014 ویالنووا،  )کروز،  کرده اند  جلب  شهرها  بر 
فناوری اطالعات و ارتباطات بدون شک، با افزایش 
و  )سرافرازی  مختلف  فعالیت های  دقت  و  سرعت 
تمام  در  گسترده ای  تحوالت   ،) 1391 بهبودی، 
به وجود  بشر  اقتصادی  و  اجتماعی  عرصه های 
آورده است )گل خندان و مهرجو، 1398 ( و تحوالت 
گسترده و عمیقی را در مسیر توسعه )باقری مقدم 
و همکاران، 1400( در چارچوب شهرهای هوشمند  

ایجاد کرده است )سجادیان، 1400 (.

شهرنشینی در ایران از سال 1335 به بعد رشد 
)تیموری و همکاران، 1399(،  سریعی داشته است 
به ویژه  متعددی،  آسیب های  موجبات  به طوری که 
اهواز  کالنشهر  از جمله  و  کشور  کالنشهرهای  در 
شده است؛ بنابراین چندی است که به بحث شهرهای 

هوشمند در ایران نیز توجه شده است.

در این راستا، شهر اهواز که در حوالی سال 1285، 
عوامل  اثر  بر  بوده،  نفر جمعیت  با 700  روستایی 
سیاسی و اقتصادی از 1335 با جمعیت 120098 
به 1184788 در 1395 رسیده است، یعنی در این 
بازه زمانی 60 ساله جمعیت این شهر حدود 10 برابر 
شده است که این شهرنشینی لجام گسیخته، موجب 
شد )امیری فهلیانی و دیگران، 1399( تا این کالنشهر 
با معضالت فراوان محیطی از قبیل انواع آلودگی های 

محیطی و غیره مواجه شود. 

ایران  آینده پژوهی  ملی  پژوهش  در  مثال،  برای 
)1397( مسائل ریزگردها، آب و نیز حکمرانی در 
میان 10 ابرچالش اول استان خوزستان و کالنشهر 
اهواز معرفی شده است. همچنین در گزارش مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری )1396(، 
در  توسعه  راهبردی  »مسئله شناسی  عنوان  تحت 
چالش های  مهم ترین  از جمله  خوزستان«،  استان 
کالنشهر اهواز، حوزه محیط زیست، پسماند، فاضالب، 
آلودگی هوا و ریزگردها معرفی شده است، مسئله ای 
که در پژوهش های محمدی ده چشمه و همکاران 
)1396(، ساسان پور و همکاران )1396( و سجادیان 

و همکاران )1395( تأکید شده است. 

شهر  راهبرد  به  که  است  شرایطی  چنین  در 
کالنشهر  هوشمندسازی  در این راستا،  و  هوشمند 
و حتی  توجه شده  مدیریت شهری  از سوی  اهواز، 
این  اما  شده است،  انجام  اقداماتی  در این زمینه، 
اقدامات به واسطه نبود سیاست گذاری مشخص به 
اقداماتی اغلب فنی برای مثال، تاکسی های اینترنتی 
و غیره محدود شده است که نتایج ملموسی در پی 

نداشته است.

مهيار سجاديان و همکاران. شناسايی راهکارهای سياستی پيشران گذار به شهر هوشمند )مورد مطالعه: کالنشهر اهواز(
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کالنشهر  این  مشکالت  تالش ها،  تمام  باوجود 
کماکان ادامه یافته است که این مسئله، لزوم آگاهی 
از شناخت مؤلفه های اثرگذار بر سیاست گذاری بهینه 
به منظور  را  کالنشهر  این  هوشمندسازی  الگوی  و 
بهره گیری در نقشه راه هوشمندسازی کالنشهر اهواز 

نشان می دهد. 

در این راستا، به پیروی از یک فرایند منطقی در ابتدا 
این سؤال پیش می آید که با توجه به شرایط کنونی 
اهواز، مؤلفه های اساسی تحقق شهر هوشمند در این 
کالنشهر کدام هستند؟ سپس با توجه به یافته های 
این  گذار  پیشران  سیاستی  راهکارهای  تحقیق، 
کالنشهر به شهر هوشمند کدام هستند؟ این پژوهش 
با هدف شناسایی راهکارهای سیاستی پیشران گذار به 
شهر هوشمند با بهره گیری از واکاوی مؤلفه های اساسی 
تحقق این گونه از شهرها، در کالنشهر اهواز و به صورت 

مشخص، پاسخ به سؤال های باال به تحقیق پرداخت. 

شاخص هایی  پیشینه  مرور  با  ابتدا  در  پژوهش 
و  استخراج  شده  به شهر هوشمند  گذار  پیشران  
سپس با بهره گیری از روش تحلیل عاملی اکتشافی، 
مؤلفه های تحقق شهر هوشمند با توجه به شرایط 
کنونی کالنشهر اهواز شناسایی می شود. درنهایت، 
بعد از طرح الگوی پیشنهادی، با توجه به یافته های 
سیاستی  راهکارهای  پیشنهاد  به  نسبت  تحقیق، 
به  از وضعیت کنونی  اهواز  پیشران گذار کالنشهر 

شهر هوشمند می پردازیم.

1. پيشينه پژوهش

از جمله پژوهش های انجام شده در جهان، می توان 
به تحقیق آنجلیدو اشاره کرد. او در این مقاله با عنوان 
»سیاست های شهر هوشمند: رویکردی فضایی« به 
بررسی عواملی پرداخته  که سیاست ها را برای توسعه 
شهرهای هوشمند متمایز می کنند. این پژوهش با 

بررسی موارد مطالعاتی، توصیه هایی نیز کرده است.

مقاله ای  در  کامروززمان   و  یگینکارالر  همچنین 
با عنوان »آیا سیاست های شهر هوشمند به پایداری 
بریتانیا  اقدامات  رصد  با  می شود؟«  منجر  شهرها 
در زمینه شهرهای هوشمند از 2005 تا 2013 م. به 
این نتیجه دست یافتند که برای دستیابی به شهرهای 
پایدار به همسویی بیشتر راهبردهای شهر هوشمند 
نیاز است. نوری و دیگران در مقاله ای با عنوان »به سوی 
یک چارچوب یکپارچه برای سنجش هوشمند آمادگی 
شهر؛ مورد شهرهای ایران«، به این نتیجه رسیدند که 
کشور  در  شهرها  هوشمندسازی  مشکل  مهم ترین 
ایران، زمینه سیاست و به عبارتی سیاست گذاری است.

با  نیز   )1399( دیگران  و  احمدی نوحدانی  مقاله 
عنوان »الگویابی سیاست گذاری بر شهر هوشمند در 
ابعاد ملی و شهری مبتنی بر الگوهای فضای سایبر« 
انتشار یافته است. بر مبنای نتایج این پژوهش، الگوی 
بر فرایندهای پیوند ساختاری  سیاست گذاری مبتنی 
میان فضای فیزیکی شهر و فضای هوشمند ناشی از 
سایبر،  فضای  به ویژه  نوین،  فناوری های  به کارگیری 
سیاست گذاری  الگوی  اتخاذ  به  را  سیاسی  بازیگران 

ترکیبی ملزم می کند.

در مجموع، با توجه به مطالعات انجام شده درزمینه 
شهرهای هوشمند، این پژوهش به 3 رهیافت راهبردی 
دست یافت که در این پژوهش استفاده شد: به عنوان 
رهیافت نخست، بیشتر پژوهش های انجام شده در زمینه 
شهرهای هوشمند بر این نکته اتفاق نظر دارند که شهر 
هوشمند، از 6 مؤلفه مردم هوشمند، اقتصاد هوشمند، 
زندگی هوشمند، محیط هوشمند، تحرک هوشمند و 
حکمروایی هوشمند تشکیل شده که در جدول شماره 
1 این 6 مؤلفه از دیدگاه این پژوهش، بر اساس مطالعات 

نظری خود تعریف شده اند.

مهيار سجاديان و همکاران. شناسايی راهکارهای سياستی پيشران گذار به شهر هوشمند )مورد مطالعه: کالنشهر اهواز(
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به  هریک  شهرها  دوم،  رهیافت  چارچوب  در 
منحصر به فردی  پدیده های  خود  شرایط  مقتضای 
ویژگی های خاص  اشتراکات،  بر  هستند که عالوه 
با  ارتباط  در  دراین راستا،  بنابراین  دارند؛  را  خود 
شهرهای هوشمند، نیاز به شناسایی مؤلفه های بهینه 
هستند که این  مؤلفه ها با شرایط آن شهر بیشترین 
همبستگی و اثرگذاری را داشته باشد. در ارتباط با 
کالنشهر اهواز نیز نیاز به پیروی از چنین رویکردی، 
شناسایی مؤلفه های بهینه گذار به شهری هوشمند با 

توجه به شرایط حاضر این کالنشهر است. 

با  فرایندی  چنین  از  پیروی  به  در این راستا، 
پژوهش،   53 نتایج  محتوای  تحلیل  از  بهره گیری 
همچون لوپز و همکاران )2021(، آدیارتا و همکاران 
و  امین نژاد  و   )2020( همکاران  و  بایار   ،)2020(
همکاران )1399( 31 شاخص مطابق جدول شماره 
از  بهره گیری  با  بعد  تا در مرحله  استخراج شد   2
به شناسایی  نسبت  اکتشافی  عاملی  تحلیل  روش 
مؤلفه های اساسی تحقق شهر هوشمند با توجه به 

شرایط کنونی کالنشهر اهواز اقدام شود.

همچنین در رهیافت سوم،  هوشمندی یک شهر به 
روشنی، بستگی به زمینه ها و دیدگاهی که در میان 
آن ها، شهرها بررسی شده اند، دارد. این بدان معناست 
که زمینه ای که یک شهر می تواند »هوشمند« شناخته 
شود، بستگی به چگونگی مقابله شهر با مشکالت اصلی 
دارد. بر این مبنا، در چنین حالتی، شهر هوشمند شهری 
نوآور است که از فناوری اطالعات و ارتباطات و وسایل 
دیگر استفاده بهینه می کند تا کیفیت زندگی، کارایی 
عملیات شهری و رقابت پذیری را ارتقا دهد و سازگاری با 
نیازهای نسل های کنونی و آتی را با توجه به جنبه های 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تضمین می کند 

)محمدی و دیگران، 1400 (. 

استان  که  نیست  پوشیده  کسی  بر  در این راستا، 
خوزستان و کالنشهر اهواز مشکالت متعددی دارد که در 
مقدمه به برخی از آن ها اشاره شد. در این میان، مشکالت 
زیست محیطی استان خوزستان و کالنشهر اهواز بر کسی 
پوشیده نیست. بهره گیری از قابلیت های فناوری اطالعات 
و ارتباطات در ارتقای کیفیت محیطی و در رشد اقتصادی 
امر مهمی که در  این کالنشهر اهمیت راهبردی دارد. 

استخراج و تدوین شاخص ها بدان توجه شده است.

جدول 1. تعریف مؤلفه های اساسی تحقق شهرهای هوشمند )منبع مرور پیشینه(

شرح مؤلفه ها

اين نوع اقتصاد عمدتاً بر استفاده از قابلیت های فاوا در اقتصاد مبتنی است. اقتصاد هوشمند
منظور از اين مؤلفه، مردمی  با قابلیت بهره گیری از سخت افزارها و نرم افزارهای فاوا و درک و برقراری ارتباط با اين 

نوع از فناوری است. مردم هوشمند

منظور از اين مؤلفه، استقرار حکمرانی يکپارچه شهری به صورت کارآمد و يکپارچه است.  حکمرانی هوشمند

منظور از اين مؤلفه، دستیابی به نوعی از تحرک و دسترسی بهره ور، اثربخش و پاک مبتنی بر توانايی های فاوا است. تحرک هوشمند

منظور از  اين مؤلفه بهره گیری از قابلیت های فاوا در ارتقای کیفیت محیطی و مديريت منابع است. محیط هوشمند

مقصود از اين مؤلفه بهره گیری از قابلیت های فاوا در دستیابی به کیفیت بااليی از زندگی است. زندگی هوشمند
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 جدول 2. شاخص های تحقق شهر هوشمند برگرفته از نتایج مطالعات نظری

منبعشاخص

)Q1( تکثر اجتماعی و قومی
افضلی ننیز و همکاران، 1398؛ نسترن و پیرانی، 1398 ؛ رضوی زاده و مفیدی، 1397 ؛ طريحی، 1395 ؛ گیفینگر و 
همکاران، 2007؛ منويل و همکاران، 2014؛ شوورمن و همکاران، 2012؛ کاراگلیو و همکاران، 2009 و ديرکس و 

کیلینگ، 2009

)Q2( افضلی ننیز و همکاران، 1398؛ نسترن و پیرانی، 1398 ؛ حاتمی نژاد و همکاران، 1394 ؛ مرکز پژوهش های مجلس، خالقیت شهروندان
1395 و گیفینگر و همکاران، 2007

)Q3( رضوی زاده و مفیدی، 1397؛ مالباقر، 1396  و ای ام دی، 2021عالقه مندی به شهر

)Q4( افضلی ننیز و همکاران، 1398؛ رضوی زاده و مفیدی، 1397؛  هايل مقدم و نوری کرمانی، 1397 ؛ مرکز پژوهش های مشارکت در زندگی اجتماعی
مجلس، 1395 و گیفینگر و همکاران، 2007

)Q5( افضلی ننیز و همکاران، 1398؛ رضوی زاده و مفیدی، 1397؛ مرکز پژوهش های مجلس، 1395 ؛ باتی و همکاران، تمايل به يادگیری مادام العمر
2012  و کومار، 2015

درک مفاهیم و رويکردهای جهانی 
)Q6(

افضلی ننیز و همکاران، 1398؛ نسترن و پیرانی، 1398؛ حاتمی نژاد و همکاران، 1394؛ مرکز پژوهش های مجلس، 
1395؛ گیفینگر و همکاران، 2007 و ويدياسووا، 2017

)Q7( افضلی ننیز و همکاران، 1398 ؛ مرکز پژوهش های مجلس، 1395؛ گیفینگر و همکاران، 2007؛ هرناندز و همکاران، انعطاف پذيری شهروندان
2016 و کارداگ، 2013

استفاده از فناوری اطالعات و 
ارتباطات در تعديل شرايط محیطی 

)Q8( )گرمای شديد هوا(

حاتمی نژاد و همکاران، 1394؛ رضوی زاده و مفیدی، 1397؛ مرکز پژوهش های مجلس، 1395؛گیفینگر و 
همکاران، 2007 و الچینک و ريستوی، 2017

استفاده از فناوری اطالعات و 
ارتباطات در حل آلودگی های 

)Q9( محیطی

امین نژاد و همکاران، 1399؛ حاتمی نژاد و همکاران، 1394؛ رضوی زاده و مفیدی، 1397؛ مرکز پژوهش های 
مجلس، 1395؛ گیفینگر و همکاران، 2007؛ الچینک و ريستوی، 2017 و لومباردی، 2012

استفاده از فناوری اطالعات و 
ارتباطات در حفاظت از محیط 

)Q10( زيست

پوراحمد و همکاران، 2017؛ حاتمی نژاد و همکاران، 1394؛ رضوی زاده و مفیدی، 1397؛ مرادحاصل و مزينی، 
1396؛ مرکز پژوهش های مجلس، 1395؛ گیفینگر و همکاران، 2007 و الچینک و ريستوی، 2017

استفاده از فناوری اطالعات و 
ارتباطات در مديريت پايدار منابع 

)Q11(

امین نژاد و همکاران، 1399؛ اسماعیل زاده و همکاران، 1398؛ پوراحمد و همکاران، 1397؛ حاتمی نژاد و همکاران، 
1394؛ رضوی زاده و مفیدی، 1397؛ گیفینگر و همکاران، 2007؛ الچینک و ريستوی، 2017 و کمیسیون اروپا، 

اداره کل انرژی، 2016

)Q12( نسترن و پیرانی، 1398؛ حاتمی نژاد و همکاران، 1394؛ رضوی زاده و مفیدی، 1397؛ مرکز پژوهش های انسجام و وحدت اجتماعی
مجلس، 1395؛ گیفینگر و همکاران، 2007 و فرارو، 2013
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منبعشاخص

)Q13( اسماعیل زاده و همکاران، 1398؛ نسترن و پیرانی، 1397؛ حاتمی نژاد و همکاران، 1394؛ رضوی زاده و مفیدی امکانات فرهنگی
1397؛ گیفینگر و همکاران، 2007 و زاکروسکا؛ 2015

امکانات بهداشتی و درمانی 
)Q14(

اسماعیل زاده و همکاران، 1398؛ پوراحمد و همکاران، 1397؛ نسترن و پیرانی، 1398؛ رضوی زاده و مفیدی، 
1397؛ OECD، 2020  و دفتر نوآوری و فناوری، 2017

)Q15( اسماعیل زاده و همکاران، 1398؛ حاتمی نژاد و همکاران، 1394؛ رضوی زاده و مفیدی، 1397؛ مرکز پژوهش های امکانات آموزشی
مجلس، 1395؛ گیفینگر و همکاران، 2007 و دامری و ريچاردی، 2017

)Q16( حاتمی نژاد و همکاران، 1394؛ رضوی زاده و مفیدی، 1397؛ گیفینگر و همکاران، 2007 و بورسکووا، 2018امکانات گردشگری

)Q17( پوراحمد و همکاران، 1397 ؛ حاتمی نژاد و همکاران، 1394 ؛ رضوی زاده و مفیدی، 1397  و گیفینگر و همکاران، 2007امنیت

حضور شرکت های خارجی در شهر 
و ارتباطات بین المللی اقتصادی با 

)Q18( ساير نقاط جهان
افضلی ننیز و همکاران، 1397 ؛ مرکز پژوهش های مجلس، 1395  و آديارتا و همکاران، 2020

استفاده از فناوری اطالعات و 
)Q19( نسترن و پیرانی، 1398  و رضوی زاده و مفیدی،   1397 ارتباطات در تجارت

جذب استعدادها و ايده های نو در 
)Q20(حاتمی نژاد و همکاران، 1394؛ رضوی زاده و مفیدی، 1397 ؛ بايار و همکاران، 2020 و هوويال و همکاران، 2019تجارت الکترونیک

استفاده از فناوری اطالعات و 
)Q21( حاتمی نژاد و همکاران، 1394 ؛ مرکز پژوهش های مجلس، 1395 و گیفینگر و همکاران، 2007ارتباطات در کارآفرينی

)Q22( نسترن و پیرانی، 1398؛ حاتمی نژاد و همکاران، 1394 و رضوی زاده و مفیدی،  1397پارک های علم و فناوری

انعطاف پذيری بازار کار در مقايسه 
با تحوالت فناوری اطالعات و 

)Q23( ارتباطات
حاتمی نژاد و همکاران، 1394؛ رضوی زاده و مفیدی، 1397 و گیفینگر و همکاران، 2007

)Q24( اسماعیل زاده و همکاران، 1398؛ رضوی زاده و مفیدی، 1397 و گیفینگر و همکاران، 2007مشارکت در تصمیم گیری

)Q25( افضلی ننیز و همکاران، 1398؛ حاتمی نژاد و همکاران، 1394؛ ملت متحد، 2016  و پترولو و همکاران، 2015شفافیت نحوه مديريت

خدمات الکترونیکی عمومی 
)Q26(

اسماعیل زاده و همکاران، 1398؛ نسترن و پیرانی، 1398؛ رضوی زاده و مفیدی، 1397؛ يوشیکاوا و همکاران، 
2012 و آنتوپولوس و فیتسیلی، 2013

)Q27( رهنما و همکاران، 1399 ؛ افضلی ننیز و همکاران، 1397؛ کمانداری و رهنما، 1396؛ مرکز پژوهش های مجلس، دسترسی به اينترنت
1395؛ آناستازيا، 2021 و میجر، 2015
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2. روش شناسی پژوهش

کاربردی  پژوهش های  زمره  در  مقاله  این 
به صورت  و  بوده  سؤال محور  می  شود،  محسوب 
اسنادی کتابخانه ای و پیمایشی انجام شده  و به صورت 
اکتشافی با بهره گیری از روش تحلیل عاملی اکتشافی 
در پاسخ به سؤال های پژوهش انجام شده است. قلمرو 
مکانی این پژوهش کالنشهر اهواز است و بازه زمانی 
انجام پژوهش سال 1400 هجری شمسی بوده است.

صورت  بدین  پژوهش  انجام  فرایند  و  منطق 
خود  شرایط  مقتضای  به  هر یک  شهرها  که  است 
بر  عالوه  که  هستند  منحصر به فردی  پدیده های 
اشتراکات، ویژگی های خاص خود، از جمله در فرایند 
هوشمندسازی دارند؛ بنابراین دراین راستا، نخست با 
بهره گیری از پژوهش های انجام شده در زمینه تحقق 
شهرهای هوشمند، شاخص هایی که پژوهشگران بر 

آن ها بیشترین توافق را دارند، استخراج شد.

از روش تحلیل عاملی  بهره گیری  با  بعد  در مرحله 
اکتشافی، مؤلفه های اساسی تحقق شهر هوشمند با توجه 
به شرایط کنونی کالنشهر اهواز شناسایی شدند. در مرحله 
بعد نیز الگویی ارائه و در چارچوب این الگو، راهکارهای 
سیاستی پیشران گذار به شهر هوشمند اهواز پیشنهاد شد.

 به منظور گردآوری داده های توصیفی از مطالعات 
کتابخانه ای اسنادی و برای گردآوری داده های تحلیلی 
ابزار پرسش نامه استفاده شد.  از روش پیمایشی و 
ابزار گردآوری داده ها در بخش پیمایش، پرسش نامه 
بر اساس طیف  الکترونیکی محقق ساخته است که 
5درجه ای لیکرت از گزینه خیلی کم با امتیاز 1 تا 
گزینه خیلی زیاد با امتیاز 5 تنظیم شد و در شبکه 

اینترنت در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت. 

روایی محتوایی نهایی پرسش نامه با نظر 12 استاد 
هوشمند  شهرهای  در  خبره  علمی  هیئت  عضو 
و آشنا به شهر اهواز از 112 گویه بعد از 4 محله، 
 31 به  استخراج شده  شاخص های  سنجش  جهت 
گویه کاهش یافت که بعد از کاهش تعداد گویه ها 
تأیید شد و ضریب آلفای کرونباخ 0/84 برای کل 
پرسش نامه  پایایی  بودن  قابل قبول  از  پرسش نامه 

نشان دارد. 

جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسانی است که 
در نهادهای مدیریت، برنامه ریزی و اجرا در ارتباط با 
شهر اهواز در این کالنشهر مشغول به فعالیت هستند 
کالنشهر  این  هوشمندسازی  فرایند  در  درگیر  و 
خوشه ای  نمونه گیری،  روش  شد.  خواهند  یا  بوده 

2مرحله ای بوده است. 
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منبعشاخص

استفاده از انرژی های پاک در 
)Q28( حمل و نقل

اسماعیل زاده و همکاران، 1398؛ دامری، 1397؛ رضوی زاده و مفیدی، 1397؛ استابینگر، اشنايدر، 2020 و ساجید 
خان، 2017

)Q29( افضلی ننیز و همکاران، 1398؛ حاتمی نژاد و همکاران، 1394؛ گیفینگر و همکاران، 2007 و الدايری و توالبه، 2017دسترسی محلی

)Q30( حاتمی نژاد و همکاران، 1394؛ گیفینگر و همکاران، 2007 و دسترسی بین المللی
 2017 ،Bouwfonds Investment Management

(Q31) اسماعیل زاده و همکاران، 1398؛ پوراحمد و همکاران، 1397؛ افضلی ننیز و همکاران، 1397؛ لوپز، کاسترو، 2021 حمل و نقل هوشمند
و بورسبوم، 2017
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بر اساس  پژوهش  اول،  مرحله  در  در این راستا 
دخیل  هوشمند  تحقق شهر  در  که  تخصص هایی 
هستند با روشی هدفمند با معیار بیشترین اثرگذاری 
بر تحقق شهر هوشمند با نظر استادان اقدام کرد. 
سپس از بین اعضا در هر خوشه با روش تصادفی 
ساده نمونه ها انتخاب شدند )جدول شماره 3( که 

در نهایت 380 پرسش نامه دریافت شد.

سپس برای اطمینان از کفایت تعداد نمونه اقدام 
شد که خوشبختانه در روش تحلیل عامل اکتشافی 
اندازه گیری  شاخص  از  بهره گیری  با  مهم  امر  این 
و   KMO اولکین1  مایر  قیصر  نمونه گیری  کفایت 
جدول مربوط به آن امکان پذیر است. این شاخص، 
کفایت تعداد نمونه را نشان می دهد. بدین معنا که 
بررسی ماتریس همبستگی در چارچوب این روش 
نشان می دهد  مقادیر قابل مالحظه ای از همبستگی 
بیشتر از 0/33 است. از این رو، آزمون کرویت بارتلت 
معنادار است و اندازه کفایت نمونه گیری 0/796 و 

بیشتر از 0/6 است. 

گفتنی است در حالی که اندازه شاخص آزمون کفایت 
نمونه گیری از معیار 0/5 کمتر باشد، نمی توان از داده ها در 
روش تحلیل عاملی استفاده کرد و اگر این اندازه در بازه 0/5 

 1. Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequancy
 (KMO)

تا 0/69 باشد، پژوهشگر قادر است )البته با احتیاط( از روش 
تحلیل عاملی استفاده کند، اما هرگاه این مقدار از 0/7 بیشتر 
باشد، این بدان معناست که همبستگی بین داده ها مناسب 

بوده و می توان از این روش استفاده کرد.

روش  از  استفاده  در  نمونه  حجم  با  ارتباط  در 
تحلیل اکتشافی تعداد نمونه ها باید در حدود 4 یا 5 

برابر تعداد متغیرها و از 50 نمونه کمتر نباشد.

برای محاسبه روایی محتوایی جهت روایی محتوایی 
کّمی پرسش نامه ها از 10 نفر خبره، آشنا به شهرهای 
هوشمند و کالنشهر اهواز و روش ضریب نسبی روایی 
محتوا2 استفاده شد که مقدار آن 0/78 به دست آمد. 
از آنجا که این مقادیر بزرگ تر از 0/62 است؛ بنابراین 
روایی محتوایی پرسش نامه تأیید شد. همچنین جهت 
تأثیر روایی محتوایی پرسش نامه از نظرات همین 10 

نفر خبره استفاده شد.

نحوه انجام پژوهش بدین شکل بوده است که در 
ابتدا، بر اساس نتایج مطالعات اسنادی، 31 شاخص 
که در مطالعات معتبر استناد شده، استخراج )جدول 
شماره 1( شد. در مرحله بعد، گویه های پرسش نامه، 
با  سپس  شد.  طراحی  شاخص ها  این  بر اساس 
از  بهره گیری  با  پرسش نامه ها  نتایج  از  بهره گیری 
آزمون کولموگروف اسمیرنف و آزمون شاپیرو ویلک  

2. Content Validity Ratio (CVR)

جدول 3. پوشش جمعیتی گوشی های همراه در استان خوزستان

4G)درصد(3G)درصد(2G)درصد(

97/49187همراه اول

91/2184/7565/94ايرانسل

-49-رايتل

منبع: )سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 1400(
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اکتشافی،  عامل  تحلیل  روش  از  بعد  مرحله  در 
به منظور دستیابی به مؤلفه های بهینه  با توجه به 
وضعیت کنونی کالنشهر اهواز بهره گرفته شد. در 
مرحله بعد از آزمون پارامتریک تی تک نمونه ای برای  
از  بهره گیری  با  پرسش نامه ها  نتایج  از  بهره گیری 
سنجش وضعیت کنونی مؤلفه های شهر هوشمند در 
کالنشهر اهواز بر اساس مؤلفه های بهینه شده توسط 
روش تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد. همچنین 
فریدمن  آزمون  از  بهره گیری  با  8گانه  مؤلفه های 
تبدیل  راستای  در  نیز  انتها  در  شدند.  رتبه بندی 
اهواز به شهری هوشمند الگویی ارائه شد تا بر اساس 
ارائه شده،  الگوی  در چارچوب  و  تحقیق  یافته های 

راهکارهای سیاستی پیشنهاد شود.

نرمال بودن داده ها بررسی شد. از آنجا که P بیشتر از 
0/05 داده ها نرمال بودند. 

3. يافته های پژوهش

کالنشهر اهواز  با مساحت تقریبی 220 کیلومتر 
مربع )چهارمین شهر وسیع کشور و بزرگ ترین شهر 
جنوب غربی ایران( و با ارتفاع 18 متر از سطح دریا، 
در موقعیت جغرافیایی 31 درجه و 13 دقیقه تا 31 
درجه و 23 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 32 
دقیقه تا 48 درجه و 47 دقیقه طول شرقی واقع 

شده است )سجادیان و همکاران، 1395(.

و  نفوس  سرشماری  طبق  شهر،  این  جمعیت 
که  است  نفر   1184788 با  برابر   1395 مسکن 

جدول 5. آزمون کفایت نمونه گیری و کرویت بارتلت مقیاس متغیرهای شهر هوشمند 

)KMO( 0/796آزمون کفايت نمونه گيری

1271/538آزمون کرويت بارتلت

465درجه آزادی

0/000سطح معناداری

جدول 4. حجم و ویژگی های نمونه ها بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای

تعداد)درصد(رشته تحصيلیتعداد)درصد(رشته تحصيلی

)4/47(17گرايش های محیط زيست)18/16(69گرايش های جغرافیا
)4/47(17گرايش های علوم اجتماعی)10/79(41گرايش های شهرسازی

)2/11(8گرايش های برق)13/68(52گرايش های عمران
)1/05(4گرايش های حقوق)11/58(44گرايش های مديريت

)2/11(8گرايش های گردشگری)18/16(69گرايش های علوم رايانه
)2/63(10ساير رشته ها)7/37(28گرايش های معماری

)100(380جمع)3/42(13گرايش های علوم اقتصادی
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ایران 8 منطقه  به عنوان هفتمین شهر پرجمعیت 
آخرین  بر اساس  محله  و 124  ناحیه   34 شهری، 
تقسیم بندی های انجام شده دارد )معاونت برنامه ریزی 

شهرداری اهواز، 1396( )تصویر شماره 1(. 

بر اساس آمار 6 ماه نخست سال 1399، ارائه شده 
ارتباطات  و  مقررات  تنظیمات  سازمان  گزارش  در 
رادیویی کشور؛ ضریب نفوذ استان خوزستان و شهر 
 70/97(  4G اینترنت  در  آن،  مرکز  به عنوان  اهواز 

تصویر 1. نقشه منطقه مورد مطالعه )رهنما و همکاران، 1399: 600(

جدول 6. ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری پژوهش 

جمع تعدادتعداد)درصد(ابعادمتغير

جنس
)28/95(110زن

380
)71/05(270مرد

سن

)1/32(5کمتر از 44 سال

380 )78/94(300بین 45 تا 60 سال

)19/74(75بیش از 60 سال

سطح تحصیالت

)1/32(5ديپلم

380

)7/9(30کاردانی

)27/62(105کارشناسی

)51/32(195کارشناسی ارشد

)11/84(45دکتری
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درصد(، 4G )25/99 درصد(، TD-LTE)3/13 درصد(، 
 VDSL درصد(،   0/57(  WhFi درصد(،   0/10(  G.
 3/83( ADSL ،)0/03 درصد( FTTX ،)0/03 درصد(
درصد( و بر اساس همه فناوری ها )104/64 درصد( 

است.

این استان در نفوذ فناوری 4G، بعد از استان های 
البرز، تهران و قم، رتبه سوم؛ در TD-LTE رتبه دوم، 
در فناوری 3D رتبه سیزدهم، اما در حوزه ADSL در 
مقام 28 ، در .G رتبه 28، در VDSL رتبه 21 و در 
FTTX رتبه 28 قرار دارد و تنها استان های هرمزگان، 
کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان بعد از 
آن قرار دارند و در تمام فناوری ها، بعد از استان های 
تهران، البرز، سمنان، اصفهان، قم، فارس، گیالن، یزد 

و قزوین در رتبه دهم قرار دارد.

به لحاظ نمونه پژوهش نیز در جدول شماره 6، 
ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری پژوهش 
آورده شده است. در ادامه به پاسخ سؤال های تحقیق 
پرداخته خواهد شد. با توجه به شرایط کنونی اهواز، 
این  در  هوشمند  شهر  تحقق  اساسی  مؤلفه های 

کالنشهر کدام هستند؟

همان گونه که در بخش روش پژوهش عنوان شد، 
این تحقیق برای پاسخ به این سؤال، روش تحلیل 
عاملی  تجزیه و تحلیل  برگزید.  را  اکتشافی  عامل 
اکتشافی یک تکنیک آماری برای شناسایی عوامل 
اصلی و اساسی محسوب می شود. در این راستا برای 
دستیابی به مؤلفه های مبرم اثرگذار بر سیاست گذاری 
به شرایط  با توجه  اهواز به شهر هوشمند،  تبدیل 

کنونی این کالنشهر از این روش استفاده شد.

جدول 7. استخراج مقادیر ویژه و عامل ها در مقیاس متغیرهای شهر هوشمند 

واريانس کلی توضيح داده شده

متغير
مجموع چرخش بارهای مربع شدهمجموع استخراج بارهای مربع شدهمقادير ويژه اوليه

مقدار 
ويژه

درصد از 
واريانس

درصد 
تجمعی

مقدار 
ويژه

درصد از 
واريانس

درصد 
تجمعی

مقدار 
ويژه

درصد از 
واريانس

درصد 
تجمعی

19/6631/1731/179/6631/1731/173/8512/4112/41

22/457/9239/102/457/9239/103/5811/5523/97

32/267/3146/412/267/3146/413/1810/2834/25

41/886/0852/501/886/0852/503/049/8244/07

51/555/0357/531/555/0357/532/839/1553/22

61/354/3661/901/354/3661/901/795/7859/01

71/203/8765/771/203/8765/771/715/5164/53

81/093/5469/311/093/5469/311/484/7869/31
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جدول 8. عوامل استخراج شده بار عاملی و نام گذاری آن ها برای تحلیل تحقق شهر هوشمند 

نام گذاری عاملبار عاملیميانگينمتغيرعامل

1

1/840/830استفاده از ICT در تعديل شرايط محیطی

محیط هوشمند

1/680/828استفاده از ICT در حل آلودگی های محیطی

1/990/725استفاده از ICT در مديريت پايدار منابع 

1/680/724استفاده از ICT در حفاظت محیط زيست

1/630/445حمل و نقل هوشمند

2

2/130/752استفاده از ICT در تجارت

اقتصاد هوشمند

1/950/711استفاده از ICT در کارآفرينی
حضور شرکت های خارجی در شهر 

2/030/657و ارتباطات بین المللی اقتصادی

1/950/652جذب استعدادها و ايده های نو در تجارت الکترونیک

2/030/537دسترسی بین المللی

3

2/070/783امکانات آموزشی

زندگی هوشمند
2/570/700دسترسی محلی

1/800/663امکانات فرهنگی

2/180/643امکانات بهداشتی

4

1/760/722امنیت

حکمروايی هوشمند

1/960/674خدمات الکترونیکی عمومی و اجتماعی

1/590/688شفافیت در روش مديريت

1/860/609مشارکت در تصمیم گیری

1/740/484امکانات گردشکری

5

2/710/693درک مفاهیم و رويکردهای جهانی 

مردم هوشمند

2/640/687تمايل به يادگیری مادام العمر

2/710/609مشارکت در زندگی اجتماعی شهروندان

3/000/555عالقه مندی به شهر

2/630/548انسجام اجتماعی

2/380/525خالقیت شهروندان

مهيار سجاديان و همکاران. شناسايی راهکارهای سياستی پيشران گذار به شهر هوشمند )مورد مطالعه: کالنشهر اهواز(



تابستان 1400. دوره 12. شماره 43

65

با توجه به جدول شماره 7 به نظر می رسد 31 متغیر 
مورد نظر پژوهش، 8 عامل اساسی را اندازه گیری و 8 
عامل پنهان تولید کرده است. همان گونه که مشاهده 
می شود، اگر 8 عامل استخراج شود، بیش از 69 درصد 
کلی،  قاعده  به عنوان  شد.  خواهد  بیان  واریانس  از 
چنانچه مقدار واریانس کمتر از 50 درصد باشد، باید 
متغیرهایی را که میزان اشتراک آن ها کم است، حذف 
کرد. در این راستا، چون درصد تجمعی واریانس 69/31 
درصد است؛ بنابراین به حذف هیچ متغیری نیاز نیست.

در توضیح معیار مقدار ویژه گفتنی است، مقدار 
ویژه  میزان واریانس تبیین شده به وسیله هر عامل را 
بیان می کند. یکی از ضوابط پرکاربرد در تعیین تعداد 
عامل ها ، مقدار ویژه است که آن را معیار راکد نیز 
می گویند. در تحلیل عاملی مقدار ویژه برابر 1 است. 
در تحلیل عاملی مؤلفه های اصلی  که مقدار ویژه آنان 
از نظر  که  است  عواملی   به عنوان  ز 1 باشد،  ا کمتر 
آماری معنادار نیست و باید از تحلیل کنار گذاشته 
شود . زمانی می توان از این معیار با اطمینان زیادی 
بهره گرفت که تعداد متغیرها در بازه 20 تا 50 باشد.

مؤلفه بندی مبتنی بر روش تحلیل عاملی اکتشافی 
با استفاده از بار عاملی انجام می پذیرد. بدین معنا 
که بعد از انجام دوران، عاملی که بار عاملی باالی 

0/33 را داراست در ذیل عاملی در نظر گرفته می شود 
که بیشترین مقدار عددی بار عاملی را با آن دارد 
و ارتباط این متغیرها با سایر عوامل در نظر گرفته 

نمی شود.

نتایج در جدول شماره 8 آمده است. این جدول 
آزمون  با  واریماکس3  روش چرخش  از  استفاده  با 
 9 در  که  آمده است  به دست  کیسر  سازی  نرمال 

چرخش هم گرا شده است.

یافته های  مبنای  بر  شد،  مشاهده  که  ونه  همان گ
اهواز؛  کالنشهر  کنونی  شرایط  به  توجه  با  تحقیق 
اقتصاد هوشمند، زندگی هوشمند،  محیط هوشمند، 
فناوری  هوشمند،  شهروند  هوشمند،  یی  حکمروا
انعطاف پذیری  و  ارتباطات، عوامل جنبی  و  اطالعات 
شهروندان؛ 8 مؤلفه ای هستند که سیاست گذاران  باید 

در هوشمند سازی این کالنشهر به آن ها توجه کنند.

مقایسه مؤلفه های بهینه به دست آمده با مؤلفه های 
6 گانه ارزیابی شده نشان می دهد در شرایط کنونی در 
کالنشهر اهواز، 3 مؤلفه عوامل جنبی )تکثر اجتماعی و 
قومی، پارک های علم و فناوری و استفاده از انرژی های 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حمل و نقل(،  در  پاک 

3. Varimax

نام گذاری عاملبار عاملیميانگينمتغيرعامل

6
2/930/870دسترسی به اينترنت

فناوری اطالعات و ارتباطات
ICT 2/300/662انعطاف پذيری بازار کار در مقايسه با تحوالت

7

3/840/720تکثر اجتماعی و قومی

عوامل جنبی 1/830/469پارک های علم و فناوری

1/570/451استفاده از انرژی های پاک در حمل و نقل

انعطاف پذيری شهروندان3/180/822انعطاف پذيری شهروندان8
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)دسترسی به اینترنت و انعطاف پذیری بازار کار مؤثرند 
که در مقایسه با تحوالت فناوری اطالعات و ارتباطات( 
و انعطاف پذیری شهروندان، عالوه بر مؤلفه های محیط 
هوشمند، اقتصاد هوشمند، زندگی هوشمند، حکمروایی 
هوشمند و مردم هوشمند، شایسته توجه مجزا و خاص 
از سوی سیاست گذار، در راستای تبدیل کالنشهر اهواز 

به شهر هوشمند هستند.

راهکارهای  اهواز،  کنونی  شرایط  به  توجه  با 
سیاستی پیشران گذار این کالنشهر به شهر هوشمند 

چیست؟

پاسخ به این سؤال در 2 مرحله انجام شده است.     
ابتدا با بهره گیری از نتایج حاصل از پاسخ به سؤال 
شهرهای  نظری  ادبیات  چارچوب  در  و  نخست 
اهواز  هوشمند  شهر  تحقق  راستای  در  هوشمند، 

)تصویر شماره 2( با توجه به شرایط کنونی آن الگویی 
راهکارهای  الگو،  این  چارچوب  در  سپس  و  ارائه 
سیاستی پیشران گذار از شهر کنونی اهواز به شهر 

هوشمند پیشنهاد شد. 

)تصویر  ارائه شده  الگوی  مبنای  بر  در این راستا، 
حکمروایی  که  نهاد  و  فناوری  مردم،   )2 شماره 
هوشمند و بازیگران نهادی در چارچوب آن قابل طرح 
است، به عنوان هسته کنشگر شهر هوشمند در نظر 

گرفته می شود )تصویر شماره2(. 

با  می شود،  برداشت  الگو  این  که  از  همان گونه 
توجه به شرایط کنونی کالنشهر اهواز، هسته کنشگر 
به سوی  کالنشهر  این  محرکه  موتور  به عبارتی  و 
هوشمندی، ترکیبی از برهم کنشگران مردم، نهاد 
و فناوری اطالعات و ارتباطات است. بر مبنای نتایج 

تصویر 2.  الگوی پیشنهادی هوشمند سازی کالنشهر اهواز )منبع: یافته های پژوهش(
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هوشمندسازی  حرکت  موتور  زمانی  پژوهش،  این 
کالنشهر اهواز منظم و با قدرت به حرکت درمی آید 
که مردم به عنوان مهم ترین رکن شهرهای هوشمند 
نسل سوم، دارای درک مفاهیم و رویکردهای جهانی، 
زندگی  در  مشارکت کننده  یادگیری،  به  متمایل 
اجتماعی، عالقه مند به شهر، دارای انسجام اجتماعی 

و خالق باشند. 

شرایطی،  چنین  به  دستیابی  که  است  واضح 
داشتن محیطی امن )امنیت عینی و ذهنی(، ارائه 
سطحی استاندارد از خدمات الکترونیکی عمومی و 
اجتماعی، شفافیت در نحوه مدیریت و نیز مشارکت 
در تصمیم گیری در چارچوب حکمروایی هوشمند 
است و این امر میسر نخواهد بود، مگر اینکه دانشگاه، 
صنعت و دولت قادر باشند، عالوه بر انجام وظایف 
خود به شخصه، هماهنگی داشته؛ به گونه ای که این 
سامانه بتواند ضمن برخوردار کردن کالنشهر اهواز از 

سطح قابل قبولی از دسترسی به اینترنت، زمینه های 
تحوالت  با  مقایسه  در  را  کار  بازار  انعطاف پذیری 

فناوری اطالعات و ارتباطات فراهم کند.

در چنین حالتی، با فرض رعایت شرایط برشمرده، 
سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی و به عبارت دیگر، 
کنشگران  هسته  مرکزیت  در  اجتماعی  اعتماد 
کالنشهر  هوشمندسازی  محرکه  موتور  به عنوان 
اهواز شکل گرفته و موجب تقویت، تشدید و تسریع 

حرکت هوشمندسازی در این کالنشهر خواهد شد.

عوامل جنبی شامل  مؤلفه  در این راستا، 2  البته 
پارک های علم و فناوری، استفاده از انرژی پاک در 
حمل و نقل و به ویژه تکثر اجتماعی و قومی و مؤلفه 
بین،  این  انعطاف پذیری شهروندان هستند که در 
شاخص های پارک های علم و فناوری و نیز استفاده 
از انرژی های پاک در حمل و نقل در ارتباط با مؤلفه 
حکمروایی مطرح هستند. اما شاخص تکثر اجتماعی 

تصویر 3. پراکنش قشر بندی اجتماعی شهر به همراه جدایی گزینی قومیتی کالنشهر اهواز )شرکت مشاور عرصه، 1391(
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و قومی و نیز مؤلفه انعطاف پذیری شهروندان به عنوان 
انسانی، سرمایه  بر سرمایه  دو متغیر تعدیل کننده 

اجتماعی و اعتماد اجتماعی میسر هستند.

دراین راستا، الزم به توجه جدی است که شهر اهواز 
تنوع قومی و فرهنگی فراوانی دارد. بخشی از قومیت 
عرب در این شهر زندگی می کنند  که به عنوان مرکز 
همسایگی  و  مجاورت  نیز  و  خوزستان  سیاسی اداری 
عراق بر این موضوع تأثیر گذار است. عالوه بر قومیت 
بختیاری در شهر اهواز  عرب بخشی از اقوام لر غالباً 
ایران در  اقتصاد سیاسی  به  توجه  با  مستقر هستند . 
قرنی که گذشت، جمعیت فارس نشین از سراسر ایران 
به دالیل محوریت استان خوزستان و شهر اهواز بر اثر 
سیاست  گذاری های کالن جمعیت فارس نشین از استان 
و سراسر ایران به دنبال جاذبه های اقتصادی و فعالیت در 

شهر اهواز با فرهنگ های مختلف مستقر هستند. 

نکته مهم این است که در شهر اهواز به واسطه 
اقتصادی؛  و  قومیتی  جدایی گزینِی  مالک   2
جدایی گزینی مشهود است. تصویر شماره 3 پراکنش 
جدایی گزینی  به همراه  شهر  اجتماعی  قشر بندی 

قومیتی را در شهر اهواز نشان می دهد.

همچنین در زمینه انعطاف پذیری شهروندان توجه 
اهمیت  اهواز  کالنشهر  در  فرهنگی  ارزش های  به 
اجتماعی  ارزش های  که  معنا  بدین  دارد.  فراوانی 
نشانگر کلیت الگوهای رفتاری و هنجارهای کرداری 
جامعه است که از سوی اعضای آن مورد قبول واقع 
شده و در ارتباط با آن ها به توافق رسیده و حیات 
بر  بنابراین  می گذرانند؛  آن  با  را  خود  اجتماعی 
انعطاف پذیری شهروندان مؤثر است. دراین راستا، در 
پژوهش آزادارمکی و ممتازجهرمی مشخص شده که 
بین قومیت و ارزش های اجتماعی شهروندان اهوازی 
رابطه  معنا دار برقرار است و این بدان معناست که هر 

قومیت ارزش اجتماعی خاص خود را داشته که با 
ارزش های قومیت دیگر متفاوت است. 

قومیت  می دهد  نشان  پژوهش  این  همچنین 
بختیاری و لر بیش از سایر قومیت ها منفعت فردی 
را بر منفعت جمعی ترجیح می دهند. در این تحقیق، 
رابطه  معناداری بین اعتماد بین اشخاص و قومیت 
و  کمترین  فارس ها  می دهد  نشان  و  است  برقرار 
اعراب بیشترین اعتماد را به خانواده و آشنایان خود 

دارند.

نکته حائز اهمیت آنکه در چنین حالتی، رویکرد 
فراگیر  رویکردی  اهواز،  کالنشهر  هوشمند سازی 
به منظور  که  است  موجود  فنی  رویکرد  برخالف 
هدف  به عنوان  زندگی  باالی  کیفیت  به  دستیابی 
الگو بهره برداری خواهد شد که اکنون به  کانونی 
این  در  شده است.  مخدوش  متعدد  عواملی  سبب 
فرایند، گستره ای از 5 عامل بهره وری، رقابت پذیری، 
سالمت، انسان گرایی و توسعه پایدار را در نظر خواهد 

داشت. 

شهری که بهره وری باالیی داشته باشد، شهری 
کیفیت  ارتقای  آن  در  که  سالم محسوب می شود 
از  آن  مسیر  و  است  حرکت  تمرکز  مرکز  انسان، 
چنین  می کند.  عبور  پایدار  توسعه  رهنمودهای 
رقابت پذیر،  شهر  و  بود  خواهد  رقابت جو  شهری 
عصر  در  سیال  سرمایه های  از  بیشتری  منابع  به 
جهانی شدن دسترسی خواهد داشت و با دستیابی 
به منابع درآمدی پایدار این ارتقای مداوم کیفیت 

زندگی شهروندان کالنشهر اهواز پایدار خواهد بود.

دراین راستا، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
با  پژوهشی  در   1399 سال  در  تهران  شهرداری 
مطالعه شهرهای لندن، سنگاپور، سئول، نیویورک، 
بارسلونا،  ملبورن،  بوستون،  مونترال،  هلسینکی، 
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آمستردام، شنزن،  وین،  شانگهای، سانفرانسیسکو، 
هنگ کنگ،  سیاتل،  شیکاگو،  تایپه،  استکهلم، 
کپنهاگ،  نو،  دهلی  واشنگتن،  ونکوور،  شارلوت، 
کلمبوس، لس آنجلس، سورات، توکیو، برلین، پکن، 
شهرهای  توسعه  کلیدی  ابزار  غیره 10  و  سیدنی 
هوشمند را معرفی کرده است که شامل طرح های 
مناطق  استراتژی،  تدوین  و  توسعه  بودجه،  تأمین 
دیجیتالی،  فراگیری  نوآوری،  مراکز  و  هوشمند 
و  هم آفرینی  باز،  توسعه داده  روشن  چشم انداز 
مشارکت در توسعه شهر هوشمند، مدل رهبری شهر 
هوشمند، اشتراک دستاوردهای هوشمندسازی در 
سطح شهر، توانمندسازی نیروی کار و رویکردهای 
ارائه شده  الگوی  چارچوب  در  که  است  فرابخشی 

می تواند مفید واقع شود. 

همچنین در این چارچوب، افضلی ننیز و همکاران 
)1398(، ملزومات هوشمندسازی شهر را در 10 گام 
شامل گام رهبری کارآمد، شناسایی وضع موجود، 
تدوین سند چشم انداز، پیش بینی هزینه های اجرایی، 
اشتراک گذاری دستاوردها و تشویق نوآوری، طراحی 
از پایین به باالی فرایندها، حرکت با برنامه، حضور 
مدیران ارشد در صحنه اجرا، آموزش شهروندان و 
گسترش مفهوم شهروندی ارائه داده اند که می تواند 

در چارچوب الگوی پیشنهادی مفید باشد.

5. بحث و نتيجه گيری

راهکارهای  شناسایی  هدف  با  پژوهش  این 
سیاستی پیشران گذار به شهر هوشمند با بهره گیری 
از واکاوی مؤلفه های اساسی تحقق این گونه از شهرها 
در کالنشهر اهواز انجام شد که با عنایت به هدف آن 
و نیز ارائه الگوی گذار به شهری هوشمند با توجه 
به شرایط کنونی این کالنشهر، نخستین نمونه در 

کشور است.

بر اساس نتایج تحقیق، مؤلفه های محیط هوشمند، 
حکمروایی  هوشمند،  زندگی  هوشمند،  اقتصاد 
و  اطالعات  فناوری  هوشمند،  مردم  هوشمند، 
شهری؛  انعطاف پذیری  جنبی،  عوامل  ارتباطات، 
سیاست گذار  توسط  که  هستند  اساسی  مؤلفه   8
به منظور تبدیل اهواز به شهر هوشمند ضروری است. 

مقایسه مؤلفه های بهینه به دست آمده با مؤلفه های 
6 گانه شهرهای هوشمند نشان می دهد در شرایط 
کنونی کالنشهر اهواز، 3 مؤلفه عوامل جنبی )تکثر 
اجتماعی و قومی، پارک های علم و فناوری و استفاده 
از انرژی های پاک در حمل و نقل(، فناوری اطالعات 
و ارتباطات )دسترسی به اینترنت و انعطاف پذیری 
بازار کار در مقایسه با تحوالت فناوری اطالعات و 
بر  عالوه  شهروندان،  انعطاف پذیری  و  ارتباطات( 
مؤلفه های 6 گانه، شایسته توجه مجزا و خاص ازسوی 
به  اهواز  کالنشهر  تبدیل  راستای  در  سیاست گذار 

شهر هوشمند است. 

تنوع  به  توجه  با  تحقیق،  نتایج  دیگر  مبنای  بر 
به  عنایت  با  و  کالنشهر  این  فرهنگی  و  قومیتی 
به  و  اجتماعی  و  انسانی  سرمایه  محوری  نقش 
عبارتی اعتماد اجتماعی در گذار به شهر هوشمند، 
اتخاذ رویکرد فراگیر با هدف کانونی ارتقای کیفیت 
زندگی و دستیابی به شهری بهره ور، رقابت جو، سالم، 
انسان گرا و مبتنی بر رهنمودهای توسعه پایدار با 
توجه به معضالت متعدد این کالنشهر، نخستین و 
مهم ترین راهکار سیاستی است که شایسته است که 

ازسوی سیاست گذار به آن توجه جدی شود. 

در این چارچوب، هماهنگی توان افزا میان 3 مؤلفه 
شامل  نهاد  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مردم، 
به عنوان  نهادی  بازیگران  و  هوشمند  حکمروایی 
موتور محرکه گذار به سوی شهر هوشمند در قالب 
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اهداف  به سمت  سوگیری شده  فراگیر،  رویکردی 
فوق الذکر با تکیه بر انعطاف پذیری شهروندان، راهکار 
اتخاذ  صورت  در  که  می شود  محسوب  سیاستی 
سیاست های مناسب ازسوی سیاست گذار، پیشران 

گذار اهواز به سوی شهری هوشمند است.

در این میان، بهره گیری از طرح های توسعه و تدوین 
یک استراتژی مبتنی بر رویکردی فراگیر، همه شمول 
هوشمند،  شهر  رهبری  مدل  تدوین  فرابخشی،  و 
تدوین چشم انداز روشن توسعه داده باز، هم  آفرینی 
فراگیری  هوشمند،  شهر  توسعه  در  مشارکت  و 
دیجیتالی، اشتراک دستاوردهای هوشمندسازی در 
سطح شهر اهواز، توانمندسازی نیروی کار، تأسیس 
مراکز نوآوری، از جمله مهم ترین ابزارهایی محسوب 
می شوند که در خدمت و تسهیل گر این گذار هستند.

همچنین نمی توان از نقش دولت و نهادهای نفتی در 
هوشمندسازی کالنشهر اهواز به عنوان شهری نفت خیز 
در کشوری متکی بر صادرات نفت و با دارا بودن حکومتی 
تمرکزگرا گذر کرد که در مجموع نشان از اهمیت اقتصاد 
سیاسی در تحقق شهر هوشمند اهواز داشته و شایسته 

توجه جدی ازسوی سیاست گذاران است.

5 .1. پيشنهادات سياستی

بر اساس یافته های پژوهش، راهکارهای سیاستی 
پیشران گذار به سوی شهر هوشمند اهواز به شرح 

ذیل پیشنهاد می شود.

1. بر مبنای نتایج تحقیق، مؤلفه های 3 گانه مردم، 
نهاد و فناوری اطالعات و ارتباطات، در هسته کنشگر 
گذار اهواز به شهری هوشمند به عنوان موتور محرکه 
این تبدیل مطرح هستند؛ بنابراین از آنجا که این 
مؤلفه، بیشترین هم راستایی را به ترتیب با امنیت، 
خدمات الکترونیکی عمومی و اجتماعی، شفافیت در 

نحوه مدیریت و مشارکت در تصمیم گیری بر مبنای 
وضعیت کنونی کالنشهر اهواز دارد، پیشنهاد می شود 
به ترتیب سطح امنیت عینی و ذهنی، ارتقای گستره 
و کیفیت خدمات الکترونیکی عمومی و اجتماعی، 
حرکت در راستای شفافیت بیشتر در نحوه مدیریت؛ 
و در نهایت، ایجاد بستری در راستای مشارکت بیشتر 
در تصمیم گیری ها مورد توجه ویژه با توجه به نقش 

تحرک بخش این مؤلفه قرار گیرد. 

نهادی  3  بازیگر  هماهنگی  میان،  این  در  البته 
در  مهمی  بسیار  نقش  صنعت  و  دولت  دانشگاه، 
می کند  پیشنهاد  پژوهش  این  دارد.  ارتباط  این 
سیاست گذار به ایجاد، حفظ و گسترش این رابطه، 
استقرار  در این زمینه،  باشد.  داشته  خاص  توجه 
چون  ویژگی هایی  بر  مبتنی  هوشمند  دولتی 
کارآفرینی،  برابری،  کارآیی،  اثربخشی،  خالقیت، 
دارای  انعطاف پذیری،  گشودگی،  مشارکت محوری، 
از  پایداری  و  نوآوری  یکپارچگی،  فناوری،  فهم 
شهری  به  اهواز  تبدیل  بسترآفرین های  مهم ترین 
سایر  تبدیل  در  که  ویژگی هایی  است،  هوشمند 
شهرهای کشور به شهرهای هوشمند نیز داللت دارد.

2. در ارتباط با مؤلفه نهادی، اقتصاد سیاسی خاص 
اهواز مسئله دیگری است که الزم است  کالنشهر 
توسط سیاست گذار به آن توجه خاصی شود. اهواز 
شهری نفت خیز و مرکز استان مرزی خوزستان در 
کشوری است که از گذشته ها و به صورت ساختاری 
تک محصول مبتنی بر نفت و به لحاظ فضایی مبتنی 
بر نظام مرکز و پیرامون و با نظامی متمرکز است. این 
شرایط خاص در راستای تبدیل این شهر به شهری 
هوشمند اقتضائات خاصی به دنبال دارد. این پژوهش 
در نظر  بر  عالوه  سیاست گذار  تا  می کند  پیشنهاد 
به  سیاست گذاری ها،  در  موضوعات،  این  گرفتن 
نهادهای نفتی موجود در کالنشهر اهواز و خواسته ها 
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و نظرات این مجموعه توجه کند.

موتور  به عبارت دیگر،  یا  کنشگر  هسته  در   .3
مؤلفه  هوشمند،  شهری  به  اهواز  تبدیل  محرکه 
متغیری  به عنوان  شهروندان،  انعطاف پذیری 
در  قدرتمند  حربه ای  به عنوان  می تواند  مداخله گر 
سیاست گذاری جهت تسریع و تسهیل تبدیل اهواز 
پژوهش  این  شود.  محسوب  هوشمند  شهری  به 
در  را  موضوع  این  سیاست گذار  می کند  پیشنهاد 
سیاست گذاری های خود مد نظر داشته باشد. در این 
میان، تکثر اجتماعی و قومی عاملی دووجهی است 
که در صورت انجام سیاست گذاری های مناسب قادر 
است در راستای این تبدیل تسهیل گر باشد. تجربه 
انجام شده در شهرهای پیشرو نشان دهنده این است 
که این گونه شهرها، شهرهایی با تنوع اجتماعی و 

قومی  باال هستند.

مردم  مؤلفه  شد،  مشاهده  که  همان گونه   .4
هوشمند؛ عاملی مهم در هوشمندسازی شهر است. 
ایجاد تشکل های  این پژوهش بسترسازی مناسب 
مردم نهاد و پشتیبانی از این نهادها را در کالنشهر 

اهواز پیشنهاد می کند.

5. در ارتباط با فناوری نیز به اعتقاد این پژوهش 
برای نهادینه شدن تبدیل اهواز به شهر هوشمند، 
فرایند کامل انتقال فناوری شامل انتخاب و اکتساب، 
انطباق و جذب و توسعه و انتشار الزم به تکمیل 
است. به عبارت دیگر، در وهله نخست، فناوری می باید 
فناوری کسب  از عرضه کننده  و  انتخاب  به درستی 
شود. در مرحله بعد، فناوری کسب شده به خوبی با 

شرایط و اقتضائات شهر اهواز انطباق داده شود. 

آلودگی های  هوا،  شدید  دمای  ارتباط،  این  در 
رود  و  هوا  آلودگی  به ویژه  زیست محیطی،  متعدد 
کارون و همچنین حفاظت از محیط زیست و مدیریت 

پایدار منابع؛ شرایط و اقتضائات خاص کالنشهر اهواز 
است که الزم است فناوری کسب شده با آن منطبق 
شود. در مرحله بعد الزم است به ابعاد فناوری تسلط 
یافته تا بتوان نسبت به توسعه و بهبود آن در راستای 
تطابق پذیری بیشتر با شرایط خاص این کالنشهر 
دست یافت. ضمن اینکه با تسلط با فناوری این خود 
زمینه حرکت در راستای تبدیل اقتصاد این شهر به 
اقتصادی هوشمند خواهد بود که در نهایت به کسب 

درآمد پایدار در این کالنشهر منجر خواهد شد. 

نهادهای  شامل  نهادها  از  گروهی  در این راستا، 
مخابرات،  بین المللی  اتحادیه  )مانند  بین المللی 
گروه  همچنین  و  غیره(  و  بین المللی  شرکت های 
نهادهای  شامل  کشور  داخل  نهادهای  از  وسیعی 
حاکمیتی  نهادهای  از  تشکیل شده  سیاست گذار 
عالی  شورای  مصلحت،  تشخیص  مجمع  )نظیر 
انقالب فرهنگی و غیره(، نهادهای مدیریتی دولت 
)وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات، شورای عالی 
محافل  و  غیره(  و  اطالع رسانی  عالی  شورای  فاوا، 
تخصصی  کمیسیون های  و  )مجلس  قانون گذار 

مربوطه و غیره( بر این فرایند مؤثر هستند. 

همچنین در سیاست های مداخله نهادی در توسعه 
فناوری اطالعات و ارتباطات در تحقق شهر هوشمند 
اهواز باید به 2 ویژگی چند وجهی بودن و اقتضائی 
بودن دخالت های نهادی توجه کرد. بدین معنا که 
تقلید صرف از سیاست های سایر کشورها می تواند 
معکوسی  نتایج  اهواز  کالنشهر  هوشمندسازی  در 
در پی داشته باشد. همچنین توجه به نهادها تنها 
در شکل ایجاد سازمان ها یا تدوین مقررات مرتبط 
با توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در چارچوب 
شهر هوشمند اهواز بدون امعان نظر به نهادهایی از 
جنس هنجارهای فرهنگی و نرم های اجتماعی، در 
شهری مانند اهواز با سطح تکثر اجتماعی و قومی  باال 
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می تواند اثربخشی دخالت های نهادی را تضعیف کند. 

6. بر کسی پوشیده نیست که محیط شهر اهواز 
به  توجه  با  مسئله  این  ندارد.  مناسبی  وضعیت 
شاخص های مؤلفه محیط هوشمند، بدان معناست 
که این کالنشهر نتوانسته است از قابلیت های فناوری 
محیطی،  شرایط  تعدیل  در  ارتباطات  و  اطالعات 
منابع،  پایدار  مدیریت  محیطی،  آلودگی های  حل 
حفاظت محیط زیست و در حمل و نقل استفاده کند. 
با حرارت شدید  این کالنشهر  این در حالی است 
غیره  و  خاک  آب،  هوا،  شدید  آلودگی های  هوا، 
مواجه است؛ بنابراین توجه به بهره گیری مناسب و 
بهره ور در کاهش آلودگی های محیطی، محافظت از 
محیط زیست، تعدیل شرایط محیطی )دمای شدید 
هوا( و نیز مدیریت پایدار منابع از سوی سیاست گذار 
به عنوان راهکاری سیاستی از نهایت اهمیت برخوردار 

است.

نهاد  فناوری و  انسان،  تعامل 3 عامل  7. تجربه 
شهری  به  شهر  این  تبدیل  و  اهواز  کالنشهر  در 
ضرر  به  تعامل  این  می دهد  نشان  صنعتی نفتی 
محیط زیست این شهر تمام شده و شاهد آلودگی های 
وسیع هوا، آب و خاک این منطقه و به عبارت دیگر، 
کاهش کیفیت زندگی در این کالنشهر هستیم و 
همان گونه که در مقدمه این پژوهش بدان اشاره شد 
در گزارشات رسمی و پژوهش های متعددی تأیید 
شده است. این پژوهش پیشنهاد می کند با محوریت 
پایدار،  توسعه  انسان گرایی،  بهره وری،  معیارهای 
سالمت و رقابت جویی به منظور ارتقای مداوم کیفیت 
زندگی، سیاست گذار با انتخاب رویکردی فراگیر و نه 
صرفاً فنی، در سیاست گذاری تبدیل اهواز به شهری 

هوشمند عمل کند.

نهادی  بازیگران  نقش  به  توجه  با  همچنین   .8
در هوشمندسازی شهرها به پیشنهاد این پژوهش، 
ارتقای عملکرد نهادی شامل ارتقای ظرفیت بر مبنای 
زیرساخت(،  و  فناوری  مالی،  انسانی،  )منابع  منابع 
ظرفیت اداری )توانایی اعمال سیاست های اجرایی 
به روش مؤثر و کارآمد( و ظرفیت مدیریتی )توانایی 
هماهنگی  و  مؤثر  مدیریتی  روند  با  وظایف  انجام 

مناسب با دیگر سازمان ها( ضرورت دارد. 

دراین راستا، خط مشی گذاری شامل فرایند پایش 
اتخاذ  اهواز،  شهر  مسائل  هوشمندانه  شناسایی  و 
تصمیمات هوشمندانه و آینده نگر، جذب، مدیریت و 
آرایش منابع، پیش بینی، پایش و مدیریت تغییرات، 
نهادها  بین  خط مشی گذاری  فرایند  هماهنگی 
عوامل  به  توجه  و  قوی  دستورکارهای  تنظیم  و 
قابلیت  و  زیرساخت ها  نهادی،  عوامل  چون  علّی 
خط مشی گذاری و تعامالت محیطی مشارکت جویانه 

ضرورت دارد.

مالحظات اخالقي

پيروي از اصول اخالق پژوهش

گرفته  در نظر  مقاله  این  در  اخالقی  اصول  تمام 
شده است. شرکت کنندگان از هدف تحقیق و مراحل 
بودن  محرمانه  از  همچنین  شدند.  آگاه  آن  اجرای 
اطالعات خود اطمینان یافتند و می توانستند هر زمان 
که بخواهند مطالعه را ترک کنند و در صورت تمایل، 

نتایج تحقیق در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت.

حامي مالي

این تحقیق هیچ گونه کمک مالی از سازمان های 
مالی در بخش های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی 

دریافت نکرد.
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مشارکت نويسندگان

مفهوم سازی، تحقیق، بررسی، نگارش پیش نویس، 
تحلیل،  سجادیان؛  مهیار  بصری سازی:  و  منابع 
نوشته:  نهایی سازی  و  ویراستاری  روش شناسی، 
مهیار سجادیان، محمدعلی فیروزی، احمد پوراحمد؛ 

اعتبار سنجی: محمدعلی فیروزی، احمد پوراحمد.  

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع 
ندارد.

تشکر و قدردانی

نویسندگان موردی را گزارش نکرده اند.
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ساسان پور، ف.، موحد، ع.، و لطیفی، ا. )1396(. تحلیل قابلیت 
زیست پذیری در مناطق کالن شهر اهواز. مجله جغرافیای 

اجتماعی شهری،4)1(، 23-44. 

نوین  فناوری های   .)1391( ح.  م.  بهبودی،  و  م.،  سرافرازی، 
راهبردی  مطالعات  فصلنامه  جهانی.  مدیریت  و  اطالعاتی 

سیاست گذاری عمومی، 3)9(، 1-28.

تکنوشهر  از  برندآفرین  الگویی  تبیین   .)1400( م.  سجادیان، 
هوشمند رودکناری در راستای انسان گرایی شهری )مطالعه 
دانشگاه  اهواز:  دکتری[.  رساله  اهواز(]  کالنشهر  موردی: 

شهید چمران ایران. 

ع.  شجاعیان،  و  ص.،  دامن باغ،  م.،  نعمتی،  ن.،  سجادیان، 
کیفیت  و  شهرنشینی  سریع  رشد  بر  تحلیلی   .)1395(
زندگی در کالنشهر اهواز. جغرافیا و آمایش شهری منطقه 

ای،6)18(، 187-214.

شرکت مهندسین مشاور عرصه. )1391(. طرح جامع کالنشهر 
اهواز. تهران: وزارت مسکن، راه و شهرسازی. 

شکری غفاری، ا.، سلیمانی، ع.، و عزت پناه، ب . )1401(. تدوین 
ایران )مطالعه موردی: شهر  راهبردهای شهر هوشمند در 
سکونتگاه های  برنامه ریزی  مطالعات  فصلنامه  ارومیه(. 

انسانی، 17)2(.

صارمی، م.، و سلیمی،  ه. )1400(. تحول در مفهوم شهر هوشمند. 
تهران: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.

طریحی، ع. )1395(. کارگاه شهر هوشمند و الزامات آن. تهران: 
سازمان فناوری اطالعات و فناوری شهرداری تهران.

شاخص های  ارزیابی   .)1396( ر.  م.  رهنما،  و  م.،  کماندری، 
شهر هوشمند در مناطق چهارگانه کرمان. فصلنامه فضای 

جغرافیایی،17)58(، 209-227.

گروه پژوهشی آینده بان. )1398(. آینده پژوهی ایران. تهران: 
انتشارات گروه پژوهشی آینده بان.

فناوری  توسعه  تأثیر   .)1398( ب.  مهرجو،  و  ا.،  گل خندان، 
بر  آن  اصلی  مؤلفه های  و   )ICT( ارتباطات  و  اطالعات 
راهبردی  مطالعات  علمی  فصلنامه  جنسیتی.  نابرابری 

سیاست گذاری عمومی، 9)32(، 108-127

 .)1396( م.  علیزاده،  و  ع.،  پرویزیان،  م.،  ده چشمه،  محمدی 
استخراج و ارزیابی شاخص های شهر سالم در مناطق هشت 
 ،)29(8 شهری،  برنامه ریزی  و  پژوهش  مجله  اهواز.  گانه 

.161-178

یزدانی،  و  ع.،  غفاری گیالنده،  ع.،  محمدی،  ج.،  محمدی، 
نماگرهای  از  شهر  تأثیرپذیری  سنجش   .)1400( ح.  م. 
فصلنامه  زنجان(.  شهر  موردی:  )مطالعه  هوشمند  شهر 

پژوهش های جغرافیای انسانی،  53)2(، 521-543.

مرادحاصل، ن.، و مزینی، ا.  ح. )1396(. بررسی اثر بهره گیری 
از قابلیت های فضای مجازی در تحقق توسعه پایدار شهری 
ایران)رویکرد استانی(. مجله علوم وتکنولوژی محیط زیست، 

.547-558 ،)5(19

مرکز پژوهش های مجلس. )1395(. گزارش شهر هوشمند و 
الزامات قانونی آن. تهران: مرکز پژوهش های مجلس.

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی. )1396(. گزیده 
.اهواز:   اهواز  کالنشهر  محالت  و  نواحی  مناطق،  اطالعات 

انتشارات روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز. 

تحقق  در  آموزش شهروندی  نقش  تبیین   .)1396( م.  مالباقر، 
شهر هوشمند. تهران: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران. 

نسترن، م.، و پیرانی، ف. )1398(. تدوین و اعتبارسنجی معیارها 
و شاخص های توسعه شهر هوشمند )مطالعه موردی: منطقه 
3 شهر اصفهان(. فصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری، 

.147-164 ،)1(6

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  توسعه  و  تحقیق  واحد 
تهران:  پایدار.  هوشمند  شهر   .)1396( اصفهان.  شهرداری 

انتشارات جنگل، جاودانه.

مدیریت  نقش   .)1398( ع.  نوروزی کرمانی،  و  ک.،  هایل مقدم، 
شهری در هوشمندسازی شهری )مطالعه موردی: منطقه 5 
شهرداری تهران(. مجله علوم جغرافیایی، 15)30(، 127-138.
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