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1در شهرهای جدید با تأکید بر زندگی هوشمند شهر هوشمند یهاشاخصتبیین معیارها و 
 

 2فرشته احمدی ، 1زهرا حسنی

 ، ایران.آبادنجف، دانشگاه آزاد اسالمی،  آبادنجفشهرسازی، واحد  گروه دانشجوی کارشناسی ارشد،-1

 .، ایرانآبادنجفدانشگاه آزاد اسالمی،  ،آبادنجفشهرسازی، واحد  گروه استادیار،-2

 چکیده

 در شهرنشینی روند که چرا در شهرهای جدید است ی زندگی هوشمندهامعیارها و شاخص واکاوی پژوهش این هدف

 عنوانبه هوشمند شهر هوممف و دارد همراه به شهرها برای را بزرگی هایچالش آن، از ناشی آمده وجود به مسائل و جهان

 به توجه که شوندمی تعریف شهرهایی عنوانبه هوشمند شهرهای. است شده ایجاد شهرها مشکالت برای حلراه یک

 منابع عاقالنه مدیریت زندگی، کیفیت و اقتصاد ارتقا باعث آن، ارتباطی هایزیرساخت و اجتماعی انسانی، هایسرمایه

 جدید، شهرهای ایجاد به توجه با که است اهمیت حائز نکته این به توجه حال ،شد هدخوا مشارکتی حکومتی و طبیعی

معیار  بندییتاولو لذا .گردد ترکیب جدید هاییدها با جدید شهر ساخت و گیرد قرار کار دستور در هاآن هوشمندسازی

 است، تحلیلی-توصیفی آن روش و باشدیم بنیادی که پژوهش این در به همین جهت .دارد اییژهواهمیت  هاشاخصو 

 خبرگان حوزه شهری شامل آماری جامعه. اندشده آوری جمع پرسشنامه و ایکتابخانه اسناد طریق از نیاز مورد اطالعات

 از حاکی نتایج. است گرفته قرار بررسی موردهوشمند  زندگی معیارهای و شده گرفته بهره روش دلفیاز  است و بوده

 برای دیجیتال مشارکت یهابرنامه توسعه یهاشاخص شامل اینترنتی، مشارکت و دسترسی بلیتقا معیار که است آن

 .باشدیم امتیاز بیشترین دارای خانگی اینترنت به دسترسی و شدن طرد خطر در یهاگروه

 جدید شهر هوشمند، زندگی هوشمند، شهرواژگان كلیدی: 

 
 زندگی بر تأکید با جدید شهرهای در هوشمند شهر تحقق سنجیاین مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی باعنوان امکان- 1

در حال در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد  1399است که به راهنمایی دکتر فرشته احمدی در سال  (بهارستان جدید شهر: موردی مطالعه)هوشمند

 است. انجام
 مکاتبات مسئول نویسنده- 2



 

2 

 

 مقدمه

 مدیریت برای مبتکرانه و نوین هایروش به فزاینده نیاز جهان، سراسر در یشهر ساکنان تعداد افزایش و هاچالش وجود

 و نبوده ساکنان پذیرش به قادر دیگر شهرها جمعیت، افزایش این با طرفی از. کندمی دوچندان را شهری زندگی پیچیده

 در هوشمند هرهایش مفهوم گذشته، هایدهه در دیگر سوی از. گیرندیم قرار کار دستور در جدید شهرهای لذا

 ،(Garau and Pavan, 2018) است کرده جلب خود به را چشمگیری توجه شهری توسعه هایسیاست چارچوب

هوشمند  شهرهای این از ٪50 از بیش که باشند هوشمند شهرهایی 2025 سال در جهانی شهر 26 از بیش شودیم بینییشپ

بینی شده جمعیت و افزایش یشپ( لذا با توجه به رشد سریع Lara et al, 2016) هستند. شمالی آمریکای و اروپا از

 داشته ضعیف یزی و طراحیربرنامهمدیریت،  هوشمندسازی شهرها ضروری است چرا که اگر شهرها شهرهای جدید،

یدار، لذا سبقت بگیرند و شهرهایی را تولید کنند که نه هوشمند هستند و نه پا مثبت نتایج از توانندمی منفی اثرات باشند،

 کیفیت تضمین و زیستمحیط پایداری اجتماعی، انسجام افزایش اقتصادی، رقابت از حمایت با را خود توسعه باید شهرها

 ونقل،حمل مسکن، نیازهای تا سازدمی قادر را ساکنان شهر هوشمند .کنند مدیریت شهروندانشان، برای زندگی فزاینده

 کلیدی استراتژی یک عنوانبه هوشمند شهر که است حالی در این و کنند آوردهبر را خود هایزیرساخت سایر و انرژی

 است چارچوبی هوشمند شهر یک واقع در. است اهمیت حائز نیز انرژی مدیریت و بیکاری نابرابری، و فقر با مبارزه برای

 استفاده شهرنشینی رشد به رو هایچالش با مقابله برای پایدار توسعه هایشیوه ترویج و توسعه برای هافناوری از عمدتاً که

 ببخشد، بهبود را زندگی کیفیت که باشد پایدار و خالق مکان یک باید شهر یک که کندمی فرض مفهوم این. کندمی

با  که است اهمیت حائز نکته این به توجه حال. آورد همراه به را ترقوی اقتصادی توسعه و کند ایجاد تردوستانه محیطی

 جدید هاییدها با جدید شهر ساخت و گیرد قرار کار دستور در هاآن هوشمندسازی جدید، شهرهای ایجاد به توجه

 ساخته جدید هایمکان مناسب ساماندهی و شهرها نابودی و زوال از جلوگیری جهت در و راستا همین در .گردد ترکیب

 که شودمی گرفته نظر در ها،طراحی و هایزیربرنامه در جدیدی رویکردهای و هاحلراه ساخت، دست در یا و شده

 که هستند واقعیت این متوجه شهرها ساکنان و هادولت. کند تضمین را آن در زندگی دوام و شهر سعادت تواندمی

 و اجتماعی هاینابسامانی زیست،محیط تخریب جمعیت، ازدحام مانند مسائل از برخی حل به توانندمی هوشمند شهرهای

در راستای حرکت به سمت  علت همین به ،هستند نیازمند هوشمند شهر ابتکارات به هاآن نتیجه در و کنند کمکغیره 

و عملیاتی کردن  هااقدام بندییتاولوجهت  هاآن یبندرتبهو  هاشاخص، هامؤلفههوشمندی شهرهای جدید شناخت 

 حائز اهمیت خواهد بود. هایدها

 نظریپیشینه 

اشاره  هاآن ینروزتربهکه در ادامه به مهمترین و  است متعددی صورت گرفته یهاپژوهشوشمند در رابطه با شهر ه

به کتاب طراحی تعامل بین شهروندان و شهرهای  توانیم موضوع این پیرامون شده چاپ یهاکتاب جمله از. شودیم

 یک ایجاد برای کلیدی عنصر شهرها اگرکنند که یماین کتاب اشاره  ( در1398استن )فروناتو و هوشمند اشاره کرد. 

 رابطه و هوشمند شهروند و هوشمند شهر مفهوم هاآنهستند.  شهرها اصلی عامل شهروندان باشند، کارآمد و پایدار آینده
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 شهرهای توسعه درباره نهایت در و داده توضیح را هوشمند شهرهای زیربنای کرده، تشریح کتاب این در را دو این

است، او نقاط  (1396) یگورتانشده است. کتاب دیگر شهر پایدار هوشمند نوشته ابراهیم خلیلیان  آورده فصلی هوشمند

یزی و ربرنامهقوت و برجسته کتاب را پیوند بین مباحث هوشمندسازی شهر بر پایه فناوری اطالعات و ارتباطات با مباحث 

 هوشمندسازی یسنجامکان بررسی مقاله با( 1397) ورپ صادق و ریحان پور کریمداند. یممدیریت استراتژیک شهری 

 جمعیت تعداد شاخص که اندیافته  دست نتیجه این به صدرا جدید شهر در پایدار توسعه رویکرد با جدید شهرهای

 در و بوده امتیاز بیشترین دارای مسکونی سرانه معیار زیر و هوا آلودگی میزان اقتصادی، نظر از فعال جمعیت باسواد،

به  یدهشکلشهرهای هوشمند،  کتاب در (2019) 3برنارد .بود خواهند اثرگذار پایدار توسعه رویکرد با وشمندسازیه

را برای  ییهاراهکه این کتاب خوانندگان را قادر خواهد ساخت تا مسائل را درک کنند،  کندیماشاره   20304جامعه 

ات امروز را برای ایجاد شهرهایی که ارزش زندگی برای فردا را اقدامات و چارچوب مرجع ارائه دهند تا بهترین تصمیم

 داشته باشند ایجاد کنند.

در مقاله حاکمیت و کیفیت زندگی در شهرهای هوشمند: به سمت اهداف ( 2020)و همکاران  5دلیانا فرو سزارجولیو

 مدیریت تحت .است هوشمند متحکو عناصر از متأثر زندگی یفیتارتقا ککه اندیدهرستوسعه پایدار به این نتیجه 

 کیفیت در را تأثیر باالترین شفافیت میان این از که است پاسخگویی و ارتباطات مشارکت، همکاری، شفافیت، هایجنبه

 .دارد زندگی

 از اعم ابعاد تمامی گرفتن نظر در با که است آن بر تالش هوشمند شهرهای در که برد پی توانمی تحقیق پیشینه بررسی با 

بر این مبنا در این  .شود برداشته یمؤثر گام شهرها ارتقا و حفظ راستای در کالبدی و محیطیزیست اجتماعی، قتصادی،ا

برای شهر هوشمند به طور عام و برای زندگی هوشمند به طور خاص، دستیابی به چارچوب نظری جامع  منظوربهپژوهش 

 .شودیمر شهرهای جدید پرداخته زندگی هوشمند در بست یهاشاخصبه تبیین معیارها و 

 (تجارب جهانی) یعملپیشینه 

 شهر جدید مصدر، ابوظبی-1

به عنوان مرجع  یابوظب یلتبد اندازچشماکو شهر با  یدارترینبه منظور توسعه پا Masdar City، پروژه 2006در سال 

 ینا یتمأمور آغاز شد. یداروسعه پاپاک و ت هاییآور، فنیرپذ یدتجد هاییانرژ یشرفتپ ینهدر زم یدانش و همکار

تجارت در  یمناسب برا یهاحلبلکه توسعه راه یامارات متحده عرب یداریپا یهاتنها پرداختن به چالشپروژه نه

 یدشهر کامالً جد یکدر مستلزم ساختن صاز آنجا که شهر م. بود یدارو امالک و مستغالت پا یرپذ یدتجد هاییانرژ

نحوه ادغام  یابیارز یبرا یدجد هاییآورفن یشتوسعه و آزما یزنده برا یشگاهآزما یکعنوان به آن را توانیاست، م

(، Masdar Eco-villaسبز )ساختمان  یهاول یهاکرد. نمونه یشهر هوشمند تلق یکتوسعه  یبرا یکپارچهها در بستر آن
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ونقل حمل هاییاستس. اندشده شروعدر صهر مدر شهستند که  ییهاپروژه یدی و بادگیرهاخورش یکفتوولتائ یروگاهن

 یستممانند س یفناور یشرفتهپ یهاحلها راهآن .باشدیبر حذف استفاده از خودرو م یمبتن Masdarهوشمند در شهر 

شهر هوشمند  مصدر یکشهر ( در نتیجه Noori et al, 2020دهند )یمگسترش ( را PRT) یشخص یعونقل سرحمل

 شهر هوشمند یداریاهداف پا شهر کربن صفر در جهان تمرکز دارد. یناول یکه با تمرکز بر رو است یندهدر آ یدجد

قصد دارد تا در  مصدر شهر هوشمند پسماند هستند. یریتو مد CO2آب، کاهش انتشار  یریتکارآمد، مد یانرژ مصدر

 ,Madakam et al. )دهدجای در خود مسافر را  70،000نفر از شهروندان را اسکان دهد و حدود  40،000 یتنها

 گردد:یمتقسیم  1پروژه شهر مصدر به چند بخش به شرح جدول  (2016

 دیگران، و گودرزی) یطراح زمان در مصدر شهر برای شده تعریف اصلی بخش پنج :1 جدول

1394) 

 کارکرد نام جز تعریف شده

 کربن یریتواحد مد

 اکسیدیدید و تول شودیکه در شهر اجرا م ییاهبه منظور توسعه پروژه

کربن طبق  اکسیدید ید گازتول یزانم یقدق یین. نظارت و تعنمایندیکربن م

 .گیردیانجام م یوتوک یمانپ

 یواحد صنعت

مرتبط با بخش کاهش مصرف )

 ی(انرژ

 در منطقه و جهان یرپذ یدتجد هاییانرژ هاییستمس یبررس

 شهر مصدر یعلم و فناور یتوانست
 یدتجد های انرژییستمو مطالعه با تمرکز بر علوم مرتبط با س یقتحق یبرا

 یدارپا هاییو فناور یرپذ

 یشهر هایییتوسعه دارا
 یعاتو ضا ید کربنبا تول یشهر یدنرسان یتو به واقع یمال ینمنظور تأمبه

 صفر

 و درآمدها یزاتتجه یریتمد

 تواندیم که هایییدر فناور گذارییهاو سرم یمال یرذخا یشمنظور افزابه

کربن ممکن  اکسیدید یدبدون تول یصورت مؤثررا به یشهر یاتادامه ح

 سازد.

 شهر جدید پوتراجایا، مالزی-2

 ساختن برای دولت تعهد دهنده نشان که است مالزی در شهری بلندپروازانه یهاپروژه مجموعه از یکی پوتراجایا شهر

 فدرال اداری جدید پایتخت عنوان به پوتراجایا. است جهانی صحنه در شناختن رسمیت به و خاص ملی هویت یک

 .است هاآن یهاخانواده و دولت کارمندان فدرال، سطح در دولت یهاوزارتخانه کلیه برای جدیدی مکان مالزی،
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 جامعه به هم و هایاییمالز به مه داشت قصد و شد آغاز کشور این برای شهری نمایشی عنوان به 1995 سال در پوتراجایا

 عین در اما است، پیشرفته تکنولوژیکی نظر از و مترقی مرفه، پایدار، مسلمان کشور یک مالزی که دهد نشان المللینب

 خاصی عملکرد دنبال به شهر این (moser, 2010.)آیین سنتی به نمایش گذارد و فرهنگ در را مالزی هاییشهر حال

 Mohd Adnan et) .است شده یزیربرنامه هوشمند شهر مفهوم بر اساس که است اداری هریش یعنی ،شده تأسیس

al, 2016) برای را باال کیفیت با زندگی و است پایدار شهر این شود حاصل اطمینان که بود این فیزیکی یزیربرنامه 

 هایییهتوص ارائه و راهنمایی 6پوتراجایا هوشمند شهرجامع  طرح از هدف (Omar, 2006.)کندیم فراهم خود جمعیت

 یهابرنامه و هایاستراتژ ،هایاستس تدوین پوتراجایا برای در مربوطه یهاآژانس/  ادارات کلیه پوتراجایا و شرکت به

 هوشمندانه زندگی"برابر  هوشمند شهر طرح برای اندازچشم بیانیه .پوتراجایا است هوشمند شهر اجرای در عملیاتی

 ارائه :از اندعبارت هوشمند شهر یک داشتن برای پوتراجایا اهدافاست.  "زندگی باالتر کیفیت و داریپای برای شهری

 ،تریقو جوامع ایجاد، منابع یوربهره بهبود و بهتر خدمات ارائه برایمردم،  برای خوب ارتباط و زندگی قابل شهری

را که  شهری بعد چهار باید هوشمند شهر اهدافص است، مشخ 1همان طور که در شکل . در این راستا ترمقاوم و تریمنا

و منتهی به طرح شهری هوشمند پوتراجایاست، برطرف کنند:  شوندیمپس از آن به هفت حوزه شهر هوشمند برجسته 

 )طرح جامع شهر هوشمند پوتراجایا(

 

 (Putrajaya Smart City Blueprintهوشمند ): چهار بعد شهری و هفت حوزه شهر 1 شکل

 مبانی نظری

 شهرهای جدید

 از کمی فاصله در شهر اطراف مناطق از خالی هایزمین در اغلب و ندارند تاریخی سابقه هیچ طورکلیبه شهرهای جدید

 هایتوسعه مانند را جدید شهرهای توانمی همچنین (Shaykh-Baygloo, 2020) .شوندمی ساخته شهر کالن

 واحد یک عنوانبه که سبز اراضی هایسایت در ترکیبی هایبرنامه با سکنه 30000 از بیش برای شده ریزیبرنامه شهری

 
6 - Putrajaya Smart City Blueprint 
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 ( تعریف کرد. معموالKeeton and Nijhuis, 2019ً) اند،کرده پیدا توسعه سیاسی استقالل از ایدرجه با مستقل

 با تا شوندمی طراحی بزرگ شهرهای شهری حیهنا در اجتماعی و اقتصادی کالبدی، تمرکززدایی برای جدید شهرهای

 هایبرنامه اجرای همراه به اسکان تا شوند شهر مادر از خروج به تشویق جمعیت بزرگ، شهرهای به نزدیکی جاذبه وجود

 ناحیه و شهر مادر فضایی ساماندهی جمعیتی، سرریزهای جذب ترتیب بدین آید؛ فراهم اجتماعی-اقتصادی توسعه

 اجزای مفهوم جدید شهر مفهوم واقع در. شودمی میسر کامل اجتماعی و سالم زندگی کار، محیط وضعیت بهبود شهری،

 (1388 زیاری،.)است یکدیگر با ارگانیک ارتباط در شهر یک

 در. است شده احداث دنیا، نقاط اقصی در شد، شروع شهرنشینی که زمانی از تاریخی هایدوره بیشتر در جدید شهرهای

 شهرهای رنسانس عصر در. است شده ساخته پادشاهان و مذهبی هایگروه توسط شهر زیادی بسیار تعداد وسطیقرون

 در 1492 سال در و کلمپ کریستوف توسط آمریکا کشف از بعد. است شده ایجاد ریزان برنامه و معماران توسط جدید

 در بعداً. شد شروع آمریکا ریزیبرنامه زمان این در حقیقت در که شد ساخته جدیدی شهر اسپانوال، جزایر جنوبی ساحل

 متعددی جدید شهرهای ایران در. شدند ساخته جدید شهرهای سوئد هلند، انگلیس، فرانسه، همانند جهان، نقاط سایر

. برد نام غیره و بیشاپور جمشید، تخت از توانمی میان آن از که است شده احداث دور هایگذشته در پادشاهان توسط

 زمین تأمین از بود عبارت طرف یک از دولت هیئت مصوبه طبق جدید شهرهای نخستین اهداف همچنین (1374 زیاری،)

 سیاست یک عنوانبه دیگر طرف از و شهری درآمد متوسط و درآمد کم اقشار و دولت کارکنان اسکان برای مسکن و

 (1396 ،دیگران و ایرانشاهی) .شهری منطقه به شهرکالن جمعیت سرریز هدایت در منطقی
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 شهرهای هوشمند یهاشاخصمعیارها و 

 یبندو دسته یسازمفهوم یمتناوب یکردهایشهر هوشمند، پژوهشگران و محققان شهر هوشمند را با رو یفبا توجه به تعار

ند هست یخاص از شهر یهاجنبه یانگرکه نما شوندیخاص خود را شامل م هاییرمجموعهها زاز دسته هرکداماند. کرده

 یکها را در دسته توانیموارد م یگذارند و در برخ یرشهر هوشمند تأث یکبه اهداف مورد انتظار  یابیدست یکه برا

شهر هوشمند  یهامنظم از شاخص یبررس یکخود  یقاتدر تحق 7یشیمالدق ،2019در سال  مثال یبرا گروه ادغام کرد

هوشمند، تحرک  یطهوشمند، مح یتاند از حاکمت که عبارتداده اس یلشهر هوشمند تشک یدسته را برا 12انجام و 

هوشمند، ساختمان هوشمند،  یهوشمند، انرژ هاییفناور /هایرساختهوشمند، ز یهوشمند، اقتصاد هوشمند، زندگ

 یمنیهوشمند، ا هاییمارستاندسته ب توانیهوشمند و آموزش هوشمند؛ حال آنکه م یمنیهوشمند، ا هاییمارستانب

، 2014مارس  12در  (Adiyarta, 2020) .هوشمند در نظر گرفت یو آموزش هوشمند را در دسته زندگ هوشمند

 یککنفرانس  ین. در اسازمان یافت 8اطالعات به عمل یلهوشمند: تبد یتحت عنوان؛ شهرها یدارپا یکنفرانس شهرها

 (Abid, 2014: )شوند یمهوشمند به سه قسمت تقس یشهرها یتوافق حاصل شد که اجزا

 یانسان یه، سرماهایاستس، ین، شامل مقررات، آموزش، قواندهندیمجای را  هابرنامهو  هایدهاکه  ینرم: موارد یرساختز

 یرهو غ

، ییجاجابهساخته شده،  یط، شامل محوجود داردساخت آن  هدف یاساخته شود  یدکه با یسخت: موارد یرساختز

 یرهو غ هاشبکه، آب، ی، انرژخدمات شهری

 ینساختن بهتر یبرا ییابزارها ینو همچن است سخت هاییرساختزنرم و  هاییرساختز ینب یپل ارتباط ین: ایفناور

 .است یزندگ یشهرها برا

 
7- Aldegheishem 
8 -Turning Information into Action 
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ی ابعاد شهر هوشمند در نظر گرفته شده است. برای مثال در سال بنددستهشش دسته برای  هاپژوهشدر برخی دیگر از 

های شهری و ایجاد پروفایل شهری یژگیوبر اساس  10ینبورگاد یرنپراه دانشگاه به هم 9، رودولف گیفینگر2007

ها از شش ویژگی هوشمند تشکیل یلپروفاشهر در اتحادیه اروپا ایجاد کرد. این  70ی یک شهر هوشمند را در بندرتبه

( که توسط بسیاری از Repko et al, 2012) زیست و زندگییطمحیی، جاجابهشده بودند: اقتصاد، مردم، حکمرانی، 

 یهامؤلفه( تعدادی از تعاریف مرتبط با 1397پوراحمد و دیگران، ) نویسندگان در این حوزه مورد تأیید قرار گرفته است.

 شهر هوشمند در ادامه ارائه شده است:

 :11زیرساخت هوشمند

)به  شدهتعبیه هوشمند  یآورفن ( بایرهغ ها وساختمان ها،یابانخ ی،آب و انرژ یها)به عنوان مثال، شبکه یشهر یساتتأس

 (Anthopoulos, 2017) (یرههوشمند و غ یهاعنوان مثال، حسگرها، شبکه

 ،مشارکت و تعامل یبرا یآورفن باهمراه  ی،شهر یاستقرار دولت هوشمند در فضا: 12حکمروایی هوشمند

(Anthopoulos, 2017دولت ) های انجام شده توسط یتفعالماهنگی با هوشمند از فناوری موجود برای آگاهی و ه

هم  شهروندان در جهت بهبود یازهایبه ن یابیدستنفعان و یذیی از طریق همکاری با سایر افزاهمها، دستیابی به یشهردار

دولت هوشمند شامل لذا  (Romera et al, 2017)کند. یمخدمات عمومی و هم اعتماد در نهادهای عمومی استفاده 

 است. یدر ارائه خدمات عموم ینوآور یقهوشمند و تشو یریتمورد موضوعات مربوط به مد منظم در یوزرسانارائه به ر

(Tahir et al, 2016) 

 .یوکار، اشتغال و رشد شهرتوسعه کسب یتتقو یبرا یو نوآور یآورفن: 13اقتصاد هوشمند

(Anthopoulos,2017:7 )بخش  کهیهنگام شودیر گرفته ماقتصاد هوشمند در نظ یکعنوان به یاقتصاد شهر

در سطح هم رقابت  یبرا یرپذانعطاف یمدل جهان یکو کند یم یآورانطباق با بازار جمع یرا برا یورو بهره ینوآور

شهرها نه  ینرقابت ب کندیم یدتأک یدمنطور که فرهمان (Romera et al, 2017). دارند یو هم در سطح جهان یمحل

 مهم است. یجهان یتموقع ینو کارگران جهت تضم گذارانیهجذب سرما یکنندگان بلکه براجذب مصرف یتنها برا

(Tahir et al, 2016) 

 های کنترل،یستمسبا قابلیت نظارت و  ونقلحملی هاشبکه(: 15تحرک هوشمند) 14هوشمند ونقلحمل

(Anthopoulos, 2017)  مردم، کاالها  یبراو عادالنه  کارآمد، پاک ونقلحملتحرک هوشمند به دنبال ارائه شبکه

 یرانو مد یزانو ارائه اطالعات به کاربران، برنامه ر یآورجمع یبرا های موجود رایفناورهمچنین  ها است.و داده

 
9- Rudolph Giffinger 
10 - Edinburgh Napier University 
11 - SMART INFRASTRUCTURE 
12 -SMART GOVERNANCE 
13 -SMART ECONOMY 
14 - SMART TRANSPORTATION 
15 -SMART MOBILITY 
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را با بهبود افزایش چند حالتی و  یزیربرنامه ی، سازوکارهایتحرک شهر یشکل الگوها ییرونقل، امکان تغحمل

 (Romera et al, 2017) .گیردیونقل، به کار ممختلف حمل یاهو ادغام حالت یهماهنگ

 هاییستم)س یعیمنابع طب یریتحفاظت و مد یاطالعات و ارتباطات برا یفناور تلفیق و ینوآور: 16زیست هوشمندیطمح

 طیمح ( لذا یکAnthopoulos,2017) (یرهو غ یکنترل آلودگ ی، سنسورهایافتپسماند، کنترل انتشار، باز یریتمد

 (Tahir et al, 2016) .شودیم یفمنابع تعر یدارپا یریتو مد یفقدان آلودگ یعی،طب یطشرا یتهوشمند از نظر جذاب

 یزندگ یفیتو ک یابنددست  پایدارکارآمدتر و  یشهر یطاطالع دهد که به مح یخدمات شهر یرانحال به مد ینتا در ع

 (Romera et al, 2017) شهروندان را بهبود بخشند.

( لذا یک Anthopoulos, 2017شود )یدر افراد م یو نوآور یتخالق یشکه باعث افزا یاقدامات: 17دم هوشمندمر

 ,Romera et al). دارد یازنشهر هوشمند به شهروندان برای مشارکت در اقدامات آتی جهت رسیدن به موفقیت 

 یعموم یو مشارکت در زندگ ینیب، جهانبردباری، یت، خالقیریپذ، انعطافیو اجتماع یانسان یهسرمالذا  (2017

همچنین مردم  (Tahir et al, 2016) .کنندیم یینشهر هوشمند را تع یکدر  یازهستند که نوع افراد مورد ن یارهاییمع

 (1396کمانداری و دیگران، ) شوند.یمشان تعریف یآموزشهوشمند بر اساس مهارت سطح 

(. ,Anthopoulos 2017ی )شهر یدر فضا یریپذ یستو ز یزندگ تیفیارتقا ک یبرا ینوآور :18زندگی هوشمند

ی مختلف که به بهبود کیفیت زندگی شهروندان بسیار هاجنبهصحبت کردن در مورد زندگی هوشمند یعنی گردآوری 

هوشمند امکانات، فضاها و خدمات  یریتهوشمند، مد یزندگ ( لذا215: 1396کمانداری و دیگران، کند )یمکمک 

 یریپذانعطاف ی،دسترس یتبهبود قابل یتمرکز بر رو یبرا یو ارتباط یاطالعات هاییآوررا با استفاده از فن یعموم

 یزندگ (Romera et al, 2017) .گیردیشهروندان در نظر م یازهایشدن به ن تریکو نزدموارد مورد استفاده 

، یمسکن، امکانات آموزش یفیت، کیفرد یمنی، ایبهداشت یط، شرایمانند امکانات فرهنگ یعوامل ینهوشمند همچن

 (Tahir and Abdul Malek, 2016) .گیردیرا در بر م یو انسجام اجتماع یگردشگر یتجذاب

ی، ، گردشگروپرورشآموزشسالمت،  یاطالعات و ارتباطات برا یو فناور یاستفاده از تکنولوژ: 19خدمات هوشمند

 (Anthopoulos, 2017) ت در کل شهر.نظارت( و ارائه خدماواکنش )، کنترل ایمنی

 یبندجمع مؤلفهاین  یهاشاخص، معیارها و 1در نمودار  باشدیمزندگی هوشمند  مؤلفهاز آنجا که تأکید این پژوهش بر 

 گشته است:

 
16 -SMART ENVIRONMENT 
17 -SMART PEOPLE 
18 -SMART LIVING 
19 - SMART SERVICES 
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ه به نگارند چارچوب نظری پژوهش(هوشمند )زندگی  یهاشاخصمعیارها و  یبندجمع: 1 نمودار

 -1395 محمدی، -1398 دیگران، و مقدم كنعانی -1394 دادخواه، -1396، میشی استناد از )چشم

 -Antonova et al, 2018 -1398 دیگران، و زادگان عظیم -1395 سلیمی، قلعه یوسفی
CARVALHO, 2017- Albino et al, 2015- Gupta et al, 2017- Anthopoulos, 2017- 

Romera et al, 2017- Tahir and Abdul Malek, 2016- Colldahl et al, 2013- 

Fernandez et al, 2016- Edge et al, 2020- Adiyarta, 2020) 

 هاهیفرضاهداف و 

. فرضیه اصلی آن است که است جدید شهرهای در هوشمند زندگی تحقق هایشاخص و معیارها هدف اصلی شناسایی 

 .می باشد جدید شهرهای در هوشمند زندگی تحقق معیار ترینمهم قابلیت دسترسی و مشارکت اینترنتی

 روش تحقیق

 زندگی بر تأکید با جدید شهرهای در شهر هوشمند یهاشاخص و معیارها تبیین راستای پژوهش در ینبا توجه به آنکه ا

و  یاکتابخانه هادادهشیوه گردآوری و  باشدیم بنیادی و شودیم یتدانش هدا توسعه متلذا به س ،باشدیم هوشمند

ی متون برای ااست. از روش تحلیل محتو( یفیک-یکم) یبیترک یکردیرو یدارا هادادهمیدانی و تجزیه و تحلیل 

ی استحصال شده استفاده هاشاخصو از تکنیک دلفی برای سنجش میزان اهمیت معیارها و  هاشاخصاستخراج معیارها و 
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که گویه های  یاپرسشنامهمربوط به زندگی هوشمند،  یهاشاخصهمیت راستای سنجش میزان ا درلذا  .گردیده است

نفر از  10به  هاپرسشنامهدر این جهت  ، تهیه گردید.بودنظری  چارچوب درآمده  دستب یهاشاخصمعیارها و از آن 

طیف  یادرجهپنج  یهاپاسخبا  سؤاالتشد.  داده اجرایی بودند، پژوهشی و-متخصصین که شامل حوزه دانشگاهی

 .برای اهمیت بسیار کم در نظر گرفته شد 1اهمیت بسیار زیاد و نمره  5لیکرت طراحی گشت که نمره 

 هاافتهی

 هاآن میانگین و نمرات جمع حاصل ،متخصصان نظر از شاخص هر اهمیت میزان منظور به هاپرسشنامه یآورجمع از پس

مشارکت دیجیتال برای  یهابرنامهتوسعه  یهاشاخصشامل معیار قابلیت دسترسی و مشارکت اینترنتی،  که شد حساب

و پس از آن به ترتیب معیارهای  باشدیمدر خطر طرد شدن و دسترسی به اینترنت خانگی دارای بیشترین نمره  یهاگروه

 ،یجذابیت توریست ،امکانات آموزشی ،شرایط بهداشتی و سالمت الکترونیک، امنیت فردی، امکانات فرهنگی و فراغتی

 ، کیفیت مسکن و تولید مواد غذایی شهری جای دارند.یرپذانعطاف یزاتو تجه یساتتأس ،انسجام و تعامالت اجتماعی

 (2و  3 نمودار)

 

 (نگارنده)معیارهای زندگی هوشمند  یبندرتبه: 2 نمودار
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 (نگارندههوشمند )زندگی  یهاشاخص یبندرتبه: 3 نمودار

جهت سهولت بهتر استخراج شده از روش دلفی،  یهاشاخصو معیارها و با توجه به مبانی نظری شهر هوشمند همچنین 

 هاآنکلی قرار گیرند تا از پراکندگی  یهادستهدر  هامؤلفهکه تا جای ممکن  شدسعی  هاشاخص یبنددستهبرای 

اقتصادی، -اجتماعیدر سه گروه  هامؤلفهلذا در ابتدا کلیه  صورت پذیرد، ترراحتگیری شود و بررسی هرکدام جلو

. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که فناوری اطالعات و تکنولوژی به ندشد یبنددستهشهری  ونقلحملمحیط زیستی و 

زار جهت افزایش کارایی، بهبود و افزایش راندمان عنوان یک بعد جداگانه حساب نشده است بلکه به عنوان یک اب

شهر هوشمند این موضوع  یهاشاخصو  هامؤلفه یبندجمعهمچنین در  ،شودیمفرآیندها در جهت شهر هوشمند عنوان 

 با بررسی یک بعد اثرات آن را بر سایر ابعاد نیز مورد توانیمبوده و  رگذاریتأث گریکدیبر قابل اشاره است که ابعاد 

 بررسی قرار داد.
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 تبیین مدل مفهومی پژوهش،معیارها و شاخص های زندگی هوشمند در شهرهای جدید :4نمودار 

 (نگارنده)

 گیریبحث و نتیجه

شهرهای جدید بیش از  ،کنندیم تجربه را جمعیت رشد و شهرنشینی از یاسابقهیب نرخ شهرها از بسیاری که حالی در

 منابع زوال و امنیتعدم  آلودگی، ازدحام، جمله از شهری مختلف مسائلو  یش در دستور کار قرار خواهند گرفتپ

 تأمین به نیاز است، ثابت مسئله یک ،در بین تمامی این اتفاقات. داشتنیز بیش از پیش روند صعودی خواهند  طبیعی

. و مدیران شهری ساکنان همه برای کمتر هزینه و رآییکا حداکثر با شهری خدمات ارائه و شهری اصلی یهارساختیز

 شهری توسعه و مدیریت در جدید رویکرد یک هوشمند شهر شد، ذکر باال در که شهری موضوعات به پرداختن برای

 جمعیت برای را هوشمند شهر اطالعات، فناوری کاربردی یهابرنامه. کند ترریپذ زیست و پایدارتر راشهرها  تا است

 از که هستند شهرهایی هوشمند شهرهایدر تمامی تعاریف به طور کلی  .کندیم ترراحت و تریعمل مدیران و شهری

 رشد زندگی، کیفیت بهبود برای جمله از ،کنندیم استفاده شهری مسائل به پرداختن برای ارتباطات و اطالعات فناوری

در مطالعات انجام شده تا به امروز . شهری کارآمد یریتمد روش تشویق همچنین و ایمن و پایدار محیط توسعه اقتصادی،

زندگی هوشمند در  هاپژوهش در مختلف شهری صورت گرفته است. یهاحوزهبا توجه به  یاجداگانه یهایبنددسته

 و معیارها بازشناسیمورد بررسی قرار نگرفته است لذا کامل  طوربهآن  یهاشاخص یبندتیاولوو شهرهای جدید 

 معیاراین نتیجه حاصل گشت که  هایبررسبه از اهداف این پژوهش بود که با توجه  هوشمند زندگی تحقق هایشاخص
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 طرد خطر در یهاگروه برای دیجیتال مشارکت یهابرنامه توسعه یهاشاخص شامل اینترنتی، مشارکت و دسترسی قابلیت

 قرار گرفت. دییتأمورد  نیز لذا فرضیه پژوهش شدبایم امتیاز بیشترین دارای خانگی اینترنت به دسترسی و شدن

 راهکارها و پیشنهادات

 مشارکت توسعه ی چونفاهدابا در نظر گرفتن  اینترنتی مشارکت و دسترسی قابلیتدر جهت تحقق هرچه بهتر معیار 

 اینترنت نفوذ ضریب ارتقایو  مشارکت ارتقایبه راهبردهایی چون  توانیماینترنت  به شهروندان دسترسی و شهروندی

 در شهرهای جدید شهروندان یایده یسامانه استقرار مانند ییهااستیس توانیمبرای هدف ارتقای مشارکت  .اشاره کرد

 این از استفاده باو مدیران شهری  پردازندیممبادله اطالعات که در آن شهروندان، کارشناسان، دانشگاهیان به ارائه ایده و 

بر که خواهند پرداخت و یا استقرار سامانه مشارکت داوطلبانه  هادهیا تحلیل و یبنددسته بالگری،غر گردآوری، به سیستم

در این سامانه  توانندیمدانش افراد بوده و شهروندان شهرهای جدید با توجه به عالقه شخصی خود  و اساس مهارت

به ارائه اینترنت  توانیمب نفوذ اینترنت نیز . در راستای راهبرد ضریرا عنوان کرد و فعالیت کنند داکردهیپعضویت 

از با قابلیت نمایش تبلیغات، امکان استفاده  ونیک شهریالکتر یهاوسکیکپرسرعت در اماکن عمومی و یا در بستر 

USB با هاپروژه اجرای و دارند بسزایی نقش مردم هوشمند، شهرهای درچرا که  اشاره کرد، رهیو غ، میکروفون 

 امور شدن کاربردی در تسهیل و علمی ییافزاهم زمینه مناسب بستر ایجاد. دارد خاصی جایگاه مردم ورحض و مشارکت

 همراه به را جدید یشهرها مردم میان اجتماعی روابط گسترش شهروندان، زندگی کیفیت بردن باال که سازدیم فراهم را

 .شد خواهند آشنابیش از پیش  نیز خود شهروندی مسئولیت با و داشته
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