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 چکیده

 ریـزي  برنامه آن هدف که شود می محسوب شهري توسعه مسائل براي حل راه یک عنوان به هوشمند داریپا توسعه
 توسعه يها خصشا و ها مولفه شناسایی پژوهش این از هدف رو این از .است شهريیابی به توسعه پایدار  جهت دست

 رویکرد باو  گرایی مبتنی بر پارادایم تفسیر تحقیق این .بود با رویکرد کارآفرینی يشهر تیریمد حوزه در هوشمند داریپا
 آمیخته صورت به که بودهاي  توسعه تحقیق یک ،هدفماهیت، اکتشافی و از منظر  منظر از حاضر پژوهش .است استقرایی

 بـود.  میـدانی  روش همچنـین  و اي کتابخانـه  مطالعات طریق از تحقیق این در ها داده گردآوري روش .است انجام شده
 در مرتبط عالی مدیران و سازمانی خبرگان ،فرینیکارآ و مدیریت يها رشته در دانشگاهی خبرگان شامل شوندگان مصاحبه

 30به تعداد  برفی گلوله روش به و هدفمند گیري مونهن شیوه به که بودند گرگان هرش شهرداري در شهري مدیریت حوزه
 اقتصـاد  بعـد  .بـود  شـاخص  46 و مؤلفه 12 قالب در بعد چهار دهنده نشان مطالعه این يها یافته .گردیدند انتخابنفر 

 هــعـامـج بعد ،»کارآمد اقتصاد« و »تولیدکننده اقتصاد« ،»رقابتی اقتصاد« ،»کارآفرین اقتصاد« مؤلفه چهار داراي هوشمند
 ،»پایـداري « مؤلفـه  چهـار داراي  هوشمند زیست محیط بعد ،»باهوش جامعه« و »مدبر جامعه« مؤلفه دوداراي  هوشمند

 و خالق« و »وکراسیـــدم« مؤلفه داراي نیز هوشمند مدیریت بعد و »کارآمد زیرساخت« و »سبز شهرهاي« ،»کارآمدي«
 و دانـش  اسـاس  بـر  تمهیداتی تا گردد می پیشنهاد تحقیق يها یافته از آمده دست به نتایج براساس لذا .باشند می »نوآور

  .پذیرد صورت شهري یابی به توسعه پایدار هوشمند دست جهت اطالعاتی و ارتباطی يها نوآوري
  

  شهري مدیریت ،هوشمند شهر ،هوشمند پایدار توسعه ،پایدار توسعه :کلیدي يها واژه
  

  1مقدمه
 و اـشهره در جهان جمعیت نصف از بیش امروزه
ــهرهاي ــزرگ ش ــدگی ب ــی زن ــد م ــه کنن ــابق ک  مط

 میزان ،میالدي 2050 سال تا گرفته انجام يها بینی پیش

                                                             
  gorgi@aliabadiau.ac.com نویسنده مسئول: *

 United( یابـد  مـی  افـزایش  درصـد  70 تا شهرنشینی

Nation, 2019( در را جمعیـت  افزایش اتفاق این که 
 شهرنشینی سریع توسعۀ و گسترش .داشت خواهد پی

 تخریـب  ،محیطـی  يها آلودگی انواع افزایش با همراه
 ایجـاد  و زمین از نادرست استفاده ،زیستی يها چرخه

 پژوهشی-مقاله کامل علمی
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 زنـدگی  مختلـف  يها عرصه در نامناسب ساختارهاي
 عنـوان  بـه  هوشمند رشد به توجه تا است شده موجب

 ريـشه معضالت حل جهت در لــــبدی بی راهکاري
 گیـرد  قـرار  ریـزان  برنامـه  و مـدیران  ویژه توجه مورد

 انسان ،آثار این عبارتی  به .)1399 ،همکاران و (رهنما
 این از که واداشت چاره و لـــــح راه ارایه فکر به را

ــو و مباحــث رهگــذار ــرد و الگ ــدار توســعه راهب  پای
 علت به عمده طور به اما .یافت تبلور و مطرح هوشمند

 يها فعالیت و جمعیت دــــــرش به رو پیوسته تمرکز
 در ویــژه  بــه ،شــهري مراکــز در خــدماتی و اقتصــادي
 وجهـت و اهمیت امر این ،یافته توسعه کمتر کشورهاي

 در شـهرها  کالن .است کرده جلب خود به را بیشتري
 همچون اي عدیده لئمسا و مشکالت با اخیر يها دهه

 تـوان  کـاهش  ،محیطـی  زیسـت  يهـا  آلـودگی  افزایش
 از و زیست محیط بر وارده ارــــب افزایش ،اکولوژیکی

ـ  در شـهري  مدیریت ناتوانی تر مهم همه  اداره و مینأت
 ناپایـدارتر  یـد ؤم همگـی  که ندا شده مواجه شهر امور
 توجـه  بـا  .ستا ها شهر کالن شناختی بوم فضاي شدن

 بـا  شـهرها  سیسـتماتیک  و فضایی/ارگانیک ویژگی به
 سـوي  یـک  از ناپایداري این پیامدهاي ،طبیعی محیط

 و شـهري  کالن منطقه اکولوژیکی توان کاهش موجب
 بـا  .گردد می پشتیبانش منطقه ناپایداري دیگر سوي از

 نظـام  ،شهري مدیریت حوزه در موجود وضع ارزیابی
 چگــونگی و خــدمات و هــا فعالیــت توزیــع رونــد و

 يهـا  برنامه و ها سیاست تحلیل و منابع از برداري بهره
 شـهر  کـالن  توسعه روند که شود می مالحظه ،اجرایی
 برخی .است مواجه متعددي مسایل با و نبوده مطلوب
 ،مـالی  و جمعیتـی  يهـا  پتانسـیل  بـودن  دارا با شهرها
 کسـب  را کشـور  اقتصـادي  يها جریان هدایت امکان
 در هاشهر ساختاري تحول و ارتقا به مهم این و نموده
 يهـا  پویـایی  تا نماید می کمک شهري مدیریت حوزه
 فـراهم  را شـهري  هوشـمند  پایـدار  توسعه جهت الزم

   .)1388 ،همکاران و االسالمی (شیخ نماید

 تنها ،برد می پیش هوشمندي سوي به را شهر آنچه
 آن یــارتباطات مــسیست و الکترونیکی ابزار از استفاده

 اداره در کـه  اسـت  شـهري  هوشمند شهر .نیست شهر
 يهـا  سـرویس  ،خـدمات  شـامل  شهروندان امور تمام

 ؛نمایـد  مـی  عمل آنالین صورت به خصوصی و دولتی
 مفـاهیم  دیگـر  با آن عمده يها تفاوت از یکی بنابراین
 و دیجیتال شهر ،الکترونیک شهر ،مجازي شهر( شهري
ــره ــایی )غی ــخگویی در توان ـــح و پاس ـــمسائ لـ  لـ

 هـب پایین یــــمراتب  سلسله تحت شهروندان ريــشه
 یـآگاه دلیل به دــــهوشمن شهر شهروندان .ستا باال

ــتر ــهر از بیش ــان ش ــارکت و خودش  ،آن اداره در مش
ــئولیت ــذیري مسـ ــادي پـ ــد زیـ ــطح در و دارنـ  سـ

ـــارکتـــمش ــود یــ ـــت ،خـ ــدمات ولیدکنندهـــ  خـ
 .)1394 ،اصــل راديــــم و عبـدلی ( بــود واهندــــ خ

 اساسـی  عناصـر  ،شـهري  فضاهاي و ها محله ،ها ناحیه
 معیاري تواند می پایداري .هستند هوشمند شهر راهبرد

 محـور  هـوش  شـهري  يها سیاست نتیجه تحلیل براي
 شـهري  زندگی مختلف موضوعات و ها جنبه که باشد

 ،دارـپای توسعه دیگر عبارت به .کند می مرتبط هم با را
ــدي ــه بــی و پویــا فراین  تغییــر بــه پاســخ در وقف

 اجتمـاعی  و محیطـی  زیسـت  ،اقتصادي ايـارهـــفش
 قابلیت رابطه .)Haughton and Hunter, 2005( است

 يهـا  طـرح  پیرامـون  را محدودیتی ،پایداري و زندگی
 بهبـود  کننـده  تضـمین  که کنند می اعمال هوشمند شهر

ــت ــدگی کیفی ــت زن ــه و اس ــی رابط ــا مثبت ــت ب  کیفی
 ،هوشـمند  شـهر  وي نظـر  از .دارد شـهر  زیست محیط

ــان تعامــل ــت می ــوآوري و خالقی ــه ن ــا را فناوران  ارتق
 تـــیـــخالق اسـبراس هوشمندي ،عالوه به .دهد می

 است مکانی يها جذابیت و اجتماعی و انسانی سرمایه
)Caragliu and Del Bo, 2012(.  تـوان  مـی  بنـابراین 

 بـه  دسـتیابی  هوشـمند  شـهرهاي  طرح از هدف گفت
   .است پایدار توسعه اهداف برخی
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 یتـکیف افزایش موجب شهري کارآفرینی طرفی از
 رـاضــح حال در بود. خواهد شهرها در مردم زندگی

 در اساسی نقشی اــدنی مختلف شهرهاي در کارآفرینی
 ایـن  به کند. می بازي جهانی يها رقابت و ملی توسعه
 اـت لیـــمح سطح از شهرها تأثیرگذاري مقیاس شکل

 را شدن یــمحل جهانی پدیده و یافته گسترش جهانی
 در توفیـق  بـراي  شـهرها  اسـت.  آورده هـا  زبان سر بر

 هـارائ در خالقیت دارند، خالقیت به نیاز رقابتی فضاي
 يهــا خالقیــت کاالهــا، تولیــد در خالقیــت خــدمات،

 اجتمــاعی علمــی، هنــري، فرهنگــی، شــامل شــهري
)Mehrara and Rezaei, 2015.(  

 پایـدار  توسـعه  کـه  بسـیاري  مزایـاي  رغم علی لذا
 اي هـمطالع تاکنون دارد همراه به شهرها براي هوشمند
ــورد در جامعــه ــن م ــدیریت حــوزه در موضــوع ای  م

ــ ــورت ريـشه ــه ص ــت نگرفت ــذا ،اس ــدف ل ــن ه  ای
 توسـعه  يهـا  شـاخص  و ها مؤلفه شناسایی شــپژوه

بـا رویکـرد    شهري مدیریت حوزه در هوشمند پایدار
 شـهر  انتخاب دلیل .شدبا می گرگان شهر درکارآفرینی 

ــان ــه گرگ ــوان ب ــرو عن ــن قلم ــژوهش ای ــق پ  تواف
 جويـــگوانگ شهر شهرداري با شهر این رداريـــشه

 (روزنامـه  باشـد می هوشمند شهر اندازي راه براي چین
  ).1399 ایران، صبح

 يهـا  موضوع شهري پایدار توسعه نظریه: نظري مبانی
 و شــهري زیســت محــیط يهــا آلــودگی از جلــوگیري

 محلـی،  محـیط  تولیـد  يهـا  ظرفیـت  کاهش اي، ناحیه
 از حمایت عدم ،ها بازیافت از حمایت ملی و اي ناحیه

 غنی و فقیر میان شکاف بردن بین از و آور زیان توسعه
 را اهداف این به رسیدن راه همچنین .کند می مطرح را
مبتنی بر ایـن   و دهد می بسیاري اهمیت ریزي برنامه با

 شـهري  زیسـت  محـیط  از بایـد  هـا  دولت امر است که
 شـکل  پایداري نظریه این .کنند اي هجانب همه حمایت

 حمـل  مؤثر الگوي ،ها سکونتگاه پایداري الگوي شهر،
 در را شـهر  نیـز  و سـوخت  مصـرف  زمینـه  در نقل و

 ,Scout( کنـد  مـی  بررسی شهري ناحیه مراتب سلسله

2005.(  
 در هــاییحـل  راه ارائــه معنـی  بــه پایـدار  توسـعه 

 اقتصادي و اجتماعی کالبدي، سنتی الگوهاي لــمقاب
 رواج همچـون  مسائلی بروز از بتواند که است توسعه

 آلودگی، ی،انسان زندگی کیفیت آمدن پائین عدالتی، بی
ــب ــیط تخری ــت مح ــره و زیس ــوگیري غی ــد جل  کن

 شهرنشـینی  فرآیند در ).1390 ،جعفر و همکارانورپ(
 عنوان به ایدارـــپ توسعه يها رهیافت و اصول پایدار،
 کـه  شود می پیشنهاد شهرها توسعه مطالعات در اصلی
 عدالت اقتصادي، رشد در مساوات و برابري به توجه

 بـه  مناسـب  دسترسـی  شهروندي، حقوق و اجتماعی
 بـه  نسـبت  آگاهی ارتقاء و اساسی نیازهاي و خدمات

 بیشـتر  کارآیی سوي به مناسب حرکتی زیست، محیط
 اجتمـاعی  عدالت و زیست محیط منابع، از استفاده در

 سوي به را اــــــشهره خود نوبه به که بود، خواهد
 ).Drakakis Smith, 1995( داد خواهد سوق پایداري
 و زمین از ادهــاستف در وري بهره شهري پایدار توسعه
 باشـد  مـی  هـا  سـاختمان  از مجـدد  استفاده به تشویق

  .)1385 (بحرینی،
 جهــت الزم کارهـاي  راه و هـا  اسـتراتژي  جملـه  از

 در پایـداري  اقتصادي به رسیدن و اقتصادي ي توسعه
 اطالعـاتی  جدیـد  يهـا  فنـاوري  از استفاده ،کشور هر

 شـهر  چون خاصی کاربردهاي و ءاشیا اینترنت چون
 ،هوشـمند  و پایـدار  اقتصـاد  چراکه باشد می هوشمند
 اقتصاد :جمله از شهر هر در هوشمند امکانات نیازمند

ــمند ــاخت ،هوش ـــاطـارتب و زیرس ــمند اتــ  ،هوش
 دولـت  ،هوشـمند  انـرژي  ،هوشمند شهري ونقل حمل

 ،هوشــمند ســالمت ،هوشــمند امنیــت ،هوشــمند
 باشد می هوشمند شهروند حتی و هوشمند کارو کسب

)Aldous, 2015(.   
Caragliu and Del Bo )2012 (را شـهري  زمانی 

 سـرمایه  در هـا  گـذاري  سـرمایه  کـه  داننـد  می هوشمند
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ــانی ــاعی و انس ــاخت و اجتم ــاطی زیرس ــنتی ارتب  س
 و پایـدار  اقتصادي رشد ،)ICT( مدرن و )ونقل حمل(

ــاالي کیفیــت ــا همــراه زنــدگی ب ــدیریت ب  منطقــی م
 مبنـاي  بـر  تعـاریف  سـایر  .گیـرد  صورت طبیعی منابع

 Lombardi et( هوشـمند  شـهر  مفهوم انسانی سرمایه

al., 2012(، بــه گســترده دسترســی اجتمــاعی نتیجــه 
 تعامل جدید يها روش و عمومی خدمات و اطالعات

 است شهر نفع ذي يها طرف با عمومی يها حوزه میان
)Nam and Pardo, 2014(.  

 رویکـرد  کـه  داشـت  بیان توان می ساده عبارت به
 الديــمی 1960 هــده در که بزرگ شهرهاي مدیریتی

 ودـخ جاي میالدي 1980 و 1970 دهه در بود، حاکم
 ظرــــ ن بـه  داد. کارآفرینانه و نوآورانه رویکردي به را

 اي گسـترده  نظـر  اتفـاق  اخیـر،  هـاي  سال در رسد می
 پیشــرفته کشــورهاي در اقتصــادي توســعه منظــور بــه

 کارآفرینانـه  رویکـرد  از اسـتفاده  بر مبنی داري سرمایه
 .)Harvey, 1989( دارد وجود

  
  تحقیق پیشینه

 از حاکی )1400( همکاران و حاتمی مطالعه نتایج
 بـه  رسـیدن  پایـدار  هوشـمند  شهر هدف که است آن

 فراگیـري  و برابـري  روي بـر  کیـد تأ بـا  پایدار توسعه
 ،وري بهـره  ایجـاد  ،زنـدگی  کیفیـت  افزایش ،اجتماعی

 فنــاوري از اســتفاده ،منعطــف زیرســاختارهاي ایجــاد
 .باشـد  مـی  زیست محیط حفظ و ارتباطات و اطالعات
 شهر این سازي پیاده جهت که داد نشان نتایج همچنین
 آینده ،تغییر تئوري از استفاده بر عالوه پایدار هوشمند
 فکـر  جهـانی " شـعار  بایـد  سیستمی دیدگاه و پژوهی

 بـه  و گرفـت  نظـر  در را "کـن  اقـدام  محلـی  و نــک
ــومی ــ ب ــن ازيـس ــا رویکــرد ای ــه توجــه ب ــرایط ب  ش
ــه آینــده و سیاســی ،اقتصــادي ،یـــــاجتماع  از نگران

   .پرداخت ایران کالنشهرهاي

 و تعیین" عنوان با پژوهشی در )1399( فر صابري
 هوشـمند  سـازمان  طراحـی  در مـؤثر  عوامل تشخیص

 شــهرداري :مـوردي  (مطالعـۀ  شـهري  مـدیریت  بـراي 
 هـــــک یافـــت دســـت نتـــایج ایـــن بـــه ")مشـــهد

 زنـدگی  ،هوشـمند  پویـایی  ،هوشمند یــــرانــحکم
 سـرانجام  و هوشـمند  اقتصاد ،هوشمند مردم ،هوشمند

 ایجـاد  بـر  را اثـر  بیشـترین  ترتیـب  به ،هوشمند محیط
 .دارنـد  شـهر  مـدیریت  و اداره بـراي  هوشمند سازمان
 و خـدمات  ارائـۀ  رونـد  سازي شبیه فناوري از استفاده
 همچنـین  و ها سازمان کارایی افزایش موجب اینترنت
 مجـازي  واقعیـت  کاربرد .شود می رضایتمندي افزایش

 همراه ریسک کاهش با هوشمند محیط گیري شکل در
 ،خـدمات  ارائـۀ  سـنتی  يها تکنیک از استفاده و است

 شــپژوه نتایج .ندارد کنونی دنیاي در چندانی کارایی
 رــب یلیـــتحل" عنوان با )1399( همکاران و الوندي
 (مطالعـه  شـهري  هوشـمند  رشد يها هبایست و الزامات
 تویسرکان شهر که داد نشان "تویسرکان) شهر :موردي

 ريـــشه هوشمند رشد استقرار جهت الزم آمادگی از
 نامناسـب  وضـعیت  وجـود  بـا  و باشـد  نمی برخوردار

 هـیچ  ،شـهر  در شـهري  هوشمند رشد يها زیرساخت
 از رـــشه در ريـشه هوشمند رشد فرایندهاي از یک

ــعیت ــبی وضـ ــوردار مناسـ ــت برخـ ــان در .نیسـ  میـ
ــا زیرســاخت  خــدمات ،شــهري هوشــمند رشــد يه
 ريــدتـامساعـــن وضعیت )92/1( رتبه با الکترونیک

 ،)99/2( زـسب فضاي و زیست محیط متغیرهاي و دارد
 ،)25/2( مخـتلط  يهـا  کاربري ،)65/2( زندگی کیفیت

 در با )99/1( اقتصادي-اجتماعی و )24/2( مداريپیاده
 به نسبت مساعدتري وضعیت در بندي رتبه گرفتن نظر

   .گیرندمی قرار ها زیرساخت سایر
ــاالر ــاران و دیوس ــی در )1397( همک ــا پژوهش  ب

 پایدار هــتوسع در هوشمند رشد نقش بررسی" عنوان
ــه "ســاحلی شــهرهاي  تاثیرگــذاري میــزان بررســی ب

 یــساحل شهر پایدار توسعه در هوشمند رشد رویکرد
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 رشـد  و شـهري  پایـدار  توسـعه  يهـا  شاخص ،بابلسر
 نتــایج .پرداختنــد شــهر محــالت ســطح در هوشــمند
 در شـهري  پایـداري  میـزان  که است آن مبین پژوهش
 محالت به نسبت شهر مرکزي و بابلرود غرب محالت

ــونی ــتر پیرام ــت بیش ــمناً .اس ــین ض ـــایــپ ب  داريـ
 دار معنی همبستگی شهري هوشمند رشد و ريــهــش
 ودـــ وج 788/0 همبسـتگی  ضـریب  بـا  قوي نسبتاً و

ــزایش .دارد ــی اف ــا مجــاورت و دسترس  ضــریب ب
 افــزایش در را تــأثیر بیشــترین 822/0 یــــگــهمبست

ـــش  در .دارد شــهري دارــــایــپ هــــتوسع اخصـ
 657/0 همبستگی ضریب با اقتصادي پایداري ،نـضم

 536/0 همبستگی ضریب با محیطی زیست پایداري و
 ولی ،دهند می نشان هوشمند رشد با را ارتباط بیشترین

 ضـریب  بـا  هوشـمند  رشـد  و اجتمـاعی  پایداري بین
 ابراهیمی .دارد وجود عکس رابطه -191/0 همبستگی

 پایدار توسعه" عنوان با پژوهشی در )1397( معرف و
 تحلیـل  بـه  شـهري  هوشـمند  رشـد  مبنـاي  بر شهري
 بررسی به "هوشمند شهر مزایاي و ها ویژگی ،ها مولفه
 آن يهـا  توانـایی  و هوشمند شهر يها شاخصه و ابعاد

 فعلـی  شـهري  زنـدگی  مشکالت سازي برطرف جهت
ــد ــل و بررســی .پرداختن ــات تحلی  مطالعــات و تجربی

 ،شهرها هوشمندسازي که داده نشان خوبیه ب محققان
 ،اقتصادي مختلف يها زمینه در زیادي مزایاي و منافع

ــاعی ــت و اجتم ــی زیس ــراي محیط ــک ب ــهر ی  و ش
ـ نو .آورد خواهـد  ارمغان به شهروندانش  پـریش  و لف

 يهـا  شـاخص  بررسی" عنوان با پژوهشی در )1392(
 تبیـین  بررسـی  بـه  "هوشـمند  شـهر  در پایـدار  توسعه

ــايشــاخص ــدار توســعه ه  شــهرهاي در شــهري پای
 پایـداري  بـر  هوشـمند  شـهر  نقـش  تحلیل و هوشمند
 دـپرداختن شهرها محیطی زیست و اجتماعی ،اقتصادي

 اتـادبی ابتدا تحلیلی توصیفی شیوه از گیري بهره با که
 دـهوشمن شهر هايویژگی سپس ،شد بررسی پایداري

 .شــد تحلیــل پایــدار توســعه اهــداف چهــارچوب در

 شئون در تحول و تغییر موازات به که داد نشان ها یافته
 قـرن  در بشـر  زنـدگی  سیاسی و اقتصادي و اجتماعی
ــر ــرح و حاض ــدن مط ــاي ش ـــجدی نیازه ــک دـ  ی

ـــتشکی ــجم التـ ــراي منس ــان ب ــتیابی امک ــه دس  ب
 شـهري  داشـتن  راسـتاي  در پایـداري  هايچهارچوب

 و زادهفـارغ  .اسـت  نیـاز  کاربردي و عملیاتی هوشمند
ــیدي ــی در )1396( جمش ــا پژوهش ــوان ب ــهر" عن  ش

 شـناخت  بررسی به "پایدار توسعه رویکرد با هوشمند
 و اصـول  معرفـی  و هوشـمند  شـهر  مفـاهیم  تحلیل و

 مباحـث  از گیـري نتیجـه  .نـد پرداخت آن يهـا  شاخص
 آن طبق هــک نمایدمی ارائه را راهکارهایی شده مطرح

 نمـود  نظر تجدید شهرها مدیریت سنتی شیوه در باید
ـ  شـهري  واحد مدیریت بر مبتنی جدید يها شیوه و  هب

 مبتنـی  شـیوه  این .نمود جایگزین را هوشمند صورت
 شــپخ ،گیــفرهن و طبیعی منابع بهبود و حفاظت بر

 و حمل يها گزینه گسترش ،ها هزینه و سودها متعادل
 بهداشـت  ارتقاي و پایدار توسعه ،مسکن اشتغال ،نقل

 )Boonstra )2000 .اسـت  سالم اجتماع و سالمت و
 شـهر  يهـا  شاخصـه  و ابعـاد  بررسـی  به پژوهشی در

ــایی و هوشــمند  ســازي برطــرف جهــت آن يهــا توان
 تحقیـق  ایـن  .پرداخت فعلی شهري زندگی مشکالت

 مزایـاي  و منـافع  ،شهرها هوشمندسازي که داده نشان
 و اجتمـاعی  ،اقتصـادي  مختلـف  يهـا  زمینه در زیادي
 ارمغان به شهروندانش و شهر یک براي محیطی زیست
 )Alaseyac and Moradi Asl )2017 .آورد خواهد

ــه خــود تحقیــق در ــن ب ــه یافتنــد دســت نتیجــه ای  ک
 از پـس  تکنولـوژي  توسعه ،ها زمینه همه در بایست می

 نظـر  مورد ها آن از استفاده مورد در شهروندان آموزش
 اگـر  هوشـمند  شـهر  تـرین  پیشـرفته  حتـی  .گیرد قرار

 ،بدهد دست از را آموزش و هوشمند شهروند ویژگی
   .بود نخواهد موفق

Albino et al. )2015( مفهوم نام به پژوهشی در 
 از مختصـري  ي ارائـه  بـه  21 قـرن  در هوشـمند  شـهر 
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 آن يهــا ویژگــی و هوشــمند شــهر اصــطالح تکامــل
 را مختلفـی  جـایگزین  اصـطالحات  نیـز  و اند هپرداخت

 ،آینـده  شـهرهاي  چندگانـه  يها ویژگی توصیف براي
 شـهرهاي  توسـعه  .دادنـد  قرار تحلیل مورد و پیشنهاد

  الکتریکی يها شبکه هوشی سطح به شدت به هوشمند
  یـــریکــالکت انرژي مینتأ بایست می که است وابسته

 رخیــب از انـــــاطمین با کنندگان مصرف تمام براي
 ،جنبـه  ترین مهم اما .آورد دست هب را شهر يها ویژگی

 اپراتورهـاي  ،شـهري  حکومـت  بـین  آسـان  هماهنگی
 امنیـت  براي ها آن مسئولیت و مختلف يها زیرساخت

 در )Acosity )2017 .باشــد مــی ســالمتی و عمــومی
 توسـعه  رویکـرد  با هوشمند شهر بررسی به پژوهشی

 که داد نشان قـــتحقی این نتایج .است پرداخته پایدار
 آثار شهرها در ها آن تمرکز و جمعیت افزون روز رشد
 گذاردمی بشر زندگی و طبیعی يها زیستگاه بر یمخرب

 جملـه  از نـاگوار  يهـا  بحـران  معرض در را شهرها و
 فقدان ،موجود زیربناهاي نزول ،زیست محیط تخریب

 ،محیطـی  زیست يها آلودگی ،سرپناه زمین به دسترسی
 اتـالف  نهایـت  در و طبیعی منابع اتمام و کمبود خطر

  .دهدمی قرار انسانی و طبیعی يها سرمایه
 در کنـون  تـا  کـه  داد نشان موضوع ادبیات بررسی

 صـورت  حـوزه  ایـن  در زیادي مطالعات کشور داخل
 بـه  موجـود  يهـا  پـژوهش  تعـداد  در و اسـت  نگرفته
 پرداختـه  محـدود  متغییرهاي برخی یا پیامدها بررسی
 شناســایی بــه پــژوهش ایــن رو ایــن از اســت. شــده
 مـدیریت  حـوزه  در هوشـمند  پایدار توسعه يها مؤلفه

   پردازد. می شهري
  

  تحقیق شناسی روش
 منظـر  از و گـرا  تفسـیر  فلسـفی  نظر از تحقیق این

 مـورد  هـاي  داده .باشد می کاربردي تحقیق یک ،هدف
 آمیختـه  یکـرد رو براسـاس  کـه  پـژوهش  ایـن  در نیاز

 و اي کتابخانـه  مطالعات طریق از ،است گرفته صورت

 در خبرگـان  تـیم  .گردیدنـد  آوري جمـع  میدانی روش
 يهـا  رشـته  در دانشـگاهی  خبرگان شامل کیفی بخش 

 و ســـازمانی  خبرگـــان ،فرینیآکـــار  و مـــدیریت
 حـوزه  در عـالی  مـدیران  شـامل  شهري تــدیریـــم

 کـه  باشد می گرگان هرش شهرداري در شهري مدیریت
 تحصیلی مدرك مفید، کاري تجربه آنان انتخاب مالك

 خبرگـان  تیم در همچنین بود. علمی مقاالت داشتن و
 به برفی گلوله روش و )هدفمند( غیرتصادفی شیوه به

 اشـباع  بـه  حصول تا و گردیدند انتخاب نفر 30 تعداد
مصـاحبه   17تعـداد   .یافـت  ادامـه  هـا  مصـاحبه  نظري

مصـاحبه دیگـر از طریـق     13صـورت حضـوري و    به
افزارهاي اسـکایپ و   تماس تصویري با استفاده از نرم

در  هــا تمــامی مصــاحبهواتســاپ صــورت پــذیرفت. 
مدت زمان هـر  انجام شدند و  1399شهریور ماه سال 

ولی تعـدادي از    دقیقه برآورد شده بود 20حدود  کدام
به دلیل نقطه نظرات خبرگان حدود چهل دقیقـه   ها آن

ــه طــول انجامیــد.   شناســایی بخــش ایــن از هــدفب
 شـهري  مـدیریت  در پایدار اقتصادي توسعه يها مؤلفه

با این سوال جـامع کـه    ها از این رو مصاحبه باشد. می
ي توسعه اقتصادي پایدار در مدیریت شهري ها مؤلفه"

واالت فرعـی  شروع و در صورت نیاز با سـ  "کدامند؟
یابی به توسعه اقتصادي پایدار  در صورت دست"مانند 

اثـرات  "و  "تـوان توقـع داشـت؟    چه مزایـایی را مـی  
یابی به توسعه اقتصادي پایدار در حوزه مدیریت  دست

 از پـس  منظـور  ایـن  به لذا به انتها رسیدند. "چیست؟
 گردیـد  اسـتفاده  کدگذاري روش از ،ها داده گردآوري

 محوري ذاريــکدگ ،باز کدگذاري سطح سه شامل که
 هـا  داده ،بـاز  کدگذاري طی .است انتخابی کدگذاري و
 اسـاس  بـر  سپس و شوند می خرد مجزا هايبخش  به

 کـار  ایـن  بـه  کـه  شوند می بندي طبقه یشانها مشابهت
 ،همکـاران  و (امیـرآزاد  شـود  مـی  گفته »پردازي مقوله«

ــبی پیوند اريبرقر ،ريمحو اريکدگذ در .)1397  نـــ
 Struss( باشـد  می باز گذاريکد در هدش پیدا تمقوال
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and Corbin, 1998(. انتخـابی،  کدگـذاري  مرحله در 
ــه در و میشوند مرتبط يمرکز طبقه به تطبقا  نتیجــ

ــردمی شکل لمد یا نظریه  ،رانهمکا و يباقرج(حا گی
1382(.  
 استفاده با شده استخراج يها مقوله ،کمی بخش  در

دلیـل   .شـدند  ییـد أت و غربـال  فـازي  دلفی تکینیک از
، قطعی بـودن ایـن   انتخاب تکنیک فازي جهت غربال

روش و محترم شمردن نظرات همه خبرگـان بـود. در   
صورتی که در دلفی سنتی ممکن است یک خبره براي 
رسیدن به میانگین سایر خبرگـان نظـر خـود را تغییـر     

 دیـدگاه  سـازي  فـازي  جهـت  منظـور  ایـن  بهلذا  دهد.
 است. شده ادهــاستف ثیــــمثل فازي اعداد از خبرگان
 هـا  شاخص از یک هر اهمیت پیرامون خبرگان دیدگاه

  است. شده گردآوري درجه 9 فازي طیف با
  

  ها شاخص گذاري ارزش براي فازي درجه نه طیف -1 جدول
  مثلثی فازي معادل  فازي مقدار  زبانی متغیر

  )1،1،1(  1  اهمیت بی خیلی
  )1،2،3(  2  اهمیت بی تا اهمیت بی خیلی

  )2،3،4(  3  اهمیت بی
  )3،4،5(  4  متوسط اهمیت تا اهمیت بی

  )4،5،6(  5  متوسط
  )5،6،7(  6  اهمیت با تا متوسط

  )6،7،8(  7  بااهمیت
  )7،8،9(  8  بااهمیت خیلی تا اهمیت با

  )9،9،9(  9  اهمیت با خیلی
  

 ها شاخص از یک هر فازي مقدایر محاسبه از پس
 ذفــح اشدــب 7/0 از کمتر آن مقدار که شاخصی هر

 گـردد.  مـی  بعـد  دور وارد فازي مقادیر محاسبه و شده
 هیچ مقدار که یابد می ادامه جایی تا فازي دلفی تحلیل

 پس .نباشد 7/0 از کمتر باقیمانده يها شاخص از یک
 رابطه ،ها یافته روایی بررسی جهت ،ها شاخص ییدتأ از

 (متغیرهـاي  هـا  گویـه  و پنهان) (متغیرهاي ها عامل بین
 شود مــی داده نشان عاملی بار وسیله هب مشاهده) قابل

 یــلــامــع بار اگر .است یک و صفر بین مقداري که
 .شود می گرفته درنظر ضعیف رابطه باشد 3/0 از ترـکم

 اگـر  و اسـت  قبـول  قابـل  6/0 تـا  3/0 بـین  بارعاملی
 ,Hulland( است مطلوب خیلی باشد 6/0 از تر بزرگ

حاسبه بـار عـاملی از   در این پژوهش جهت م .)1999
  استفاده گردید. SPSSافزار  نرم
  

  تحقیق يها افتهی
 براساس مطالعه این: شناختی جمعیت يها ویژگی

 انجام العهـــمط مورد حوزه خبرگان از نفر 30 دیدگاه
 گردیده ارائه ذیل جدول در آنان ویژگی که است شده
  .است

 تخصصــی نظــرات و پــژوهش ادبیــات براســاس
 دهــــش شناسـایی  املـــــع 62 مجمـوع  در خبرگـان 

 دلفـی  رویکـرد  ازهـا   شـاخص  الــربــغ براي. است
دور  چهـار در  که. در این گام است شده استفاده فازي

 51، اولدور  در شـــاخص  55، گرفـــت  صـــورت
ــ ــاخص 46 و دومدور  در اخصـش ــومدور  در ش  س

 دلیل به ارمــــچهدور  در و گرفتند قرار پذیرش مورد
 تحلیل بود 7/0 از بیشترها  شاخص تمامی مقدار اینکه
 هـاي  دوره از حاصل نتایج. گردید متوقف ازيـف دلفی
  .است گردیده ارائه 3 جدول در دلفی
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  یشناخت تیجمع يها یژگیو -2 جدول
 درصد فراوانی شناختی جمعیت يها ویژگی

 جنسیت
 80 24 مرد

 20 6 زن

 سن

 7/6 2 سال 35 از کمتر

 7/26 8 سال 45 تا 35

 6/66 20 بیشتر و سال 45

 تحصیالت
 20 6 ارشد کارشناسی

 80 24 دکتري

 کاري  سابقه

 40 12 سال 20 تا 10

 60 18 سال 20 باالي

 100 30 کل
  

  فازي دلفی دورهاي -3 جدول
 نتیجه  چهارم دور  سوم دور  دوم دور اول دور شاخص

 پذیرش 97/7 97/7 97/7 97/7 کامپیوتر از ترغیب به استفاده

 پذیرش 74/7 74/7 74/7 74/7 اینترنت از ترغیب به استفاده

 پذیرش 82/7 82/7 82/7 82/7 نوآوري و خالقیت رواج

 پذیرش 32/7 32/7 32/7 32/7 کارآفرینی تالش در گرایش به
 پذیرش 60/7 60/7 60/7 60/7 وري بهره و تولید میزان

 حذف در دور دوم  --   --  85/6 03/7 شده کیفیت درك

 پذیرش 69/7 69/7 69/7 69/7 پذیري افزایش ریسک

 پذیرش 67/7 67/7 67/7 67/7 المللی بین ارتباطات بهبود

 پذیرش 00/7 00/7 00/7 00/7 آموزش يها هزینه افزایش
 حذف در دور اول  --   --   --  69/6 پذیريافزایش مسئولیت

 حذف در دور دوم  --   --  80/6 85/7 برنامه آموزشی مداوم

 پذیرش  69/7 69/7 69/7 69/7 کاهش تمایل به تکیه بر سایرین

 حذف در دور اول  --   --   --  81/6 بهبود شرایط تبلیغات

 پذیرش 30/7 30/7 30/7 30/7 گرایی استقالل
 پذیرش 08/7 08/7 08/7 08/7 ها افزایش اعتماد به نفس در خلق فرصت

 پذیرش 92/7 92/7 92/7 92/7 گرایی اعتدال

 گردشگري و تفریحی و ورزشی خدمات به دسترسی افزایش
 آنالین

 پذیرش 90/7 90/7 90/7 90/7

 حذف در دور اول  --   --   --  89/6 آگاهی از نام و نشان تجاري
 پذیرش 87/7 87/7 87/7 87/7 آنالین فرهنگی خدمات به دسترسی افزایش

 حذف در دور سوم  --  63/6 80/7 80/7 افزایش قابلیت رویت امور

 حذف در دور سوم  --  50/6 67/7 67/7 افزایش قابلیت فهم نسبت به دنیاي پیرامون

 پذیرش 50/7 50/7 50/7 50/7 آنالین اي زنجیره يها فروشگاه و خرید مراکز به دسترسی افزایش

 پذیرش 49/7 49/7 49/7 49/7 گرایش به برآورد رضایت مشتري
 حذف در دور اول  --   --   --  87/6 مدیریت ریسک
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 پذیرش 88/7 88/7 88/7 88/7 آنالین پزشکی خدمات به دسترسی افزایش

 پذیرش 53/7 53/7 53/7 53/7 آنالین آموزشی خدمات به دسترسی بهبود

 پذیرش 60/7 60/7 60/7 60/7 الکترونیک پلیس به دسترسی تسهیل

 پذیرش 72/7 72/7 72/7 72/7 منزل دور راه از کنترل تشویق به استفاده از سیستم

 پذیرش 60/7 60/7 60/7 60/7 محلی عمومی امنیت سطح افزایش در اطالعات فناوري از استفاده
 پذیرش 54/7 54/7 54/7 54/7 انرژي از طریق خدمات آنالین مصرف کاهش

 پذیرش 48/7 48/7 48/7 48/7 محیطی و هوا يها آلودگی کاهش

 پذیرش 52/7 52/7 52/7 52/7 کاهش تولید زباله

 پذیرش 39/7 39/7 39/7 39/7 سازي ارتقا کیفیت ساختمان

 پذیرش 09/7 09/7 09/7 09/7 محلی زیست محیط از حفاظت
 پذیرش 62/7 62/7 62/7 62/7 گردشگري توسعه

 حذف در دور اول  --   --   --  56/6 آگاهی از کاالها و خدمات

 حذف در دور سوم  31/7 31/7 31/7 31/7 توجه بیشتر به عوامل اخالقی و ارزشی

 حذف در دور دوم  --   --  87/6 51/7 ي موجودها شناسایی بهتر قابلیت

 پذیرش 99/7 99/7 99/7 99/7 واگذاري صحیح مسئولیت

 پذیرش 74/7 74/7 74/7 74/7 ايتعهد حرفه
 حذف در دور سوم  --  89/6 05/7 05/7 یادگیري مستقل

 پذیرش 89/7 89/7 89/7 89/7 مدیریت استعداد

 پذیرش 54/7 54/7 54/7 54/7 قدرت و توانمندي ذهنی

 حذف در دور اول  --   --   --  79/6 اي فروشنده ي حرفهها مهارت

 پذیرش 58/7 58/7 58/7 58/7 فرهنگی از میراث حفاظت
 پذیرش 81/7 81/7 81/7 81/7 محلی ایمن نقل و حمل سیستم به دسترسی افزایش

 حذف در دور اول  --   --   --  85/6 توانایی رهبر بودن در بازار

 پذیرش 60/7 60/7 60/7 60/7 عمومی نقل و حمل سیستم از رضایت افزایش

 پذیرش 17/8 17/8 17/8 17/8 محلی عمومی و نقل حمل يها سیستم در نوآوري ترغیب به

 پذیرش 03/7 03/7 03/7 03/7 ایجاد ثبات در منابع موجود
 پذیرش 87/7 87/7 87/7 87/7 کاهش اتالف در منابع

 پذیرش 91/7 91/7 91/7 91/7 ي تحقیقاتی و پژوهشیها افزایش فعالیت

 حذف در دور دوم  --  --  60/6 78/7 استقرار سازمان یادگیرنده

 حذف در دور سوم  --  51/6 67/7 67/7 تغییرات سریع در اجرا

 پذیرش 58/7 58/7 58/7 58/7 فردي يها تخصص و مهارت افزایش
 پذیرش 90/7 90/7 90/7 90/7 ثانویه يها آموزش در مهارت افزایش

 پذیرش 74/7 74/7 74/7 74/7 و نوآوري در مدیریت امور خالقیت افزایش

 پذیرش 78/7 78/7 78/7 78/7 افزایش روحیه فردي

 پذیرش 04/8 04/8 04/8 04/8 گوناگون يها فرهنگ با ارتباط و سازگاري ارتقاي

 پذیرش 33/7 33/7 33/7 33/7 نفعانانصاف در رابطه با ذي
 پذیرش 82/7 82/7 82/7 82/7 خیرخواهی و خالقیت

 پذیرش 90/7 90/7 90/7 90/7 مولد بودن و اجتناب از هدر رفتن منابع
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 باقیمانده يها شاخص ،دلفی هايدور اتمام از پس
 بنـدي  دسـته  زیرمؤلفه 46 و مؤلفه 12 ،بعد 4 قالب در

 هـا  زیرمؤلفـه  روایـی  سـنجش  جهـت  حـال  .گردیدند
 اگـر  %5 خطـاي  سطح در که گردید محاسبه بارعاملی

 يهـا  همبسـتگی  باشـد  96/1 از بزرگتـر  t آماره مقدار
 اسبهـــمح از حاصل نتایج .است معنادار شده مشاهده

 ارائـه  3 جـدول  در پـژوهش  يهـا  زیرمؤلفه بارعاملی
  .است گردیده

  
  بین متغییرهاي پنهان و متغییرهاي قابل مشاهده عاملی بارهاي -4 جدول

 t آماره عاملی بار  ها زیرمؤلفه  ها مؤلفه ابعاد

صاد
اقت

 
مند

وش
ه

 

 اقتصاد
  کارآفرین

 752/10 678/0 کامپیوتر از ترغیب به استفاده

 303/7 680/0 اینترنت از استفادهترغیب به 

 572/16 808/0 نوآوري و خالقیت رواج

  رقابتی اقتصاد

 565/8 623/0 کارآفرینی تالش در گرایش به

 007/8 647/0 وري بهره و تولید ارتقا

 506/7 619/0 پذیري ریسکافزایش 

 اقتصاد
  تولیدکننده

 461/19 859/0 المللی بین ارتباطات بهبود

 048/12 797/0 آموزش يها هزینه افزایش

 818/10 708/0 سایرین بر تکیه به تمایلکاهش 

  کارآمد اقتصاد

 552/6 608/0 گرایی استقالل

 095/10 690/0 ها در خلق فرصت نفس به اعتمادافزایش 

 444/17 821/0 گرایی اعتدال

معه
جا

 
مند

وش
ه

  

  مدبر جامعه

 075/11 701/0 آنالین گردشگري و تفریحی و ورزشی خدمات به دسترسی افزایش

 083/24 841/0 آنالین فرهنگی خدمات به دسترسی افزایش

 898/10 701/0 آنالین اي زنجیره يها فروشگاه و خرید مراکز به دسترسی افزایش

 771/8 623/0 مشتري رضایت برآورد به گرایش

  باهوش جامعه

 258/19 813/0 آنالین پزشکی خدمات به دسترسی افزایش

 725/5 572/0 آنالین آموزشی خدمات به دسترسی بهبود

 047/11 682/0 الکترونیک پلیس به دسترسی تسهیل

 432/19 822/0 منزل دور راه از کنترل تشویق به استفاده از سیستم

یط
مح

 
ست

زی
 

مند
وش

ه
 

  پایداري

 397/17 817/0 محلی عمومی امنیت سطح افزایش در اطالعات فناوري از استفاده

 933/9 704/0 از طریق خدمات آنالین انرژي مصرف کاهش

 905/9 669/0 محیطی و هوا يها آلودگی کاهش

 074/11 707/0 کاهش تولید زباله
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 013/8 609/0 سازي ساختمانارتقا کیفیت 

  کارآمدي

 234/7 624/0 محلی زیست محیط از حفاظت

 223/13 746/0 گردشگري توسعه

 588/10 689/0 مسئولیتواگذاري صحیح 

 888/17 814/0 ايحرفه تعهد

  سبز شهرهاي

 432/13 751/0 استعداد مدیریت

 074/11 707/0 ذهنی توانمندي و قدرت

 504/16 742/0 فرهنگی میراثاز  حفاظت

 588/11 749/0 محلی ایمن نقل و حمل سیستم به دسترسیافزایش 

 زیرساخت
  کارآمد

 770/13 744/0 عمومی نقل و حمل سیستم از رضایت افزایش

 488/13 706/0 محلی عمومی نقل و حمل يها سیستم در نوآوري ترغیب به

 919/12 711/0 در منابع موجود ثباتایجاد 

 202/9 630/0 منابع در اتالف کاهش

 321/13 739/0 پژوهشی و تحقیقاتی يها فعالیتافزایش 

یت
دیر

م
 

مند
وش

ه
 

  دموکراسی

 429/14 722/0 فردي يها تخصص و مهارت افزایش

 474/14 745/0 ثانویه يها آموزش در مهارت افزایش

 431/7 626/0 در مدیریت امور نوآوري و خالقیت افزایش

 099/9 743/0 فردي روحیهافزایش 

  نوآور و خالق

 895/13 723/0 گوناگون يها فرهنگ با ارتباط و سازگاري ارتقاي

 015/32 849/0 نفعانذي با رابطه در انصاف

 409/22 835/0 خالقیت و خیرخواهی

 801/26 840/0 منابع رفتن هدر از اجتناب و بودن مولد

  
 شـده  مشاهده عاملی بار ،3 جدول نتایج اساس بر

 نشـان  کـه  دارد 5/0 تر بزرگ مقداري موارد تمامی در
 شـده مشاهده  متغیرهاي بین مناسبی همبستگی دهد می
 و دارد وجـود  ،خـود  بـه  مربـوط  پنهـان  متغیرهـاي  با

 بـوت  مقدار ،گیري اندازه مدل نتایج اساس بر همچنین
 بحرانـی  مقدار از موارد تمامی در )t (آماره استراپینگ

 بـین  همبسـتگی  دهد می نشان که است تر بزرگ 96/1
 بـه  مربـوط  پنهـان  متغیرهاي با مشاهده قابل متغیرهاي

 هـر  گرفـت  نتیجه توان می بنابراین ؛است معنادار خود
 خـود  آشـکار  متغیرهاي توسط درستی به مکنون متغیر
   .است قرارگرفته سنجش مورد

  
  گیرينتیجه و بحث

 توسعه زمینه در مطالعات بیشتر که این به توجهبا 
 چـارچوب  ،شـهري  مدیریت حوزه در هوشمند پایدار

 ایــن در ،اســت داشــته نظــري يهــا مــدل و مفهــومی
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ـ  مطالعات از استفاده با شده سعی پژوهش  اي هکتابخان
 توسـعه  جـامع  يها زیرمؤلفه و ها مؤلفه ،ابعاد میدانی و

 شناسـایی  شـهري  مـدیریت  حوزه در هوشمند پایدار
   .گردد

 در بعـد  هـار چ دهنـده  نشـان  مطالعـه  این يها یافته
 دـــ هوشمن اقتصـاد  بعـد  .بـود  46 و لفـه مؤ 12 قالب
 ،»رقابتی اقتصاد« ،»کارآفرین قتصادا« مؤلفه چهار داراي

 در .باشـد  مـی  »کارآمـد  اقتصاد« و »تولیدکننده اقتصاد«
 عهـجام« و »مدبر جامعه« مؤلفه دو هوشمند جامعه بعد

 هوشـمند  زیسـت  محیط بعد .گردید شناسایی »باهوش
  ايـــشهره« ،»کارآمدي« ،»پایداري« مؤلفه چهار شامل
 مـدیریت  بعـد  و بـوده  »کارآمـد  زیرسـاخت « و »سبز

 »نوآور و خالق« و »دموکراسی« مؤلفه دو نیز هوشمند
 اتـــــمطالع بــا پــژوهش ایــن نتــایج .دارد بــر در را

ــورت ــه ص ــط گرفت ــماعیل توس ــاران و زاده اس  همک
 و میــابراهی ،)1397( همکاران و دیوساالر ،)1398(

 2018(، Aylar and( Boonstra ،)1397( معـــرف

Yachernta )2018( و Praharaj et al. )2018( همسو 
 شرایط به توجه با باید فناوري از استفاده پس .باشد می
 از اسـتفاده  جوانـب  تمام و گیرد صورت اي هجامع هر
 هـا  آن مزایـاي  از استفاده کنار در تا شده سنجیده ها آن

 وارد مردم روابط و گـــفرهن و سنت به کمتري ضرر
 توسعه به دستیابی هايابزار از یکی که  آنجایی از .شود

ـ  به است هوشمند شهرهاي ایجاد دارـپای  کـه  اي هگون
 و بـوده  پایـدار  توسـعه  يهـا  مولفـه  خـدمت  در بتواند

 ،دهـد  سـوق  پایدار توسعه جهت در را شهري جوامع
 بـه  دسـتیابی  براي هوشمند شهرهاي به وجهـــت پس

 توجـه  مـورد  بایـد  که است نکاتی از پایدار هـــتوسع

 قـرار  کشـور  کـالن  انریز برنامه و گذاران استــــسی
 دانـش  از اسـتفاده  بـه  نیـاز  ،پیچیـده  سازي پیاده .گیرد

ــورهاي ــرفته کش ــه در پیش ــاوري زمین ــات فن  اطالع
 ،اطالعاتی و ارتباطی يها زیرساخت ایجاد ،وارتباطات

 ايـــرهـــشه ایجاد مهم معضالت از فرهنگی توسعه
 بیشتر تالش با و زمان گذر در باید که هستند هوشمند

 بـه  نتـایج  اسـاس رب لـذا  .شـوند  ایجاد امر متخصصان
 تـا  گـردد  مـی  پیشـنهاد  تحقیق يها یافته از آمده دست

 و ارتبـاطی  يهـا  نـوآوري  و دانش اساس بر تمهیداتی
ــاتی ــت اطالع ــاي جه ــت ارتق ــدگی کیفی ــهري زن  ش

ـــص ــذیرد ورتـ ــداتی .پ ــل از تمهی ــع قبی ــا تجمی  ی
 آسان دسترسی سازي مرتبه بلند ،ها کاربري الطـــاخت
ــه  ،شــهري زیســت محــیط حفــظ ،خــدمات و کــاال ب

 تنهـا  غیـره  و محـور  پیـاده  مراکـز  ایجاد سازي فشرده
 کیفیت اءــارتق بر که است یاهداف از اي هـــوشــــگ

 گردد می پیشنهاد مچنینه .است استوار شهري زندگی
 و خطاها و وقت اتالف کاهش ،ها هزینه کاهش جهت
 بـه  ،عملکـرد  سـازي  شـفاف  و دقـت  ،عملکـرد  بهبود

 ارتبـاطی  نوین يها فناوري از استفاده و هوشمندسازي
ــه شــهرها اداره در ــژه توج ــود وی ــن در .نم ــتا ای  راس

 مهمـی  نقـش  نیز بنیان دانش يها شرکت و ها استارتاپ
 ها آن ظرفیت از باید و دارند شهرها هوشمندسازي در

 ندارد را الزم شتاب هوشمندسازي فرایند ،کرد استفاده
 مرتبط يها بخش همه ظرفیت از آن تسریع براي باید و

عــالوه بــر ایــن برگــزاري نمایشــگاه  .نمــود اســتفاده
دستاوردهاي تجهیزات فناورانـه مـدیریت شـهري یـا     
ــه    ــهري ب ــدیریت ش ــان م ــدیران و کارشناس ــزام م اع

  رسد. المللی ضرروري به نظر می ي بینها نمایشگاه
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Abstract 

Smart sustainable development is considered as a solution to urban development problems 
that aims to plan to achieve sustainable urban development. Therefore, the purpose of this study 
is to identify the components and indicators of smart sustainable development in the field of 
urban management with an entrepreneurial approach. This research is based on the paradigm of 
interpretiveism and with inductive approach. The present study is exploratory in nature and in 
terms of purpose, it is a developmental research that has been done in a mixed way. The method 
of data collection in this research was through library studies as well as field method. The 
interviewees were 30 people including academic experts in the fields of management and 
entrepreneurship, organizational experts and senior managers in the field of urban management 
in Gorgan Municipality, who were selected by purposive sampling and snowball method. The 
findings of this study showed four dimensions in the form of 12 components and 46 indicators. 
The dimension of intelligent economy has four components of "entrepreneurial economy", 
"competitive economy", "productive economy" and "efficient economy", the dimension of 
intelligent society has two components of "prudent society" and "smart society", the dimension 
of intelligent environment has four components of "sustainability", "Efficiency", "green cities" 
and "efficient infrastructure", and the dimension of intelligent management are also two 
components of "democracy" and "creative and innovative". Therefore, based on the results 
obtained from the research findings, it is suggested that measures based on knowledge and 
communication and information innovations be made to achieve sustainable smart urban 
development. 
 
Keywords: Sustainable development, Smart sustainable development, Smart city, Urban 
management2 
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