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Extended Abstract 
Introduction 
Smart city implementation has faced many challenges despite having benefits for urban 

developments. Cities have failed to implement smart city strategies. Assessing the influencing 

factors in realizing a smart city is essential in clarifying the challenges facing these cities. This 

study aims to investigate the affecting factors of smart city realization to define the feasibility 

factors and variables of the smart city. 

Using new technologies such as ICT in cities and citizen’s life has opened opportunities and 

challenges for officials and related institutions in the urban area. Since cities are a cultural and 

social reflection of their inhabitants, changes in the way people live also lead to the 

transformation of cities. Urban planning and management seek to provide smarter solutions for 

improving the quality of life through new technologies, as a process that responds to the 

problems of cities. Increasing the rate of urbanization globally and the resulting environmental 

crises such as destruction of natural resources, environmental pollutants, climate change, 

reduction of fossil resources, and mass production of waste have posed significant challenges to 

human life. Therefore, sustainable development as a form of development that ensures the 

sustainable life of cities and urban communities provides a solution to improve current 

urbanization problems. The increasing use of information and communication technologies in 

Peoples' life, on the one hand, and the need to expand sustainable development, on the other 

hand, have led to the formation of a new model of urbanization in order to overcome these 

issues. The smart city uses information and communication technologies to achieve sustainable 

development and improve the quality of life. The smart city is expanding rapidly as a typical 

pattern in developed countries due to the many opportunities it presents to cities. Currently, 

there is a wide competition between cities to become smart. However, our country has not been 

able to take an effective step in order to be smart. The realization of smart cities in Iran faces 

many challenges. In order to identify these challenges, this study tries to examine the factors 

affecting the feasibility of smart cities based on their components and explain the contribution 

of each of these factors affecting the smart city. 

 

Methodology 

This study assumes the significance of the six components of a smart city (economy, 
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environment, people, living, governance, mobility) on the feasibility of a smart city in Mashhad. 

Therefore, this study utilizes a mixed research method and questionnaire analysis method. For 

this purpose, first, the components and variables affecting the feasibility of the smart city are 

explained. The structural equation modeling method, Smart PLS 3 software, has been used for 

data analysis. 

 

Results and discussion 

At the 95% confidence level, the effective components in Mashhad smart city have been 

prioritized: Smart governance 92%, smart living 82%, smart economy 79%, smart mobility 

69%, smart environment 59%, and smart people 57%. 

Comparatively, with the feasibility of smart cities in Europe, it can be concluded that the 

component of a smart environment that has been achieved in most European cities in Mashhad 

is facing serious challenges. The most significant challenges are: 

-Assessing the sustainability of urban plans and programs; 

-Integrating resource management; 

-Measuring energy efficiency; 

-Transparency of energy consumption.  

The component of smart people, which has a low percentage of feasibility in European cities, 

faces fewer challenges than other smart city components in Mashhad, which can be considered 

one of the main capacities in developing smart city strategies. 

 

Conclusion 

this article aims to review the feasibility of a smart city in Mashhad and its challenges by 

reviewing the literature, smart city projects, and questionnaire from managers and employees in 

the field of urban management. The relationship and impact of each of these challenges on 

realizing the smart city introduce the effective components and variables in implementing smart 

city strategies in Mashhad. According to the studies, it can be concluded that each component of 

a smart city includes different variables. The nature of these variables is focused on the context 

and complex conditions of each city. Therefore, it is expected that in examining the feasibility 

of smart cities, a diverse set of variables related to the specific issues and problems of each city 

will be considered: 

-The most critical challenge for the feasibility of the smart city depends on providing a proper 

definition of the components of the smart city and its structuring to develop innovative 

ecosystems; 

-The method of examining the feasibility of a smart city based on the issues and challenges of 

each city can be used by urban management institutions, policymakers, and planners; 
-Identifying the challenges of achieving smart cities can provide an opportunity for smart cities 

in Iran to define smart projects more realistically and efficiently. 
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 هوشمند شهر یریپذتحقق یرو شیپ یهاچالش واکاوی

 مشهد شهر :یمطالعه مورد 
 

 ایران تهران، ایران، صنعت و علم دانشگاه شهرسازی، دکتری دانشجوی -مروی  توانایی الله

 ایران تهران، ایران، صنعت و علم دانشگاه شهرسازی، استاد - 0 بهزادفر مصطفی 
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 15/02/1400تاریخ پذیرش:                                                 01/11/1400تاریخ دریافت: 

 
 هچکید
. اسـت بوده مواجه متعددی یهابا چالش که است دشوار امری آن تحقق هوشمند، شهرهای بسیار مزایای باوجود
 و عمیـق ارزیـابی. انـدهبود ناموفق هوشمند شهر راهبردهای یسازادهیپ در شهرها از بسـیاری دلیـل، همـین بـه

 شهرها این رویپیش هایچالش شدن روشن رد اساسی گامی هوشمند شهر تحقق بر رگذاریتأث عوامل موشکافانه
 عوامـل بـر رتأثیرگـذا متغیرهـای تدوین و هوشمند شهر تحقق در مؤثر عوامل بررسی باهدف پژوهش این. است
 هوشـمند شـهر گانهشـش هایمؤلفـه معنـاداری فـر  بـا حاضر پژوهش .است بوده هوشمند شهر پذیریتحقق

 روش از مشـهد در هوشـمند شـهر پـذیریتحقق بـر( جاییوایی، جابهحکمر زندگی، مردم، زیست،محی  اقتصاد،)
گرفتـه  بهـره مشاهده و تحلیل پرسشنامه ای،کتابخانه اندوزی یافته هایشیوه از گیریبهره ضمن آمیخته تحقیق
 تحلیـل بـرای و کـرده بیـینت را هوشـمند شهر پذیریتحقق بر مؤثر متغیرهای و هامؤلفه ابتدا منظور بدین. است
. اسـت قرارگرفتـه رداسـتفادهمو Smart PLS 3 افـزارنرم اسـتفاده بـا سـاختاری معادالت سازیمدل شیوه هاداده
 جسـته بهـره مـورد کـاوی هشپـژو راهبرد از مشهد هوشمند شهر پذیریتحقق هایزمینه بررسی جهت عالوهبه

 هوشـمند، زیسـتمحی  درزمینـه اهـچالش حل هدفمند ریزیبرنامه با که است آن از حاکی پژوهش نتای . است
 استفاده جهت در ریزیرنامهب و هوشمند شهر زیرساختی هایمؤلفه عنوانبه هوشمند حکمروایی و هوشمند اقتصاد

 .کرد میسر را شهدم شهر در هوشمند شهر پذیریتحقق بتوان هوشمند مردم بعد در رو پیش هایفرصت از
 

 .ساختاری معادالت مشهد، شهر ،پذیریتحقق هوشمند، شهر :واژگان کلیدی
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 مقدمه
 کـهیطورایجادشـده اسـت، به ینشـیشهرن ختهیگسـلجامسـعه در مـورد تو یانـدهیفزا یدر طول سه دهه گذشته، نگران

 ,Caragliu et al) کننـد یزنـدگ یجهـان در منـاطق شـهر تیدرصد جمع 71از  شیب 5121تا سال  شودیبینی مپیش

2011:66; United Nations, 2019:5.) است، مفهـوم  رییجامعه در حال تغ یازهایموازات نبه هاکه نقش شهرازآنجایی

 ،یو فنـاور یاجتماع ،یو تحوالت اقتصاد یدگیچیفرد بودن، پتکامل است و بسته به منحصربه در حال زین 0شهر هوشمند

 .گیردیبه خود م یاتازهابعاد 

 یهـاروش یبـرا ینیگزیعنوان جابه (Alawadhi et al., 2012:41) 0331دهه اولین بار در  یمفهوم شهر هوشمند برا

مقابله بـا  یبرا فناوری اطالعات و ارتباطات ژهیوبه دیهای جداستفاده از فناوری کهطوریبه ،مطرح شد یسنت یزیربرنامه

فزاینـده  یهـاحـل چالش یابـر یعنوان ابـزارمعمـوالً بـهروی شهرها به کار گرفته شود. شهر هوشمند پیش مشکالت

 ;Albino  et al, 2015:4; Chourabi et al, 2012:2290; De Santis et al, 2014:3) شـوندیم دهید شهرنشینی

Meijer & Bolivar, 2016:395; Nam & Pardo, 2011:293 .)پژوهشگران برای نشان دادن پیچیـدگی از  یاریبس

و  "مـردم"، "جابجـایی"زیست، ی مح، "اقتصاد"، "حکمروایی"شش بعد  مند آن ازبندی نظامشهرهای هوشمند و دسته

منظور پاسـخ بـه ی شهری بـههاچالشی کنشگر و هاگروههای شهرهای هوشمند حول پروژه کنند.یماستفاده  "زندگی"

 شهر الگوی (.Albino et al, 2015:11; Nam & Pardo, 2011:286-288اند )گرفتهنیازهای کنشگران مختلف شکل

های اطالعات و ارتباطات ضمن دستیابی به توسعه پایدار، کیفیت زندگی مردم هوشمند تالش دارد تا با استفاده از فناوری

ای که پیش روی شهرها های گستردهشهر هوشمند به دلیل فرصت (.Tan & Taeihagh, 2020:19بخشد )را نیز ارتقاء 

توسعه رو به گسترش است، عملیاتی شدن این شـهرها عمومـاً بـه ی درحالعنوان الگوی رای  در کشورهادهد بهیمقرار 

 ,Gil-Garcia et al) توجهی به نیازهای کاربران و مشکالت زیرساختی با چـالش روبـرو اسـتدلیل مشکالت مالی، بی

 یلقـهوشـمند ت یک شـهر زمـانیـ است، درواقـعشهروندان  صلینقش ا توجه به مندازیشهر هوشمند نتحقق (. 2015:2

 رن در حوزه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـاتهای مدونقل و زیرساختحمل ،اجتماعی و انسانی گذارییهشود که سرمامی

اسـتفاده  ،کیـدموکرات یحکمرانـ گسـترش ی منجر شود که ضـمنخوب زندگ تیفیبلندمدت و ک یرشد اقتصادبه بتواند 

(. در پژوهشی که توسـ  Caragliu et al, 2011; Hollands, 2008:65کند ) تیتقو ی را نیزعیهوشمندانه از منابع طب

شده بسترها و موانع رشد شهر هوشمند در شهرهای میانی مورد کنکاش قرارگرفته که بیشتر الدینی و همکاران انجامسیف

 (.515: 0335الدینی و همکاران، سیفاست )شده های مدیریتی در این حوزه پرداختهبه ابعاد مدیریت یکپارچه و زیرساخت

که بیشتر شهرها نحویها و نهادهای توسعه شهری است بهترین اهداف پیش روی دولتشهرهای هوشمند از مهم تحقق

رغم تهیه پردازند. این در حالی است که کشور ما علیدر سرتاسر جهان برای دستیابی به برند هوشمند شدن به رقابت می

گیـری از الگـوی توسـعه شـهر شهرها نتوانسته گـامی مـؤثر جهـت بهرهکالن های هوشمند سازی برایها و برنامهطرح

پذیری شهرهای هوشمند با توجه به کـاربر روی آن بردارد. یکی از موضوعات مهم در تحققیشپهای یلپتانسهوشمند و 

اسـت های شهر هوشـمند ، میزان توجه به نیاز شهروندان و نحوه مداخله شهروندان در پروژههاپروژهمحور بودن اکثر این 

(Dameri & Rosenthal-Sabroux, 2014:2; Lytras & Visvizi, 2018:2-10 .)ییهـاپژوهش نهیشـیپ یبا بررس 

شـهر  یسـازگفت بااینکه دو دهـه از مفهوم توانیشده است مها انجامآن یریپذهوشمند و تحقق یشهرها نهیکه در زم

موضـوعات مربـوط بـه انـد امـا کمتـر پرداخته هـای آنریف، ابعاد و ویژگیتعابه  یاریبس یهاو پژوهش شتههوشمند گذ

پذیری شهر هوشمند موردتوجه بـوده اسـت. همچنـین، تأثیر هریک از ابعاد شهر هوشمند بر تحققو  یسازادهیپ یچگونگ
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 یشـده بـرارائها یهـامـد روز بـوده و طرح ریتحت تـأث اریشده به مفهوم شهر هوشمند بسانجام یهانگاه اغلب پژوهش

شـهرها نداشـته و صـرفاً بـر اسـاس  یکنـون تیوضـع یرو شیپ یهابه نیازها و چالش چندانی هوشمند توجه یشهرها

ایـن پـژوهش  هوشمند سازی بوده است. لـذا نهیدر زم یتجار یهاالقا شده توس  شرکت یمتداول و الگوها یهایتئور

پذیری شهر هوشمند در شهر مشـهد بـا توجـه بـه های تحققاش ریشهبا رویکرد موردپژوهی عالوه بر کنک تالش دارد تا

 نظران مدیران شهری بتواند راهکارهایی برای توسعه روند هوشمند سازی شهر مشهد ارائه کند.

ران، مشهد، اصفهان، ته ه،یمارو یشهرها یهمواره مطرح بوده و حت نیز رانیموضوع شهر هوشمند در ا ر،یهای اخدر سال

های شـهر هوشـمند نـوز بـا شـاخصه شـهرها نیـحـال، ااند. بااینشدهمعرفی رانیهوشمند ا یعنوان شهرهاهب زیو تبر

هاشـمی و شـود )یاحسـاس م نـهیزم نیـنظر در او بحـ  و تبـادل رسـاخت،یز جادیا ،یفناور یدارند و لزوم ارتقافاصله

 ت تـا همگـام بـا رشـدآن اسـ ازمندین دارد یهانکه در سطح ج یاژهیو گاهیجا لیشهر مشهد به دل (.13: 0333همکاران،

 یشـهر یهـاطرح هیه تهشهر مشهد اقدام ب ریاخ یهاراستا در دهه نیدر سطح جهان حرکت کند. در ا نینو یهایفناور

شـهر پـذیری قلی در تحقدستاوردهایی نیز در ارائه خدمات به شهروندان داشته است اما مسئله اصـ کرده و نهیزم نیدر ا

ن مـه ابعـاد آهاست که این امر مستلزم توسـعه شـهر هوشـمند در سطح کیفیت زندگی مردم  در مشهد افزایش هوشمند

های منت  شده از آن با نیازهـای شـهر مشـهد بندی مشخص در خصوص ابعاد شهر هوشمند و سیاستاست. نبود اولویت

ین پرسش گویی به اژوهش نیز در صدد پاسخمسئله مهمی است که نیازمند بررسی و تحقیق است. در همین راستا، این پ

 واز ابعـاد شـهر هوشـمند  کیـسـهم هر ت ومؤثر اس سازی شهر هوشمند در مشهددر پیادهی عواملاساسی است که چه 

 در مـؤثر عوامـل توان گفت هدف اصلی این پژوهش بررسـیپذیری آن چگونه است؟ بنابراین میدر تحقق آن رهاییمتغ

د چـارچوبی بـرای آن اسـت تـا بتوانـ یریپـذتحقق عوامـل بـر تأثیرگذار متغیرهای تدوین و هوشمند مشهد شهر تحقق

ر دگذاری شهرهای هوشمند در شهر مشهد فراهم کند. ضرورت وجود چنین چـارچوبی بـه دلیـل نبـودن اولویـت سیاست

های آن و مشخصـه ب شـرای بازتـا شهر مشهد کـهها و الزامات واقعی واضح و روشن از ضرورتگذاری و درك سیاست

ع . اهمیت موضـو.اقدامات شود ها وسیاست گیری اشتباهبه استفاده غیر مؤثر از منابع محدود و جهت منجر تواندمی باشد،

یامـدهای انداز متناسب برای توسعه شهر هوشمند در شهر مشهد به دلیل پرهزینـه بـودن و پاین پژوهش در ترسیم چشم

گانه شهر های شششود. پژوهش حاضر با فر  معناداری مؤلفهشهر هوشمند، تبیین می هایها و برنامهطوالنی سیاست

پذیری شهر هوشمند در مشـهد بـا بر تحقق جایی، اقتصاد(جابه زیست، مردم، زندگی، حکمروایی،هوشمند )اقتصاد، محی 

هره گرفته ب پرسشنامه ای، مشاهده وی کتابخانهاندوز های یافتهیوهشیری از گبهرهاستفاده از روش تحقیق آمیخته ضمن 

شیوه  هاداده رده و برای تحلیلکیری شهر هوشمند را تبیین پذتحققو متغیرهای مؤثر بر  هامؤلفهاست. بدین منظور ابتدا 

 استفاده قرارگرفته است.مورد Smart PLS 3افزار با استفاده نرم سازی معادالت ساختاریمدل

 

 مبانی نظری
 شهر هوشمند

های توسعه در سرتاسر جهان را به خـود جـذب ها برای تحقیقات و پردازههای اخیر شهرهای هوشمند توجه دولتسال در

تـوان یمطور مختصـر که شهرهای هوشمند چه هستند وجود ندارد، اما بـهکرده است. بااینکه توضیح واضحی درباره این

و اطالعات باهدف افزایش کیفیت زندگی ساکنان در عین تأمین  عنوان کرد آن دسته از شهرهایی که از فناوری ارتباطات

 شـهر هوشـمند از نـوع شـهرهای اطالعـات مفهـوم(. Hall, 2000:1) شـودکننـد اطـالق مییمتوسعه پایدار اسـتفاده 

شده و دارای شش بعد اصلی است: اقتصاد هوشمند، جابجـایی هوشـمند، محـی  هوشـمند، مـردم هوشـمند، گرفتهنشئت
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، 0های مشابه خود ماننـد شـهر دیجیتـالیتفکیک از دیگر نمونهمفهوم شهر هوشمند قابل هوشمند، دولت هوشمند.زندگی 

هـای عنوان محركهای انسانی و تحصیالت بـهاست که در آن تمرکز اصلی آن بر عواملی همچون سرمایه 5شهر باهوش

 (.Marsa-Maestre et al, 2008:30-32) های شهری استرشد شهری عالوه بر نقش زیرساخت

 تحقق شهر هوشمند

پذیری شهرهای هوشمند به دلیل فراگیر بودن راهبردهای آن در همه ابعاد شهر وابسته به موضوعات متنوعی است تحقق

ها، موضـوعات تواند به چهار دسته تقسیم شود: موضوعات فناورانه، موضوعات مربوط بـه سیاسـتکه این موضوعات می

(. از سـویی دیگـر شـهرهای هوشـمند بـا خطـری Nam & Pardo, 2011:282-285) یاات زمینـهمدیریتی و موضوع

های جدید و آزمون نشده همراه اسـت. همچنـین خطراتـی ناپذیر مواجه هستند چراکه تولید این شهرها با آزمایشاجتناب

ن به مـواردی همچـون ناسـازگاری بـین تواکند که میها را تهدید میهای جدید به شهرها نیز آنوابسته به ورود فناوری

سـنجی فنـاوری اشـاره کـرد. ها و امیدواری زیاد به امکانهای قدیمی و جدید، فقدان دانش وابسته به این فناوریسیستم

کنندگان در عالوه بر موضوعات فنی، سیاسی و مدیریتی اوجو و همکارانش مسائل بیشـتری در مـورد ذینفعـان و شـرکت

 "گوینـد: بـاره میدراین دامـری و روسـنتال سـابروکس نیـز کنند چنانچـهی و مشارکت مطرح میگذارخصوص سرمایه

 ,Dameri & Rosenthal-Sabroux) "ها کـار دشـواری اسـتگذاری و تـأمین بودجـهپشتیبانی از تصمیمات سـرمایه

2014:2-12). 

 پذیری شهرهای هوشمند در اروپاتحقق

در  5101ال روپـا در سـاتحقیق، تهیه گزارشی را درباره شهرهای هوشمند اتحادیـه  مجلس اروپا به همراه کمیته انرژی و

ر گرفتنـد.. از نفر برای این گزارش مـورد کنکـاش قـرا 011111شهر با جمعیت باالی  111اند. تعداد دستور کار قرار داده

ان رشد شهرهای هوشمند اروپایی با اند. ارزیابی شرای  و میزشدهعنوان شهر هوشمند تعریفشهر به 511شهر حدود  111

زیسـت هوشـمند، مـردم هوشـمند جایی هوشمند، محی تمرکز بر شش مؤلفه: اقتصاد هوشمند، حکمروایی هوشمند، جابه

ؤلفـه شهر پیرامون میزان توجه هر یک از شـهرها بـه شـش م 511شده است. مطالعات روی این وزندگی هوشمند انجام

شـهر موردتوجـه  033زیسـت هوشـمند در دهـد کـه مؤلفـه محی ها نشان میت. تحلیلشده اسشهرهای هوشمند انجام

ها بر اسـاس شـاخص محبوبیـت در بـین ها بیشتر موردتوجه بوده است. سایر مؤلفهقرارگرفته است که در بین سایر مؤلفه

 باشند:شهرهای اروپایی به ترتیب زیر می

مردم -1اقتصاد هوشمند؛ -2 ؛زندگی هوشمند-1کمروایی هوشمند؛ ح-3جایی هوشمند؛ ابهج-5زیست هوشمند؛ حی م-0

 هوشمند

تـر های شهر هوشـمند مؤلفـه اقتصـادی و مـردم کمتوان نتیجه گرفت از بین مؤلفههای فوق میطور که از تحلیلهمان

شود شهر هوشمند های اخیر توجه بیشتری معطوف این دو بعد اند که این موضوع باع  شده در سالموردتوجه قرارگرفته

(Manville et all, 2014:32-64). 
 

                                                           
1 . Digital City 

2 . Intelligent City 
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 بررسی میزان توجه به شش مخلفه شهر هوشمند در شهرهای هوشمند اروپا .1شکل شماره

 (Manville et all, 2014:36منبع : )

 

 های تحقق شهر هوشمندچالش

است، در  هایی مواجه کردهبا چالشفراگیر و چندوجهی بودن راهبردهای شهرهای هوشمند عملیاتی سازی این شهرها را 

 شده است.ها پرداختهترین چالشادامه این گفتار به برخی از مهم

 دانش. و ه مهارتدشواری در مدیریت نیروهای انسانی؛ قرارگیری نیروهای انسانی در جایگاه مناسب با توجه ب 

 هـا اسـت. عـه و دولتمقابلـه بـا جام منـدمدیریت حوزه عمومی امر بسیار دشواری است. چراکـه نیاز ایجاد تغییر در

 همچنین به دلیل دستور کارهای سیاسی تحقق شهر هوشمند؛ با چالش حمایت سیاسی مواجه است.

 حصوالت و خدمات که دستیابی به خدمات گیرانه برای تهیه مقوانین سختICT چالش  در قرن بیست و یکم را با

 مواجه کرده است.

 های باز نیست.که اطمینان دهد خطری متوجه داده حفاظت از حریم خصوصی و روشی 

 ،بایست نسبت به تأمین بودجه خالقیت داشته باشند.شهرهای می محدودیت منابع مالی 

 .فقدان مشارکت مردم (Arup, 2013:10-12, Cosgrave, Doody, & Walt, 2014:20-26). 

 ی هوشمند:های حوزه مدیریت شهری در تحقق شهرهاچالش 

 کند.با توجه به مسائل سیاسی تغییر می هااولویت 

 شود.روشنی ساختاربندی نمیوکار بههای کسباستراتژی 

 گیری پیچیده است.تصمیم 

 نیافتنی هستند.راهبردهای شهر هوشمند اغلب غیرواقعی و دست 

 گیری نیستند.اندازهها قابلارزش 

 وکار و فرهنگی مطابقت ندارند.های کسبمدل 

 یستندنکانات در حال حاضر آماده ها و امقابلیت (Haston, 2009). 

 اختصار بیان کرد:یاتی سازی شهرهای هوشمند را بههای پیش روی عملترین چالشتوان مهمیک نگاه کلی میدر 

 عدم احساس نیاز به وجود شهر هوشمند 

 حمایت مدیران ارشدعدم 

 ناتوانی در مرزبندی اطالعات محرمانه و غیر محرمانه 

 های اطالعاتیرسانی و پایگاههای اطالعهای سنگین ایجاد، نگهداری و توسعه شبکههزینه 

 فقدان یا کمبود نیروهای متخصص فناوری اطالعات در برخی از کشورها 

 مشکالت مرتب  با چگونگی حفاظت از اطالعات شخصی افراد 

 هر هوشمند؛منظور استفاده از شچگونگی تحلیل و مهندسی مجدد خدمات به 
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 گونگی دسترسی کلیه کاربران به خدمات شهر هوشمند؛چ 

 نحوه ارائه کلیه اطالعات موردنیاز شهروندان 

 کشدن با افرادی که مسئله مرتب  با مواجه( متر با رایانه آشنا هستندReddick, 2005.) 

 

 پژوهش روش
ایر شـهرهای موفـق سـ و ماننـد برداشـتههـای مهمـی حدود یک دهه است که شهر مشهد در مسیر هوشمند شدن گام

لکترونیک تا انیک، شهر هوشمند در جهان، سیر تحول هوشمند شدن را همسو با رشد فناوری و نیاز روز، از خدمات الکترو

 نیدر ا شگامیپ گاهیدر جا ده است. در همین راستا شهرداری مشهدکر یط یانداز توسعه شهرعنوان چشمشهر هوشمند به

ن و نـدگی شـهروندابـه ارتقـاء کیفیـت زالزم و ارائه خدمات هوشـمند  یبسترها جادیا قیطرتا از عرصه در تالش است 

 ،هادانشـگاه یژوهشـپ تیـکارگیری ظرفبـه توان بهیمترین اقدامات شهرداری مشهد زائران این شهر کمک کند. از مهم

 .اره کرداش انه شهریهای نوآورحلارائه راهو  ازهاین ییشناسا در جهت ی و فضاهای نوآوریقاتیمراکز تحق

گانه تکاملی شهر شده است. یکی از این مطالعات به مراحل سهینه هوشمند سازی شهر مشهد مطالعات خوبی انجامزمدر  

دهد که شهر مشهد از مرحلـه اول تکامـل یعنـی کند و نشان میهوشمند در مشهد، یعنی رشد، بلوغ و نوسازی اشاره می

 یعنـی یرحله سوم تکاملموارد شود،  کامل نکهیبدون ا یگشته ول یط مهیتا ن زیحله بلوغ نمر مرحله رشد عبور کرده و در

اس سـند شـهر بر اس (.0332 ،یدخوریاست )بناقص طی شدن هوشمند شدن شده مسئله باع   نیکه ا دهیگرد ینو ساز

شـده اسـت. و مند معرفیازآن شـهر هوشـسازی شهر الکترونیک و پـس( شهرداری متولی پیاده0313مشهد )الکترونیک 

ها هسـتند. صورت مأموریتی موظف به ارائه خدمات و تـأمین زیرسـاختهای دیگر نیز در زمینه هوشمند سازی بهسازمان

اطالعـات و ارتباطـات و  یع فنـاورطرح جام-0: اند ازکه عبارته نمود نیتدو یسند باالدستبنابراین شهرداری مشهد دو 

ترین نکات این دو طرح عبـارت مهم (.0111مشهد،  یریزی و توسعه شهرداراونت برنامهطرح جامع شهر هوشمند )مع-5

 از:

 انیبه پا 0313آغاز و در سال  0311در سال این طرح  نیتدو :مشهد یاطالعات و ارتباطات شهردار یطرح جامع فناور

 صیتشـخ اجراتمـام، مصـوب و قابـلار گرفت و پس از امشهد قر یشهردار بیمرحله مورد تصوبهمرحله طرح نی. ادیرس

اطالعات  یفناور ترشگس وهیش و ندیاست که فرا یاطالعات و ارتباطات، نقشه جامع و کامل یجامع فناور طرح داده شد.

 .کندیرا مشخص م

 ،یطالعـاتامنـابع  تیریاطالعـات، مـد یو فنـاور تیریهـای مـدبـه حوزه این طـرح :طرح جامع شهر هوشمند مشهد

بـا  یشـهری هاها در مجموعهفعالیت یاثربخش نهیدر زم نیهای نوو فناوری ی.ئی.سیو خدمات آ یطالعاتا یهاسامانه

ه بـرا کـه  یشـهر هایزیرمجموعـه انیارتباط م جادیا تیطرح، ظرف این نیپردازد. همچنیمشهد م یشهردار تیمحور

 نـدهیال آسـپن   ایسه  یراب، ارائه نقشه راه از طرح جامع هدف. کندبا مسائل شهروندان مرتب  هستند، فراهم می ینحو

 .مشهد است یشهردار یفاوا سازمان در یشهر نیهای نوتوسعه فناوری نهیدر زم

 

 روش پژوهش
شناسایی سهم هریـک از ابعـاد شـهر سازی شهر هوشمند در مشهد و عوامل تأثیرگذار در پیاده یبررس یپژوهش برا نای

و  تیـاهم یفیو ک یشده با مطالعات کم یای بهره جسته است. در ادامه سعکتابخانه از مطالعات آن هوشمند و متغیرهای

 یابعاد موردمطالعه در شهر مشهد بررس نیاز ا کیوضع موجود هر نیابعاد و عوامل مربوط به هر بعد و همچن نیا تیاولو

پـن   کـرتیل فیـاز طها اسـخپ یگـذارشده است که جهت ارزشاز پرسشنامه محقق ساخته استفاده یشود. در روش کم
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پـذیری شـهر بـر تحقق( ادیز یلیو خ ادیز وس ،کم، کم، مت یلیهای خ)با طیف یادشدهابعاد  ریسنجش تأث ینهدرجه در زم

 یـیو روا شـدهتعیینکرونبـاخ  یآلفـا قیـ( پرسشـنامه از طرReliability) ییایـ. پاشده اسـتهوشمند در مشهد استفاده

(Validityآن ن )نیـا یشـده اسـت. جامعـه آمـار دیـتائ ینظر یپوشش کامل مبان نیوت کارشناسان و همچنبا قضا زی 

تخصـص و تسـل  هسـتند در نظـر  یدر حوزه شهر هوشمند دارا یو کارشناسان سازمان شهردار رانیمد یدیکل قیتحق

ها از آمده از پرسشـنامهدستشده است. اطالعات بهزده نیتخم نفر 71 ی حدودگیری از جامعه آمارنمونه .شده استگرفته

هـا داده لیـدر تحل Smart PLS و Spssوتحلیل قرارگرفته و از نـرم افـزار مورد تجزیه یاستنباط -یفیتوص زیآنال قیطر

 .است شدهاستفاده

شـده ستفادهمعتبرتر از روش تحقیـق آمیختـه کمـی و کیفـی ا تر وهای دقیقمنظور رسیدن به پاسخدر پژوهش حاضر به

هـای ه از دادههایی که عامل انتخاب این روش در تحقیق است شامل: استفاده از سؤاالت باز و بسته، استفادژگیاست. وی

هایی کـه در ایـن پـژوهش تـرین شـیوهمهم اسـت. های آماری و تحلیـل متـونکمی و کیفی توأمان، استفاده از تحلیل

هـای پذیری شهرهای هوشمند اسـت دادههای مؤثر بر تحققها و متغیرین مؤلفهشده شامل تحلیل محتوا برای تبیاستفاده

بـا  اختاریسـازی معـادالت سـهـا شـیوه مدلآوری گردیده و در قسمت تحلیل دادهپژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع

هـا نرین ابزار برای تحلیل مطالعاتی است کـه در آاین روش بهتکاررفته است، چراکه به Smart PLS 3افزار استفاده نرم

 (.51: 0332داوودی و رضازاده،ها غیر نرمـال اسـت )متغیرها پیچیده، حجم نمونه اندك و توزیع داده رواب  بـین

 های آماری است که ابزاری در دست محققـین جهـت بررسـی ارتبـاطسازی معادالت ساختاری یکی از روشدرواقع مدل

ر علـوم دها باعـ  کـاربرد وسـیع آن تکنیک در توسعه نظریـه کند. قدرت اینمیان چند متغیر در یک مدل را فراهم می

ودی و داواسـت )های اطالعـاتی شـده مختلف ازجمله بازاریابی، مدیریت منابع انسـانی، مـدیریت اسـتراتژیک و سیسـتم

 (.03: 0332رضازاده، 

متغیرهـای مـدل در  شـده اسـت واختاری تشکیلگیری و مدل سـسازی معادالت ساختاری از دو بخش مدل اندازهمدل 

رونـد. کـار می پنهان نیز در سـطوح مختلـف بـه متغیرهای شوند کـهبندی میدودسته متغیرهای پنهان و آشـکار تقسیم

ها و ابعــاد، در اه با آن بعد است و روابـ  میـان سـؤالهمرها( هر بعد شاخص) یهاگیری، شامل سؤالبخش مدل اندازه

اصـلی  های مطـرح در مـدلگیرد. بخش مدل ساختاری نیز، حاوی تمامی سازهرار میوتحلیل قتجزیه ایـن بخـش مـورد

 (.Kline,2011:1-15شود )ها، در این مرحله ارزیابی میها و رواب  میان آنی سازهگپژوهش است و میزان همبست

ارتباطـات میـان حقق شهر هوشمند در مشهد؛ بـه بررسـی تهای پیش روی منظور روشن شدن چالشدر این پژوهش به

صــلی پــژوهش کــه با توجه به هـدف اشده است. ثر در تحقق شهر هوشمند در مشهد پرداختهها و متغیرهای مؤمؤلفه

سـازی معـادالت ز روش مدلاسـت ا های شـهر هوشـمندعوامل مؤثر در تحقق شهر هوشمند مبتنی بـر مؤلفـهبررسـی 

 شده است.ساختاری استفاده

عـاد اب که همان (نهان در سطح اول، شش متغیر پنهان در سطح دومپمتغیر  یک شده است کهنجامای اگونهسازی بهمدل

ح اول یـا وجود دارند. متغیرهای سط)های پرسـشنامـهسؤال)وچهار متغیر آشکار متغیر سطح اول هستند و همچنین بیست

کـه بـا ابعـاد  های سـطح دوم، متغیرهـایی هسـتنداز متغیر ها در رابطه هستند. منظـورطور مستقیم با سؤالابعاد مدل، به

 .دهدمتغیرها را نشان می ینا 0جدول ، شوندها مربوط میسؤال طور غیرمستقیم بـهرابطـه دارنـد و به
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 متغیرهای پنهان سطح اول و دوم و متغیرهای آشکار .1شماره  جدول 

 پذیری شهر هوشمندتحقق  متغیر پنهان سطح اول

 اقتصاد هوشمند  ن سطح دوممتغیر پنها

 Eq1 Eq2 Eq3 Eq4 Eq5 متغیر آشکار 

وکار تناسب مدل کسب متغیر آشکار
 جدید بافرهنگ مردم

محدودیت منابع مالی  گذارجذب سرمایه
 شهر

های دانش و مهارت در توسعه مدل
 وکار هوشمندکسب

های تنوع در بخش
 اقتصادی

 جابجایی هوشمند  متغیر پنهان سطح دوم

   Mo1 Mo2 Mo3 Mo4 متغیر آشکار 

های مکانی داده روزهای مکانی بهداده متغیر آشکار
 اعتمادقابل

هماهنگی بین بخشی 
 در مدیریت ترافیک

افزاری و زیرساخت نرم
 افزاریسخت

  

 زیست هوشمندمحی   متغیر پنهان سطح دوم

     En1 En2 En3 متغیر آشکار 

سازی شفاف ریارزیابی پایدا متغیر آشکار
میزان مصرف 

 انرژی

سیستم یکپارچه 
مدیریت منابع و 
های کاربرد فناوری

جدید در کنترل و 
 گیری مصرفاندازه

    

 مدیریت شهری هوشمند   متغیر پنهان سطح دوم 

 Ma1 Ma2 Ma3 Ma4 Ma5 متغیر آشکار 

بر بودن کسب زمان متغیر آشکار
 هاتأییدیه

هماهنگی بین 
های بخش
کسب )ف مختل

بخش رضایت
خصوصی و 
 دولتی(

آگاهی و نگرش 
 مدیران

نهاد مستقل شهر  هامقررات و رویه
 هوشمند

 مردم هوشمند  متغیر پنهان سطح دوم

     Pe1 Pe2 Pe3 متغیر آشکار 

شهروندان مجهز به  مشارکت مردم آگاهی و دانش متغیر آشکار
 ابزارها

    

 زندگی هوشمند  متغیر پنهان سطح دوم

   Li1 Li2 Li3 Li4 متغیر آشکار 

پذیری دسترسی متغیر آشکار
های همگانی و سرویس
 های اطالعاتیزیرساخت

تسری 
های زیرساخت

هوشمند به 
قلمروهای 
 همگانی

اطمینان به حفظ 
حریم شخصی و 
مشارکت در سامانه 

 داده باز

   سبک زندگی هوشمند

 
 مـهشهد است. همدیریت شهری اعم از مدیران شهرداری و شورای شهر مدیران و کارکنان مجامع آماری پژوهش شامل 

های نفـر بـوده کـه بـا حـذف پرسشـنامه 11اند در این سرشـماری شـده باال که حاضر به شرکتمدیران و کارمندان رده

 پرسشنامه رسید. 73مخدوش جامعه آماری به 

و معیـار دوش پایـایی بـا راست. در ایـن  شدهاستفاده یبرای بررسی میزان پایایی پرسشنامه از روش حداقل مربعات جزئـ

ی پرسشـنامه نیـز از معیـار روایـی و برای ارزیابی روای ترکیبی پایـایی-5.آلفـای کرون باخ،-0.:گیردموردسنجش قرار می

ورنر و قبول اسـت. فـنشانگر پایـایی قابـل 7/1شده است. مقدار آلفای کرون باخ باالتر از استفاده AVE)) همگرا شاخص

 2/1 یبـاال AVE مقـدار بـدین معنـی کـهاند. در نظر گرفته 2/1را عدد  AVE( مقدار بحرانی برای معیار 0310الرکر )

طور عنوان گردیده نتای  پایایی و روایی همگرای ابزار سنجش به 5دهند. در جدول یقبول را نشان مروایی همگرای قابل

 است.
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 ایی همگرای ابزار سنجشنتایج پایایی و رو. 2جدول شماره 

 آلفای کرون باخ هاسازه
Alpha >0.7 

 پایایی ترکیبی
Alpha >0.7 

 میانگین واریانس استخراجی
AVE>0.5 

 103/1 11/1 75/1 پذیری شهر هوشمندتحقق

 213/1 15/1 73/1 اقتصاد

 700/1 13/1 13/1 زیستمحی 

 125/1 71/1 77/1 جاییجابه

 735/1 35/1 72/1 مدیریت

 200/1 75/1 11/1 مردم

 253/1 31/1 11/1 زندگی

 

 هابحث و یافته
هـای نـوین در ای که در سطح جهانی دارا است نیازمند آن است تا همگام با رشد فناوریشهر مشهد به دلیل جایگاه ویژه

یـن زمینـه کـرده های شهری در اهای اخیر شهر مشهد اقدام به تهیه طرحسطح جهان حرکت کند. در این راستا در دهه
 گیری نداشته است.ولی در مرحله اجرا و عملیاتی سازی راهبردهای شهر هوشمند دستاوردهای چشم

اصـل از آن حهایی را به همراه داشته است امـا مزایـای چالش ایجاد تغییرات در ساخت و اجتماع شهرها همواره مسائل و
که نیازمند قق شهر هوشمند ازآنجاییاست. عملیاتی شدن و تح های شهرها شدهمنجر به تسری این تغییرات در همه الیه

های بسیاری در مسیر عملیاتی شدن مواجه است. جـدول ای است با چالشتغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده
 های مؤثر در تحقق شهر هوشمند و متغیرهای مربوط به آن را بررسی کرده است.مؤلفه 0شماره 

 

 ی مؤثر در تحقق شهر هوشمند و متغیرهای مربوط به آنهالفهؤم .3شماره جدول 

 زندگی مردم مدیریت زیستمحی  ونقلحمل اقتصادی 

عدم هماهنگی بین  گذارسرمایهجذب  0
بخشی در مدیریت 

 ترافیک

عدم امکان ارزیابی 
 پایداری

از مفاهیم  ناآگاهی مردم هاتأییدیهبودن کسب  برزمان
شهر هوشمند، امکانات و 

 ی آنهاچالش

 هایسرویس پذیریدسترسی
 هایزیرساختهمگانی و 

 اطالعاتی

عدم تناسب مدل  5
 بافرهنگجدید  وکارکسب

 مردم

ی مکانی هادادهفقدان 
 یکپارچه

فقدان سیستم یکپارچه 
 مدیریت منابع

 هایبخشهماهنگی بین 
 بخشرضایتکسب )مختلف 

 خصوصی و دولتی(

عدم اطمینان به 
 جدید هایفناوری

عدم نیاز به سبک زندگی 
 هوشمند

فقدان دانش و مهارت در  3
 وکارکسب هایمدلتوسعه 

 هوشمند

 نیافتنیدستو  غیرواقعی
 ونقلحمل هایمدلبودن 

 هوشمند

اثرات منفی مداخله 
بر محی   هاپروژه

 طبیعی

ناتوانی در مرزبندی اطالعات  شهروندان هوشمند فقدان ی مکانی مناسبهادادهفقدان 
 غیر محرمانهمحرمانه و 

 هایزیرساختفقدان  شهر محدودیت منابع مالی 1
 افزاریسختی و افزارنرم

فقدان ارزش و عالقه 
کارای  گیرهایبه اندازه

 انرژی

فقدان آگاهی و نگرش مدیران 
 عالی

عدم احساس نیاز به وجود  فقدان مشارکت مردم
 شهر هوشمند

سنگین  هایهزینه 2
 هوشمند هایزیرساخت

میزان  سازیشفاف 
 مصرف انرژی

بدبینی بخشی از جامعه  هارویهضعف مقررات و 
 جدید هایفناوریبه 

عدم اطمینان به حفظ حریم 
شخصی و مشارکت در 

 سامانه داده باز

مدیریت نامناسب منابع  1
 مالی و انسانی

عدم وجود یک سازمان مسئول   
و اجرای  ریزیبرنامه منظوربه

 پروژه شهر هوشمند

  

 

شهر هوشمند( و تعیین  هایمؤلفهمبتنی بر هوشمند )در تحقق شهر  مؤثری هاچالشبا توجه به هدف پژوهش که بررسی 

هـر یـک از متغیرهـا در  معنـاداری. جهـت تعیـین استدر مشهد  شهر هوشمند پذیریتحققدر  هامؤلفهسهم هر یک از 

ب یحاصـل، ضـرا یه خروجـکاستفاده شد  Smart PLS افزارنرم Bootstrapping فرمان ازشهر هوشمند  پذیریتحقق

ر یـمتغ یانگر معنـاداریـب باشــند،+ 31/0شــتر از یب یابازه. در یر تیگر مقادا دهدمیرا نشان  یب معناداریضرا ـای. یتـ

 هایسـازهن ی. بـیب تیضرا. استشهر هوشمند در آن محدوده  پذیریتحققی پیش روی هاچالشو مهم بودن مربوطه 
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شهر  پذیریتحققاهمیت همه متغیرهای پنهان در  نیه مبک دهندمینشان  را 31/0 ش ازیب یرقم یهمگ پژوهش، یاصل

 .استهوشمند مشهد 

 
 

 یب معناداریهمراه با ضرا شدهترسیممدل . 2شماره ل کش

 

د شـدن مبتنـی بـر ی پـیش روی شـهر مشـهد در راسـتای هوشـمنهاچالشپنهان )مشخص شد متغیرهای  ازاینکهپس

در ادامـه بـه تعیـین سـهم هریـک از  باشندمی مؤثرشهر هوشمند مشهد  پذیریتحققیک شهر هوشمند( در  هایمؤلفه

حاسـبه مقـدار همبسـتگی بارهـای عـاملی از طریـق م اسـت. شدهپرداختهشهر هوشمند مشهد  پذیریتحققدر  متغیرها

ایـن مطلـب  مؤیدشود  1/1قدار که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از م شودمیی یک سازه با آن سازه محاسبه هاشاخص

 قبولقابـلاسـت و پایـایی  آن سـازه بیشـتر گیریاندازهی آن از واریانس خطای هاشاخصاریانس بین سازه و است که و

 1/1ز بـاالتر ا یاصـل یهاسازه از مسیرهای یکمربوط به هر  یبار عامل ،استانداردشده بیضرابا محاسبه و بررسی  است.

 .استپژوهش  هایفرضیه دییمربوطه و متعاقباً تأ یمعنادار بودن پارامترها انگریه بکبود 
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 ضرایب مسیرهمراه با  شدهترسیممدل . 3ماره شل کش

 

 :شده اسـت هآورد ات در جدولیآزمون فرض یجهنت 3 لکاز ش شدهاستخراج یبار عامل و tب یا توجه به ضراب
 

 . نتیجه آزمون فرضیات4ماره شجدول 

 نتیجه آزمون ضریب مسیر ضریب معناداری فرضیه

 پذیرش فرضیه 733/1 201/01 د.دار عناداریم تأثیرشهر هوشمند در مشهد  پذیریتحققبعد اقتصادی بر 

 پذیرش فرضیه 233/1 333/3 ارد.د معناداری تأثیر شهر هوشمند در مشهد پذیریتحققبر  زیستمحی بعد 

 پذیرش فرضیه 133/1 021/7 ارد.د معناداری تأثیر شهر هوشمند در مشهد پذیریتحققبر  جاییجابهبعد 

 پذیرش فرضیه 353/1 011/33 .دارد عناداریم تأثیرشهر هوشمند در مشهد  پذیریتحققبعد مدیریت بر 

 پذیرش فرضیه 157/1 171/7 دارد. ناداریمع تأثیرشهر هوشمند در مشهد  پذیریتحققبعد زندگی بر 

 پذیرش فرضیه 273/1 502/5 دارد. اداریمعن تأثیرشهر هوشمند در مشهد  پذیریتحققبر  بعد مردم

 

%، زنـدگی هوشـمند 35در تحقق شهر هوشمند مشهد به ترتیب: مدیریت هوشمند  مؤثری هاسازه %32در سطح اطمینان 

شده  بندیاولویت %27مند و مردم هوش %23هوشمند  زیستمحی ، %13هوشمند  جاییجابه، %73، اقتصاد هوشمند 15%

 گفت: توانمیهوشمند در اروپا  شهرهای پذیریتحققاست. در مقایسه تطبیقی با 

  ی جـدی هـاالشچاروپایی محقق شده است در شهر مشـهد بـا  شهرهایهوشمند که در بیشتر  زیستمحی مؤلفه

از:  عبـارت اسـت هاچالش ترینمهممواجه است که بر اساس مطالعات نظری و نظرات متخصصان مدیریت شهری 

 ت یکپارچـه منـابع، چـالشمـدیری درزمینـهشهری، چـالش  هایبرنامهو  هاطرحارزیابی پایداری  درزمینه هاچالش

 مصرف انرژی است. سازیشفافانرژی و  وریبهره گیریاندازه درزمینه

 هوشـمند اروپـا  ایشـهره در که شهرهای هوشمند است پذیریتحققیکی از ارکان اصلی در  مؤلفه مردم هوشمند

فـه مـدیریت شـهری مؤل این پژوهش طبق نظر مدیران حوزه هاییافتهبا توجه به است.  قرارگرفته موردتوجهکمتر 

 برخـوردار اسـت کـه ایـن هوشمند شهرهای پذیریتحققکمتری بر  تأثیراز  هامؤلفهمردم هوشمند نسبت به سایر 

 .استموضوع بیانگر لزوم توجه بیشتر به این مؤلفه 
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 د است کـه بـه دلیـل ماهیـتشهر هوشمن هایمؤلفه ترینمهماقتصاد هوشمند و حکمروایی هوشمند از  هایمؤلفه 

 شـدهانجام هایبررسـی. در کنـدمیی هوشمند ایفا هاطرحنقش اساسی در شروع  هامؤلفهنهادی و زیرساختی این 

ای منعطـف و بـین نهـادی بـر ریزیبرنامه ی جدی مواجه است که نیازمندهاچالشاین دو مؤلفه در شهر مشهد با 

 است. هاچالشبهبود این 

 

 گیرینتیجه
رور ی پیش روی آن با استفاده از مـهاچالششهر هوشمند در مشهد و  پذیریتحقق هایزمینهبررسی  باهدفمقاله حاضر 

رتباط و دیریت شهری، میزان اماز مدیران و کارکنان حوزه  نامهپرسششهر هوشمند و  هایپروژهرسی ادبیات موضوع، بر

 مندشهر هوشـراهبردهای  پذیریتحققثر در مؤ متغیرهایو  هامؤلفهبر تحقق شهر هوشمند  هاچالشین هریک از ا تأثیر

 :نتیجه گرفت که توانمی شدهانجامبا توجه به مطالعات  .کندمیرا معرفی  در مشهد

در  توانـدیمشـهری  هاییاسـتسبـر  یاثرگـذارآن بـه دلیـل و تحلیـل شهر هوشمند شناسایی دیدگاه مدیران در حوزه 

مـردم  وهش مشخص شد مؤلفهکه در این پژ طورهمانکه نیازمند تأکید بیشتری است راهگشا باشد.  ییهاحوزهشناسایی 

ه اهمیـت کمتـری دیـدگاه مـدیران شـهری از درجـ شهرهای هوشمند دارد در پذیریتحققهوشمند که نقش مهمی در 

 برخوردار است که نیازمند توجه بیشتری است.

و  ایزمینهطوف به شرای  مع متغیرهاکه ماهیت این  شودمیمختلفی  متغیرهایشهر هوشمند شامل  هایمؤلفههریک از 

 متغیرهـایمتنـوع از  ایمجموعـههوشمند  شهرهای پذیریتحققدر بررسی  رودمی. پس انتظار استپیچیده هر شهری 

ه بـشهر هوشـمند وابسـته  پذیریتحققچالش  ترینمهم وابسته به مسائل و معضالت خاص هر شهر در نظر گرفته شود.

نـوآوری اسـت.  هایمسیسـتآن در راسـتای توسـعه اکو سـاختاربندیشهر هوشـمند و  هایمؤلفهارائه تعریفی متناسب از 

شهر  ی پیش روی هرهاچالشل و شهر هوشمند مبتنی بر مسائ پذیریتحققروش بررسی  ویژهبهاین پژوهش  هاییافته

ی هـاشچالشناسـایی  ینهمچنـ گیرد. و برنامه ریزان قرار گذارانسیاستمدیریت شهری،  نهادهای مورداستفاده تواندیم

یـران قـرار دهـد تـا اهوشـمند  شـهرهایاین فرصـت را پـیش روی  تواندمیهوشمند  شهرهای پذیریتحققپیش روی 

ترین راهبردهای رویکـردی استا برخی از مهمدر همین رتعریف کنند.  کارآمدترو  تربینانهواقعهوشمند سازی را  هایپروژه

رد زیـر شـامل مـوا قـرار گیـردمدیران شهری مشهد  موردتوجهه بعد مردم تواند در بلوغ شهرهای هوشمند و توسعکه می

 است:

 هوشمند سازی پذیری مردم در فرآیندارکتدر حوزه خالقیت و مش گذاریسیاست، 

  اعتماد شهروندانایجاد امنیت و  منظوربهتدوین چارچوب اخالقی شهرهای هوشمند، 

  وآمـوزش  یراسـتا در یعموم یتمام نهادها یمناسب برا هایدستورالعمل وضعتوانمندسازی شهروندان از طریق 

 ،های مشارکتو فرصت اهداف آن، نسبت به موضوع شهر هوشمند یاجتماع سازیآگاه

 تی شـهر منظور ایجاد آگاهی و آشنا کردن مردم با مفاهیم و نمودهای عملیاگسترش رویدادهای شهری هوشمند به

 ،هوشمند

  گسترش خالقیت و نوآوری در میان شهروندان باهدفخالق و نخبگان هنری  هایگروهمشارکت، 

  سـالمندان،  ویژهبـه نیسـن یتمـام یبرا نینو هایفناوری یریادگیگسترش خدمات شهروندی در زمینه آموزش و

 .پذیرهای اجتماعی آسیببیماران و گروه

 
 



 57                                ... هوشمند شهر پذیریتحقق روی پیش هایچالش واکاویمکاران / و ه مرویوانایی ت

 تقدیر و تشکر
 شته است.حامی مالی ندا اشدبکه برگرفته از رساله دکتری می بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله

 
 منابع

مهنامـهپایانپایان  ..ییییبر جابجابر جابجا  ددییککأأشهر هوشمند با تشهر هوشمند با ت  سویسویبهبهشهر مشهد شهر مشهد گذار کالنگذار کالن  ییوهاوهاییسنارسنار  ..((03310331))  رضارضاییعلعل  ،،ییخورخورددییبب (0 سکارشناسـ  نا   ییکارشنا
 ..مشهدمشهد  ییدانشگاه فردوسدانشگاه فردوس  ،،ییو علوم انسانو علوم انسان  اتاتییدانشکده ادبدانشکده ادب  ،،ییخوارزمخوارزم  ییعلعل  ددییامام  ییییبه راهنمابه راهنماارشد، ارشد، 

هران چاپ سـوم، تهـران   ..PLSافزار افزار با نرمبا نرم  ییمعادالت ساختارمعادالت ساختار  ییسازساز(. مدل(. مدل03320332رضازاده، آرش )رضازاده، آرش )  وو  ییعلعل  ،،ییداورداور (5 سوم، ت شگاهیدانشـگاهی،،  چاپ  هادجهـاد  دان : : ج
  ..سازمان انتشاراتسازمان انتشارات

بسترها و موانع رشد شهر بسترها و موانع رشد شهر   ییبررسبررس  ..((03033535))  سید علیسید علی  ،،الوارالوار  نادر دهقانینادر دهقانی  وو  رامت اهللرامت اهللکک  ،،ییارارییزز  ؛؛احمداحمد  ،،پوراحمدپوراحمد  ؛؛ککفرانفران  ،،الدینیالدینیسیفسیف (3
 ..510510-511511  ..صصصص، ، 55، شماره ، شماره 22دوره دوره آمایش سرزمین، آمایش سرزمین،   ..آبادآبادخرمخرم: شهر : شهر ییمطالعه موردمطالعه مورد  ییانانییمم  ییهوشمند در شهرهاهوشمند در شهرها

ضا )محمدرضـا )  ،،سعدیسـعدی  وو  فتاحفتاح  ،،زادهزادهشریفشریف  ؛؛میترامیترا  ،،نجاتنجاتراهراه  ؛؛سید علیسید علی  ،،هاشمیهاشمی (1 سنجینسـبت سـنجی(. (. 03330333محمدر سبت  شهر ایـی خـوب و شـهر حکمروحکمرو  ن خوب و  یی  ا
 ..1717-3131  ..، صص، صص3131، شماره ، شماره 33، سال ، سال راهبرد اجتماعی فرهنگیراهبرد اجتماعی فرهنگیفصلنامه فصلنامه   ..تهران(تهران(  شهرشهر  هوشمند )مطالعه موردی:هوشمند )مطالعه موردی:

5) Alawadhi, Suha., Aldama-Nalda, Armando., Chourabi, Hafedh., Gil-Garcia, J. Ramon.,  

Leung, Sofia., Mellouli, Sehl., Nam, Taewoo., Pardo, Theresa A., Scholl, Hans J., & 

Walker, Shawn. (2012). Building Understanding of Smart City Initiatives, Proceedings of 

nternational conference on electronic government. Springer: Berlin, Heidelberg. 

6) Albino, Vito., Umberto, Berardi., & Dangelico, Rosa Maria. (2015). Smart cities: 

Definitions, dimensions, performance, and initiatives. Journal of Urban Technology, 

Vol.22, No.1, pp. 3–21. 

7) Bidkhori, Alireza. (2015). Scenarios of transition from Mashhad metropolis to smart city 

with emphasis on relocation, Master Thesis, under the guidance of Omid Ali Kharazmi, 

Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad. [In Persian]. 

8) Buscher, Volker., & Doody, Léan. (2013). Global innovators: international case studies on 

smart cities, BIS Research Report, edition1. Publisher Arup. 

9) Caragliu, Andrea., Del Bo, Chiara., & Nijkamp, Peter. (2011). Smart cities in Europe. Journal 

of Urban Technology, Vol.18, No.2, pp. 65–82. 

10) Chourabi, Hafedh., Nam, Taewoo., Walker, Shawn., Gil-Garcia, J. Ramon., Mellouli, Sehl., 

Nahon, Karine., Pardo, Theresa A., & Scholl, Hans Jochen. (2012). Understanding smart 

cities: An integrative framework. 45th Hawaii international conference on system sciences, 

pp. 2289–2297. 
11) Cosgrave, Ellie., Doody, Léan., & Walt, Nicola. (2014). Delivering the Smart CitySmart, 

edition1. Publisher Arup. 

12) Dameri, Renata Paola., & Rosenthal-Sabroux, Camille. (2014). Smart city and value 

creation, edition1. Publisher Springer, Cham, pp1-12. 

13) Davari, Ali., & Rezazadeh, Arash. (2015). Structural Equation Modeling with PLS 

Software, Third Edition, Tehran: University Jihad, Publishing Organization. [In Persian]. 

14) De Santis, Roberta.,  Fasano, Alessandra., Mignolli, Nadia., & Villa, Anna. (2014). Smart 

city: fact and fiction, MPRA Paper 54536, University Library of Munich, Germany, pp. 1-

20. 

15) Gil-Garcia, J. R., Pardo, T. A., & Nam, T. (Eds.). (2015). Smarter as the new urban agenda: 

A comprehensive view of the 21st century city, Springer, Vol.11, pp.1-19. 

16) Hall RE. (2000). The vision of a smart city. (Brookhaven National Laboratory, USA), 2nd 

International Life Extension Technology Workshop, Paris, 28 September, pp.1-20. 

17) Hashemi, Seyed Ali., Rahnejat, Mitra., & Sharifzadeh, Fattah., Saeidi, & Mohammad Reza. 

(2019). The Ratio of Good Governance and Smart City (Case Study: Tehran), Social-

Cultural Strategy Quarterly, Vol. 9, No.34, pp. 67-90. 

18) Hollands, Robert G. (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive 

or entrepreneurial?. City, Vol.12, No.3, pp. 303-320.   
19) Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling, edition1. 

Publisher NewYork: Guilford Press. 



 1401 هارب، 1، شمارۀ 5، دورۀ ایدارپ شهرفصلنامه                                                                                                            58

20) Lytras, Miltiadis D., & Visvizi, Anna. (2018). Who uses smart city services and what to 

make of it: Toward interdisciplinary smart cities research. Journal of Sustainability, Vol.10, 

No.6, pp.1-16. 

21) Manville, C., Cochrane, G., Cave, J., Millard, J., Pederson, J.K., Thaarup, R.k., & 

Kotterink, B. (2014). Mapping smart cities in the EU. Directorate General for Internal 

Policies, Policy Department A: Economic and Scientific Policy, European Parliament’s 

Committee on Industry, Research and Energy, pp1-200. 

22) Marsa-Maestre, I., Lopez-Carmona, M., Velasco, J., & Navarro, A. (2008). Mobile Agents 

for Service Personalization. Journal of Networks, Vol.3, No.5, pp 30-41. 
23) Meijer, Albert., & Bolivar, Manuel Pedro Rodríguez., (2016). Governing the Smart City: A 

review of the literature on smart urban governance. Journal of International Review of 

Administrative Sciences, Vol. 82, No. 2, pp. 392-408. 

24) Monzon, Andres. (2015). Smart cities concept and challenges: Bases for the assessment of 

smart city projects, In international conference on smart cities and green ICT systems 

(SMARTGREENS), pp. 1-11, IEEE. 

25) Nam, Taewoo., & Pardo, Theresa A. (2011). Conceptualizing Smart City with Dimensions 

of Technology, People, and Institutions, 12th Annual International Conference on Digital 

Government Research,pp 282-291, Maryland. 

26) Reddick, Christopher G. (2005). Citizen interaction with e-government: From the streets to 

servers?. Government Information Quarterly, Vol. 22, No.1, pp.38–57. 

27) Seif al-Dini, Frank., Poorahmad, Ahmad., Ziari, Keramatollah., & Naderdeghani Alvar, 

Seyed Ali. (2013). Investigation of contexts and barriers to smart city growth in middle 

cities, Vol.5, No. 2, pp. 241-260. [In Persian]. 

28) Tan, S., & Taeihagh, A. (2020). Smart City Governance in Developing Countries: A 

Systematic Literature Review. Sustainability, Vol.12, No.3,  pp.1-29. 
29) United Nations (2019). World population prospects - Population division - United Nations. 

 
 


