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ABSTRACT 
 

Objective: Although a lot of research has been done on the smart city, in the world 
and even in Iran, urban smart-making projects still remain ineffective in some of these 
countries, including Iran. When these definitions are placed in a single reagent 
container, there are gaps in them. Because these definitions and vacuum reviews are 
the theoretical basis for many of the operational tasks in the intelligence of Third 
World cities, they themselves are the cause of many of the sterilization of these 
projects. 
Methods: This research is a forward-looking development based on library-
documentary research and survey (questionnaire). Its findings are divided into two 
parts: review and analytical - descriptive. 
Results: In Iran, one of the problems of urban smart-making is the lack of process 
and non-systematic action in the direction of intelligence. In this research, from the 
experts' point of view, none of the requirements of the top ten key processes in smart 
management of Kerman city has been considered. Processes that provide systematic 
assurance of the implementation of global smart-making projects. 
Conclusion: Therefore, Urban management in Kerman is required to accelerate the 
development of intelligence by inviting specialists in public and private sectors to 
process processes in the direction of their intelligence actions. Considering the main 
functional roles of the city in providing its smart-making management processes will 
be very effective, which also requires more in-depth studies. 
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   )(مطالعة موردي: شهر كرمان تحليل ملزومات فراينديِ مديريتي در هوشمندسازي شهر

  

 cدكتر رحمت اهللا فرهودي، 1و b دكتر مهدي مديري،   aمرضيه افضلي ننيز
  

  
a ان، ايرانتهر ا،يعلوم و تحقيقات تهران، گروه جغراف واحد دانشگاه آزاد اسالمي، ،يشهر يزريو برنامه ايجغراف يدكتر يدانشجو   
b ن.تهران، ايراريزي شهري دانشگاه صنعتي مالك اشتر، دانشيار برنامه  
c يرانا ريزي شهري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه جغرافيا، تهران،استاديار جغرافيا و برنامه.  
  

    چكيده

هاي دنيا و حتي در ايران صورت گرفته؛ اما همچنان پروژه درتحقيقات زيادي در خصوص شهر هوشمند،  اگرچه :تبيين موضوع
هوشمندسازي شهرها در برخي از اين كشورها و از جمله ايران عقيم مانده است. هنگامي كه اين تعاريف در يك ظرف واحد 

هاي داراي خأل، مبناي رسد. از آنجا كه اين تعاريف و بررسيهايي در آنها به نظر ميگيرند، وجود خألمي قرارمورد بررسي مجدد 
سازي اين عامل بسياري از عقيم ،نظري بسياري از كارهاي عملياتي در هوشمندسازي شهرهاي جهان سوم قرار گرفته، لذا خود

   هاست.پروژه

اي) اسنادي و پيمايشي (پرسشنامه –اي نگارانه با تكيه بر مطالعات كتابخانهنگاهي آينده اي كه بااين تحقيق توسعه :روش
  شود. بندي مييفي تقسيمصتو –هاي آن به دو بخش مروري و تحليلي انجام شده است. يافته

كردن در مسير در ايران يكي از مسائل مبتالبه هوشمندسازي شهرها، نبود فرآيند و غيرسيستماتيك عمل  :هايافته
هوشمندسازي است. در اين تحقيق نيز از نگاه كارشناسان، هيچكدام از الزامات فرايندهاي اساسي ده گانه در مديريت هوشمند 

هاي هوشمندسازي شهر كرمان در نظر گرفته نشده است. فرآيندهايي كه ضمانت سيستماتيك عمل كردن در اجراي پروژه
  دنياست. 

است مديريت شهري كرمان با هدف كمك به تسريع هوشمندسازي با دعوت از متخصصان امر در   الزمبنابراين : نتايج
هاي اصليِ هاي دولتي و خصوصي فرآيندسازي را در سرلوحة اقدامات هوشمندسازي خود قرار دهند. توجه به نقشبخش

تر مطالعات عميقكه اين مهم نيز، نيازمند  كاركردي شهر در ارائة فرآيندهاي مديريتي هوشمندسازي آن بسيار مؤثر خواهد بود
  است.

  .نگري، شهر هوشمند، هوشمندسازي، ملزومات فرآيندي، شهر كرمانآينده: هاكليدواژه

  31/06/1398انتشار آنالين:            25/10/1397پذيرش:             26/07/1397 بازنگري:           01/05/1397دريافت: 
  

(مطالعة  تحليل ملزومات فراينديِ مديريتي در هوشمندسازي شهر). 1398( اهللاحجت ،فرهودي ؛مهدي ،مديري ؛مرضيه ،ننيزافضلي استناد: 
  .15-28)، 1( 6جغرافياي اجتماعي شهري،  ةدوفصلنام .)موردي: شهر كرمان
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مهمقد  

نين جماعت چ). Dirks, 2010, 2009كند (مي زندگي شهر مناطق حاضر در حال در جهان جمعيت از نيمي از بيش
). شهرها Johnso, 2008( نظم دارندهاي كثيف و بياي از مردم به ناچار تمايل براي تبديل شدن به مكانعظيم و پيچيده

هاي مربوط به ماريوا، بيها، آلودگي هزباله كنند. انبوهي ازو كالنشهرها، نوع جديد از اين دست مشكالت را توليد مي
 ,Toppeta, 2010 Marceauها، مشكالتي از اين دست است (انسان، كمبود منابع، ترافيك و كهنگي زيرساخت

2008., .(  
تري ه درك عميقاطمينان از شرايط قابل زندگي در چارچوب چنين رشد سريع جمعيت شهري در سراسر جهان نياز ب

ه حركت به سمت كهايي كه در مباني نظري به آن پرداخته شده است. ضرورتاز مفهوم مشتركي از شهر هوشمند دارد 
سني  هرم در تغيير و جمعيت افزايش ايجاد و توسعة شهرهاي هوشمند را در دنياي امروز، ضروري ساخته، عبارت است از:

 شدن قطبي؛ ايران ون محيطي در جها زيست تغييرات؛ شهرنشيني در جهان و ايران روند افزايش؛ شهرهاي جهان و ايران

مل فناوري و عوامل سه جنبة مهم شهر هوشمند شاملِ عوامل نهادي، عوادر حالي كه  اقتصادي در جهان و ايران. رشد
قتصاد هوشمند، مردم در ادغام يكپارچة اين سه عامل است كه شش مؤلفة اصلي شهر هوشمند تحت عناوين ا، انساني است

هايي كه مؤلفه گيرد.ي هوشمند، پويايي هوشمند و محيط زيست هوشمند شكل ميهوشمند، حكمروايي هوشمند، زندگ
ن دولت در لوايِ اين شش مؤلفه، ابزار كارآمد نمودفصل مشترك نگاه انديشمندان مختلف شهرهاي هوشمند دنياست. 

و فناوران دست به  يريزيان شهرمديريت و حكمروايي شايسته است. در ورايِ چنين نگاهي، دولتمردان با كمك برنامه
  اند.ايجاد شهرهاي هوشمند جديد و يا هوشمندسازي شهرهاي فعلي نموده

مورد در  35ت كه از تعداد، برداري رسيده و يا در حال انجام اسپروژة شهر هوشمند در جهان به بهره 143تاكنون تعداد 
ر خاورميانه و آفريقاست دمورد نيز  10ر آسيا و مورد د 40مورد در اروپا،  47مورد در جنوب آمريكا،  11شمال آمريكا، 

)INEG, Maplink, 2012.(  
نرژي، آلودگي، تخريب اشهر هوشمند مكاني ممتاز براي توسعة پايدار است كه در آن به مسائلي مانند ترافيك، مصرف 

سازي فرآيندها هدف بهينه باسرزمين و غيره از طريق يك رويكرد نوآورانه و سيستماتيك بر اساس ارتباط و تبادل اطالعات 
به روز رساني و  هاي جديد، بههاي گذشته به سرمايهگذاريپرداخته شده است. چنين شهرهايي براي تبديلِ سرمايه

  دهد. مي ها، بهبود كيفيت زندگي و حتي ساخت شهر با دسترسي بيشتر اجازهها و سيستمسازي زيرساختبهينه
شود از نگاه انديشمندان مختلف دنيا در كنار هم تجميع مي 1و مفاهيم شهر هوشمندوقتي مشتركات تعابير، تعاريف 

)Giffinger and Pichler-Milanovic (2007), Giffinger and Gudrun (2010) Schuurman et al. 

(2012), Batty et al. (2012),صلي شود كه داري شش مؤلفة ا)، از اين زاويه، شهر هوشمند به شهري اطالق مي
هاي توسعة شهر هوشمند اعمال شده ها و استراتژيزير است. اين شش ويژگي، در تعدادي از مطالعات براي توسعة شاخص

  ).Cohen, 2012است (
وري هايي همچون روح نوآورانه كارآفريني تصوير اقتصادي و عالئم تجاري بهرهشاخص	:SEc(2اقتصاد هوشمند ( -

 للي بودن قابليت تبديل.المپذيري بازار كار بينانعطاف

هايي همچون سطح صالحيت وابستگي به يادگيري با عمر شاخص	:SP(3مردم (جامعه يا شهروندان) هوشمند ( -
 مشاركت در زندگي عمومي. 	طوالني كثرت قومي و اجتماعي انعطاف پذيري خالقيت جهان وطني/ ذهن باز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Smart City 
2 - Smart Economy 
3 - Smart Pepole 
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هايي همچون مشاركت در تصميم گيري خدمات شاخص	:SG(1حكمروايي (دولت يا مديريت اداري) هوشمند ( -

 ها.عمومي و اجتماعي حكومت شفاف استراتژي هاي سياسي و ديدگاه

هاي هايي همچون دسترسي محلي دسترسي ملي(دروني) دسترسي به زيرساخت: شاخصSM(2پويايي هوشمند ( -
 ن.هاي حمل و نقل پايدار، نوآور و ايمسيستم	،ICTفناوري اطالعات و ارتباطات 

هايي همچون جذابيت شرايط طبيعي آلودگي حفاظت از محيط زيست : شاخصSEn(3محيط زيست هوشمند ( -
 مديريت منابع پايدار.

 .هايي همچون كيفيت زندگي: با شاخصSL(4روش يا شيوة زندگي هوشمند ( -

  
  هاي آنفاكتورهاي اصلي شهر هوشمند در حولِ مؤلفه -1شكل 

شود. انجام مي هاي شهر هوشمند طي يك فرآيند مديريتيها و شاخصهوشمندسازي مؤلفهدر دنيا معمول است كه 
طالعات انجام شده كند. بر اساس معمل نكردن به اين سير فرآيندي، مشكالت جدي در هوشمندسازي شهرها ايجاد مي

مندان مختلف دنيا در ست. انديشهاي هوشمندسازي شهرهاي مختلف دنيا، ده گام براي اين فرآيند معرفي شده ادر پروژه
به طور خاص پرداخته نشده  اند، اگرچه در ايران به اين فرآيندهاهاي موردي چندي انجام دادهخصوص اين فرآيندها بررسي

كشد، اما چالش مي هايي از هوشمندسازي و توسعة دولت الكترونيك را با خود به يدكاگرچه شهر كرمان زمزمه است.
  ازي است.حال حاضر با آن روبروست عدم حاكميت فرآيندهاي مديريتي در اين مسير هوشمندساي كه در عمده

  پيشينة عملي
هاي مختلف وجود حوزه هاي كاربردي درابتكارات متعددي در شهرهاي هوشمند دنيا با سطوح مختلف رشد و برنامه

سپس در  )؛2016ارو و همكاران، ؛ ناو2014و همكاران،  ؛ پررا2011(كاراگليو و همكاران،  دارد. اكثر اين ابتكارات در اروپا
(جاناجرِه  ر امارات متحدة عربي). ابتكاراتي نيز در كشورهايي نظي2013 ،اياالت متحده، ژاپن و كرة جنوبي هستند (ليو و پنگ

  ستند.كه به نوبة خود ارزشمند ه وجود دارد) 2014(فورتس و همكاران،  و برزيل  )2013و همكاران، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Smart Governance 
2 - Smart Mobility 
3 - Smart Environment 
4- Smart Living 
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ريزي شهري به اين نتيجه مشاركت الكترونيكي در مديريت و برنامه ) در پژوهشي با عنوان2006َلتي و همكاران (

هاي شهر الكترونيكي سازي شهرهاي الكترونيكي نيازمند تهية سهند راهبردي است تا از راه آن، زيرساخترسيدند كه پياده
  ريزي شهري محقق شود.رنامهپياده و مشاركت اجتماعي شهروندان در مديريت و ب

نها وجود يك پايگاه داده آ) به بررسي پايش و توسعة شالودة شهرهاي هوشمند در هند پرداختند. 2009اَلهادر و رودزي (
وشش قرار داده و امكان مبتني بر سيستم اطالعات جغرافيايي در شهرهاي هوشمند را كه همة مراكز توليد داده را تحت پ

  دانند.الح و تحليل دارد، ضروري ميورود، ذخيره، اص
سنسور انساني و ازي اطالعات متني با اطالعات ژئوساي به بررسي نحوة يكپارچه) در مقاله2012ساگل و همكاران (

ي براي شهرهاي هوشمند پرداختند. آنها به طور انتقادي دربارة چالش ادغام اطالعات متني به ويژه اطالعات فضايي و فّن
ها، اطالعات حسگرهاي انساني و فني بحث كردند. در حقيقت آنها يك مدل شهر هوشمند از تعامالت بين انسانزماني با 

آوري اطالعات كنند. انواع مختلف سنسورهايي كه براي جمعمحيط زيست و تكنولوژي را در محيطي يكپارچه معرفي مي
گروه سنسورهاي فني نصب در محل، سنسورهاي فني بندي و  به سه شوند تجزيه و تحليل و طبقهمتني استفاده مي

هاي ها و برنامهسنجش از دوري و سنسورهاي انساني تقسيم شد. برخالف ديگر نشريات علمي، آنها تعداد زيادي از فناوري
ز كاربردي را با استفاده از سنسورهاي فني در محل و تلفن همراه در محدودة شهرهاي هوشمند پيدا كردند و استفادة ا

هاي ژئو سنجش فني و انساني هاي سنجش از راه دوري را محدود ساختند. آنه به دنبال بهبود درك انسان از تواناييروش
تواند يكپارچگي انواع مختلف اطالعات متني را تسهيل كند؛ دهند كه استفاده از چنين سنسورهايي مياست و نشان مي

  هوشمند را به دنبال خواهد داشت. ديدگاه جغرافيايي كه در آينده توسعة شهرهاي
هدف اصلي تحقيق حاضر، توليد ادبيات محتوايي در خصوص الزامات فراينديِ مديريت هوشمند شهر كرمان در قالب 

ق است. هدف دوم اين تحقيق بررسي وضعيت موجود از ميزان حاكميت يك تحقيق مروري است كه آرام آرام در حال تحّق
اي و مصاحبه) مورد ندسازي شهر است كه به صورت مطالعة موردي و به روش ميداني (پرسشنامهاين فرآيند بر روند هوشم

اي نزديك است؛ لذا . شهر كرمان يكي از شهرهايي است كه نيازمند توسعة هوشمندسازي در آيندهگرفته استمطالعه قرار 
نگاري مطالعاتيِ آن از اهميت اي در بعد آيندهتوجه به آيندة اين توسعه و پرداختن به فرآيندهاي مديريتيِ چنين توسعه

  اي برخوردار است.ويژه

  داده ها و روش شناسي 
بندي تحقيقات انجام شده در اين خصوص، شش مؤلفة متغير اصلي در اين پژوهش، شهر هوشمند است. بر اساس جمع

هوشمند، پويايي هوشمند و زندگي  آن شامل اقتصاد هوشمند، مردم هوشمند، حكمراني (دولت) هوشمند، محيط زيست
ها، بخش شاخص است. به توجه به يافته 74معيار و مجموع معيارها داراي  33ها داراي هوشمند است. مجموع اين مؤلفه

هاي تحليل هاي آن، تركيبي ازتوصيفي بوده كه تحليل -اول تحقيق حاضر به سبك مروري و بخش دوم آن از نوع تحليلي
اسنادي، مصاحبة  -ايايِ عمليات كتابخانهاست. اطالعات به دست آمده به ترتيب از طريق فرآيند چهار مرحلهكيفي و كمي 

هاي شهرهاي هدفمند اول، پرسشگري و در پايان مصاحبة دوم صورت گرفت. براي دستيابي به اطالعات كيفي از شاخص
اسنادي و  -اياطالعات به دست آمده از مرحلة كتابخانه .اي و اسنادي استفاده شدهوشمند، از روش مطالعات كتابخانه

مصاحبة هدفمند اول به شيوة كيفي و باألخره اطالعات به دست آمده از مرحلة پرسشگري و مصاحبة دوم به شيوة كمي 
  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

فرآيند هوشمندسازي، اطالع نسبي كه نسبت به  ITها و كارشناسان جامعة هدف در پرسشگري  مديران ارشد سازمان
در  ITبنيان هاي خصوصي و دانشدر حوزة هوشمندسازي)، كارشناسان شركت ITاند، اساتيد دانشگاه (متخصصين داشته
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حوزة هوشمندسازي بودند. در شناسايي اين گروه براي انجام پرسشنامه، تست محرمانة برخورداري از سطح هوشمندي در 
هايي مورد تحليل قرار گرفتند كه از نامه انجام گرديد. بر اساس ضرايب تست هوشمند، پرسشنامههاي پرسشابتداي فرم

پرسشنامة توزيع شده، سه نفر از گردونة پرسشگري خارج شدند؛  187اند. لذا از بين ضريب مورد پذيرش برخوردار بوده
پرسشنامه ضريب اطمينان حداقلي  175بوده است. چراكه بر خالف ادعايشان، اطالعات آنها از فرآيند هوشمندسازي ضعيف 

  را براي ورود به بحث تحليل كسب نمودند.

  اهيافته

الزامات مربوط به فرايندهاي اساسي هوشمندسازي مديريت شهر كرمان از نگاه كارشناسان مورد بررسي و تجزيه و 
هاي اطالعاتي شهرهاي هوشمند، تا حدود گاههاي مربوط به پايتحليل قرار گرفت. قاعدتاً ميزان تحقق ايجاد زيرساخت

  هاست.زيادي معطوف به ميزان تحقق اين گام
  گام رهبري كارآمد

ميزان تحقق گام رهبري كارآمد در فرايند هوشمندسازي شهر كرمان را در چه سطحي «) پرسشنامة اول: 1سؤال (
رهبري درصد از كارشناسان معتقدند  92را با هم در نظر بگيريم، » بسيار كم و كم«هاي اگر پاسخ» نماييد؟ارزيابي مي

  ).1در فرايند هوشمندسازي شهر كرمان تاكنون عملياتي نشده است (جدول  كارآمد

  پرسشنامه 1ها به سؤال وضعيت پاسخ -1جدول 

  بسيار كم  كم  متوسط  زياد  بسيار زياد  هاگزينه
  152  9  6  7  1  تعداد پاسخ صحيح 

 35 35 35 35  35  توزيع نرمال

  +117  -26  -29  -28  -34  هاي نرمالانحراف پاسخ واقعي از پاسخ
  86,9  5,1  3,4  4  0,6  ها درصد پاسخ

  % 92  هاي هدف (فراواني تجمعي دو پاسخ آخر)درصد فرواني تجمعي پاسخ

  489,9  آزمون خي دوي پيرسون

  4  درجة آزادي

  Sig 0,000ضريب 

هاي مورد هاي دريافتي، حاكي از معنادار بودن تفاوت بين ميانگين) از پاسخSig=0.000نتايج آزمون خي دو پيرسون (
تايي) بوده است. در اين ميان، چولگي  35طيف ليكرت به صورت  5پاسخ به طور مساوي بين  175انتظار (عدم توزيع نرمال 

  ست.هاي بسيار كم و كم بوده اپاسخ به سمت گزينه
  شناسايي وضع موجود

ميزان تحقق گام شناسايي وضع موجود در فرايند هوشمندسازي شهر كرمان را در چه «) پرسشنامة اول: 2سؤال (
درصد از كارشناسان معتقدند  90,3را با هم در نظر بگيريم، » بسيار كم و كم«هاي اگر پاسخ» نماييد؟سطحي ارزيابي مي

در فرايند هوشمندسازي شهر كرمان تاكنون به خوبي عملياتي نشده است. مسلّم است يكي از ابعاد  شناسايي وضع موجود
هاي اطالعاتي مورد نياز و موجود شهر كرمان است كه در سؤاالت بعدي مورد تجزيه شناسايي وضع موجود، شناسايي پايگاه

  ).2و تحليل قرار گرفته است (جدول 
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  پرسشنامه 2سؤال  ها بهوضعيت پاسخ -2جدول 

  بسيار كم  كم  متوسط  زياد  بسيار زياد  هاگزينه
  152  6  10  3  4  تعداد پاسخ صحيح 

 35 35 35 35  35  توزيع نرمال

  +117  -29  -25  -32  -31  هاي نرمالانحراف پاسخ واقعي از پاسخ
  86,9  3,4  5,7  1,7  2,3  هادرصد پاسخ

  % 90,3  تجمعي دو پاسخ آخر)هاي هدف (فراواني درصد فرواني تجمعي پاسخ

  489,7  آزمون خي دو پيرسون

  4  درجة آزادي

  Sig 0,000ضريب 

هاي مورد هاي دريافتي، حاكي از معنادار بودن تفاوت بين ميانگين) از پاسخSig=0.000دو پيرسون (نتايج آزمون خي
تايي) بوده است. در اين ميان، چولگي  35صورت طيف ليكرت به  5پاسخ به طور مساوي بين  175انتظار (عدم توزيع نرمال 

  هاي بسيار كم و كم بوده است.پاسخ به سمت گزينه
  اندازتدوين سند چشم

انداز در فرايند هوشمندسازي شهر كرمان را در چه سطحي ميزان تحقق گام سند چشم«) پرسشنامة اول: 3سؤال (
هاي هاي اساسي در تحقق موفقيت آميز پروژهنگر، از جمله گامآيندهداشتن يك چشم انداز مشخص و » نماييد؟ارزيابي مي

بسيار كم و «هاي اگر پاسخ» هوشمندسازي شهرهاست كه تجربة آن در كشورهاي توسعه يافته به اثبات رسيده است. ؟
شمندسازي شهر كرمان در فرايند هو اندازتدوين سند چشمدرصد از كارشناسان معتقدند  96,6را با هم در نظر بگيريم، » كم

اندازي را براي تحقق تاكنون عملياتي نشده است. به اين معنا كه مديران شهري در سطح ملي و استاني، هيچ چشم
  ).3اند (جدول ريزي نكردههوشمندسازي اين شهر برنامه

  پرسشنامه 3ها به سؤال وضعيت پاسخ -3جدول 

  بسيار كم  كم  متوسط  زياد  بسيار زياد  هاگزينه
  161  8  3  2  1  تعداد پاسخ صحيح 

 35 35 35 35  35  توزيع نرمال

  +126  -27  -32  -33  -34  هاي نرمالانحراف پاسخ واقعي از پاسخ
  92  4,6  1,7  1,1  0,6  هادرصد پاسخ

  % 96,6  هاي هدف (فراواني تجمعي دو پاسخ آخر)درصد فرواني تجمعي پاسخ

  567,8  آزمون خي دو پيرسون

  4  درجة آزادي

  Sig 0,000ضريب 

هاي مورد هاي دريافتي، حاكي از معنادار بودن تفاوت بين ميانگين) از پاسخSig=0.000نتايج آزمون خي دو پيرسون (
تايي) بوده است. در اين ميان، چولگي  35طيف ليكرت به صورت  5پاسخ به طور مساوي بين  175انتظار (عدم توزيع نرمال 

  ر كم و كم بوده است.هاي بسياپاسخ به سمت گزينه
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  هاي اجراييبيني هزينهپيش

هاي اجرايي در فرايند هوشمندسازي شهر كرمان را در بيني هزينهميزان تحقق گام پيش«) پرسشنامة اول: 4سؤال (
درصد از كارشناسان  98,3را با هم در نظر بگيريم، » بسيار كم و كم«هاي اگر پاسخ» نماييد؟چه سطحي ارزيابي مي

  ).4بيني نشده است (جدول در فرايند هوشمندسازي شهر كرمان تاكنون پيش هاي اجراييهزينهمعتقدند 

  پرسشنامه 4ها به سؤال وضعيت پاسخ -4جدول 

  بسيار كم  كم  متوسط  زياد  بسيار زياد  هاگزينه
  168  4  3  0  0  تعداد پاسخ صحيح 

 35 35 35 35  35  توزيع نرمال

  +133  -31  -32  -35  -35  هاي نرمالانحراف پاسخ واقعي از پاسخ
  96  2,3  1,7  0  0  هادرصد پاسخ

  % 98,3  هاي هدف (فراواني تجمعي دو پاسخ آخر)درصد فرواني تجمعي پاسخ

  309,3  آزمون خي دو پيرسون

  2  درجة آزادي

  Sig 0,000ضريب 

هاي مورد هاي دريافتي، حاكي از معنادار بودن تفاوت بين ميانگين) از پاسخSig=0.000نتايج آزمون خي دو پيرسون (
تايي) بوده است. در اين ميان، چولگي  35طيف ليكرت به صورت  5پاسخ به طور مساوي بين  175انتظار (عدم توزيع نرمال 

  بسيار كم و كم بوده است.هاي پاسخ به سمت گزينه
  گذاري دستاوردها و تشويق نوآورياشتراك

گذاري دستاوردها و تشويق نوآوري در هوشمندسازي شهر ميزان تحقق گام فرايند اشتراك«) پرسشنامة اول: 5سؤال (
درصد از  95,4را با هم در نظر بگيريم، » بسيار كم و كم«هاي اگر پاسخ» نماييد؟كرمان را در چه سطحي ارزيابي مي

در فرايند هوشمندسازي شهر كرمان تاكنون عملياتي نشده  گذاري دستاوردها و تشويق نوآورياشتراككارشناسان معتقدند 
بنيان و دانش هايهاي انگيزشي جدي از شركتاست. به اين معنا كه دولت ملي و يا محلي (استانداري) تاكنون حمايت

  ).5مرتبط با هوشمندسازي شهر كرمان نداشته است (جدول  ITتوسعة فناوري 

  پرسشنامه 5ها به سؤال وضعيت پاسخ -5جدول 
  بسيار كم  كم  متوسط  زياد  بسيار زياد  هاگزينه

  163  4  2  5  1  تعداد پاسخ صحيح 
 35 35 35 35  35  توزيع نرمال

  +128  -31  -33  -40  -34  نرمالهاي انحراف پاسخ واقعي از پاسخ
  93,1  2,3  1,1  2,9  0,6  هادرصد پاسخ

  % 95,4  هاي هدف (فراواني تجمعي دو پاسخ آخر)درصد فرواني تجمعي پاسخ
  585,4  آزمون خي دو پيرسون

  4  درجة آزادي
  Sig 0,000ضريب 

هاي مورد معنادار بودن تفاوت بين ميانگينهاي دريافتي، حاكي از ) از پاسخSig=0.000نتايج آزمون خي دو پيرسون (
تايي) بوده است. در اين ميان، چولگي  35طيف ليكرت به صورت  5پاسخ به طور مساوي بين  175انتظار (عدم توزيع نرمال 

  هاي بسيار كم و كم بوده است.پاسخ به سمت گزينه
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  طراحي از پايين به باالي فرآيندها

طراحي از پايين به باالي فرآيندها در هوشمندسازي شهر كرمان را در چه ميزان تحقق گام «) پرسشنامه: 6سؤال (
درصد از كارشناسان معتقدند  96,6را با هم در نظر بگيريم، » بسيار كم و كم«هاي اگر پاسخ» نماييد؟سطحي ارزيابي مي

  ).6شمندسازي شهر كرمان تاكنون عملياتي نشده است (جدول در فرايند هو طراحي از پايين به بااليِ فرآيندها

  پرسشنامه 6ها به سؤال وضعيت پاسخ -6جدول 

  بسيار كم  كم  متوسط  زياد  بسيار زياد  هاگزينه
  164  5  2  2  2  تعداد پاسخ صحيح

 35 35 35 35  35  توزيع نرمال

  +129  -30  -33  -33  -33  هاي نرمالانحراف پاسخ واقعي از پاسخ
  93,7  2,9  1,1  1,1  1,1  هادرصد پاسخ

  % 96,6  هاي هدف (فراواني تجمعي دو پاسخ آخر)درصد فرواني تجمعي پاسخ

  594,5  آزمون خي دو پيرسون

  4  درجة آزادي

  Sig 0,000ضريب 

هاي مورد هاي دريافتي، حاكي از معنادار بودن تفاوت بين ميانگين) از پاسخSig=0.000نتايج آزمون خي دو پيرسون (
تايي) بوده است. در اين ميان، چولگي  35طيف ليكرت به صورت  5پاسخ به طور مساوي بين  175انتظار (عدم توزيع نرمال 

  هاي بسيار كم و كم بوده است.پاسخ به سمت گزينه
  حركت با برنامه

را در چه سطحي ارزيابي حركت با برنامه در هوشمندسازي شهر كرمان ميزان تحقق گام «) پرسشنامة اول: 7سؤال (
درصد از كارشناسان معتقدند حركت با برنامه  90,3را با هم در نظر بگيريم، » بسيار كم و كم«هاي اگر پاسخ» نماييد؟مي

  ).7در فرايند هوشمندسازي شهر كرمان تاكنون عملياتي نشده است (جدول 

  پرسشنامه 7ها به سؤال وضعيت پاسخ -7جدول 

  بسيار كم  كم  متوسط  زياد  ادبسيار زي  هاگزينه
  153  5  5  6  6  تعداد پاسخ صحيح 

 35 35 35 35  35  توزيع نرمال

  +118  -30  -30  -29  -29  هاي نرمالانحراف پاسخ واقعي از پاسخ
  87,4  2,9  2,9  3,4  3,4  هادرصد پاسخ

  % 90,3  هاي هدف (فراواني تجمعي دو پاسخ آخر)درصد فرواني تجمعي پاسخ

  497,3  پيرسون آزمون خي دو

  4  درجة آزادي

  Sig 0,000ضريب 

هاي مورد هاي دريافتي، حاكي از معنادار بودن تفاوت بين ميانگين) از پاسخSig=0.000نتايج آزمون خي دو پيرسون (
چولگي تايي) بوده است. در اين ميان،  35طيف ليكرت به صورت  5پاسخ به طور مساوي بين  175انتظار (عدم توزيع نرمال 

  هاي بسيار كم و كم بوده است.پاسخ به سمت گزينه
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  حضور مديران ارشد در صحنة اجرا

ميزان تحقق گام حضور مديران ارشد در صحنة اجرا در هوشمندسازي شهر كرمان را در «) پرسشنامة اول: 8سؤال (
درصد از كارشناسان  95,4را با هم در نظر بگيريم، » بسيار كم و كم«هاي اگر پاسخ» نماييد؟چه سطحي ارزيابي مي

در فرايند هوشمندسازي شهر كرمان تاكنون عملياتي نشده است. شايد يكي از  حضور مديران ارشد در صحنة اجرامعتقدند 
ها د مديران ارشد سازمانداليل اين مهم، عدم تخصص مديران ارشد ادارات مرتبط با هوشمندسازي در اين شهر است. تعدا

نفر معرفي نموده  3و ادارات شهر كرمان كه حداقل آشنايي الزم با فرايند سيستماتيك هوشمندسازي شهر را دارا باشند، 
  ).8اي براي حضور در مراحل اجرايي فرايند هوشمندسازي ندارند (جدول است. لذا مديران انگيزه

  امهپرسشن 8ها به سؤال وضعيت پاسخ -8جدول 

  بسيار كم  كم  متوسط  زياد  بسيار زياد  هاگزينه
  167  0  0  8  0  تعداد پاسخ صحيح 

 35 35 35 35  35  توزيع نرمال

  +132  -35  -35  -27  -35  هاي نرمالانحراف پاسخ واقعي از پاسخ
  95,4  0  0  4,6  0  هادرصد پاسخ

  % 95,4  هاي هدف (فراواني تجمعي دو پاسخ آخر)درصد فرواني تجمعي پاسخ

  144,5  آزمون خي دو پيرسون

  1  درجة آزادي

  Sig 0,000ضريب 

هاي مورد هاي دريافتي، حاكي از معنادار بودن تفاوت بين ميانگين) از پاسخSig=0.000نتايج آزمون خي دو پيرسون (
در اين ميان، چولگي تايي) بوده است.  35طيف ليكرت به صورت  5پاسخ به طور مساوي بين  175انتظار (عدم توزيع نرمال 

  هاي بسيار كم و كم بوده است.پاسخ به سمت گزينه
   آموزش شهروندان

ميزان تحقق گام آموزش شهروندان در هوشمندسازي شهر كرمان را در چه سطحي ارزيابي «) پرسشنامة اول: 9سؤال (
را با » بسيار كم و كم«هاي اگر پاسخ »نماييد؟ و آيا اساساً مردم شهر كرمان، آمادگي الزم را براي هوشمندي دارند؟مي

در فرايند هوشمندسازي شهر كرمان تاكنون به  آموزش شهرونداندرصد از كارشناسان معتقدند  96,3هم در نظر بگيريم، 
، كاربران DBIنحو مطلوبي عملياتي نشده است. از آنجا كه يكي اجزاي زيرساختي اصلي در فرايند هوشمندسازي و ايجاد 

ها آشنايي داشته باشند، لذا در اين ميان همان مردم هوشمند هستند كه الزم است با فرايند و زيرساخت و پايگاهذينفع يا 
هاي آنها، بسيار مهم است. از جمله مزاياي آموزش شهروندان و آگاهي آنها از خدمات هوشمند و نحوة كار با سيستم

  ها، مزاياي زير را به دنبال دارد:هوشمندسازي آنها و تعميق مفهوم هوشمندي در اذهان آن
ها، كاريهاي دولتي، دوري از دوبارهاي از بار مسئوليت و فشار كاري از دوش مديران و دستگاهبرداشته شدن بخش عمده -

  گيري مبتني بر آزمايش و خطا و هدر رفتن زمان و منابع.تصميم
پذيري و توانايي الزم در جهت مقابله با و افزايش انعطافهاي تطبيق شهر با حوادث و رويدادها به حداقل رساندن هزينه -

  حوادث غيرمترقبه.
 آوري اطالعات.به حداكثر رساندن سرعت جمع -

  گيري قشر خالق كه شهر را در رقابت فشرده براي جذب سرمايه و توليد ارزش افزوده ياري نمايدشكل -
  هاي اقتصادي و اجتماعي شهر.افزايش چشمگير فرصت -
  گيري فرايندهاي توسعة شهري.آوردن بستري براي شكلبه وجود  -
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دهد مهمترين بخش هوشمندسازي در شهر كرمان عملياتي نشده است عدم توجه به اين مهم در شهر كرمان نشان مي

 هايهاي دريافتي، حاكي از معنادار بودن تفاوت بين ميانگين) از پاسخSig=0.000دو پيرسون (نتايج آزمون خي ).9(جدول 
تايي) بوده است. در اين ميان،  35طيف ليكرت به صورت  5پاسخ به طور مساوي بين  175مورد انتظار (عدم توزيع نرمال 
  هاي بسيار كم و كم بوده است.چولگي پاسخ به سمت گزينه

  پرسشنامه 9ها به سؤال وضعيت پاسخ -9جدول 

  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  بسيار زياد  هاگزينه
  159  10  6  0  0  تعداد پاسخ صحيح 

 35 35 35 35  35  توزيع نرمال

  +124  -25  -29  -35  -35  هاي نرمالانحراف پاسخ واقعي از پاسخ
  90,6  5,7  3,4  0  0  هادرصد پاسخ

  %96,3  هاي هدف (فراواني تجمعي دو پاسخ آخر)درصد فرواني تجمعي پاسخ

  472,9  آزمون خي دو پيرسون

  4  درجة آزادي

  Sig 0,000ضريب 

 ش مفهوم هوشمنديگستر

مفهوم هوشمندي در هوشمندسازي شهر كرمان را در ميزان تحقق گام گسترش «) پرسشنامة اول: 10سؤال (
درصد از كارشناسان  100را با هم در نظر بگيريم، » بسيار كم و كم«هاي اگر پاسخ» نماييد؟چه سطحي ارزيابي مي

ي در فرايند هوشمندسازي شهر كرمان تاكنون عملياتي نشده است. مردم و حتي معتقدند مفهوم واقعي هوشمند
كنند هوشمندسازي، صرفاً توسعة ندارند. اغلب فكر ميمسئولين تلقي درست و علمي از هوشمندي و هوشمندسازي 

قاءيافتة دولت الكترونيك است. اين در حالي است كه دولت الكترونيك سطح ابتدايي هوشمندسازي است. شكل ارت
شهر هوشمند بايد بتواند زمينة توسعة فاكتورهاي انساني، نهادي و تكنولوژيكي را با هم فراهم آورد. اين مهم در 

  ). 10پذير است (جدول ساية تلقي درست، صحيح و علمي از هوشمندي امكان

  پرسشنامه 10ها به سؤال وضيعت پاسخ -10جدول 
  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  بسيار زياد  هاگزينه

  170  5  0  0  0  تعداد پاسخ صحيح 
 35 35 35 35  35  توزيع نرمال

  +135  -30  -35  -35  -35  هاي نرمالانحراف پاسخ واقعي از پاسخ
  97,1  2,9  0  0  0  هادرصد پاسخ

  %100  هاي هدف (فراواني تجمعي دو پاسخ آخر)درصد فرواني تجمعي پاسخ
  155,6  آزمون خي دو پيرسون

  1  درجة آزادي
  Sig 0,000ضريب 

ــون (  تايج آزمون خي دو پيرسـ ــخ Sig=0.000ن پاسـ فاوت بين       ) از  نادار بودن ت يافتي، حاكي از مع هاي در
ساوي بين     175هاي مورد انتظار (عدم توزيع نرمال ميانگين سخ به طور م صورت   5پا تايي)  35طيف ليكرت به 

  سيار كم و كم بوده است.هاي ببوده است. در اين ميان، چولگي پاسخ به سمت گزينه
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مربوط به الزامات فرايندهاي اساسي هوشمندسازي  10تا  1هاي هاي كارشناسان به سؤالبررسي نتايج پاسخ
  ) آورده شده است.11مديريت شهر كرمان به شرح جدول (

 بندي الزامات فرايندهاي اساسي هوشمندسازي مديريت شهر كرمانجمع -11جدول 

هاي فرايند گام

  هوشمندسازي

سؤال 

مرتبط در 

  پرسشنامه

ضريب فراواني 

تجمعي دو پاسخ 

  »بسيار كم و كم«

درصد فراواني 

  تجمعي

بسيار كم «دو پاسخ  

  »و كم

ضريب 

 دو خي

Sig  در

- آزمون خي

 دو 

  *** 0,000  155,6  100  1  10  گسترش مفهوم هوشمندي
  *** 0,000  309,3  98,3  0,983  4  هاي اجراييبيني هزينهپيش

  *** 0,000  567,8  96,6  0,966  3  اندازتدوين سند چشم
  *** 0,000  594,5  96,6  0,966  6  طراحي از پايين به باالي فرآيندها

شتراك  شويق   ا ستاوردها و ت گذاري د
  نوآوري

5  0,954  95,4  585,4  0,000 ***  

  *** 0,000  144,5  95,4  0,954  8  حضور مديران ارشد در صحنة اجرا
  *** 0,000  489,9  92  0,920  1  كارآمدگام رهبري 

  *** 0,000  472,9  96,3  0,963  9  آموزش شهروندان 
  *** 0,000  489,7  90,3  0,903  2  شناسايي وضع موجود

  *** 0,000  144,5  90,3  0,903  7  حركت با برنامه

  *** 0,000  -  95  0,946  -  هابندي گامجمع

 درصد          99* سطح اطمينان حداقل 

  نتايج
هاي آن در سراسر دنيا و حتي در ها و شاخصهاگرچه تحقيقات زيادي در خصوص تعريف نظري شهر هوشمند، مؤلفه

هاي هوشمندسازي شهرها در برخي از اين كشورها و از جمله ايران عقيم مانده ايران صورت گرفته؛ اما همچنان پروژه
رسد. هايي در آنها به نظر ميخأل گيرند، وجود مجدد قرار مياست. هنگامي كه اين تعاريف در يك ظرف واحد مورد بررسي 

هاي داراي خأل، مبناي نظري بسياري از كارهاي عملياتي در هوشمندسازي شهرهاي جهان از آنجا كه اين تعاريف و بررسي
هاي موفق در تجربه يافته دنياكشورهاي توسعه هاست.سازي اين پروژهسوم قرار گرفته، لذا خود، عامل بسياري از عقيم

را شرط كافي براي هوشمند شدن  ICTهوشمندسازي شهرهايشان، بر خالف تصور مديران شهري كشورهاي جهان سوم، 
هاي انساني و ذهني شهروندان را در پيشبرد هوشمندسازي شهرهايشان مورد هاست نقش سرمايهدانند و ساليك شهر نمي

  اند. توجه و اهميت قرار داده
هاي موفق شهرهاي هوشمند جهاني، مشاركت توان چنين نتيجه گرفت كه در پروژهتر ميتر و دقيقورت جزئيبه ص

شهروندان و دولت در كنار هم، نقش مهمي ايفا نموده است. اين در حالي است كه در جهان سوم اين فكر نادرست جا 
د شد. دستيابي به اين مهم، اتفاق نظر مديران بر شده، خود به خود هوشمند خواه  ICTافتاده است كه شهري كه صاحب 

سازي مديريت هوشمندسازي شهر است. در يك تعريف جامع از شهر هوشمند و عملياتي سازي سيستماتيك و يكپارچه
ايران يكي از مسائل مبتالبه هوشمندسازي شهرها، نبود فرآيند و غيرسيستماتيك عمل كردن در مسير هوشمندسازي است. 

تحقيق نيز از نگاه كارشناسان، هيچكدام از الزامات فرايندهاي اساسي ده گانه در مديريت هوشمند شهر كرمان در در اين 
  هاي هوشمندسازي دنياست.نظر گرفته نشده است. فرآيندهايي كه ضمانت سيستماتيك عمل كردن در اجراي پروژه
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