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 چکیده 
بسیاری از کشورها در مراحل مختلفی از فرآیند گذار به شهری هوشمند، سعی در ارزیابی مطالعات انجام یافته در ارتباط  

با شهرهای خود، از جمله رصد مجامع علمی، دارند؛ که در این رهگذر، قادر باشند نقاط ضعف و به عبارتی حوزه های  

ت که تاکنون، مطالعات انجام یافته در مجامع علمی کشور مورد ارزیابی  د. اما مسئله این اسنشناسایی گرد  ه مغفول ماند

هدف اصلی این پژوهش، واکاوی روند مطالعات حوزۀ شهر هوشمند در مجامع علمی  و واکاوی واقع نگردیده است. لذا 

پژوهش از نوع  کشور ایران می باشد؛ تا با شناسایی زمینه های کم کار و ضروری، بر این حوزه ها تمرکز شود. این  

مقاله که در پایگاه استنادی سیویلیکا در بازۀ   310کاربردی علم سنجی بوده؛ و روش تحلیل محتوا انجام شد. اطالعات 

ده سالۀ   مطالعه    1389-1399زمانی  زمان و جغرافیا  موضوع،  بعد  از سه  و سپس  است، گردآوری شد؛  نمایه شده 

درصد از مقاله ها، بدون مورد مطالعه و با روشی مروری و به صورت   83بر اساس یافته های تحقیق، نزدیک به  گردیدند.  

توصیفی قرار گرفتند؛ که در این میان، بیش از یک سوم مقاله ها بر رویکردی فناورانه متمرکز بوده اند؛ و در مقاله هایی 

. بر مبنای نتایج تحقیق، به لحاظ  تمرکز داشته اندله ها بر تهران  درصد مقا  35که دارای مورد مطالعه بودند؛ بیش از  

موضوعی و جغرافیایی؛ و نیز مشارکت در تولید مقاله ها در استان های کشور توزیع یکنواختی وجود ندارد. ضمن این که  

های کاربردی در مجامع  با توجه به بازۀ زمانی ده ساله و تحوالت پرشتاب جهانی، تکامل از مقاله های مروری به مقاله  

 علمی کشور مشاهده نمی گردد. 
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 مقدمه

افزایش جمعیت به همراه نسبت روزافزون شهرنشینی و تداوم این رشد، پیامدهای زیان بار و مشکالتی را برای شهرها)مهره  
همکاران،  و  محیطی412:1398کش  زیست  کیفیت  افت  قبیل  از   )(Gago et al,2013:750)اقتصادی مسائل   ،- 

جمشیدی،  و  ازدحام،  تراکم  (،288:1396اجتماعی)سرایی  و  آلودگی   شهری  هایبافت  اقتصادی، -اجتماعی  نابرابری  باال، 
 که  (؛20:1395همکاران،  و  بار آورده است )موحد...، به    و  شهر   فقر  تداوم  و  تمرکز  و  فضایی  گسیختگی  دار،مسئله   و  ناپایدار
 بروز   حادتری  صورت  به  شهری  کالن  مناطق  در  جمعیت  شتابان  رشد  نرخ  دلیل  به  کشورهای در حال توسعه  در  ویژه  به

 (. 412:1398همکاران،(. لذا از نگرانی های هر جامعه ای، افزایش این مسائل است)مهره کش و  4:1381است)تورانیان،  نموده
در راستای کمک به کاهش این نگرانی های ناشی از افزایش مسائل شهری و نیز رفع نیازها و خواسته های روزافزون  

پدیده ای با عنوان    -مبتنی بر توانایی های فناوری اطالعات و ارتباطات   -میالدی  2010جوامع شهرنشین، به ویژه از سال  
بسیاری از کشورهای جهان در این مسیر گام برداشته و بعضی نیز صفت شهر هوشمند  »شهرهای هوشمند« طرح شده و  

درصد از تولید    60شهرها  که این    نکته قابل توجه این است،  را با فعالیت هایی که انجام داده اند، برای خود برگزیده اند.
 خواهند داشت.  2025ناخالص ملی کل دنیا را در سال 

طات و تکنولوژی ارتباطی، برای هوشهمندتر شهدن و مو ر شهدن، در اسهتفاده از منابع اسهتفاده می شههرهای هوشهمند، از ارتبا
کنند. در نتیجه باعث ذخیرۀ انرژی و هزینه، تحویل خدمات بهتر و کیفیت زندگی بهتر و کاهش رد پای محیطی می شود. 

تونل ها، ریل ها، متروها، فرودگاه ها، بندرها،  شههر هوشهمند می تواند، تمام زیر سهاخت هایش را، مانند: جاده ها، پل ها،
همچنین شهههرهای هوشههمند می توانند فرصههت های    .ارتباطات، آب، برق و حتی سههاختمان های بزر ، بهینه تر نماید

در این راسههتا،    .محور بلکه برای تمامی شههرکت ها ایجاد کنند  -کسههو و کار جدید را نه تنها برای شههرکت های فناوری
میلیارد دالر رسهیده بود، انتظار می رود که با رشهدی    8/36میالدی به    2016حوزۀ شههر هوشهمند که در سهال  حجم بازار
لذا، با توجه به شهواهد موجود، مطالعه و تحقیق  . میلیارد دالر برسهد  7/88میالدی به     2025درصهدی؛ در سهال    3/10برابر  

نهه تنهها یهک انتخهاب، بلکهه یهک ههههرورت هسهههت؛ و خواههد   در شههههرههای کشهههور  در حوزۀ شههههرههای هوشهههمنهد
 (.7:1400بود)سجادیان،

در چنین فضایی، با غلبۀ پارادایم شهر هوشمند در جهان، پژوهشگران بسیاری در سطح جهان، بیش از پیش، بر مطالعات 
در جستجوگر گوگل    در حوزۀ علمی شهرهای هوشمند تمرکز نموده اند. شاهد آن که عبارت جست و جوی »شهر هوشمند«

(. همچنین، تعداد مقاالت انتخاب 31:1396میالدی به صورت چشمگیری افزایش داشته است)خلیلیان گورتانی،   2012از  
(. این عالقۀ زیاد هم در مطالعات نظری  14:1397رشدی تصاعدی داشته است )دامری،  2010شده در گوگل اسکالر، از سال  

پژوهشگر مطرح شهرهای هوشمند در   1در سراسر جهان مشاهده می گردد. دامری   و هم کاربرد واقعی شهرهای هوشمند
( با  2017جهان در کتاب »پیاده سازی شهر هوشمند؛ ایجاد ارزش اقتصادی و عمومی در سیستم های نوآورانۀ شهری« )

های هوشمند«  بررسی مقاالت علمی موجود در اسکوپوس نشان می دهد که مقاالت دارای کلمات »شهر هوشمند/ شهر
( بوده 2010مورد در    18و    1997مورد )در مقایسه با یک مورد در    532به میزان    2014در عنوان یا کلمات کلیدی در سال  

است. این بدان معنا است که تعداد مقاالت در مورد این موهوع به طور نمائی افزایش یافته است. این بررسی همچنین 
شهرهای هوشمند در نشریات علمی و تمامی علوم انسانی منتشر شده است؛ نه تنها  نشان می دهد که مقاالتی در مورد  

( کامپیوتر  )حسابداری    63علوم  مهندسی  و  مقاالت(  از  و    33درصد  کار  و  اجتماعی، کسو  علوم  بلکه همچنین  درصد( 
طبقه بندی می شوند؛   مدیریت، علوم محیطی، هنر و علوم انسانی و غیره است. چندین مقاله در بیش از یک حوزه دانش

 (.  75- 76:1397که ماهیت بین رشته ای تحقیق شهر هوشمند را مشخص می کند)دامری،

 
1 Dameri 
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کشور ایران نیز، که شهرهایش با مسائل و معضالت بسیاری روبرو می باشد، چندی است در این مسیر گام برداشته؛ و در  
و بدنۀ اجرایی کشور، گام هایی اجرایی را در این راستا برداشته  این ارتباط، محققان در داخل کشور، تحقیقاتی را انجام داده؛  

واکاوی  اند. اما مسئله این است که وهعیت تولیدات علمی در کشور مشخص نیست.  لذا، این پژوهش به هدف واکاوی  
 رداخت:  مطالعات حوزۀ شهر هوشمند در مجامع علمی کشور ایران، در چارچوب پاسخگویی به سوال های زیر به تحقیق پ

 روند زمانی پژوهش های حوزۀ شهرهای هوشمند در مجامع علمی کشور چگونه بوده است؟  ▪
 روند موهوعی پژوهش های حوزۀ شهرهای هوشمند در مجامع علمی کشور چگونه بوده است؟  ▪
توزیع جغرافیایی مشارکت در تولید پژوهش های حوزۀ شهرهای هوشمند در مجامع علمی کشور چگونه   ▪

 بوده است؟ 
شارکت های بین رشته ای در تولید پژوهش های حوزۀ شهرهای هوشمند در مجامع علمی کشور  م ▪

 چگونه بوده است؟
پاسخ به این سوال ها از آن سو هروری است که بتوان با شناسایی حوزه های پرکار و کم کار این حوزه، از انجام کارهای  
تکراری کاسته و بر موهوعات کمتر کار شده تمرکز شود؛ که حاصل برنامه ریزی بهتر در راستای حرکتی هدفمند به سوی 

آوری این تحقیق از آن سو می باشد؛ که اولین پژوهش در کشور، در  نو هوشمندسازی شهرهای کشور ایران خواهد بود.  
 حوزۀ شهرهای هوشمند، در ارتباط با مقاله های تولید شده در مجامع علمی کشور می باشد. 

 

 پیشینۀ پژوهش

و یا به    , به غیر از پژوهش هایی که تنها به بعد فنی شههر هوشهمند -به طور کلی پژوهش ها در حیطۀ شههرهای هوشهمند
 دستۀ کلی تقسیم بندی نمود:  3را می توان به  -رتبه بندی این گونه شهرها پرداخته اند

یک دسههته که به طور کلی به تبیین مفهوم و ویژگی های شهههر هوشههمند در مجموع و یا با تاکید بر   ✓
که از آن جمله می یکی از مولفه ها و یا اسهتخرا  مولفه ها، معیارها و شهاخص های شههر هوشهمند می پردازند  

(،  2012)  4(، آنهاسهههتهازیها2011)  3(، نهام و پهاردو2011)  2(، بولتون و همکهاران2015)1توان بهه آلبینو و همکهاران
(،  1397(، پوراحمد و همکاران )1395(،موالیی و همکاران )2017)  6(، آلدایر و تاوالبه2015)  5پولتراک-زاگرسههکا

( و 1398(، نسهترن و پیرانی )1398(، فقیه خراسهانی و همکاران )1398ه)(، گهرخوا1397فالح تفتی و همکاران)
 ( اشاره نمود.1399مقتدری )

( که به صههورت کیفی به سههنجش تحقیقاتی  2020)7همچنین پژوهش هایی مانند آدیارتا و همکاران ✓
 که در زمینۀ شهرهای هوشمند منتشر شده اند، دستۀ سوم تحقیقات شهر هوشمند هستند.

به دستۀ آخ ✓ با توجه  تنها  یا  پایدار و  مانند توسعه  از نظرگاه های مختلف  پژوهش هایی است که  ر، 
شاخص های شهر هوشمند، نسبت به ارزیابی شرایط کشور، شهر و منطقه ای اقدام نموده اند باشد؛ که از آن 

(، 1396مکاران) (، لطفی و ه1395(، کشکولی و صیدبیگی) 2017) 8جمله می توان به پژوهش آناند و همکاران 
( همکاران  و  مقدم  زاده)1397قادری  بهزادفر)1398(،مهدی  و  آباد  یزدان  شکری  و 1398(،  زاده  اسماعیل   ،)

(، 1399(، عزیزی ) 1399(، راه نجات )1398(، لطفی و همکاران )1398(، رهائی زاده و همکاران)1398همکاران )
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 . ( اشاره نمود1400( و سجادیان )1400فیروزی و همکاران )
اما با توجه به پژوهش های فراتحلیل در حوزۀ شهرهای هوشمند در داخل و خار  از کشور می توان به موارد زیر اشاره  

 نمود.

از    -مدرک نمایه شده در پایگاه استنادی »وب آف ساینس«  4696(، اطالعات کتابشناختی  1398مرادی)در داخل کشور،  
را از بعد جغرافیایی)کشورهای جهان( و موهوع )شاخص    -(1396انجام پژوهش)دی ابتدای نمایه سازی مقاالت تا زمان  

های شهر هوشمند: فناوری اطالعات،حکمرانی هوشمند، محیط هوشمند، حمل و نقل هوشمند، انرژی هوشمند، اقتصاد  
ای در حوزۀ شهرهای هوشمند و شهروند هوشمند( تجزیه و تحلیل نموده است، که در واقع تاکیدی بر لزوم تعامالت رشته  

 هوشمند بوده است.
(، در مقاله ای با عنوان »واکاوی روند کاوش ها در مطالعۀ شهرهای هوشمند در ایران 1398همچنین فیروزی و سجادیان )

(، در مقاله ای با عنوان »روندشناسی کاوش ها در  1399و کشورهای منتخو همسایۀ جنوبی«؛ و پوراحمد و همکاران )
( در مقاله ای با  1399مطالعاتی شهرهای هوشمند در کشور ایران با توجه به روند جهانی«؛ و فیروزی و همکاران ) حوزۀ  

عنوان »تحلیل تطبیقی بر روند کاوش ها در حوزۀ مطالعاتی شهرهای هوشمند در ایران با کشورهای پیشرو در جهان«؛ که  
مردم هوشمند، زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند، حکمروایی هوشمند، مبتنی بر مولفه های زیرساخت فناوری،    -این هر سه،  

از رسالۀ دکتری سجادیان )  -محیط هوشمند و تحرک هوشمند  از  1400مستخر   برندآفرین  الگویی  با عنوان »تبیین   )
ستجوهای تکنوشهر هوشمند رودکناری در راستای انسان گرایی شهری )مطالعه موردی: کالنشهر اهواز( می باشند، روند ج

اینترنتی را با بهره گیری از گوگل ترند مورد واکاوی قرار گرفتند؛ و به این نتیجه رسیدند که روند جستجوها متناسو با روند 
جهانی نبوده؛ و به عبارتی تغییر روند از شهرهای الکترونیک به شهرهای هوشمند، متناسو با تغییر پارادایم در جهان انجام 

 نیافته است. 
(، یک بررسی »گزارش اسکوپوس« بر روی مقاالت علمی نشان می دهد که مقاالت  2017خار  از کشور، دامری)اما در  

مورد )در مقایسه    532به میزان    2014دارای کلمات شهر هوشمند/شهرهای هوشمند در عنوان یا کلمات کلیدی در سال  
است که تعداد مقاالت در مورد این موهوع به طور    ( بوده است: این بدان معنا 2010مورد در    18و    1997با یک مورد در  

نمایی در چهار سال گذشته،  افزایش یافته است. این بررسی همچنین نشان می دهد که مقاالتی در مورد شهرهای هوشمند 
علوم  در نشریات علمی و تمامی علوم انسانی، علوم کامپیوتر و مهندسی، حسابداری، علوم اجتماعی، کسو و کار و مدیریت،  

-(،»ویالنوا2018«) 1محیطی، هنر و غیره به چاپ رسیده است. در این راستا، محققین دیگری چون »لیتراس و ویزوی 
 ( بر لزوم تعامالت رشته ای در ابعاد و جنبه های مختلف تاکید نموده اند.2015«)2و همکاران   وزالسر

با عنوان »م2020) 3ایبانیسکو و همکاران فهوم گیج کننده شهر هوشمند در اروپای مرکزی و شرقی: ( نیز در مقاله ای 
میالدی، عالوه   2019تا    2000مروری بر ادبیات طراحی شده برای سیاست توسعه، با مطالعۀ پژوهش های انجام یافته از  

ده در این بر واکاوی سیاست های توسعه در ارتباط با شهرهای هوشمند، به این نتیجه رسیدند که تعداد مقاله های ارائه ش
 بازۀ زمانی به صورت پایدار در حال افزایش بوده است.

(، در مقاله ای با عنوان »فراتحلیل تحقیقات شهر هوشمند و پیامدهای تحقیقاتی آیندۀ  2021) 4همچنین، برند و همکاران 
اکون و  کامپلیت  سورس  بیرینس  کامپلینت،  سرچ  آکادمیک  استنادی  های  پایگاه  از  گیری  بهره  با  سامانه آن«  در  لیت 

دستۀ مقاالت تجربی، مفهومی، تحقیقات پایۀ تکنولوژیکی، تحقیقات دیگر و مقاالت   5آبسکوهاست، در ابتدا مقاالت به  
هجری شمسی( شتاب   1387میالدی )  2008غیرمرتبط تقسیم بندی نمودند. در نهایت به این نتیجه رسیدند که در سال  

 
1 Lytras,Visvizi 
2 Villanueva-Rosales  

3 Ibanescu 

4 Brend et al 
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تجربی است و بر این امر تاکید   -رسیدند که روند حرکت به سوی تحقیقات کمییافت. همچنین در نهایت به این نتیجه  
نمودند که موهوعات مربوط به »پذیرش فناوری«، »منابع انسانی«، »تعامل با ذینفعان«، »زیرساخت دیجیتالی«، »برنامه  

 ریزی شهری« و »توسعه شهری« نیاز به تحقیقات بیشتری در آینده دارد.
میالدی در جهان شدت یافته؛ و به عبارتی تغییر    2008-2010در حوزۀ شهرهای هوشمند در بازۀ زمانی  در کل، پژوهش ها  

روند از پارادایم شهرهای الکترونیکی به شهرهای هوشمند در این بازۀ زمانی در جهان و به ویژه کشورهای پیشرفته اتفاق 
اقتصاد  افتاده است. بر مبنای پژوهش های انجام یافته، شهرهای هوشمن ابعادی شامل فناوری، مردم هوشمند،  د دارای 

هوشمند، زندگی هوشمند، محیط هوشمند، تحرک هوشمند و حکمروایی هوشمند می باشند؛ لذا با توجه به ابعاد متعدد و 
پیشنه   مبنای مرور  بر  باشد.  بین رشته ای و کار گروهی متخصصان رشته های مختلف می  به تعامالت  نیاز  آن  متنوع 

هش ها، توجه به توسعه پایدار به عنوان هدف نهایی استقرار شهرهای هوشمند در جهان مورد توجه خاص می باشد.در  پژو
چنین فضایی در نسل سوم و متاخرترین پژوهش ها در حوزۀ شهرهای هوشمند، مردم هوشمند به عنوان مهمترین رکن  

 ن به این مولفه اختصاص داده شده است. شهرهای هوشمند مطرح گردیده است و پژوهش های متعددی در جها
 

 مبانی نظری

 فرهنگی،  اجتماعی،  مختلف  های  عرصه  در  دانش  و  اطالعات   نقش  و  شد  اطالعات  عصر  وارد  بشری  جامعه  1980  دهه  از
  فناوری،   و  ارتباطات  اطالعات،  مانند  مفاهیمی  یافت؛ و  افزایش  المللیبین  و  ملی  محلی،  سطوح  در  اقتصادی؛  و  سیاسی
سواد  کارآفرینی  و  نوآوری  پیشین  رایج  مفاهیم  جایگزین  محور،  دانش  توسعه  در   کلیدی  مفاهیم  عنوان  به  اطالعاتی  و 

 (؛ و در این ارتباط شهرهای هوشمند طرح گردیده اند.154:1397مقدم، بهبود  و نژاد گردید)حاتمی
 Bacic et)است  شده   حاهر  جا  همه  در  ایمحاوره  و  علمی  اقتصادی،  سیاسی،  گفتمان  در  هوشمند«  »شهر  اصطالح

al,2008:277)از بیش علمی مقاالت و  المللی بین های گذاری سیاست در هوشمند« »شهر مفهوم گذشته دهه دو در . لذا 
 تمرکز  زمان،   آن  در.  رفت  کار  به  1990  دهه   در  بار  نخستین  برای  واژه  . این (Albino et al,2015:1)است  شده   عمومی  پیش
  هوشمند«  اجتماعات  برای  کالیفرنیا  »موسسه   بود.   شهرها  درون  مدرن  های  زیرساخت  به  توجه  با  مدرن  ICTاهمیت    روی  بر
 شود  طراحی  ایگونه  به  باید  شهر   یک  اینکه  و  اجتماعات  نمودن  هوشمند  چگونگی  روی  بر   تمرکز  برای  نخستین ها  میان  در
 .(Alawadhi et al,2012)بود  برد، بهره اطالعات تکنولوژی از تا

  است.   انگیز  بحث  بسیار  هوشمند  شهر  مفهوم  که  دهد  می  نشان  هوشمند  شهرهای  حوزه  در   مرتبط  ادبیات  بر  مختصر  مروری
  به  غیره و دیجیتال« »شهر »شهردانش«، مجازی«، »شهر باهوش«، »شهرهای مانند: اصطالحات مشابه، پیداش  واقع در

  متنوع   هوشمند  شهر  تعاریف  بنابراین  (.10:1397مفیدی،  و  زاده  است)رهوی  افزوده  اصطالح  این  مفهومی  سردرگمی
 شود)محمدی می  یافت ها گزارش  و ادبیات در زیادی تعریف های اصطالح این برای و  (Nam ,Pardo,2011:283)هستند
 Boulton et)است  جریان  در   آن  از   مفهومی  ارائه  و  هوشمند  شهر  تعریف  جهت  در  تالش   بنابراین  (.12:1398دیگران،  و

al,2011)(Beretta,2018:116)  که نیست  تعجو  جای  لذا  شده   هوشمند  شهر   از  تعریف  190  از  بیش ؛  شناسایی 
  های )زیرساخت  تکنولوژی  بنیادی  عوامل  به  توجه  با  که   است  هوشمند، شهری  (. در هر حال، شهر7:1395است)طریحی، 

  های سرمایه  روی  بر  دولت(  و  )سیاست  نهادها  و  سازمانها  و  آموزش(  )خالقیت، تنوع و  مردم  افزاری(،سخت  و  افزارینرم
 بخشد می را ارتقاء  زندگی  کیفیت  مشارکتی حکومت  طریق از و  نماید می گذاری سرمایه ها زیرساخت  و انسانی اجتماعی،

(Caragliu et al,2009) . 
 بررسی  بنابراین، دارد. مختلفی برای مردم مختلفی معانی هوشمند جامعه یا هوشمند شهر یک شده ذکر تعاریف به توجه با

 باشد: مفید تواندمی دهد، نمی معنی هوشمند شهر آنچه

 است؛  اقتصادی -اجتماعی توسعۀ مفهوم فناوری نیست.یک مفهوم یک −
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 شوند؛ می اجرا درازمدت دیدی با که است مدتی کوتاه طرح های رشته یک اغلو نیست. درازمدت پروژه یک لزوماً −

 است؛  بخشی چند و بعدی چند مفهوم یک نیست. منفرد بخشی  یک مفهوم −

 است محور خدمت  بلکه محورنیست، زیرساخت −

  ارتقای   برای  هدفی  برای  ایوسیله  اغلو  جهان و  سراسر   در  مالحظه  قابل   نتایج  با  جهانی  جنبشی  نیست.  محلی  ایپدیده −
 پایدار است؛  اقتصادی و جدید شغلی فرصت رفاه، تجدیدپذیر،آموزش، بهداشت، انرژی 

  به   منوط   موفقیت  هستند،  مهمی  عوامل  اینها  اگرچه  شود؛  نمی  تعیین  سرمایه   یا  فناوری  با  هوشمند  شهر   یک  موفقیت −
 (. 64:1400سینگ،  و است)پلوتون گروهی میان هماهنگی و رهبری بصیرت،

 

 
 )استخراج و ترسیم: نگارندگان( شهر هوشمند در یک نگاه  . 1شکل 

 
تجزیه و تحلیل بررسی ها نشان می دهد، شهرهای هوشمند سیستم های چند بعدی هستند و حتی چارچوب هایی که، 

یم اولیه بیشتر بر یک بعد خاص تمرکز کرده اند، اهمیت ابعاد دیگر را رد نکرده اند. بسیاری از ابعاد و عناصری که، در مفاه
توسط محققین مختلف پیشنهاد شده است، غالبا با هم همپوشانی دارند. از دیدگاه کلی، عوامل شش گانۀ: »اقتصاد، مردم،  
زندگی، حکمروایی، محیط و تحرک هوشمند« از جامعیت بیشتری برخوردارند و به نوعی ابعاد نظری محققین دیگر را نیز 

(. فرآیند هوشمندسازی در شهرهای دنیا به دو شیوه مرسوم است: ایجاد 17:1397پوشش می دهند)رهوی زاده و مفیدی،
 (. 14:1397شهرهای هوشمند و هوشمند کردن شهرهای موجود)افضلی ننیز و همکاران، 
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 )استخراج و ترسیم: نگارندگان(  مولفه های شهر هوشمند  . 2شکل 

 
مند، اساسا چند بعدی بوده، و مبتنی بر تفکر سیستمی و بنابراین، همان گونه که مشاهده می گردد، ماهیت شهرهای هوش

 جامع نگر، برای دستیابی به موفقیت، نیاز به پیروی از فلسفۀ تعامالت میان رشته ای است. 
 

 روش تحقیق

مدرک   310این پژوهش از نوع کاربردی علم سنجی بوده؛ و به روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل  
ارائه؛ و در این    1399تا انتهای سال    1389منتشر شده در پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد که در مجامع علمی کشور از  

پایگاه، به علت هدف محوری پژوهش که آگاهی از روند مطالعات در حوزۀ   انتخاب این  پایگاه نمایه شده است. چرایی 
شد. لذا پایگاه استنادی سیویلیکا به عنوان بزرگترین پایگاه مجامع  شهرهای هوشمند در مجامع علمی کشور است، می با

 علمی کشور با توجه به ویژگی های خاص دیگر این پایگاه انتخاب گردید.
دهی مناسبی داشته باشد تا بتواند مقاالت کنفرانسی کشور را به  گذاری و رتبههدف سیویلیکا این است که سیستم ارزش 

گذاری مقاالت بنا به تعداد ارجاعاتی است که به آنها  روند مورد نظر این پایگاه، ارزش  امتیازدهی کند.بهترین شکل ممکن 
شود. برای پیشبرد چنین سیستمی نیاز است که مراجع مقاالت تجزیه و تحلیل شوند و استناداتی که به مقاالت موجود  می

شروع    1394بندی مقاالت کنفرانسی در سیویلیکا از سال  رتبه  پروژه   دقت سنجیده و بررسی گردند.در پایگاه داده شده به 
گرفته به مقاالتشان در سیستم موردنظر  های ناشر هم بنا به استنادات صورتها و ژورنال شده و در جریان است. کنفرانس

وم ملی، تنها تامین پایگاه سیویلیکا عضو کنسرسیوم محتوای ملی است؛ و در این کنسرسی  بندی هستند.سیویلیکا قابل رتبه
مرکز علمی ایران بر مبنای تعداد مقاالت  430کنندۀ داده های کنفرانس ها و همایش های تخصصی کشور ایران است؛ و 

 نمایه شده آنها در سیویلیکا نمایه شده است. 
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ست، امکان  در مطالعۀ حاهر، با توجه به هدف پژوهش که آگاهی از روند مطالعات شهرهای هوشمند از مجامع علمی ا
دسترسی به تمام جامعه مورد نظر و نیز دستیابی به نتایج دقیق تر، نمونه گیری انجام نشده است. الزم به ذکر است، که از  

در نظر گرفته شده است؛ که در این تاریخ اولین مقالۀ در حوزۀ شهر هوشمند با عنوان    1389آن سو ابتدای بازۀ زمانی سال  
ین نقش ذینفعان سازمان در میزان اهمیت استراتژی فناوری اطالعات از نگاه شهر هوشمند« در  »ارائۀ چارچوبی برای تعی

با   المللی مدیریت شهری  بین  بار در مجمع علمی »اولین کنفرانس  اولین  ارائه گردیده است. هر چند که  مجامع علمی 
عنوان »ارتقای خدمات شهری و بکارگیری ، برای بار نخست محوری با  1389خرداد ماه   17- 18رویکرد توسعۀ پایدار« در  

  11تکنولوژی های نو به منظور ایجاد شهر هوشمند« به صورت مستقیم به شهر هوشمند اختصاص داده شد؛ و بعدها در  
، اولین همایش ملی شهر هوشمند که به طور کامل به شهر هوشمند اختصاص داشت در پایگاه سیویلیکا  1393دی ماه  

 نمایه شده اند.
و در چهارچوب مرور نظام مند استفاده گردیده است؛ و برای تهیه   Excelی انجام تحقیق، فرمول نویسی در نرم افزار  برا

نقشه به هدف دستیابی به پهنه بندی جغرافیایی از استان های دخیل در تولید مقاله های حوزۀ شهرهای هوشمند در کشور  
 بهره گرفته شد. Google Earthو  Arc GISدر مجامع علمی از نرم افزارهای 

الزم به ذکر اسههت که، مرور نظام مند، نوعی مرور ادبیات اسههت که با تمرکز بر یک سههوال واحد تالش می کند تمامی  
شهوهد تحقیقات مهم مرتبط با آن سهوال را شهناسهایی، ارزیابی، انتخاب و ترکیو کند. روش مرور نظام مند، مشهابه هر روش  

اجرایی اسههت که به نوبۀ خود شههامل مراحل متعددی می باشههد. به زعم »میر« و »شههپرد«، این  علمی دیگر دارای فرآیند 
مراحل عبارتنداز تعریف مساله، مکان یابی و انتخاب تحقیقات، ارزیابی انتقادی تحقیقات، گردآوری داده ها، تحلیل داده ها 

.»تومهاس و (Mair,Shepperd,2011)و بهازبینی ادبیهاتو ارائهۀ نتهایج، تعبیر و تفسهههیر نتهایج و بهبود و بهه روز رسهههانی مرور  
همکاران« مراحل زیر را برای مرور نظام مند بیان داشهته اند: تعریف مسهاله، جسهتجوی ادبیات، اسهتخرا  و ارزیابی داده ها، 

ر پژوهش ( یک محقق نظام مند مراحل زیر را د2007تحلیهل داده ها و ارائۀ گزارش نههایی. اما از نظر »زوی« و »چانگ«)
. 4. انتخاب تحقیقات واجد شههرایط؛  3. جسههتجوی ادبیات؛ 2. تنظیم سههوال؛ 1(:  15:1394خود انجام می دهد)قربانی زاده،

 . ترکیو، تعبیر و تفسیر و گزارش داده ها.5استخرا  داده ها و ارزیابی کیفیت و اعبار آن؛ 
نگ«، بعد از تنظیم سوال تحقیق، برای جستجوی  این پژوهش نیز با پیروی از مراحل پژوهش نظام مند »زوی« و »چا

ادبیات تحقیق، ابتدا به جستجوی بانک های اطالعاتی مقاالت درون کشور پرداخت؛ که در انتها بانک اطالعاتی سیویلیکا،  
به سبو جامعیت و نیز سابقۀ آن انتخاب گردید. سپس با بهره گیری از کلید واژۀ » شهر هوشمند«، نسبت به استخرا   

قاالت اقدام نمود. در ادامه، با مطالعه مستندات استخراجی، مقاالتی انتخاب گردید که در متن نیز به شهر هوشمند پرداخته م
بودند و تنها به در  نام شهر هوشمند در عنوان یا چکیده یا واژگان کلیدی اکتفا نگردید. بعد از انتخاب تحقیقات واجد  

نتخاب شده در محیط اکسل تشکیل گردید؛ تا در مراحل بعد نسبت به استخرا  و نیز  شرایط، پایگاه داده ای از مقاالت ا 
 تجزیه و تحلیل داده های مستخر  از این مقاالت اقدام گردد. 

 

 یافته های تحقیق

مروری نظام مند روند مطالعات حوزۀ شهر هوشمند در مجامع  در این پژوهش، با توجه به هدف اصلی پژوهش که همانا  
برونداد علمی شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت که از نظر قالو سند، می   310مجموع  ور ایران می باشد؛ در  علمی کش

توان آنها را در دستۀ مقاالت منتشر شده همایش ها، کنفرانس ها و کنگره ها که در پایگاه استنادی سیویلیکا تحت نام  
پاسخ به سوال از چگونگی روند زمانی پژوهش های انجام یافته در مجامع کنفرانس دسته بندی شده است، قرار داد. در  

، و 1395، همان گونه که مشاهده می گردد، بیشترین تعداد، متعلق به سال  3در شکل شماره  علمی، گفتنی است که،  
 تعلق دارد. 1389کمترین آن به سال 
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 27                                   روند مطالعات حوزۀ شهر هوشمند در مجامع علمی کشور ایران مرور نظام مند /و همکاران انیسجاد

 

 
 .  روند زمانی کل مقاالت  3شکل 

 

مشاهده می گردد، از کل همایش های نمایه شده، در این بازۀ زمانی، تنها   1جدول شماره    همچنین، همان گونه که در
درصد به همایش هایی اختصاص یافته است، که حداقل در یکی از محورهای آن از شهر هوشمند استفاده شده است.    88/0

درصد بوده است؛ و   10/0شمند دارند،  این در حالی است که این میزان در ارتباط با همایش هایی که در عنوان، شهر هو
 درصد بوده است.  03/0درصد مقاالت شهر هوشمند نسبت به کل مقاالت نمایه شده در این فاصله زمانی 

 

 . نسبت مقاله های شهر هوشمند به کل مقاالت نمایه شده در روند زمانی کل مقاالت  1جدول 

 

تعداد کل 
همایش 
های نمایه 
 شده

تعداد کل 
مقاالت  
 نمایه شده

تعداد همایش 
های شهر 
هوشمند  
 )عنوان( 

تعداد همایش 
های شهر 
 هوشمند 
 )محورها( 

تعداد  
مقاالت  
شهر 
 هوشمند 

 درصد

مقاالت  
شهرهای 
هوشمند از  
 کل مقاالت 

درصد از کل  
 همایش ها 
 )عنوان( 

درصد از کل  
 همایش ها 
 )محورها( 

1389 195 32085 0 1 1 00003/0 0 51/0 

1390 259 44233 0 0 2 00004/0 0 0 

1391 261 51395 0 0 2 00004/0 0 0 

1392 273 71899 0 1 7 00009/0 0 37/0 

1393 392 89174 0 5 17 02/0 00001/0 27/1 

1394 620 135221 0 6 22 02/0 0 97/0 

1395 748 113574 2 11 76 07/0 27/0 47/1 

1396 686 92169 2 7 50 05/0 29/0 02/1 

1397 408 54887 0 3 30 05/0 0 73/0 

1398 850 129061 2 15 61 05/0 23/0 76/1 

1399 750 115021 0 14 52 04/0 0 87/1 

    310 63 6 928719 5442 جمع کل

پایگاه اطالعاتی ، روند ارائۀ مقاالت شهر هوشمند در مقایسه با کل مقاالت نمایه شده در این  4در این راستا، در شکل شماره  
 در درون کشور به هدف درک شفاف تری از روند آورده شده است. 
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 . روند زمانی ارائۀ مقاالت شهر هوشمند در مقایسه با کل مقاالت نمایه شده 4شکل 

 
بر اساس یافته های تحقیق بیشترین درصد مقاالت به تفکیک موهوع به ترتیو به زیرساخت به لحاظ روند موهوعی نیز،  

یافته   23/ 26ناوری)ف انجام  مروری  و  کیفی  کمی،  صورت  به  مقاله  ماهیت  به  توجه  با  که  ها  شاخص  کل  درصد(، 
هوشمند)28/ 71است) محیط  هوشمند)  03/9درصد(،  تحرک  هوشمند) 1/7درصد(،  حکمروایی  مردم 1/7درصد(،  درصد(، 

درصد    23/3نیز کمترین تعداد مقاله ها با  درصد( اختصاص یافته است. در انتها  6/ 13درصد( و زندگی هوشمند)45/6هوشمند) 
 (. 5شمارهبر اقتصاد هوشمند تمرکز یافته اند)شکل 

 

 
 . روند موضوعی کل مقاالت به تفکیک موضوع 5شکل 

 
همچنین روند موهوعی مقاالت با محوریت شهر هوشمند در ارتباط با سایر موهوعات، نشان می دهد؛ که بیشترین موهوع  

درصد،   33/12درصد می باشد. بعد از این موهوع به ترتیو مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با    45/79توسعۀ پایدار با  
 (.6شمارۀدرصد قرار گرفته اند)شکل  1/ 37 درصد و در انتها رشد هوشمند با 85/6گردشگری با 
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 29                                   روند مطالعات حوزۀ شهر هوشمند در مجامع علمی کشور ایران مرور نظام مند /و همکاران انیسجاد

 
 . روند موضوعی مقاالت با محوریت شهر هوشمند در ارتباط با سایر موضوعات 6شکل 

 
درصد بیشترین    67/35(، استان تهران با  2بر مبنای یافته های تحقیق )جدول شمارهاز جهت توزیع جغرافیایی مشارکت نیز،  

مقاالت علمی در مجامع علمی کشور داشته است؛ و از استان های ایالم، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد مشارکت را در تولید  
 تا انتهای بازۀ این پژوهش، مقاله ای در مجامع علمی اراده نگردیده است، تا در سیویلیکا نمایه گردد. 

 
 در مجامع علمی کشور. استان های مشارکت کننده در تولید مقاله های حوزۀ شهرهای هوشمند  2جدول
 درصد استان ردیف  درصد استان ردیف 

 34/1 آذربایجان غربی  15 67/35 تهران  1

 19/1 همدان  16 43/31 مرکزی  2

 19/1 خراسان جنوبی  17 79/11 خراسان رهوی  3

 04/1 گلستان 18 8/8 فارس 4

 04/1 هرمزگان 19 01/7 اصفهان 5

 04/1 شمالی خراسان  20 12/6 آذربایجان شرقی 6

 89/0 خوزستان  21 18/4 گیالن 7

 89/0 کرمانشاه  22 39/2 سیستان و بلوچستان 8

 89/0 اردبیل  23 1/2 کرمان  9

 45/0 لرستان 24 94/1 قزوین 10

 3/0 کردستان  25 79/1 یزد 11

 3/0 البرز  26 79/1 قم 12

 3/0 زنجان 27 64/1 سمنان 13

 15/0 محال و بختیاری چهار  28 64/1 مازندران  14

 
، به هدف پهنه بندی از استان های با معیار سطح دخالت در تولید مقاالت در حوزۀ  2بر مبنای نتایج حاصل از جدول شمارۀ

شهرهای هوشمند در مجامع علمی کشور ایران، استان های کشور به شش سطح شامل بدون مشارکت )ایالم، بوشهر و  
تان، لرستان، البرز و چهارمحال و بختیاری(، مشارکت کم )اردبیل، کهکیلویه و بویراحمد(، مشارکت خیلی کم )زنجان، کردس

آذربایجان غربی، قزوین، همدان، کرمانشاه، خوزستان، قم، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و 
مشارکت زیاد )خراسان  بلوچستان، هرمزگان، کرمان، یزد و سمنان(، مشارکت متوسط )اصفهان، گیالن و آذربایجان شرقی(،  
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، توزیع جغرافیایی 7رهوی و فارس( و مشارکت خیلی زیاد )تهران و مرکزی( رده بندی نمود.در این راستا، در شکل شماره 
 استان های دخیل در مقاله های علمی در حوزۀ شهرهای هوشمند در مجامع علمی کشور آورده شده است. 

 

 
 . نقشه توزیع جغرافیایی استان های دخیل در مقاله های علمی در حوزۀ شهرهای هوشمند  7شکل 

 

 42/10درصد(، اصفهان )25درصد(، مشهد )  2/29همچنین بر اساس یافته های پژوهش حاهر، به ترتیو شهرهای تهران )
 ها را به خود اختصاص داده اند. درصد( مطالعه موردی در مقاله  25/6درصد( و تبریز و گرگان ) 33/8درصد(، شیراز )

 

 
 مورد مطالعه در مقاله ها   5. تصویر ماهواره ای 8شکل 

نویسنده مشارکت داشته اند، که بعضی حضور پر رنگ تری  708در این بازۀ زمانی، در راستای مشارکت بین رشته ای نیز، 
نمودار زیر مشخص است، بیشترین سهم متعلق به سال  در چند مقاله و در طی چند سال داشته اند. همان گونه که در  

 درصد بوده است. 28/0با  1389درصد؛ و کمترین سهم از آن سال  23/ 3با  1395
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 31                                   روند مطالعات حوزۀ شهر هوشمند در مجامع علمی کشور ایران مرور نظام مند /و همکاران انیسجاد

 
 . مقایسۀ نویسندگان مشارکت کننده در طی بازۀ زمانی مورد مطالعه 9شکل 

 

و علوم کامپیوتر، شهرسازی، جغرافیا و به ترتیو شامل فناوری اطالعات  -رشتۀ علمی 40در طی این سال ها، در مجموع 
برنامه ریزی شهری، معماری، علوم مدیریت، عمران، برق و الکترونیک، منابع طبیعی و محیط زیست، علوم اجتماعی، هنر  
و گرافیک، علوم تربیتی، جغرافیای روستایی، فیزیک، پدافند غیرعامل، اقتصاد، حسابداری، آمایش سرزمین، سیستم اطالعات 

ی، حقوق، کارآفرینی، مکانیک، ژئومورفولوژی، اقلیم، مدیریت صنعتی، مهندسی شیمی ونفت، مدیریت صنعتی، طراحی  مکان
صنعتی، مهندسی صنایع، اکوتوریسم، علوم سیاسی، معدن، زمین شناسی، تاریخ، هوا و فضا، مهندسی انرژی، زبان انگلیسی  

درصد از مقاله ها متعدد به ده رشتۀ اول بوده است    54/90ین تعداد  و پیراپزشکی مشارکت داشته اند؛ که در این بین از ا
 (. 10شمارۀ )شکل 

 

 
 رشته های علمی مشارکت کننده نسبت به کل رشته ها در بازۀ زمانی مورد مطالعه 10. درصد  10شکل

 

به بعد  افزایشی بوده است؛ و بیشترین تراکم مشارکت رشته های   1394بر اساس دیگر یافته های تحقیق، تراکم در بازۀ  
 (. 11شمارۀ بوده است)شکل  1395تحصیلی در سال 
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 . مقایسه حجم مشارکت رشته های علمی در طی سال های بازۀ زمانی مورد نظر  11شکل 

 
به لحاظ رتبۀ علمی، به ترتیو بیشترین حجم مشارکت مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسان ارشد و سپس 

 (. 12استادیاران بوده است)شکل شماره 

 

 
 . مقایسه حجم مشارکت رتبه های علمی در طی سال های بازۀ زمانی مورد نظر 12شکل 

 
در طی این مدت، بیشترین تعداد به لحاظ نویسندگان همکار در یک مقاله مربوط به مقاالت با دو نویسنده و در مرتبۀ بعد  

 (. 13سه نویسنده و بیشتر، و در انتها تک نویسنده ها بوده اند)شکل شماره 
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 33                                   روند مطالعات حوزۀ شهر هوشمند در مجامع علمی کشور ایران مرور نظام مند /و همکاران انیسجاد

 
 . مقایسه طبقه بندی مقاالت به لحاظ تعداد مشارکت کننده ها در هر مقاله  13شکل 

 
همچنین شکل زیر، توزیع تعداد مشارکتها را در بازۀ زمانی مورد نظر نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می گردد،  

 (. 14به بعد بوده است)شکل شماره 1394بیشترین تراکم از سال 
 

 
 . مقایسه توزیع تعداد مشارکت کننده در هر مقاله در طی سال های بازۀ زمانی مورد نظر 14شکل 

 
درصد مقاالت، متعلق به رشته های علمی یکسان بوده است؛ و بقیه متعلق به همکاری رشته   12/58جموع کل، تعداد از م

های مختلف بوده است؛ که بیشترین تعداد را به ترتیو رشته های علمی فناوری اطالعات، شهرسازی و سپس جغرافیا و  
مانند مهندسی پزشکی، ژئوموفولوژی، علوم اجتماعی، اقتصاد  برنامه ریزی شهری به خود اختصاص داده اند، و رشته هایی

شهری، حقوق، آب و هواشناسی، آمایش سرزمین، زراعت و فیزیک، تنها در کنار سایر رشته های دیگر مشارکت داشته 
 (. 15اند)شکل شماره 
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 . مقایسه درصد مشارکت رشته های علمی یکسان در هر مقاله 15شکل 

 
رشته علمی دیگر در مقاالت مشارکت   7همچنین بیشترین میزان مشارکت متعلق به فناوری اطالعات بوده است که با  

رشته( و معماری )مشارکت   6داشته است؛ و رتبه های بعدی آن به ترتیو شامل جغرافیا و برنامه ریزی شهری)مشارکت با  
 (. 16شمارۀ  رشته( بوده است)شکل  3با 
 

 
 ف ارتباطات مشارکت رشته های علمی غیر یکسان در هر مقاله در بازۀ زمانی مورد پژوهش . گرا 16شکل 
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 35                                   روند مطالعات حوزۀ شهر هوشمند در مجامع علمی کشور ایران مرور نظام مند /و همکاران انیسجاد

همان گونه که در این شکل مشاهده می گردد، بیشترین حجم تراکم مشارکت ها در یک سوم باالیی جدول است؛ و ارتباط  
ا، به جز تنها یک مورد، در دو سوم پایین  ها بین این رشته ها با دو سوم انتهایی گراف بسیار پایین است و ارتباطی تقریب

 رشته های علمی مابین یکدیگرشان وجود ندارد.
همچنین، بیش از دو سوم مقاالت در بازۀ زمانی مورد نظر، مقاالتی توصیفی و مروری و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و  
اسنادی است؛ که تنها به مواردی چون: »شهر هوشمند چیست؟«، »مزایای شهر هوشمند« و اینچنین پرداخته اند؛ و نیز 

شمارۀ درصد از مدل بهره گرفته اند)شکل    14وردی بوده؛ و نیز فقط حدود  درصد کل مقاالت، دارای مطالعۀ م  21تنها حدود  
17 .) 
 

 
 . نمودار مقایسه روش های انجام پژوهش در مقاالت در بازۀ زمانی مورد پژوهش 17شکل 

 
توصیفی و  ، مشاهده می شود، بیش از دو سوم مقاالت دارای رویکردی  18در این راستا، همان گونه که در شکل شماره  

مروری هستند، موردی که همچنان در طی سال ها، همان گونه که در شکل زیر دیده می شود، توفق اش را حفظ نموده 
 است. 

 

 
 . نمودار مقایسۀ توزیع رویکردهای مقاالت در بازۀ زمانی مورد نظر18شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری

 روند زمانی

هر چند ارائۀ مقاالت در مجامع علمی کشور، در طی بازۀ زمانی مطالعاتی این پژوهش، روندی صعودی داشته است، اما این  
 1395روند یک روند پایدار نبوده؛ و به عبارت بهتر یک روند با نوسان های زیاد بوده است؛ به گونه ای که بعد از سال  
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بوده است. همچنین درصد مقاالت شهر هوشمند به کل مقاله های نمایه شاهد روندی کاهشی و سپس افزایشی پرنوسان 
شده در پایگاه استنادی سیویلیکا به مانند تعداد مقاالت ارائه شده، عالوه بر پیروی از یک روند پرنوسان سهم اندکی را به 

درصد بوده است که با   0/ 07، به مقداری حدود 1395خود اختصاص داده است؛ به گونه ای که بیشترین مقدار آن در سال  
توجه به اهمیت شهرهای هوشمند به عنوان محیط غالو زندگی انسان ها در آیندۀ کشور، سهم اندکی است. این نتایج می 

( و 1399(، فیروزی و همکاران )1399(، پوراحمد و همکاران )1398تواند مویدی بر نتایج تحقیقات فیروزی و سجادیان)
 ( باشد. 1400سجادیان )

(، )ایبانیسکو و  75:1397(، )دامری،22:2021این در حالی است که بر مبنای نتایج پژوهش هایی همچون )برند و همکاران،
(، این روند به صورت سریع و پایداری در این بازۀ زمانی در حال 31:1396( و نیز )خیلیان گورتانی،74:2020همکاران،  

 افزایش بوده است.

 

 روند موضوعی 

بر فناوری؛ و عدم توجۀ کافی به سایر مولفه های شهر هوشمند به ویژه اقتصاد هوشمند، زندگی هوشمند و  تاکید بسیار  
مردم هوشمند در ارتباط با روند موهوعی پژوهش مشاهده می گردد. به عبارت دیگر، به صورت متوازن به همۀ ابعاد و  

ر پرداخته نشده است. این در حالی است که بر مبنای مولفه های شهر هوشمند در مقاالت ارائه شده در مجامع علمی کشو 
متاخرترین رویکرد به شهرهای هوشمند؛ مولفۀ مردم هوشمند پایه ای ترین مولفۀ شهرهای هوشمند بوده؛ و شهر هوشمند 
  به عنوان ابزاری در راستای دستیابی به کیفیت باالی زندگی محسوب می گردد. در این چارچوب، بنا به پژوهش های

(؛ ؛اقتصاد 2020( و باهاری و همکاران )2016(، گالپرینا و همکاران )2017انجام یافته از جمله وینودکومار و همکاران ) 
هوشمند، توجیه کنندۀ هوشمندسازی شهرها به عنوان راهبردی در راستای افزایش بهره وری و کارآمدی محسوب می 

 گردد. 

ان موهوع غالو در ارتباط با شهرهای هوشمند در هماهنگی با رویکرد غالو  همچنین، هر چند انتخاب توسعۀ پایدار به عنو
پدافند غیر عامل، گردشگری و سایر   از جمله مدیریت بحران و  قابل توجهی در سایر حوزه ها  اما خال  در جهان است؛ 

 موهوعات شهری و منطقه ای در پژوهش های انجام یافته در مجامع علمی کشور مشاهده می گردد. 
 
 وزیع جغرافیایی ت

در زمینۀ توزیع جغرافیایی نیز، عدم تعادل بسیار چشمگیری مابین استان های کشور در تولید مقاالت علمی در مجامع علمی 
کشور مشاهده می گردد. شاهد این که بیش از یک سوم کل مقاله ها در استان تهران تولید می گردد؛ و حجم تولیدات سه 

درصد تولیدات علمی را در حوزۀ شهرهای هوشمند در کل   80خراسان رهوی بر روی هم حدود  استان تهران، مرکزی و  
استان در رده های با مشارکت کم و خیلی کم قرار گرفته؛ و حتی سه استان در این   21کشور به خود اختصاص داده اند؛ و  

قرار می گیرند. لذا عدم تعادل جشمگیری در   میان مشارکتی نداشته اند؛ و تنها چهار ستان در رده های زیاد و خیلی زیاد
توزیع جغرافیایی استان ها به لحاظ مشارکت در تولیدات مقاله های علمی در حوزۀ شهرهای هوشمند در کشور مشاهده  

 می گردد. 
ین  همچنین این عدم تعادل در مطالعات موردی تحقیقات انجام یافته در کشور نیز مشاهده می گردد. شاهد این که، در ا

مورد نیز شهر تهران به تنهایی حدود یک سوم مطالعات را به خود اختصاص داده است؛ و مطالعات موردی شش شهر  
شهر دیگر    123درصد مطالعات موردی را تشکیل داده است؛ و    85تهران، تبریز، گرگان، مشهد، اصفهان و شیراز بیش از  
ه، رشت، زاهدان، همدان، یزد، کرمان، اردبیل، اراک و بندرعباس؛ بر و کالنشهرهایی چون کر ، قم، اهواز، کرمانشاه، ارومی

 درصد باقیمانده را به خود اختصاص داده اند. 15روی هم 
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 37                                   روند مطالعات حوزۀ شهر هوشمند در مجامع علمی کشور ایران مرور نظام مند /و همکاران انیسجاد

 مشارکت بین رشته ای 

نتایج تحقیق، میانگین   آید؛ که در    28/2بر مبنای  رشتۀ علمی مختلف در امر    40نویسنده برای هر مقاله به دست می 
مقاالت حوزۀ علمی شهرهای هوشمند در مجامع علمی کشور مشارکت داشته اند؛ که نمایانگر میانگین  تولیدات علمی در  

درصدی هر رشتۀ علمی در این تولیدات بوده است. اما در این مورد نیز توزیع متوازنی مشاهده نمی گردد.   12/ 9مشارکت  
و علوم کامپیوتر، شهرسازی، جغرافیا و برنامه ریزی    درصد مقاالت متعلق به ده رشتۀ فناوری اطالعات  90/ 54شاهد این که  

شهری، معماری، مدیریت، عمران، برق و الکترونیک، محیط زیست، علوم اجتماعی و هنر و گرافیک می باشد؛ و مشارکت  
  10رشتۀ علمی دیگر در مجموع کمتر از ده درصد از مقاالت تولید شده بوده است؛ و حتی در این میان، در مجموعۀ    30

رشته برتر، تنها رشته های فناوری اطالعات و علوم کامپیوتر و تا حدودی جغرافیا و برنامه ریزی شهری در حد میانگین  
درصد و بیشتر بوده اند؛ و تنها رشتۀ فناوری اطالعات و علوم کامپیوتر حدود یک چهارم تولید مقاالت را به خود   9/12

 اختصاص داده است. 
اتید با رتبۀ علمی دانشیاری و استادی؛ و حجم باالی مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد در  همچنین مشارکت ناچیز اس

تولیدات مقاالت علمی در این حوزه در مجامع علمی کشور کامال احساس می گردد؛ که با توجه به چنین هرمی از نویسندگان  
موجو کیفیت نازل پژوهش ها گردیده است. شاهد    با رتبۀ علمی نازل و عدم همراهی دانشیاران و اساتید در انجام پژوهش

آن که بیش از دو سوم پژوهش ها به صورت مروری و توصیفی؛ و در حد تعریف شهرهوشمند، مزیت ها و تا حدودی 
 زیرساخت ها انجام پذیرفته است. 

اهیت بین رشته ای  درصد پژوهش ها حاصل کار محققان با رشته یکسان بوده است؛ که این مغایر با م 60همچنین حدود 
 و سیستمی شهرهای هوشمند می باشد. 

 
 پیشنهادهای اجرایی پژوهش 

بر مبنای نتایج کلی تحقیق، عدم هماهنگی با تغییرات پارادایم از شهرهای الکترونیکی به شهرهای هوشمند؛ و نیز نبود 
ندهای زمانی، موهوعی، جغرافیایی؛  سرعت و حجم کافی پژوهش ها در زمینۀ شهرهای هوشمند؛ و به ویژه عدم تعادل در رو

و عدم مشارکت کافی و متعادل از سوی رشته های علمی مختلف در مقاالت ارائه شده در مجامع علمی کشور ایران مشاهده  
 می گردد. با چنین مسائلی این پژوهش پیشنهادهای اجرایی زیر را بر مبنای یافته های خود، به شرح زیر ارائه می نماید:

ردایم از شهرهای الکترونیکی به شهرهای هوشمند، از جمله مهمترین موارد پایه ای و اساسی تغییر پا ▪
 است؛ که پژوهش پیشنهاد می نماید.

افزایش سهم مقاالت در حوزۀ شهرهای هوشمند، با توجه به اهمیت آن، هروری است. در این ارتباط   ▪
 پیشنهاد می گردد، بر تعداد مجامع علمی با موهوع تخصصی شهرهای هوشمند در کشور افزوده شود. 

گونا ▪ های  مولفه  و  ابعاد  زمینۀ  در  ها  پژوهش  انجام  در  توازن  گردید،  مشاهده  که  گونه  گون  همان 
شهرهای هوشمند رعایت نگردیده است؛ پیشنهاد می گردد، مجامع علمی با موهوعات تخصصی هر یک از ابعاد 

 شهرهای هوشمند؛ به ویژه در زمینه های اقتصاد شهری، زندگی هوشمند و مردم هوشمند برگزار گردد. 

را می توان در چهارچوب شهرهای هو ▪ از موهوعات شهری و منطقه ای  شمند، مورد دامنه وسیعی 
محوری  گنجاندن  به  شهری  مختلف  علمی  مجامع  در  که  گردد؛  می  پیشنهاد  پژوهش  لذا  دارد.  قرار  تحقیق 

 مختصص به شهرهای هوشمند در ارتباط با موهوع محوری آن پژوهش اقدام گردد. 

عدم تعادل در تولیدات علمی استان های کشور مسئلۀ مهمی است که مشاهده می گردد؛ لذا پژوهش  ▪
شنهاد می نماید با سیاست گذاری درست علمی در راستای تعادل بخشی تولیدات علمی در حوزۀ شهرهای پی

 هوشمند در کشور ایران حرکت نمود.
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توسط  ▪ مطالعاتی؛  مورد  داشتن  بدون  و  نازل  کیفیت  با  توصیفی  و  مروری  مقاالت  زیاد  بسیار  سهم 
می دانشیاری و استادی در زمینۀ شهرهای هوشمند در دانشجویان کارشناسی ارشد بدون حضور اساتید با رتبۀ عل

با  که  نماید؛  می  پیشنهاد  لذا تحقیق،  نیست.  انکار  و  قابل چشمپوشی  است؛ که  واقعیتی  علمی کشور  مجامع 
سیاستگذاری علمی در راستای ارتقای هرم رتبۀ علمی در انجام پژوهش ها در حوزۀ شهرهای هوشمند؛ در مجامع 

 ش مقاالتی اقدام نمود که از کیفیت مناسبی برخوردار باشند. علمی؛ نسبت به پذیر

 

 منابع 
تهران(،    6(، هوشمندسازی، رویکردی در تحقق توسعۀ پایدار شهری )مطالعه موردی: منطقه  1398اسماعیل زاده، حسن و همکاران)

 .145-157، صص 1398، بهار 1، شمارۀ51پژوهشی جغرافیای انسانی، دورۀ -فصلنامه علمی 
(، اولویت بندی شاخص ها در فرآیند هوشمندسازی شهرها )مطالعۀ 1397ی ننیز، مرهیه، مدیری، مهدی، فرهودی، رحمت اهلل)افضل

 .11-29، صص 35، شمارۀ پیاپی9پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال -موردی: شهر کرمان(، فصلنامۀ علمی 
(، تبیین مفهوم و ویژگی های شهر هوشمند، 1397حسین، پارساپشاه آبادی، شهرام)پوراحمد، احمد، زیاری، کرامت اله، حاتمی نژاد،  

 .26-5، صص1397، فروردین 58فصل نامه باغ نظر، سال پانزدهم، شمارۀ
درخشان، (، شهرهای هوشمند امروز و فردا: فناوری بهتر، زیرساخت و امنیت، ترجمۀ محمدرها  1400پلوتون، جوزف. ان؛ سینگ، ایندو )

 تهران، انتشارات کلمات 
(، روندشناسی کاوش ها در حوزۀ مطالعاتی شهرهای هوشمند در کشور  1399پوراحمد، احمد؛ فیروزی، محمدعلی؛ سجادیان، مهیار )

،  1399، تابستان44ایران با توجه به روند جهانی، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، دورۀ دوازدهم، شمارۀ  
 .177-198صص 

(، تبیین و تدوین نظام مدیریتی منطقۀ کالن شهری )جنبه های نهادی( )مطالعۀ موردی: منطقۀ کالن شهری  1381تورانیان، فضیلت)
 شیراز(، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت.

ریزی شهری، مشهد، انتشارات پاپلی و انتشارات  (، نظریۀ پیچیدگی، شهر و برنامه  1397حاتمی نژاد، حسین و حسین بهبودی مقدم)
 .کتاب امید

 (، شهر پایدار هوشمند، اصفهان، انتشارات جنگی/ جاودانه. 1396خلیلیان گورتانی، ابراهیم)
(، پیاده سازی شهر هوشمند ایجاد ارزش اقتصادی و عمومی در سیستم های نوآورانه شهری، ترجمۀ حسین  1397دامری، رناتاپائولو)

 انتشارات کتاب امید. -نژاد،مصطفی هرائینی و سحر مصباحی،مشهد، انتشارات پاپلی حاتمی
(، نسبت سنجی حکمروایی خوب و شهر هوشمند )مطالعه موردی: تهران(، فصلنامه راهبرد اجتماعی 1399راه نجات، میترا و همکاران) 

 .67-90، صص 1399، بهار34فرهنگی، شماره
(، امکان سنجی ایجاد شهرهای پایدار و هوشمند در ایران مورد  1398حسین محمدی و رحیم سرور)رهائی زاده مهابادی، کامران،  

علمی فصلنامه  ایران،  شرق  جنوب  منطقه  شماره  -مطالعه:  دهم،  سال  ای(،  منطقه  ریزی  )برنامه  جغرافیا  ، 1پژوهشی 
 .643-658،صص1398زمستان

 . (، شهر هوشمند، تهران، انتشارات سیمای دانش1397مفیدی)رهوی زاده، اعظم سادات و محمدرها 
 ای: نیاز دیروز، رویکرد امروز، زیرساخت فردا. (، بررسی فراگشت آموزش و پژوهش میان رشته1388زاهدی، کیوان)

هشی مطالعات  پژو  -(، تبیین و تحلیل ماهیت و کارکرد میان رشته ای، فصل نامۀ علمی1389سجادی، سید مهدی، نورآبادی، سولماز)
 .41-19، صص1389، بهار2میان رشته ای در علوم انسانی، دورۀ دوم، شمارۀ

(، تبیین الگویی برندآفرین از تکنوشهر هوشمند رودکناری در راستای انسان گرایی شهری )مطالعه موردی:  1400سجادیان، مهیار )
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده اادبیات و علوم  کالنشهر اهواز(، رساله دکتری، به راهنمایی: دکتر محمدعلی فیروزی،  

 انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. 
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(، بررسی الگوهای رشد کالبدی شهر ارومیه و ارائۀ یک الگوی بهینه به منظور افزایش  1396سرایی، محمدحسین و زهرا جمشیدی)
 .287-265، صص1396، تابستان2، شمارۀ5غرافیای برنامه ریزی شهری، دورۀپژوهشی پژوهش های ج -فشردگی، فصلنامۀ علمی 

(، کاهش معضالت زیست محیطی در بافت های ارگانیک و قدیمی با رویکرد  1398شکری یزدان آباد، شادی و مصطفی بهزادفر)
پژوهشی    -ی(، فصلنامه علمیشهر هوشمند )مرور ادبیات و ساخت چهارچوب مطالعات میانی با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه ا

 115-128، صص 1398، بهار54مدیریت شهری و روستایی، شماره
(، کارگاه شهر هوشمند و ملزومات آن، سازمان فناوری و اطالعات شهرداری تهران و دانشکده مهندسی و علوم  1395طریحی، علی)

 کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی.
مند در توسعه شهری منطقه ای)نمونه مورد مطالعه شهر جدید هشتگرد(، فصلنامه  (، بررسی نقش شهر هوش1399عزیزی، فاطمه)

 780-792، صص 1399، تابستان2رهبافتی در مدیریت بازرگانی، شماره
،  85(، تبیین جامعه شناختی مفهوم و امکان حق به شهر هوشمند، دوماهنامه شهرنگار، پیاپی1398فقیه خراسانی، عباس و همکاران)

 14-22صص 
(، شناخت مولفه های شهروند هوشمند در محیط شهری با  1397الح تفتی، حامد، مجید حیدری شکنو و راهیه الماسی سروستانی)ف

علمی فصلنامه  یزد(،  شهر  مطالعه:  )مورد  فناورانه  یادگیری  دورۀ    -رویکرد  شهری،  مدیریت  و  اقتصاد  شماره7پژوهشی   ،25  ،
 59-76، صص 1397زمستان
(، تحلیلی تطبیقی بر روند کاوش ها در حوزۀ مطالعاتی شهرهای هوشمند  1399محمدعلی؛ پوراحمد، احمد؛ سجادیان، مهیار )فیروزی،  

شماره دوازدهم،  دوره  زاگرس،  انداز  چشم  شهری  ریزی  برنامه  و  جغرافیا  نامه  فصل  جهان،  در  پیشرو  با کشورهای  ایران  ، 43در 
 .95-116، صص 1399بهار

(، تدقیقی بر موانع تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز از منظر نظریۀ  1400محمدعلی؛ پوراحمد، احمد؛ سجادیان، مهیار )فیروزی،  
 . 8، ص1400، پائیز و زمستان 2آشوب، دو فصل نامه جغرافیای اجتماعی شهری، دوره هشتم، شماره

ر مطالعه شهرهای هوشمند در ایران و کشورهای منتخو (، واکاوی روند کاوش ها د1398فیروزی، محمدعلی؛ سجادیان، مهیار )
 .129-149، صص 1398، پائیز 41همسایۀ جنوبی، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، دورۀ یازدهم، شماره

با تاکید بر حمل و  (، ارزیابی پتانسیل پیاده سازی شهر هوشمند  1397قادری مقدم، پروین، محمد اسکندری  انی و محمود مرادی)
 159-185، صص 8نقل مورد مطالعه: شهر بیرجند، فصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی، شماره

 ، تهران، انتشارات بازتاب. CMA2(، روش تحقیق فراتحلیل با نرم افزار 1394قربانی زاده، وجه اهلل)
و صادق صیدبیگی) محمدرها  شهری1395کشکولی،  یکپارچه  مدیریت  علوم    (،  نوین  های  پژوهش  فصلنامه  پایدار،  سبز  شهر  و 
 . 27-44، صص 1395، زمستان3جغرافیایی، معماری و شهرسازی، شماره

(، شناسایی شاخص های مو ر بر مدیریت شهری در ایجاد شهر هوشمند، فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و  1398گهرخواه، فاطمه)
 . 30-39، صص 1398، بهار1مدیریت شهری، دوره پنجم، شماره

(، ارزیابی رابطه میان شهر هوشمند و کاهش مشکالت حمل و نقل عمومی در  1396لطفی، صدیقه، عامر نیک پور و سحر مهدوی)
 .21-38، صص 1396، پائیز24پژوهشی جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای، شماره -شهر ساری، فصلنامه علمی

بر کیفیت زندگی در شهر یزد، فصلنامه  1398ری )لطفی، نسترن، آفرین اخوان و سعید دهقان خاو تا یر شهر هوشمند و پایدار   ،)
 .29-40، صص 1398، زمستان57مدیریت شهری و روستایی، شماره

(، بررسی تجربیات جهانی شرکتهای استارآپ در حوزۀ شهر هوشمند، تهران، انتشارات دانش بنیان  1398محمدی، مهدی و همکاران)
 فناور.

، بهار و  1، شمارۀ5(، بررسی سیر موهوعی مطالعات حوزۀ شهر هوشمند، دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد، دورۀ1398)مرادی، شیما
 .161-139(، صص9)پیاپی1398تابستان

(، بازتعریف مفهوم شهرهای هوشمند و فرآیند هوشمندسازی شهرها بر مبنای سیر تحول مفهومی و عملکردی  1399مقتدری، فریناز)
، صص  1399، تابستان2، شماره1ند، فصلنامه گفتمان طراحی شهری؛ مروری بر ادبیات و نظریه های معاصر، دورهشهرهای هوشم

128-119. 
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پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری،  -(، تحلیل فضایی فقر شهری در کالن شهر تهران، فصلنامه علمی 1395موحد، علی و همکاران)
 .19-36، صص1395تابستان (، 15سال چهارم، شمارۀ سوم )پیاپی 

(، تبیین و واکاوی چگونگی هوشمندسازی شهرها در بستر مولفه ها  1395موالیی، محمدمهدی، گالره شاه حسینی و سمانه دباغچی)
 .75-93، صص 3، شماره6و عوامل کلیدی ا رگذار، فصلنامه نقش جهان، دوره

عه پایدار و چالش های دستیابی به شهر هوشمند پایدار، مجله شباک،  (، بررسی رابطه بین شهر هوشمند و توس1398مهدی زاده، معین)
 .119-128، صص 1398، مهر46شماره

(، تبیین عوامل مو ر کالبدی بر میزان زیست پذیری مناطق  1398مهره کش، ریحانه، صابری، حمید، مومنی، مهدی، اذانی، مهری)
، 2، شمارۀ7پژوهشی پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دورۀ  -شهری)مطالعه موردی: مناطق شهر اصفهان(، فصلنامۀ علمی

 429-411، صص1398تابستان
ای   پژوهشی مطالعات میان رشته-ای، فصلنامه علمی (، نقش ارتباطات در تحول و توسعه علوم میان رشته1388میرعابدینی، احمد)

 .19-56، صص4در علوم انسانی، دوره اول، شماره
(، تدوین و اعتبارسنجی معیارها و شاخص های توسعه شهر هوشمند)مورد مطالعه:منطقه سه شهر  1398نه پیرانی)نسترن، مهین و فرزا 

 147-164، صص 10، شماره پیاپی1، شماره6اصفهان(، فصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری، دوره
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