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 چکیده

 عمومی، یتامروزه نیازهای رو به افزایش در بسیاری از ابعاد مرتبط با زندگی شهری مانند: حکمروایی محیط، امن

اجتماعی و ...  هایفعالیت فردی، بین ترافیک، ارتباطات کنترل انرژی، مصرف در جوییصرفه شهری، ریزیبرنامه

تواند توسعه پایدار یک شهر را تهدید کند. در این وجود دارد. ناکامی در رسیدن به هر کدام از نیازهای ذکر شده می

 نمود بیان توانمی رشت شهر خصوص درباشد.  حلیک راه تواندد میو حکمروایی شهری هوشمن هوشمند شهر زمینه

 گیریتصمیم و صاحبان قدرت عملکردی یکپارچگی فقدان به دلیل شهر رشت فضایی گسترة هایچالش از بسیاری که

 برایجهت ارائه راهکارهایی  رشت شهر در شهری هوشمند حکمروایی سناریوهای واکاوی پژوهش این هدف لذا .است

 روش به هاداده گردآوری. و اکتشافی است تحلیلی -توصیفی انجام روش لحاظ به و کاربردی حاضر پژوهش. آینده است

شهر رشت در  شهری متخصصان کلیه آماری جامعه. باشدمی دلفی تکنیک بر مبتنی پیمایشی صورت به نیز و اسنادی

 به صورت گلوله گیریشیوه نمونه و نفر تعیین شد 04راسکو  نینقوا از  از استفاده با نمونه حجم باشند.می تحقیق زمینه

 برای مکافزار میکبا استفاده از نظر متخصصان و خروجی نرم احتمالی وضعیت 80پیشران کلیدی و  0. باشدمی برفی

اختیار  ( در 0تا  -0و  پرسشنامه ماتریس اثرات متقابل)وزن  شد گرفته نظر در رشت شهر آینده حکمروایی هوشمند

افزار سناریو ویزارد حاکی از آن است که سناریوهای  متخصصان قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل با استفاده از نرم

رسانی، مشارکت مردمی و شهروندسالای و مشارکت بسترسازی مناسب در زمینه آموزش شهروندی و ارتقاء آگاهی

مینه هوشمندسازی و پشتیبانی شهرداری از دولت هوشمند بخش خصوصی، ایجاد تمهیدات جهت افزایش بودجه در ز

 باشند.  آینده حکمروایی شهری هوشمند شهر رشت می ی بیشترین ارزش سازگاری در ادار
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 مقدمه

 زندگی شهری مناطق در ۰۲۰۲ سال تا جهان جمعیت از درصد ۶۶ که ودشمی بینیطبق اظهارات سازمان ملل؛ پیش
رشد جمعیت شهری و نیازهای رو به افزایش آنها، شهرنشینی سریع در کشورهای در حال توسعه، تغییرات . نمود خواهند
طات و های فناوری اطلاعات و ارتبازیستی، اقتصادی و حمل و نقل شهری، پیشرفتشناختی، معضلات محیطجمعیت

 Geng and)استهای برای حل این معضلات شدهحلریزان برای یافتن راهمنجر به تلاش مدیران و برنامه بوروکراسی

Zhang, 2021:1- 2 ). از ناشی مشکلات با مقابله برای آن پتانسیل به توجه با هوشمند در این خصوص شهر 
 باید عنوان نمود که (.Jiang and et al, 2020: 1344)استکرده جلب خود را به زیادی توجه سریع شهرنشینی

در زمینه یابد، لذا نمی تحقق فناوری هایحلراه و شدهتوزیع حسگرهای در گذاریسرمایه با تنها هوشمند شهر هایآرمان
 ,Aina and et al)ریزی و مدیریت شهری شهرهای هوشمند، رویکرد حکمروایی مورد توجه استبهبود برنامه

 داریهوشمند و پا یشهر ندهیآ کیمنجر به  تواندیم هااستیها و سروش یی،اوحکمر یهاوهیش در واقع (.2019:272
 (. Leitheiser and Follmann, 2020:896)دنشو

ترین شهر استان گیلان و کانون اداری و سیاسی بزرگترین و پرجمعیتباید بیان نمود که این شهر شهر رشت  در خصوص
هایش و داشتن پدیده نخست شهری جمعیت سیال زیادی را پذیرا است. رود. شهر رشت با توجه به ویژگیآن به شمار می

نه رویکرد شهر هوشمند های این جمعیت، نیازمند رویکردی جدید و کارآمد است که در این زمیبرآورده کردن خواسته
 هوشمندبرای  زیادی کارهای و ساز ،شهری مدیریتدر مجموعه در زمینه هوشمندسازی در شهر رشت  است.مطرح 

است و شهر رشت در حوزه شهر هوشمند در استان شده اندیشیده شهروندان زندگی کیفی سطح ارتقاء و خدمات نمودن
است. در خصوص هوشمندسازی بر ضرورت عنوان پایلوت معرفی شدهای آستارا، انزلی و لاهیجان بهگیلان همراه با شهره

توان بیان نمود که است. در واقع میهای دولت هوشمند تأکید شدهاصلاح فرآیندها و زیرساخت های مردمی،مشارکت
است.  گیریتصمیم و صاحبان قدرت عملکردی یکپارچگی فقدان به دلیل شهر رشت فضایی گسترة هایچالش از بسیاری

 باشد.ل زیر میاؤهوشمند و پاسخ به سشهری لذا هدف پژوهش حاضر واکاوی سناریوهای حکمروایی 
 رشت کدامند؟ در شهر شهری هوشمند حکمروایی سناریوهای سازگار

است که از جمله این شهر هوشمند و حکمروایی شهری هوشمند توسط نویسندگان متعددی مورد بررسی قرار گرفته
اتمی و ح(، ۰۲۰۲)۶هاو تی ۰(، تان۰۲۰۲)4و زو 3(، خو۰۲۰۲)۰رانچود (،۰۲۰1)1پنگ توان بهنویسندگان می

( اشاره نمود. اشتراک این مقالات در بحث فناوری توأم با 1311فر)(، صابری1311هاشمی و همکاران)(، 14۲۲همکاران)
 در حیاتی عاملی هوشمند حکمروایینقش دولت و مشارکت مردم در هوشمندسازی شهرها است و در این مقالات 

 گیریتصمیم افزایش طریق از شهری مدیریت بهبود هدف با هوشمند مدیریت. است شهری فناوری تبدیل فرآیندهای
است. در این مقالات بیان  شهری مدیریت بهبود دنبال به فرآیند این در مدنی فعالان و متناسب مشارکت و آگاهانه

نتایج  .گذاردمی شهروندان رضایت بر داریمعنی و مثبت در زمینه هوشمندسازی تأثیر شهروندان است که مشارکتشده
 بر اصولی توافق امّا ندارد، وجود شهرهوشمند مورد در مشخصی و ثابت تعاریف اگرچه که استداده نشان هاپژوهش ینا

 شدن بحرانی و پایداری سوم موج اهمیت از ناشی امر این چرایی .دارد وجود پایدار توسعه به رسیدن نهایی اهداف

 روی بر تعاریف این عمده تأکید همچنین،. است شهرها سترب زیستی درمحیط بخصوص و اقتصادی اجتماعی، هایچالش

 فناوری از استفاده منعطف، زیرساختارهای ایجاد وری،بهره ایجاد زندگی، کیفیت افزایش اجتماعی، فراگیری و برابری

                                                 
1 Peng 

2 Ranchod 
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 00                                                                             ارائه سناریوهای آینده حکمروایی شهری هوشمند و همکاران / زیاری

 بر لاوهع رویکرد این سازیپیاده جهت که داد نشان نتایج دارد. همچنین قرار زیستمحیط حفظ و ارتباطات و اطلاعات

گرفت.  نظر در را "کن اقدام محلی و کن فکر جهانی"شعار  باید سیستمی دیدگاه پژوهی وآینده تغییر، تئوری از استفاده
است. در خصوص پژوهش حاضر باید بیان نمود که در این ی ارائه شدههادیدگاهدر برخی تعاریف و تفاوت این مقالات 

سناریوهای  تقویتو واقع با ارائه سناریوها است. در پژوهی آمیخته شدهیندهپژوهش بحث حکمروایی شهری هوشمند با آ
 باید تصمیمات برای آینده حکمروایی شهری هوشمند در شهر رشت اتخاذ نمود. ،مطلوب و تضعیف سناریوهای بحرانی

 
  مبانی نظری

دیمی دارد. نخستین تصویر شهر منشاء اصلی توجه به فناوری و توسعه شهرها توسط طرفداران شهر هوشمند ریشه ق 
میلادی  1۶6۰در سال  "۰آتلانتیس جدید"با انتشار کتاب  1های کاربردی را فرانسیس بیکنهوشمند منطبق با فناوری

های شهر هوشمند به گران این عرصه نخستین پایهاز مشهورترین تحلیل "3مارک والیاناتوس"با این حال،  نمایان کرد.
 شهر باید عنوان نمود که عبارت(. 14۲1آنجلس معرفی نمود)مرکز تحقیقات هوشمد ایران، لسمعنای امروزی را در 

 کامل کاربرد طور کلی بهبه هوشمند شهر دیدگاه (.Muller and et al, 2019:1)شد پدیدار 111۲ دهه در هوشمند
 شهر یک نیاز مورد مؤلفۀ تنها ، فناوریحال این است. با متکی هاداده تحلیل و تجزیه و ارتباطات و اطلاعات هایفناوری

 رفتار تغییر شهری، جوامع در اجتماعی هایگذاریسرمایه بلکه شهر هوشمند همچنین بر نیست، واقعی هوشمند
 Lofgren and)است متکی شهروندان تعامل و اجتماعی رفتار و زیستیمحیط هایچالش به توجه با شهروندان

Webster, 2020:2). دیدگاه از شود: تبیین دیدگاه دو با تواندمی یکم و بیست قرن ابتدای در هوشمند یشهرها ظهور 
 افزایش و نوآوری هایقابلیت از جدیدی سطوح ایجاد از ناشی هوشمند شهرهای گسترش شهری، سیاست و ریزیبرنامه
 هوشمند شهرهای رشد اقتصاد، ظرمن از .است پایداری و کارایی به مربوط مشکلات به پرداختن دنبال به شهرها از تقاضا

باید  .( Tan and Taeihagh, 2020:1)است مهاجرت برای دافعه عامل یک و ایجاد انسانی سرمایه بالای تمرکز دلیل به
 شهروندان حقوق و رفاه که جایی است آینده، شهر ایجاد هدف به پاسخ عنوانبه هوشمند شهرهای الگویبیان نمود که 

 سراسر شهرهای .شودمی ارزیابی پایداری و زیستیمحیط دیدگاه از شهری ریزیبرنامه و صنعت ت واسشده تضمین هاآن
-Sanchez)هستند خود شهروندان زندگی کیفیت یا خدمات بهبود برای هوشمند شهر هایویژگی اجرای حال در جهان

Corcuera and et al, 2019: 1). اساسی مولفه سه به و کرد ساده توانیم را هوشمند شهر ایده تنوع و مفهومی دامنه :
  .(Ranchod, 2020:3283)نمود سازماندهی نهادی و انسانی فناوری،

 :دارد وجود هوشمند شهرهای در خصوص اصلی رویکرد دو

 سهامداران، یعنی محور، مردم رویکرد -۰ هاها و برنامهسیستم ها،معماری ها،زیرساخت مانند محور، فناوری رویکرد -1 
 .(Bibri, 2021:7)مرتبط هایداده و خدمات دانش، شهروندان،

 سطح -3 و زندگی؛ بهتر کیفیت -۰ کارآمد؛ منابع از استفاده -1: دهدمی وعده را منافع از اصلی حوزه سه هوشمند شهر 
  (. Lofgren and Webster, 2020:2)شفافیت بالای

 محیط هوشمند، تحرک هوشمند، اقتصاد: دارند نظراتفاق ندهوشم شهر اصلی بعد شش روی بر محققان از بسیاری    
  (.Gohari and et al, 2020:2)هوشمند حکمروایی و هوشمند زندگی هوشمند، افراد هوشمند،

 و خصوصی نهادهای دولتی، ادارات بین مشترک مدیریت یک طریق از بهینه مدیریت حکمروایی هوشمند مستلزم    
 عمل در آن کاربرد و دانش ایجاد توانایی هوشمند، مدیریت شهر، از برداریبهره در ناوریف از گیریبهره شهروندان،

 مشارکت بر مبتنی، هوشمند شهر مهم ویژگی عنوانبه هوشمند حکمروایی (. Lopez and Castro, 2021:17)باشدمی

                                                 
1 Francis Bacon 
2 The New Atlantis 
3 Mark Valianatos 
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 را داده تبادل و ارتباطات ی،همکار خدمات، یکپارچگی که هوشمند نظارتی زیرساخت اجرای برباشد و می شهروندان
 مفهوم از متفاوتی درک مختلف محققان اگرچه (.Lopes and Farooq, 2020: 18)است متکی کند،می تسهیل

 ویژهبه مدرن اطلاعات فناوری کمک به هوشمند حکمروایی که کنندمی تأکید هاآن همه دارند، امّا هوشمند حکمروایی
 :Liu and Qi, 2022)خوب قرار دارد حکمروایی اهداف به در جهت رسیدن وعیمصن هوش و بزرگ هایداده براساس

 که است هاییجنبه همچنین و دولتی مدیریت کارایی و اثربخشی افزایش هوشمند حکمروایی در کلیدی مسأله (.2
د عنوان نمود بای(. Yahia and et al, 2019:2)کندمی سهامداران بین بیشتر همکاری به تشویق را حکمروایی هوشمند

 اساس تواندمی شهود و گذشته تجربه براساس کورکورانه تمرکز جای و به کندمی نگاه جلو به هوشمند که حکمروایی
 هایداده هوشمند حکمروایی طریق از .کند فراهم آتی استراتژیک مدیریت برای مبنایی و بخشد بهبود را گیریتصمیم
 بهبود نیز گیریتصمیم کارایی شد و خواهد منجر به نوآوری مردمی دولت وردم در گیریو تصمیم شوندمی معرفی بزرگ
بسترهای اطلاعاتی حکمروایی هوشمند شهری کلید پر کردن شکاف بین فناوری  (.Liu and Qi, 2022: 2)یافت خواهد

 (. Kang and Wang, 2020:2)و حکمروایی است

 اجزای حکمروایی هوشمند عبارتند از:
 سازمان دولتی

مانند:  فرعی هایجنبه از ایگستره شامل عبارت این. است دولتی سازمان هوشمند حکمروایی ساختمانی بلوک اولین
 و اطلاعات فناوری مالی، منابع ارائه همچنین و هامسئولیت و هماهنگی ها،گیریتصمیم ها،نگرش ها،ها، استراتژیانگیزه

 هوشمند حکمروایی برای سازمانی ویژگی سه که نشانگر آن است اهتحلیل و تجزیه. است غیره و سازمانی فرهنگ
 عملیاتی. مدیریت( 3 و پاسخگویی( ۰ تعهد( 1: هستند حیاتی

 مشارکت شهروندان

 برای مفیدی پیشنهادها توانندمی شهروندان. است شهروندان مشارکت هوشمند حکمروایی ساختمانی بلوک دومین
میزان ( 1) از: عبارتند مربوطه هایمؤلفه .دهند ارائه بهتر سیاسی تصمیمات هب رسیدن در زمینه دولتی هایآژانس

  .شهروندان مشارکت برای انگیزه( 3) و کنندهشرکت جامعه ( نماینده۰شهری) حکمروایی در شهروندان مشارکت
 استفاده از فناوری

باید عنوان نمود که  .است ارتباطی و تیاطلاعا فناوری ویژهبه فناوری از استفاده هوشمند حکمروایی نهایی ساختمان
 شوند ومی گرفته کار به مشارکتی سنجش در خاص طوربه است، رشد به رو ارتباط انواع سایر از بیش که همراه هایتلفن

 و وب از استفاده در واقع افزایش .کنند آوریجمع محل در را هاداده از وسیعی مجموعه تا سازندمی قادر را شهروندان
 دهد،می افزایش را اطلاعات آزاد جریان تنها نه شهروندان توسط شده ایجاد محتوای نفع به اجتماعی هایرسانه زارهایاب

 .(Tomor and et al, 2021: 2-3)دهدمی پرورش را بیان آزادی و سیاسی - اجتماعی هایبحث عقاید، تنوع بلکه

 

 روش تحقیق

که به واکاوی سناریوهای  استو اکتشافی بوده تحلیلی -توصیفی امانج روش لحاظ به و کاربردی حاضر پژوهش  
های حکمروایی شهری از استخراج مؤلفه از پس راستا این حکمروایی شهری هوشمند در شهر رشت پرداخته است. در

ایی شهری های کلیدی حکمروپیشران مک به شناساییافزار میک، با استفاده از نرم)دلفی(منابع مختلف و نظر متخصصان
تحقیق کلیه  آماری جامعه. هوشمند پرداخته شد و سناریوهای حکمروایی شهری هوشمند در شهر رشت تدوین شد

)با نفر تعیین شد 4۰ راسکو قوانین حجم نمونه با استفاده ازباشد. متخصصان و مدیران شهر رشت در زمینه پژوهش می
از افراد متخصص شهر رشت در ارتباط با موضوع پژوهش انتخاب ها صرفاٌ توجه به تخصصی بودن موضوع پژوهش، نمونه

پیشران کلیدی در زمینه حکمروایی شهری هوشمند  1در این پژوهش .باشدمی برفی گلوله گیری،روش نمونه و شدند(
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اری گرا  پرداخته شد و ارزش سازگافزار سناریو ویزارد به بررسی توصیفشهر رشت تدوین شد که با استفاده از نرم
 سناریوهای حکمروایی شهری هوشمند در شهر رشت تعیین شد.

 
 های حکمروایی شهری هوشمندمؤلفه .1جدول

 منابع هاپیشران مؤلفه

 مشارکت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 

مشارکت بخش خصوصی 
های گذاری پروژهدر سرمایه

 هوشمندسازی

مومی، شهروندان، های عباید عنوان نمود که توسعه شهر هوشمند نیازمند حمایت سازمان
(. et al, 2020:291 and Laiاست) های خصوصیشرکتمحلی و  هایدولت

ترویج  گذاران خصوصیسرمایه محور در توسعه شهری هوشمند توسطدیدگاه فناوری
در شهر  تقویت بخش خصوصی(.  Bunders, 2020:215 andVarró شود)می

 حکمروایی شهری (. Malley and Smith, 2020:2هوشمند حائز اهمیت است)
 و شهروندان مشارکت پایه هوشمند بر شهر مهم هایویژگی از یکی عنوانبه هوشمند

شهر هوشمند فرآیند  (.۰6:131۶میشی،  چشم)استشده تشریح خصوصی/عمومی مشارکت
باشد که با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشارکت همه تحول پیوسته می
اعتماد ارکت شهروندان و آموزش شهروندان منجر به توانمندسازی و ذینفعان از جمله مش

 andLopes  شود)در راستای تحقق کیفیت زندگی و پایداری شهری میشهروندان 

Farooq, 2020:3 .)یکی دیگر از عوامل کلیدی توسعه شهر  اعتماد شهروندان
 Taeihagh,  andTanباشد)هوشمند در کشورهای در حال توسعه می

برای مشارکت مردم در  اجماع و وفاق ،اعتماد به یک شهر هوشمند (.0:1,8,9202 
شهرهای هوشمند برای دستیابی (.Kundu, 2019:31,38)شهر هوشمند اساسی است

تمرکز  مشارکت شهروندانبه شهرهای پایدارتر و عادلانه تر بر روی فناوری و  
آمیز شهرهای هوشمند (. اجرای موفقیت Irazabal and Jiron, 2020:24دارند)

است، زیرا شهروندان دلیل اصلی وجود شهر و  مشارکت شهروندانمستلزم پذیرش و 
یکی از ابعاد کلیدی (. Muller and et al, 2019:9)های آن هستندسیاست

گیری امور شهری را در تصمیم ساکنان شهریهایی هستند که حکمروایی هوشمند، روش
عناصر کلیدی شهر  مشارکت آنهاو  مردم(. 3293Ranchod, 2020:کنند)دخیل می

مشارکت تشویق برای (. Oetelaar, 2017: 20,21,23باشند)هوشمند می
 et al, and Sweetingدر شهرهای هوشمند یک هدف ستودنی است) شهروندان

در  مشارکت فعال شهروندانهای اصلی شهرهای هوشمند (. یکی از مشخصه2022:1
قرار دادن مردم در مرکز شهرهای (. et al, 2015:1 nda Castelnovoآن است)

های مشترک با شهروندان در طول چرخه سیاست به معنای ایجاد سیاست هوشمند
 مشارکتعنوان یک اکوسیستم نیاز به (. شهر هوشمند بهOECD, 2020:7است)

، یک شهر هرگز مشارکت ذینفعان(. بدون  Lubis, 2020:2 andPrasetyo )دارد
(. شهر هوشمند شهری است که et al, 2019:16 and Jossواند هوشمند باشد)تنمی

حکمروایی یک (. et al, 2020:11 and Jironدهد)را در مرکز توسعه قرار می مردم
باید در فرآیندهای  شهرونداناز جمله  ذینفعان مختلفشهر هوشمند مستلزم آن است که 

های پروژه(. Gohari and et al, 2020:3)گیری شرکت کنندریزی و تصمیمبرنامه
 ,Offenhuberکنند)تأکید می بر مشارکت شهروندانشهر هوشمند 

شهروند توان عنوان نمود که شهرهای هوشمند شهرهای می(. 2019:1567,1568
(. حکمروایی هوشمند روی et al, 2020:5 and Niculaهستند) متمرکز

et al,  and Herdiyantiارد)و دولت هوشمند تمرکز د مشارکتتوانمندسازی، 

و رضایت شهروندان موضوع مهمی برای مدیران  مشارکت شهروندان(. 2019:369
(. در شهر  Xu and Zhu,2020:1شهری جهانی در ساخت شهر هوشمند است)

امنیت، رضایت و رفاه شهروندان پرداخته  ،نقش شهروندان در شهرهوشمند باید به 
شهر هوشمند دارای (.  Uitermark andZandbergen 2020:1735 ,شود)

 گیریدر فرآیندهای تصمیم هایی برای مشارکت فعال شهروندانمکانیسم
در شهر هوشمند  مشارکت شهروندان(.  Arora, 2022:325 andGhosh باشد)می

V2 

اعتماد شهروندان به 
سازوکارهای مشارکت در 

 های هوشمندسازیپروژه
 

V3 

مشارکت شهروندان در 
 اجرای

 های هوشمندفناوری 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 26

https://jvfc.ir/article-1-170-fa.html


 1031(، تابستان 13فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده، دوره سوم، شماره دوم، پیاپی )                                                     03

 (.Tomor and et al, 2019:7, 8حائز اهمیت است)

 شفافیت

V4 

بودجه سازمانی در نظر 
گرفته شده برای 

 هوشمندسازی

 های تأمین مالیبرنامهشهرهای هوشمند نیازمند: فناوری، نوآوری، حکمروایی هوشمند و 
ویژه کشورهای در ن بهکشورهای سراسر جها(. Casini, 2017:3هستند) پشتیبانیو 

های شهر هوشمند با استفاده از ابزارهای فناوری حال توسعه، در حال اجرای برنامه
برای دستیابی به اهداف کارآمد و پایدار  های تأمین مالیحلراهنوآورانه و 

های (. یک شهر زمانی هوشمند است که دارای زیرساختMishra, 2019:13هستند)
 Proștean,  andDorin Popباشد) تدارکات مناسبو  امور مالییکپارچه و 

را در نظر  های سازمانیبودجه(. برای ایجاد شهر هوشمند باید 2018:34
ای حکمروایی از مؤلفه منابع مالی و بودجه(. Visser, 2019:207,209گرفت)

ظرفیت تأمین مالی (. et al, 2019:7, 8 and Tomorشوند)هوشمند محسوب می
 andTan ترین موتورهای دولت شهر هوشمند است)ز محورییکی ا دولت

 Taeihagh, 2020:1,8,9.)  ،مشارکت اشتراک اطلاعاتحکومت مشارکتی ،
Pereira شوند)از عوامل مهم حکمروایی هوشمند محسوب می شفافیتشهروندان، 

et al, 2018:143 and .)یک عنوان یک تاکتای بهطور فزایندهبه های داده بازپلتفرم
(.  Andrucki, 2020:6  andBurnsکنند)اصلی برای هوشمندسازی عمل می

جهت حرکت به سمت کشورهای در حال توسعه و شهرهای هوشمند  های بازداده
پتانسیل زیادی برای  های بازداده(.  et al, 2021:1and Gaoاند)گسترش یافته

روندان ممکن است از آن کنند و در زمینه شهرهای هوشمند، همه شهجامعه فراهم می
در شهرهای هوشمند  (. Lünich, 2020:1 andWiencierz سود ببرند)

برای  فناورانه هایحلهای قابل توجه در راهگذاریو سرمایه های بازهای دادهسیاست
یک شهر (. Praharaj and et al, 2018:174ها بسیار مهم است)موفقیت آن

 Dorinو امور مالی و تدارکات مناسب باشد) های بازدادهزمانی هوشمند است که دارای 

Pop and Proștean, 2018:34های شهر هوشمند عبارتند از: اطلاعات، (. پلتفرم
پورتال داده ها، های فنی، فرآیندها، افراد و سازمانها، زیرساختسیستم

لازمه حکمروایی شهری هوشمند  داده باز(. Offenhuber, 2019:1567,1568)باز
نورآباد  است)غلامی شفاف مدیریتحکمروایی هوشمند مبتنی بر (. ۰:1311)موسویان، است

 شهر الزامات از یکی اطلاعات از زیادی به حجم عمومی دسترسی (.1۰۲:14۲1و همکاران، 
 (.1۰۲:14۲۲راد، نجاتی جهرمی،  عسگری)است هوشمند

V5 های بازدسترسی به داده 

 پذیریمسئولیت

V6 
دیران شهری بر عملکرد م

 اساس دانش روز

 های موفق در شهرهای هوشمندمنجر به پروژه مدیریتیاجتماعی و ، عوامل فناوری
نوآورانه و در توسعه شهرهای هوشمند،  (.et al, 2020:3 and Guptaشوند)می

برای  پاسخگویی تعهد و (.Liu, 2022:1هسته توسعه و تحول است)تفکر نوآورانه 
یک شهر  (.Tomor and et al, 2019:7, 8)ضروری استحکمروایی هوشمند 

داشته اشتراک دانش و  ریزی، مدیریت یکپارچهبرنامهزمانی هوشمند است که 
 هایاِلمان از یکی بهینه مدیریت (. Proștean, 2018:34 andDorin Popباشد)

 یشهردار ارتباطات و اطلاعات فناوری است)سازمان هوشمند شهرهای توسعه در کلیدی
ابعاد اصلی شهر هوشمند به حساب   نوآور خدمات و  شهری هایخلاقیت(. 9:1311تهران، 
 هایروش نیازمند هوشمند شهر هایاستراتژی (.1۰۲:1319آیند)نسترن و پیرانی، می

 و  هستند)ارباب خدمات ارائه و منابع مدیریت ،ورانبا بهره تعامل خصوص در نوآورانه
 (.63:1311فصیحی، 

V7 

تعهد مسئولان شهری در 
های خصوص اجرای پروژه
 شهری هوشمند

 پاسخگویی
V8 

میزان نظرسنجی 
های اداری از سازمان

شهروندان از طریق پورتال 
 های مربوطهسازمان

 andTan شود)انداز شهر هوشمند میمنجر به تحقق چشم نظرسنجی از شهروندان

Taeihagh, 2020:1,8,9 .) ان اصلی حکمروایی شهری پاسخگویی یکی از ارک
 به دولت پاسخگویی (. Proștean, 2018:34 andDorin Popهوشمند است)

باشد)عزیززاده، می ضروری دارد، اختیار در عمومی بودجه محل از که منابعی قبال در ملت
شهر آینده مطرح  جادیبه هدف ا گوییپاسخعنوان به الگوی شهرهای هوشمند (.1:14۲۲

 V9 پاسخگویی هوشمند شهر مأموریت.(Corcuera and et al, 2019:1)شودیم
 هایمیزان  عملکرد سامانه

 مردم به پاسخگویی خودکار

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 26

https://jvfc.ir/article-1-170-fa.html


 00                                                                             ارائه سناریوهای آینده حکمروایی شهری هوشمند و همکاران / زیاری

 .(Chakrabarty, 2019:202است) واقعی نیازهای

کارایی و 
 اثربخشی

V10 
آموزش شهروندی و 

 رسانیآگاهی

میت زیادی در فرآیند ساخت شهر هوشمند اهفرهنگسازی و  آموزش و پرورشتوجه به 
حائز اهمیت آگاهی عمومی در توسعه شهر هوشمند (.  Ye, 2022:4 andLiu دارد)
 سطوح بالای فرهنگ، آموزشبرای ایجاد شهر هوشمند باید  (.Casini, 2017:3است)
عنوان نیروی به آموزش(. Visser, 2019:207,209را در نظر گرفت)خلاقیت و 

(. Myeong and et al, 2018:2ست)محرکه مهم برای ایجاد شهرهای هوشمند ا
در راستای تحقق کیفیت زندگی و پایداری شهری  آموزش شهروندانشهر هوشمند به 

در شهر  توانمندسازی شهروندان(.  Farooq, 2020:3  andLopesنیازمند است)
یکی از نیازهای اساسی برای  آموزش(. Casini, 2017:3هوشمند بسیار اهمیت دارد)

 توسعه اهداف از یکی هوشمند آموزش(. 91:1319ینده است)اعتضادزاده، شهرهای متنوع آ
پیش شرط شهر  زیرساخت دیجیتال (.9۰۰:1311عنانی،است)راشکی و عرب هوشمند شهر

تکنیکی است  –شهر هوشمند یک رویکرد اجتماعی  (.33:14۲1هوشمند است)ریچنتال، 
et al,  and Curşeuباشد)می افرادی با سواد فناوری اطلاعات و ارتباطاتکه دارای 

و فناوری مشخص  های انسانیزیرساخت(. شهرهای هوشمند با 2020:1
سرمایه انسانی و سرمایه (. et al, 2019:1 and Cediel-Cortesشوند)می

عنوان نیروهای محرکه مهم برای ایجاد شهرهای هوشمند به اجتماعی
جزء مهم شهر هوشمند  منابع انسانی(.  et al, 2018:2and Myeongهستند)

 منابع انسانییا  سرمایه انسانی(. تمرکز بر Oetelaar, 2017: 20,21,23است)
 Meijer and)شناسایی شدند عنوان کلید اصلی ویژگی شهر هوشمندبه

Bolıvar,2016:397 .) یک محرک  شهروندانی با تحصیلات بالاو   سرمایه انسانی
 Tan andشورهای در حال توسعه است)سازی شهر هوشمند در کضروری در پیاده

 Taeihagh, 2020:1,8,9.)  سرمایۀ ، سرمایۀ انسانیشهر هوشمند ترکیبی از
(. ۰۰۰:14۲۲است)محمدی و همکاران،  سرمایۀ کارآفرینیو  سرمایۀ اجتماعی، زیرساختی

 اجتماعى و های انسانىسرمایهگیفینگر شهر هوشمند شهری است که در آن  دیدگاه از
شود)ذاکریان و همکاران، می زندگى بالاى کیفیت و اقتصادى پایدار ه رشدمنجر ب
در برخورد با هماهنگی بین  هوشمندی دولتحکمروایی هوشمند نیازمند  (.63:14۲۲

 ,Praharaj and et alدهند)اجزای مختلفی است که شهر هوشمند را تشکیل می

وسعه شهر هوشمند عنوان یک امر مهم محرک تبه دولت هوشمند(. 2018:175
حکمروایی شهری هوشمند شامل: (. AlAwadhi, 2016:255 andScholl است)

 همکاری شهری هوشمندو  مدیریت هوشمند ،گیری هوشمندتصمیم، دولت هوشمند
در واقع شهرسازی هوشمند پلتفرمی  (.et al, 2020:1347 and Jiangباشد)می
 Leitheiserاست) فناوریو  ماعیهای اجتنوآوری  ،های خصوصیشرکت، دانشبرای 

Follmann, 2020:910  and .)عملکرد گیریشکل در را بسزای نقشی هاشرکت 
تهران،  شهرداری ارتباطات و اطلاعات فناوری )سازمان .کنندمی ایفا هوشمند شهر

معیارهای اصلی برای توسعه شهر هوشمند  نوآوریو  بنیاندانش کار نیروی (.9:1311
 (.۰۰:1319ان، هستند)پورجو

V11 
میزان استفاده شهروندان از 

 خدمات مجازی

V12 

دانش و تحصیلات نیروی 
انسانی سازمان شهرداری و 

 سازمان فاوا

V13 

 
 پشتیبانی از دولت هوشمند

V14 
های دانش بنیان در شرکت

 زمینه هوشمندساری

 مداریقانون

V15 
میزان حذف کاغذبازی و 

 تشریفات اداری

افزارها، وسایل الکترونیکی و اتصال به شهر هوشمند اشیاء فیزیکی با حسگرها، نرم در
 (.et al, 2022:1 and Sabaرا کاهش دهند) بوروکراسیشود تا اینترنت وصل می

 ,Wangباید به شدت کنترل شود) حریم خصوصی اطلاعاتدر شهر هوشمند 

یاتی در حوزه سلامت یک موضوع پیچیده و ح حریم خصوصیحفاظت از (. 2022:6
در بافت کلان داده  حریم خصوصی(. مسائل مربوط به Li, 2018:2)الکترونیک است

در توسعه شهر (.  Lofgren and Webster, 2020:7شهر هوشمند برجسته است)
 andTan در نظر گرفته شود) حریم خصوصی و امنیتهوشمند باید مسائل مربوط به 

 Taeihagh, 2020:9 .)ها، صحت و در دسترس ، یکپارچگی دادهیحریم خصوص
 ,Islam and et alهای اصلی یک شهر هوشمند هستند)بودن اطلاعات دغدغه

را در نظر تضمین امنیت شهر (. برای ایجاد شهر هوشمند باید 2 :2022
در شهر هوشمند بسیار  سازی اطلاعاتذخیره(. Visser, 2019:207,209گرفت)

V16 
حفاظت از اطلاعات و حریم 

 شخصی
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ای هستند و های پیچیدهشهرها سیستم(. Pires and et al, 2019:6)اهمیت دارد
گذاری منابع و اشتراکهای مختلف و به ساخت و ساز شهرهای هوشمند شامل زمینه

یکی از موارد مهم در شهرهای (. et al, 2022:6 and Shaاست) های اطلاعاتیداده
نیت ام(. ۰16:14۲۲باشد)ربانی ارشد و همکاران، می حفظ حریم خصوصیهوشمند 

های هوشمندسازی های اصلی و حتی فراتر از فعالیتباید جزو اولویت سایبری
 (.۰۰۰:14۲1باشد)ریچنتال، 

 عدالت و
 برابری

V17 میزان رضایت شهروندان 

از شهرشان رضایت شهروندان در واقع بهترین شاخص هوشمند بودن شهر، 
های (. مفاهیم شهر هوشمند شامل: فناوریOetelaar, 2017: 20,21,23است)

و مشارکت جوامع محلی  رضایت شهروندانجدید، دسترسی آسان به خدمات هوشمند، 
 رضایت شهروندانمشارکت شهروندان و (.  et al, 2021:7and Kubinaباشد)می

 Xu andموضوع مهمی برای مدیران شهری جهانی در ساخت شهر هوشمند است)

 0:1Zhu,202 .)تسهیل بیشتر توسعه پایدار شهرهاو  وری خدمات شهریارتقاء بهره 
(. توزیع Lanza and et al, 2015:1های اصلی مفهوم شهر هوشمند هستند)محرک

را  رضایت شهروندانکند و همگون دسترسی به اینترنت از شکاف دیجیتال جلوگیری می
ها ، بسیاری از دولتهافناوریه به ارائه با توج (.3۰:14۲1به همراه خواهد داشت)ریچنتال، 

ای، ایالتی، ملی و فراملی در سراسر کشوررهای کره زمین بر روی در سطوح محلی، منطقه
این امر باعث تولد مفهوم شهر هوشمند . های فناوری حرکت کردندحلراه

نیاز برای شهرهای هوشمند عنوان یک پیش هافناوری (.Yigitcanlar, 2018:2)شد
  فناوریشهر هوشمند به شدت به  (. Rohde, 2021:13 andQuitzow شوند)می

 از در واقع یکی (. Stübinger and Schneider, 2020:5وابسته است)
 Taeihagh,  andTanاست) هافناوری از استفاده هوشمند شهر اصلی هایهسته

علم و فناوری ناپذیر توسعه شهری تحت توسعه شهر هوشمند روند اجتناب .(2020:3
در شهرهای  فناوری اطلاعاتاستفاده یکپارچه از (. Liu, 2022:8است) اطلاعات

شهر هوشمند با (. Xu and et al, 2022:2ها شود)تواند باعث ارتقاء آنهوشمند می
 et al, and Dongاست)پدید آمده های بزرگدادهو  فناوری اطلاعات مدرنپشتیبانی 

ها هایی هستند که در آنمود که شهرهای هوشمند مکانتوان بیان نمی(. 2022:1
(.  et al, 2022:3and Sweetingشوند)ترکیب می هازیرساختبا  فناوری اطلاعات

 andMeijer دارد) درک سیاسی از فناوریساختن یک شهر هوشمند نیاز به 

Bolıvar,2016:392  فناوری اطلاعات و ارتباطات فراگیر(. یک شهر هوشمند از 
فناوری  (. et al, 2018:86and Lim)شودشکیل شده و توسط آن نظارت میت

and Pires های کاربردی شهر هوشمند دارد)نقش مهمی در برنامه اطلاعات و ارتباطات

et al, 2019:2 .) مرکزیت فناوریگفتمان شهر هوشمند،  بارزترین ویژگیدر واقع 
هایی برای فرصت ی نوآورانههافناوری(. توسعه پویا Odendaal, 2020:1است)

(. Winkowska  and et al, 2019:78کند)ساخت شهرهای هوشمند فراهم می
و  اجتماعیسازی آن در همه اشکال باید پیامدهای مفهوم شهر هوشمند و پیاده

(.  Cuthbert, 2020:12 andSuartika جدید را در نظر بگیرد) هایفناوری
ها و با زیرساخت فناوری اطلاعاتها که  در آنهایی هستند شهرهای هوشمند مکان

با  "شهر هوشمند"اصطلاح  (.Muller and et al, 2019:1)شودترکیب میمعماری 
برای ارائه خدمات شهری و مدیریت کارآمدتر،  فناوری اطلاعات و ارتباطاتاستفاده از 

 Liuا را ارائه دهد)های شبکه پایدار و با سرعت بالتواند سیگنالشفاف و کاربرپسندتر می

et al, 2021:1 and).  مفهوم شهر هوشمند یک رویکرد جامع به شهرها است که از
برای بهبود کیفیت زندگی ساکنان و دسترسی و تضمین  فناوری اطلاعات و ارتباطات

 Limaکند)زیستی استفاده میبهبود مستمر اقتصادی پایدار، توسعه اجتماعی و محیط

et al, 2020:4and ) . زیرساخت فناوری اطلاعات مبتنی بر یک شهر هوشمند به

(. بخشی از مفهوم رویکرد شهر et al, 2020:291 and Lai)نیاز دارد استاندارد

برای مدیریت  فناوری اطلاعات و ارتباطاتو  ءاینترنت اشیاهوشمند متشکل از ترکیبی از 
سعه در تو(. Dorin Pop and Proștean, 2018:34مسائل شهری است)

V18 
اطلاعات و  فناوری

 ارتباطات
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 ,Liuهسته توسعه و تحول است)فناوری نوآورانه و تفکر نوآورانه شهرهای هوشمند، 

برای مدیریت شهر  فناوری اطلاعات و ارتباطاتشهر هوشمند از در واقع (. 2022:1
(. شهر هوشمند ایده کلی ادغام et al, 2021:99 and Fumagalliکند)استفاده می

ریزی و مدیریت شهری دهای آن در طراحی، برنامهو کاربر فناوری اطلاعات و ارتباطات
ترین ملاحظات یک شهر هوشمند برجسته(. et al, 2020:4 and Changباشد)می

،  های اینترنتیعبارتند از: شبکه استفاده یکپارچه از فناوری اطلاعات و ارتباطاتدر معیار 
 (. Lopez and Castro, 2021:3ها و اینترنت اشیاء)موبایل، ابر داده

 گراییاجماع

V19 

میزن وفاق جمعی میان 
نهادهای مدنی، شهرداری 
و بخش خصوصی در زمینه 

 های هوشمندایجاد فناوری

، همکاری بین مردم ها از طریقسازی فناوریتأکید شهر هوشمند بر ضرورت پیاده
(. مفهوم en, 2021:3Landgr-Mukhtarاست) دولتو  بازیگران خصوصی

، مشارکت خصوصی، مشارکت دولتیحکمروایی شهری هوشمند در فناوری اطلاعات، 
 Nasrulhaq,  andMadaniشود)خلاصه می تعامل با یکدیگرو  جامعه

در بازنگری آموزش برای شهر هوشمند  جامعه مدنیو  های دولتیسازمان(. 2017:154
مشارکت بین عنوان فرم شهر هوشمند بهپلت(. Williamson, 2015:1درگیر هستند)

 شهروندانو  هادانشگاهمانند:  مؤسسات دانش، های خصوصیمشارکت، هادولت، هاشرکت
عنوان (. شهر هوشمند بهRingenson and Hojer, 2016:162شود)توصیف می

 Lubis,  andPrasetyoدارد) مشارکت چندین ذینفعیک اکوسیستم نیاز به 

رود های شهر هوشمند انتظار میدر طرح ارکت فزاینده بازیگران شهریمش(. با 2020:2 
 Paskalevaکه دولت محلی این تغییرات را تطبیق داده و از آن استفاده مؤثری کند)

et al, 2017:2and  .) مشارکت در یک شهر دموکراتیک پیشرفته هوشمند امکان
 ,Kundu)م استهای مختلف شهر فراهدر طرح ها و مشاغلافراد، سازمان

 روابط و همکاری بین بازیگرانعنوان حکمروایی شهری هوشمند به(. 2019:31,38
تعریف  خصوصیو  هم بین بازیگران دولتیو  هم در داخل نهادهای شهرداری

، گذارانها یا سیاستدولتدر واقع سه بازیگر کلیدی: (. Nesti, 2020:29)شودمی
جهت دستیابی به اهداف شهر هوشمند کار طور جمعی در به محققانو  شهروندان

مشارکت (. حکمروایی هوشمند: به  Taeihagh, 2020:1,8,9 andTan کنند)می
et al,  and Laiشود)مربوط می عملکردهای اداریو  خدمات شهروندان، سیاسی

تأکید  شهروندان و بین دولت شهرها رابطۀ به هوشمندی(. 2020:295
 هایمجموعه از بسیاری تعامل و ترکیب (. با 3۶:14۲1،غفاری و همکاراندارد)شکری

 و هامجموعه همچنین شهروندان و هادانشگاه ،هاشرکت ،هاسازمان مانند: شهری
 که شودمی تشکیل بزرگی پیچیدة سیستم شهر، هر در هوشمند مستقل هایزیرسیستم

قدامات ند ادر شهر هوشم (.14۲۲: 1336نام دارد)حسینی و همکاران،  هوشمند شهر
(. هوشمندی  et al, 2018:3391and Valdezشوند)بصورت جمعی باید هماهنگ 

در خصوص تغییر در سبک زندگی  تصمیمات جمعی شهروندانهرچه بیشتر شهر به 
 (.۶۰:14۲1بستگی دارد)ریچنتال، 

V20 
میزان تعامل میان 

 شهروندان

 

 محدوده مورد مطالعه

در حوزه شهر هوشمند در استان گیلان همراه با  این شهر. است رشت شهرستان رکزم و گیلان استان مرکز رشت شهر
 و ابزار امکانات، به توجه با رشت شهرداری است. عنوان پایلوت معرفی شدهشهرهای آستارا، انزلی و لاهیجان به

 درآمد کسب و شهری توسعۀ برای هوشمند شهر هایزیرساخت پروژة ارزش زنجیرة تکمیل برای موجود هایمحدودیت

 امکان و دارند کار و کسب ها ماهیتاست. این پروژهگرفته گذارسرمایه با مشارکت به تصمیم، پروژه این اجرای در پایدار

 رشت شهرداری مجوز هستند)آمارنامه جنس از شهرداری هایآورده و دارد وجود گذارسرمایه برای هاآن از درآمد کسب

1319.) 
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 )ترسیم: نگارنده(ت جغرافیایی شهر رشتموقعی .1شکل 

 

 پژوهشهای یافته

های حکمروایی شهری هوشمند براساس منابع مختلف و نظر متخصصان استخراج شد، در این پژوهش در ابتدا پیشران 
 های کلیدی تدوین شدند. مک پیشرانافزار میکسپس با استفاده از نرم

 

 مصاحبه انجام جهت انمتخصص و کارشناسان اعضاء ترکیب. 8جدول 

 تعداد نمونه های تخصصیزمینه ترکیب سازمانی اعضا

 1۰ ریزی شهری، شهرسازیبرنامه  دانشگاه اساتید

 ۰۲ اطلاعات فناوری شهری، ریزیبرنامه شهرسازی، شهری، مدیرت مرکز هوشمند ایران، شهرداری اطلاعات فناوری سازمان

 1۲ ریزی شهری شهرسازی و علوم اجتماعیبرنامه نهاد مردم ایهسازمان و تخصصی هایشرکت کارشناسان

 
 های ماتریستحلیل اولیة داده. 0جدول 

 درجۀ پرشدگی جمع (3تأثیر زیاد) (۰تأثیر متوسط) (1تأثیر کم) (۲بدون تأثیر) تعداد تکرار ابعاد ماتریس

۰۲ *۰۲ 3 1۰9 11۰ 64 ۰۶ ۰4۰ ۰/۶۲% 

 

 ها بر یکدیگرتقیم پیشرانتأثیرات مستقیم و غیر مس .0جدول

 اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم هاپیشران

 اثرپذیری اثرگذاری اثرپذیری اثرگذاری

V1 ۰3 1۰ ۰۲691۶ 131۶۰6 

V2 ۰۶ 3۲ ۰433۶۶ ۰1۰۲16 

V3 39 ۰1 344196 ۰34۰۶6 

V4 ۰۰ ۶ ۰۲4۶۰1 ۰13۶1 

V5 ۰۰ 11 ۰33۰۰1 11۲۶۰ 
V6 19 ۰۰ 1464۰1 1۶3۰91 

V7 3۰ 1۶ 316۶۰۶ 1۰3۲16 

V8 1۰ ۰1 1۰1۶۲4 ۰11۰66 

V9 1۶ 19 141۰۶۰ 194۰61 

V10 3۰ 1۶ 3391۶۰ 1۰4914 

V11 11 ۰۰ 9۰3۰6 ۰449۶1 

V12 11 3 19۶6۰ 19639 
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V13 3۶ ۰9 3۲4۶۰1 ۰3۲9۶3 

V14 1۲ 13 1۲3491 1۲۰443 

V15 ۶ ۰۰ 41۰14 ۰33۰۲۶ 

V16 ۰۰ 19 11۰413 1۶1۰9۲ 

V17 19 46 191۲4۰ 41۲6۲6 

V18 31 1۶ ۰9۲۰4۰ 1۶۶۰۲6 
V19 3۰ 3۶ 339411 3۰۶94۰ 

V20 1 41 1۶3۰9 4۲31۰3 

 4۰9جمع: 4۰9جمع: 

 

گیرند به دلیل اینکه میزان تاثیرگذاری آنها بیشتر از تنها متغیرهای که در بالای قطر اصلی نمودار قرار می ۰در شکل 
 اینکه دلیل تاثیرگذار)به متغیرهای شوند. در نتیجه ازعنوان متغیرهای کلیدی انتخاب میاست به پذیری آنهاتاثیر

 کلیدی عوامل به شدن تبدیل برای بالایی ظرفیت اینکه دلیل ریسک)به متغیرهای ها هستند(،پیشران تاثیرگذارترین

 مهمترین عنواندارند( به را ثانویه اهداف و ریسک متغیرهای به تبدیل قابلیت متغیرهای تنظیمی)که و دارند( سیستم

 .شونداستفاده می کننده تعیین عوامل
 

 
 حکمروایی هوشمند  مل تعیین کنندهاثرات مستقیم عوا .8شکل

 

شوند. در متغیرهایی که دارای نمره خالص اثرگذاری منفی هستند از لیست عوامل کلیدی حذف می ۰با توجه به جدول 
 متغیر کلیدی شناسایی شد. 1مجموع 

 

 

 

 

 

 
 

 اثرات مستقیم  متغیرها .4جدول 

 متغیرهای تأثیرگذار

 ریسک متغیرهای

 وابسته متغیرهای

 مستقل متغیرهای

 هدف متغیرهای

 تنظیمی متغیر
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 ناحیه متغبر
 اثرات مستقیم

 تأثیرگذاری
 )جمع سطرها(

 تأثیرپذیری
 ها()جمع ستون

 خالص اثرگذاری

 11 1۶ 3۰ اول)تأثیرگذار( رسانیآموزش شهروندی و آگاهی

 16 ۰1 39 اول)تأثیرگذار( های هوشمندمشارکت شهروندان در اجرای فناوری

 1۶ 1۶ 3۰ اول)تأثیرگذار( های شهری هوشمندتعهد مسئولان شهری در خصوص اجرای پروژه

 1۶ ۶ ۰۰ اول)تأثیرگذار( نظر گرفته شده برای هوشمندسازی بودجه سازمانی در

 1۰ 1۶ 31 اول)تأثیرگذار( دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات

 11 11 ۰۰ اول)تأثیرگذار( دسترسی به داده باز

 9 1۰ ۰3 اول)تأثیرگذار( های هوشمندسازیگذاری پروژهمشارکت بخش خصوصی در سرمایه

 9 ۰9 3۶ دوم)ریسک( ها جهت برقراری دولت هوشمندافزارا و اپلیکیشننرم پشتیبانی شهردای از

 4 19 ۰۰ اول)تأثیرگذار( برقراری امنیت تردد  و حفاظت از اطلاعات و حریم خصوصی

 -1 3۶ 3۰ دوم)ریسک( وفاق جمعی میان نهادهای مدنی، شهرداری و بخش خصوصی

 -4 3۲ ۰۶ دوم)ریسک( های هوشمندسازیروژههای مشارکت در پاعتماد شهروندان به سازگاری

 -4 ۰۰ 19 پنجم)تنظیمی( عملکرد مدیران شهری بر اساس دانش روز

   
 وضعیت 1۲ تعداد این از که شد گرفته نظر در رشت شهر آینده حکمروایی شهری هوشمند برای احتمالی وضعیت ۰9

 افزار نرم از سناریوها هستند. برای ارائه بحرانی احتمالی وضعیت 1۲ و ایستا احتمالی وضعیت 9 احتمالی مطلوب؛

 اثرات ماتریس صورت به ایپرسشنامه احتمالی، هایوضعیت شدن مشخص است. باشده استفاده سناریوویزارد

 تقویت توانند تأثیرگذاریمی هاوضعیت پرسشنامه، این در گرفت. قرار متخصصان اختیار در و طراحی (۰9*۰9متقاطع)

 این سؤال محوری است. متغیر -3+ تا 3از پرسشنامه اعداد و دهند نشان نیز را محدودکننده ثیرگذاریتأ یا کننده

 بیفتد، رشت اتفاق شهر حکمروایی شهری هوشمند آینده در A کلیدی عامل از A1 وضعیت اگر که است این پرسشنامه

 آخرین وضعیت تا ترتیب همین به و تداش خواهد B کلیدی عامل از B2 وضعیت وقوع نبود یا وقوع بر تأثیری چه

 (.۶جدول ) یابد.می ادامه کلیدی عامل آخرین در احتمالی
 

 های احتمالی آینده حکمروایی هوشمند شهر رشتعوامل کلیدی و وضعیت .3جدول         

 اختصار وضعیت های احتمالیوضعیت های کلیدیپیشران

 رسانیآموزش شهروندی و آگاهی

 A1 مطلوب در زمینه آموزش شهروندی و ارتقاء آگاهی رسانی بسترسازی مناسب

 A2 ایستا تداوم وضعیت موجود

گیری شهروندان برای رسانی، در نتیجه عدم مطالبهعدم آموزش وآگاهی
 های خودخواسته

 A3 بحرانی

 های هوشمندمشارکت شهروندان در اجرای فناوری

 B1 مطلوب مشارکت مردمی و شهروندسالاری

 B2 ایستا تداوم وضعیت موجود

 B3 بحرانی های هوشمندسازیعدم امکان مشارکت مردم در اجرای پروژه

های تعهد مسئولان شهری در خصوص اجرای پروژه
 شهری هوشمند

 C1 مطلوب های داده شده در زمینه هوشمندسازیعملکرد مدیران شهری به وعده

 C2 تاایس های هوشمندسازیروند کند اجرای پروژه

های پذیری مدیران شهری در زمینه اجرا و نظارت بر پروژهعدم مسئولیت
 هوشمندسازی

 C3 بحرانی

 بودجه سازمانی در نظر گرفته شده برای هوشمندسازی

های لازم جهت افزایش بودجه سازمانی در زمینه ابجاد تمهیدات و سیاست
 هوشمندسازی

 D1 مطلوب

 D2 ایستا تداوم وضعیت موجود

های در نظر گرفته های هوشمندسازی و کاهش بودجهعدم توجه به پروژه
 شده

 D3 بحرانی
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 دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات

دسترسی مطلوب و عادلانه تمامی شهروندان به فناوری اطلاعات و 
 ارتباطات

 E1 مطلوب

 E2 ایستا دسترسی محدود به فناوری اطلاعات و ارتباطات

 E3 بحرانی ی عادلانه به فناوری اطلاعات و ارتباطاتعدم دسترس

 دسترسی به داده باز

 F1 مطلوب وجود شفافیت و دسترسی به داده باز

 F2 ایستا دسترسی کنترل شده به داده باز

 F3 بحرانی عدم دسترسی به داده باز

های گذاری پروژهمشارکت بخش خصوصی در سرمایه
 هوشمندسازی

 G1 مطلوب های هوشمندسازیهی در زمینه پروژمشارکت بخش خصوص

 G2 مطلوب تداوم وضعیت موجود

عدم عملکرد بخش خصوصی به تعهدات قرارداد و نیمه تمام ماندن 
 هاپروژه

 G3 بحرانی

 G4 بحرانی تلقی بخش خصوصی به عنوان رقیب دولت و عدم همکاری لازم

 ی از دولت هوشمندرپشتیبانی شهردا

 H1 مطلوب هرداری از توسعه دولت هوشمندپشتیبانی ش

 H2 ایستا تداوم وضعیت موجود

 H3 بحرانی عدم پشتیبانی شهرداری از دولت هوشمند

برقراری امنیت تردد  و حفاظت از اطلاعات و حریم 
 خصوصی

 I1 مطلوب برقرای امنیت و حفاظت از حریم خصوصی

 I2 ایستا تداوم وضعیت موجود

 I3 بحرانی امنیت و حریم خصوصی شهروندیبه خطر افتادن 

 

 گرها و ارائه ارزش سازگاری آنهاتحلیل توصیف

 A گرتوصیف

است. ارتقاء آگاهی رسانی( انتخاب شده )بسترسازی مناسب در زمینه آموزش شهروندی وA1فرض  Aگر در مورد توصیف
 شود:زیر پشتیبانی می سناریوی عناصر توسط فرض این
 B: B1 (weight 3) ،C: C1 (weight 3)  ،D: D1 (weight 3)  ،E: E1 (weight 3)  ،F: F1 (weight 

3)  ،G: G1 (weight 3)  ،H: H1 (weight 3)  ،I: I1 (weight 3) 

. دهدمی نشان را +۰4تأثیر  نمره فرض خلاصه، این طور به .ندارد مغایرت فرض این با دیگر سناریوی عناصر از یک هیچ
 .است غالب فرض این نفع به هادلالاست  بنابراین

ثیر این أو ت شودنمی پشتیبانی دیگر سناریوی عناصر از یک هیچ ( توسطتداوم وضعیت موجود )”A2“  جایگزین فرض
 است. -1۶فرض 

 B: B1 (weight -2)  ،C: C1 (weight -2)  ،D: D1 (weight -2)  ،E: E1 (weight -2)  ،F: F1 

(weight -2)  ،G: G1 (weight -2)  ،H: H1 (weight -2) ،I: I1 (weight -2)  

( های خودگیری شهروندان برای خواستهرسانی، در نتیجه عدم مطالبهعدم آموزش وآگاهی )”A3“  جایگزین فرض
 است. -۰4و تأثیر این فرض  شودنمی پشتیبانی دیگر سناریوی عناصر از یک هیچ توسط

 B: B1 (weight -3)  ،C: C1 (weight -3)  ،D: D1 (weight -3)  ،E: E1 (weight -3)  ،F: F1 

(weight -3)  ،G: G1 (weight -3)  ،H: H1 (weight -3)  ،I: I1 (weight -3) 

 را شدهانتخاب فرض بنابراین. نیستند " A1 " انتخابی فرض از ترمنطقی جایگزین فرضیات از یک هیچ خلاصه، طور به
 .نمود یابیارز سازگار صورت به توانمی

رسانی اولین گام در آینده حکمروایی شهری هوشمند در بسترسازی مناسب در زمینه آموزش شهروندی و ارتقاء آگاهی
 شود. شهر رشت محسوب می

 Bگر توصیف

 سناریوی عناصر توسط فرض این)مشارکت مردمی و شهروندسالاری( انتخاب شده است. B1فرض  Bگر در مورد توصیف
 شود:ی میزیر پشتیبان
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 A: A1 (weight 3)  ،C: C1 (weight 3)   ،D: D1 (weight 3)  ،E: E1 (weight 3)   ،F: F1 

(weight 3)   ،G: G1 (weight 3)  ،H: H1 (weight 3)  ،I: I1 (weight 3)   

. دهدمی نشان را +۰4تأثیر  نمره فرض خلاصه، این طور به .ندارد مغایرت فرض این با دیگر سناریوی عناصر از یک هیچ
 .است غالب فرض این نفع به هایاستدلال  بنابراین

 است. -9و تاثیر این فرض  شودمی پشتیبانی زیر سناریوی عناصر ( توسطتداوم وضعیت موجود )”B2“  جایگزین فرض

 A: A1 (weight -1)  ،C: C1 (weight -1)  ،D: D1 (weight -1)  ،E: E1 (weight -1)  ،F: F1 

(weight -1)  ،G: G1 (weight -1)  ،H: H1 (weight -1)  ،I: I1 (weight -1) 

 عناصر از یک هیچ ( توسطهای هوشمندسازیعدم امکان مشارکت مردم در اجرای پروژه )”B3“  جایگزین فرض
 است. -۰4و تاثیر این فرض  شودنمی پشتیبانی دیگر سناریوی

 A: A1 (weight -3)  ،C: C1 (weight -3)  ،D: D1 (weight -3)  ،E: E1 (weight -3)  ،F: F1 

(weight -3)  ،G: G1 (weight -3)  ،H: H1 (weight -3) ،I: I1 (weight -3)  

 را شدهانتخاب فرض بنابراین. نیستند " B1 " انتخابی فرض از ترمنطقی جایگزین فرضیات از یک هیچ خلاصه، طور به
 .نمود ارزیابی سازگار صورت به توانمی

اجرای حکمروایی شهری هوشمند برای ارائه خدمات بهتر و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و ایجاد رضایت برای آنها 
 گیرد، لذا حضور شهروندان و نظراتشان در این زمینه حائز اهمیت است.صورت می

 Cگر توصیف

زمینه هوشمندسازی( انتخاب  درهای داده شده )عملکرد مدیران شهری به وعدهC1فرض  Cگر در مورد توصیف
 شود:زیر پشتیبانی می سناریوی عناصر توسط فرض ایناست. شده

 A: A1 (weight 2)  ،B: B1 (weight 2)  ،D: D1 (weight 2)  ،E: E1 (weight 2)  ،F: F1 

(weight 1)  ،G: G1 (weight 1)  ،H: H1 (weight 1)  ،I: I1 (weight 1) 

. دهدمی نشان را +1۰تأثیر  نمره فرض خلاصه، این طور به .ندارد مغایرت فرض این با دیگر سناریوی عناصر از یک هیچ
 .است غالب فرض این نفع به هایاستدلال  بنابراین

 پشتیبانی دیگر سناریوی عناصر از یک هیچ ( توسطهای هوشمندسازیروند کند اجرای پروژه )”C2“  جایگزین فرض
 است. -9ثیر این فرض أو ت شودنمی

 A: A1 (weight -1)  ،B: B1 (weight -1)  ،D: D1 (weight -1)  ،E: E1 (weight -1)  ،F: F1 

(weight -1)  ،G: G1 (weight -1)  ،H: H1 (weight -1) ،I: I1 (weight -1)  

 ( توسطزیهای هوشمندساپذیری مدیران شهری در زمینه اجرا و نظارت بر پروژهعدم مسئولیت )”C3“  جایگزین فرض
 است. -1و تاثیر این فرض  شودنمی پشتیبانی دیگر سناریوی عناصر از یک هیچ
 A: A1 (weight -1)  ،B: B1 (weight -2)  ،D: D1 (weight -1)  ،E: E1 (weight -1)  ،F: F1 

(weight -1)  ،G: G1 (weight -1)  ،H: H1 (weight -1)  ،I: I1 (weight -1) 

 را شدهانتخاب فرض بنابراین. نیستند " C1 " انتخابی فرض از ترمنطقی جایگزین فرضیات از کی هیچ خلاصه، طور به
 .نمود ارزیابی سازگار صورت به توانمی

نماید و اعتماد های هوشمندسازی به تسریع امر هوشمندسازی کمک شایانی میتعهد مدیران شهری در اجرای پروژه
 رد.شهروندان را در این زمینه در پی دا

 Dگر توصیف

های لازم جهت افزایش بودجه سازمانی در زمینه )ابجاد تمهیدات و سیاستD1فرض  Dگر در مورد توصیف
 شود:زیر پشتیبانی می سناریوی عناصر توسط فرض اینهوشمندسازی( انتخاب شده است. 

 A: A1 (weight 2)  ،B: B1 (weight 2)  ،C: C1 (weight 2)   ،E: E1 (weight 1)  ،F: F1 

(weight 1)  ،G: G1 (weight 3)  ،H: H1 (weight 1) 
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. دهدمی نشان را +1۰تأثیر  نمره فرض خلاصه، این طور به .ندارد مغایرت فرض این با دیگر سناریوی عناصر از یک هیچ
 .است غالب فرض این نفع به هایاستدلال بنابراین

ثیر این أو ت شودنمی پشتیبانی دیگر سناریوی عناصر از یک چهی ( توسطتداوم وضعیت موجود )”D2“  جایگزین فرض
 است. -1۲فرض 

 A: A1 (weight -2)  ،B: B1 (weight -2)  ،C: C1 (weight -1)  ،E: E1 (weight -1)  ،F: F1 

(weight -1)  ،G: G1 (weight -2)  ،H: H1 (weight -1) 

 یک هیچ ( توسطهای در نظر گرفته شدهزی و کاهش بودجههای هوشمندساعدم توجه به پروژه )”D3“  جایگزین فرض
 است. -1۰و تاثیر این فرض  شودنمی پشتیبانی دیگر سناریوی عناصر از

 A: A1 (weight -2)  ،B: B1 (weight -2)  ،C: C1 (weight -2)  ،E: E1 (weight -1)  ،F: F1 

(weight -1)  ،G: G1 (weight -3)  ،H: H1 (weight -1) 

 را شدهانتخاب فرض بنابراین. نیستند " D1 " انتخابی فرض از ترمنطقی جایگزین فرضیات از یک هیچ خلاصه، ورط به
 .نمود ارزیابی سازگار صورت به توانمی

ها و همچنین به سازمان فاوا افزارها و اپلیکیشنمقداری از بودجه مصوب شهرداری هر ساله جهت پشتیبانی از نرم
شود. هر چقدر میزان بودجه اختصاص داده شده بیشتر باشد توسعه دولت هوشمند و ارائه خدمات اختصاص داده می

 یابد.صورت هوشمند افزایش میبه

 Eگر توصیف

)دسترسی مطلوب و عادلانه تمامی شهروندان به فناوری اطلاعات و ارتباطات( انتخاب E1فرض  Eگر در مورد توصیف
 شود:زیر پشتیبانی می ناریویس عناصر توسط فرض اینشده است. 

 A: A1 (weight 1)  ،B: B1 (weight 1) ،C: C1 (weight 1)  ،D: D1 (weight 2)  ،F: F1 

(weight 1)  ،G: G1 (weight 1)  ،H: H1 (weight 2)  ،I: I1 (weight 1) 

. دهدمی نشان را +1۲تأثیر  هنمر فرض خلاصه، این طور به .ندارد مغایرت فرض این با دیگر سناریوی عناصر از یک هیچ
 .است غالب فرض این نفع به هایاستدلال بنابراین

 دیگر سناریوی عناصر از یک هیچ ( توسطدسترسی محدود به فناوری اطلاعات و ارتباطات )”E2“  جایگزین فرض
 است. -1و تاثیر این فرض  شودنمی پشتیبانی

 A: A1 (weight -1)  ،B: B1 (weight -2)  ،C: C1 (weight -1)  ،D: D1 (weight -1)  ،F: F1 

(weight -1)  ،G: G1 (weight -1)  ،H: H1 (weight -1) ،I: I1 (weight -1) 

 دیگر سناریوی عناصر از یک هیچ ( توسطعدم دسترسی عادلانه به فناوری اطلاعات و ارتباطات )”E3“  جایگزین فرض
 است. -11. و تاثیر این فرض شودنمی پشتیبانی

 A: A1 (weight -1)  ،B: B1 (weight -2) ،C: C1 (weight -1)  ،D: D1 (weight -2)  ،F: F1 

(weight -1)  ،G: G1 (weight -1)  ،H: H1 (weight -2)  ،I: I1 (weight -1) 

 را شدهانتخاب فرض بنابراین. نیستند " E1 " انتخابی فرض از ترمنطقی جایگزین فرضیات از یک هیچ خلاصه، طور به
 .نمود ارزیابی سازگار صورت به توانمی

ها حائز اهمیت است. از این رو دسترسی عادلانه شهروندان به فناوری ،در خصوص برقراری حکمروایی شهری هوشمند
ها را برای تمامی شهروندان جهت نیل به سمت حکمروایی شهری باید اقدامات لازم جهت دسترسی مطلوب به فناوری

 ظر گرفت.هوشمند در ن

 Fگر توصیف

 عناصر توسط فرض این)وجود شفافیت و دسترسی به داده باز( انتخاب شده است. F1فرض  Fگر در مورد توصیف
 شود:زیر پشتیبانی می سناریوی

 A: A1 (weight 1)  ،B: B1 (weight 1)  ،C: C1 (weight 1)  ،D: D1 (weight 1)  ،E: E1 

(weight 1)  ،G: G1 (weight 1)  ،H: H1 (weight 1)  ،I: I1 (weight 1) 
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. دهدمی نشان را +9تأثیر  نمره فرض خلاصه، این طور به .ندارد مغایرت فرض این با دیگر سناریوی عناصر از یک هیچ
 .است غالب فرض این نفع به هایاستدلال بنابراین

و  شودنمی پشتیبانی دیگر سناریوی اصرعن از یک هیچ ( توسطدسترسی کنترل شده به داده باز )”F2“  جایگزین فرض
 است. -1ثیر این فرض أت

 A: A1 (weight -1)  ،B: B1 (weight -2)  ،C: C1 (weight -1)  ،D: D1 (weight -1)  ،E: E1 

(weight -1)  ،G: G1 (weight -1)  ،H: H1 (weight -1)  ،I: I1 (weight -1) 

ثیر این أو ت شود( توسط هیچ یک از عناصر سناریوی دیگر پشتیبانی نمیزعدم دسترسی به داده با )”F3“ فرض جایگزین 
 .است -1فرض 

 A: A1 (weight -1)  ،B: B1 (weight -2)  ،C: C1 (weight -1)  ،D: D1 (weight -1)  ،E: E1 

(weight -1)  ،G: G1 (weight -1)   ،H: H1 (weight -1)  ،I: I1 (weight -1) 

 را شدهانتخاب فرض بنابراین. نیستند " F1 " انتخابی فرض از ترمنطقی جایگزین فرضیات از کی هیچ خلاصه، طور به
 .نمود ارزیابی سازگار صورت به توانمی

های ارتباطی نوین تا شود. در واقع امروزه وجود کانالشفافیت یکی از ارکان حکمروایی شهری هوشمند محسوب می
 است. سازی شدهدر برابر شهروندان در زمینه شفافحدی منجر به تجدید رفتار مسئولان 

 Gگر توصیف

 اینهای هوشمندسازی( انتخاب شده است. )مشارکت بخش خصوصی در زمینه پروژG1فرض  Gگر در مورد توصیف
 شود:زیر پشتیبانی می سناریوی عناصر توسط فرض

 A: A1 (weight 3)  ،B: B1 (weight 3)  ،C: C1 (weight 3)  ،D: D1 (weight 3)  ،E: E1 

(weight 3)  ،F: F1 (weight 3)  ،H: H1 (weight 3)  ،I: I1 (weight 2) 

. دهدمی نشان را +۰3تأثیر  نمره فرض خلاصه، این طور به .ندارد مغایرت فرض این با دیگر سناریوی عناصر از یک هیچ
 .است غالب فرض این نفع به هایاستدلال بنابراین

ثیر این أو ت شودنمی پشتیبانی دیگر سناریوی عناصر از یک هیچ ( توسطتداوم وضعیت موجود )”G2“  جایگزین فرض
 است. -9فرض 

 A: A1 (weight -1)  ،B: B1 (weight -1)  ،C: C1 (weight -1)  ،D: D1 (weight -1)  ،E: E1 

(weight -1)  ،F: F1 (weight -1)  ،H: H1 (weight -1)  ،I: I1 (weight -1) 

 از یک هیچ ( توسطهاعدم عملکرد بخش خصوصی به تعهدات قرارداد و نیمه تمام ماندن پروژه )”G3“  جایگزین فرض
 است. -۰3. و تاثیر این فرض شودنمی پشتیبانی دیگر سناریوی عناصر

 A: A1 (weight -3)  ،B: B1 (weight -3)  ،C: C1 (weight -3)  ،D: D1 (weight -3)  ،E: E1 

(weight -3)  ،F: F1 (weight -3)   ،H: H1 (weight -3)  ،I: I1 (weight -2) 

( توسط هیچ یک از عناصر تلقی بخش خصوصی به عنوان رقیب دولت و عدم همکاری لازم )”G4“ فرض جایگزین 
 است. -۰3ثیر این فرض أو ت شودسناریوی دیگر پشتیبانی نمی

 A: A1 (weight -3)  ،B: B1 (weight -3)  ،C: C1 (weight -3)  ،D: D1 (weight -3)  ،E: E1 

(weight -3)  ،F: F1 (weight -3)  ،H: H1 (weight -3)  ،I: I1 (weight -2) 

 را شدهانتخاب فرض بنابراین. نیستند " G1 " انتخابی فرض از ترمنطقی جایگزین فرضیات از یک هیچ خلاصه، طور به
 .دنمو ارزیابی سازگار صورت به توانمی

های های پروژههای شهرداری بیشتر از جنس مجوز است، لذا برای تأمین هزینهآورده ،در زمینه هوشمندسازی شهر
 هوشمندسازی شهر رشت نیاز به سرمایه بخش خصوصی است.
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 Hگر توصیف

 توسط فرض این)پشتیبانی شهرداری از توسعه دولت هوشمند( انتخاب شده است. H1فرض  Hگر در مورد توصیف
 شود:زیر پشتیبانی می سناریوی عناصر

 A: A1 (weight 2)  ،B: B1 (weight 2)  ،C: C1 (weight 2)  ،D: D1 (weight 2)  ،E: E1 

(weight 1)  ،F: F1 (weight 1) ، G: G1 (weight 2)  ،I: I1 (weight 1) 

. دهدمی نشان را +13تأثیر  نمره فرض ، اینخلاصه طور به .ندارد مغایرت فرض این با دیگر سناریوی عناصر از یک هیچ
 .است غالب فرض این نفع به هایاستدلال بنابراین

ثیر این أو ت شودنمی پشتیبانی دیگر سناریوی عناصر از یک هیچ ( توسطتداوم وضعیت موجود)”H2“  جایگزین فرض
 است. -9فرض 

 A: A1 (weight -1) ،B: B1 (weight -1)  ،C: C1 (weight -1)  ،D: D1 (weight -1)  ،E: E1 

(weight -1)  ،F: F1 (weight -1)  ،G: G1 (weight -1) ،I: I1 (weight -1)  

 عناصر از یک هیچ ( توسطافزارها جهت رسیدن به دولت هوشمندعدم پشتیبانی شهرداری از نرم )”H3“  جایگزین فرض
 است. -1۰ثیر این فرض أو ت شودنمی پشتیبانی دیگر سناریوی

 A: A1 (weight -1)  ،B: B1 (weight -2)  ،C: C1 (weight -2)  ،D: D1 (weight -2)  ،E: E1 

(weight -1)  ،F: F1 (weight -1)  ،I: I1 (weight -1) 

 را شدهانتخاب فرض بنابراین. نیستند " H1 " انتخابی فرض از ترمنطقی جایگزین فرضیات از یک هیچ خلاصه، طور به
 .نمود ارزیابی سازگار ورتص به توانمی

اندازی و ارتقاء در این زمینه پشتیبانی شهرداری هم از جهت مالی و هم از جهت میزان اهمیتی که در جلسات به راه
افزار یکپارچه سرا، محاسبان، جام، رایورز، سامانه رفت و روب، اپلیکیشن دوباره برای های نظیر)نرمها یا اپلیکیشنسامانه

 دهد در توسعه دولت هوشمند حائز اهمیت است.کیف پول الکترونیک و ثبت ممیزی املاک( می پسماند خشک،

 Iگر توصیف

 عناصر توسط فرض ایناست. حفاظت از حریم خصوصی( انتخاب شده)برقرای امنیت و I1فرض  Iگر در مورد توصیف
 شود:زیر پشتیبانی می سناریوی

 A: A1 (weight 1)  ،B: B1 (weight 1) ، C: C1 (weight 1)  ،D: D1 (weight 1)  ،E: E1 

(weight 1)  ،F: F1 (weight 1)  ،G: G1 (weight 1)  ،H: H1 (weight 1) 

. دهدمی نشان را +9تأثیر  نمره فرض خلاصه، این طور به .ندارد مغایرت فرض این با دیگر سناریوی عناصر از یک هیچ
 .است البغ فرض این نفع به هایاستدلال بنابراین

ثیر این أو ت شودنمی پشتیبانی دیگر سناریوی عناصر از یک هیچ ( توسطتداوم وضعیت موجود)”I2“  جایگزین فرض
 است. -1فرض 

 A: A1 (weight -1)  ،B: B1 (weight -2)  ،C: C1 (weight -1)  ،D: D1 (weight -1)  ،E: E1 

(weight -1)  ،F: F1 (weight -1)  ،G: G1 (weight -1)  ،H: H1 (weight -1) 

 دیگر سناریوی عناصر از یک هیچ ( توسطبه خطر افتادن امنیت و حریم خصوصی شهروندی )”I3“  جایگزین فرض
 است. -1ثیر این فرض أو ت شودنمی پشتیبانی

 A: A1 (weight -1)  ،B: B1 (weight -2)  ،C: C1 (weight -1)  ،D: D1 (weight -1)  ،E: E1 

(weight -1)  ،F: F1 (weight -1)  ،G: G1 (weight -1)  ،H: H1 (weight -1) 

 را شدهانتخاب فرض بنابراین. نیستند " I1 " انتخابی فرض از ترمنطقی جایگزین فرضیات از یک هیچ خلاصه، طور به
 .نمود ارزیابی سازگار صورت به توانمی

باشد، لذا تمهیدات لازم شهروندان و رضایت آنها میهدف از ایجاد حکمروایی شهری هوشمند افزایش کیفیت زندگی 
 جهت برقراری امنیت و حفاظت از حریم خصوصی یکی از فاکتورهای اساسی در این خصوص است.
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 حکمروایی هوشمند شهر رشت آینده در کلیدی عوامل به مربوط سازگاری ارزش بندیرتبه .0جدول

 ارزش سازگاری فرض غالب گرتوصیف

A A1 4۲ 

B B1 3۰ 

G G1 31 

D D1 ۰۰ 

H H1 ۰1 

C C1 ۰۲ 

E E1 11 

F F1 16 

I I1 16 
 

است که رنگ سبز سناریوهای سازگار)ثبات قوی( حکمروایی شهری هوشمند در شهر رشت شرح داده شده 9در جدول 
 نشانه سناریوهای مطلوب، رنگ زرد سناریوهای ایستا و رنگ قرمز سناریوهای بحرانی است.

 
 سناریوهای سازگار حکمروایی شهری هوشمند در شهر رشت .0جدول 

 امتیاز کل تأثیر ارزش سازگاری سناریوها ردیف

1 A: A1 

B: B1 

C: C1 

D: D1 

E: E1 

F: F1 

G: G1 

H: H1 

I: I1 

16 134 

۰ A: A1 

B: B1 
1 36 

C: C3 

D: D1 

E: E3 

F: F3 

G: G1 

H: H2 

I: I3 

3 A: A2 ۲ 13۲ 
B: B3 

C: C3 

D: D2 

E: E3 

F: F3 

G: G3 

H: H3 

I: I3 

4 A: A3 

B: B3 

C: C3 

۲ 131 
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D: D2 

E: E3 
F: F3 

G: G3 

H: H3 

I: I3 

۰ A: A2 ۲ 133 
B: B3 

C: C3 

D: D3 

  E: E3 

F: F3 

G: G3 

H: H3 

I: I3 

۶ A: A3 

B: B3 

C: C3 

D: D3 

E: E3 

F: F3 

G: G3 

H: H3 

I: I3 

۲ 134 

6 A: A2 ۲ 13۲ 
B: B3 

C: C3 

D: D2 

E: E3 

F: F3 

G: G4 

H: H3 

I: I3 

9 A: A3 

B: B3 

C: C3 

۲ 131 

D: D2 

E: E3 

F: F3 

G: G4 

H: H3 

I: I3 

1 A: A2 ۲ 133 
B: B3 

C: C3 

D: D3 

E: E3 

F: F3 

G: G4 

H: H3 

I: I3 

1۲ A: A3 ۲ 134 
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B: B3 

C: C3 

D: D3 

E: E3 

F: F3 

G: G4 

H: H3 

I: I3 
 

Scenario 
No. 1 

Scenario 
No. 2 

Scenario 
No. 3 

Scenario 
No. 4 

Scenario 
No. 5 

Scenario 
No. 6 

Scenario 
No. 7 

Scenario 
No. 8 

Scenario 
No. 9 

Scenario 
No. 10 

A: 

A1 

A: 

A2 

A: 

A3 

A: 

A2 

A: 

A3 

A: 

A2 

A: 

A3 

A: 

A2 

A: 

A3 

B: 

B1 

B: 

B3 

C: 

C1 

C: 

C3 

D: 

D1 

D: 

D2 

D: 

D3 

D: 

D2 

D: 

D3 

E: 
E1 

E: 
E3 

F: 
F1 

F: 
F3 

G: 

G1 

G: 

G3 

G: 

G4 

H: 

H1 

H: 

H2 

H: 

H3 

I: 

I1 

I: 

I3 

 . سناریوهای سازگار حکمروایی هوشمند در شهر رشت0شکل

 

  گیرینتیجه

 است. در این خصوص وجودایجاد نمودههای گوناگون امروزه رشد سریع جمعیت شهرها معضلات بسیاری را در زمینه
 شهر ساخت روی بر تمرکز .است بزرگ به شدت مورد توجه شهرهای نیازهای به رسیدگی برای هوشمند هایزیرساخت
 را عملیات و شهری توسعه سطح مؤثر طوربه کند. منعکس را هاجنبه از بسیاری در آلایده عملی تأثیر تواندمی هوشمند

 مفهوم پیرامون اقدامات و هاروایت هوشمند شهری حکمروایی در عمل کند. بهتر شهری ریزیبرنامه رد و بخشد بهبود
باید  اول درجه در بلکه کنند، تمرکز هوشمند زیرساخت و شهری حسگرهای مسأله، حل قدرت بر تنها باید نه هوشمندی

 بر اصلی واقع تمرکز در .شوند متمرکز فناورانه هاینوآوری کاربردی حمایت تأیید در شهری هایچالش نقش بر
حکمروایی  موضوع مساله حل ماهیت به تا دهد افزایش را فناوری اطلاعات و ارتباطات قابلیت تواندمی شهری هایچالش
 .شهری است هایچالش با مقابله برای مختلف هایسازمان و هاگروه نیازمند مشارکت حکمروایی هوشمند .کند کمک

حاکی از آن است که شهر رشت نیز مانند سایر شهرهای جهان که برای حل معضلات خود حرکت به  هشپژونتایج این 
سمت هوشمندسازی و حکمروایی شهری هوشمند را برگزیدند نیازمند حرکت در این مسیر و اجرای شیوهای جدید 

های مختلف شارکت آنها در عرصههای نوین مدیریتی از طریق ارتقاء آگاهی شهروندان و حضور و ممدیریتی است. شیوه
مدیریتی همچنان سنتی و از بالا به پایین است و نظر شهروندان قبل از تهیه و اجرای  شیوهدر شهر رشت  آید.بوجود می
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های مذکور گیرد و سازوکارهای لازم جهت تسهیل مشارکت شهروندان در پروژهها و تصمیمات مد نظر قرار نمیبرنامه
های ناپذیری مواجه خواهد شد و شیوهصورت تداوم شرایط موجود آینده شهر رشت با خطرات جبران در وجود ندارد.

در نظر گرفتن سناریوها و تحقق حکمروایی مدیریتی حاضر جوابگوی رشد جمعیت و مسائل ناشی از آن نخواهند بود. 
 شود. شهری هوشمند در شهر رشت منجر به آینده مطلوب در این شهر می

 
 نهادهاپیش

 تدوین سند راهبردی حکمروایی هوشمند شهر رشت -

 گذاری جهت توسعه دولت هوشمندسرمایه -

 برقراری سازوکارهای لازم جهت تسهیل مشارکت شهروندان -

 بسترسازی مناسب جهت مشارکت بخش خصوصی در زمینه هوشمندسازی -

 ها و ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه در زمینه هوشمندسازیحذف واسطه -

 راری تعامل میان نهادهای مدنی، شهرداری و بخش خصوصی در هوشمندسازیبرق -

 سازی در زمینه نوآوری در خصوص هوشمندسازی شهرظرفیت -

 بسترسازی مناسب جهت جذب طبقه خلاق در زمینه هوشمندسازی -

 منابع

 هوشمند شهرهای هایشاخص و اهویژگی فرآیند، تحلیل :شهری توسعه در هوشمندی(، 1311ارباب، پارسا؛ فصیحی، فرینا) -1

 .۶6-16(، صص ۶4)پیاپی 4 شماره شانزدهم، سال توسعه، راهبرد اروپا، فصلنامه
نژاد و رامین ضربی کناری، مشهد، انتشارات (، شهر هوشمند، شهر آینده؟ ترجمه دکتر حسین حاتمی1319اعتضادزاده، شیرین)-۰

 پاپلی، چاپ اول.
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