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 چکیده
لم و های حاصل از پیشرفت عهایی مواجه است که ناشی از دگرگونیجهان امروز با چالش

دیدی باشد. در این راستا الگوی شهر هوشمند راهکار جنیازهای جدید میفناوری و طرح 
وندان در فناوری اطالعات و ارتباطات و رفع نیازهای جدید شهر است که متناسب با پیشرفت

دارد ود وا میریزان شهری را به بازنگری و بازاندیشی در اقدامات خ، برنامهآنانزندگی شهری 
ز این رو در شناسایی عوامل کلیدی موثر در شهر هوشمند میسر شود. ا تواند باکه این امر می

کالنشهر  مطالعه حاضر که در زمینه شناسایی عوامل اصلی و کلیدی در آینده شهر هوشمند در
یرهای باشد، تالش شده است تا بر مبنای اهداف موجود در شهرهای هوشمند، متغتبریز می

ریزی نامهو مطابقت آن با اهداف بر کالنشهر تبریز شدن کلیدی و اثرگذار در آینده هوشمند
ند  های شهر هوشمشناسایی شود. براین اساس در ابتدا شاخص 1420شده هوشمندی در افق 

اخص و ش 55با استفاده از مرور منابع  استخراج و سپس براساس نظرات خبرگان این حوزه 
مک افزار میکشده و با کمک نرمسازی عامل اولیه هوشمندی برای کالنشهر تبریز بومی

 معرفی اطعمتق اثرات ماتریس از استفاده با عامل کلیدی 16ادامه،  درتجزیه و تحلیل شدند. 
 را مسه اقتصاد هوشمند و تحرک هوشمند بیشترین بعد دهدمی نشان تجربی هاییافته. شد
النشهر کهوشمند  آینده بر بیشتری تأثیر و داشته مجموعه این در اصلی متغیرهای عنوان به

یابی به باید خاطر نشان کرد دست بدست آمده از تحقیق نتایجبراساس  داشت. تبریز خواهند
ه شهری هوشمند در کالنشهر تبریز نیازمند تدوین سند راهبردی شهر هوشمند به همرا

تحقق و  ریزی فرابخشی، یکپارچه و کارشناسی شده است. شایان ذکر است برای ایجادبرنامه
م است ریزی شود، لذا الزیک شهر هوشمند باید شالوده و زیرساخت مناسب در جامعه پایه

ی را مسئولین کالنشهر تبریز برای هوشمند شدن بسترها و شرایط فرامحلی اقدامات مقتض
  انجام دهند.
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 مقدمه-1
 10 از بیش و داشته سریعی رشد زمین کره شهرنشین جمعیت گذشته تاکنون از قرن

میلیارد  2/4 به 1900سال  ( در%13) نفر میلیون 224از  که طوری به است؛ شده برابر

انداز شهری جهان، ، چشم1رسیده است )سازمان ملل متحد 2018( در سال %55نفر )

 باشد ندهیفزا روند نیا ندهیآ سال 40-30ی طهمچنین برآورد شده است که (. 20192

ی شهر تیجمع 2025 سال تا که شودیم زده نیتخم و( 2018، 3)دیکسون و همکاران

 در رشد نیا درصد 90 از شیب که دیرس خواهد نفر اردیلیم 8 از شیب به و برابر دو ایدن

 تجاوز درصد 68 از شهرها ساکنان نسبت 2050 سال تا و است توسعه حال دری کشورها

تمرکز جمعیت در  (.2019انداز شهری جهان، )سازمان ملل متحد، چشم کرد خواهد

همچنین افزایش نیاز به خدمات و امکانات در شهرها افزایش  ،فزاینده شهرنشینی و شهرها

 . دارد زندگی کیفیت بر مستقیم اثرات

و  است بوده پیش نسل یک تصورناپذیرگوی نیازهای پاسخ اطالعات عصر پیشرفت اگرچه

 در مشکالت ی به گویجوابحال با این کرده، حل را آنها درخواست مورد منابع مشکالت

 (.1399، 4است )رهنما و همکاران شده دشوار و سخت امروزی جهان رشد حال

و  مؤثرتر تر،سالم مساعدتر، بهتر، محیطی ایجاد طریق از شهری ریزیبرنامه که حالی در

 محیطی به دستیابی برای هاملت و هااست، دولت شهروندان رفاه تأمین دنبال به دلپذیرتر

 تریجدید و نوآورانه مدیریت هایشیوه نیازمند تر،جمعی آسوده زندگی و پایدارتر و بهتر

 هایپدیده و که مسائل شرایطی در. (1201 ،5)کاربورامیرز و زوریا هستند شهرها اداره در

-حوزه و اندیشمندان مدیران افزاید،می شهرها اداره پیچیدگی بر روز به روز جدید شهری

 تا تدابیری اتخاذ کنند دنیا بر آن شدند شهرهای بزرگ شهری در مدیریت و فناوری های

 مفهوم ،که یک پاسخ ممکن و عملی در این زمینه (1397، 6)افضلی ننیز و همکاران

 هایو چالش مشکالت از بسیاری حلجهت باشد که می هوشمند شهرو  هوشمندی

   .است شده مطرح کنونی شهرهای

                                                 
1 United Nations  
2 World Urbanization Prospects The 2018 Revision 
3 Dixon et al. 
4 Rahnama et al.(2020)  
5 Carbó-Ramírez & Zuria 
6 Afzali naniz et al. (2018) 



 به بیشتر دهیشهرها خدمات هوشمندسازی و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

 ساخته فراهم شهری مدیریت و هادولت برای را شهری زندگی کیفیت ارتقا و شهروندان

واقعی(  و مجازی موجود )دنیای بسترهای کلیه از استفاده با( و 2011، 1)کوریا و وانستل

-توان گفت که هوشمنددارد. به عبارت دیگر میگام برمی زندگی کیفیت ارتقاء جهت در

نیست،  شهری فرایندهای کلیه شدن الکترونیکی معنای به صرفا   شهری فرآیندهای سازی

فناوری را به هم پیوند داده و در بلکه شهری هوشمند است که سه بعد انسانی، نهادی و 

بخشیدن  سرعت عوامل از یکی نیاز، وپیش عنوان این میان فناوری اطالعات و ارتباطات به

 (. 2015، 2کند )کاپدویال و زارلنگاهوشمند عمل می شهر هدف به دستیابی

 توسعه حورمی کانونی هاهسته از و رانیا بزرگ شهرنکال نیششم عنوان به زیتبر کالنشهر

 کرده تجربه رای فراوان راتییتغی متماد انیسال طول در که است مطرح کشور غربشمال

یی فضا ارساخت وی کالبد ،یتیجمع ابعادی تمام در توانیم را تحوالت و رییتغ نیا. است

 هرشی کالبد بافت دری دگرگون شهر، مساحت وی داخلی فضا در تحول رینظی شهر درون

 شتاب و ریاخ قرن مین در تحوالت و رییتغ نیا. کرد مشاهدهی افق سطح در هیرویب رشد و

 و هاهکارخان گسترش. ه استگرفت خود بهی اندهیفزا روند ،جوامعی صنعت توسعه گرفتن

 یصنعت و مدرن هایساختمان ساخت شهرها، در فناوری گسترش آن، داتیتول شیافزا

 شدر و شهری رفاه شیافزا و شهرها در نینو خدمات ارائه موجب کشاورزی، رشد و شدن

 به 1335 سال در 328079 از شهرکالن نیا جمعیت کهیطوربه شده است،ی نیشهرنش

 آن مساحت نیچنهم و (1395 مسکن، و نفوسی سرشمار) 1395 سال در 1773033

 نیا. است دهیرس 1395 سال در هکتار 2167.19 به 1335 سال در هکتار 1170 از

 در ده،کر مارگونهیبی ساختار گرفتار را شهر و شده شهر دری نابسامان باعث که عوامل

ی ارراهک عنوان بهی هوشمندسازی بررس ضرورت شهر، توسعه و رشد سابقهیب نرخ کنار

 بهیی وگپاسخی راستا در و شهر در اطالعات فناوری روزافزون گسترش به توجه با دیجد

 . است کرده جادیا را آنانی شهری زندگ در شهروندان دیجدی هاازین

 واقعیات بر مبتنی و آگاهانه الگوی یک انتخاب و شده بومی مفهوم یک به دستیابی هدف با

 و مدیران نظر اتفاق آن، هوشمندسازی فرآیند در مورد مطالعه شهر پیرامون و محیط

 دادن قرار مورد توجه هوشمند، شهر از جامع نسبتا  مفهوم و تعریف یک بر کارشناسان

 و سیستماتیک سازیعملیاتی و هوشمندسازی هایشاخص و معیارها ها،مؤلفه تمامی

                                                 
1 Correia & Wünstel 
2 Capdevila & Zarlenga 



 

 

 

 

 

    

                    

 تشخیص که رسد،می نظر به ضروری و الزامی شهر مدیریت هوشمندسازی سازییکپارچه

 هایپروژه استناد به طرفی، از .دهدمی شکل را تحقیق این اول هدف ها،مؤلفه این یافتن و

 یکجا و یکباره به که یافت توانمی دنیا در را شهری کمتر دنیا، شهرهای هوشمندسازی

 جاری شهر کالبد بر را آنها همه و بوده دارا را هوشمند شهر از مؤلفه شش شرایط هر

 مورد شهر در شده شناسایی های هوشمندسازیشاخص بندیاولویت لذا :باشد نموده

در این تحقیق یافتن عوامل  بنابرایندهد. می تشکیل را پژوهش این دوم هدف مطالعه،

اصلی تأثیرگذار و کلیدی در وضعیت هوشمند شدن در کالنشهر تبریز و تطبیق و تکمیل 

این امر در کنار اهداف های اساسی شهرهای هوشمند دنیا مد نظر است. آن با شاخص

ری گذاریزی و سیاستاساسی در سند آمایش استان آذربایجان شرقی به منظور برنامه

با انجام این مطالعه ضمن شناسایی محیط سیستم، گیرد. صحیح و منطقی انجام می

ریزی، بازیگران اصلی و نیروهای روی محیط برنامههای پیششناخت بهتری از چالش

 با ادامه در اساس این برآید. پیشران در وضعیت هوشمند شدن کالنشهر تبریز بدست می

سپس  ،شناسایی شده های شهرهای هوشمند در دنیاشاخص ابعاد ومروری بر ادبیات موضوع 

و بعد از شناسایی عوامل کلیدی در فرایند  نهایت در است. شده تشریح تحقیق روشالگوی 

 .شد خواهد ارائههوشمند شدن، راهبردهای مدیریتی الزم 

 ادبیات موضوع-2

 یخچه شهر هوشمند مروری بر تار-1-2

 شهرهای از نظری و تاریخی مطالعه نیازمند هوشمندشهر  تحول سیر بررسی و مطالعه

پیش در منطقه  سال هزار 6 حدود .است مختلف هایدوره در طول محور فناوری

 این که بود شده ابداع های بازاریفعالیت حفظ برای اطالعات فناوری نخستین خاورمیانه،

 زمان طول در بود که معتقد پژوه معروفآینده 1تافلر .کرد فراهم را شهرها رشد امر امکان

انقالب  صنعتی و موج سوم انقالب کشاورزی، نوآوری یعنی انقالب موج سه طریق از جهان

است و باعث تکامل شهرها شده است،  فراگرفته را ما اکنون هم )فناوری( که اطالعاتی

 . اندبوده تأثیرگذار مداوم صورت به کدام که هر یافته شکل تغییر

 همان اطالعات کامپیوتر در عصر فناوری که کرد عنوان چنین (1984) 2نایسبیت جان

 جامعه اصلی بنابرابن مشخصه. کرد صنعتی انقالب در مکانیزاسیون که کرد را کاری

                                                 
1 Toffler 
2 John Naisbitt 



، 1به نقل از وبستر 1396پور و حاتمی، است )ساسان ارتباطات و فناوری اطالعات اطالعاتی،

2014 .) 

 
 (: سیر تکاملی شهرها1شکل )

 های تحقیقمنبع: یافته

 خود بافت در تکنولوری ادغام و پذیرش با شهر تئوریکی لحاظ با توجه به شکل باال به

 مجازی فضای و اینترنت چطور اینکه روی اطالعاتی بر شهر. داد شکل را2اطالعاتی شهر

 زمان گذشت با. بود تمرکز کرده دهد، قرار تاثیر تحت را شهری توسعه تواندمی حقیقی و

 که منجر داد اجتماعی -تکنولوژیکی نگاه به را خود جای اطالعاتی شهر تکنولوژیکی نگاه

 مسائل حل برای فناوری از توانمی که داد نشان تحول این. شد 3دیجیتال شهر پیدایش به

 اجتماعی محرومیت کاهش و مشارکت افزایش زمینه در بخصوص و اجتماعی اقتصادی

 که شد ترکیب کارآفرینی رویکرد با محور رویکرد دیجیتال 1990 دهه از. کرد استفاده

-رقابت توانستمی های دیجیتال،فناوری آن در که بود 4هوشمند شهر ظهور آنها نتیجه

به نقل از مارتین و همکاران،  1399، 5کند )حاتمی تسریع را اقتصادی رشد و پذیری

2018.) 

 را (6سای )کان علم شهر هاژاپنی که 1980 دهه اواسط که تا هوشمند شهر ایدهبنابراین 

 در 1980 دهه اواخر در عملکردی را چند شهر هااسترالیایی کردند و ایجاد کشورشان در

 در اینترنت و کامپیوتر که 1980-1990ای بود، از دهه ناشناخته ایده کردند بنا 7آدالید

مخابرات و توسعه گرفت و آزادسازی  قرار استفاده مورد شهری زندگی در وسیع مقیاس

                                                 
1 Webster 
2 Information City 
3 Digital City 
4 Smart City 
5 Hatami (2020) 
6 Kansai 
7 Adelaide 

شهر 
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رویکرد 
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، 1یافت )دسانتیس و همکاران ایویژه خدمات از طریق اینترنت گسترش یافت، اهمیت

 (.  1394و احمدی و عمرانی،  2014

رشد  جنبش از باید را آن ریشه و هوشمند شهر با توجه به مطالب گفته شده اصطالح

 جدید هایسیاست از آمد و وجود به 1990 اوایل دهه و 1980 دهه اواخر در که هوشمند

 (. 2011، 2کرد )هاریسون و دانلی کرد، پیگیریمی حمایت شهری ریزیبرنامه

 ایاالت در 4بلکسبرگ و استرالیا 3بریزبن مورد در بار اولین برای هوشمند شهر اصطالح

 مشارکت از ارتباطات و اطالعات فناوری که جایی شد، گرفته کار به امریکا متحده

کرد می پشتیبانی اطالعات و خدمات به دسترسی و دیجیتال شکاف کاهش اجتماعی،

 دانش به آنها تبدیل و اطالعات از استفاده توانایی هوشمندی. (2012، 5)آلوارز و همکاران

 برای ابزاری عنوان به هوشمند شهرهایاست و  های اجراییبرنامه در استفاده منظور به

 .شدند ظاهر شهری بافت تجسم

 دارای وضعیت شهری هر آنجا که و از تعریف پیش گفته شده از شهر هوشمندبا توجه به 

 های مختلفاولویت همچنین و خود خاص جغرافیایی بستر و و اجتماعی اقتصادی اداری،

 در شهرها متنوع خصوصیات توجه به با جهانی ثابت سیستم یک تعریف بنابراین است،

 نشان ادبیات عمیق و تحلیل تجزیه میان این در. باشد است، مشکل ممکن جهان سراسر

 6و همکاران شش محور معرفی شده توسط جیفینگرنویسندگان  تعاریف در که دهدمی

زیست هوشمند، جابجایی هوشمند، زندگی ( که عبارتند از: اقتصاد هوشمند، محیط2007)

به توان آن را هوشمند، مردم هوشمند و دولت هوشمند مورد توافق همگان است و می

عنوان چهارچوبی برای بسط شهرهای هوشمند شناسایی کرده و آن را جهت حرکت به 

 سمت هوشمندی برای تمامی شهرها تعمیم داد.
شهر هوشمند شهری  (2007و همکاران ) جیفینگرارائه شده  تعریفبنابراین براساس 

 از ارتباطى هاىزیرساخت و اجتماعى و انسانى هاىگذاری در سرمایهاست که سرمایه

 پایدار رشد باعث کهICT مانند  مدرن هاىزیرساخت همچنین و ونقلحمل جمله

 از طریق طبیعى، منابع صحیح مدیریت با شود،می زندگى باالى کیفیت و اقتصادى

                                                 
1 De Santis 
2 Harrison & Donnelly 
3 Brisbane 
4 Blacksburg 
5 Alvarez et al. 
6 Giffinger et al. 



 براى ممتاز مکانى هوشمند؛ شهر اصل، در. پذیرد انجام آن در مردم، مشارکتى مدیریت

 سازىبهینه و روزرسانىبه آورى،تاب: همانند مسائلى به آن در است که پایدار توسعه

 مندنظام نوآورانه، رویکرد یک طریق از سایر موارد و ایمنى بهبود شهرى، هاىزیرساخت

 شهرى مدیریت سازى فرایندهاىبهینه هدف با اطالعات تبادل و ارتباط براساس پایدار، و

   (.2007، و همکاران از جیفینگر به نقل 1398 همکاران، و )شیعه شودمی پرداخته

 شهر هوشمند عالوه بر شش بعد، (2007) براساس نظر جیفینگر و همکارانهمچنین 

 گردد. زیر مالحظه می (2) شاخص است که در شکل 74معیار و  31دارای 

 
 (: شهر هوشمند2شکل )

 2007منبع: جیفینگر و همکاران،                
 لعات تجربیمطا-3-2

 شهر هوشمند زمینه در گرفته صورت مطالعات جدیدترین است شده سعی قسمت این در

 در العاتمط بندی اینجمع که دارد فردی منحصربه هایویژگی آنها از یک هر .شود ارائه

 است: توجه درخور 1 جدول

 شهر هوشمند مدیریت زمینه در تجربی مطالعات از ای خالصه (:1) جدول
 هاویژگی نویسندگان

 1جوشی و همکاران
(2016) 

اجرا  ها و ابعاد مختلف یک شهر هوشمند و ارائه چهارچوبی برایبررسی جنبه
و عملی شدن آن براساس شش وجه اجتماعی، مدیریتی، اقتصادی، حقوقی، 

 . (SMELTS) فناوری و پایداری
 2همکاران و انز-فرناندز
(2018) 

 و هوشمند شهر اجرای"در پروژه  نفعانذی و تاکید بر مشارکت حاکمیت
 میمفهو مدل یک طراحی ."وین پرونده یکپارچه، مفهومی مدل یک: هاگفتمان
 وبرای تجزیه  جدید روش پیشنهاد و جامع برای شهرهای هوشمند و یکپارچه
  مصاحبه و ترکیبی نظرسنجی روش با اجزای شهرهای هوشمند تحلیل

                                                 
1 Joshi et al. 
2 Fernandez-Anez et al. 



 

 

 

 

 

    

                    

 1اسماگیلوا و همکاران
(2020) 

فیت زندگی های ارتباطی و اطالعاتی برای بهبود کیاز فناوریتاکید بر استفاده 
  شهرهای هوشمند. در شهروندان

یم مفاه ترکیبی ارزشمند ازکه  های اطالعاتیسیستمتاکید بر استفاده از 
های وریامعماری هوشمند و همچنین فن، هوشمند، دولت هوشمندشهروند 

 کند.مرتبط را فراهم می
 همسویی شهرهای هوشمند با اهداف توسعه پایدار سازمان مللتاکید بر 

 2چسوکاس و زابو
(2021 ) 

ارزش های پیشنهادی متفاوت در های متعدد شهر هوشمند: بررسی چهره
بندی چهار نوع شهر یعنی پس از بررسی و طبقه مجموعه فعالیت های نه شهر

شهر فعالیتی به عنوان شهر شهر سبز، شهر مشارکتی، شهر حساس اجتماعی و 
 گردد.هوشمند معرفی می

 3فیالووا و همکاران
(2021 ) 

انگر نتایج بی ریزی شهری شهرهای هوشمند برای پایداری در شهر برنوبرنامه
ی کامل آن است که اگرچه که هنوز شهر برنو در تالش برای دستیابی به پایدار

های مهار است. شهر برنو برنااست اما الگو و بازتاب یک شهر هوشمند و پاید
ه آن را بسیار خوبی برای هوشمند شدن دارد اما هنوز به طور کامل نتوانسته ک

 سازی کند.پیاده
کاشف و همکاران4 

(2022 )  

 

و  شهر هوشمند را به عنوان آزمایشگاهی برای بررسی رابطه پیچیده انسان
های نظارتی شهر سیستمگیرند و رایانه از دیدگاه چند بعدی در نظر می

ها را شناسایی ها و منابع کلیدی آنکنند تا محدودیتهوشمند را بررسی می
ات کنند. نتایج بیانگر این است که، شهر هوشمند به عنوان یک سیستم خدم

سازی شده و در نتیجه، یک سیستم نظارت شهری هوشمند هوشمند مفهوم
  .توسعه داده شود سیمبی( WIMTE)شده با تکنولوژی مش تقویت

پوراحمد و همکاران 
(1397) 

 و فمختل ابعاد در شدن هوشمند برای شهر تهران الزامات و هاضرورت تبیین
 شهر سمت به تهران شهر حرکت برای مقتضی و اقدامات راهبردها ارائه

 هوشمند با روش اسنادی و پیمایشی 
افضلی ننیز و همکاران 

(1398) 
 فرایندیِ مدیریتی در هوشمندسازی شهر )مطالعه موردی:تحلیل ملزومات 

 نگرانهبا نگاهی آینده شهر کرمان(

جبارزاده و همکاران 
(1398) 

عات ز طریق بررسی مطالشهر هوشمند تبریز ا نهادی موانع تحلیل و شناسایی
اجرای  بندی موانع نهادیو مصاحبه با خبرگان توسعه شهری و شناسایی و رتبه

 هوشمند در کالنشهر تبریزشهر 
نسترن و پیرانی 

(1398) 
 هوشمند در منطقه شهر توسعه هایشاخص و معیارها اعتبارسنجی و تدوین
 شرایط با متناسب هوشمند شهر هایشاخص و معیارها شناسایی اصفهان  سه

 هوشمند شهر برای اصالحی اصفهان در جهت انجام اقدامات شهر فرهنگی
در جهت  اصفهان شهر فرهنگی شرایط با مناسب شاخص 60 شناسایی

 هوشمندی
کاوسی و محمدی 

(1399) 
نامساعد  شیراز اجتماعی شهر پایداری و هوشمند جابجایی و بررسی تحرک

 قلنوحمل دسترسی، مختلف ابعاد اساس بر جابجایی و تحرک متغیرهای بودن
 در این شهر ارتباطات و اطالعات فناوری همچنین و پایدار

                                                 
1 Ismagilova et al. 
2 Csukás & Szabó  
3 Fialová et al. 
4 Kashef et al. 



محمدی و همکاران 
(1400) 

 هرش در هوشمند شهر معیارهای اثر بندی سنجشاولویت و سازیبومی تدقیق،
 شهروندان، صالحیت و توانمندی فناوری، هایشناسایی زیرساخت  زنجان

 هایفرهنگی و جاذبه شهروندان، امکانات شفاف، مشارکت حکمروایی
ند شناسایی شده در شهر هوشمترین معیارهای بومی گردشگری به عنوان مهم

 در زنجان.
ذاکریان و همکاران 

(1400) 
 مدلو  1ویکورهای هوشمند زاهدان با روش شهر هایشاخص فضایی تحلیل
 های شهرشاخص عدم وجود شرایط تعادلی در  2فازی سلسله مراتبی تحلیل

 مناطق مختلف شهر زاهدان در هوشمند
بریز گیری شهر هوشمند در فضای جغرافیایی شهر تموثر در شکلشناسایی عوامل  (1401زینالی عظیم )

و  Spssهای توصیفی و تحلیلی و از طریق پیمایش در نرم افزارهای با روش
Smart Pls. های تحقیق مبین این است که در نمونه مورد پژوهش، یافته
داری با شهر هوشمند و با سطح اطمینان ی معنیهای مورد بررسی رابطهشاخص

 درصد دارند  95
برادران و همکاران 

(1401) 
مرحله  بررسی وضعیت کنونی تحول هوشمند در کالنشهر تبریزدر دو مرحله

( IDIیعنی  ICT)شاخص توسعه  ICTی هااول مربوط به بررسی زیرساخت
ایجان آذرب دهد که استاننشان میباشد که که نتایج حاصل از این بررسی می

ر د 1399در سال  769/6برابر  IDIشرقی و به طور خاص کالنشهر تبریز با 
 کشور قرار داشته و همچنین مقدار این شاخص و هر سه زیرشاخص 15رتبه 

اشته گیری دآن در یک دهه گذشته از میانگین کشوری باالتر بوده و رشد چشم
شاخص در شش بعد شهر هوشمند شامل مردم هوشمند،  74مرحله دوم است. 

زندگی هوشمند، دولت هوشمند و زیست هوشمند، اقتصاد هوشمند، محیط
نگر نشا نتایج حاصل جابجایی هوشمند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

ست. ااز یک واحد  166/0میزان هوشمندی این شهر در مقیاس کالن با امتیاز 
زیست بعد محیطدهد که گانه نشان میهمچنین بررسی وضعیت ابعاد شش

بعاد به خود اباالترین امتیاز را در میان سایر  از واحد، 26/0هوشمند با امتیاز 
اختصاص داده است، این در حالی است که حکمروایی )دولت( هوشمند و 

 رند.  از کمترین امتیاز برخوردا 126/0و  116/0زندگی هوشمند به ترتیب با 
 های تحقیقمنبع: یافته

های سطح دنیا به شکلشود شهر هوشمند در با مروری بر مطالعات تجربی، مالحظه می

تر این مطالعات نشان داد که در هر متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی دقیق

ای متفاوت صورت گرفته ها و شرایط آن هوشمندسازی به گونهشهر با توجه به ویژگی

است و در اکثر مطالعات فقط به بررسی برخی از ابعاد هوشمندسازی پرداخته شده است. 

بعد اصلی هوشمندسازی  6های صورت گرفته در داخل نیز اغلب به یکی از هشدر پژو

شهرها توجه شده است و تنها در برخی از آنها تمامی ابعاد شهر هوشمند مورد بررسی 

های مطالعه با توجه به قرار گرفته است. وجه تمایز این پژوهش در این است که شاخص

خبرگان باتجربه این شهر متمایز شده چرا که  های کالنشهر تبریز براساس نظراتویژگی

                                                 
1 Vikor 
2 FAHP 



 

 

 

 

 

    

                    

های منحصر بفردی به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، نهادی و غیره هر شهر ویژگی

دارد. در عین حال مطالعه حاضر در نظر دارد به منظور دستیابی به شهری هوشمند 

دهد که این امر  بعد شهر هوشمند مورد بررسی قرار 6های کلیدی شهر را در هر پیشران

های موجود به واسطه تغییر در هر یک از ابعاد اقتصادی، تر به لحاظ پیشراندیدی جامع

رو نتایج این تحقیق تا دهد. از اینمحیطی، نهادی، مردمی، زندگی و جابجایی میزیست

 باشد. حد امکان به دنیای واقعی نزدیکتر می

 شناسیروش-3
های نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت براساس روشمطالعه حاضر به لحاظ هدف از 

کمی های اکتشافی است که با استفاده از ترکیبی از مدل-پژوهی، تحلیلیجدید علم آینده

شود. جامعه آماری در این پژوهش مدیران، کارشناسان و متخصصان و کیفی انجام می

هستند که تکنیک انتخاب گروه ریزی شهری در کالنشهر تبریز های مختلف برنامهبخش

 .1خبرگان روش گلوله برفی بوده است

 مشخصات عمومی گروه خبرگان (:2)جدول 
 سن تحصیالت جنس شغل

-20 کارشناسی ارشد دکترا زن مرد
40 

40-
60 

و  60
 باالتر

 1 10 1 0 12 2 10 اعضای هیئت علمی
سازمان فناوری اطالعات و 

 ارتباطات
1 1 0 2 2 0 0 

-مدیریت و برنامه سازمان

ریزی استان آذربایجان 
 شرقی

2 0 0 2 0 2 0 

-شهرداری و مرکز پژوهش

 های شورای شهر تبریز
3 1 2 2 3 1 0 

 1 13 6 6 14 4 16 تعداد
 20 20 20 تعداد کل

 های تحقیقمنبع: یافته

 در. کالنشهر تبریز استتمامی ابعاد مربوط به شهر هوشمند در قلمرو مطالعه حاضر 

انداز کشور یا افق باالترین سند افق دید مشخصی مانند افق چشم پژوهیآینده هایپروژه

گیرد و در صورت نبود سند باالدستی ای مبنای کار قرار میدر حال اجرای ملی یا منطقه

                                                 
 از نمونه آینده اعضای روش این در. است گرفته برفی انجام گلوله گیرینمونه روش طریق نمونه از انتخاب فرایند 1

 گیرینمونه این. شودمی تربزرگ و برفی بزرگ گلوله یک مانند نمونه و شوندمی انتخاب نمونه سابق طریق اعضای

 این برای کنندمی فکر را که کسانی تا شودمی خواسته آنها از سپس،. شودمی شروع افراد ای ازاولیه تعداد داشتن با

 .شود اشباع نظر که اطالعات مد گیردمی جایی انجام تا عمل این. کنند معرفی هستند، مناسب تحقیق



 شهر هوشمند که افق موضوع ماهیت به توجه باشود. ساله در نظر گرفته می 20 ،این افق

 که (،1420) آذربایجان شرقی استان آمایش طرح مبنای برو  طلبدمیرا  بلندمدتی دید

 1420 افق مباحث مورد بحث در آن است، ترینفناوری اطالعات و ارتباطات از مهم آن در

 .گرفت خواهد این مطالعه قرار مبنای

 هاروش از ایمجموعه، مبنای کار استپژوهی رویکرد آینده همچنین در این مطالعه که

 بعدی روش هایهریک ورودی هایخروجی و بوده یکدیگر مکمل که شودمی گرفته بکار

بنابراین در مرحله اول و بر پایه مبانی نظری و با استفاده از روش  .دهندمی تشکیل را

در مرحله دوم برای گردد. های شهر هوشمند استخراج میابعاد، معیارها و شاخص ،دلفی

بررسی میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عوامل شناسایی شده بر همدیگر )برهم کنش 

از از ماتریس اثرات متقاطع )روش تحلیل ساختاری( و  ،کلیدی عوامل شناساییعوامل( و 

  استفاده شده است. 1مکافزار میکها از نرمبرای تحلیل داده

 متغیرهای و عوامل شناسایی از پس مکمیک افزاراستفاده از نرمبا  محاسبات انجام برای

 خبرگان میزان و شده واردمتقاطع  آثار ماتریس به متغیرها مورد بررسی، حوزه در مهم

(. 1390 ،2زالی دهند )بهشتی ومی تشخیص مربوط حوزه با را متغیرها این میان ارتباط

شود، که عدد می سنجیده سه تا صفر اعداد خبرگان با توسط عوامل این ارتباط میزان

تأثیر »و عدد سه « متوسط تأثیر»، عدد دو «ضعیف تأثیر»، عدد یک «بدون تأثیر»صفر 

𝑛باشد، یک ماتریس  𝑛دهند. بنابراین اگر متغیرهای شناسایی شده را نشان می« زیاد ×

𝑛 3آید که در آن تأثیر متغیرها بر یکدیگر مشخص شده استبدست می . 

 تعداد گرفتن نظر در با متغیرها تاثیر مستقیم که دریافت توانمی ساده، بسیار روش یک با

 به طوریکه مجموع. است سنجش قابل شده، تشکیل ماتریس ارتباطی در هایگروه

 ستون، هر مجموع عددهای و مربوطه متغیرتاثیرگذاری  دهندهنشان هر سطر، عددهای

 محدودی تعداد بر که فقط در اینجا متغیری. مربوطه است متغیر تاثیرپذیری دهندهنشان

بود. به  خواهد اثرگذار نیز سیستم از محدودی بر قسمت دارد، مستقیم اثر دیگر متغیر

 مربوط ستون گرفتن نظر در با تواننیز می را متغیر یک مستقیم تاثیرپذیری ترتیب، همین

 با توانرا می آنها دربرگیرنده محیط و متغیرها کلیه پس. کرد ماتریس، بررسی در آن به

 تاثیرپذیری نمایش-تاثیرگذاریمحور مختصات  یک یا مفهومی شکل یک در آنها نمایش

                                                 
1 MICMAC (Matrix of Crossed Impact Multiplications Applied to a Classification) 
2 Beheshti & Zali (2011) 

 ت.حالت وجود خواهد داش  n(n-1( شود. یعنیاثر هر متغیر بر خود متغیر لحاظ نمی 3



 

 

 

 

 

    

                    

-اثرگذاری ماتریس یادآوری این نکته حائز اهمیت است که (.1399، 1داد )احمدزاده

 بررسی برای. دهدمی نمایش را میان متغیرها اول درجه و مستقیم ارتباطات اثرپذیری،

 غیره و سه دو، توان به ترتیب را به ماتریس توانمی غیره، و سوم درجه دوم، ارتباطات

، 2داد )همان به نقل از گودت نمایش نیز را متغیرها دیگر هایدرجه ارتباطات نتایج و رساند

2000 :91.) 

 
 أثیرپذیری متغیرها در تحلیل اثرات متقاطعت-(: تأثیرگذاری3شکل )

 قرار وضعیتی چه در سیستمبا توجه به مطالب گفته شده و برای پاسخ به این سوال که 

پایداری و ناپایداری یک سیستم ( 4آیا پایدار است یا ناپایدار؟ با مراجعه به شکل ) .دارد

که این تحلیل  بیانگر این است نمودار این روی عوامل پراکنش نحوهشود. نمایش داده می

توزیع  وضعیت سیستم بر نحوه تحلیل متغیرها اثرگذار است، به طوریکه اگرو فهم اولیه از 

 دارای عوامل برخی یعنی سیستم از پایداری برخوردار بوده، باشد، L عوامل به صورت

 در های پایدارسیستم در بنابراین هستند، باال تأثیرپذیری دارای برخی و تأثیرگذاری

. شودمی مشاهده مستقل عوامل و تأثیرپذیر عوامل تأثیرگذار، عوامل دسته سه مجموع

 است سیستم ناپایداری بیانگر گیرد صورت قطری محور حول عوامل پراکندگی چنانچه

-سیستم از ترپیچیده وضعیت های ناپایدارسیستم (. در1390، 4و زالی1396، 3زاده)شری

صفحه  تمامی در و بردار قطری محور حول عوامل هاسیستم این در. است پایدار های

 این تحلیل (5)شکل  دارند بینابینی حالتی مواقع بیشتر در عوامل و اندپراکنده شده

                                                 
1 Ahmadzadeh (2020) 
2 Godet 
3 Sherizadeh (2017)  
4 Zali (2011) 



 این در بیشتری عوامل زیرا است، ترپایدار پیچیده هایسیستم به نسبت هاسیستم

 (.122: 1398، 1هستند )ویسی دخیل هاسیستم
 

 
 (: پایداری یا ناپایداری سیستم4شکل )

 های تحقیقیافته-4

 ها و اهداف توسعه استان آذربایجان شرقیگیریجهت-4-1

ه استان آذربایجان شرقی با موقعیت استراتژیک خود، قطب علمی و صنعتی در منطق

های ها و ظرفیتها، پتانسیلآید و با توجه به موقعیتغرب کشور به حساب میشمال

دارای  بازرگانی، بهداشت و درمان و...های مختلف معدن، صنعت، کشاورزی، خدمات بخش

 ای است که بیانگر جهت و سمت و سوی توسعهای تعیین شدههای توسعهگیریجهت

. در افق زیستی و..های اقتصادی، اجتماعی، خدماتی، محیطاستان در تأثیرگذارترین بخش

عارضات تع های استان به طور عمده بر تالش در راستای رفگیریبرنامه آمایش است. جهت

دارد  انداز و اهداف بنیادین استان تأکیدهای وضع موجود، بر رسیدن به چشمو ضعف

 (.1399)سند آمایش استان آذربایجان شرقی، 
گانه سند آمایش استان آذربایجان شرقی، اهداف توسعه استان را از طریق منابع پنج

اهداف  نگاری ملی و جهانی،استان، اهداف برگرفته از آینده SWOT)اهداف برگرفته از 

تجزیه و  برگرفته از مبانی نظری و در نهایت اهداف برگرفته از اسناد باالدستی( مورد

ت زیر تحلیل قرار داده است که در این میان پنج هدف اصلی و بنیادین استان به صور

 تدوین شده است:

 قازویژه حوزه قفالمللی بهدستیابی به نقش تخصصی فراملی در سطح بین 

 اردهای مزیتحصول به جایگاه بایسته ملی در توسعه فعالیت 

                                                 
1 Vysi (2019) 



 

 

 

 

 

    

                    

 حفظ پایداری محیطزیست و تعادل سرزمین 

 ای مناطق و رفع محتومیت فضاییهای توسعهپذیری قابلیتانعطاف 

  کارگیری الزامات دفاعی، امنیتی، پدافند طح امنیت استان از طریق بهسارتقاء

 ای استانهای توسعهمهغیرعامل و مدیریت بحران در برنا

جهت با اهداف این راستا و همگردد برخی از این اهداف همهمانطور که مالحظه می

های مختلف استان ها در بخشگیریترین جهتپژوهش بوده و از این رو در ادامه اصلی

در برخی از  1420انداز در افق در سند آمایش برای رسیدن به توسعه و اهداف چشم

 که مرتبط با موضوع تحقیق است مورد توجه قرار خواهد گرفت.ها بخش

 ظرفیت ساماندهی باز و سازیفعال در المللیبین و ملی مؤثر نقش ایفای 

 ابریشم، جاده تراسیکا،) استان توسط مدیریت مرتبط ترانزیتی کریدورهای

 (آلتید جنوب و شمال آسیا، جنوب

 ایجاد طریق از خدمات و کاال ترانزیت و تجارت حوزه در ایدروازه نقش احیای 

 ...( و لجستیک زیربنایی، ارتباطی، شبکه) بسترهای اقتصادی و هازیرساخت

 صنعتی هایفعالیت وریبهره نظام ارتقای و صنعت بخش در بایسته نقش ایفای 

 زیستیمحیط و پایداری مالحظات با ملی تراز در معادن برداریبهره سهم افزایش 

 بخش ارزش افزوده ارتقای راستای در تبدیلی مرتبط صنایع ایجاد و

 نوین و پاک صنایع توسعه و استان در فناوری و علم جایگاه ارتقا 

 فراملی حوزه در سالمت گردشگری مرکز با مرتبط عملیاتی زنجیره پوشش 

 و ... مکمل نیازهای ارتباطات، آموزش، زیرساخت درمانی، ارتقای و( قفقاز)

 با گردشگری ملی قطب دهیشکل با مرتبط خدمات زنجیره ارتقای و ایجاد 

 تفریحی و ... تاریخی، فرهنگی، هایسایر گرایش و طبیعت محوریت

 و درونی سطح در) ایمنطقه اقتصادی تعامالت ایجاد راستای در بسترسازی 

 استان توسط بخشیالهام سازی وجریان مدیریت، با( بیرونی

 فعالیت و سکونت منظر از مصرف و تولید ایمنطقه مراکز ساماندهی باز به اهتمام 

 نقش فرصت به دستیابی راستای در یافتهتوسعه کمتر مناطق قابلیت ارتقاء-

 توسعه در آفرینی

 پذیرینقش و هاانتخاب آزادی افزایش جهت در منعطف فضایی ریزیبرنامه 

 نواحی



 عوامل مؤثر بر هوشمند شدن شهرها-4-2
 31بعد،  6( اشاره گردید، شهر هوشمند دارای 2007همانطورکه در مطالعه جیفینگر و همکاران )

ند شدن شاخص است. بدین منظور بر مبنای تعاریف ذکر شده از ابعاد مختلف هوشم 74معیار و 

دن شهرها، مرحله نخست این تحقیق شامل شناسایی متغیرهای مهم و اثرگذار در هوشمند ش

ین حوزه اترین عوامل در یز و در ادامه بررسی این متغیرها جهت شناسایی کلیدیکالنشهر تبر

 است.

ترین متغیرها و به عبارتی نیروهای پیشران بالقوه های مهمی از اصلیدر ابتدای بخش خوشه

( 2007ترین مطالعات انجام گرفته در زمینه شهر هوشمند توسط جیفینگر و همکاران )توسط مهم

منظور تطبیق هر چه بیشتر متغیرهای مورد توجه در این مطالعه با ساختار  مشخص شد. به

ای به منظور تایید نظر خبرگان از ساختار و متغیرهای ذکر موجود در کالنشهر تبریز، پرسشنامه

ها صرفا توسط خبرگان و متخصصین که به وضعیت موجود شده ترتیب داده شد. این پرسشنامه

. تکنیک انتخاب گروه 1شهر تبریز تسلط و احاطه دارند تکمیل گردیدهای مختلف کالندر بخش

های خبرگان روش گلوله برفی بوده است. با استفاده از این روش فهرستی از متخصصین در حوزه

نقل و ... شناسایی شدند ومحیطی، فناوری اطالعات و ارتباطات، حملمختلف اقتصادی، زیست

 د نقش اساسی در انتخاب آنان داشته است.که دانش فنی و تجربه این افرا

 55معیار و  31بعد،  6در نهایت و براساس نظرات خبرگان، موضوع هوشمندی در شهر تبریز در 

توانند بندی گردید که هر کدام از این متغیرها به طور مستقیم یا غیرمستقیم میشاخص تقسیم

های مذکور در جدول بندی شاخصبقهبر وضعیت هوشمندی در کالنشهر تبریز اثرگذار باشند. ط

 :2( قابل مالحظه است3)
 ها و عوامل مؤثر بر کالنشهر هوشمند تبریز شاخص (3)جدول 

                                                 
 ( بیان شده است.1پرسشنامه این بخش در پیوست ) 1

های گانه و شاخص31شرایط متفاوت کشورهای مختلف، تعدادی از معیارها همانطور که قبال نیز عنوان شد به دلیل  2

اند سازی شدهگانه شهر هوشمند بنا بر نظر خبرگان و پژوهشگران این بخش برای کالنشهر تبریز تعدیل و معادل74

 به آنها اشاره شده است.( 2که در پیوست )

 بعد معیار شاخص ردیف
  جذابیت شرایط طبیعی میزان ساعات آفتابی 1

 زیست هوشمندمحیط
 

 آلودگی غبار )مه( تابستانی 2
 های ناشی از آلودگیبیماری 3
 آلودگی هوا 4
 زیستحفاظت از محیط زیستوضعیت حفاظت از محیط 5
 ها و شهرسازی سبزساختمان 6
 مدیریت پایدار منابع استفاده بهینه از منابع 7
 روحیه نوآوری هزینه تحقیق و توسعه 8



 

 

 

 

 

    

                    

 اقتصاد هوشمند بنیانهای دانششرکت 9
 بنیانهای دانشاشتغال در بخش 10 

 اختراعات 11
 کارآفرینی یخوداشتغالنرخ  12
 کارهای جدید و هوشمندوکسب 13

 یورهرهب یورهرهب 14
 کار بازار پذیریانعطاف نرخ بیکاری 15
 وقتپاره اشتغال 16
 تولید محصوالت نوآورانه 17

 تجارت و کسب و کار الکترونیک 18
 المللیملی و بینجایگاه  نقل هوایی هوشمندوحمل 19
سطح شایستگی )مدرک  دانش مرکز 20

 تحصیلی(
 مردم هوشمند

 های زبان خارجیمهارت 21 
 تمایل به یادگیری 22
 چندگانگی اجتماعی و قومی 23

 )سهم خارجیان در جامعه(
 و اجتماعی تکثر)چندگانگی(
 قومی

 پذیریانعطاف پذیریانعطاف 24
 خالقیت خالقیت 25
پسند )نگرش محیط مهاجرت 26

 نسبت به مهاجرت(
 فکری(بودن )روشن المللیبین

 میزان دانش در مورد شهر و محله 27
 مشارکت در زندگی عمومی میزان مشارکت در انتخابات شهر 28
 دولت هوشمند گیریمشارکت در تصمیم تعداد نمایندگان شهر 29

 های سیاسی ساکنان شهرفعالیت 30 

 سهم زنان نماینده شهر 31
خدمات عمومی و اجتماعی  خدمات عمومی و اجتماعی آنالین 32

 آنالین
 رضایت از کیفیت خدمات 33
 حکمروایی شفاف شفافیت اداری 34

 مبارزه با فساد اداری 35
های ملی و دسترسی دسترسی های ملی و بین المللی 36

 المللیبین
جابجایی )تحرک( 

 هوشمند
های دسترسی به زیرساخت دسترسی به کامپیوتر 37 

 پهنای باند دسترسی به اینترنت 38 فناوری ارتباطات و اطالعات

 یفناور یمهارت ها 39
آمد وجابجایی سبز )رفت سهم 40

 غیرموتوری( و استفاده از دوچرخه
ونقل پایدار، سیستم حمل

 زیستنوآور و سازگار با محیط
 ترافیکیایمنی  41

 ایستگاه های حمل و نقل هوشمند 42

 حمل و نقل عمومی امن و پایدار 43



 های تحقیقمنبع: یافته

 عوامل کلیدی مؤثر در شهر هوشمند -4-3

 وضعیت کلی سیستم-4-3-1

در  که شدعامل معرفی  55عوامل موثر بر هوشمندی شهر تبریز در ( 3براساس جدول )

 سیستم، آینده وضعیت در تأثیرگذار عوامل سایر بر عوامل این از هر یک تأثیر ابتدا میزان

است که بر  ×55 55شد. ابعاد ماتریس  سنجیده سه تا صفر بین اعداد خبرگان با توسط

درصد  13/80ماتریس  پرشدگی بعد اصلی شهر هوشمند تنظیم شده است. درجه 6مبنای 

 صفر عدد رابطه 601ماتریس،  این در ارزیابی قابل رابطه 2424 مجموع از بوده است.

متوسط(  )تأثیر دو عدد رابطه 507 ضعیف(، )تأثیر یک عدد رابطه 1890 ،)تأثیر بدون(

 ابعاد کل مجموع از گفت توانمی واقع در. است زیاد( بوده سه )تأثیر عدد رابطه 25 و

درصد حجم  47/62رابطه صفر،  دارای ماتریس کل حجم درصد 86/19(، 3025ماتریس )

 82/0دو و  رابطه دارای ماتریس کل حجم درصد 76/16 یک، کل ماتریس دارای رابطه

 اساس بر از طرفی سیستم موجود. باشدمی سه رابطه دارای ماتریس کل حجم درصد

 100 شدگیبهینه و مطلوبیت از ایداده بار تکرار و چرخش 2های آماری با شاخص

 .است های آنپرسشنامه و پاسخ باالی از روایی حاکی که بوده برخوردار درصدی

 متقاطعهای ماتریس و تأثیرات (: تحلیل اولیه داده4جدول )
ابعاد  شاخص

 ماتریس
تعداد 
 تکرار

تعداد 
 صفر

تعداد 
 یک

تعداد 
 دو

تعداد 
 سه

درجه  جمع
 پرشدگی

 80%/13 2424 25 507 1890 601 2 55 مقدار
 های تحقیقمنبع: یافته

خودروهای  از استفاده 44
صرفه )کم مصرف و کم بهمقرون

 هزینه(
 زندگی هوشمند امکانات فرهنگی امکانات فرهنگی 45

 وضعیت بهداشت و سالمت وضعیت بهداشت 46 
 وضعیت سالمت 47
 به زندگیامید  48
 ایمنی فردی نرخ جرم و جنایت 49
 تهاجم توسط ومیرمرگ میزان 50
 رضایت از امینت شخصی 51
 کیفیت مسکن کیفیت مسکن 52

 امکانات آموزشی امکانات آموزشی 53
 های توریستیجاذبه های توریستیجاذبه 54

 پیوستگی )انسجام( اجتماعی نرخ فقر 55



 

 

 

 

 

    

                    

بررسی وضعیت پراکنش متغیرهای مد نظر در سیستم هوشمندی کالنشهر تبریز بیانگر 

اند و از این ای بر یکدیگر داشتهتأثیر بسیار زیاد و پراکندهآن است که عوامل انتخاب شده 

تعداد  جز به که طوری بهرو سیستم موجود از وضعیت ناپایداری برخوردار بوده است. 

 زمره در نیز گروهی و و کلیدی تاثیرگذار بسیار عوامل گروه در که متغیرها از معدودی

قطری  محور اطراف در متغیرها باقی اند،بوده مطرح و نتیجه تاثیرپذیر بسیار متغیرهای

 ضعف و شدت که چند هر دهند،نشان می خود از را ایدوگانه آثار و بوده پراکنده صفحه

 متفاوت است. هم از آثار این

 تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها برهم -4-3-2

اقتصاد هوشمند های گروه براساس نتایج تحلیلی این ماتریس و ناپایداری سیستم، شاخص

اثرگذاری و اثرپذیری باالتری دارند و اکثر متغیرهای موجود در قالب متغیرهای دووجهی 

توانند تلقی شوند. از سوی دیگر متغیرهای مربوط و اغلب در زمره متغیرهای ریسک می

توانند تر و اثرپذیری باالیی هستند که اغلب میبه زندگی هوشمند دارای اثرگذاری پایین

عنوان متغیرهای نتیجه و گاه به عنوان متغیرهای هدف معرفی گردند. هر چند میزان به 

توان تأثیرپذیری این متغیرها همراه با نوسان است، اما در حالت کلی این متغیرها را می

در گروه متغیرهای وابسته یا تأثیرپذیر جای داد. در نهایت بررسی برخی از متغیرهای 

نیز حاکی  ، مردم هوشمند، دولت هوشمند و جابجایی هوشمندزندگی هوشمندمربوط به 

از آن است که این متغیرها دارای تأثیرگذاری پایینی بوده اما تأثیرپذیری آنها با نوسانات 

 ارتقا قابل متغیرها های مختلف دولت، اینبسته به سیاستمتعدد همراه است، به طوریکه 

 وجهی )ریسک و هدف( دو کننده و یا متغیرهایتأثیرگذار، متغیرهای تعیین متغیرهای به

 . هستند

با  تبریز، شهر هوشمند شدن در وضعیت بر مؤثر متغیرهای پراکندگی صفحه تحلیل در

 پراکندگی. کرد شناسایی را متغیرها از دسته 2 توانمی سیستم، ناپایداری به توجه

 و جایگاه آنها، تأثیرپذیری و تأثیرگذاری میزان اساس شده بر تعریف نواحی در متغیرها

 شده اشاره آنها از کدام هر زیر به در که کندمی بیان را متغیرها این از کدام هر نقش

 است:

 

 

 



 متغیرها بر همدیگرتاثیرات مستقیم -4-3-2-1

 
تاثیرپذیری  –(: نقشه پراکنش متغیرها و جایگاه آنها در محور تاثیرگذاری 1نمودار )

 مستقیم و شماره متغیربراساس تاثیرات 
 های تحقیقمنبع: یافته



 

 

 

 

 

    

                    

 
 )قوی بسیار تا ضعیف بسیار یکدیگر )تاثیرات بر مستقیم متغیرها روابط نقشه (:2) نمودار

 های تحقیقمنبع: یافته

 اند، شده شناسایی عمده گروه 5 تبریز در کالنشهر هوشمندی بر متغیرها مستقیم آثار

 .شد خواهند بررسی تفکیک به ادامه در که

 تأثیرگذار یا کنندهتعیین الف( متغیرهای

 عنوان به دارند پراکندگی قرار صفحه غرب متغیرهای تعیین کننده که در قسمت شمال

ترین متغیرهای تأثیرگذار هستند و مهم تریناصلی دهندهنشان اصلی یا ورودی متغیرهای

 به نیز سیستم پایداری نیهمچناست.  بسیار کمتر از تأثیرگذاریشان آنها و تأثیرپذیری

-تعیین و کلیدی متغیرهای عنوان به است زیرا آنها وابسته این دسته از متغیرها به شدت

مورد نظر وجود  سیستم آیند. با توجه به ناپایداریبه حساب می سیستم کننده رفتار

 در متغیرها وجود رسد، چراکهعوامل تأثیرگذار با درجه باال در این ناحیه بعید به نظر می

 دارد.  هاسیستم پایداری از حکایت ناحیه این
 دووجهی )متغیرهای ریسک و هدف( ب(متغیرهای

 و تأثیرگذاری دارای نمودار قرار دارند، همزمان شرقی شمال ناحیه متغیرها در این

 ظرفیت و طبیعت این گونه از متغیرها با ناپایداری آمیخته است، هستند باال تأثیرپذیری



در این سیستم از  .هستند دارا را سیستم کلیدی به بازیگران شدن تبدیل برای باالیی

 متغیر در این گروه جای دارند. این متغیرها خود به 25متغیر شناخته شده،  55مجموع 

 شوند.می بندیتقسیم هدف متغیرهای و ریسک متغیرهای دو دسته

 متغیرهای ریسک 

 نمودار و حول و حوش خط قطری قرار دارند.  شرقی شمال ناحیه این متغیرها در

 مک به عنوان متغیرهای ریسکافزار میک(: متغیرهای خروجی از نرم5جدول )
 نام متغیر بعد  ردیف
اقتصاد   1

 هوشمند
بنیان، اشتغال های دانشهزینه تحقیق و توسعه، شرکت

تولید محصوالت نوآورانه، بنیان، های دانشدر بخش
کارهای جدید و وکار الکترونیک، کسبوتجارت و کسب

، کاال و مسافر نقل هوایی هوشمندو، حملهوشمند
 اختراعات

جابجایی   2
 هوشمند 

پهنای باند  ی،فناور یهامهارتدسترسی به کامپیوتر، 
نقل هوشمند، وهای حملدسترسی به اینترنت، ایستگاه

از آمد غیرموتوری( و استفاده وجابجایی سبز )رفت سهم
 نقل عمومی امن و پایدارو، حملدوچرخه

 خالقیت، تمایل به یادگیری، دانش مرکز مردم هوشمند  3
 های تحقیقمنبع: یافته

 متغیرهای هدف 

 شرقی صفحه قرار دارند، این متغیرها در زیر ناحیه قطری شمال

 مک به عنوان متغیرهای هدفافزار میک(: متغیرهای خروجی از نرم6جدول )
 نام متغیر بعد ردیف
زیست محیط 1

 هوشمند
ها و شهرسازی سبز، ، ساختمانزیستوضعیت حفاظت از محیط

 استفاده بهینه از منابع
 یخوداشتغالنرخ بیکاری، نرخ ، یورهرهب اقتصاد هوشمند 2
 رضایت از کیفیت خدمات دولت هوشمند 3

 های تحقیقمنبع: یافته

 ج(متغیرهای تأثیرپذیر )نتیجه(

 اند. قرار گرفته متغیرها صفحه پراکندگی شرقیجنوب ناحیهدر  متغیرها این

 مک به عنوان متغیرهای نتیجهافزار میک(: متغیرهای خروجی از نرم7جدول )
 نام متغیر بعد ردیف
، تهاجم، وضعیت سالمت توسط ومیرمرگ میزان، فیت مسکنکی زندگی هوشمند  1

 وضعیت بهداشت، امید به زندگی
 اشتغال پاره وقت اقتصاد هوشمند 2
زیست محیط 3

 هوشمند
 های ناشی از آلودگیآلودگی هوا و بیماری

 های تحقیقمنبع: یافته



 

 

 

 

 

    

                    

 د(متغیرهای مستقل

-جنوب ناحیه هستند، در پایینی تأثیرپذیری و تأثیرگذاری دارای متغیرهای مستقل که

 اند. واقع شده پراکنش صفحه غربی

های سیاسی ساکنان شهر، میزان مشارکت در انتخابات شهر، چندگانگی اجتماعی فعالیت

میزان ساعات آفتابی و غبار ، سهم زنان نماینده شهر)سهم خارجیان در جامعه(، و قومی 

 باشند.از جمله این متغیرها می )مه( تابستانی

 ه( متغیرهای تنظیمی

داشته  قرار پراکندگی صفحه ثقل مرکز نزدیکی دارند، در  تنظیمی که حالت متغیرها این

 . کنندمی عمل ثانویه اهرمی عنوان متغیرهای به گاهی و 

 مک به عنوان متغیرهای تنظیمیافزار میک(: متغیرهای خروجی از نرم8جدول )
 نام متغیر بعد ردیف

، شخصیرضایت از امینت ، امکانات فرهنگی، امکانات آموزشی، نرخ فقر زندگی هوشمند 1
 نرخ جرم و جنایت، های توریستیجاذبه

پسند )نگرش نسبت محیط مهاجرت، میزان دانش در مورد شهر و محله مردم هوشمند 2
 های زبان خارجیمهارت، پذیریانعطاف، به مهاجرت(

 شفافیت اداری، مبارزه با فساد اداری، خدمات عمومی و اجتماعی آنالین دولت هوشمند 3
خودروهای  از استفاده، ایمنی ترافیکیالمللی، های ملی و بیندسترسی هوشمندجابجایی  4

 صرفه )کم مصرف و کم هزینه(بهمقرون
 های تحقیقمنبع: یافته

 متغیرها بر همدیگر غیرمستقیمتاثیرات -4-3-2-2
 و تحلیل نوع دو مجموع در MICMAC افزارنرم شد، گفته قبلی مطالب در که همانطور

 اثرات تحلیل. غیرمستقیم اثرات دیگری و مستقیم اثرات دهد؛ یکیمی نشان را نمودار

 اثرات تحلیل و است ماتریس اولیه هایداده کنش برهم نتیجه واقع در مستقیم

این  در واقع در. است اولیه ماتریس تکرار و باالتر هایتوان محاسبه نتیجه غیرمستقیم

 و شده رسانده... و 5، 4، 3، 2 هایتوان به افزارنرم توسط متغیرها روابط از کدام هر روش

طبق نتایج حاصل و بر مبنای  .شودمی سنجیده متغیرها تأثیرات غیرمستقیم اساس این بر

اثرات غیرمستقیم نیز سیستم مورد نظر ساختار ناپایداری داشته و متغیرهای موجود 

توان ارند، به طوریکه میبندی مذکور جای دهرچند با جابجایی اندک در همان طبقه

بندی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها مالحظه عنوان نمود جابجایی کمی در رتبه

 گردد. می



-شهر هوشمند در کالن آینده وضعیت بر مؤثر کلیدی عوامل انتخاب-4-3-3

 تبریز شهر

 عوامل تأثیرگذار-1-3-3-4
 تبریز، در شهرهوشمند در کالنشهر  آینده وضعیت بر مؤثر عامل 55 شناسایی از پس

عوامل  این. شد شناسایی هاتحلیل با تأثیرگذاری باال براساس عامل کلیدی 16 نهایت

اند. این متغیرها و به عبارتی جز متغیرهای دووجهی بوده (1همگی در ناحیه اول نمودار )

کنترل بوده و بر به دلیل تأثیرگذاری و تأثیرپذیری باالتری که دارند قابل دستکاری و 

پویایی و تغییر سیستم بسیار اثرگذار خواهند بود. همچنین نکته مهم و جالب توجه در 

متغیرهای اشاره شده یکسان بودن این عوامل در هر دو اثرات مستقیم و غیرمستقیم 

گردد، که این امر که تنها چند جابجایی در رتبه این متغیرها مالحظه میاست، به طوری

  روایی، دقت محاسبات و قابل اطمینان بودن آنها است.حاکی از 

 )غیرمستقیم و )مستقیم تأثیرگذار کلیدی (: عوامل9جدول )
 اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم 
 تأثیرگذار متغیر تأثیرگذار متغیر رتبه
 295 بنیانهای دانششرکت 281 بنیانهای دانششرکت 1
کارهای جدید و وکسب 278 هزینه تحقیق و توسعه 2

 هوشمند
289 

کارهای جدید و وکسب 3
 هوشمند

 284 هزینه تحقیق و توسعه 278

تولید محصوالت  258 اختراعات 4
 نوآورانه

273 

 272 اختراعات 258 وریبهره 5
تولید محصوالت  6

 نوآورانه
کار وتجارت و کسب 258

 الکترونیک
265 

کار وتجارت و کسب 7
 الکترونیک

 263 های فناوریمهارت 258

 262 وریبهره 251 های فناوریمهارت 8
های اشتغال در بخش 9

 بنیاندانش
های اشتغال در بخش 248

 بنیاندانش
260 

پهنای باند دسترسی  10
 به اینترنت

 247 دسترسی به کامپیوتر 234

پهنای باند دسترسی به  231 دسترسی به کامپیوتر 11
 اینترنت

244 

نقل هوایی وحمل 12
 هوشمند

نقل هوایی وحمل 228
 هوشمند

239 

 236 خالقیت 228 مراکز دانش 13
 235 مراکز دانش 228 خالقیت 14
نقل عمومی امن وحمل 15

 و پایدار
نقل عمومی امن وحمل 221

 و پایدار
222 



 

 

 

 

 

    

                    

های حمل و ایستگاه 16
 نقل هوشمند

های حمل و ایستگاه 214
 نقل هوشمند

218 

 های تحقیقیافتهمنبع: 

 
 مستقیم تاثیرگذاری هایوزن جمع با تاثیرگذاری امتیاز باالترین با عوامل(: 3نمودار )

 غیرمستقیم و

 های تحقیقمنبع: یافته

 نسبت وزن باالترین دارای پیشران عوامل غیرمستقیم، و مستقیم تاثیرات حالت دو هر در

 سیستم در عوامل این اهمیت بودن باال دلیل به این و باشندمی تأثیرگذار عوامل سایر به

 .باشدمی تبریز کالنشهر هوشمند شدند

 عوامل تأثیرپذیر-4-3-3-2
متغیر به عنوان متغیر تأثیرپذیر شناخته شدند که این متغیرها  16متغیر اولیه،  55از میان 

اند و تنها به عینه هم در تأثیرپذیری مستقیم و هم در تأثیرپذیری غیرمستقیم تکرار شده

، دقت محاسبات اند که این امر نیز حاکی از رواییهای آنها با هم تفاوت اندکی داشتهرتبه

 آنهاست. و قابل اطمینان بودن

 )غیرمستقیم و )مستقیم تأثیرپذیر کلیدی (: عوامل10جدول )
 اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم 
 تأثیرپذیر متغیر تأثیرپذیر متغیر رتبه
 261 وریبهره 265 وریبهره 1
کارهای وکسب 2

 جدید و هوشمند
کارهای وکسب 241

 جدید و هوشمند
245 

استفاده بهینه از  3
 منابع

استفاده بهینه از  234
 منابع

236 

 227 وضعیت سالمت 228 وضعیت سالمت 4
هزینه تحقیق و  5

 توسعه
هزینه تحقیق و  224

 توسعه
224 

حفاظت از  6
 زیستمحیط

حفاظت از  221
 زیستمحیط

222 

0
200

400

600



ها و ساختمان 7
 شهرسازی سبز

تولید محصوالت  221
 نوآورانه

222 

ها و ساختمان 218 رخ بیکارین 8
 شهرسازی سبز

220 

 218 رخ بیکارین 218 امید به زندگی 9
تولید محصوالت  10

 نوآورانه
 217 امید به زندگی 214

 215 اختراعات 211 اختراعات 11
 214 های فناوریمهارت 211 پاره وقتاشتغال  12
 213 اشتغال پاره وقت 211 مهارت های فناوری 13
های دانش شرکت 14

 بنیان
های دانش شرکت 208

 بنیان
211 

کار وتجارت و کسب 208 نرخ خوداشتغالی 15
 الکترونیک

210 

کار وتجارت و کسب 16
 الکترونیک

 208 نرخ خوداشتغالی 204

 های تحقیقمنبع: یافته

همانطور که قبال نیز در بحث پایداری و ناپایداری سیستم مطرح شد، به دلیل اینکه 

سیستم مورد نظر ناپایدار است و پراکنش متغیرها عمدتا در قطر صفحه صورت گرفته 

است، برخی از متغیرها دارای اثرات دوگانه هستند. این بدین معنی است که عالوه بر 

 8عامل کلیدی اثرگذار  16ای تأثیرپذیری باالیی نیز هستند. از میان تأثیرگذاری باال دار

، کارهای جدید و هوشمندوکسب، هزینه تحقیق و توسعه ،بنیانهای دانششرکتمتغیر 

-مهارتو  وکار الکترونیکتجارت و کسب، تولید محصوالت نوآورانهوری، ، بهرهاختراعات

است. بنابراین لزوم  به صورت مشترک در عوامل تأثیرپذیر نیز ذکر گردیده های فناوری

ها در کنترل سیستم ضروری است. اما دقت نظر در نوع عوامل توجه جدی به این شاخص

انتخابی حاکی از اهمیت و تأثیرگذاری بیشتر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل کلیدی 

ها را در ساختار حاضر ، که اهمیت این زیرسیستمو استراتژیک در سیستم مورد نظر است

 سازد.  بیش از پیش روشن می

 (: عوامل کلیدی مؤثر بر آینده شهر هوشمند تبریز11جدول )
 عوامل کلیدی )اثرات مستقیم( رتبه
 بنیانهای دانششرکت 1
 هزینه تحقیق و توسعه 2
 کارهای جدید و هوشمندوکسب 3
 اختراعات 4
 وریبهره 5
 تولید محصوالت نوآورانه 6
 کار الکترونیکوتجارت و کسب 7
 های فناوریمهارت 8
 بنیانهای دانشاشتغال در بخش 9



 

 

 

 

 

    

                    

 پهنای باند دسترسی به اینترنت 10
 دسترسی به کامپیوتر 11
 نقل هوایی هوشمندوحمل 12
 مراکز دانش 13
 خالقیت 14
 نقل عمومی امن و پایداروحمل 15
 های حمل و نقل هوشمندایستگاه 16

 های تحقیقمنبع: یافته

 تطبیق عوامل کلیدی با اهداف توسعه استان و انتخاب عوامل نهایی-4-4

در ابتدای بخش با بررسی اهداف بنیادین توسعه اقتصادی که در سند آمایش استان 

شهر هوشمند  آذربایجان شرقی مورد بحث قرار گرفته است، تمامی راهبردهای مربوط به

های مهم و کلیدی در فرایند توسعه بررسی گردید. با توجه به رویکرد به عنوان بخش

اتخاذ شده در این مطالعه، اهداف و راهبردهای سند مذکور با عوامل کلیدی مطرح شده 

های آنها پی برده شده و بر این ها و تفاوتمورد مقایسه قرار خواهد گرفت تا بر شباهت

کلیدی در زمینه ابعاد مختلف شهر هوشمند در کالنشهر تبریز اتخاذ گردد.  اساس عوامل

بدین منظور اهداف بنیادین توسعه استان و ارتباط آن با متغیرهای کلیدی این پژوهش 

 توان به شرح زیر دسته بندی کرد:را می

(: تطبیق عوامل کلیدی با راهبردهای مربوط به شهر هوشمند در اهداف 12جدول )

 ادین توسعه استانبنی
 عوامل کلیدی راهبردهای شهر هوشمند در اهداف توسعه استان ردیف
 باز و سازیفعال در المللیبین و ملی مؤثر نقش ایفای 1

توسط  مرتبط ترانزیتی کریدورهای ظرفیت ساماندهی
 شمال آسیا، جنوب ابریشم، جاده تراسیکا،) استان مدیریت

 آلتید(. جنوب و

نقل وحمل، هوایی هوشمندنقل وحمل
های ایستگاه، عمومی امن و پایدار

 حمل و نقل هوشمند

 و کاال ترانزیت و تجارت حوزه در ایدروازه نقش احیای 2
 بسترهای اقتصادی و هازیرساخت ایجاد طریق از خدمات

 ....( و لجستیک زیربنایی، تأسیسات ارتباطی، شبکه)

نقل وحمل، نقل هوایی هوشمندوحمل
های ایستگاه، عمومی امن و پایدار

 حمل و نقل هوشمند
 مالحظات با ملی تراز در معادن برداریبهره سهم افزایش 

 در تبدیلی مرتبط صنایع ایجاد و زیستیمحیط و پایداری
 بخش ارزش افزوده ارتقای راستای

حفاظت از ، استفاده بهینه از منابع
 وری، بهرهزیستمحیط

-بهره نظام ارتقای و صنعت بخش در بایسته نقش ایفای 1
 صنعتی هایفعالیت وری

 ، خالقیتوریبهره

 نوین، کشاورزی و تولید حوزه در ملی مؤثر نقش ایفای 2
 در استان ایمنطقه مراکز استقرار طریق از تجارت و معدن

-وکسب، تولید محصوالت نوآورانه
 کارهای جدید و هوشمند

 و پاک صنایع توسعه و استان در فناوری و علم جایگاه ارتقا 3
 نوین

هزینه تحقیق ، بنیانهای دانششرکت
کارهای جدید و وکسب، و توسعه
تولید محصوالت ، اختراعات، هوشمند

 کاروبجارت و کس، تنوآورانه
و  های فناوریمهارتو  الکترونیک

 مراکز دانش



 سالمت گردشگری مرکز با مرتبط عملیاتی زنجیره پوشش 4
 زیرساخت درمانی، ارتقای و( قفقاز) فراملی حوزه در

 ...و مکمل نیازهای ارتباطات، اقامت، آموزش،
 

، کارهای جدید و هوشمندوکسب
 الکترونیک کاروبجارت و کست

 قطب دهیشکل با مرتبط خدمات زنجیره ارتقای و ایجاد 5
 هایسایر گرایش و طبیعت محوریت با گردشگری ملی

 . ...و ماجراجویانه تفریحی، فرهنگی،  تاریخی
 

، کارهای جدید و هوشمندوکسب
 الکترونیک کاروبجارت و کست

 از مصرف و تولید ایمنطقه مراکز ساماندهی باز به اهتمام 6
 فعالیت و سکونت منظر

تولید محصوالت و  وریبهره
 نوآورانه

 های تحقیقمنبع: یافته

بسیاری از اهداف توسعه با متغیرهای کلیدی این تحقیق گردد همانطور که مالحظه می

ارتباط داشته و به طور تقریبی تمامی راهبردهای مندرج در سند آمایش توسط متغیرهای 

( و 9کلیدی تحت پوشش قرار گرفته است. همچنین براساس نتایج مندرج در جدول )

ضعیت هوشمندی کالن ( که به ترتیب به عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر و10جدول )

شهر تبریز اشاره کرده است، سایر راهبردهای بنیادین توسعه استان نیز توسط این متغیرها 

 اند.نیز تحت پوشش قرار گرفته

 و پیشنهادهای سیاستی گیرینتیجه -5
بر آینده هوشمند  تاثیرگذار کلیدی عوامل شناسایی و تحلیل هدف حاضر پژوهش در

-پژوهی برای سیاستگذاری و برنامهاین امر بر مبنای رویکرد آینده .کالنشهر تبریز است

 بر مؤثر کلیدی عوامل دقت تا با شد منطقی صورت گرفت. بنابراین سعی ریزی درست و

 نسبت و انتخاب متعدد عوامل میان از 1420 افق دید هوشمند شدن کالنشهر تبریز در

بر این  .شود استان اقدام سرزمین ایشآم سند محورهای و ابعاد با عوامل تطبیق این به

عامل اولیه طبق مطالعات صورت گرفته در زمینه شهر هوشمند و نظر خبرگان  55اساس، 

 16اده از ماتریس اثرات متقاطع، فاین حوزه با کمک روش دلفی شناسایی شد و با است

 10)شامل  عامل کلیدی و مؤثر بر آینده شهر هوشمند در کالنشهر تبریز استخراج گردید

و در آخر  متغیر مردم هوشمند( 2متغیر جابجایی )تحرک( هوشمند و  4متغیر اقتصاد هوشمند، 

های این عوامل با راهبردهای ذکر شده در سند آمایش در جهت توسعه استان در بخش

ها، عوامل کلیدی و مؤثر استخراج مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. براساس نتایج و تحلیل

های در زمینه ن پژوهش، تقریبا تمامی راهبردهای مطرح شده در سند آمایششده از ای

مرتبط با شهر هوشمند را تحت پوشش قرار داده و عالوه بر آن مواردی در این مطالعه 

ترین این بررسی گردیده که در سند آمایش استان لحاظ نشده است که از جمله مهم



 

 

 

 

 

    

                    

ینترنت، دسترسی به کامپیوتر و اشتغال در توان به پهنای باند دسترسی به اعوامل می

محور توسعه آینده شهر هوشمند  ،که فناوریبنیان اشاره کرد. از آنجاییهای دانشبخش

ترین است پهنای باند دسترسی به اینترنت و دسترسی به کامپیوتر خود یکی از مهم

حقیق حاضر آیند. همچنین نتایج تها در طراحی یک شهر هوشمند به حساب میزیربخش

های مختلف از ابعاد متفاوت گویای این است که هوشمندسازی شهری به کمک شاخص

-شاخصه آن با هوشمند که شهرهای گفت توانمی واقع درپذیر است. شهر هوشمند امکان

 تحقق و دارد( آرمانشهر) اتوپیایی حالت بیشتر است متصور آن برای که هاییویژگی و ها

 به که هاییموسسه حتی. نیست پذیرامکان شهر یک مختلف هایحوزه همه در آن عینی

 برحسب را شهرها پردازند،می مختلف هایشاخص براساس هوشمند برتر شهرهای انتشار

 همه که شهری به دستیابی دیگر، عبارت به. کنندمی ارزیابی تخصصی حوزه چند یا یک

است. در این پژوهش نیز  غیرممکن یا و دشوار باشند، دارا را هوشمند شهر هایمشخصه

عوامل کلیدی استخراج شده امکان تحقق شهر هوشمند در کالنشهر تبریز با توجه به 

زمانی میسر است که میان ابعاد اقتصاد هوشمند، مردم هوشمند و جابجایی هوشمند 

همبستگی وجود داشته باشد و به عبارت دیگر این سه بعد از میان شش بعد شهر هوشمند 

آنچه از نتایج  به با توجهبر این اساس تر از سایر ابعاد شناسایی شدند. این شهر کلیدی در

برای ایجاد و تحقق یک شهر توان پیشنهادهای می (11)جدول  است تحقیق بدست آمده

به شرح زیر مطرح کرد که در ابتدای امر نیز باید شالوده و زیرساخت مناسب در  هوشمند

 ریزی شود.جامعه پایه

 رود و پویاییمی شمار به دولت و شهر یک هایبخش با عنایت به اینکه اقتصاد از مهمترین

های استخراج شده که شاخصدارد و از آنجایی آن به اقتصاد حدی از بیش وابستگی شهر

ترین درصد( به عنوان قوی 5/62شهر هوشمند )اقتصادی  در تحقیق بیشتر مربوط به بعد

موارد و  تبریز هستند کالنشهر در شهر هوشمند رویکرد تحقق جهت درو مؤثرترین بعد 

 است: بحث قابل زیر پیشنهادهای

 های دخیل در امور شهری از افزاری سازمانافزاری و سختحمایت نرم

 تولیدکنندگان محصوالت نوآورانه و هوشمند. 
 جریان میان ارتباط ایجاد طریق از بنیانهای دانشگذاری در بخشسرمایه 

 دانشی. نهادهای و سرمایه



 های مرتبط با شهر و های تحقیق و توسعه شهر هوشمند در سازمانایجاد بخش

 ها.های نوین در این سازماناستفاده از ابزار فناوری
 امر این. کار هوشمندوکسب فرایندهای مربوط به سازیبسترسازی و تسهیل 

 اساسی نقش بلکه شودمی اقتصادی هایبخش ایجاد فرایند بهبود به تنها منجرنه

 .دارد خارجی و داخلی گذاریسرمایه جذب در
شهر هوشمند  رویکرد تحققمهم مربوط به  ابعادنقل( شهری یکی دیگر از وجابجایی )حمل

 است: بحث قابل زیر است. برای جابجایی هوشمند پیشنهادهای
 در  محور( ارتباطات )فاوافناوری اطالعات و  سنسورهای سازیدسته اول پیاده

 برای تحلیل واحد به آن مخابره و کسب داده ونقل، جهتهای حملزیر ساخت

 اختیار در ترافیک از وضعیت آنی اطالعات تنها نه وضعیت. این امر پردازش

 به نسبت گیریتصمیم در مهمی نقش بلکه دهدمی قرار شهروندان و مدیریت

 .دارد نقلوحمل

 بین واسط بعنوان باید که هستند افزارینرم متغیرهای به مربوط دوم دسته 

 هایبخش در هااپلیکیشن و افزارهانرم تهیه. کنند عمل کاربر و افزارسخت

 ارائه آن به که در مختلف هایبخش با جامع اپلیکیشنی ارائه یا شهری مختلف

 . پردازدمی شهروندان نقل بهوخصوص خدمات مربوط به حملبه خدمات
 سخت و افزارینرم بخش از استفاده در آموزشی متغیرهای به مربوط سوم دسته-

 دیجیتالی سواد نوعی نیازمند هااپلیکیشن از استفاده مثال، بعنوان. است افزاری

 .دارد جامعه سطح در آن میزان آموزش به بستگی موارد این کیفیت که است

 دارای سواری )جابجایی سبز( کهروی و دوچرخهپیاده مسیرهای ایجاد و بهسازی 

باشد و همچنین تأمین امنیت های محیطی و بصری برای شهروندان میجذابیت

 ها.این محیط
 تجهیز  و منازل و شهر سطح در به اینترنت دسترسی افزایش سرعت و میزان

 اینترنت رایگان. و wifiهای پرتردد و مهم شهر به بخش
 از طریق تسریع در اجرای خطوط در  نقل عمومیوهای حملگسترش سیستم

ونقل عمومی نظیر حال ساخت قطار شهری و باال بردن کیفیت وسایل حمل

-وتی و تشویق مردم با استفاده از فضای مجازی به استفاده از وسایل حملآربی

 نقل غیرموتوری و عمومی.



 

 

 

 

 

    

                    

 ر نقل به بخش خصوصی تا از این رهگذوواگذاری بخشی از ارائه خدمات حمل

ها را به نقل بپردازد و این ناوگانوهای حملبخش خصوصی به بازسازی ناوگان

 های هوشمند مجهز کند. فناوری
 تبریز کالنشهر در هوشمند رویکرد تحقق جهت در مردم هوشمند های شاخص نظر از

 باشد:قابل بحث و بررسی می موارد زیر

 هایفناوری یادگیری و خارجی هایزبان یادگیریالعمر، های مادامارائه آموزش 

نحوی که فرد در هر زمانی قادر به استفاده از سنین، ب تمامی نوین برای

 های نو باشد.تکنولوژی
 و مراکز دانش در شهر با خالق صنایع میان مشترک همکاری فضای ایجاد 

 ن.میان شهروندا در و شهر در خالقیت با محوریت آموزشی نهادهای

یابی به شهری هوشمند در کالنشهر تبریز نیازمند نشان کرد دستدر پایان باید خاطر 

ریزی فرابخشی، یکپارچه و کارشناسی تدوین سند راهبردی شهر هوشمند به همراه برنامه

شده است. شایان ذکر است برای ایجاد و تحقق یک شهر هوشمند باید شالوده و زیرساخت 

این نکته ضروری است که برای تغییر ریزی شود، در اینجا ذکر مناسب در جامعه پایه

نیاز به  های مرتبط با شهر هوشمند از جمله فناوری،سیستم آموزشی و ارائه آموزش

الزاماتی وجود دارد که در حوزه اختیارات کالنشهر تبریز نبوده و لذا الزم است مسئولین 

را انجام  کالنشهر تبریز برای هوشمند شدن بسترها و شرایط فرامحلی اقدامات مقتضی

 دهند. 
 تضاد منافع

 .دارندمی اعالمتضاد منافع را  نبودنویسندگان  
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Abstract 

Nowadays the world is facing challenges that are caused by the 

transformations resulting from the progress of science and technology and the 

emergence of new needs.the smart city model is a new solution that fits the 

advancement of ICT and meets the new needs of citizens in their urban 

life.This forces urban planners to review and rethink their actions. This 

research seeks to identify the main and key factors in the future of the smart 

city in Tabriz Metropolis. To do so, an attempt has been made to identify the 

key and effective variables in the future of the smart city of Tabriz and its 

compliance based on the existing goals in smart cities and the planned goals 

of intelligence on the horizon of 1420. Accordingly, based on the opinions of 

experts in this field, 55 indicators and primary factors of intelligence were 

localized for the metropolis of Tabriz and analyzed using Mic Mac software. 

Then, 16 key factors were introduced using the cross-impact matrix. The 

findings show that the dimensions of smart economy and smart mobility have 

the largest contribution as the main variables in these categories and they will 

play a greater impact on the smart future of Tabriz Metropolis. Based on the 

results, it should also be noted that achieving a smart city in Tabriz metropolis 

requires the formulation of a smart city strategic document along with cross-

sectoral, integrated, and expert planning. It is worth noting that, in order to 

create and realize a smart city, an adequate foundation and infrastructure must 

be established in the society, so it is necessary for the officials of the Tabriz 

metropolis to take appropriate measures to make it a smart city. 

Keywords: Smart city, key factors, Tabriz metropolis, cross-effects matrix. 
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 گانه شهر هوشمندسواالت مربوط به ابعاد شش(: 1پیوست )

 رد؟ توان معرفی کهایی را میبه نظر شما برای سنجش اقتصاد هوشمند چه شاخص 

 توان معرفی هایی را میزیست هوشمند چه شاخصبه نظر شما برای سنجش محیط

 کرد؟

  هایی را میجابجایی )حمل و نقل( هوشمند چه شاخصبه نظر شما برای سنجش-

 توان معرفی کرد؟

 توان هایی را میبه نظر شما برای سنجش دولت )حکمرانی( هوشمند چه شاخص

 معرفی کرد؟

 توان معرفی کرد؟هایی را میبه نظر شما برای سنجش مردم هوشمند چه شاخص 

 توان معرفی کرد؟هایی را میبه نظر شما برای زندگی هوشمند چه شاخص 
نامه مرحله های حدف و اضافه شده جهت تکمیل پرسش(: معیارها و شاخص2پیوست )

 دوم
 های محلیتصویر اقتصادی و عالئم تجاری، دسترسی معیارهای حذف شده

های حذف شاخص
 شده

استفاده بهینه از منابع آب )در تولید ناخالص داخلی(، استفاده بهینه از منابع برق )در تولید 
از  حفاظت به اعتقاد افرادزیست، های فردی برای حفاظت از محیطناخالص داخلی(، تالش

گیری، معلق در هوا، اهمیت به عنوان مرکز تصمیم زیست، سهم فضای سبز، ذراتمحیط
 بازار شهرستان که در در باال کیفیت با شرکتشاغل،  نفر هر ازای به اخلید ناخالص تولید
 واجد جمعیتنقل هوایی کاال، ونقل هوایی مسافران، حملواند، حململی وارد شده سهام
اتباع کشور که  ، سهموپرورشآموزش المللیبین استاندارد بندیطبقه  6-5 سطح در شرایط

خالق،  صنایع در شاغل افراد احساس داشتن یک شغل جدید، سهماند، متولد شده خارج در
های داوطلبانه، اهمیت سیاست برای ساکنان، ، شرکت در فعالیتمشارکت در انتخابات محلی

های روزانه، های تحمیل شده به شهر به ازای هر نفر ساکن، سهم کودکان در مراقبتهزینه
ل عمومی به ازای هر فرد، رضایت از کیفیت ونق، شبکه حملمیزان رضایت از کیفیت مدارس

به ازای هر  ، حضور در سینماونقل عمومیرضایت از دسترسی به حملونقل عمومی، حمل
، تخت بیمارستان به ازای به ازای هر فرد ، حضور در تئاتربه ازای هر فرد، بازدید از موزه فرد

 حداقل در برآوردن مسکن هر نفر از ساکنین، پزشک به ازای هر نفر از ساکنین، سهم
استانداردها، مساحت متوسط زندگی برای هر ساکن، رضایت از وضعیت مسکن شخصی، 

های آموزشی، رضایت از  آموز به ازای ساکنین، رضایت از  دسترسی به سیستمتعداد دانش
، (مناظر تعطیالت،) توریستی هایموقعیت عنوانبه های آموزشی، اهمیتکیفیت به سیستم

در مورد خطرات فقر افراد، اقامت شبانه در سال به ازای هر شهروند  )تعطیالت در درک 
 هرسال(، میزان دانش در مورد کشور، شهر و محله

های اضافه شاخص
 شده

ها و شهرسازی سبز، ساختمان زیست،استفاده بهینه از منابع، وضعیت حفاظت از محیط
تجارت و کسب و ، تولید محصوالت نوآورانه ،یورهرهبنیان، بهای دانش، شرکتآلودگی هوا

، خالقیتپذیری، ، انعطافتمایل به یادگیرینقل هوایی هوشمند، و، حملکار الکترونیک
ایستگاه های حمل و نقل ، رضایت از کیفیت خدمات، خدمات عمومی و اجتماعی آنالین

فرهنگی، وضعیت  ی، امکاناتفناور یمهارت ها، حمل و نقل عمومی امن و پایدار، هوشمند
 های توریستی.سالمت، کیفیت مسکن، امکانات آموزشی، جاذبه

 


