
Town & Country Planning https://jtcp.ut.ac.ir/ 

Vol. 14, No. 2, Autumn & Winter 2022-2023   Print ISSN: 2008-7047 

Manuscript Type: Research Paper Online ISSN: 2423-6268 

DOI: 10.22059/jtcp.2022.346547.670338 
 

The Presentation of the Optimal Smart City Model From the 

Viewpoint of Sustainable Urban Development: The Case 

Study of Shahr-e Ray 

Fatemeh al-Sadat Shams Najafi
1
, Saeid Kamyabi

2
, Abbas Arghan

3 

1. PhD Student, Department of Geography and Urban Planning, Semnan Branch, Islamic Azad 

University, Semnan, Iran 

2. Associate Professor, Department of Geography, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran 

3. Assistant Professor, Department of Geography, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran 

(Received: August 6, 2022; Accepted: October 24, 2022)  

Abstract  
The progress of smartening cities on the one hand and the requirements of urban sustainability on the 

other hand have paved the way for transition to the sustainable smart city. The study at hand was 

carried out to present an optimal model of smart city from the viewpoint of sustainable urban 

development. This study was an applied research project in terms of purpose and a cross-sectional 

survey in terms of research method and data collection timespan. The statistical population included 

urban management managers and experts. The optimal sample size was determined to be 384 using 

Morgan’s table and the participants were selected via simple random sampling method. The data was 

collected through a questionnaire that had been validated through construct, convergent, and 

divergent validity measures. Using Cronbach’s alpha and combined reliability measures, the 

dependability of the questionnaire was confirmed. To validate the smart city model from the 

viewpoint of sustainable urban development, the partial least squares regression and Smart PLS 

software were used. According to the obtained results, the smart urban infrastructure and smart 

governance are the two cornerstones of the model that have the strongest effects on the creation of a 

smart city based on sustainable development. The effectiveness rate is decreased in the subsequent 

levels and the variables at the same level show mutual interaction. By affecting the smartening of 

transportation and influencing the technology-based smart businesses, these factors lay support to 

smart economy and environment. Then, through smart structures and smart people, the sustainable 

urban development can be attained, which in turn leads to smartening the city.  
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  یشهر داریپا ةتوسع از منظرشهر هوشمند  ةبهینالگوی  ةارائ

 (ی: شهر رموردیة مطالع)

 3عباس ارغان ،2یابیکام دیسع ،1یفاطمه السادات شمس نجف

 رانیسمنان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،ی گروه جغرافیا، واحد سمناندکتر یدانشجو .1

 رانیسمنان، ا ،ید اسالمدانشگاه آزا واحد سمنان، ا،یگروه جغراف اریدانش .2

 رانیسمنان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم واحد سمنان، ا،یگروه جغراف اریدانش .3

 (02/08/1401ـ تاریخ پذیرش:  15/05/1400)تاریخ دریافت:  

 دهیچک

فراهم کـرد  اسـت     داریر هوشمند پاشه یگذار به سو یرا برا نهیزم یشهر یداریسو و الزامات پا کیشهرها از  یهوشمندساز شرفتیپ
 ازو  یپژوهش از نظـر هـدف کـاربرد    نیانجام شد  ا یشهر داریپا ةتوسع از منظرشهر هوشمند  ةبهینالگوی  ةارائحاضر با هدف  ةمطالع

 یشـهر  تیریو کارشناسان مد رانیشامل مد یآمار ةجامع  است یمقطع ـ یشیمایپژوهش پ کیها  داد  یگردآور یزمان ةبازنظر روش و 
ها  داد  یساد  انجام گرفت  ابزار گردآور یبا روش تصادف یریگ و نمونه دشنفر برآورد  384  حجم نمونه با استفاد  از جدول مورگان است

ـ کرونبـا  و پا  ی  با استفاد  از آلفادش یواگرا اعتبارسنج ییو روا ،همگرا ییساز ، روا ییکه با روش روا بود سشنامهپر ـ یترک ییای ـ ن یب  زی
از روش حداقل مربعات  یشهر داریپا ةتوسع از منظرشهر هوشمند  یالگو یاعتبارسنج یشد  برا یابیمطلوب ارز ةپرسشناماعتماد  تیقابل
هوشمند دو عنصـر   ییهوشمند و حکمروا یشهر یها رساختیآمد  ز دست هب جیاساس نتا استفاد  شد  بر Smart PLSافزار  و نرم یجزئ

ـ ترت نیدارند  به هم داریپا ةتوسعبر  یشهر هوشمند مبتن جادیرا در ا تأثیر نیشترید که بالگو هستن ییربنایز ـ از م بی در  یگـذار تأثیر زانی
ونقـل و   حمـل  یبـر هوشمندسـاز   تـأثیر عوامـل بـا    نی  اهستندتعامل متقابل با هم دارای سطح هم یرهایمتغشود و  یسطوح بعد کاسته م

هوشمند و  یها ساز  قی  در ادامه از طرکنند یهوشمند کمک م ستیز طیبه اقتصاد هوشمند و مح یبر فناور یهوشمند مبتن یها تجارت
 شهر ختم شود  یبه هوشمندساز یشهر داریپا ةتوسع  افتی دست یشهر داریپا ةتوسعبه  توان یمردم هوشمند م

 واژگاندیکل

  شهر یهوشمندسازشهر هوشمند، مردم هوشمند،  ی،ر شهر ،یشهر داریپا ةتوسع
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 مقدمه

آسیمز سیما     زیسمتی سسماتمت   جوی هم  و ایداری یک هدف بزرگ اجتماعی در دنیاست که در جستپ

 زنمدیی بمدو  بمه ر مر انمدارتن      کنمونی  یازهما یبمرآورد  ن  این سفهوم برزسین است. کرة انسا  و 

همای   و شاسل جنبه ددارن ستیز طیسحاشاره به فقط  یداریپااست  یفتنی. دالتت دارد ندهیآ یها نسل

نسبتاً جدید است کمه در  ایدة توا  یفت پایداری یک  در سجموع سی شود. اقتصادی و اجتماعی نیز سی

از  یاریبس ست ،یقر  ب ا یدر پا(. Walzberg et al. 2021: 21) است بر آ  تأکید شدهسوم بسیار هزارة 

یسمترده اسمت و سحمل     یداریم پا فیم تعریرد ه  آسدند.  «داریپا ةتوسع»در قاتب سفهوم  ها دهیا نیا

بمانمد سهم     یو سمرتبط بماق   دیم ابزار سف کی یداریپا نکهیا یاست. برا یبزرگ و ستنوع  یسفاه یتالق

 ق،یم تحق ،یریادییم رود را در آسموز  و   هسرعت را به یداریسازیار شود. پا یاست که با بافت سحل

 (.Benkarim & Imbeau 2021: 15) کند یباز س کند یس یبانپشتی راها  که آ  یاتیو عمل ،توسعه

 بماً یجها  هستند و تقر یانسان تیدرصد از جمع 54 یدر حال حاضر سحل زندی یشهر سناطق

بمه رمود ارتصما     را  یدرصد از کل سصرف انمر   80تا  60و  یجهان CO2درصد از انتشار  75

در سال  اردیلیس 7.3از  شود و تخمین زده سیاست  شیجها  همچنا  در حال افزا تی. جمعاند داده

 بیشمترین سیمزا  از  شمهرها   رود سی انتظار افزایش یابد. بنابراین 2050در سال  اردیلیس 9.7به  2015

جهما    تجمعی ازدرصد  67حدود  2050تا سال  . نیزدهند یرا در رود جا ندهیآفزایندة  تیجمع

 یقابل تموجه  لیپتانس یهردر سراکز ش یانسان تیجمع شتریساکن شوند. تمرکز ب یدر سناطق شهر

اسمتفاده از سنمابب بمه     ییو بهبمود کمارا   یشهر ةتوسع قیدق تیریسد قیاز طر یداریپا شیافزا یبرا

 ینشما  داد سنماطق شمهر    UNEPتوسمط   2020یزار  سال (. Fredericks 2020: 41همراه دارد )

 یت قابمل تموجه  از نظر سنابب هستند کمه فرصم   یشکل شهر نیسختلط کارآسدتر یستراک  با کاربر

 یسماز کپارچمه یو  یبر اسما  طراحم  ای  یلخانه ییازها نتشارا یسازنهیاستفاده از سنابب و به یبرا

 (.Veglianti et al. 2021: 22) دنآور یرا فراه  س دپسمانهای  ست یو س ،آب ،یانر  ها،رسارتیز

در سمدیریت  و افزایش جمعیمت شهرنشمین توجمه بمه پایمداری را       ینیشهرنش این رشد شتابا 

در  یثرؤسکه نقش باتقوه  ،یشهر تیریسرتبط با سد ی. از جمله راهکارهاشهری افزایش داده است

 نظر یرفتن راهکارهای سحمیط  درهوشمند است.  یشهرها ةسعتو کند، یس فایا داریپا ةتوسعتحقق 



 625 ... یشهر داریپا ةتوسع از منظرشهر هوشمند  ةبهینالگوی  ةارائ

م  آب ةراب ر د تیشهرها فراه  کند تا با سوفق یرا برا یابزار تواند یسزیستی در یک شهر هوشمند 

هوشممند در   یها طرح ی. اجرایابد شیافزا یشهر یآور تاب جهیحرکت کنند و در نت  یاقل  م یانر 

را  یعم یاز سنمابب طب  داریم پا ةاسمتفاد بر  یسبتن یا سن قه ای یسحل یاقتصاد یآور تاب تواند یس شهرها

 ،ینهماد  ،یتیحماکم  ةنم نوآورا یهما  ها و چمارچوب  سدل(. Wendling et al. 2018: 15بهبود بخشد )

تحمول   یرا بمرا  یفراوانم  یهما  فرصمت  زین یهوشمندساز یها حل راه یاجرا یذات یو سات ،یتجار

 تیریسمد  یاجمرا  یینهما  تیم . سزکنمد  یدر شهرها فراه  سم  یاجتماع یریفرای شیافزا و یاجتماع

 یرهما یاز ستغ یتمابع  سثابمة اسمت کمه سعمموالً بمه      یریپذستیز شیدر شهرها افزا یهوشمند شهر

 داریم پا ةتوسمع کمه   یزیم همما  چ  یعنی شود؛ سی یریی ستعدد اندازه ی یو سح یاقتصاد و یاجتماع

 (.Petit 2022: 32) شود یس دهیناس

و  دشهر ری یکی از شهرهای در حال رشد کشور است کمه رشمد جمعیمت بسمیار زیمادی دار     

زده و  ا ضرباهنگی شتابشهری ب ةرسد این توسع تر شده است. به نظر سی شهری آ  یستردهسن قة 

طمور رالصمه     زیستی صورت یرفته است. به اجتماعی و سحیطو  بدو  سالحظات کافی اقتصادی

اساسی در سدیریت این شهر است و سمازوکارهای شمهر هوشممند    سوضوع توا  یفت پایداری  سی

را فراه  سمازد.  پایدار در شهر ری  ةیک ابزار کارکردی، دستیابی به اهداف توسعسثابة به  ،تواند سی

و  ینیشهرنشم  ةدیم پداز  یناشم  سمت یز طیو زوال سحم  یاز آتمودی  یکه بخش بزریم نیتوجه به ا با

را دارد کمه بسمتر    تیم قابل نیم شهرها به شکل باتقوه ا یسنبعث از آ  است، هوشمندساز یها دهیپد

 شیافمزا  ،یاز سنمابب، کماهش آتمودی    نمه یبه ةفمراه  آورد. اسمتفاد   داریپا ةتحقق توسع یبرارا الزم 

شهرها بمه شممار    یاز اهداف هوشمندساز رهیو غ ،یشهر تیریسختلف سد ینهادها نیب یهماهنگ

را  زیسمتی   سحیطو  یاجتماع و یاقتصاد یداریپا تو  یشهرها سد  کربا هوشمند  نیبنابرا .روند یس

 ةدهدو رصو  در  هستند که به یسباحث داریپا ةتوسعو  یکه هوشمندساز ی. درحاتدیبخش تیواقع

 یهما  انمد، در اغلمب سواقمب در قاتمب رشمته      از سحققا  را به رود جلب کمرده  یاریتوجه بس ریار

 نیبم  یهما  یدییم تن درهم   دربارةباعث کاهش درک سا  وضعیت نیاند. ا هشد یسجزا بررس یقاتیتحق

بما   هکم  رسمد  یبمه نظمر سم    یرو ضرور نیشده است. از ا یهوشمند شهر تیریو سد داریپا ةتوسع

د و روابمط  وبرطرف شم  یقاتیشکاف تحق نیآ  ا یها و شارص  یسفاه نیا نیب ةراب  قیدق یبررس
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اسا   نی. بر اردیقرار ی یابیسورد ارز یشتریو دقت ب اتیو شهر هوشمند با جزئ داریپا ةتوسع نیب

بما   دیم جد کماسالً  یچمارچوب  نیشم ی رف س اتعمات پ  یآ  است که بما بررسم   یپ رحاضر د ةس اتع

 و شهر هوشمند فراه  آورد. یشهر داریپا ةتوسع نیب ةراب  نییجهت تب یکاف یدییچیپ

 پژوهش ةپیشینو  ینظرمبانی 

 جماد یسخمتص سکما  و ستنموع هسمتند. ا     بعضاً و دهیچیاغلب پ داریپا ةتوسعبه  یابیدستهای  زهیانگ

تمال    همدف  نیبه ا د یرس یبرا یادزی جواسب وها  یروه و که چرا افراد یلیکاسل از دال یفهرست

 یبسمتگ ای  نمده یبه نموع آ  یداریاکثر سردم پا یحال، برا نیاست. با ا یافتنین دست یا سقوته کنند یس

از افمراد و   یاریبسم  نیارز  بم  کیم  سنزتمة به  یداری. پاکنی  فراه  سی ینسل بعد یدارد که سا برا

رود نشا   یارهاو رفت ،روزسرههای  تیفعات ها،استیارز  را در س نای که است سشترکها  سازسا 

 یکنمون  یو اجتماع ی یسح طیشرا ةتوسعدر ای  افراد نقش عمده(. Huan et al. 2021: 14) دهند یس

سناسمب بما    یو بمه شمکل   دننیافریب ییها حل راه دیبا ندهیآ های نسل کنار در اسروز سردم. اند سا داشته

ر سراسمر جهما  سمورد توجمه     د داریپا ةسازیار شوند. توسع کنند یس یدر آ  زندی که  یستمیاکوس

سلمل در   ا سازس داریپا ةتوسعع ف سه  نشست  ةنق  کیسحققا  و عموم سردم قرار یرفته است. 

بمه دنبمال   »کرد کمه   بیرا تصو داریپا ةتوسعهدف  هفدهبود. سازسا  سلل  ورکیویدر ن 2015سال 

اهداف  نیرکز بود. ادر حال توسعه ستم یشد که بر سشکالت کشورها دهیناس «هزاره ةتوسعاهداف 

ها  رسارتیز ،یدوتت یندهاایفر ،یسات یها ست یاز جمله س یانسان یها تیفعات یها از حوزه یاریبس

از  دهیم چیپمازل پ  کیم که با ه   دهند یرا پوشش س  یزیست  طیحس ای یکشاورز یها جنبه نیو همچن

 ،یبم یشارص ترک هفدهسا  به طور سنظ  بر ا 2030. اهداف دستور کار سازند یرا س داریپا ةتوسع

 نیم . اییمرد  قمرار سمی   سورد س اتعه و بررسی شود، یس یابیسازسا  سلل ارز یاکثر کشورها یکه برا

 یبرابمر  ت،یم فی، سالست و رفاه روب، آسموز  باک ییرسنگ و فقر کاهشاز  ندا ها عبارت شارص

 ،یشمد اقتصماد  و ر سمته یسقرو  بمه صمرفه و پماک، کمار شا     ی، انر یآب سات  و بهداشت ،یتیجنس

 دیم سصمرف و توت  دار،یم شمهرها و جواسمب پا   هما،  یکماهش نمابرابر   رسمارت، یو ز یصنعت، نوآور

 یصمل،، عمداتت و نهادهما    ن،یدر زس یآب، زندی ریز یها ست یسحفظ اکو ،یمیسسئوالنه، اقدام اقل

 (.Moreno-Miranda & Dries 2022: 33اهداف ) یو سشارکت برا ،یقو
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 یهما  یو آتمودی  کیم پرتراف یهما  ابا یر و بلند یها که سارتما  نیست یکاتبد فقطهوشمند  شهر

 تیم اهموال  ئسسشهروندا  و  ا یاست که در آ  تعاسل س یبلکه شهر ؛ردیی  یس بر را در زیستی  سحیط

 جماد یشمهروندا  ا  یس لموب را بمرا   یاجتمماع  طیاست که سحم  هیتعاسالت دوسو نیو ا دارد یشتریب

و  تیم اهم(. Petrolo et al. 2017: 16دارد ) تیم شمهرها اهم    در سورد کال هژیو سوضوع به نی. اکند یس

طرح  اجرای یاقتصاد یایسختلف قابل اشاره است. از سزا یها شهر هوشمند از جنبه اجرایضرورت 

یسمتر    ةجم ینتدر  یذارى هیسرسا شیاتردد شهرى، افز هاى نهیبه کاهش هز توا  یس یشهر هوشمند

سمبب  اسمور اقتصمادى بمه     لیهماى سحمدود، تسمه    در سصرف سمورت  ىیجو هارتباطات جهانى، صرف

(. کماهش زسما    21: 1400و همکمارا    یو ... اشاره کرد )شاس ،ردسات ةارائساعته بود  وچهار بیست

اسکانمات، کماهش آتمودیى     تمر  عادالنمه  بیبهتر ردسات، توز ةعرض ک،یشهروندا  در تراف ةشد اتالف

شمهر هوشممند    یاجتماع یها یژییشهرى از و داریپا تیریبهبود سد و ،اشتغال شیافزا ست،یز طیسح

 یبمرا  یکم یاتکترون اتیانتشمار نشمر   ب،یرسمانى سمر   اطمالع  زیم شهر ن نیاثر فرهنگى ا نیتر است. سه 

نگمرى اسمت    نوعى جها  جادیو ا ،سواد شیافزا تاتى،یجید ةکتابخان جادیشهروندا ، آسوز  سجازى، ا

 (.Silva et al. 2018: 24) کند یى فرهنگ کمک سرفاه و ارتقا شیکه به افزا

 دیبستر با نی. ااستاسور شهر  ةکپارچی تیریسد یبرا یبستر ةارائهوشمند  یاز حکمران سنظور

باشمد.   و کمارا  ثر ؤس یشد  به شهر لینا با هدفشهر  یاجزا نیو تعاسالت بها  سیسرو ةدهند ارائه

همای   رسمارت یاطالعمات و ارتباطمات )شماسل ز    ینماور اسمتفاده از ف  نمه یزس نیابزار در ا نیتر سه 

بمر   یسبتنم  یریم ی  یو تصمم  ،هوشممند  ینمدها ایفراز  یریم ی افمزار(، بهمره   نرم ،افزار سخت ،یارتباط

و  یدوتتم  و یعواسمل رصوصم   هممة تعاسل و سشارکت (. Khatibi et al. 2021: 45) استاطالعات 

بما   وشممند، ه یبعد حکمران ةتوسع. است هوشمند یبه حکمران یابیشهر از اتزاسات دست یحکمران

 زیم ن یابعماد هوشمندسماز   گرید ةتوسع ساز نهیشهر هوشمند، زس یآ  در بنا یادیبن تیتوجه به ساه

 یهما  رسارتیتنگاتنگ با ز ای هوشمند راب ه یکه حکمران شود یاسا  سشخص س نی. بر ادشو یس

 یشمهر  یهوشمندسماز  یهما  رترسما یهوشمند و ز ی(. حکمران14: 1400 ییهوشمند دارد )سوال

. در واقمب در  دهمد  یونقمل هوشممند سمو  سم     حممل  یها ست یس ةتوسعسوی را به  یشهر را یسد

و نوع  ها رسارتیوجود ز تیبه اهم زیشهر هوشمند ن در زسینةشده  ارائه یها از چارچوب یاریبس
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پراسماد و   راًیم ارکمه   یا در س اتعمه  سمثالً ونقل هوشمند اشاره شده است.  حمل ةتوسعبر  یحکمران

 یاز سوها  رسارتیز نیسأت دادندشهر هوشمند در کشور هند انجام  یاتگو ةارائجهت  شهمکاران

 .Prasad et al)شمد   یونقل هوشمند سعرفم  حمل ةتوسعسه  جهت  ندیشایپ کیهوشمند  یحکمران

 یارهما وک کسمب  ةتوسمع بمه   توا  یهوشمند س یها رسارتیز نیسأت یاسدهایپ گری. از د(10 :2021

 ؛شمده اسمت   لیتبد ندهیآ یشهرها یاز اتزاسات اساس یکی. تجارت هوشمند به دکر ارههوشمند اش

توجمه   زین یشهر تیریسد ةنحوهمچو   یگرید سوضوعاتبه  دیبا ،یعالوه بر توجه به فناور ،اسا

 یناوررود ف ةانداز به ،فرهنگ و آسوز  شهروندا  و یسانند رهبر ،فناوریریغهای  جنبه . زیراکرد

 یبمر هوشمندسماز   یسبتنم  یشمهر  تیریهوشمند و سد یرو، حکمران نیاطالعات سه  هستند. از ا

از (. Pandey et al. 2020: 17) کنمد  یسم  فما یدر تحقق تجارت هوشممند ا  یسؤثرنقش  ها رسارتیز

 سمت  یبرقرار اسمت. س  هیدوسو ای راب ه زیونقل هوشمند ن تجارت هوشمند و حمل نیب گرید یسو

ردسات نوآورانمه سربمو     ةارائاست که هدف آ   شرفتهیپ یکاربرد ةبرناس کیهوشمند  قلون حمل

تما اطالعمات    سمازد  سمی  است و کاربرا  را قادر کیتراف تیریونقل و سد سختلف حملهای  وهیبه ش

 کننمد  اسمتفاده  تمر  هوشمندانه و تر هماهنگ و تر منیونقل ا حملهای  داشته باشند و از شبکه یبهتر

(Kelley et al 2020: 29 .)و  یسماز  چابمک  یرا بمرا  نمه یونقمل هوشممند زس   حمل ةتوسعرو  نیاز ا

و  یسماز  یتمات یجید بمر ها  شرکت را ی. در سقابل، تمرکز سدکند یوکار فراه  س کسبد  کرهوشمند 

 لیم ونقمل هوشممند ستما   از حممل  شتربی چه هر استفادة به راها  وکار آ  کسب ندیفرا یهوشمندساز

 دینبم  قیم تحق یهما  هیفرضم  نیاسا  نخسمت  نیبر ا(. Anthopoulos & Attour 2018: 34) سازد یس

 صورت توسعه داده شد:

 دارد. های هوشمندسازی شهر زیرسارتبر  یسعنادار ریثأهوشمند ت ییحکمروا

 هوشمند دارد. ییبر حکمروا یسعنادار تأثیر های هوشمندسازی شهر زیرسارت

 ونقل شهر دارد. حمل ست یس یبر هوشمندساز یسعنادار تأثیرهوشمند  ییحکمروا

 ونقل دارد. حمل ست یس یبر هوشمندساز یسعنادار ریثأت های هوشمندسازی شهر زیرسارت

 دارد. تالیجید یبر فناور یبر تجارت هوشمند سبتن یسعنادار ریثأهوشمند ت ییحکمروا



 629 ... یشهر داریپا ةتوسع از منظرشهر هوشمند  ةبهینالگوی  ةارائ

 یبمر فنماور   یبمر تجمارت هوشممند سبتنم     یسعنمادار  ریثأتم  های هوشمندسازی شهر زیرسارت

 دارد. تالیجید

ونقمل   حممل  ست یس یبر هوشمندساز یسعنادار ریثأت تالیجید یبر فناور یهوشمند سبتن تجارت

 شهر دارد.

 دارد. تالیجید یبر فناور یبر تجارت هوشمند سبتن یسعنادار ریثأونقل ت حمل ست یس یهوشمندساز

و سصرف کاالها و رمدسات و   بیتوز و دیاز اقتصاد است که در آ  توت یا هوشمند یونه اقتصاد

از  یکشمور در بسمتر   کیم اقتصماد   یهما  جنبمه  ریو سا ،یریی اتیکار، سات یروین تیریسد نیهمچن

 کیم سما در   ةهمم (. Mboup & Oyelaran-Oyeyinka 2019: 30) ردیی یصورت س نینو یها یفناور

هوشممند  ای  نمده یطمور فزا  است، بلکه بمه  وستهیتنها به ه  پ که نه  کنی سی سشارکت یاقتصاد جهان

 قیم اکنمو  از طر  م یسسته بودند که قبالً یمسفاهی م یتدارکات و اسور سات و یاست. تجارت فراسرز

اقتصاد هوشممند شمده    کی جادیها باعث ا آ  یی. همگراشود سی انجام کپارچهی تالیجیدهای  شبکه

 یبمرا  کمرد یتنهما رو  دیو شما  نیتمر  سهم   تالیجید یها یبر فناور یسبتن یوکارها کسب ایجاد. است

رمدسات   بیکه توزنیبا توجه به ا(. Kumar & Dahiya 2017: 12به اقتصاد هوشمند است ) یابیدست

 شمرفته یونقمل هوشممند و پ   حممل  سمت  یس کیبر وجود  یاقتصاد هوشمند سبتن کیو سحصول در 

 کنمد  یسم  فما یدر تحقمق اقتصماد هوشممند ا    یدیم کل یونقل نقشم  حمل ست یس یاست، هوشمندساز

(Popova & Popovs 2022: 17 .)که در قاتمب اقتصماد هوشممند     ،وکار کسب طیسح یهوشمندساز

. اقتصاد کند یهوشمند عمل س ستیز طیسح یریی شکل یبرا یندیشایپ به سثابةرود  ابد،ی سی یتجل

هوشمند و نظارت هوشممند   یوکارها کسب و ونقل هوشمند اع  از حمل ،آ  یها تفهؤهوشمند و س

بما   یتجارم  یسراودات اقتصاد ه [که  شوند یانجام س یدیهدف کل نیبا ا ،یاقتصاد یها تیفعاتبر 

 .Galperina et alسرعت و دقت سمکن انجام شموند )  نیشتریو با ب ستیز طیبه سح بیحداقل آس

شمهر هوشممند و    نیبم  یاز نقا  تالقم  یکی یتجار یندهایفرا یدر واقب هوشمندساز(. 26 :2016

 ةراب م  زیم شمده اسمت ن   انجمام  نیاز ا شیکه پ یاز س اتعات ی. در بررشود یقلمداد س داریپا ةتوسع

 :Walzberg et al. 2021هوشمند و اقتصاد هوشمند یزار  شده است ) ستیز طیسح نیب یکینزد

 یو هوشمندسماز  داریم پا ةتوسع یها که از کنار ه  قرار داد  شارص ،نیشیس اتعات پ ندیبرآ(. 38
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 طیسحم  یریی به شکل دتنها اقتصاد هوشمن از آ  است که نه یحاک د،یآ یبه وجود س یشهر تیریسد

 طیکه وجود سح یسعن نیصاد  است؛ بد زیسعکو  آ  ن ریبلکه سس ،کند یهوشمند کمک س ستیز

 (.He et al. 2022: 35هوشمند رود بسترساز تحقق اقتصاد هوشمند است )

و کارآسد از سنمابب   نهیبه ةالزم جهت استفاد یهاسازوکار جادیا یهوشمند به سعن ستیز طیسح

و  یشمهر  ینمدها ایفردر  سحی می  زیسمت  آثمار باد و راک و کماهش   و آب یهمچو  انر  یعیطب

جهمت   دیم جدهای  یهوشمند از فناور ستیز طیاست. در سح ستیز طیسح یآتودی زا یکاهش س

رماک،   و  آب و هموا  و سمالست  تیم فیک شی. پما شود یاستفاده س ستیز طیحفظ و حراست از سح

های  ندهیآال زا یس یریی  و ذرات سعلق سوجود در هوا، اندازه زیردهایر و هاندهیآال زا یس یریی اندازه

 یاساسم  یهما  از شارص یپسماند شهر تیریو سد ،سختلف بیشده توسط کاررانجات و صنادیتوت

کمه در   ،سمت یز طیبمه سحم   یکمرد یرو نی(. چن28: 1398 یهوشمند است )سراد ستیز طیدر سح

و سمارت سسمکن    یباعث رواهد شد در طراح ،سد نظر قرار یرفته است یهوشمند شهر تیریسد

زباتمه، کماهش    دیکاهش توت ،یبهتر انر  تیریاطالعات جهت سد یبر فناور یسبتنهای  از رو  زین

(. Kim et al. 2021: 12اسمتفاده شمود )   رهیم و غ ،وسماز  سمارت  نمد یدر فرا سمت یز طیسحم  بیتخر

 یسردسم  شمود؛  یاز شهروندا  هوشمند س ینسل تیهوشمند باعث ترب ستیز طیوجود سح نینهمچ

 یو با استفاده از اسکانات سوجمود بمرا   رنددارا  ITبر  یسبتن نینو یها یاستفاده از فناور ییکه توانا

شمهروندا   (. Silva et al. 2018: 20) ییرنمد  یس به کار راتال   نیشتریب ستیز طیسحافظت از سح

و  یو اقمداسات شمغل   برند یس  اطالعات بهره یاز فناور زیوکار رود ن کسب یها تیوشمند در فعاته

 & Zandbergen) کننمد  یسم  یدهم  هوشممند جهمت   یاقتصماد  یها شارص با هدفرود را  یتجار

Uitermark 2020: 11.) 

 ییدر زنمد  گرا یرود در کنار د یاجتماع ییذرا  زندی یاست که برا یهوشمند کس شهروند

روز استفاده کند  یها یو تکنوتو  ها یو بهتر از سلزوسات و فناور شتریب تواند یس یو شهر یاجتماع

 یبمرا اطالعمات باشمد و    یاز فنماور  یحداکثر ةاستفادو  یزری اسور رود اهل فکر و برناسه یو برا

 ینمدها یافر ،یو تصمح  یابیم ارز تیم در اسور روزانمه قابل  یور بهره شیدر وقت و افزا ییجو صرفه

کمه باعمث    ییهما  یاز فنماور  یشهروند نی(. چن22: 1397روزسره را داشته باشد )فالح و همکارا  
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گمر  یعبمارت د ه اسمتفاده رواهمد کمرد. بم     زیم وساز ن سارت ندیدر فرا شوند یشهر س یهوشمندساز

  طیسحم  زیسمت  ةسمو دغدغم   کیم که از  شوند یس جادیا یسردس ةاستفاد یهوشمند برا یها سارتما 

 یکارهما  پمایش  یسوجود بمرا  یتاتیجید یها یفناور نیآرر از گرید یو از سو باشند داشته ییباال

از  ینسمل  تیم هوشممند و ترب  یهما  سمارتما   ةتوسمع  تموا   ی. در واقمب سم  باشندروزسره برروردار 

هوشممند   یشمهرها  ةتوسمع در قاتمب   یدانست که همگ هیدوسو ةراب  کیهوشمند را  ا شهروند

 (.Cardullo & Kitchin 2019: 16) کنند یس دایتحقق پ

 بر اقتصاد هوشمند دارد. یسعنادار ریثأونقل ت حمل ست یس یهوشمندساز

 بر اقتصاد هوشمند دارد. یسعنادارتأثیر  تالیجید یبر فناور یهوشمند سبتن تجارت

 هوشمند دارد. ستیز طیبر سح یسعنادارتأثیر ونقل  حمل ست یس یهوشمندساز

 هوشمند دارد. ستیز طیبر سح یسعنادارتأثیر  تالیجید یبر فناور یهوشمند سبتن تجارت

 هوشمند دارد. ستیز طیبر سح یسعنادارتأثیر هوشمند  اقتصاد

 بر اقتصاد هوشمند دارد. یسعنادار ریثأهوشمند ت ستیز طیسح

 بر شهروندا  هوشمند دارد. یسعنادار ریثأهوشمند ت اقتصاد

 ر شهروندا  هوشمند دارد.ب یسعنادار ریثأهوشمند ت ستیز طیسح

 هوشمند دارد. یها بر سارتما  یسعنادار تأثیرهوشمند  اقتصاد

 هوشمند دارد. یها بر سارتما  یسعنادار تأثیرهوشمند  ستیز طیسح

 د.نهوشمند دار یها بر سارتما  یسعنادار تأثیرهوشمند  شهروندا 

 د.نربر شهروندا  هوشمند دا یسعنادار تأثیرهوشمند  یها سارتما 

ونقمل هوشممند، سمارتما  هوشممند، اقتصماد       اع  از حمل یهوشمند لیشده ذفیتعر  یسفاه

 ةتوسمع  یبمرا  یدارنمد کمه بسمتر    تیجهت اهم نیاز ا یهمگ رهیو غ ،هوشمند، شهروند هوشمند

ساکنا  به همراه دارد. ک  شمد    یبرا یبدهای  جهینت ینی. رشد شتابا  شهرنشکنند یفراه  س داریپا

سمردم از آثمار رشمد افمزو       یزنمدی  یکماهش سم وح عمموس    و یعم یو نظمام طب  عتیطب یجیتدر

و شمهر   ،یشمهر  داریم پا ةتوسمع  ،یداریم اسروزه توجه به سفهوم پا لیدت نیشهرها است. به هم کال 

شمهر هوشممند نمه     نمه، یزس نیم شده است. در ا لیتبد یشهر زا یر برناسه ةدغدغ نیتر به سه  داریپا
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 پدیده نیبه آ  توجه شده است. ا ندهیآ ةتوسعکه در جهت  شود سی حسوببلکه راهبرد س تیواقع

 یشمهر  داریم پا ةتوسمع بمه   تموا   سی چگونه نکهیشهر توسط شهروندا  و ا یده شکل یبه چگونگ

 ةتوسعتحقق  جهت(. 10: 1400و همکارا   یاشاره دارد )حاتم دیکمک کرد و به آ  سرعت بخش

ابعاد  همةهوشمند شکل یرفت که  یاطالعات سفهوم شهرها یرفناو شرفتیبه پ تیناو با ع داریپا

 نیم از ا یو سموارد  ،ارتباطمات  ،یوساز، بهداشت و درسا ، انمر   ونقل، سارت حمل ،یشهر یزندی

کممک   ینیاز شهرنشم  یناشم  سحی می زیسمت حذف سشکالت  ایو به کاهش  ردیی سی را در بر لیقب

 شمود  یوضوح سشخص سم  ر سفهوم شهر هوشمند بهد قی(. با تدق8: 1400 ارا و همک ی)شاس کند یس

از  داریم پا ةبلکه با هدف اسمتفاد  یسرعت اسور شهر شیتنها جهت افزا شهرها نه یکه هوشمندساز

ساننمد آسسمتردام در    ،یدر هوشمندسماز  شمرو یپ یشمهرها  یبرر ة. تجربشود یانجام س یعیسنابب طب

سوضموع  بمه   ،بمدو  اسمتثنا  ، شهر یندسازهوشم یها برناسه همةاست که در   از آ یحاک زین ،هلند

که باعث کاهش سصمرف   شود یانجام س یشهرها به صورت یتوجه شده است. هوشمندساز یداریپا

از  یریجلموی  ،یعم یسنمابب طب  ةنم یبه تیریسمد  ر،یپمذ دیتجد یهما  یانر  زااستفاده  شیسورت، افزا

 تیریو سمد  داریم پا ةتوسمع  کیم زداتعاده ن فو  ةها راب  یزاره نیشود. ا رهیو غ ،یهدررفت سنابب آب

شممهروندا  هوشمممند،  تیممترب(. Noori et al. 2020: 23) دهممد یرا نشمما  سمم یهوشمممند شممهر

بمه  جز حرکمت   یزیسوارد چ ریو سا ،ونقل حمل ست یس هوشمندسازی ها، سارتما  یهوشمندساز

 .Veglianti et al) ستندی( نیو اجتماع سحی ی زیست و ی)در هر سه بعد اقتصاد داریپا ةتوسع سوی

 داشت:  یاسا  رواه نیبر ا(. 19 :2021

 د.ندار یشهر داریپا ةتوسعبر  یسعنادار تأثیرهوشمند  شهروندا 

 د.ندار یشهر داریپا ةتوسعبر  یسعنادار تأثیرهوشمند  یها سارتما 

 شهر دارد. یبر هوشمندساز یسعنادار تأثیر یشهر داریپا ةتوسع

شمهر   ةیم پمژوهش، سمدل اوت   نیم شده در انیتدو یها هیبه فرضو با توجه  ینظر یسبان اسا  بر

 شد. (1شکل ) یطراح داریهوشمند پا
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 های پژوهش( )یافته یشهر داریپا ةتوسع از منظرشهر هوشمند  یةاولمدل . 1 شکل

 مورد مطالعه محدوده و قلمرو
 یشهر ر ینسب تیموقع

 نیبم  یسرکمز شهرسمتا  ر   یشمهر ر  اسمت.  را یم در اسمتا  تهمرا  ا   یسرکز شهرسمتا  ر  یر شهر

شمهر از سم ،    نیم است. ارتفاع ا  واقب شده شرقی 51°26' و شماتی 35°36' ییایسختصات جغراف

تما سرکمز    یر ةفاصمل در جنوب شهر تهرا  و ستصل به شهر اسمت.   یستر است. شهر ر 1062 ایدر

 هوشمند ستیز طیمح اقتصاد هوشمند

 هوشمند یها ن ساختما مردم هوشمند

 هوشمندسازی شهر

 یها یبر فناور یهوشمند مبتن یها تجارت

 تالیجید

 یشهر داریتوسعه پا

 هوشمند ییحکمروا

 حمل و نقل ستمیس یهوشمندساز

 های هوشمندسازی شهر زیرساخت
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تهمرا  و   یشمهردار  یشمهر  ةسن قم  نیتمر  یجنموب ایمن شمهر    است. لوستریک 10شهر تهرا  باتغ بر 

 (.110: 1398و همکارا   ییرزای)س استشهر  ةسحدودسربب در  لوستریک 2996 آ  سساحت

 
 نقشه شهر ری. 2شکل 

 و آبماد  اشمرف از شر  بمه   ،نو قلعه باقرشهر و از جنوب به را ،یشم ةسن قاز شمال به  یر شهر

 ةسن ق نیتر یجنوب یشهر ر گر،ید ا یشود. به ب سی سحدود آباد و عظیمیه غنیو از غرب به  ،راورا 

قرچمک، در   یشمال و شمر  سن قمه بما شمهردار     در 19و  16 و 15تهرا  و سجاور سناطق  یشهر

از  ،بزریراه آزادیا  ااز شمال ب ریاست. چهار سس تهرا  19 ةسن ق و در غرب با ،جنوب با باقرشهر

ترانسمفور   را یم راه ا سه ااز جنوب ب ن،یوراس ةجادواقب در  ینظاس ةجاد اآباد ب شر  در سحور دوتت

 2996سن قمه   نیم . ااست هیآباد همسا بزریراه صات، اغرب ب ازو  ،باقرشهر ةسن ق یدر قسمت شمات

 یاسمت )فرسانمدار   هیم و بمه صمورت پمنا ناح    یشمهر  ةسحدودسربب سساحت دارد که در  لوستریک

 (.1400 یر ستا شهر
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 یقروش و ابزار تحق

شهر هوشمند  ةبهیناتگوی  ةارائاست که با هدف  یپژوهش کاربرد کیحاضر از نظر هدف  ةس اتع

 ییمردآور  یزسمان  ةبماز صورت یرفت. از سنظمر رو  و   یدر شهر ر یشهر داریپا ةتوسع از سنظر

 انجام شد. یسق ع شیمایپ ةویشاست که با  (یفیتوصغیرآزسایشی )پژوهش  کی زیها ن داده

نفمر   384است. حج  نمونه با فرسول کموکرا    یو کارشناسا  شهر را یشاسل سد یآسار ةجاسع

 ةهمساده استفاده شد تا  یتصادف یریی همگن است از رو  نمونه یآسار ةجاسع. چو  دشبرآورد 

 انتخاب داشته باشند. یآحاد جاسعه شانس برابر برا

 فیم با ط هییو 45و  یعاسل اصل 10شاسل  یا پژوهش پرسشناسه یها دهدا ییردآور یاصل ابزار

بمر   یهوشممند سبتنم   یهما  عواسمل شماسل اقتصماد هوشممند، تجمارت      نیم درجه اسمت. ا  5 کرتیت

همای هوشمندسمازی    زیرسمارت هوشممند،   ییحکمروا ،یشهر داریپا ةتوسع تال،یجید یها یفناور

 سمت  یس ی، سمردم هوشممند، هوشمندسماز   هوشممند  سمت یز  طیسحم  مند،هوش یها   ، سارتماشهر

 شهر است. یونقل، هوشمندساز حمل

 یمی روا یدست آسد. جهت بررسه ب 806/0 یسقدسات ةس اتع کیپرسشناسه در  یکرونباخ کل یآتفا

 یوایمرا اسمتفاده شمد. بمرا     یمی و روا ،(AVEهمگرا ) یی(، روایرونیسازه )سدل ب ییپرسشناسه از روا

 .دشاز عواسل سحاسبه  کیکرونباخ هر  یآتفا بیو ضر( CR) یبیترک ییایپا زین ییایپا ةسحاسب

آزسو   یسدل ارائه شده است. برا یپرسشناسه در بخش اعتبارسنج یحاصل از اعتبارسنج اینتا

رو   نیاستفاده شد. ا Smart PLSافزار  و نرم یحداقل سربعات جزئ کیپژوهش از تکن یها هیفرض

 ( است.ی)سارتار ی( و سدل درونیریی )اندازه یرونیشاسل دو سدل ب

 پژوهش های یافته

اسمتفاده شمد. از سنظمر     یشهر تیریو کارشناسا  سد را ینفر از سد 384 دیاهیپژوهش از د نیدر ا

. دادنمد  لیرا زنا  تشک (%28نفر ) 109و  ا سردرا و کارشناسا   را یاز سد (%72نفر ) 275 تیجنس

و  ،ارشمد  یکارشناسم  ( سدرک%34نفر ) 131 ،یرشناسکاسدرک  (%56نفر ) 216 التیاز سنظر تحص

 (%45نفمر )  174 ه،سات 35کمتر از  (%26نفر ) 98. از سنظر سن شتنددا یدکترسدرک  (%10نفر ) 37

نفمر   93 یکمار  ة سمابق . از سنظمر  نمد بود تمر  سنسُو  هسات 45 زین (%29نفر ) 112 ه،سات 45تا  35 نیب
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و  ،سمال  20تما   15 نیب (%25نفر ) 97سال،  15تا  10 نیب (%28نفر ) 108سال،  10کمتر از  (24%)

 .شتنددا یکارة سابقسال  20از  شیب (%22نفر ) 86

 یپژوهش از رو  حمداقل سربعمات جزئم    یها هیو آزسو  فرض یسدل سفهوس یاعتبارسنج یبرا

 سمارتار  کیاسا   پژوهش بر یها هیاز فرض کیدر هر  یسورد بررس یرهایستغ ةراب . دشاستفاده 

 ةراب م  (3شمکل  )پمژوهش   یآزسو  شمد. در سمدل کلم    PLS یحداقل سربعات جزئ کیبا تکن یعلّ

 پژوهش ارائه شده است. یاصل یرهایستغ

( ی)بخمش سمارتار   ی( و سمدل درونم  یریم ی )بخش اندازه یرونیدر دو س ، سدل ب لیتحل نیا

 قابل سشاهده است. 1جدول در ( یریی )بخش اندازه یرونیسدل ب ایه است. نتاشد یبررس

 
 استاندارد( بی)ضرا یشهر داریپا ةتوسع از منظرشهر هوشمند  یالگو. 3شکل 
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 (ی)معنادار یشهر داریپا ةتوسع نظراز مشهر هوشمند  یلگوا. 4شکل 

 یشهر داریپا ةتوسع از منظر( شهر هوشمند یرونیسازه )مدل ب ییروا جی. نتا1 جدول

 آماره تی بارعاملی ها گویه ها سازه

 شهر هوشمند

 769/0 181/26 (Q01اقتصاد و اسنیت اجتماعى ) و ایجاد پیوند نایسستنى سیا  اکوتو ى

 828/0 69/30 (Q02و اکوتو یکی ) سحی ی زیستکاهش سشکالت 

 653/0 16/16 (Q03وری و اشتغال ) افزایش بهره

 695/0 26/17 (Q04افزایش رضایت شهروندا  )

 799/0 838/33 (Q05ها و به طور کلی بهداشت و درسا  ) هوشمندی در بیمارستا 

 715/0 268/18 (Q06ردسات ) ةعادالنتوزیب 

 740/0 867/23 (Q07آب و انر ی ) و سازی در سصرف بر  بهینه

پایدار  ةتوسع
 شهری

 649/0 624/14 (Q08پایداری اجتماعی و اقتصادی )

 763/0 458/24 (Q09کیفیت و انع اف اکوسیست  ) و ظرفیت یقاارت

 789/0 161/35 (Q10های سناسب شهری ) تعیین کاربری

 829/0 034/39 (Q11ها ) حفظ فرهنگ و سنت و ارز 

 792/0 625/28 (Q12  و یسل و ... )زها و فرسایش و تر های دارای آسیب از قبیل سسیل دوری از سکا 

 843/0 628/40 (Q13پیوسته از فضاهای سبز در شهر )ای  ایجاد شبکه

های  زیرسارت
هوشمندسازی 

 شهر

 715/0 019/15 (Q14آسوز  و سشارکت شهروندا  )

 774/0 813/16 (Q15های زیرزسینی ) پشتیبا  آنالین سدیریت زیرسارت

 668/0 89/9 (Q16کارییری اینترنت اشیا ) به

 790/0 853/30 (Q17نی به اینترنت )راحت و همگا و دسترسی کاسل
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 یشهر داریپا ةتوسع از منظر( شهر هوشمند یرونیسازه )مدل ب ییروا جی. نتا1 جدولادامة 

 آماره تی بارعاملی ها گویه ها سازه

هوشمندسازی 
سیست  

 ونقل حمل

 670/0 967/11 (Q18ونقل عموسی برقی و اتکتریکی ) ناویا  حمل ةتوسع

 741/0 691/16 (Q19هوا )  کاهش ترافیک و آتودیی

 822/0 689/30 (Q20ای ) سیست  راهنمایی پارکینگ به حسگرهای جادهد  کرسجهز 

 855/0 348/46 (Q21یذاری رودرو و تاکسی آنالین ) تراکاش سرویس به

 749/0 821/18 (Q22ها از راه دور ) جایی شهری هوشمند و نفوذ سیست  به جا

حکمروایی 
 هوشمند

 670/0 133/2 (Q23) یهای سیاس اندازها و استراتژی چش 

 818/0 387/23 (Q24افزایش شهروندساالری )

 827/0 424/33 (Q25ماعی )ردسات عموسی و اجت ةارائ

 733/0 268/15 (Q26شفافیت در عملکرد )

سحیط زیست 
 هوشمند

 832/0 041/32 (Q27های تجدیدناپذیر ) حفظ انر ی

 776/0 256/23 (Q28سدیریت پسماندهای جاسد و سایب )

 650/0 449/5 (Q29آوری هوشمند زباته ) های اتکترونیکی و جمب بازیافت زباته

 845/0 86/35 (Q30و سدیریت کیفیت هوا )کنترل 

 سردم هوشمند

 688/0 788/11 (Q31های فناورانه ) سهارت

 651/0 172/3 (Q32آسوز  و یادییری سجازی )

 859/0 367/42 (Q33) کیفیت تعاسالت اجتماعی

 867/0 258/39 (Q34یکپارچگی زندیی جمعی و توانایی برای برقراری ارتبا  با جها  )

 تتجار
هوشمند 

های  فناوری
 دیجیتال

 627/0 521/2 (Q35اسور دوتت و کارهای اداری ) همةدیجیتاتی شد  

 870/0 57/27 (Q36سعاسالت اتکترونیکی ) ةتوسعتحقیق در 

 907/0 01/56 (Q37های ارتباطی دیجیتال ) شبکه ةتوسع

های    سارتما
 هوشمند

 812/0 615/28 (Q38وشمند )و انر ی به صورت ه ،سدیریت آب، یاز، بر 

 817/0 071/34 (Q39های پایدار با ابزارها و توازم رانگی هوشمند ) سارتما 

 601/0 954/3 (Q40پارکینگ هوشمند )

 707/0 864/13 (Q41سدیریت سیست  روشنایی )

اقتصاد 
 هوشمند

 614/0 565/7 (Q42سدیریت شهری ) ةسین بودجأت

 647/0 784/2 (Q43کاری ) بی سیزا کاهش 

 752/0 368/12 (Q44ها ) افزایش رفاه اقتصادی و کاهش هزینه

 876/0 226/39 (Q45ها ) یذاری تخصیص بهتر و سدیریت کاراتر سنابب و جریا  سرسایه

 
 ةآسمار ) نگاستراپی بوت سقدار و است 5/0 از تر بزرگ یسوارد سقدار همةسشاهده در  یبار عاسل

t )سمورد   یدرست یرفت هر سازه به جهینت توا  یس ،نبنابرای. است تر بزرگ 96/1 یناز سقدار بحرا زین
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کرونبماخ،   یاز چهمار شمارص آتفما    یرونم یسنجش براز  سمدل ب  یسنجش قرار یرفته است. برا

 ده است.آس 2آ  در جدول  ایکه نتا دشهمگرا استفاده  ییو روا ،یبیترک ییای، پاRhO بیضر

کرونبماخ   یو آتفما  یبم یترک ییایپا زا سی. باشد 5/0 از تر بزرگ دیبا رهایستغ همة یبرا AVEسقدار 

 یبمرا ( AVEهمگمرا )  ییروا زا سی(. 265: 1398 زاده غالم و آذر) باشد 7/0 از تر بزرگ دیابعاد با همة

 تمر  بمزرگ  7/0از  زیم ن یبیترک ییایکرونباخ و پا یآتفا زا سی. آسد دسته ب 5/0 از تر ها بزرگ سازه همة

رو   نیگزیجما  اریم سع نیاستفاده شد. ا HTMT اریوایرا از سع ییروا یابیارز یبرا ،تنهای در. است

 نیم ا ریایمر سقماد   یعنی است. 9/0تا  85/0 زا یس اریسع نیالرکر شده است. حد سجاز ام  فورنل یمیقد

شمارص   ریسقماد (. Henseler et al. 2015: 37اسمت )  ولوایرا قابل قبم  ییباشد روا 9/0تر از کم اریسع

 ارائه شده است. 3در جدول  زیوایرا ن ییسنجش روا یبرا HTMT ةدویانم  گانهی ییروا

سمورد   زیم وایمرا ن  یمی روا نیبنابرا .دست آسده کمتر ب 9/0سوارد از  همةدر  HTMT ةآسار زا یس

 پمژوهش  یهما  هیبمه آزسمو  فرضم    تموا   یس ا یسق نیحاصل از ا یها افتهیبه  تیاست. با عنا دییأت

 .سدل ارائه شده است یبخش سارتار اینتا ةرالص 4پردارت. در جدول 

 پژوهش ةپرسشنام یاصل یها نبع سازهو م ،ییایپا ،یی. روا2 جدول

 آلفای کرونباخ (CRپایایی ترکیبی ) AVE های اصلی سازه
ضریب پایایی 

Rho 

 785/0 787/0 756/0 558/0 اقتصاد هوشمند

 816/0 743/0 771/0 562/0 های دیجیتال های هوشمند سبتنی بر فناوری تجارت

 818/0 869/0 903/0 609/0 پایدار شهری ةتوسع

 882/0 728/0 775/0 511/0 روایی هوشمندحکم

 753/0 731/0 827/0 545/0 های هوشمندسازی شهر زیرسارت

 850/0 739/0 788/0 517/0 های هوشمند   سارتما

 832/0 711/0 825/0 552/0 سحیط زیست هوشمند

 860/0 754/0 800/0 522/0 سردم هوشمند

 837/0 827/0 879/0 593/0 ونقل هوشمندسازی سیست  حمل

 908/0 865/0 897/0 555/0 هوشمندسازی شهر
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 Heterotrait-Monotrait اریاساس مع واگرا بر یی. روا3 جدول

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 های اصلی سازه

 (1هوشمند ) اقتصاد
 

                  

 217/0 (2) ...های هوشمند  تجارت
 

                

 297/0 630/0 (3پایدار شهری ) ةتوسع
 

              

 586/0 344/0 540/0 (4حکمروایی هوشمند )
 

            

           307/0 178/0 142/0 358/0 (5) های هوشمندسازی شهر زیرسارت

 618/0 671/0 391/0 317/0 429/0 (6های هوشمند )   سارتما
 

        

 375/0 226/0 483/0 619/0 272/0 579/0 (7سحیط زیست هوشمند )
 

      

 434/0 323/0 168/0 419/0 474/0 345/0 401/0 (8سردم هوشمند )
 

    

 159/0 306/0 214/0 701/0 615/0 159/0 111/0 325/0 (9ونقل ) هوشمندسازی سیست  حمل
 

  

 114/0 396/0 267/0 455/0 289/0 106/0 154/0 319/0 219/0 (10هوشمندسازی شهر )
 

 مدل( یرهایمدل )روابط متغ یبخش ساختار جینتا ةخالص. 4 جدول

 نتیجه tآماره  بارعاملی متغیر وابسته متغیر مستقل

 تایید  876/2 180/0 ونقل هوشمندسازی سیست  حمل های هوشمندسازی شهر زیرسارت

 تایید  892/3 283/0 های دیجیتال های هوشمند سبتنی بر فناوری تجارت مندسازی شهرهای هوش زیرسارت

 تایید  885/10 627/0 ونقل هوشمندسازی سیست  حمل حکمروایی هوشمند

 تایید  899/4 415/0 های دیجیتال های هوشمند سبتنی بر فناوری تجارت حکمروایی هوشمند

 تایید  089/9 630/0 هوشمند سحیط زیست ونقل هوشمندسازی سیست  حمل

 تایید  385/2 280/0 اقتصاد هوشمند ونقل هوشمندسازی سیست  حمل

 تایید  549/2 216/0 سحیط زیست هوشمند های دیجیتال های هوشمند سبتنی بر فناوری تجارت

 تایید  579/2 254/0 اقتصاد هوشمند های دیجیتال های هوشمند سبتنی بر فناوری تجارت

 تایید  967/9 655/0 های هوشمند   سارتما ست هوشمندسحیط زی

 تایید  477/6 501/0 سردم هوشمند سحیط زیست هوشمند

 تایید  318/4 273/0 های هوشمند   سارتما اقتصاد هوشمند

 تایید  566/4 371/0 سردم هوشمند اقتصاد هوشمند

 تایید  668/4 274/0 توسعه پایدار شهری های هوشمند   سارتما

 تایید  052/9 493/0 توسعه پایدار شهری سردم هوشمند

 تایید  399/12 812/0 هوشمندسازی شهر پایدار شهری ةتوسع

 
بمه   ،یریم ی انمدازه  یها بررالف سدل ،سدل ی. بخش سارتارشد یبراز  سدل بررس ،تیدر نها

ها توجمه   آ  ا یسپنها  و روابط  یرهایبه ستغ فقطندارد و  یآشکار سدل کار یرهایها و ستغ پرسش
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م   اسمتو   ص، شمار (R2) نییتع بیبا استفاده از ضر یپژوهش براز  سدل سارتار نی. در اکند یس

بمراز  سمدل در    یابیم ارز ایشد. نتما  یبررس GOF ةآسار تیو در نها ،(F2اثر ) ةانداز، (Q2) زریی

 یزار  شده است. 5جدول 

 پژوهش یبرازش مدل درون یابی. ارز5 جدول

 Q2 F2 GoF ضریب تشخیص صلیهای ا سازه

 169/0 86/0 252/0 اقتصاد هوشمند

538/0 

 173/0 201/0 404/0 های دیجیتال های هوشمند سبتنی بر فناوری تجارت

 220/0 258/0 472/0 پایدار شهری ةتوسع

 122/0 185/0 - حکمروایی هوشمند

 156/0 250/0 - های هوشمندسازی شهر زیرسارت

 128/0 265/0 654/0 وشمندهای ه   سارتما

 163/0 320/0 635/0 سحیط زیست هوشمند

 133/0 252/0 545/0 سردم هوشمند

 - 302/0 572/0 ونقل هوشمندسازی سیست  حمل

 166/0 345/0 660/0 هوشمندسازی شهر

 
 ةلیوسم سدل است که بمه   ةوابست یرهایاز ستغ کیهر  راتییتغ زا یس انگریب( R2) نییتع بیضر

و در  شمود  یسدل ارائمه سم   یزا درو  یرهایستغ یتنها برا R2. سقدار شود یس نییسستقل تب یرهایتغس

و  33/0 و 19/0سمه سقمدار   ( 23: 1998، 1چمین )زا سقدار آ  برابر صفر است.  برو  یها سورد سازه

 بیکمرده اسمت. سقمدار ضمر     یسعرفم  نییتع بیضر یبرا یستوسط و قو و فیضع ریرا سقاد 67/0

 (.Chin 1998: 27است ) ییزار  شده است که سقدار قابل قبوت 660/0شهر  یهوشمندساز نییتع

. ایر کند یزا را سشخص س درو  یها سدل در سازه ینیبشیقدرت پ( Q2) زرییم   استو  شارص

بمراز  سمدل س لموب اسمت و سمدل از قمدرت        دهمد  یسثبت باشمد نشما  سم    Q2سقدار شارص 

 هممة در  Q2سقدار شمارص   .(Henseler et al. 2015: 34ار است )سناسب بررورد یکنندی ینیب شیپ

 براز  سدل سناسب است. دهد یکه نشا  س سددست آه سوارد سثبت ب

                                                                                                                            
1. Chin 
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کمه اثمر    یزسان ،وابسته را ریدر برآورد ستغ راتییتغ زا ِیسستقل س رِیستغ کی یبرا( F2اثر ) ةانداز

 نیم ا زا یم س (45: 2005و همکارانش ) 1تتنهاو اسا  نظر  . بردهد ینشا  س ،حذف شود ریآ  ستغ

شهر هوشمند  F2. سقدار است( ی)قو 35/0)ستوسط( و  15/0 و (فی)ضع 02/0 بیشارص به ترت

ه ب 538/0 زین GOFقرار دارد. شارص  یاست که در س ، قو 149/0 یشهر داریپا ةتوسع از سنظر

 برروردار است. یسدل از براز  س لوب نیبنابرا .دست آسده است

 جهینت

)سمورد س اتعمه:    یشمهر  داریپا ةتوسع از سنظرشهر هوشمند  ةبهیناتگوی  ةارائپژوهش حاضر با هدف 

بمر   همای هوشمندسمازی شمهر    زیرسمارت  تمأثیر  بیضر ،پژوهش ایاسا  نتا ( انجام شد. بریشهر ر

همای هوشمندسمازی    زیرسمارت  . پسدهد ینشا  س را 180/0ونقل سقدار  حمل ست یس یهوشمندساز

هممای  زیرسممارت دشممسشممخص  نیدارد. همچنمم تممأثیرونقممل  حمممل سممت یس یهوشمندسمماز بممر شممهر

بما   t ةآسمار و  283/0با سقدار  تالیجید یها یبر فناور یهوشمند سبتن یها بر تجارت هوشمندسازی شهر

 .شده است دأییت (13: 2022) 2پتیت ةس اتع ایسه  در نتا نیدارد. ا یسثبت و سعنادار تأثیر 892/3 سقدار

ونقمل بما سقمدار     حممل  سمت  یس یهوشمند بر هوشمندسماز  ییپژوهش نشا  داد حکمروا اینتا

 یمی حکمروا دشم سشمخص   نیسثبت و سعنادار دارد. همچنم  تأثیر 885/10 با سقدار t ةآسارو  627/0

 بما سقمدار   t ةآسارو  415/0با سقدار  تالیجید یها یبر فناور یهوشمند سبتن یها هوشمند بر تجارت

 .شود سی دییأ( ت1400) یسوالئ ةس اتع اینتا باسه   نیو سعنادار دارد. ا ثبتس تأثیر 899/4

هوشمند با سقدار  ستیز طیونقل بر سح حمل ست یس یپژوهش نشا  داد هوشمندساز یدستاوردها

 ینشما  داده شمد هوشمندسماز    نیدارد. همچن یسثبت و سعنادار تأثیر 089/9 با سقدار t ةآسارو  630/0

سثبمت و سعنمادار    تمأثیر  385/2 با سقمدار  t ةآسارو  280/0قل بر اقتصاد هوشمند با سقدار ون حمل ست یس

 سه  اشاره شده است. نیبه ا زین( 11: 2021و همکارانش ) 3وجلیانتی ةس اتع ایدارد. در نتا

بمر   تمال یجید یهما  یبر فنماور  یهوشمند سبتن یها تجارت شدپژوهش سشخص  اینتا اسا  بر

سثبمت و سعنمادار دارد.    تمأثیر  549/2 بما سقمدار   t ةآسمار و  216/0د بما سقمدار   هوشمن ستیز طیسح

                                                                                                                            
1. Tenenhaus 
2. Petit 
3. Veglianti 
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بمر اقتصماد هوشممند بما      تالیجید یها یبر فناور یهوشمند سبتن یها تجارت دشسشخص  نیهمچن

  ةس اتعم  ایسهم  بما نتما    نیم سثبمت و سعنمادار دارد. ا   تمأثیر  579/2 با سقمدار  t ةآسارو  254/0سقدار 

 .ستا سو ه  (21: 2021ش )و همکاران 1واتزبرگ

و  655/0هوشممند بما سقمدار     یهما    هوشمند بر سارتما ستیز طیپژوهش نشا  داد سح اینتا

هوشمند بمر   ستیز طیسشخص شد سح نیسثبت و سعنادار دارد. همچن تأثیر 967/9 با سقدار t ةآسار

بما   یادشده ایدار دارد. نتاسثبت و سعنا تأثیر 477/6 با سقدار t ةآسارو  501/0سردم هوشمند با سقدار 

 دارد. یروان  ( ه19: 2021) 2ایمبئو و بنکری  ةس اتع اینتا

و  273/0هوشممند بما سقمدار     یها   پژوهش نشا  داد اقتصاد هوشمند بر سارتما یدستاوردها

نشا  داده شد اقتصاد هوشمند بر سمردم   نیسثبت و سعنادار دارد. همچن تأثیر 318/4 با سقدار t ةآسار

داهیما   ةس اتع ایسثبت و سعنادار دارد. در نتا تأثیر 566/4 با سقدار t ةآسارو  371/0شمند با سقدار هو

 سه  اشاره شده است. نیبه ا زین( 16: 2017)  3و کوسار

 t ةآسمار و  274/0با سقدار  یشهر داریپا ةتوسعهوشمند بر  یها   نشا  داد سارتما اینتا تینها در

و  ،052/9 بما سقمدار   t ةآسمار و  493/0با سقدار  یشهر داریپا ةتوسعهوشمند بر سردم  ،668/4 با سقدار

سثبمت و   تمأثیر  399/12 با سقدار t ةآسارو  812/0شهر با سقدار  یبر هوشمندساز یشهر داریپا ةتوسع

 است.شده  دأییت ( ه 27: 2022) 4دریس و سورنو سیراندا ةس اتع ایسه  در نتا نیسعنادار دارند. ا

 ادشنهیپ

در شمهر   ربط یو کارشناسا  ذ را یبه سد یکاربرد هایشنهادیپپژوهش،  ایاسا  نتا در اداسه و بر

 .دشو یسارائه  یر

 ،یو اقتصماد  یاجتماع یداریپا جادیابتدا با ا شود یس شنهادیپ یشهر داریپا ةتوسع رصو  در

پردارتمه   یسناسب شهر یها یکاربر نییبه تع ،ست یو انع اف اکوس تیفیک و تیظرف یارتقاهمراه 

همای   از سکما   یدور ،یشهر داریپا ةتوسع از سنظرشود. جهت استقرار سدل س لوب شهر هوشمند 

                                                                                                                            
1. Walzberg 
2. Benkarim & Imbeau 
3. Kumar  & Dahiya 
4. Moreno-Miranda & Dries 
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 یاز فضاها وستهیپ یا شبکه جادی  و یسل و ... و ازو تر شیو فرسا ها لیسس لیاز قب بیآس یدارا

هما   سمنت و ارز   با حفمظ فرهنمگ و   یادشدهسوارد  ایجاداست،  یفتنیاست.  یسبز در شهر اتزاس

 سه  در نظر یرفته شود. نیا دیاست و با تیحائز اهم

 شیابتمدا بمه افمزا    را یسمد  شمود  یسم  شمنهاد یپ های هوشمندسازی شهر زیرسارت رصو  در

 یهما  رسارتیز تیریسد نیآنال یبانیبا پشت توانند سیها  آسوز  و سشارکت شهروندا  بپردازند. آ 

از عواسل  یکیهوشمند را ارتقا بخشند.  یشهر یها رسارتیز ایاش نترنتیا یریکاری و به ینیرزسیز

اسمت کمه بتواننمد     نترنمت یبمه ا  یراحت و همگمان  و کاسل یدسترس هارسارتیاثریذار در بهبود ز

 .ندکن افتیآ  پاسخ سناسب در یو برا ا یرود را ب یها رواسته

 ةتوسمع  بمرای  یشمهر  را یسمد  شمود  یس شنهادیونقل پ حمل ست یس یهوشمندساز رصو  در

هوا، اقمداسات الزم را    یو آتودی کیجهت کاهش تراف ،یکیو اتکتر یبرق یونقل عموس ناویا  حمل

حمائز   یا جماده  یبه حسمگرها  نگیپارک ییراهنما ست یسد  کرسجهز  زسینه نیبه عمل آورند. در ا

 نیم آنال یرمودرو و تاکسم   ییذار اشتراک به سیسرو ةارائبا  شود یس هیتوص نیاست. همچن تیاهم

 .اقدام کننداز راه دور  ها ست یهوشمند و نفوذ س یشهر ییجا به جا برای

انممدازها و  چشمم  نیممیو تع رییممبمما تغ شممود یسمم شممنهادیهوشمممند پ یممیحکمروا رصممو  در

دسمت   یس لموب هوشممند شمهر    یمی به حکمروا یش شهروندساالریو افزا یاسیس یها یاستراتژ

دوتمت و   یس لموب بمه شمهروندا  از سمو     یو اجتمماع  یردسات عمموس  ةارائ ا ،یس نی. در اابندی

 .سازد یس لیشهر هوشمند را تسه به اهداف کال  یابیدست ریدر عملکرد، سس تیشفاف

سشمخص   ییهما  برناسمه  نیبما تمدو   را یسد شود یس شنهادیهوشمند پ ستیز طیسح رصو  در

 تیریبا سد نیهمچنکوشا باشند.  ستیز طیحفظ سح در زسینة ریناپذدیتجد یها یجهت حفظ انر 

 تموا   یسم  زیهوشمند زباته ن یآور و جمب یکیترونکات یها افت زباتهیو باز بیجاسد و سا یپسماندها

در  زیم هموا ن  تیم فیک تیری، کنترل و سدیادشده. عالوه بر سوارد دکر ستیز طیبه سح یانیاکمک ش

 .اثریذار است یشهر داریپا ةتوسع از سنظراستقرار سدل س لوب شهر هوشمند 

 یهما  عموم، سهارت یبرا ،سناسب یآسوزش ریبا تداب شود یس شنهادیسردم هوشمند پ رصو  در

اسمت بمه    یاتزاسم  ،است یبر فناور یسبتن یدهند. چو  شهر هوشمند شهر شافزای راها  آ  ةفناوران
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 جادیو ا یتعاسالت اجتماع تیفیک شیافزا نیعموم پردارته شود. همچن یسجاز یریادییآسوز  و 

سردم نقش  یدر هوشمندساز زیارتبا  با جها  ن یبرقرار یبرا ییو توانا یجمع یزندی یرچگکپای

 رواهد داشت. یسهم

اسمور   هممة شمد    یتاتیجیبا د ،تالیجید یها یبر فناور یهوشمند سبتن یها تجارت رصو  در

 یهما  شمبکه  ةتوسمع  قیم از طر یکم یسعماسالت اتکترون  ةتوسعبه  یتا حدود یادار یدوتت و کارها

 داد  اذعما  داشمت جهمت انجمام     تموا   یسم  یطور کل  رواهد شد. به افتهیدست  تالیجید یارتباط

 وجود دارد. نهیزس نیدر ا تالیجید یبه پلتفرم قو ازیدر شهر هوشمند ن یو رارج یدارل تسبادال

 تیم بما قابل  ییها سازه جادیبا ا یشهر را یسد شود یس شنهادیهوشمند پ یها   سارتما رصو  در

 تیرضما  یاز هدررفت انر  یریبه صورت هوشمند عالوه بر جلوی یو انر  ،آب، یاز، بر  تیریسد

 یو توازم رمانگ  ارهابا ابز داریپا یها سارتما  سیسأتو  جادی. اکنندجلب  زیاز سردم را ن یادیتعداد ز

فمظ  و ح جادیا یاست که برا یزیچ آ  همة ییروشنا ست یس تیریو سد ،هوشمند نگیهوشمند، پارک

 است. ازیسورد ن یو کاهش هدررفت انر  یعیسنابب طب و ستیز طیسح

 جماد یبمه ا  یشمهر  تیریسمد  ةبودج نیسأابتدا با ت شود یس شنهادیاقتصاد هوشمند پ رصو  در

 شیو افمزا  یکمار  یبم  سیمزا  اقتصاد سنجر به کاهش  ینظر پردارته شود. هوشمندساز سد ساتیسأت

کماراتر سنمابب و    تیریبهتمر و سمد   صیتخصم  نید شد. همچنرواه ها نهیو کاهش هز یرفاه اقتصاد

 .دکن یسرا فراه   یشهر را یبه اهداف ررد و کال  سد یابیدست ها ییذار هیسرسا ا یجر

 وتمو ى کا  ایوند نایسستنى سیپ جادیبا ا شود یس شنهادیرصو  شهر هوشمند پ در ،تینها در

شمهر   بمه اهمداف کمال     یکیو اکوتمو   سحیط زیستت اجتماعى و کاهش سشکالت یاقتصاد و اسن و

ش یشمهر هوشممند افمزا    یریم ی در شمکل  یمذار تأثیراز عواسمل سهم  و    یکم ی. ابندیهوشمند دست 

شهروندا   تیسه  سوجبات رضا نیعموم است. ا ا یردسات س ةعادالنب یو توز الو اشتغ یور بهره

سصمرف بمر ،    یساز نهیهدر ب راطر تیو رضا ییاهآ یشهروندا  دارا نی. همچنآورد یرا فراه  س

 یسماز در شهر هوشمند هوشمند یذارتأثیراز ارکا   گرید یکی. ندکن یس یانیکمک شا یو انر  ،آب

از سعضمالت سربمو  بمه     یریشمگ یبهداشت و درسا  است که سوجب پ یو به طور کل ها مارستا یب

 .شود یها س انسا  یسالست
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 منابع
 یخیتمار همای   بافمت  یدر سمرزندی  یقش سبلما  شمهر ن»(. 1395) ا یحاج سارا ؛نیحس غالم ،یاسکان

 تیم پماک بما سحور  های  یو انر  ،فضا ن،یزس یاتمللنیب ةکنگر نی، دوس«بازار تهرا ( :یسورد ةنمون)

 .داریپا ةتوسعو  ،یکشاورز ،یعیسنابب طب تیریسد

 نگاه دانش. ،تهرا  ،یسربعات جزئ نیکمتر(. 1398) زاده غالم رسول ؛آذر، عادل

  ،ی: سفاهداریشهر هوشمند پا»(. 1400) یمانیسل سحمد ؛پارویز ؛ آتبرتوپور ساسا  فشار؛ فرزانها ،یحاتم

 .339م  315،   (60)21 ،ییایعلوم جغراف یکاربرد قاتتحقی ،«ها و شارص ،ابعاد

ابعماد شمهر    یابیم و ارز  یسفماه  نیمی تب»(. 1400) راد یگمدت یب دیم وح ؛فمر  ینیسع  یسحمدرضا؛ سر ،یشاس

 ،ای سن قمه  یزریم  و برناسه ایجغراف ،«شهر تهرا  در کال  یهوشمند شهر یبر زندی دیکأا تهوشمند ب

 .150م  137  (، 1)11

 /https://rey.ostan-th.ir(. 1400) یر ستا شهر یفرساندار

شمهروند  همای   تفهؤشنارت س»(. 1397) یسروستان یاتماس هیراض ؛کوشکنو یدریح دیفالح، حاسد؛ سج

 تیریاقتصاد و سد ،«(زدیس اتعه: شهر  فناورانه )سورد یریادیی کردیبا رو یهرش طیهوشمند در سح
 .62م  51   ،یشهر

 .آرو  ،یاطلس سحالت شهر ر(. 1399) یکرد سهرآسا ی؛زارع الی؛ سهیزدیا سلما ؛ فرشته ،یقادر

، 9 ،یسنج عل  ةپژوهشناس ،«شهر هوشمند ةس اتعات حوز یسوضوع ریس یبررس»(. 1398) مایش ،یسراد

 .160م  139  

بحرا   تیریسد ةدر حوز یداریپا کردیشهر هوشمند با رو یو راهبردها یسبان نییتب»(. 1400اصغر ) ،ییسوال

 .273 م 255   (،19)41، بحرا  تیریو سد یریشگیدانش پ ،«(شهر تهرا  کال  ؛یسورد ةنمون)

در شمهر رمال  در    یمذار تأثیر های شارص»(. 1398) زندسقدم سحمدرضا ؛ارغا  عبا  ر؛یسن ،ییرزایس

 .124م  109   (،61)17 ،ایجغراف ،«(ی)سورد س اتعه: شهر ر یشهر یتعاسل یرلق فضاها
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