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سعید محمدیشفیع؛ دانشجوی دکتری گروه جغرافیا ،واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی،
تهران ،ایران.
سیمین ارمغان؛ استادیار گروه جغرافیا ،واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
بهرام آزادبخت؛ استادیار گروه جغرافیا ،واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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چکیده

شهرهای هوشمند بهعنوان آینده شهرهای انسانی ،شهر فعال درزمینهٔ فناوری ،انعطافپذیری ،پایداری ،خالقیت و
قابل زندگی در جهان پیشبینیشدهاند و در حال تبدیلشدن به بخشی از چشمانداز دولتهای ملیاند ،زیرا با هدف
افزایش کیفیت زندگی شهروندان ظهور یافتهاند .هدف پژوهش حاضر ،شناسایی نماگرهای شهر هوشمند در بستر
مؤلفههای کلیدی مؤثر قبل از اجرایی شدن آن در محالت حاشیه شهر قم ،میباشد .این پژوهش ،ازنظر هدف ،جزء
پژوهشهای کاربردی و بنیادی و دارای ماهیتی تحلیلی-تبیینی ،همچنین ازنظر روش ،در گروه پژوهشهای کمی و
کیفی قرار گرفت .در این پژوهش مدیران و متخصصان شهر قم بهعنوان جامعه آماری انتخاب شدند ،و بر اساس
نمونهگیری هدفمند تعداد  30نفر بهعنوان جامعه نمونه انتخاب شد .جهت تجزیهوتحلیل اطالعات از مدل  FAHPو

واژههای

تئوری زمینهای استفاده شد .یافتهها نشان داد ،از مصاحبه با کارشناسان در جهت شناخت نماگرهای شهر هوشمند در

کلیدی:

بستر مؤلفههای کلیدی مؤثر قبل از اجرایی شدن آن در محالت حاشیه شهر قم ،شامل  47مفهوم 21 ،واحد معنایی و

شهر هوشمند،

 9مقوله (همآفرینی و مشارکت در توسعه شهر هوشمند ،رهبری شهر قم به سمت هوشمندسازی ،توانمندسازی نیروی

هوشمندسازی،

کار ،تدوین رویکرد های فرابخشی ،از بین بردن شکاف دیجیتالی ،نهادی ،بهبود و توسعه اشکال جدید مدیریت،

محالت حاشیه،

نوآوری ،یکپارچگی) ،استخراج شد .در نهایت نتایج مدل  FAHPنشان داد ،از میان مقوالت ،همآفرینی و مشارکت

شهر قم.

در توسعه هوشمند ،در اولویت قرار دارد.
E- Mail: s.armaqan@yahoo.com
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شناسایی نماگرهای شهر هوشمند در بستر (...محمدیشفیع و همکاران)

مقدمه

امروزه ساختار شهرها با مشکالت فزاینده متفاوت اجتماعی – اقتصادی ،زیستمحیطی و ...روبرو هستند(لطفی و
همکاران ،)39 :1393 ،که نیازمند واکنش همه انسانها در طراحی ،برنامهریزی ،سرمایهگذاری ،توسعه و مدیریت
شهری در راستای برداشتن گامهای توسعه و تکامل هستند .از اینرو شهرها بهطور ذاتی با چالشهای پیچیده و
گستردهای که به هم مرتبطاند ،مواجهاند که تنها از طریق یک رویکرد سیستماتیک قابلحل است( Dameri and

 .)Rosenthal, 2014: 2افزایش سریع جمعیت شهرها باعث ظهور ویژگیها و شرایط جدید در ساختار شهرها شده
است( ،)Achmad, 2015: 237بهعبارتدیگر تجمع انبوه عظیمی از ساکنان در حومه شهرها منجر به آشفتگی و
بینظمی شده و شرایطی را به وجود آورده که نهتنها تعادل شهرها را به سقوط کشانده ،بلکه دستیابی به پایداری را با
روشهای کنونی اداره و توسعه شهری ناممکن ساخته است(پوراحمد و همکاران .)5 :1397 ،عبارتی فراتر از ظرفیتها
و قابلیتهای آنها است .بنابراین همواره آنها از پیامدهای نامطلوب رنج میبرند(پوراحمد و همکاران .)1 :1398 ،لذا
ضرورت پیدا کردن راههای هوشمندسازی برای استفاده در حوزه مدیریت این مناطق اهمیت پیداکرده است( Nam

 .)and Pardo, 2011: 282در نتیجه برنامهریزان شهری در سراسر جهان میکوشند تا با نگاهی یکپارچه بهتمامی ابعاد
شهرنشینی ،مدلهایی را برای توسعه شهرهای قرن  21به منظور پاسخگویی به خواستهها و انتظارات جدید دنیای امروز
توسعه دهند(باقری و همکاران .)1 :397 ،یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالشهای کنونی شهرها در عرصه
برنامهریزی شهری ،توسعه شهر هوشمند است که در طول سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است .شهر
هوشمند بهعنوان محور تحول و توسعه هزاره مطرحشده و به معنای گشایش مفاهیمی نو در برنامهریزی شهری است که
قابلیتهای جهان واقعی و مجازی را برای حل مشکالت شهری باهم ترکیب میکند(پوراحمد و همکاران.)7 :1397 ،
بر اساس نگرش ،و تفکر نظاممند« ،شهر هوشمند» یک کالن نظام از زیرنظامهاى شهرى است .بهعبارتدیگر با ترکیب
و تعامل بسیارى از مجموعههاى شهرى مانند :سازمانها ،شرکتها ،دانشگاهها و شهروندان ،همچنین مجموعهها و
زیرنظامهاى مستقل هوشمند در هر شهر ،نظام پیچیده بزرگی تشکیل میگردد که به آن شهر هوشمند گویند( Boyle

 . )et al, 2013: 33شهر هوشمند ،نوعى از توسعه شهرى است که هدف نهایى آن بهکارگیری رویکردى تلفیقى از
عوامل مختلف و بهرهگیرى از فناورى ارتباطات و اطالعات ( )ICTبرای حل مسائل و مشکالت شهرى است(کیانی،
 .) 40 :1390شهر هوشمند ،محصول یک نوآورى است و نوآورى خود نیازمند محیط نهادى مناسبى است که بدون آن
شکلگیرى شهر هوشمند امکانپذیر نیست .شهر هوشمند مکانى ممتاز براى توسعه پایدار در تمامى شاخصهاى مربوطه
در نواحی پیرامون شهر است(ذاکریان و همکاران .)69 :1400 ،ایدهی ایجاد شهرهای هوشمند که بحث جدیدی در
برنامهریزی شهری است ،در چند دههی اخیر مطرحشده و مؤلفههای آن به طورِ کامل مورد تعریف و شناسایی قرار
نگرفته است(روستایی و همکاران .)197 :1397 ،اصطالح شهر هوشمند و ریشه آن را باید از جنبش رشد هوشمند
(اواخر دهۀ  1980و اوایل  )1990که از سیاستهای جدید برنامهریزی شهری حمایت میکرد ،پیگیری
نمود( .) Harrison & Donnelly, 2011اصطالح شهر هوشمند برای اولین بار در مورد بریزبن استرالیا و بلکسبرگ
در ایاالتمتحده امریکا به کار گرفته شد ،جایی که فناوری اطالعات و ارتباطات از مشارکت اجتماعی ،کاهش شکاف
دیجیتال و دسترسی به خدمات و اطالعات پشتیبانی میکرد( .)Alvarez et al, 2009شهرهای هوشمند بهعنوان ابزاری
برای تجسم بافت شهری ظاهرشدند .آنها بعد از دهۀ  90با روندی آرام اما از اوایل سال  2000به بعد بهسرعت تکامل
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پیدا کردند( .)Habitat, 2015این اصطالح دوباره در میانۀ سالهای نخستین  2000از طریق بعضی از شرکتهای
فناوری مثل ایبیام ،سیکو و زیمنس بهمنظور ادغام سیستمهای اطالعاتی و خدمات و زیرساختهای شهری موردتوجه
جدی قرار گرفت(پوراحمد و همکاران .)9 :1397 ،مؤسسه کالیفرنیا برای جوامع هوشمند جزء اولین مؤسساتی بود که
بر چگونگی هوشمندسازی جوامع و چگونگی طراحی شهرها بر پایه فناوری اطالعات و ارتباطات تمرکز
کرد( .)Alawadhi et al, 2012: 44بسیاری از شهرهای عمده جهان مانند سئول ،نیویورک ،توکیو ،شیکاگو،
آمستردام ،قاهره ،دوبی و کوچی پروژه شهر هوشمند را آغاز کردهاند(راشکی و عرب عنانی .)779 :1399 ،چارچوب-
هایی شهر هوشمند به کاربران هر شهر اجازه خواهد داد که بر اساس واقعیتهای محیطی و پیرامونی شهر خود ،انتخاب-
های آگاهانهتری داشته باشند( .)Adegboyega et al, 2014: 1لذا امروزه اکثر کشورهای جهان باهدف دستیابی به
یک مفهوم بومیشده و انتخاب یک الگوی آگاهانه و مبتنی بر واقعیات شهر و پیرامون آن مطالعه در فرآیند
هوشمندسازی را موردتوجه قرار دادهاند(افضلی و همکاران .)22 :1397 ،ایده شهر هوشمند و اجرای آن در نواحی
حاشیه شهرها باعث توسعه پایدار اقتصادی ،زندگی باکیفیت و مجهز به زیرساختهای مدرن و ارائه فرآیندهای
خدماتی ،اقتصادی ،اجتماعی و حاکمیتی ،بهصورت دقیق ،سریع و آسان در این مناطق خواهد شد.
محققان در پژوهشهای خود ،از جنبههای مختلفی از شهر هوشمند را مورد بررسی قرار دادهاند ،که در ذیل به
تعدادی اشاره شد.
جدول .1پیشینه داخلی و خارجی تحقیق
نویسندگان

سال

عنوان

نتایج

محمدی و

1400

سنجش تأثیرپذیری شهر از نماگرهای شهر

نتایج تحلیل اثرهای متقابل معیارها نشاندهندة پراکنش نامنظم معیارها در پالن تأثیرگذاری و

هوشمند (مطالعۀ موردی :شهر زنجان)

تأثیر پذیری است .تحلیل نشان داد که متغیرها در بخش تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متوسط

همکاران

دارای تراکم زیادی است و سیستم موردمطالعه دارای ناپایداری است.
الوند و

1399

شمس

تحلیلی بر الزامات و بایستههای رشد

شهر تویسرکان از آمادگی الزم جهت استقرار رشد هوشمند شهری برخوردار نمیباشد و

هوشمند شهری (مطالعه موردی :شهر

باوجود وضعیت نامناسب زیرساختهای رشد هوشمند شهری در شهر ،هیچیک از فرایندهای

تویسرکان)
کرکهآبادی

1399

و مسلمی

تحلیل شاخصهای رشد هوشمند شهری با
مدلهای تصمیمگیری چند معیاره

رشد هوشمند شهری در شهر از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
ناحیه دو با میانگین امتیاز  0/634در رتبه اول از لحاظ شاخصهای رشد هوشمند قرار دارد و
ناحیه یک شهر گرگان با امتیاز  ،0/591در رتبه دوم قرارگرفته است.

(موردمطالعه :شهر گرگان)
رهنما و

1399

همکاران

بررسی سنجش و ارزیابی شاخصهای

شاخص تحرک و پویایی هوشمند با وزن  0/346بیشترین اهمیت و شاخص شهروند هوشمند

شهر هوشمند در کالنشهر اهواز

با وزن 0/0108کمترین اهمیت را در بین شاخصهای شهر هوشمند دارد .همچنین ،نتایج نشان
داد مناطق سه و دو مطلوبترین شرایط و منطقۀ یک و پنج نامطلوبترین شرایط را ازنظر
شاخصهای شهر هوشمند دارا هستند.

اسماعیل-

هوشمندسازی ،رویکردی در تحقق توسعۀ

هوشمندی و پایداری شهری رابطه همبستگی مستقیمی دارند .همچنین براساس نتایج تحلیل

زاده و

پایدار شهری (مطالعۀ موردی :منطقۀ 6

رگرسیونی ،سه عامل تحرک هوشمند ،مردم هوشمند و زندگی هوشمند از مهمترین عوامل

1398

همکاران

تهران)

مؤثر بر پایداری به شمار میآیند .زندگی هوشمند تأثیرگذارترین و مهمترین عامل تبیین
پایداری است و پسازآن به ترتیب تحرک هوشمند و مردم هوشمند قرار دارند.

ماسیک و

2021

همکاران

بررسی استراتژیهای شهر هوشمند و

تغییر سازمانی در واقع از نظر حاکمیت مشارکتی ،دیجیتالی کردن در ارائه خدمات ،پرداختن

سیاستهای توسعه شهری جدید در

به نیازهای اجتماعی و ارتباط برنامههای  SCبا اهداف توسعه شهری گستردهتر صورتگرفته

لهستان
یانگ تا و
اراز
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2020

بررسی مدیریت شهری هوشمند در
کشورهای درحالتوسعه :مروری بر ادبیات

است.
بررسی نشان داد که فناوری در شهرهای هوشمند در کشورهای درحالتوسعه تنها زمانی قابل
تحقق است که اصالحات اقتصادی اجتماعی ،انسانی ،قانونی و نظارتی همزمان انجام شود.

شناسایی نماگرهای شهر هوشمند در بستر (...محمدیشفیع و همکاران)
چندین محقق تالش کردهاند تا شهرهای هوشمند را تعریف و مشخص کنند و سپس فرصتها

سامی

2020

شهر هوشمند و اینترنت اشیا

رستو و

2019

مجموعه دادهها در مورد توسعه پایدار شهر

اندونزی یکی از کشورهایی است که به سمت توسعه شهرهای هوشمند پایدار حرکت میکند.

هوشمند در اندونزی

بااینحال  ،قبل از اینکه دولت بتواند یک پروژه شهری هوشمند را شروع کند  ،آنها باید

و چالشها را در ایجاد شهرهای هوشمند شناسایی کنند .این مقاله کوتاه همچنین بیانگر
حرکت مداوم اینترنت اشیا و ارتباط آن با شهرهای هوشمند است.
همکاران

آمادگی هر شهر هدف را ارزیابی کنند.
منبع :نگارندگان1400 ،

بررسی منابع مطالعاتی موجود نشان میدهد که پیشینه مطالعاتی داخلی در رابطه با شهر هوشمند بسیار محدود است
و شهر هوشمند در ایران مقولهای کامالً نوپا محسوب میشود .مطالعه خاصه با راهبرد این پژوهش انجامنشده است و با
توجه به رشد روزافزون جوامع شهرنشینی و گسترش شهرهای هوشمند در جهان این پژوهش در تبیین و واکاوی شهر
بر اساس نماگرهای شهر هوشمند در بستر مؤلفههای کلیدی مؤثر قبل از اجرایی شدن آن در محالت حاشیه شهر قم
است که این سبک از مطالعه با ترکیب بدیع خود میتواند زمینه هوشمند سازی مناطق محروم شهری را فراهم آورد.
بررسی وضعیت ایران همزمان با فرایند جهانیشدن ،گسترش تکنولوژی و مهاجرت به شهرها و غیره باعث شد تا موضوع
شهر هوشمند ،در ایران نیز مطرح گردد و در مباحث آکادمیکی ،حکومتی و اجتماعی در کانون توجه قرار گیرد لذا
توجه به طراحی و سازماندهی این مسئله در ابعاد مختلف و طی سالهای اخیر نقل محافل علمی و اجرایی بوده است اما
آنچه در این زمینه و در طراحی شهر هوشمند در ایران بایستی مدنظر قرار گیرد توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و تنوع
اقلیمی و زیستی موجود در این کشور است .از نمونه شهرهای بزرگ ایران با مشخصات و مسائل برشمرده ،شهر قم
است .قم از کالنشهرهای ایران است که در  130کیلومتری جنوب تهران پایتخت ایران واقع شدهاست .این شهر در
کنار رودخانه قمرود و در دشت قم قرار دارد .شهر قم مرکز استان قم و نیز مرکز شهرستان قم میباشد این شهر درگذشته
به دلیل قرار گرفتن در مسیر راه ابریشم دارای اهمیت ارتباطی بوده است .طبق سرشماری سال  1395مرکز آمار ایران
شهر قم ( 1201158نفر) جمعیت دارد .با این جمعیت قم در رتبه هفتمین شهر پرجمعیت ایران قرار میگیرد .رشد
جمعیت قم  1/2درصد است که جزء باالترین نرخ رشد جمعیت در ایران است .قم از شهرهای مهاجرپذیر منطقه
میباشد که بیشتر این جمعیت مهاجرانی از شهریهای دیگر ایران مثل زنجان ،اراک و تبریز هستند که متأسفانه در
حاشیه شهر قم سکونت دارند ،طبق آخرین آمار نزدیک به  80هزار نفر در مناطق حاشیهنشین قم ساکن هستند .در این
میان برخورداری از ویژگیهای زیست بومی و تفریحی (زیارتی) سبب شده تا طی سالهای اخیر بحث شهر هوشمند
در این منطقه موردتوجه قرار گیرد .لذا طراحی مدل مطلوب شهر هوشمند در منطقه ،نهتنها فقط بر استفاده تکنولوژی
مانند هوش مصنوعی ،ماشینهای هوشمند و ...تمرکز باید کرد بلکه به ارتقاء خدمات و تجربیات میتوان نقش مهمتری
در این زمینه ایفا کرد .ایجاد زیرساختهای هوشمند در شهر قم عالوه بر دیجیتالی شدن و هوشمندسازی درنهایت به
توسعه پایدار شهری میانجامد .بنابراین هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی نماگرهای شهر هوشمند در بستر مؤلفههای
کلیدی مؤثر قبل از اجرایی شدن هوشمندسازی در محالت حاشیه شهر قم (عباسآباد ،شهرک مهدیه ،علیآباد،
اکبرآباد و اسماعیلآباد) ،میباشد .در این راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤال ذیل میباشد :نماگرهای
شهر هوشمند در بستر مؤلفههای کلیدی مؤثر قبل از اجرایی شدن هوشمندسازی در محالت حاشیه شهر قم کدامند؟ و
کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردارند؟
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روششناسی

پژوهش حاضر ،از نظر هدف ،کاربردی و بنیادی و دارای ماهیت تحلیلی-تفسیری و از نظر روش ،در گروه پژوهش-
های کمی و کیفی قرار دارد .جهت تجزیهوتحلیل اطالعات نیز از مدل  FAHPو روش تئوری زمینهای استفاده شد.
در این پژوهش نمونهگیری در بخش کمی و کیفی پژوهش تا مرحله اشباع (کفایت) نظری پیش رفت؛ نمونهگیری
از نوع غیراحتمالی بهصورت نمونهگیری هدفمند بود .درمجموع  20مصاحبه عمیق صورت گرفت .در بخش کیفی
پژوهش مصاحبهها (بین  60تا  90دقیقه) ضبط و یادداشت گردید.
فرایند تحلیل اطالعات در چند بخش انجام شد .در بخش کیفی با استفاده از روش تئوری زمینهای به بررسی مجموعه
مؤلفههای کلیدی مؤثر قبل از اجرایی شدن شهر قم به سمت هوشمندسازی پرداخته شد و در بخش کمی نیز با استفاده
از مدل  AHPفازی به رتبهبندی و اهمیت هر یک از مقولههای کلیدی پرداخته شد.
در بخش کیفی پژوهش از رویکرد سیستماتیک اشتروس و کوربین برای تئوری زمینهای استفاده شد .ازآنجاکه
تئوری زمینهای ،مبتنی بر روشی استقرایی بود؛ لذا پژوهشگر بجای آزمودن نظریههای موجود ،خود به تدوین یک
نظریه میپردازد .بنابراین ،متغیرهای موردبررسی بر اساس چارچوب نظری و بر اساس مقولهها شناسایی و اکتشاف
شد(اسفندیاری و ایمان خان .)1398 ،نظریه برخاسته از دادهها (مبتنی بر زمینه) یکی از روشهای شناختهشده پژوهش
کیفی بود که برای نخستین بار توسط گلیزر و اشتراوس ( )1967بنیان نهاده شد .معموالً پژوهشگرانی به این روش
روی آوردند که موضوع موردمطالعه آنها در مطالعات قبلی مورد غفلت قرارگرفته یا بهطور سطحی به آن توجه
نشد( .)Mertens, 2007تحلیل دادهها در این روش ،با استفاده از سیستم کدگذاری باز (شناسایی مقولهها) ،کدگذاری
محوری (پروردن مقولهها) و کدگذاری انتخابی یا گزینشی (انتخاب نهایی مقولهها) انجام شد(اسفندیاری و ایمانخان،
 .)1398مراحل اجرای تئوری داده بنیاد به شرح ذیل بود :مرور بازنگری :برای جلوگیری از داوری شخصی در هنگام
ترتیب دادهها ،مصاحبههای ضبطشده ،یادداشتهای شخصی که در طی تحقیق توسط پژوهشگر انجام میشد ،جمع-
آوری و موردبازنگری و اصالح قرار داده شد.
گام اول :استخراج دادههای معنایی (کدگذاری باز) :کدگذاری باز یک بخش از تجزیهوتحلیل بود که شامل
شناسایی ،نامگذاری ،دستهبندی و تشریح پدیدههای موجود میان دادهها شد .گام دوم :استخراج مقولهها و مضامین
اصلی (کدگذاری محوری) :در این مرحله برقراری رابطه بین طبقههای تولیدشده (در مرحله کدگذاری باز) انجام شد.
گام سوم :مرحله نظریهپردازی (کدگذاری انتخابی) :مقوالت بهدستآمده در فرایند ساخت نظریه زمینهای ،خط سیر
داستانی از مجموعه مؤلفههای مؤثر قبل از اجرایی شدن شهر قم به سمت هوشمندسازی را محسوب شد.
مدل ( FAHPای اچ پی فازی) بر اساس جوابهایی که تصمیمگیرندگان به سؤاالت میدهند ،مقادیر مثلثی فازی،
جایگزین دادههای مبهم میشوند و برای یک سطح خاص سلسلهمراتب ،ماتریس مقایسات زوجی تشکیل میشود .در
رویکرد منطق فازی ،برای هر مقایسه زوجی ،نقطه تقاطع پیدا میشود و سپس مقدار عضویت نقطه با وزن آن برابر
میشود(طالقانی و همکاران.)85 :1391 ،
این مدل شامل چهار مرحله میباشد:
مرحله  :1در مرحله اول باید بسط مرکب فازی را برای هر هدف به دست آورد.
مرحله  :2محاسبه درجه ارجحیت (درجه ی امکانپذیری)  Siبر.Sk
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مرحله  :3محاسبه درجه اهمیت درجه امکانپذیری یک عدد فازی محدب  Sکه بزرگتر از  kعدد فازی محدب Si:
 i=1,2,…,kباشد.
مرحله :4نرمالیزه کردن بردار  Wو بدست آوردن بردار وزن نرمالیزه شده(.همان منبع).
شهر قم ،بهعنوان مرکز استان و شهرستان قم ،محسوب میشود .در فاصـله  120کیلـومتری جنـوب تهـران قـرار
دارد .ایـن شـهر چهـارراه مواصالتی کشور واقعشده است .مساحت این شهر برابر  14/218کیلومترمربع یا  21814هکتار
است .شهر قم دارای هشـت منطقـه شـهری است .در سرشماری سال  ،1395شهر قم دارای  356976خانوار و 1201158
نفر جمعیت بوده است که از این تعداد  7/50درصد مرد و  3/49درصـد زن هسـتند(مرکز آمار ایران .)1395 ،در سال-
های اخیر به دلیل موقعیت مذهبی و اقتصادی قم مهاجرپذیری و رشد بیبرنامه در شهر قم بهشدت بیشتری رخداده
است .که این سبب رشد محالت حاشیهنشین شده است .بیش از  697هزار و  320تن از جمعیت شهر قم معادل حدود
 70درصد در بافتهای ناکارآمد این شهر ازجمله بافتهای فرسوده ،تاریخی ،سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه شهر
زندگی میکنند .از مجموع کل مساحت شهر قم  12هزار و  939هکتار است که چهار هزار و  133هکتار از این شهر
شامل این بافتها میباشد .در این پژوهش  5محله (عباسآباد ،شهرک مهدیه ،علیآباد ،اکبرآباد و اسماعیلآباد)
موردبررسی قرارگرفته است.

شکل.1موقعیت منطقه موردمطالعه

یافتههای پژوهش

در این بخش ،به بررسی مجموعه مؤلفههای کلیدی مؤثر قبل از اجرایی شدن هوشمندسازی محالت حاشیه قم و
میزان اهمیت هر یک از مؤلفهها را پرداخته شد .برای رسیدن به پاسخ موردنظر در بخش اول از رویکرد کیفی و در
بخش دوم از رویکرد کمی استفاده شد .در بخش رویکرد کیفی از تئوری زمینهای استفاده شد .در ابتدا ،خالصهای از
اطالعات جمعیتشناختی (جنسیت ،سن ،سطح تحصیالت ،رشته تحصیلی ،شغل) مصاحبهشوندگان آمده که از میان
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 20نفر متخصصان در حوزه مطالعات شهری 16 ،نفر مرد و  4نفر زن بودند .دامنه سنی آنها نیز از  35سال تا  65سال و
میانگین سنی نیز  45سال بود .رشته تحصیالت همه  20نفر (برنامهریزی شهری) میباشد .از میان  20مشارکتکننده11 ،
نفر از مشارکتکنندگان اساتید دانشگاه (قم) 9 ،نفر از متخصصان در سازمانهای شهری ازجمله :شهرداری ،استانداری،
فرمانداری میباشند.
جدول.2یافتههای توصیفی پاسخگویان
ردیف

فراوانی

درصد

متغیر
زن

4

0/20

مرد

16

0/80

20

0/100
0/55

1

جنس

2

رشته تحصیالت

برنامهریزی شهری

3

شغل پاسخگویان

اساتید دانشگاه

11

شهرداری

5

0/25

استانداری و فرمانداری

4

0/20

4

سن پاسخگویان

35-45

9

0/45

45-55

6

0/30

55-65

5

0/25

منبع :یافتههای تحقیق1401 ،

در ادامه به بررسی مفهومسازی دادههای حاصل از پژوهش (کدگذاری باز) پرداخته شد .مطابق جدول (،)3
بهطورکلی  47مفهوم از متون مصاحبه استخراج شد.
جدول .3مفهومسازی دادههای حاصل از پژوهش (کدگذاری باز)
ردیف

مفاهیم (کدگذاری باز)

ردیف

مفاهیم (کدگذاری باز)

1

بهرهبرداری از مشارکت همه ذینفعان

24

ایجاد یک مرکز تخصصی

2

امکان تعامالت یکطرفه از طریق وبسایتها یا پورتالهای

25

یکپارچه کردن و هماهنگ کردن طرحهای مربوط به هوشمندسازی

شهری
3

اطالعرسانی ذینفعان خارج از شهرداری در مورد پروژههای

26

تمرکززدایی مسئولیتها و تقسیم آنها میان نهادها و سازمانهای مختلف

فعلی و آتی توسعه شهر قم بر اساس هوشمندسازی
4

دریافت نظرات ذینفعان در مورد پروژههای هوشمندسازی و

27

تخصصی کردن فعالیت و استفاده از تخصصها بهصورت متمرکز

همکاری نزدیک با گروههای جمعیتی مختلف بهمنظور شناسایی

28

همکاری میان سازمانهای شهری ازجمله شهرداری با یک شرکت محلی

نظرسنجی آنالین در مورد پروژههای اولویتدار
5

نیازهای خاص شهر قم که تابهحال برطرف نشدهاند
6

ارائه راهکارهای هدفمند و کارآمد با گروههای جمعیتی در

29

مورد هوشمندسازی
7

بحث و تبادلنظر در مورد ویژگیهای هوشمندسازی

همآفرینی راهکارهای شهر هوشمند قم با همکاری شهروندان در قالب
مشارکتهای مدنی

30

دسترسی شهروندان به آموزشهای باکیفیت باال

8

توسعه نوآوری شهروند محور

31

کسب مهارتهای دیجیتالی

9

ارائه اولویتهای شهر قم بر اساس ساختار شهر

32

راهاندازی برنامههای آموزش رسمی جدید در مؤسسات آموزش عالی

10

تدوین استراتژی شهر قم باهدف حفظ منافع قشر آسیبدیده

33

کمکهای مالی دولتی برای آموزش عمومی

11

افزایش تابآوری شهر در برابر تغییرات بهسوی هوشمندسازی

34

راهاندازی مؤسسات برای تقویت استعدادها

12

آمادگی شهر قم برای تغییر و تحوالت در سطح بومی و جهانی

35

در نظر گرفتن آموزش همه گروههای جمعیتی همچون کودکان ،افراد
مسن و نیروهای کار متخصص
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13

افزایش تابآوری شهر از طریق شناسایی مشکالت و ارائه ایده-

تأمین هزینه مالی افراد که توان پرداخت هزینه را ندارند

36

ها از سوی شهروندان
37

ارتقاء مدیریت کسبوکار از طریق فناوریهای دیجیتالی

14

پیشرو شدن شهر قم بهسوی پایداری

38

لحاظ نمودن شرایط همه گروهها و شهروندان در استفاده از فناوری
آموزش گروههای جمعیتی ناتوان و کمسواد برای استفاده از فناوریهای

15

رسیدن به سطح مطلوب پایداری زیستمحیطی شهر قم

39

16

رسیدن به سطح مطلوب پایداری اقتصادی-اجتماعی شهر قم

40

17

درک مشکالت و نیازهای شهروندان

41

18

تعریف درست از مفهوم هوشمندسازی

42

آموزش شهروندان در مورد نحوه استفاده از تجهیزات و فناوریهای جدید

19

تلقی درست و علمی از هوشمندی و هوشمندسازی در بین مردم

43

باال بردن سواد دیجیتالی در میان گروههای آسیبپذیر (حاشیه) شهر قم

دیجیتال
امکان دسترسی به دستگاهها و تجهیزات مناسب شهروندان به خدمات
آنالین
ایجاد کیوسکهای تعاملی در ایستگاههای اتوبوس در محلههای فقیرنشین
برای دسترسی به اطالعات شهری

و مسئولین
20

44

حمایتهای انگیزشی جدی از شرکتهای دانشبنیان و توسعه
فناوری  ITمرتبط با هوشمندسازی

شکلگیری ارتباط واقعی و تمایل به همکاری و همیاری بین نهادهای
دولتی ،بخش خصوصی ،سازمانهای داوطلبانه ،مدارس ،شهروندان

21

مدیریت یکپارچه و شفاف

45

22

حمایت و تسهیل حکمروایی در همه بخشها اعم از خود دولت،

46

ایجاد مکانیسم سازمانی و نهادی باهدف تولید دانش و همکاریهای
اجتماعی
در نظر گرفتن یک ساختار منسجم آلی و انداموار یا شبکهای متشکل از

شهروندان و صاحبان کسبوکار
23

سامانههای به هم متصل
47

توانایی و پذیرش و مواجهه مدیران با چالشهای حاصل از ایده

یکپارچه دیدن فنآوریها ،سیستمها ،زیرساختها ،خدمات و قابلیتها در
درون یک شبکه ارگانیک

شهر هوشمند
منبع :یافتههای تحقیق1401 ،

در جدول ( ،)4نتایج کدگذاری باز بر اساس کد ثانویه ،کدهای مفهومی و مقوالت ارائه شد.
جدول.4واحدهای معنایی استخراجشده از مصاحبهها
ردیف

واحد معنایی

شاهد مثال

ردیف

واحد معنایی

بهرهبرداری از مشارکت همه

ایجاد یک مرکز تخصصی

ذینفعان
1

تعامل یکطرفه

امکان تعامالت یکطرفه از
طریق وبسایتها یا پورتالهای

شاهد مثال

راهاندازی یک مرکز
11

تخصصی

یکپارچه کردن و هماهنگ کردن طرحهای مربوط
به هوشمندسازی

شهری
اطالعرسانی ذینفعان خارج از

تمرکززدایی مسئولیتها و تقسیم آنها میان نهادها و

شهرداری در مورد پروژههای
فعلی و آتی توسعه شهر قم بر

تقسیم مسئولیتها

اساس هوشمندسازی
دریافت نظرات ذینفعان در مورد
گفتمان و تبادلنظر

پروژههای هوشمندسازی و

آنالین

نظرسنجی آنالین در مورد

2

12

سازمانهای مختلف

میان نهادها و
سازمانهای مختلف

تخصصی کردن فعالیت و استفاده از تخصصها
بهصورت متمرکز

پروژههای اولویتدار
همکاری نزدیک با گروههای
جمعیتی مختلف بهمنظور

همکاری میان سازمانهای شهری ازجمله شهرداری

شناسایی نیازهای خاص شهر قم

با یک شرکت محلی

که تابهحال برطرف نشدهاند
ارائه راهکارهای هدفمند و
مشارکت گستردهتر
3

174

کارآمد با گروههای جمعیتی در
مورد هوشمندسازی

مشارکت دولتی-
13

خصوصی
همآفرینی راهکارهای شهر هوشمند قم با همکاری
شهروندان در قالب مشارکتهای مدنی
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مجله توسعه فضاهای پیراشهری
بحث و تبادلنظر در مورد
ویژگیهای هوشمندسازی
توسعه نوآوری شهروند محور
رتبهبندی اولویتهای
شهر قم با تأکید بر
4

قشر آسیبدیده

ارائه اولویتهای شهر قم بر

14
15

اساس ساختار شهر

آموزش دیجیتالی

کسب مهارتهای دیجیتالی
برنامه آموزش رسمی

تدوین استراتژی شهر قم باهدف
حفظ منافع قشر آسیبدیده

شهر در برابر
5

هوشمندسازی

تدوین برنامه جامع
برای تربیت نیروی

آمادگی شهر قم برای تغییر و
16

انسانی هوشمند

افزایش تابآوری شهر از طریق

پیشرو شدن شهر قم بهسوی
در نظر گرفتن همه

رسیدن به سطح مطلوب پایداری
زیستمحیطی شهر قم
رسیدن به سطح مطلوب پایداری

گروهها از فناوری
17

دیجیتال

اقتصادی-اجتماعی شهر قم

7

شهروندان

8

هوشمندسازی

دستاوردها و تشویق
9

نوآوری

18

درزمینهٔ فناوری

ایجاد کیوسکهای تعاملی در ایستگاههای اتوبوس

دیجیتال

در محلههای فقیرنشین برای دسترسی به اطالعات
شهری
آموزش شهروندان در مورد نحوه استفاده از

هوشمندسازی

باال بردن سواد

تلقی درست و علمی از
هوشمندی و هوشمندسازی در

19

دیجیتالی

حمایتهای انگیزشی جدی از

مدیریتی برای حمایت
10

از شهر هوشمند

همیاری بین نهادهای دولتی ،بخش خصوصی،

فناوری  ITمرتبط با

مشارکت نهادی
20

سازمانهای داوطلبانه ،مدارس ،شهروندان
ایجاد مکانیسم سازمانی و نهادی باهدف تولید دانش
و همکاریهای اجتماعی

حمایت و تسهیل حکمروایی در

در نظر گرفتن یک ساختار منسجم آلی و انداموار یا

همه بخشها اعم از خود دولت،
شهروندان و صاحبان کسبوکار
توانایی و پذیرش و مواجهه

21

رویکرد کلنگر و
جامع

مدیران با چالشهای حاصل از
ایده شهر هوشمند
منبع :یافتههای تحقیق1401 ،
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باال بردن سواد دیجیتالی در میان گروههای آسیب-

شکلگیری ارتباط واقعی و تمایل به همکاری و

شرکتهای دانشبنیان و توسعه
هوشمندسازی

تجهیزات و فناوریهای جدید

پذیر (حاشیه) شهر قم

مدیریت یکپارچه و شفاف
ایجاد یک فضای

آموزش گروههای جمعیتی ناتوان و کمسواد برای

تجهیزات پیشرفته

بین مردم و مسئولین
اشتراکگذاری

استفاده از فناوری

شهروندان به خدمات آنالین

تعریف درست از مفهوم
گسترش مفهوم

لحاظ نمودن شرایط همه گروهها و شهروندان در

امکان دسترسی به دستگاهها و تجهیزات مناسب

کالبدی شهر قم

شهروندان

دیجیتالی

استفاده از فناوریهای دیجیتال

رسیدن به سطح مطلوب پایداری

درک نیازهای

متخصص

ارتقاء مدیریت کسبوکار از طریق فناوریهای

پایداری

درک مشکالت و نیازهای

همچون کودکان ،افراد مسن و نیروهای کار

ندارند

از سوی شهروندان

6

در نظر گرفتن آموزش همه گروههای جمعیتی

تأمین هزینه مالی افراد که توان پرداخت هزینه را

شناسایی مشکالت و ارائه ایدهها

افزایش پایداری

مؤسسات آموزش عالی

راهاندازی مؤسسات برای تقویت استعدادها

تغییرات بهسوی هوشمندسازی

تحوالت در سطح بومی و جهانی

راهاندازی برنامههای آموزش رسمی جدید در

کمکهای مالی دولتی برای آموزش عمومی

افزایش تابآوری شهر در برابر

افزایش تابآوری

دسترسی شهروندان به آموزشهای باکیفیت باال

شبکهای متشکل از سامانههای به هم متصل
یکپارچه دیدن فنآوریها ،سیستمها ،زیرساختها،
خدمات و قابلیتها در درون یک شبکه ارگانیک

شناسایی نماگرهای شهر هوشمند در بستر (...محمدیشفیع و همکاران)

در این مرحله واحدهای معنایی جدول ( ،)4ازجمله :تعامل یکطرفه ،گفتمان و تبادلنظر آنالین ،مشارکت گسترده-
تر ،رتبهبندی اولویتهای شهر قم با تأکید بر قشر آسیبدیده ،افزایش تابآوری شهر در برابر هوشمندسازی ،افزایش
پایداری ،درک نیاز شهروندان ،گسترش مفهوم هوشمندسازی ،اشتراکگذاری دستاوردها و تشویق نوآوری ،ایجاد
یک فضای مدیریتی برای حمایت از شهر هوشمند ،راهاندازی یک مرکز تخصصی ،تقسیم مسئولیتها میان نهادها و
سازمانهای مختلف ،مشارکت دولتی -خصوصی ،آموزش دیجیتالی ،برنامه آموزش رسمی ،تدوین برنامه جامع برای
تربیت نیروی انسانی هوشمند ،در نظر گرفتن همه گروهها از فناوری دیجیتال ،تجهیزات پیشرفته درزمینهٔ فناوری
دیجیتال ،باال بردن سواد دیجیتالی ،مشارکت نهادی ،رویکرد کلنگر و جامع از شاهدهای مثال استخراج گردیده شد.
درنهایت مطابق جدول ( ،)5مقولهها و مضامین اصلی :همآفرینی و مشارکت در توسعه شهر هوشمند ،رهبری شهر قم
به سمت هوشمندسازی ،توانمندسازی نیروی کار ،تدوین رویکردهای فرابخشی ،از بین بردن شکاف دیجیتالی ،نهادی،
بهبود و توسعه اشکال جدید مدیریت ،نوآوری ،یکپارچگی ،از واحدهای معنایی استخراج شد.
جدول .5مقولهها و مضامین اصلی
ردیف

واحد معنایی

مقوله

تعامل یکطرفه

هم آفرینی و مشارکت در توسعه شهر
1

گفتمان و تبادلنظر آنالین

هوشمند قم
رهبری شهر قم به سمت هوشمندسازی

2

مشارکت گستردهتر
راهاندازی یک مرکز تخصصی
تقسیم مسئولیتها میان نهادها و سازمانهای مختلف
مشارکت دولتی-خصوصی
برنامه آموزش رسمی

3

آموزش دیجیتالی

توانمندسازی نیروی کار

تدوین برنامه جامع برای تربیت نیروی انسانی هوشمند
رتبهبندی اولویتهای شهر قم با تأکید بر قشر آسیبدیده

4

تدوین رویکردهای فرابخشی

افزایش تابآوری شهر در برابر هوشمندسازی
درک نیازهای شهروندان
افزایش پایداری
در نظر گرفتن همه گروهها از فناوری دیجیتال

5

از بین بردن شکاف دیجیتالی

تجهیزات پیشرفته درزمینهٔ فناوری دیجیتال
باال بردن سواد دیجیتالی
شکلگیری ارتباط واقعی و تمایل به همکاری و همیاری بین نهادهای دولتی ،بخش خصوصی ،سازمانهای
داوطلبانه ،مدارس ،شهروندان

6

نهادی

7

بهبود و توسعه اشکال جدید مدیریت

ایجاد یک فضای مدیریتی برای حمایت از شهر هوشمند

8

نوآوری

حمایتهای انگیزشی جدی از شرکتهای دانشبنیان و توسعه فناوری  ITمرتبط با هوشمندسازی

9

یکپارچگی

ایجاد مکانیسم سازمانی و نهادی باهدف تولید دانش و همکاریهای اجتماعی

در نظر گرفتن یک ساختار منسجم آلی و انداموار یا شبکهای متشکل از سامانههای به هم متصل
یکپارچه دیدن فنآوریها ،سیستمها ،زیرساختها ،خدمات و قابلیتها در درون یک شبکه ارگانیک
منبع :یافتههای تحقیق1401 ،
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مجله توسعه فضاهای پیراشهری

شکل .2مقولههای کلیدی مؤثر قبل از اجرایی شدن هوشمندسازی شهر قم
جدول .6وزن نهایی معیارها
معیارها

مقوله

رتبه

C1

هم آفرینی و مشارکت در توسعه شهر هوشمند قم

1

C2

رهبری شهر قم به سمت هوشمندسازی

3

C3

توانمندسازی نیروی کار

6

C4

تدوین رویکردهای فرابخشی

5

C5

یکپارچگی

4

C6

نوآوری

9

C7

از بین بردن شکاف دیجیتالی

8

C8

بهبود و توسعه اشکال جدید مدیریت

2

C9

نهادی

7

منبع :یافتههای تحقیق1401 ،

درنهایت ،بهمنظور میزان اهمیت هر یک از مقوالت مطرحشده از مدل  AHPفازی جدول ( ،)6استفاده شد .بر اساس
نتایج بهدستآمده ،به ترتیب مؤلفههای همآفرینی و مشارکت در توسعه هوشمند ،بهبود و توسعه اشکال جدید مدیریت،
رهبری شهر قم به سمت هوشمندسازی ،یکپارچگی ،تدوین رویکردهای فرابخشی ،توانمندسازی نیروی کار ،نهادی،
از بین بردن شکاف دیجیتالی و در نهایت نوآوری ،بیشترین و کمترین میزان اهمیت را به خود اختصاص داده است.
نتیجهگیری

پژوهش حاضر باهدف تبیین و واکاوی محالت حاشیه قم بر اساس نماگرهای شهر هوشمند در بستر مؤلفههای
کالبدی مؤثر قبل از اجرایی شدن در محالت حاشیه شهر قم انجام شد .نتایج تئوری زمینهای بهمنظور بررسی مجموعه
مؤلفههای کلیدی مؤثر قبل از اجرایی شدن محالت حاشیه قم به سمت هوشمندسازی نشان داد که از دیدگاه متخصصان
اولین مؤلفه شناساییشده :هم آفرینی و مشارکت در توسعه شهر هوشمند بود .در این راستا چند تن از متخصصان
اینگونه اذعان کردهاند :اولین گام در بهرهبرداری از مشارکت شهروندان محالت حاشیه قم این است که امکان تعامالت
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شناسایی نماگرهای شهر هوشمند در بستر (...محمدیشفیع و همکاران)

یکطرفه از طریق وبسایتها یا پورتالهای شهری قم صورت گیرد .در ادامه نیز متخصص دیگر مطرح نمود :اطالع-
رسانی ذینفعان خارج از شهرداری قم در مورد پروژههای آتی شهر قم به سمت هوشمندشدن و دریافت نظرات آنان
در مورد پروژهها و نظرسنجی آنالین در مورد پروژههایی که اولویتدارند ،بسیار بااهمیت است.
از دیگر مؤلفههای شناساییشده توسط متخصصان مدل رهبری هوشمند بود ،در مراحل اولیه مسیر توسعه شهر
هوشمند باید نهادهای شهری مسیرهای فرابخشی و مقیاسپذیر را برای تدوین راهبرد تغییر و تحوالت شهر در مراحل
مختلف را شناسایی کنند ،به این دلیل که طراحی شهر هوشمند بسیار گسترده و پیچیده است .در این راستا ،چند تن از
متخصصان این گونه مطرح نمودند :الزم است در این محالت یک مرکز تخصصی ایجاد شود .همچنین به این مسئله
اشاره نمودند که افزایش میزان همکاری میان سازمانهای مختلف در مراحل شکلگیری محالت هوشمند قم ،باید از
طریق تمرکززدایی مسئولیتها و تقسیم آنها میان نهادها و سازمانهای مختلف صورت میگیرد .در ادامه نیز یکی
دیگر از مؤلفههای موردتوجه قبل از اجرایی شدن محالت به سمت هوشمندسازی ،توانمندسازی نیروی کار بود و به
عبارتی توجه به تقویت مهارت های دیجیتالی همه شهروندان در تمام سنین است .در این راستا چند تن از متخصصان
اینگونه مطرح نمودند :پلتفرمهای آموزش دیجیتالی دررسیدن به شهر قم به سمت هوشمندسازی بسیار بااهمیت است،
این پلتفرمها دسترسی به آموزشهای باکیفیت باال و کسب مهارتهای دیجیتالی را برای شهروندان فراهم خواهد نمود.
در ادامه نیز حرکت در مسیر محالت هوشمند ،مستلزم اتخاذ رویکردهای فرابخشی در تمامی نماگرهای
هوشمندسازی است ،در این راستا چند تن از متخصصان اینگونه مطرح نمودند :محالت حاشیه قم باید طرحها و
برنامه های شهر را مردم محور کند و با بهره بردن از نظرات و مشارکت شهروندان در طراحی و ارتقاء محیط شهری،
گام اساسی بردارد .همچنین این محالت باید آمادگی الزم را برای تغییر و تحوالت در سطح بومی و جهانی داشته باشد،
بهعبارتدیگر ،به شهری تابآور تبدیل شود ،در این راستا ،با مشارکت شهروندان در شناسایی مشکالت و ارائه ایدهها
و راهکارهای مناسب میتوان افزایش تابآوری را شاهد بود.
از دیگر مؤلفههای کلیدی مؤثر قبل از اجرایی شدن محالت به سمت هوشمندسازی ،از بین بردن شکاف دیجیتالی
است ،در این راستا چند تن از متخصصان اینگونه مطرح نمودند :برنامهریزان شهری قم باید با ایجاد محافلی برای
اشتراکگذاری دانش و دستاوردهای هوشمندسازی ،به اجرای بهتر طرحهای شهر قم به سمت هوشمند شدن کمک
کنند و باید با حضور در رویدادها و جلسات پرسش و پاسخ مرتبط ،دانش و تجربیات خود را با سایر شهرها با اشتراک
بگذارند .همچنین قابلذکر است ،در دستیابی به یک محله حاشیهنشین هوشمند ،زیرساختهای فناوری اطالعات پیش-
نیاز هستند ،بنابراین یکی از ویژگیهای اصلی شهرها و مناطق هوشمند آن است که آنها مناطقی با ظرفیت باال هستند
که برای یادگیری ،نوآوری و خلق دانش از مردم ،نهادها ،زیرساختها و سرویسهای دیجیتالی بهره میبرند .بنابراین
بدون ارتباط واقعی و تمایل به همکاری و همیاری بین نهادهای دولتی ،بخش خصوصی ،سازمانهای داوطلبانه ،مدارس
و شهروندان ،ایجاد محله هوشمند محقق نمیگردد .در این راستا چند تن از متخصصان اینگونه مطرح نمودند:
مکانیسمهای سازمانی و نهادی ازجمله :مؤسسات پژوهشی و توسعهای ،صندوقهای سرمایهگذاری و تأمین مالی ،انتقال
فنآوری ،مراکز آموزشی و نهایتاً مشاوران میتوانند باهدف تولید دانش و همکاریهای اجتماعی ،بسترهای الزم را
جهت تولید فنآوری ،نوآوریها و ارتقای آموختهها فراهم نمایند.
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در ادامه نیز ،حمایت دولت و سیاستهای مدیریتی نقش اساسی در طراحی و اجرای نوآوریهای مربوط به محله
حاشیهنشین هوشمند دارد .در این راستا چند تن از متخصصان اینگونه مطرح نمودند :ایجاد یک فضای مدیریتی برای
حمایت از محله هوشمند امری ضروری بوده ،و برای اینکه نوآوریهای شهر قم عملیاتی شود ،بایستی مدیریت یکپارچه
و شفاف محقق گردد .به دنبال آن ،افزایش عملکرد درزمینهٔ نوآوری از ویژگیهای محله حاشیهنشین بهسوی
هوشمندسازی است .در این راستا ،چند تن از متخصصان اینگونه مطرح نمودند :اهمیت مقوله نوآوری در جریان
شکلگیری محالت قم به سمت هوشمندسازی تا حدی است که بسیاری از برنامهریزان به این امر معتقد هستند که
موضوعی که درنهایت شهرها را از یکدیگر متمایز خواهد ،میزان هوشمندی آنها در ارتباط بانفوذ تکنولوژی در آن
شهر نبوده ،بلکه با میزان بهرهگیری شهر در مقابل نوآوری است.
همچنین قابلذکر است ،یک رویکرد کلنگر و جامع در خصوص نماگرهای محالت حاشیهنشین هوشمند میتواند
راهحل مناسبی برای یافتن بهترین شیوه هوشمندسازی محالت باشد .در این راستا ،چند تن از متخصصان مطرح کردند:
تزریق هوشمندی به صورت یک به یک به هر یک از زیرسامانههای شهری قم مانند ترابری ،انرژی ،آموزش و خدمات
درمانی و ...جهت هوشمندسازی شهر قم کفایت نمیکند و شهر قم در صورتی میتواند به سمت هوشمندسازی گام
بردارد که به مثابه یک ساختار منسجم آلی و انداموار یا شبکهای متشکل از سامانههای به هم متصل در نظر گرفته شود.
شهر هوشمند را باید مانند ارگانیسمهایی در نظر گرفت که همچون سیستم عصبی است آنها را قادر میسازد تا
بهصورت هوشمندانه و هماهنگ با محیط رفتار کنند.
درمجموع نتایج میتوان مطرح نمود ،در محالت حاشیهنشین قم تفکر سنتی سلسلهمراتبی باال به پایین و تمرکزگرا
حاکم است که با مفهوم شهر هوشمند سنخیتی ندارد .برای اجرایی کردن محالت حاشیه هوشمند و ارتقای مؤلفههای
مؤثر در هوشمندسازی محالت قم نیاز به طرح و برنامههای میانمدت و بلندمدت وجود دارد .بهعبارتدیگر ،همان
نقشه راه هوشمندی بایستی برای محالت حاشیهنشین قم مصوب شود تا با تغییر مدیران شهری دچار خلل نشود .در
همین راستا ،نتایج تحقیق با مطالعات (محمدی و همکاران ،1400 ،ماسیک و همکاران ،2021 ،رستو و همکاران،
 ،)2019همخوانی و مطابقت دارد .درنهایت ،راهکارهای ذیل در راستای نتایج پژوهش پیشنهاد گردیده شد:
پیشنهاد میگردد ،مدیران شهری قم نباید حل تمام مشکالت را هدف قرار دهند ،بلکه بهجای آن میبایست
ظرفیت سیستمهای شهری را برای رویارویی و مقابله با طیف وسیعی از مسائل و مشکالت تقویت کنند ،به این دلیل
که مسیر برای تبدیلشدن به هوشمند وجود ندارد و شهرهای مختلف روشهای مختلفی را اتخاذ کردهاند که بازتاب
شرایط خاص آنهاست .شهر قم نیز نمیتواند بهآسانی روشهای خوب را کپی کند ،بلکه باید رویکردهایی که
متناسب با شرایطش است را توسعه دهد ،چراکه شهرها شرایط یکسانی ندارند.
پیشنهاد میگردد ،عملیاتی نمودن و جنبههای اجرای هوشمندسازی شهر قم ،باید بر اساس انجام و مذاکرات و
مباحثههای هدفمند با صاحبان مشاغل و نخبگان صورت گیرد ،به این دلیل که تجربه و دانش حاصل از این مذاکرات،
امکان پیشبرد نوآوریهای مرتبط با شهر هوشمند را محقق میسازد.
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