
                                                                  DOR: 20.1001.1.26764164.1401.4.1.9.0                   توسعه فضاهای پیراشهریمجله 
  7، پیاپی 1401 بهار و تابستان، اول ، شمارهچهارمسال 

 مقاله پژوهشی                                                            2676-4172شاپای الکترونیکی     2676 -4164شاپای چاپی 

 
 

 

 مؤثرکلیدی  یهامؤلفههای شهر هوشمند در بستر نماگر شناسایی

 در محالت حاشیه شهر قم  آن قبل از اجرایی شدن 
 

 19/10/1400پذیرش نهایی:               07/08/1400دریافت مقاله: 

 
 167-182 صفحات:

 
دانشگاه آزاد اسالمی،  ی،انسان علوم دانشکده واحد یادگار امام خمینی)ره( شهرری، ،گروه جغرافیادانشجوی دکتری  ؛عیشفیمحمد دیسع

 تهران، ایران.

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. ی،انسان علوم دانشکدهواحد یادگار امام خمینی)ره( شهرری،  ،گروه جغرافیااستادیار  ؛1ارمغان نیمیس

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. ی،انسان علوم دانشکدهگروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی)ره( شهرری،  استادیار ؛آزادبخت بهرام
 
 

 چکیده
 

 

 

 

 

 

های واژه

 کلیدی:
 هوشمند، شهر 

 ،یهوشمندساز

 ،هیحاش محالت

  .قم شهر

ری، پایداری، خالقیت و پذیفناوری، انعطاف ٔ  نهیدرزمهای انسانی، شهر فعال آینده شهر عنوانبههای هوشمند شهر
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 (شفیع و همکارانمحمدی ...)شهر هوشمند در بستر هاینماگر ییشناسا

 

 مقدمه
)لطفی و روبرو هستند و... محیطیزیست ،اقتصادی –امروزه ساختار شهرها با مشکالت فزاینده متفاوت اجتماعی 

گذاری، توسعه و مدیریت ریزی، سرمایهها در طراحی، برنامهکه نیازمند واکنش همه انسان(، 39: 1393همکاران، 

های پیچیده و ذاتی با چالش طوربهشهرها  رونیاهای توسعه و تکامل هستند. از شهری در راستای برداشتن گام

 Dameri and)حل استیک قابلاند که تنها از طریق یک رویکرد سیستماتاند، مواجهای که به هم مرتبطگسترده

Rosenthal, 2014: 2)ها و شرایط جدید در ساختار شهرها شده . افزایش سریع جمعیت شهرها باعث ظهور ویژگی

تجمع انبوه عظیمی از ساکنان در حومه شهرها منجر به آشفتگی و  گریدعبارتبه ،(Achmad, 2015: 237)است

تعادل شهرها را به سقوط کشانده، بلکه دستیابی به پایداری را با  تنهانهکه  نظمی شده و شرایطی را به وجود آوردهبی

ها (. عبارتی فراتر از ظرفیت5: 1397های کنونی اداره و توسعه شهری ناممکن ساخته است)پوراحمد و همکاران، روش

لذا (. 1: 1398وراحمد و همکاران، برند)پها از پیامدهای نامطلوب رنج میها است. بنابراین همواره آنهای آنو قابلیت

 Nam)است داکردهیپمدیریت این مناطق اهمیت  استفاده در حوزهبرای  سازیهای هوشمندضرورت پیدا کردن راه

and Pardo, 2011: 282.) ابعاد  یتمامبهکوشند تا با نگاهی یکپارچه ریزان شهری در سراسر جهان میدر نتیجه برنامه

ها و انتظارات جدید دنیای امروز گویی به خواستهبه منظور پاسخ 21هایی را برای توسعه شهرهای قرن شهرنشینی، مدل

های کنونی شهرها در عرصه (. یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالش1: 397توسعه دهند)باقری و همکاران، 

های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. شهر ر طول سالریزی شهری، توسعه شهر هوشمند است که دبرنامه

ریزی شهری است که و به معنای گشایش مفاهیمی نو در برنامه شدهمطرحمحور تحول و توسعه هزاره  عنوانبههوشمند 

(. 7: 1397)پوراحمد و همکاران، کندترکیب می باهمهای جهان واقعی و مجازی را برای حل مشکالت شهری قابلیت

با ترکیب  گریدعبارتبههاى شهرى است. یک کالن نظام از زیرنظام« شهر هوشمند»، مندنظامبر اساس نگرش، و تفکر 

ها و ها و شهروندان، همچنین مجموعهها، دانشگاهها، شرکتهاى شهرى مانند: سازمانو تعامل بسیارى از مجموعه

 Boyle)گردد که به آن شهر هوشمند گویندیچیده بزرگی تشکیل میهاى مستقل هوشمند در هر شهر، نظام پزیرنظام

et al, 2013: 33) رویکردى تلفیقى از  یریکارگبه. شهر هوشمند، نوعى از توسعه شهرى است که هدف نهایى آن

( برای حل مسائل و مشکالت شهرى است)کیانی، ICT) گیرى از فناورى ارتباطات و اطالعاتعوامل مختلف و بهره

(. شهر هوشمند، محصول یک نوآورى است و نوآورى خود نیازمند محیط نهادى مناسبى است که بدون آن 40: 1390

هاى مربوطه نیست. شهر هوشمند مکانى ممتاز براى توسعه پایدار در تمامى شاخص ریپذامکانگیرى شهر هوشمند شکل

ی ایجاد شهرهای هوشمند که بحث جدیدی در یدها(. 69: 1400در نواحی پیرامون شهر است)ذاکریان و همکاران، 

های آن به طورِ کامل مورد تعریف و شناسایی قرار و مؤلفه شدهمطرحاخیر ی دههریزی شهری است، در چند برنامه

اصطالح شهر هوشمند و ریشه آن را باید از جنبش رشد هوشمند (. 197: 1397نگرفته است)روستایی و همکاران، 

پیگیری  کرد،ریزی شهری حمایت میهای جدید برنامهاز سیاست ( که1990و اوایل  1980اواخر دهۀ )

(. اصطالح شهر هوشمند برای اولین بار در مورد بریزبن استرالیا و بلکسبرگ Harrison & Donnelly, 2011)نمود

امریکا به کار گرفته شد، جایی که فناوری اطالعات و ارتباطات از مشارکت اجتماعی، کاهش شکاف  متحدهاالتیادر 

ابزاری  عنوانبههوشمند  (. شهرهایAlvarez et al, 2009کرد)دیجیتال و دسترسی به خدمات و اطالعات پشتیبانی می

تکامل  سرعتبهبه بعد  2000 اما از اوایل سالبا روندی آرام  90بعد از دهۀ  هاآنبرای تجسم بافت شهری ظاهرشدند. 
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های طریق بعضی از شرکت از 2000های نخستین (. این اصطالح دوباره در میانۀ سالHabitat, 2015پیدا کردند)

 موردتوجههای شهری های اطالعاتی و خدمات و زیرساختادغام سیستم منظوربه منسیز، سیکو و امیبیافناوری مثل 

مؤسسه کالیفرنیا برای جوامع هوشمند جزء اولین مؤسساتی بود که  (.9: 1397)پوراحمد و همکاران، رفتجدی قرار گ

چگونگی هوشمندسازی جوامع و چگونگی طراحی شهرها بر پایه فناوری اطالعات و ارتباطات تمرکز  بر

ک، توکیو، شیکاگو، (. بسیاری از شهرهای عمده جهان مانند سئول، نیویورAlawadhi et al, 2012: 44کرد)

-(. چارچوب779: 1399)راشکی و عرب عنانی، اندکردهکوچی پروژه شهر هوشمند را آغاز  آمستردام، قاهره، دوبی و

-های محیطی و پیرامونی شهر خود، انتخابهایی شهر هوشمند به کاربران هر شهر اجازه خواهد داد که بر اساس واقعیت

دستیابی به  باهدف(. لذا امروزه اکثر کشورهای جهان Adegboyega et al, 2014: 1تری داشته باشند)های آگاهانه

و انتخاب یک الگوی آگاهانه و مبتنی بر واقعیات شهر و پیرامون آن مطالعه در فرآیند  شدهیبومیک مفهوم 

رای آن در نواحی شهر هوشمند و اج(. ایده 22: 1397اند)افضلی و همکاران، قرار داده موردتوجههوشمندسازی را 

های مدرن و ارائه فرآیندهای و مجهز به زیرساخت تیفیباکحاشیه شهرها باعث توسعه پایدار اقتصادی، زندگی 

 دقیق، سریع و آسان در این مناطق خواهد شد. صورتبهخدماتی، اقتصادی، اجتماعی و حاکمیتی، 

اند، که در ذیل به را مورد بررسی قرار داده های مختلفی از شهر هوشمندهای خود، از جنبهمحققان در پژوهش

 تعدادی اشاره شد.

 

 پیشینه داخلی و خارجی تحقیق .1جدول

 نتایج عنوان سال نویسندگان

محمدی و 

 همکاران

سنجش تأثیرپذیری شهر از نماگرهای شهر  1400

 هوشمند )مطالعۀ موردی: شهر زنجان(

دهندة پراکنش نامنظم معیارها در پالن تأثیرگذاری و نتایج تحلیل اثرهای متقابل معیارها نشان

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

 دارای ناپایداری است.  موردمطالعهدارای تراکم زیادی است و سیستم 

الوند و 

 شمس

 

رشد های و بایستهالزامات بر  تحلیلی 1399

شهر موردی:  )مطالعهشهری هوشمند 

 تویسرکان(

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

از فرایندهای  کیچیههای رشد هوشمند شهری در شهر، وضعیت نامناسب زیرساخت باوجود

 ز وضعیت مناسبی برخوردار نیست.رشد هوشمند شهری در شهر ا

آبادی کرکه

 و مسلمی

رشد هوشمند شهری با  یهاشاخصتحلیل  1399

چند معیاره  یریگمیتصم یهامدل

 : شهر گرگان(موردمطالعه)

رشد هوشمند قرار دارد و  یهاشاخصدر رتبه اول از لحاظ  634/0ناحیه دو با میانگین امتیاز 

 است. قرارگرفته، در رتبه دوم 591/0ناحیه یک شهر گرگان با امتیاز 

رهنما و 

 همکاران

 

 

 یهاشاخصبررسی سنجش و ارزیابی  1399

 شهر اهوازشهر هوشمند در کالن

 

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

های شهر هوشمند دارد. همچنین، نتایج نشان کمترین اهمیت را در بین شاخص0108/0با وزن 

 ازنظرترین شرایط را ترین شرایط و منطقۀ یک و پنج نامطلوبداد مناطق سه و دو مطلوب

 .ارا هستندهای شهر هوشمند دشاخص

-اسماعیل

زاده و 

 همکاران

 

هوشمندسازی، رویکردی در تحقق توسعۀ  1398

 6پایدار شهری )مطالعۀ موردی: منطقۀ 

 تهران(

 

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

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

. زندگی هوشمند تأثیرگذارترین و مهمترین عامل تبیین ندیآیممؤثر بر پایداری به شمار 

 به ترتیب تحرک هوشمند و مردم هوشمند قرار دارند. ازآنپسپایداری است و 

ماسیک و 

 همکاران

های شهر هوشمند و استراتژیبررسی  2021

های توسعه شهری جدید در سیاست

 لهستان

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

گرفته تر صورتبا اهداف توسعه شهری گسترده SCهای به نیازهای اجتماعی و ارتباط برنامه

 است.

یانگ تا و 

 اراز

بررسی مدیریت شهری هوشمند در  2020

 : مروری بر ادبیاتتوسعهدرحالکشورهای 

تنها زمانی قابل  توسعهدرحالبررسی نشان داد که فناوری در شهرهای هوشمند در کشورهای 

 تحقق است که اصالحات اقتصادی اجتماعی، انسانی، قانونی و نظارتی همزمان انجام شود.
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 شهر هوشمند و اینترنت اشیا 2020 سامی

 

ها اند تا شهرهای هوشمند را تعریف و مشخص کنند و سپس فرصتچندین محقق تالش کرده

نند. این مقاله کوتاه همچنین بیانگر ها را در ایجاد شهرهای هوشمند شناسایی کو چالش

 حرکت مداوم اینترنت اشیا و ارتباط آن با شهرهای هوشمند است.

 ورستو 

 همکاران

در مورد توسعه پایدار شهر  هادادهمجموعه  2019

 هوشمند در اندونزی

 

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

باید  هاآن، قبل از اینکه دولت بتواند یک پروژه شهری هوشمند را شروع کند ، حالنیباا

 آمادگی هر شهر هدف را ارزیابی کنند.

 1400، نگارندگانمنبع: 

 

 است محدود اریبس هوشمند شهر با رابطه در یداخل یمطالعات نهیشیپ که دهدیم نشان موجود یمطالعات منابع یبررس

 با و است نشدهانجام پژوهش نیا راهبرد با خاصه مطالعه. شودیم محسوب نوپا کامالً ایمقوله رانیا در هوشمند شهر و

 شهر یواکاو و نییتب در پژوهش نیا جهان در هوشمند یشهرها گسترش و ینیشهرنش جوامع روزافزون رشد به توجه

 قم شهر هیحاش محالت در آن شدن ییاجرا از قبل مؤثر یدیکل یهامؤلفه بستر در هوشمند شهر ینماگرها اساس بر

. آورد فراهم را یشهر محروم مناطق یساز هوشمند نهیزم تواندیم خود بدیع بیترک با مطالعه از سبک نیا که است

 موضوع تا شد باعث رهیغ و شهرها به مهاجرت و یتکنولوژ گسترش ،شدنیجهان ندیفرا با همزمان رانیا تیوضع یبررس

 لذا ردیگ قرار توجه کانون در یاجتماع و یحکومت ،یکیآکادم مباحث در و گردد مطرح زین رانیا در هوشمند، شهر

 اما است بوده ییاجرا و یعلم محافل نقل ریاخ هایسال یط و مختلف ابعاد در مسئله نیا یسازمانده و یطراح به توجه

 تنوع و رانیا ییایجغراف تیموقع به توجه ردیگ قرار مدنظر یستیبا رانیا در هوشمند شهر یطراح در و نهیزم نیا در آنچه

 قم شهر ده،برشمر مسائل و تمشخصا با انیرا رگبز یشهرها نمونه از. است کشور نیا در موجود یستیز و یمیاقل

 در شهر نیا. استشده واقع رانیا تختیپا تهران جنوب یلومتریک 130 در که است رانیا یشهرهاکالن از قم. ستا

 درگذشته شهر نیا باشدیم قم شهرستان مرکز زین و قم استان مرکز قم شهر. دارد قرار قم دشت در و قمرود رودخانه کنار

 رانیا آمار مرکز 1395 سال یسرشمار طبق. است بوده یارتباط تیاهم یدارا شمیابر راه ریمس در گرفتن قرار لیدل به

 رشد. ردیگیم قرار رانیا تیپرجمع شهر نیهفتم رتبه در قم تیجمع نیا با. دارد تیجمع( نفر 1201158) قم شهر

 منطقه ریمهاجرپذ یشهرها از قم.  است رانیا در تیجمع رشد نرخ نیباالتر جزء که است درصد 2/1 قم تیجمع

 در متأسفانه که هستند زیتبر و اراک زنجان، مثل رانیا گرید یهایشهر از یمهاجران تیجمع نیا شتریب که باشدیم

 نیا در. هستند ساکن قم نینشهیحاش مناطق در نفر هزار 80 به کینزد آمار نیآخر طبق دارند، سکونت قم شهر هیحاش

 هوشمند شهر بحث ریاخ هایسال یط تا شده سبب( یارتیز) یحیتفر و یبوم ستیز هاییژگیو از یبرخوردار انیم

 یتکنولوژ استفاده بر فقط تنهانه منطقه، در هوشمند شهر مطلوب مدل یطراح لذا. ردیگ قرار موردتوجه منطقه نیا در

 یترمهم نقش توانیم اتیتجرب و خدمات ارتقاء به بلکه کرد دیبا تمرکز... و هوشمند هاینیماش ،یمصنوع هوش مانند

 به تیدرنها یهوشمندساز و شدن یتالیجید بر عالوه قم شهر در هوشمند یهارساختیز جادیا. کرد فایا نهیزم نیا در

 یهامؤلفه بستر در هوشمند شهر ینماگرها ییشناسا حاضر، پژوهش از هدف نیبنابرا. انجامدیم یشهر داریپا توسعه

 آباد،یعل ه،یمهد شهرک آباد،عباس) قم شهر هیحاش محالت در یهوشمندساز شدن ییاجرا از قبل مؤثر یدیکل

 ینماگرها: باشدیم لیذ سؤال به ییپاسخگو دنبال به حاضر پژوهش راستا نیا در. باشدیم ،(آبادلیاسماع و اکبرآباد

 و کدامند؟ قم شهر هیحاش محالت در یهوشمندساز شدن ییاجرا از قبل مؤثر یدیکل یهامؤلفه بستر در هوشمند شهر

 برخوردارند؟ یشتریب تیاهم از کی کدام
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 شناسیروش
-تفسیری و از نظر روش، در گروه پژوهش-دارای ماهیت تحلیلیپژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و بنیادی و 

 استفاده شد.  ایروش تئوری زمینهو  FAHPمدل اطالعات نیز از  لیوتحلهیتجزهای کمی و کیفی قرار دارد. جهت 

گیری تا مرحله اشباع )کفایت( نظری پیش رفت؛ نمونه گیری در بخش کمی و کیفی پژوهشدر این پژوهش نمونه

مصاحبه عمیق صورت گرفت. در بخش کیفی  20 درمجموعگیری هدفمند بود. نمونه صورتبهاز نوع غیراحتمالی 

  گردید.دقیقه( ضبط و یادداشت  90تا  60ها )بین پژوهش مصاحبه

ای به بررسی مجموعه با استفاده از روش تئوری زمینهفرایند تحلیل اطالعات در چند بخش انجام شد. در بخش کیفی 

سازی پرداخته شد و در بخش کمی نیز با استفاده قبل از اجرایی شدن شهر قم به سمت هوشمند مؤثرکلیدی  یهامؤلفه

 کلیدی پرداخته شد.   هایمقولهبندی و اهمیت هر یک از فازی به رتبه AHPاز مدل 

 ازآنجاکهای استفاده شد. سیستماتیک اشتروس و کوربین برای تئوری زمینه در بخش کیفی پژوهش از رویکرد

های موجود، خود به تدوین یک گر بجای آزمودن نظریهای، مبتنی بر روشی استقرایی بود؛ لذا پژوهشتئوری زمینه

ناسایی و اکتشاف ها شبر اساس چارچوب نظری و بر اساس مقوله یموردبررسبنابراین، متغیرهای  پردازد.نظریه می

پژوهش  شدهشناختههای ها )مبتنی بر زمینه( یکی از روش(. نظریه برخاسته از داده1398، اسفندیاری و ایمان خانشد)

گرانی به این روش ( بنیان نهاده شد. معموالً پژوهش1967کیفی بود که برای نخستین بار توسط گلیزر و اشتراوس )

سطحی به آن توجه  طوربهیا  قرارگرفتهها در مطالعات قبلی مورد غفلت آن موردمطالعهروی آوردند که موضوع 

ها(، کدگذاری )شناسایی مقوله ها در این روش، با استفاده از سیستم کدگذاری باز(. تحلیل دادهMertens, 2007نشد)

، خاناسفندیاری و ایمانشد) ها( انجام)انتخاب نهایی مقوله ها( و کدگذاری انتخابی یا گزینشی)پروردن مقوله محوری

مرور بازنگری: برای جلوگیری از داوری شخصی در هنگام  مراحل اجرای تئوری داده بنیاد به شرح ذیل بود:(. 1398

-شد، جمعهای شخصی که در طی تحقیق توسط پژوهشگر انجام می، یادداشتشدهضبطهای ها، مصاحبهترتیب داده

 و اصالح قرار داده شد.  یموردبازنگرآوری و 

بود که شامل  لیوتحلهیتجزهای معنایی )کدگذاری باز(: کدگذاری باز یک بخش از گام اول: استخراج داده

ها و مضامین ها شد. گام دوم: استخراج مقولههای موجود میان دادهبندی و تشریح پدیدهگذاری، دستهشناسایی، نام

)در مرحله کدگذاری باز( انجام شد.  دشدهیتولهای رابطه بین طبقه یبرقرارحله اصلی )کدگذاری محوری(: در این مر

ای، خط سیر در فرایند ساخت نظریه زمینه آمدهدستبهپردازی )کدگذاری انتخابی(: مقوالت گام سوم: مرحله نظریه

 محسوب شد. سازی راقبل از اجرایی شدن شهر قم به سمت هوشمند مؤثر یهامؤلفهداستانی از مجموعه 

 ،یفازی مثلث ریدهند، مقادیم سؤاالتبه  رندگانیگمیکه تصم ییهابر اساس جواب فازی( ای اچ پی) FAHPمدل 

 . درشودیم لیتشک یزوج ساتیمقا سی، ماترمراتبسلسلهسطح خاص  کی یو برا شوندیمبهم م یهاداده نیگزیجا

 نقطه با وزن آن برابر تیو سپس مقدار عضو شودیم داینقطه تقاطع پ ،یزوج سهیهر مقا یبرا ،یمنطق فاز کردیرو

 .(85: 1391)طالقانی و همکاران، شودیم

 باشد:این مدل شامل چهار مرحله می

 هر هدف به دست آورد. یرا برا یبسط مرکب فاز دی: در مرحله اول با1 مرحله

 .Skبر Si( یریپذامکان ی)درجه  تی: محاسبه درجه ارجح2 مرحله
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 :Siمحدب  یعدد فاز kاز  تربزرگکه  Sمحدب  یعدد فاز کی یریپذامکاندرجه  تی: محاسبه درجه اهم3مرحله 

i=1,2,…,k باشد. 

 )همان منبع(.شده. زهیو بدست آوردن بردار وزن نرمال Wکردن بردار  زهی: نرمال4مرحله

ار رـقان رـتهب وـجنی ومترـکیل 120له ـفاصد. در شومیب محسو، قمن شهرستان و ستاامرکز  عنوانبه، شهر قم

ر هکتا 21814یا  لومترمربعیک 218/14بر این شهر براست. مساحت ا شدهواقعر صالتی کشوامورراه اـهر چهـن شـیدارد. ا

 1201158خانوار و  356976، شهر قم دارای 1395در سرشماری سال  .ستی اهرـه شـت منطقـهشدارای ست. شهر قم ا

-. در سال(1395، رانیمرکز آمار ا)تندـهسزن د ـصدر 49/3د و صد مردر 50/7اد ین تعداز است که ده اجمعیت بو نفر

 دادهرخبیشتری  شدتبهبرنامه در شهر قم های اخیر به دلیل موقعیت مذهبی و اقتصادی قم مهاجرپذیری و رشد بی

تن از جمعیت شهر قم معادل حدود  320هزار و  697نشین شده است. بیش از است. که این سبب رشد محالت حاشیه

های غیررسمی و حاشیه شهر های فرسوده، تاریخی، سکونتگاهبافت ازجملهناکارآمد این شهر  یهابافتدرصد در  70

از این شهر  هکتار 133هکتار است که چهار هزار و  939هزار و  12مجموع کل مساحت شهر قم از  کنند.زندگی می

آباد( آباد، اکبرآباد و اسماعیلآباد، شهرک مهدیه، علیمحله )عباس 5در این پژوهش  باشد.می هاشامل این بافت

 است. قرارگرفته یموردبررس

 

 
 موردمطالعهمنطقه  موقعیت.1شکل

 

 های پژوهشیافته
قم و  محالت حاشیهقبل از اجرایی شدن هوشمندسازی  مؤثرکلیدی  یهامؤلفهدر این بخش، به بررسی مجموعه 

در بخش اول از رویکرد کیفی و در  موردنظررا پرداخته شد. برای رسیدن به پاسخ  هامؤلفهمیزان اهمیت هر یک از 

ای از در ابتدا، خالصهای استفاده شد. بخش دوم از رویکرد کمی استفاده شد. در بخش رویکرد کیفی از تئوری زمینه

شوندگان آمده که از میان شناختی )جنسیت، سن، سطح تحصیالت، رشته تحصیلی، شغل( مصاحبهطالعات جمعیتا
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سال و  65سال تا  35نیز از  هاآننفر زن بودند. دامنه سنی  4نفر مرد و  16نفر متخصصان در حوزه مطالعات شهری،  20

 11، کنندهمشارکت 20باشد. از میان ریزی شهری( میرنامهنفر )ب 20سال بود. رشته تحصیالت همه  45میانگین سنی نیز 

: شهرداری، استانداری، ازجملههای شهری نفر از متخصصان در سازمان 9)قم(،  اساتید دانشگاه کنندگانمشارکتنفر از 

 باشند. فرمانداری می

 

 های توصیفی پاسخگویانیافته.2جدول

 درصد فراوانی متغیر ردیف

 20/0 4 زن جنس 1

 80/0 16 مرد

 100/0 20 شهری  یزیربرنامه رشته تحصیالت 2

 55/0 11 اساتید دانشگاه شغل پاسخگویان 3

 25/0 5 شهرداری

 20/0 4 استانداری و فرمانداری

 45/0 9 45-35 سن پاسخگویان 4

45-55 6 30/0 

55-65 5 25/0 

 1401های تحقیق، منبع: یافته

 
(، 3های حاصل از پژوهش )کدگذاری باز( پرداخته شد. مطابق جدول )سازی دادهبررسی مفهومدر ادامه به 

 مفهوم از متون مصاحبه استخراج شد.  47 یطورکلبه

 

 های حاصل از پژوهش )کدگذاری باز(سازی دادهمفهوم .3جدول
 مفاهیم )کدگذاری باز( ردیف مفاهیم )کدگذاری باز( ردیف

 ایجاد یک مرکز تخصصی 24 مشارکت همه ذینفعانبرداری از بهره 1

های یا پورتال هاتیساوباز طریق  طرفهکیامکان تعامالت  2

 شهری

 های مربوط به هوشمندسازییکپارچه کردن و هماهنگ کردن طرح 25

 یهاپروژهرسانی ذینفعان خارج از شهرداری در مورد اطالع 3

 فعلی و آتی توسعه شهر قم بر اساس هوشمندسازی

 های مختلفها و سازمانمیان نهاد هاآنها و تقسیم تمرکززدایی مسئولیت 26

های هوشمندسازی و دریافت نظرات ذینفعان در مورد پروژه 4

 دارهای اولویتنظرسنجی آنالین در مورد پروژه

 متمرکز صورتبهها تخصصی کردن فعالیت و استفاده از تخصص 27

شناسایی  منظوربههای جمعیتی مختلف همکاری نزدیک با گروه 5

 اندبرطرف نشده حالتابههای خاص شهر قم که نیاز

 شهرداری با یک شرکت محلی ازجملههای شهری همکاری میان سازمان 28

های جمعیتی در های هدفمند و کارآمد با گروهراهکار ارائه 6

 مورد هوشمندسازی

های شهر هوشمند قم با همکاری شهروندان در قالب آفرینی راهکارهم 29

 های مدنیمشارکت

 باال تیفیباکهای دسترسی شهروندان به آموزش 30 های هوشمندسازیدر مورد ویژگی نظرتبادلبحث و  7

 های دیجیتالیکسب مهارت 31 توسعه نوآوری شهروند محور 8

 عالی آموزش مؤسساتهای آموزش رسمی جدید در اندازی برنامهراه 32 بر اساس ساختار شهرهای شهر قم ارائه اولویت 9

 های مالی دولتی برای آموزش عمومیکمک 33 دیدهحفظ منافع قشر آسیب باهدفتدوین استراتژی شهر قم  10

 هابرای تقویت استعداد مؤسساتاندازی راه 34 هوشمندسازی یسوبهآوری شهر در برابر تغییرات افزایش تاب 11

های جمعیتی همچون کودکان، افراد در نظر گرفتن آموزش همه گروه 35 آمادگی شهر قم برای تغییر و تحوالت در سطح بومی و جهانی 12

 های کار متخصصمسن و نیرو
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-ایده ارائهآوری شهر از طریق شناسایی مشکالت و افزایش تاب 13

 ها از سوی شهروندان

 هزینه مالی افراد که توان پرداخت هزینه را ندارند نیتأم 36

 های دیجیتالیاز طریق فناوری وکارکسبارتقاء مدیریت  37 پایداری یسوبهپیشرو شدن شهر قم  14

 ها و شهروندان در استفاده از فناوریلحاظ نمودن شرایط همه گروه 38

های سواد برای استفاده از فناوریهای جمعیتی ناتوان و کمآموزش گروه 39 شهر قم یطیمحستیزرسیدن به سطح مطلوب پایداری  15

 دیجیتال

و تجهیزات مناسب شهروندان به خدمات  هادستگاهامکان دسترسی به  40 اجتماعی شهر قم-رسیدن به سطح مطلوب پایداری اقتصادی 16

 آنالین

رنشین یهای فقهای اتوبوس در محلهتعاملی در ایستگاههای ایجاد کیوسک 41 های شهرونداندرک مشکالت و نیاز 17

 برای دسترسی به اطالعات شهری

 های جدیدآموزش شهروندان در مورد نحوه استفاده از تجهیزات و فناوری 42 تعریف درست از مفهوم هوشمندسازی 18

تلقی درست و علمی از هوشمندی و هوشمندسازی در بین مردم  19

 و مسئولین

 شهر قم)حاشیه( پذیر های آسیببردن سواد دیجیتالی در میان گروهباال  43

و توسعه  انیبندانشهای های انگیزشی جدی از شرکتحمایت 20

 مرتبط با هوشمندسازی ITفناوری 

های گیری ارتباط واقعی و تمایل به همکاری و همیاری بین نهادشکل 44

 رس، شهروندانهای داوطلبانه، مدادولتی، بخش خصوصی، سازمان

های تولید دانش و همکاری باهدفایجاد مکانیسم سازمانی و نهادی  45 مدیریت یکپارچه و شفاف 21

 اجتماعی

اعم از خود دولت،  هابخشحمایت و تسهیل حکمروایی در همه  22

 وکارکسبشهروندان و صاحبان 

متشکل از ای یا شبکه واراندامدر نظر گرفتن یک ساختار منسجم آلی و  46

 های به هم متصلسامانه

های حاصل از ایده توانایی و پذیرش و مواجهه مدیران با چالش 23

 شهر هوشمند

ها در  ها، خدمات و قابلیتها، زیرساختها، سیستمآورییکپارچه دیدن فن 47

 درون یک شبکه ارگانیک

 1401های تحقیق، منبع: یافته

 شد. ارائههای مفهومی و مقوالت بر اساس کد ثانویه، کد(، نتایج کدگذاری باز 4در جدول )

 هااز مصاحبه شدهاستخراجهای معنایی واحد.4جدول

 شاهد مثال واحد معنایی ردیف شاهد مثال واحد معنایی ردیف

 

1 
 طرفهکیتعامل 

برداری از مشارکت همه بهره

 ذینفعان
 

11 

یک مرکز  یاندازراه

 تخصصی

 ایجاد یک مرکز تخصصی

از  طرفهکیامکان تعامالت 

های یا پورتال هاتیساوبطریق 

 شهری

های مربوط یکپارچه کردن و هماهنگ کردن طرح

 به هوشمندسازی

 

 

 

2 

 نظرتبادلگفتمان و 

 نیآنال

رسانی ذینفعان خارج از اطالع

های شهرداری در مورد پروژه

فعلی و آتی توسعه شهر قم بر 

  اساس هوشمندسازی

12 

ها مسئولیت تقسیم

ها و میان نهاد

 های مختلفسازمان

ها و میان نهاد هاآنها و تقسیم تمرکززدایی مسئولیت

 های مختلفسازمان

دریافت نظرات ذینفعان در مورد 

های هوشمندسازی و پروژه

نظرسنجی آنالین در مورد 

 دارهای اولویتپروژه

ها تخصصی کردن فعالیت و استفاده از تخصص

 متمرکز صورتبه

های همکاری نزدیک با گروه

 منظوربهجمعیتی مختلف 

های خاص شهر قم شناسایی نیاز

 اندبرطرف نشده حالتابهکه 
 

13 

-مشارکت دولتی

 خصوصی

شهرداری  ازجملههای شهری همکاری میان سازمان

 با یک شرکت محلی

 

 

3 

 ترمشارکت گسترده

های هدفمند و راهکار ارائه

های جمعیتی در با گروه کارآمد

 مورد هوشمندسازی

های شهر هوشمند قم با همکاری آفرینی راهکارهم

 های مدنیشهروندان در قالب مشارکت



 

 175 

 

  7 یاپی، پ1401ستان چهارم، شماره اول، بهار و تاب دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

در مورد  نظرتبادلبحث و 

 های هوشمندسازیویژگی
 

14 
 آموزش دیجیتالی

 باال تیفیباکهای دسترسی شهروندان به آموزش

 های دیجیتالیکسب مهارت توسعه نوآوری شهروند محور

 

 

4 

های بندی اولویترتبه

بر  دیتأکشهر قم با 

 دهیدبیآسقشر 

های شهر قم بر ارائه اولویت

 اساس ساختار شهر
 برنامه آموزش رسمی 15

های آموزش رسمی جدید در اندازی برنامهراه

 عالی آموزش مؤسسات

 باهدفتدوین استراتژی شهر قم 

 دیدهحفظ منافع قشر آسیب

 

 

16 

تدوین برنامه جامع 

برای تربیت نیروی 

 انسانی هوشمند

 های مالی دولتی برای آموزش عمومیکمک

 

 

5 

آوری افزایش تاب

شهر در برابر 

 هوشمندسازی

آوری شهر در برابر افزایش تاب

 هوشمندسازی یسوبهتغییرات 
 هابرای تقویت استعداد مؤسساتاندازی راه

برای تغییر و آمادگی شهر قم 

 تحوالت در سطح بومی و جهانی

های جمعیتی در نظر گرفتن آموزش همه گروه

های کار همچون کودکان، افراد مسن و نیرو

 متخصص

شهر از طریق  یآورتابافزایش 

ها ایده ارائهشناسایی مشکالت و 

 از سوی شهروندان

هزینه مالی افراد که توان پرداخت هزینه را  نیتأم

 ندارند

 

 

 

6 

 افزایش پایداری

 یسوبهپیشرو شدن شهر قم 

 پایداری
 

 

17 

در نظر گرفتن همه 

ها از فناوری گروه

 دیجیتال

های از طریق فناوری وکارکسبارتقاء مدیریت 

 دیجیتالی

رسیدن به سطح مطلوب پایداری 

 شهر قم یطیمحستیز

ها و شهروندان در نمودن شرایط همه گروهلحاظ 

 استفاده از فناوری

رسیدن به سطح مطلوب پایداری 

 اجتماعی شهر قم-اقتصادی

سواد برای های جمعیتی ناتوان و کمآموزش گروه

 های دیجیتالاستفاده از فناوری

رسیدن به سطح مطلوب پایداری 

  کالبدی شهر قم

 

18 

تجهیزات پیشرفته 

فناوری  ٔ  نهیدرزم

 دیجیتال

و تجهیزات مناسب  هادستگاهامکان دسترسی به 

 شهروندان به خدمات آنالین

 

7 

درک نیازهای 

 شهروندان

های درک مشکالت و نیاز

 شهروندان

اتوبوس  یهاستگاهیاهای تعاملی در ایجاد کیوسک

برای دسترسی به اطالعات  نیرنشیفقهای در محله

 شهری

 

8 

گسترش مفهوم 

 هوشمندسازی

تعریف درست از مفهوم 

 هوشمندسازی
 

19 

باال بردن سواد 

 دیجیتالی

آموزش شهروندان در مورد نحوه استفاده از 

 های جدیدتجهیزات و فناوری

تلقی درست و علمی از 

هوشمندی و هوشمندسازی در 

 بین مردم و مسئولین

-های آسیبباال بردن سواد دیجیتالی در میان گروه

 شهر قم)حاشیه( پذیر 

 

 

9 

گذاری اشتراک

ها و تشویق دستاورد

 نوآوری

های انگیزشی جدی از حمایت

و توسعه  انیبندانشهای شرکت

مرتبط با  ITفناوری 

 هوشمندسازی

 

 

20 

 مشارکت نهادی

گیری ارتباط واقعی و تمایل به همکاری و شکل

های دولتی، بخش خصوصی، همیاری بین نهاد

 داوطلبانه، مدارس، شهروندانهای سازمان

 

 

10 

ایجاد یک فضای 

مدیریتی برای حمایت 

 از شهر هوشمند

 مدیریت یکپارچه و شفاف
تولید دانش  باهدفایجاد مکانیسم سازمانی و نهادی 

 های اجتماعیو همکاری

حمایت و تسهیل حکمروایی در 

اعم از خود دولت،  هابخشهمه 

 وکارکسبشهروندان و صاحبان 
21 

و  نگرکلرویکرد 

 جامع

یا  واراندامدر نظر گرفتن یک ساختار منسجم آلی و 

 های به هم متصلای متشکل از سامانهشبکه

توانایی و پذیرش و مواجهه 

های حاصل از مدیران با چالش

 ایده شهر هوشمند

ها، ها، زیرساختها، سیستمآورییکپارچه دیدن فن

 درون یک شبکه ارگانیکها در  خدمات و قابلیت
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-آنالین، مشارکت گسترده نظرتبادل، گفتمان و طرفهکی: تعامل ازجمله (،4جدول ) های معناییدر این مرحله واحد

افزایش آوری شهر در برابر هوشمندسازی، ، افزایش تابدهیدبیآسبر قشر  دیتأکهای شهر قم با بندی اولویتتر، رتبه

ها و تشویق نوآوری، ایجاد گذاری دستاوردپایداری، درک نیاز شهروندان، گسترش مفهوم هوشمندسازی، اشتراک

ها و ها میان نهاداندازی یک مرکز تخصصی، تقسیم مسئولیتیک فضای مدیریتی برای حمایت از شهر هوشمند، راه

لی، برنامه آموزش رسمی، تدوین برنامه جامع برای خصوصی، آموزش دیجیتا -های مختلف، مشارکت دولتیسازمان

فناوری  ٔ  نهیدرزمها از فناوری دیجیتال، تجهیزات پیشرفته تربیت نیروی انسانی هوشمند، در نظر گرفتن همه گروه

 های مثال استخراج گردیده شد.و جامع از شاهد نگرکلدیجیتال، باال بردن سواد دیجیتالی، مشارکت نهادی، رویکرد 

در توسعه شهر هوشمند، رهبری شهر قم  مشارکتآفرینی و ها و مضامین اصلی: هم(، مقوله5مطابق جدول ) تینهادر

های فرابخشی، از بین بردن شکاف دیجیتالی، نهادی، سازی، توانمندسازی نیروی کار، تدوین رویکردبه سمت هوشمند

 .های معنایی استخراج شدواحدبهبود و توسعه اشکال جدید مدیریت، نوآوری، یکپارچگی، از 

 

 ها و مضامین اصلیمقوله .5جدول

 واحد معنایی مقوله ردیف

 

1 

هم آفرینی و مشارکت در توسعه شهر 

 هوشمند قم

 طرفهکیتعامل 

 نیآنال نظرتبادلگفتمان و 

 ترمشارکت گسترده

 

2 

 رهبری شهر قم به سمت هوشمندسازی

 

 یک مرکز تخصصی یاندازراه

 های مختلفها و سازمانها میان نهادتقسیم مسئولیت

 خصوصی-مشارکت دولتی

 

3 
 توانمندسازی نیروی کار

 برنامه آموزش رسمی

 آموزش دیجیتالی

 تدوین برنامه جامع برای تربیت نیروی انسانی هوشمند

 

4 
 های فرابخشیتدوین رویکرد

 دهیدبیآسبر قشر  دیتأکهای شهر قم با بندی اولویترتبه

 آوری شهر در برابر هوشمندسازیافزایش تاب

 درک نیازهای شهروندان

 افزایش پایداری

 

5 
 از بین بردن شکاف دیجیتالی

 ها از فناوری دیجیتالدر نظر گرفتن همه گروه

 فناوری دیجیتال ٔ  نهیدرزمتجهیزات پیشرفته 

 باال بردن سواد دیجیتالی

 نهادی 6

های های دولتی، بخش خصوصی، سازمانگیری ارتباط واقعی و تمایل به همکاری و همیاری بین نهادشکل

 داوطلبانه، مدارس، شهروندان

 های اجتماعیتولید دانش و همکاری باهدفایجاد مکانیسم سازمانی و نهادی 

 از شهر هوشمند ایجاد یک فضای مدیریتی برای حمایت بهبود و توسعه اشکال جدید مدیریت 7

 مرتبط با هوشمندسازی ITو توسعه فناوری  انیبندانشهای های انگیزشی جدی از شرکتحمایت نوآوری 8

 یکپارچگی 9
 های به هم متصلای متشکل از سامانهیا شبکه واراندامدر نظر گرفتن یک ساختار منسجم آلی و 

 ها در  درون یک شبکه ارگانیکخدمات و قابلیت ها،ها، زیرساختها، سیستمآورییکپارچه دیدن فن
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 شهر قم یشدن هوشمندساز ییقبل از اجرا مؤثر یدیکل هایمقوله .2شکل

 

 هاوزن نهایی معیار .6جدول
 رتبه مقوله هامعیار

C1 1 و مشارکت در توسعه شهر هوشمند قم ینیهم آفر 

C2 3 یشهر قم به سمت هوشمندساز یرهبر 

C3 6 کار یروین یتوانمندساز 

C4 5 یفرابخش یکردهایرو نیتدو 

C5 4 یکپارچگی 

C6 9 ینوآور 

C7 8 یتالیجیبردن شکاف د نیاز ب 

C8 2 تیریمد دیبهبود و توسعه اشکال جد 

C9 7 ینهاد 

 1401های تحقیق، منبع: یافته

 

استفاده شد. بر اساس  (،6) فازی جدول AHPاز مدل  شدهمطرحمیزان اهمیت هر یک از مقوالت  منظوربه، تیدرنها

، بهبود و توسعه اشکال جدید مدیریت، آفرینی و مشارکت در توسعه هوشمندهم یهامؤلفه، به ترتیب آمدهدستبهنتایج 

فرابخشی، توانمندسازی نیروی کار، نهادی، های رهبری شهر قم به سمت هوشمندسازی، یکپارچگی، تدوین رویکرد

 است.  یشترین و کمترین میزان اهمیت را به خود اختصاص دادهبنوآوری،  و در نهایت از بین بردن شکاف دیجیتالی
 

 گیرینتیجه
 یهامؤلفههای شهر هوشمند در بستر بر اساس نماگر محالت حاشیه قمتبیین و واکاوی  باهدفپژوهش حاضر 

بررسی مجموعه  منظوربهای شهر قم انجام شد. نتایج تئوری زمینه حاشیه قبل از اجرایی شدن در محالت مؤثر یکالبد

سازی نشان داد که از دیدگاه متخصصان قم به سمت هوشمندمحالت حاشیه قبل از اجرایی شدن  مؤثرکلیدی  یهامؤلفه

در این راستا چند تن از متخصصان ر هوشمند بود. : هم آفرینی و مشارکت در توسعه شهشدهییشناسا مؤلفهاولین 

قم این است که امکان تعامالت محالت حاشیه برداری از مشارکت شهروندان اند: اولین گام در بهرهاذعان کرده گونهنیا
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-های شهری قم صورت گیرد. در ادامه نیز متخصص دیگر مطرح نمود: اطالعیا پورتال هاتیساوباز طریق  طرفهکی

های آتی شهر قم به سمت هوشمندشدن و دریافت نظرات آنان رسانی ذینفعان خارج از شهرداری قم در مورد پروژه

 است.  تیبااهم، بسیار دارندتیاولوهایی که ها و نظرسنجی آنالین در مورد پروژهدر مورد پروژه

توسط متخصصان مدل رهبری هوشمند بود، در مراحل اولیه مسیر توسعه شهر  شدهییشناسا یهامؤلفهاز دیگر 

پذیر را برای تدوین راهبرد تغییر و تحوالت شهر در مراحل های فرابخشی و مقیاسهوشمند باید نهادهای شهری مسیر

ین راستا، چند تن از مختلف را شناسایی کنند، به این دلیل که طراحی شهر هوشمند بسیار گسترده و پیچیده است. در ا

 مسئلهیک مرکز تخصصی ایجاد شود. همچنین به این  این محالتمتخصصان این گونه مطرح نمودند: الزم است در 

هوشمند قم، باید از  محالتگیری های مختلف در مراحل شکلاشاره نمودند که افزایش میزان همکاری میان سازمان

گیرد. در ادامه نیز یکی های مختلف صورت میها و سازمانمیان نهاد هاآنها و تقسیم طریق تمرکززدایی مسئولیت

سازی، توانمندسازی نیروی کار بود و به به سمت هوشمند محالتقبل از اجرایی شدن  موردتوجه یهامؤلفهدیگر از 

تن از متخصصان های دیجیتالی همه شهروندان در تمام سنین است. در این راستا چند عبارتی توجه به تقویت مهارت

است،  تیبااهمسازی بسیار به شهر قم به سمت هوشمند دنیدررسهای آموزش دیجیتالی مطرح نمودند: پلتفرم گونهنیا

 .های دیجیتالی را برای شهروندان فراهم خواهد نمودباال و کسب مهارت تیفیباکهای ها دسترسی به آموزشاین پلتفرم

 هایهای فرابخشی در تمامی نماگرهوشمند، مستلزم اتخاذ رویکرد محالتحرکت در مسیر در ادامه نیز 

ها و قم باید طرح محالت حاشیهمطرح نمودند:  گونهنیاهوشمندسازی است، در این راستا چند تن از متخصصان 

شهری، های شهر را مردم محور کند و با بهره بردن از نظرات و مشارکت شهروندان در طراحی و ارتقاء محیط برنامه

باید آمادگی الزم را برای تغییر و تحوالت در سطح بومی و جهانی داشته باشد،  این محالتگام اساسی بردارد. همچنین 

ها ایده ارائهآور تبدیل شود، در این راستا، با مشارکت شهروندان در شناسایی مشکالت و ، به شهری تابگریدعبارتبه

 را شاهد بود.   یآورتابتوان افزایش های مناسب میو راهکار

 یتالیجیدبه سمت هوشمندسازی، از بین بردن شکاف  محالتقبل از اجرایی شدن  مؤثرکلیدی  یهامؤلفهاز دیگر 

ریزان شهری قم باید با ایجاد محافلی برای برنامه مطرح نمودند: گونهنیااست، در این راستا چند تن از متخصصان 

های شهر قم به سمت هوشمند شدن کمک ای هوشمندسازی، به اجرای بهتر طرحهگذاری دانش و دستاورداشتراک

ها با اشتراک ها و جلسات پرسش و پاسخ مرتبط، دانش و تجربیات خود را با سایر شهرکنند و باید با حضور در رویداد

-فناوری اطالعات پیشهای هوشمند، زیرساخت نشینمحله حاشیهاست، در دستیابی به یک  ذکرقابلهمچنین  بگذارند.

مناطقی با ظرفیت باال هستند  هاآنها و مناطق هوشمند آن است که های اصلی شهریکی از ویژگی بنابرایننیاز هستند، 

برند. بنابراین می های دیجیتالی بهرهها و سرویسها، زیرساختکه برای یادگیری، نوآوری و خلق دانش از مردم، نهاد

های داوطلبانه، مدارس های دولتی، بخش خصوصی، سازمانتمایل به همکاری و همیاری بین نهادبدون ارتباط واقعی و 

مطرح نمودند:  گونهنیاگردد. در این راستا چند تن از متخصصان هوشمند محقق نمی محلهو شهروندان، ایجاد 

مالی، انتقال  نیتأمگذاری و مایههای سرای، صندوقپژوهشی و توسعه مؤسسات: ازجملههای سازمانی و نهادی مکانیسم

های الزم را های اجتماعی، بسترتولید دانش و همکاری باهدفتوانند مشاوران می آوری، مراکز آموزشی و نهایتاًفن

 ها فراهم نمایند. ها و ارتقای آموختهوریآوری، نوآجهت تولید فن
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محله های مربوط به در طراحی و اجرای نوآوری های مدیریتی نقش اساسیدر ادامه نیز، حمایت دولت و سیاست

مطرح نمودند: ایجاد یک فضای مدیریتی برای  گونهنیاهوشمند دارد. در این راستا چند تن از متخصصان  نشینحاشیه

های شهر قم عملیاتی شود، بایستی مدیریت یکپارچه هوشمند امری ضروری بوده، و برای اینکه نوآوری محلهحمایت از 

 یسوبه نشینمحله حاشیههای نوآوری از ویژگی ٔ  نهیدرزمف محقق گردد. به دنبال آن، افزایش عملکرد و شفا

مطرح نمودند: اهمیت مقوله نوآوری در جریان  گونهنیاسازی است. در این راستا، چند تن از متخصصان هوشمند

ریزان به این امر معتقد هستند که قم به سمت هوشمندسازی تا حدی است که بسیاری از برنامه محالتگیری شکل

تکنولوژی در آن  بانفوذدر ارتباط  هاآنشهرها را از یکدیگر متمایز خواهد، میزان هوشمندی  تیدرنهاموضوعی که 

 گیری شهر در مقابل نوآوری است. شهر نبوده، بلکه با میزان بهره

تواند هوشمند می نشینمحالت حاشیههای نگر و جامع در خصوص نماگراست، یک رویکرد کل ذکرقابلهمچنین 

باشد. در این راستا، چند تن از متخصصان مطرح کردند:  محالتسازی مناسبی برای یافتن بهترین شیوه هوشمند حلراه

قم مانند ترابری، انرژی، آموزش و خدمات های شهری تزریق هوشمندی به صورت یک به یک به هر یک از زیرسامانه

تواند به سمت هوشمندسازی گام کند و شهر قم در صورتی میسازی شهر قم کفایت نمیدرمانی و... جهت هوشمند

های به هم متصل در نظر گرفته شود. ای متشکل از سامانهوار یا شبکهبردارد که به مثابه یک ساختار منسجم آلی و اندام

سازد تا را قادر می هاآنهایی در نظر گرفت که همچون سیستم عصبی است د را باید مانند ارگانیسمشهر هوشمن

 هوشمندانه و هماهنگ با محیط رفتار کنند. صورتبه

گرا مراتبی باال به پایین و تمرکزسلسلهقم تفکر سنتی  نشینمحالت حاشیهتوان مطرح نمود، در نتایج می درمجموع

 یهامؤلفههوشمند و ارتقای  محالت حاشیها مفهوم شهر هوشمند سنخیتی ندارد. برای اجرایی کردن حاکم است که ب

، همان گریدعبارتبهمدت و بلندمدت وجود دارد. های میانقم نیاز به طرح و برنامه محالتدر هوشمندسازی  مؤثر

در  قم مصوب شود تا با تغییر مدیران شهری دچار خلل نشود. نشینمحالت حاشیهنقشه راه هوشمندی بایستی برای 

، رستو و همکاران، 2021، ماسیک و همکاران، 1400همین راستا، نتایج تحقیق با مطالعات )محمدی و همکاران، 

 پیشنهاد گردیده شد: در راستای نتایج پژوهش های ذیلراهکار، تیدرنها(، همخوانی و مطابقت دارد. 2019

بایست آن می یجابهگردد، مدیران شهری قم نباید حل تمام مشکالت را هدف قرار دهند، بلکه میپیشنهاد 

های شهری را برای رویارویی و مقابله با طیف وسیعی از مسائل و مشکالت تقویت کنند، به این دلیل ظرفیت سیستم

اند که بازتاب مختلفی را اتخاذ کرده هایهای مختلف روشبه هوشمند وجود ندارد و شهر شدنلیتبدکه مسیر برای 

هایی که های خوب را کپی کند، بلکه باید رویکردروش یآسانبهتواند . شهر قم نیز نمیهاستآنشرایط خاص 

 ها شرایط یکسانی ندارند. شهر چراکهمتناسب با شرایطش است را توسعه دهد، 

ندسازی شهر قم، باید بر اساس انجام و مذاکرات و های اجرای هوشمگردد، عملیاتی نمودن و جنبهپیشنهاد می

های هدفمند با صاحبان مشاغل و نخبگان صورت گیرد، به این دلیل که تجربه و دانش حاصل از این مذاکرات، مباحثه

 سازد.های مرتبط با شهر هوشمند را محقق میامکان پیشبرد نوآوری
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