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 دهیچك
 نظم از الگویی آشوب، و بی نظمی در درون (Chaos Theory) برمبنای نظریه آشوب

ظمی   ن کند که با ورود بی دارد و شهر نیز به عنوان سیستمی پیچیده و آشوبی عمل می وجود
به دنبال و در تالش برای دستیابی به نظم جدیدی خواهد بود  نظمی بی و آشوب و درون
گیری از آشوب و  مانند شهر است که با بهره پیچیده های سیستم مناسب آشوب )تئوری

 شیوع گیرد(. نتیجه نظمی و ساماندهی بهره می نظمی به وجود آمده در جهت خود بی
 نظمی و شوک بر نیز به عنوان یک آشوب، بی« 1۱-کووید پدیده»کرونا یا همان  ویروس

 مقابله برای است که ر شهرهای ما بودهد بیگانه و ناآشنا وضعیت یک ایجاد و بشری تمدن
 در مدیریتی و حکمروایی موجود و مرسوم های روش نامعمول، و نوپدید شیوع این بیماری با

نبوده و بایستی یک نظم نوین شهری )حکمروایی هوشمند( و  شهرهای ما پاسخگو
آشوب و های جدید و هدفدار مدیریتی و حکمروایی را بررسی و انتخاب نمود و از  شیوه

سازماندهی و توسعه پایدار معقول در آینده  نظمی و خود نظمی موجود به سوی خود بی
 های شاخص زیر و ها شاخص دقیق شناسایی و بررسی به پژوهش حرکت کرد. در این

 ها آن نقش بندی اولویت و شهری هوشمند حکمروایی همان یا شهری نوین نظم در دخیل
 با سمنان شهر در پایدار پیشرفت و توسعه در آن ثیرگذاریتأ و کرونا مخرب آثار کاهش در

 اینکه و شود می پرداخته AMOS با SEM سازی و مدل تأییدی عاملی تحلیل مدل
 هوشمند های زیرساخت با کامل همراهی در را «هوشمند شهروندان» توان می چگونه
ه شهری  و شناسایی و بررسی از پس .نمود تبـدیل پساکرونا در بزرگ فرصت یـک ـب
شهری  نوین نظم این در دخیل های شاخص زیر و ها شاخص دقیق بندی اولویت

 و پساکرونا در شهری امور مدیریت نوین سبک عنوان به( شهری هوشمند حکمروایی)
 مختلف های حوزه خبرگان و نخبگان از متشکل نفری 22 نمونه با متغیرها، تحلیل

 از پرسشنامه تکمیل و شهری مدیریت و هریش ریزی هوشمند، برنامه شهر و شهرسازی
 در آزمایشی صورت به نفـر 81 تعداد به ای اولیه پرسشنامه تعداد به که سمنان شهروندان

 کـه اصـلی پرسشنامه سپس و تأیید پرسشنامه پایایی و اعتبار و شد توزیع ها آن بین
 بررسی به آن حلیلت از پس و توزیع بود نفر 821 شامل دسترس در نمونـه حجم براسـاس

 در اکتشافی عاملی تحلیل از استفاده با هوشمند حکمروایی متغیرهای بندی اولویت و
 با بعد مرحله در .شدند گذاری نام مستخرج، های مؤلفه سپس و شد پرداخته آماری افزار نرم

 قرار آزمون مورد تحقیق، ای سازه اعتبار ،AMOS در تأییدی عاملی تحلیل از استفاده
 با تحقیق، نهایی الگوی در. تأیید شد آن، های شاخص با متغیرها بین آماری رابطه ت وگرف

 و مستقل متغیرهای اثرگذاری و متغیرها بین روابط مدل، برازش های آزمون از استفاده
  «هوشمند های زیرساخت و هوشمند شهروندان»تحقیق،  نتایج اساس بر. شدند تأیید وابسته

 جایگاه و بود خواهد شهر سمنان هوشمند حکمروایی متغیر یرگذارترینتأث و ترین اهمیت با
 و هوشمند پویایی و تحرک هوشمند، هوشمند، زندگی اقتصاد با ترتیب به بعدی
 از حاکی تحقیق های یافته .شدند گذاری ارزش بعدی های رتبه در نیز هوشمند زیست محیط

 شده تبیین واریانس درصد 28۱/82با  هوشمند شاخص شهروند اهمیت که هستند آن
 همان سمنان یا شهری نوین نظم نیاز است و پیش تر چشمگیر ها عامل دیگر به نسبت

 ای مقدمه «هوشمند سمنانی شهروندان» .است «هوشمند شهروند» هوشمند حکمروایی
 شهروندان شدن هوشمند .بود خواهند سمنان در هوشمند حکمروایی به رسیدن برای

 به دستیابی برای. دارد دار هدف های ریزی برنامه و ها زیرساخت وزش،آم به نیاز سمنان
 آنها به کرد؛ گذاری سرمایه شهروندان روی ابتدا همان از باید هوشمند سمنان، حکمروایی

 استفاده به شهروندان تشویق و ها ساخت زیر ایجاد سازی و فرهنگ آگاهی، با و داد آموزش
 .شد شهر معقول و تعالی پایدار و توسعه باعث وز،ر های فناوری دانستن و خدمات از
 

 و تاییدی_اکتشافی عاملی پساکرونا، حکمروایی هوشمند، تحلیل :های کلیدیواژه
AMOS.سمنان، نظم نوین شهری ، 

 Abstract 
According to the chaos theory, there is a pattern of order within 
disorder and chaos. The city also acts as a complex and chaotic 
system that will try to achieve a new order with the arrival of 
disorder. "Covid-19 phenomenon" can also be considered as a 
chaos, disorder and shock on human civilization and creating an 
alien and unfamiliar situation in cities. In order to deal with this new 
and unusual virus, the conventional and existing methods of 
governance and management in our cities will not work, and a new 
urban order (smart governance) and new and targeted methods of 
management and governance should be examined and selected. The 
existing chaos and disorder should be moved towards self-order, 
self-organization, sustainable and reasonable development and 
excellence in the future. In the present study, to examine and 
identify the indicators and sub-indicators involved in the new urban 
order or smart urban governance and prioritize their role in reducing 
the harmful effects of Corona and its impact on progress, 
sustainable development and excellence in the city of Semnan with 
a confirmatory factor analysis model and SEM modeling is done 
with AMOS. It is also possible to turn "smart citizens" into a big 
opportunity in the post-corona era, along with smart urban 
infrastructure. After identifying and prioritizing the indicators and 
sub-indicators involved in this new urban order, a sample of 22 
people including elites and experts in various fields of urban 
planning and smart city, urban planning and urban management 
was selected. A number of 38 questionnaires were also distributed 
among the residents of Semnan in order to confirm the validity and 
reliability of the questionnaire. Then, based on the sample size, the 
main questionnaire was delivered to 721 people. After analyzing the 
questionnaires, the smart governance variables were examined and 
prioritized using exploratory factor analysis in statistical software. 
Then, the extracted components were named and in the next step, 
the structural validity of the research was tested using confirmatory 
factor analysis in AMOS. The statistical relationship between the 
variables and its indicators was confirmed. In the final model of the 
research, using model fit tests, the relationships between variables 
and the influence of independent and dependent variables were 
confirmed. Based on the results, "smart citizens and smart 
infrastructure" will be the most important and influential variable of 
smart governance in Semnan city. The next positions will be for 
smart economy, smart life, smart mobility and smart environment, 
respectively. The findings indicate that the importance of the smart 
citizen index with 32.239% of explained variance is more 
significant than other factors. "Smart Citizens of Semnan" will be 
the first factor to achieving smart governance in Semnan. Making 
citizens smarter requires education, infrastructure and targeted 
planning. To achieve intelligent governance, people must be 
educated. By raising awareness, building culture, and creating 
infrastructures and encouraging citizens to use services and know 
modern technologies, it will cause sustainable and reasonable 
development and excellence of the city. 
 
Keywords: Post-Coronavirus, Smart Governance, Exploratory-
Confirmatory Factor Analysis, AMOS, Semnan, Modern Urban 
Order. 
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 مقدمه
 باعث« 1۱-کووید پدیده»کرونا یا همان  بیماری جهانی شیوع
 خدمات ارائه و شهروندان زندگی معمول درون در در خلل ایجاد

 گیری همه و است شده جهان سرتا سر در مختلف شهرهای در
 الزم توانمندی و منابع کمبود با را جهانی، شهرها مقیاس در آن

 البته .است نموده مواجه با آن سازگاری و کاهش، مقابله برای
 ویروس، دوران این شیوع از حاصل منفی اثرات تمام با

 تحول از ناشی مثبت اثرات روزنه از را باید حاضر الطمپرت
 قرار توجه مورد درشهرها سازی هوشمند و دیجیتال

 تا شد باعث کرونا  (Muzakki, F. 2020: 24)داد
 در هوشمند جدید های فناوری از استفادها و هوشمند شهرهای

 ساز زمینه بیاید. کرونا، شهر مدیریت کمک به شرایط پساکرونا
 توسعه باعث و هوشمند شهرهای عنوان تحت جدید نظمی

 جهان و موجب شهرهای تمامی در هوشمند شهرهای
 و هوشمند حکمروایی کاربست برای شهرها به بخشی انگیزه

 ترین معمول از یکی .شد شهرها امور تر سریع سازی هوشمند
 دنیا، سراسر در 1۱ کووید بحران به جهان های دولت های پاسخ

 تا بوده مختلف کشورهای در «هوشمند یشهرها» توسعه
 شهرهای با مرتبط های نوآوری و تکنولوژی کمک با بتوانند

 و باشند داشته اوضاع بر ای فناورانه و مناسب مدیریت هوشمند،
 شدن قربانی از پیشگیری و شهروندان جان نجات بر عالوه

 دنیای در درآمدزایی و اقتصاد رشد برای مهم منبع یک ها، آن
 شیوع از حاصل منفی اثرات تمام با البته .باشند داشته کروناپسا
 مثبت اثرات روزنه از باید را حاضر پرتالطم ویروس، دوران این

 توجه مورد درشهرها هوشمندسازی و دیجیتال تحول از ناشی
 از استفادها و هوشمند شهرهای تا شد باعث کرونا .داد قرار

 شهر مدیریت کمک به پساکرونا در هوشمند جدید های فناوری
 است ای مسئله شهری ساختارهای هوشمندسازی فرایند. بیاید

 از بیشتر آن از پس و کرونا شیوع دوران در آن ضرورت که
 .شود محقق تواند می مختلفی ابعاد در و شود می احساس گذشته

 و یافت تغییرخواهد جوامع، زندگی سبک پساکرونا، جهان در
 جدید، نظم مطلوب، یک سازی هنگفر با باید شهرها اکثریت
 نام به مدیریتی نوین سبک و زندگی جدید شیوه و سبک

 مردم به را «هوشمند شهر»و «شهری هوشمند حکمروایی»
 ایجاد با «شهری هوشمند حکمروایی»در پساکرونا،  .ارائه دهند
 هوشمند، حکمروایی هوشمند، شهروندان اقتصاد مانند مفاهیمی

 زندگی و هوشمند زیست ، محیطهوشمند هوشمند، تحرک
 شهرها به را شهری مدیریت نوین نظم و سبک هوشمند،

 عنوان به اطالعات به دستیابی پساکرونا، در. است کرده عرضه

 معطوف خود به را شهرها توجه تمام برتری، و قدرت ابزار
 و داده اطالعاتی برتری به را خود جای نظامی برتری و داشته

 به مهم بسیار ای شهرها، مقوله سازی هوشمند به توجه رو این از
 وسیعی سطح در هوشمند حکمروایی الگوهای و آید می شمار
اطالعات  عصر کنونی، عصر .گیرد قرار توجه مورد بایست می
 یها یفناور طرهیس و نفوذ آن مشخصه بارز که دارد نام

است که انسان هزاره سوم در تالش است  ارتباطی اطالعاتی و
دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطالعات در  با شتاب

های مختلف نظام اجتماعی، از الگوهای سنتی فاصله  بخش
بگیرد و الگوهای جدیدی متناسب با الزامات عصر اطالعات، 

(. امروزه دستیابی به 1818جایگزین نماید )یعقوبی و شاکری، 
رها را اطالعات به عنوان ابزار قدرت و برتری، تمام توجه کشو

به خود معطوف داشته و برتری نظامی جای خود را به برتری 
شهری به عنوان  هوشمند اطالعاتی داده است و حکمروایی

بدیل جهت حل بسیاری از مشکالت شهرهای  راهکاری بی
 Chaos)برمبنای نظریه آشوب  .کنونی مطرح شده است

Theory) وجود نظم از الگویی آشوب، و نظمی بی درون در 
رد و شهر نیز به عنوان سیستمی پیچیده و آشوبی عمل دا

به دنبال  نظمی بی و آشوب نظمی و درون کند که با ورود بی می
 و در تالش برای دستیابی به نظم جدیدی خواهد بود )تئوری

مانند شهر است که با  پیچیده های سیستم مناسب آشوب
نظمی به وجود آمده در جهت  گیری از آشوب و بی بهره
 شیوع بیماری گیرد(. نتیجه دنظمی و ساماندهی بهره میخو

عنوان یک آشوب،  نیز به« 1۱-کووید پدیده»کرونا یا همان 
بیگانه و  وضعیت یک ایجاد و بشری تمدن نظمی و شوک بر بی

 ویروس این با مقابله برای است که در شهرهای ما بوده ناآشنا
 و رواییحکم موجود و مرسوم های روش نامعمول، و نوپدید

شهرهای ما پاسخگو نخواهد داد و بایستی یک  در مدیریتی
های جدید و  نظم نوین شهری )شهرهای هوشمند( و شیوه

هدفدار مدیریتی و حکمروایی را بررسی و انتخاب نمود و از 
نظمی به وجود آمده موجود به سوی خودنظمی و  آشوب و بی
ه حرکت کرد دهی و توسعه پایدار و معقول در آیند خودسازمان

 های بحران ترین استثنایی از کرونا یکی(. 158: 1811 )الوانی،
 در سرعت به شدن، جهانی فرآیند خاطر به که بشریت تاریخ

 کوتاهی، بسیار زمان مدت در دنیا. شد تکثیر زمین کره سراسر
 میانه در ما اکنون هم البته. بود شاهد را بزرگی بسیار تغییرات
 های تحلیل به طبع و هستیم رکشس موج این های تالطم
 کردن فروکش از پس کرونا، واقعه مورد در تر عمیق و تر دقیق

 این وجود با. شود می ممکن جهانی هیجانات و ها آشفتگی
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 ساکت و خاموش قاتل یک کرونا ویروس گفت توان می تاکنون
 خود، بقای برای است و چابک و چموش حال، عین در و

و اگر شهرهای ما نیز رفتار متقابل و کند  می عمل هوشمندانه
هوشمندانه نداشته باشند، دچار مشکالت حاد شهری شده، 

 .Berchin, I)مانند غافلگیر شده و از توسعه و تعالی بازمی

I., & de Andrade, J. B. S. O. 2020: 466) .
 است ای مسئله شهری شهر و ساختارهای هوشمندسازی فرایند

 از بیشتر پساکرونا و کرونا یوعش دوران در آن ضرورت که
شود  محقق تواند می مختلفی ابعاد در و شود می احساس گذشته

(Karabag, S. F.2020: 288.) کارگیری به امروزه 
 و کرده پیدا ای ویژه جایگاه شهری، مدیریت بحث در فناوری

 از یکی هوشمند شهر هوشمند و شهرداری تحقق لزوم
 بزرگ شهرهای تمام در ریشه مدیران های چالش ترین مهم

(. در جهان پساکرونا، 121،18۱۱همکاران، کاوه و)دنیاست 
ریت شهرها باید ـت و اکثـسبک زندگی جوامع تغییر خواهد یاف

سازی مطلوب، سبک و شیوه جدید زندگی و سبک  با فرهنگ
را به مردم « شهری هوشمند حکمروایی»ی به نام ـنوین مدیریت

 کرونا که جدیدی سبک با بتوانند ردمم که ریـارائه دهند. شه
 پیشرفته و هوشمند شهری کنند، زندگی است آموخته آنها به

 تالطم به ویروس یک آمدن با هوشمند، شهر این .است
 از را بحران کنترل برای الزم های ساخت زیر چون افتد نمی
 نوپدید ویروس این با مقابله برای پس .است ردهـک فراهم قبل

 مدیریتی و حکمروایی موجود و مرسوم های وشر نامعمول، و
 و داد نخواهد جواب جهان کجای هیچ و اـم شهرهای در

 و( هوشمند تحت عنوان شهرهای)جدید  نظم یک بایست
 و بررسی هوشمند را حکمروایی و مدیریتی نوین های شیوه

 و نظم سوی به موجود نظمی بی و آشوب از و نمود انتخاب
گانه نظم نوین  ابعاد شش .کرد حرکت دهآین در دهی خودسازمان

نشان داده  1هوشمند در شکل مدیریتی یا همان حکمروایی
 شده است.
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 مورد مسئله با رابطه در تجربی، لحاظ به و تاریخی حیث از

 از برخی به که صورت گرفته مطالعاتی حاضر پژوهش در بررسی

( و در پژوهش 18۱۱سیدعلی ) هاشمی شود. می اشاره آنها

: موردی مطالعه) هوشمند شهر و خوب حکمروایی سنجی نسبت

 فناوری گسترش اخیر، دهۀ دو نشان داده که در (تهران شهر

شهری،  های تزیرساخ و خدمات در ارتباطات و اطالعات

 و شده شهرها اصلی کنشگران میان همکاری افزایش ساز زمینه

 ساز  زمینه شهرها نوع این. است آورده وجود به هوشمند شهر

 نظم نوین؛

حکمروایی هوشمند 

 شهری

د  اقتصا

 هوشمند

محیط زیست  

 هوشمند         

شهروندان  

 هوشمند

تحرک  

 هوشمند

زیرساخت  

 هوشمند

زندگی  

 هوشمند
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 نگاهی با. اند شده شهرها بر ها دولت کنترل و مدیریت در تحول

 شهر و خوب حکمرانی راهبرد دو های شاخص به ای مقایسه

 و الزم رابطۀ یکدیگر با دو نای که دریافت توان می هوشمند

( در 18۱8هادی و سرور، رحیم) حسین، دارند. بیگلو ملزومی

 با شهری خوب حکمروایی پذیری تحقق پژوهشی با عنوان تبیین

تهران مطرح  شهر موردکاوی مکان؛ هوشمندسازی بر تاکید

 ترین عمده عنوان به ارتباطات و اطالعات نمودند که فناوری

 شهر مواهب جمله است و از سوم هزاره هتوسع و تحول محور

 دیگر که ویژه به است؛ شهری مدیریت امور تسهیل هوشمند،

 آن غالب دیدگاه نمود و اداره را شهر سنتی، های شیوه با توان نمی

 حکمروایی تحقق به تهران کالنشهر سازی هوشمند که است

( در 18۱۱) نژاد امین کاوه .انجامید خواهد شهری مطلوب

 حکمروایی تحقق موانع و بسترها تحلیل ی با عنوانپژوهش

 سده ، بیان داشتند که در(سنندج شهر: موردی مطالعه)هوشمند 

 دور، راه ارتباطات و اطالعات های فناوری سریع توسعه معاصر،

جدید  ازشهرهای مختلفی های گونه به شهرصنعتی از گذار

 در و گیرمحور، اطالعاتی، فرا دیجیتال، دانش شهرهای: همچون

 الزامات از یکی. است نموده تسهیل را شهر هوشمند ها آن رأس

 به ناظر رویکردهای در تغییر هوشمند، شهرهای گیری شکل

 حکمروایی عنوان به آن از که است برشهرها حاکمیت و مدیریت

هوشمندسازی و هوشمندی به یکی از شود.  می یاد هوشمند

با  هصر جهت مواجهراهکارهای معا ارکان اصلی رویکردها و

 با هوشمند است. شهرهای مسایل ناشی از شهرنشینی بدل شده

 به توجه  با مطالعه این شوند و نتایج می آغاز هوشمند حکمروایی

 پس محورحکمروایی که دهد می نشان ارزیابی معیارهای

 چهارم رتبه در هوشمند مردم و تحرک محیط، ازمحورهای

شهرهوشمند،  تحقق موانع یاندرم است. قرارگرفته پذیری تحقق

 مانع مهمترین و توسعه مراکزتحقیق و متخصص نیروی کمبود

در  .رود می شمار به در شهرسنندج هوشمند محیط درتحقق

ا، راهبرده_گزارش تحلیلی حکمرانی در جهان پساکرونا چالش ها

 18۱۱در سال  ریزی و تعالی علوم هنری دفتر مطالعات، برنامه

بلکه ، پدیده جدید نیست د به وجود آورندهکرونا به خودی خو

دهد که طی تاریخ در  فرصت تسریع و جهش پدیدارهایی را می

تواند  ها می روشن است که محدودیتو حال انجام بوده 

جوامع و فضاهای  ،پس با وجود این بحران ساز باشد. فرصت

ترتیب  بدین .ار استآورتر مورد انتظ پایدار، هوشمند و تاب

سازی حکمروایی  پارادایم هوشمند در اساسی تحول یک ضرورت

و دستیابی به نظم نوین شهری ها  تبدیل تهدیدها به فرصتو 

مین دلیل تجدید ساختاردر تفکر، رفتار، ه بهشود.  احساس می

زیرا بایستی نظم نوین شهری  ؛ضروری استروش و اقدامات 

های جدید و هدفدار مدیریتی و  )شهرهای هوشمند( و شیوه

نظمی به وجود آمده موجود به  حکمروایی انتخاب و از آشوب و بی

دهی و توسعه و تعالی پایدار و  سوی خودنظمی و خودسازمان

همکاران در پژوهشی با  و پوراحمد معقول در آینده حرکت شود.

 تهران شهر الزامات و ها ضرورت تبیین: هوشمند عنوان شهر

 طور به که شهرها بیان داشتند 18۱8هوشمندی در سال  برای

 اند، مرتبط هم به که ای گسترده و پیچیده های چالش با ذاتی

 با متناسب شهرها شتابان رشد میان این در. هستند مواجه

 به ای فزاینده فشار و نیست هایشان زیرساخت گسترش ظرفیت

 از فراتر عبارتی به. کند می تحمیل شهری های زیرساخت

 از ها آن همواره بنابراین. است ها آن های قابلیت و ها ظرفیت

 های شیوه و نهادها رو، ازاین. برند می رنج نامطلوب پیامدهای

 حال در سرعت به و پیچیده جهان با قدیمی حاکمیت و مدیریت

 جدید مفاهیم هستند که از تضاد در اطالعاتی جامعه در تغییر

 عرصه در شهرها کنونی های چالش با مقابله جهت

 هوشمند و حکمروایی هوشمند شهر توسعه ی،شهر ریزی برنامه

 یک الزام و واقعیت ملموس، هوشمندسازی شهراست. بنابراین 

های جاری  بدون آن بسیاری از فعالیتاست و  پساکرونا دوراندر 

کرونا فصل جدیدی در زندگی ما  .شود دچار اختالل میشهر 

. ها و روزهایش مشخص نیست ایجاد کرده که هنوز تعداد ماه

زده است، ولی  هم هگرچه در نگاه اول کرونا نظم زندگی ما را با

نظمی  رسد علیرغم بی اگر موضوع را بهتر رصد کنیم، به نظر می

رفع نواقص زیرکی و ی ایجاد شده که با و نوین قبلی، نظم جدید

و  ای جدید را برای ما رقم زند تواند زندگی به شیوه کوچک آن می

کرونا ساخته شود چه شهری اما شهری که باید در پسا 

ها  شهری که مردم بتوانند با سبک جدیدی که کرونا به آن .است

از که  آموخته است زندگی کنند، شهری هوشمند و پیشرفته است

ها تا مراکز  مدیریت ترافیک تا سیستم حمل و نقل، از کتابخانه
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ها همه و همه تحت کنترل یک سیستم،  آموزشی و بیمارستان

یک شهر هوشمند به مسئوالن شهری  .شوند ردازش میآنالیز و پ

های  دهد به شکل مستقیم با جامعه و زیرساخت این اجازه را می

افتد و  شهری تعامل برقرار کنند و بتوانند به راحتی آنچه اتفاق می

این شهر هوشمند، با آمدن  .در حال تحول است را پایش کنند

های الزم برای  اختچون زیر س ،افتد یک ویروس به تالطم نمی

 ,.Lucchese, M)کنترل بحران را از قبل فراهم کرده است

& Pianta, M. 2020) .هوشمند در طول قرن  مفهوم شهر

گذشته به عنوان تلفیقی از ایده ها، در مورد اینکه چگونه فناوری 

توانند به بهبود کارکردهای شهری  های اطالعات و ارتباطات می

ها را ارتقا بخشند و  ابلیت رقابت آنکمک کنند، کارآمدی و ق

های  برای مسائلی مانند فقر و محرومیت اجتماعی و آسیب

های جدید ارائه دهد، ظهور یافت. شهرهای  حل محیطی راه زیست

ها در  ای از ابزارها و دستگاه هوشمند به عنوان مجموعه

شوند که جریان اطالعات، مردم،  های متنوع شناخته می مقیاس

ها اطالعات را یکپارچه  کنند. آن انرژی را تسهیل میمواد و 

ساخته و در خدمت اهداف خاص برای بهبود کارایی پایداری و 

دهند. شهرهای هوشمند،  کیفیت زندگی در شهرها قرار می

های نوین و افزایش تقاضای  متناسب با گسترش فناوری

 هایی به شوند و پنجره شهروندان، به امکانات جدید طراحی می

ها آخرین دستاوردهای  سوی دنیای جدیدی هستند که در آن

اند تا بشر شهرنشین امروزی بتواند  حوزه فناوری گردهم آمده

تری را تجربه کند. در این شهرها که  تر و ساده زندگی با کیفیت

شود، نیازهای افراد  های هوشمند طراحی می براساس زیرساخت

های روز دنیا  خرین فناوریبه روشی هوشمندانه و با استفاده از آ

ترین و  های فیزیکی، از مهم شود. اگرچه زیرساخت تأمین می

ترین نیازهای توسعه زندگی شهرنشینی هستند اما این  ضروری

روزها شهرها بیش از پیش به ابزارهای ارتباطی مبتنی بر 

های روز دنیا نیاز دارند. از این مفهوم شهرهای هوشمند  فناوری

های  ابزار مهم و راهبردی در روند توسعه ضرورتبه عنوان یک 

 هوشمند حکمرواییشهرهای آینده مورد توجه قرار گرفته است. 

(Smart Governance) هوشمند شهروند (Smart 

Citizen )زندگی  محیط (Smart Environment) و 

 Smart) هوشمند اقتصاد (Smart Home) هوشمند خانه

Economy )هوشمند نقل و حمل  (Smart 

Mobility)هوشمند انرژی (Smart Energy)  از

های اصلی شهرهای هوشمند و حکمروایی هوشمند به  مؤلفه

 است این واقعیت شمار می آیند که در ارتباط متقابل با هم هستند.

 مبحث در هوشمندانه شهرهای مالحظات اعمال با تاکنون که

 یافته دبهبو جهان کالنشهر دهها های مسئله شهری، حکمروایی

 همچنین و بعد نسل شهرهای هوشمندانه مدیریت برای. است

 ابتدا بایست می ارکان، سایر بین یکپارچگی و هماهنگی برقراری

 از جدید شکل این .یافت دست هوشمند حکمروایی به

 خدمات منفعل کنندگان مصرف از را شهروندان حکمروایی،

 نوع درباره نندتوا می که کند می تبدیل فعال بازیگران به شهری

 راستا، هدف این در کنند. اظهارنظر دارند نیاز آن به که خدماتی

دوران  در هوشمند حکمروایی تاثیرات تحلیل و بررسی پژوهش

است و با عنایت  سمنان و معقول شهر پایدار توسعه  بر پساکرونا

 حکمروایی توان به سواالت وضعیت به موضوع پژوهش، می

مشهود،  متغیرهای و سنجش آن با سمنان شهر در هوشمند

 زیر و ها و شاخص سمنان شهر در هوشمند حکمروایی وضعیت

در  شهری هوشمند حکمروایی در اثرگذار و دخیل های شاخص

 و کرونا مخرب آثار ها در کاهش سمنان و سنجش تأثیرات آن

سمنان، پاسخ  تعالی و پایدار پیشرفت، توسعه در آن تأثیرگذاری

نقش و  توان به بررسی اهداف اصلی پژوهش می داد. همچنین از

 های شاخص و هوشمند ضرورت شهرهای هوشمند و حکمروایی

 سنجش تأثیرگذاری و کرونا مخرب آثار در پساکرونا و کاهش آن

 پیامدهای تعالی سمنان، بررسی پایدار و ،توسعه پیشرفت در آن

و  رپایدا و هدفدار توسعه بر آن های شاخص و هوشمند حکمروایی

 پیشرفت و پایدار و هدفدار توسعه به پیشرفت وتعالی، دستیابی

و  هوشمند، هدفدار سمنان و حکمروایی برای شهر وتعالی

شهر، شناسایی و تحلیل فاکتورهای دخیل و اثرگذار  خالقانه

ها و  شاخص بندی شهرسمنان و اولویت هوشمند حکمروایی

در شرایط فاکتورهای حکمروایی هوشمند )نظم نوین شهری( 

 اشاره نمود. پساکرونا در شهر سمنان

 

 کار  ها و روشداده
استفاده  تأییدی_اکتشافی عاملی در روش تحقیق، از تحلیل
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شده است. لذا این پژوهش با ماهیت اکتشافی، مبتنی بر 
سواالتی است که محققان با کمک مبانی نظری و اجرای 

ن برای پیمایش، الگوی ساختاری مبتنی بر نیاز شهر سمنا
 اند. در ارائه نموده هوشمند های دستیابی به حکمروایی مؤلفه
 از پس است. شده نیز استفاده پرسشنامه ابزار از تحقیـق ایـن

 نخبگان از متشکل نفری 22 نمونه با متغیرها بررسی و تحلیل
شهری،  ریزی شهرسازی، برنامه مختلف های حوزه خبرگان و

 پرسشنامه اطالعات، ریشهری، شهرهوشمند و فناو مدیریت
 بین در آزمایشی صورت به نفـر 81 تعداد طراحی و به  ای اولیه

 سپس شد. تأیید پرسشنامه پایایی و اعتبار و توزیع شهروندان
 شامل دسترس در نمونـه حجم براسـاس اصـلی پرسشنامه

براساس تجربه و شناخت نمونه در دسترس )شد  توزیع نفر 821
 مبتنی پرسشنامه، پیمایش اجرای در ستفادها مورد . ابزار(محقق

 موافقت میزان دهندگان پاسخ که است لیکرت تایی پنج طیف بر
 درج آن در را پژوهش سواالت به نسبت خود مخالفت یا

هوشمند  حکمروایی متفاوت جوانب پوشش منظور به. اند نموده
 اساس بر که شد لحاظ پرسشنامه در سوال 8۱شهر سمنان 

 نظرات و گذشته تحقیقات از شده ستخراجا های مؤلفه
از این رو روش تحقیق، اکتشافی  .شدند تدوین نظران، صاحب

های مرسوم که به شیوه قیاسی، به دنبال  بوده و بر خالف روش
های از قبل موجود هستند،  تأیید مدل نظری با استفاده از نظریه

عنی فن پردازد بلکه با استفاده از فن اکتشافی استقرایی )ی نمی
تحلیل عاملی اکتشافی( در پی کشف متغیرهای مستقل وابسته 

  SEMو سپس با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری 
)تحلیل عاملی تأییدی( به دنبال بهترین الگوی ساختاری با 

 تأیید روابط چندگانه متغیرهای مستقل و وابسته است. 
 

 مشخصات نمونه تحقیق .1جدول

 خبرگان و نمونه نخبگان امهنمونه  پرسشن
 به پساکرونا دردوره شهری هوشمند حکمروایی نقش محتوایی و صوری روایی تعداد نوع

 تحلیل مدل با شهری پایدار تعالی و توسعه منظور
 با SEM سازیومدل تاییدی-اکتشافی عاملی

AMOSسمنان موردی؛شهر مطالعه ؛ 

 سطح تعداد

پرسشنامه 
 لیکرت

22 

 حتواییم و صوری روایی
 استخراج دلیل به پرسشنامه

 و پژوهش ادبیات از ها گویه
 نظرات اساس بر آنها تأیید

 حوزه خبرگان و اساتید
 و هوشمند شهرسازی،شهر

 و اطالعات فناوری
 .شد تایید ،(فاوا)ارتباطات

عضو هیات علمی دانشگاه در حوزه شهرسازی و 
 معماری ،برنامه ریزی شهری، مدیریت شهری،شهر

 هوشمند و فناوری اطالعات
2 

 استاد،
استادیار و 

 دانشیار

 دکتری 0 مدیران و معاونت حوزه های مختلف شهری پایایی تعداد نوع

پرسشنامه 
 اولیه

 آلفای تعین پایایی یا ضریب 81
 با عدد ضریب: کرونباخ

1۱۱/4 
 و نمونه در دسترس

 دکتری 8 معاونان شهرسازی و معماری شهرداری سمنان

 8 اطالعات فناوری و هوشمند ققان حوزه شهرمح
کارشناسی 

ارشد و 
 دکتری

 پرسشنامه
 اصـلی

821 
مدیران شهری شهرداری ها، حوزه معاونت شهرسازی 

 و معماری
8 

کارشناس 
ارشد و 
 دکتری

 دهندهتعداد پاسخ ناحیه منطقه
 8 های مردم نهاد سمنانشوراهای شهر و سمن

کارشناسی 
 -ارشد

 1 دکتری
1 ۱4 

  22 جمع 245 2
8 114 

 پایدار تعالی و توسعه منظور به پساکرونا دردوره شهری هوشمند حکمروایی نقش
 ؛مطالعه AMOS با SEM ومدلسازی تاییدی-اکتشافی عاملی تحلیل مدل با شهری

 سمنان موردی؛شهر
2 

1 25 

2 04 

8 55 
8 - 84 
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 با مقابله که برایهمچنین مدل مفهومی پژوهش نشان می دهد 
 موجود و مرسوم های روش نامعمول، و نوپدید ویروس این

نخواهد داد و  شهرهای ما جواب در مدیریتی و حکمروایی
بایست یک نظم جدید تحت عنوان حکمروایی هوشمند و  می

های نوین مدیریتی و  عنوان شیوه شهرهای هوشمند و به
ظمی موجود دوران ن حکمروایی را انتخاب نمود و از آشوب و بی

کرونا به سوی نظم و خودسازماندهی در آینده و دوران پساکرونا 
 حرکت کرد.

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 1041، نگارندگان،(پساکرونا در سامان به کرونا آشوب از حرکت)هوشمند  حکمروایی مفهومی مدل .9شکل

 
نتایج اعتبار روایی سازه ابزار مورد استفاده، با بررسی 

های مستخرج به دست آمد؛ به نحوی که  سازه بارهای عاملی
بودند.  0/4ها حداقل  بارهای عاملی هریک از گویه

(Estabrook & Neal, 2013: 225)  در خصوص
ها، دقت الزم به عمل آمد تا سواالت  پایایی نیز در طراحی گویه

از سادگی و وضوح کافی برخوردار باشند. به این منظور، از 
و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده  آزمون قابلیت اعتماد

است. با توجه به اینکه این ضریب برای هریک از عوامل 
است؛ بنابراین، پرسشنامه از پایایی  8/4استخراج شده، بزرگتر از 

ها با استفاده از  قابل قبولی برخوردار است. تجزیه و تحلیل داده
روش تحلیل عاملی انجام شده است که با عنوان روش 

شود. محقق با استفاده از این  استقرایی شناخته می_افیاکتش
های اصلی پژوهش بر  روش، نخست اقدام به استخراج سازه

های پرسشنامه نموده است که در قالب متغیرهای  اساس گویه
ها، از دو روش  اند. در تجزیه و تحلیل داده نامشهود نمود یافته

پژوهش( و  های اصلی تحلیل عاملی اکتشافی )استخراج سازه
تحلیل عاملی تأییدی )آزمون اعتبار مدل ساختاری( استفاده 

های پژوهش،  شده است. در ادامه برای اطمینان، از اعتبار مؤلفه
های نیکویی برازش استفاده شده است و مقدار  از شاخص

اند. در این پژوهش، پس از  هریک از آن ها بررسی شده

هش، از روش تحلیل عاملی اطمینان از روایی و پایایی ابزار پژو
های متشکل از متغیرها( استفاده شده  اکتشافی)شناخت سازه

است. این روش بر اساس ماتریس همبستگی، متغیرهای دارای 
ارتباط شدید )بدون توجه به جهت ارتباط( را شناسایی و در 

کند. تحلیل عاملی، نوعی  های متمایز را معرفی می مقابل، سازه
هدف آن، ساده کردن ماتریس همبستگی  روش آماری است که

ها را بر حسب تعداد  که بتوان آن بین متغیرهاست؛ به طوری
های زیربنایی، تبیین کرد. به عبارت دیگر، هدف  کمی از عامل

تحلیل عاملی، مختصر و مفیدکردن اطالعات به دست آمده از 
ها به مجموعه  تعداد زیادی متغیر مورد مشاهده و تبدیل آن

ها با حداقل از دست دادن اطالعات است.  تری از عامل کوچک
(Hox et al .,2017  .) به منظور اجرای تحلیل عاملی، باید

ها  های اساسی آن توجه نمود. این مفروض به پیش فرض
 -2گیری متغیرها، کمی باشند.  مقیاس اندازه -1عبارتند از: 

برخی حجم نمونه کافی برای تحلیل عاملی وجود داشته باشد. 
را برای متغیر به آزمودنی، قابل  24به  1از پژوهشگران، نسبت 

 24دانند؛ یعنی به ازای هریک شاخص یا نشانگر،  قبول می
برای هر عامل، حداقل  -3آزمودنی یا پاسخگو ضروری است. 

های با  عامل -4متغیر، شاخص یا نشانگر الزم است.  2
 -5شوند.  می درصد، از تحلیل کنار گذاشته 5واریانس زیر 
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باشند، از تحلیل کنار  1ها کمتر از  هایی که مقدار ویژه آن عامل
 ها برای تحلیل عاملی مناسب بودن داده -6روند.  می

(McDonald,2014.)  در اجرای این روش برای اطمینان
الکین  _مایر –از کفایت تعداد نمونه اخذ شده از شاخص کیسر 

رایط مطلوب باید بیش از شود که مقدار آن در ش استفاده می
باشد. همچنین برای اطمینان از معنادار بودن ماتریس  2/4

همبستگی میان متغیرهای پژوهش، از آزمون بارتلت استفاده 
گردد. مقدار معناداری این آزمون مالک اطمینان از وجود  می

همبستگی قوی میان متغیرهای سنجش در سطح جامعه است 
آمده برای این  د. مقادیر به دستباش 45/4که باید کمتر از 

اند که نشان از کیفیت مطلوب  ها در جدول ارائه شده شاخص
 ها جهت اجرای تحلیل عاملی دارد.  داده

 

 و آزمون بارتلت KMOمقادیر شاخص . 9جدول 
-مایر -کفایت نمونه گیری کیسر

 KMOالکین
112/4 

 
آزمون 
 بارتلت

Chi-Square 822/101 

 Df 244 )درجه آزادی( 

 Sig 444/4 )سطح معناداری( 

 
های پیشرفته  سازی معادالت ساختاری، یکی از آزمون مدل

سازی  آماری و از خانواده رگرسیون چند متغیره است. مدل
معادالت ساختاری در حقیقت همان روش تحلیل 

تأییدی است که اساساً روشی برای آزمون فرضیه است. _عاملی
ها یا متغیرهای مکنون  اعتبار سازههدف این روش، اطمینان از 

شناسایی شده در سنجش پدیده مورد نظر است. همچنین این 
روش، دقت نشانگرهای انتخاب شده که معرف یا برازنده متغیر 

(. 1810دهد )هومن،  مکنون هستند را مورد آزمون قرار می
طور کلی، ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی چندین مشخصه  به

ارد. در این تحقیق از مشخصه نسبت مجذور خی به برازندگی د

ریشه میانگین، مجذورات پس         درجه آزادی 
( و GFI، شاخص نیکویی برازش ) (RMRها ) مانده

مقدارتعدیل یافته شاخص برازندگی برای درجه آزادی 
(AFGIاستفاده شده است. آزمون )  های مجذور خی، این

پراشی بین متغیرهای  الگوی هم فرضیه که مدل مورد نظر با
آزماید. مقادیر کوچک نسبت  مشاهده شده هماهنگ است را می
دهنده برازندگی بیشتر مدل  مجذور خی به درجه آزادی، نشان

(؛ به معنی RMRمانده ) است. ریشه میانگین مجذورات پس
تفاوت بین عناصر ماتریس مشاهده شده در گروه نمونه و 

بینی شده با فرض درست بودن  یا پیشعناصر ماتریس برآورد 
برای مدل آزمون به صفر  RMRمدل مورد نظر است. هرچه 

و  GFIتر باشد، مدل برازش بهتری دارد. شاخص  نزدیک
AGFI ( برعکس 1۱1۱توسط جارزکاگ و سوریوم )
های دیگر در این بخش تحت تأثیر حجم نمونه قرار  شاخصه

ندازه نسبت به نبود آن، دهد که مدل تا ا گیرند و نشان می نمی
 ۱4/4برازندگی بهتری دارد. مقدار این دو شاخص باید بزرگتر از 

(. 1810باشد، تا مدل مورد نظر پذیرفته شود. )هومن، 
( معتقد هستند که ضرایب 1۱۱1استینکامپ وون تریجپ )

مسیر بین هریک از سواالت و عوامل و همچنین بین عوامل و 
که معنادار باشد، دلیلی از وجود متغیر مکنون کل در صورتی 

روایی همگرایی اولیه در ابزار پژوهش است. عالوه بر این، در 
باشد، نشانه ای از وجود روایی  5/4صورتی که ضرایب باالتر از 

همگرایی کامل و بسیار خوب در ابزار پژوهش است. در این 
افزار  پژوهش، برای اجرای روش تحلیل عاملی تأییدی، از نرم

AMOS های  ها، ابعاد و گویه کمک گرفته شده است. شاخص
ای و مصاحبه و پرسش  های کتابخانه تحقیق نیز با توجه بررسی

اطالعات،  فناوری و از محققان حوزه شهرهای هوشمند
ها در  ها و گویه ها و توصیف هر یک از این شاخص شاخص
 نشان داده شده است.  8جدول

 
 حکمروایی هوشمند همان شهرها و یا مدیریتی نوین های نظم شاخص .9جدول

 توصیف شاخص

 اقتصاد

  1هوشمند

مقصود از اقتصاد هوشمند، عمدتا کسب و کار الکترونیکی، بازرگانی و تجارت الکترونیکی، بهره وری بیشتر، تولید و ارائه 
. است مدل های کسب و کار جدیدو همچنین ارائه محصوالت، محتوا و خدمات با انواع  2خدمات پیشرفته با محوریت فاوا

 شود.(ها و بوم سازگان هوشمند )مثل کسب و کار الکترونیکی و کارآفرینی دیجیتالی میاقتصاد هوشمند سبب ایجاد خوشه

شهروندان 

 9هوشمند

اغل مقصود از مردم هوشمند، شهروندانی دارای مهارت های کار با پایانه ها و سامانه های الکترونیکی، اشتغال در مش
فاوامحور، دسترسی مردم به آموزش و پرورش، منابع انسانی و مدیریت ظرفیت های انسانی درون یک جامعه فراگیر 
با هدف ترویج خالقیت و توسعه نوآوری ها می باشد. این ویژگی، مردم و جامعه را قادر می سازد تا پایگاه داده هایی 
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از آنها استفاده کنند تا بتوانند از این داده ها در تصمیم گیری، تولید  را ایجاد کرده و در صورت نیاز آنها را پردازش و
 محتوا و اراده خدمات و محصوالت، بهره برداری نمایند.

زیرساخت های  

 9هوشمند

 خدمات، ارائه شدن بهتر راستای در اطالعاتی و ارتباطی های تکنولوژی هوشمند،استفاده های زیرساخت رسالت مهمترین
 و دولت در اثربخشی و شفافیت گویی، پاسخ های مولفه افزایش و گیری تصمیم در بیشتر مشارکت به وندانشهر تشویق
 انتخاب توانند می که هایی گزینه و خدمات ارائه سیاسی، فرایندهای مورد در دانش و اطالعات به شهروندان دسترسی تامین
 شهروندان،ترغیب به بخشی طریق؛آگاهی از شهروندان فعال مشارکت به اطالعات به دسترسی انفعالی حالت تبدیل.نمایند

اصلی ترین ابزار برای نیل به هدف فوق، فاوا )شامل .باشد می شهروندان با مشورت و سیاسی مشارکت به شهروندان
زیرساخت های سخت و نرم و روساخت های خدماتی( است که با فرایندهای هوشمند و افزایش مشارکت، فعال شده و 

مورد نیاز خود را از داده های در دسترس، تأمین می کند. در اینجا، اهداف هوشمند شامل شفافیت و در دسترس قرار سوخت 
 دادن اطالعات در بستر خدمات الکترونیکی با کمک فاوا و دولت الکترونیکی است.

تحرک 

 9هوشمند

 2ا لجستیک، ترابری و مدیریت زنجیره تامینمقصود از تحرک هوشمند، کارکرد سامانه های یکپارچه آماد و پشتیبانی ی
است که به وسیله فاوا پشتیبانی می شود. برای مثال، سیستم های حمل و نقل ایمن، به هم پیوسته و سازگار با محیط 
زیست را می توان شامل ترامواها، اتوبوس ها، قطارها، مترو، خودروها، موتورها، دوچرخه ها و عابرین پیاده که بنا به 

تضا از یک یا چند روش حمل و نقل استفاده می کنند، دانست. تحرک هوشمند، اولولیت را بر روی استفاده از گزینه اق
های غیر موتوری پاک تر برای جا به جایی قرار می دهد و باید اطالعات معتبر در مورد مسیر و سیستم حمل و نقل 

ت بتوان در هزینه ها صرفه جویی کرد و از افزایش انتشار در دسترس عموم قرار گیرد تا با استفاده از این اطالعا
گازهای گلخانه ای جلوگیری به عمل آورد و سازوکاری ایجاد کرد تا مدیران حمل و نقل شبکه ای بتوانند خدمات 

 خود را بهبود و بازدهی رفت و آمد و جابه جایی شهروندان در شهر را افزایش دهند.

 محیط زیست

 7هوشمند

زیست هوشمند، تمرکز بر انرژی هوشمند که شامل مواردی مثل انرژی های تجدید پذیر، شبکه های انرژی در محیط 
فاوا محور، سیستم های اندازه گیری، کنترل و پایش آلودگی، نوسازی ساختمان ها و مراکز رفاهی، ساختمان های 

تی مثل بهره وری در استفاده از جایگزینی سبز . برنامه ریزی سبز شهری، قرار گرفته است و در کنار آن به موضوعا
منابع در راستای رسیدن به اهداف فوق پرداخته می شود. خدمات شهری مثل روشنایی معابر، مدیریت پسماند، سیستم 
های تخلیه فاضالب، سیستم های منبع آبی که جهت کاهش آلودگی و بهبود کیفیت آب مورد استفاده قرار می گیرند، 

 محیط زیست هوشمند می باشند.مثال های بارز 

 زندگی

 8هوشمند

مقصود از زندگی هوشمند، سبک های زندگی، رفتار و عادات مصرف که در نتیجه به کارگیری فاوا به وجود آمده اند، 
می باشد. از زندگی هوشمند به عنوان یک زندگی سالم و امن در یک شهر با فرهنگ، با طراوت و با امکانات متنوع 

در برگیرنده استانداردهای اقامتی بسیار باال و خانه های با کیفیت می باشد نیز تعبیر می شود. زندگی  فرهنگی که
 هوشمند، با سطح باالیی از انسجام اجتماعی و سرمایه های اجتماعی نیز مرتبط است.

 18۱5های مجلس، مرکز پژوهش

 

حال برای عملیاتی ساختن مفهوم شهر هوشمند، الزم 
هر یک از شش مؤلفه آن که در جدول باال مشهود است تا 

منظور، هر یک از  تر خرد کرد. بدین است را به اجزای کوچک
شش مشخصه شهر هوشمند به عوامل تشکیل دهنده آن 

شوند و برای سهولت عملیاتی نمودن آن، برای هر  تقسیم می
ها اشاره  های آن ترین شاخص یک از این شش مؤلفه، به مهم

 & Klein) لحاظ شده است. 0ه در جدول شود ک می

Kaefer, 2008). 

1. Smart Economy 
 فناوری اطالعات و ارتباطات .2

3. Smart Citizens 
4. Smart Infrastructure 
5. Smart Mobility 
6. Supply Change Management 
7. Smart Environment 
8. Smart Living 
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 حکمروایی هوشمند همان شهرها و یا مدیریتی نوین های نظم ها و گویه شاخص .9جدول

 گویه ها ابعاد شاخص

 اقتصاد

 هوشمند

 نوآوری روحیه
به تحقق و توسعه نرخ اشتغال در بخش  GDPمیزان درصد اختصاص یافته از 

 ای درصد اختراعات ثبت شده به تعداد شهروندان علوم تخصصی و حرفه

 نرخ خود اشتغالی،درصد مشاغل جدید به وجود آمده کارآفرینی

 wtoتشکیل ستاد مرکزی اقتصاد طبق مقررات  شهر اقتصادی وجهه

 میزان تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر شاغل اقتصاد بودن بارور و فعال

 نرخ بیکاری و میزان اشتغال پاره وقت  کار بازار پذیریانعطاف

 المللی بین جایگاه
درصد  درصد حمل و نقل هوایی مسافر، المللی،های دارای برند بینتعداد شرکت

 حمل و نقل هوایی بار

شهروندان 

 هوشمند

 تحصیلی مدرک سطح
 شهروندان

لی و تعداد افراد دارای تحصیالت عا تعداد مراکز دانشگاهی، تعداد دانشجویان،
 های خارجهمیزان مهارت در زبان

 در یادگیری به تمایل میزان
 عمر طول

میزان ساعات مطالعه،درصد شرکت در کالس های آموزشی و درصد شرکت در 
 دوره های یادگیری زبان

 نرخ اجتماع ها و قومیت های خارجی و تعداد افراد متولد شده در خارج از کشور اجتماعی و قومی تکثر

 میزان انعطاف پذیری شهروندان در پذیرش شغل جدید شهروندان پذیریافانعط

 شهم افراد شاغل در صنایع خالق شهروندان خالقیت

 خود شهر به مندیعالقه
تعداد رای دهندگان در انتخابات شورای شهر ،درصد مهاجر پذیر بودن محیط، 

 میزان دانش در مورد قوانین شهری

 تعداد رای دهندگان در انتخابات شورای شهر و میزان مشارکت در امور داوطلبانه اعیاجتم زندگی در مشارکت

های  زیرساخت

 هوشمند

کارآمدی و اثربخشی و 
 مشارکت در تصمیم گیری

 (خدماتی های روساخت و نرم و سخت های زیرساخت شامل) فاوا
دولت  رد اثربخشی و شفافیت گویی، پاسخ های مولفه افزایش دولت الکترونیک و

 و دموکراسی الکترونیک
 به بخشی طریق؛آگاهی فرایندهای هوشمند شهری و افزایش مشارکت از

 شهروندان با مشورت و سیاسی مشارکت به شهروندان شهروندان،ترغیب

 شفاف بودن
 کمک با الکترونیکی خدمات بستر در اطالعات دادن قرار دسترس در و شفافیت

 الکترونیکی دولت و فاوا
 سیاسی فرایندهای مورد در دانش و اطالعات به شهروندان دسترسی تامین

 تحرک هوشمند

دسترسی به امکانات در سطح 
 محلی

نسبت شبکه حمل و نقل عمومی به تعداد شهروندان و رضایت نسبت به دسترسی 
 و کیفیت حمل و نقل عمومی

دسترسی به امکانات در سطح 
 المللیبین

 قبیل کشورهای مختلف، شرکت های متنوع و ...المللی از های بیندسترسی

دسترسی به زیرساخت های 
 فناوری اطالعات و ارتباطات

 تعداد کامپیوترهای شخصی در منازل و دسترسی به اینترنت پهن باند در منزل

سیستم های حمل و نقل 
 نوین، پایدار و امن

 صرفه سهم تحرک سبز،ترافیک امن و استفاده از ماشین های مقرون به

 محیط زیست

 هوشمند

 میزان ساعت های آفتابی روز و میزان فضای سبز شرایط طبیعی و محیطی

 نرخ بیماری های تنفسی –درصد ذرات معلق  –اوزن  آلودگی های محیطی

 حفاظت از محیط زیست
میزان تالش های فردی در حفاظت از طبیعت نوع تفکرات در خصوص حفاظت از 

 طبیعت
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 استفاده بهینه از آب و استفاده بهینه از برق بع پایدارمدیریت منا

 زندگی

 هوشمند

 درصد حضور در سینما،درصد بازدید از موزه ها و درصد حضور در تئاترها امکانات فرهنگی

 شرایط بهداشتی
نرخ امید به زندگی،نسبت تخت های بیمارستان به جمعیت شهروندان،نسبت تعداد 

 میزان رضایت از کیفیت نظام سالمتپرشکان به ساکنان شهر و 

 نرخ جرم و جنایت،نرخ مرگ بر اثر حمله و میزان رضایت از ایمنی شخصی امنیت فردی

 کیفیت مسکن
درصد میزان رعایت حداقل استانداردهای ساخت و ساز، میانگین تعداد افراد ساکن 

 در هر منطقه  و میزان رضایت از وضعیت مسکن

 ورشامکانات آموزش و پر
نسبت تعداد دانش آموزان به ساکنان هر منطقه ، میزان رضایت از سیستم آموزشی 

 و میزان رضایت از کیفیت نظام آموزشی

 تعداد مکان های توریستی جذاب، تعداد شب های اقامت توریست جذابیت های توریستی

 میزان آمادگی در برابر فقر و نرخ فقر انسجام وحدت اجتماعی

 
 ورد مطالعه، استان سمنان است و استان سمنان درمحدوده م

دقیقه عرض  1۱درجه و  88دقیقه تا  12درجه و  85فاصله 
  به لشما از و دارد ارقر  شرقیدقیقه طول  52درجه و  51شمالی 
 از ن،سااخر نستاا به قشر از ن،گلستا و رانندزما یها استان

 انتهر و قم یهانستاا به بغر از و نصفهاا نستاا به بجنو
، مربع مترکیلو ۱80۱1 رـبابر سعتیو با نستاا ینه و اشد ودمحد

  از صددر 5/۱ه و شد قعوا زلبرا یها کوه شتهر جنوبی منطقه در

 
بر اساس طرح  .ستا داده صاـختصا دوـخ هـب را روـکشمساحت 

ست. ا و گردشگریخدماتی  ن،سمنا شهر صلیا دعملکرجامع، 
اساس طرح جامع و تفصیلی مصوب، شهر سمنان )دارالمرحمه( بر 

دارای سه منطقه و هشت ناحیه و چهل محله است که در این 
های  جانبه معیارها و شاخصتحقیق به خاطر پوشش کامل و همه

ها در حکمروایی هوشمند این شهر، محدوده  موثر و استخراج آن
 اند. تحقیق هر سه منطقه و نواحی شهر سمنان لحاظ شده

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرداری سمنان)نگارندگان( ،1041بندی شهر سمناننقشه منطقه .9شکل 

 

 نتایج تفسیر و شرح
نشان  5بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی که در جدول

هوشمند؛  شهروندان :اول داده شده است؛ شش عامل، عامل
هوشمند؛  اقتصاد: سوم زیرساخت هوشمند؛ عامل :دوم عامل

 پویایی  و تحرک: پنجم وشمند؛ عامله زندگی: چهارم عامل
با مقادیر ویژه  هوشمند زیست محیط: ششم هوشمند و عامل

درصد از واریانس کل  18۱/25داشتند و روی هم  1باالتر از 
کنند اما سهم عامل اول یعنی شهروندان  پرسشنامه را تبیین می



 ... های  ریزی کالبدی سکونتگاه ادراک محیطی در برنامه ردکروی تأثیرتحلیل   :و همکار یزیار            88
 

 28۱/82گیرتر است و  ها چشم هوشمند نسبت به بقیه عامل
ها از  کند. برای تعیین تعداد عامل نس را تبیین میدرصد واریا
استفاده شده است. بنابراین در  KMOالکین-مایر-معیار کیسر

هایی که بامعنا بوده و به احتمال  مرحله بعد برای استخراج عامل
دهد، عمل پردازش فقط  زیاد زیر بنای آزمون را تشکیل می

تعیین اینکه هر برای استخراج پنج عامل ادامه داده شد. برای 
متغیر )شاخص فرعی( بر روی کدام عمل نشسته است فقط 

هایی انتخاب شد که حداقل بار عاملی باالیی بر روی  شاخص
شاخصی که در مرحله اول  00های دیگر نداشته باشد. از  عامل

شاخص بار عاملی باالی  81شناسایی شدند، در تحلیل عاملی 
داده شده است. با در نظر نشان  14را داشتند که در جدول 0/4

اند و با  ها بار شده هایی که بر روی آن گرفتن عوامل و شاخص
ها، عناوین مناسبی  توجه به میزان همبستگی هر یک از شاخص

ها انتخاب شد. سپس برای شناسایی متغیرهای  را برای آن
ها،  مربوط به هر عامل و نیز به منظور تفسیرپذیر نمودن عامل

شیوه وریماکس استفاده شد. بررسی  چرخش عاملی به
متغیرهای مربوط به عامل اول نشان داد که این متغیرها مربوط 

 های مهارت و شهروندان )توانایی تحصیلی مدرک به سطح
 عامل، این که است اطالعاتی های  ازفناوری استفاده در شهروند

عمر و  طول در یادگیری به تمایل فنی(، میزان و علمی سواد
اجتماعی در جامعه شهر سمنان است که این  و قومی تکثر

به عنوان اولویت اول  28۱/82عامل با درصد واریانس 
 در سامان به آشوب از حرکت)هوشمند شهر سمنان  حکمروایی

گذاری شد.  تحت عنوان شهروندان هوشمند نام (پساکرونا
حکمروایی هوشمند،  دوم عامل به مربوط متغیرهای بررسی
 های مؤلفه به افزایش مربوط متغیرها این که داد نشان

 شهر، دموکراسی در اثربخشی و شفافیت پاسخگویی،
مشارکت،  افزایش و شهری هوشمند الکترونیک، فرایندهای

 دسترسی و تأمین اطالعات دادن قرار دسترس در و شفافیت
اطالعات است که این عامل با درصد واریانس  به شهروندان

هوشمند شهر سمنان  ت دوم حکمرواییبه عنوان اولوی 211/1
و تحت عنوان  (پساکرونا در سامان به آشوب از حرکت)

 های هوشمند شناخته شده است. همچنین بررسی زیرساخت
 درصد که این متغیر با داد نشان سوم عامل به مربوط متغیرهای
 شهر هوشمند حکمروایی سوم اولویت عنوان به 588/1واریانس
 عنوان تحت و( پساکرونا در سامان به بآشو از حرکت) سمنان
های  و اقتصاد هوشمند با مؤلفه شده شناخته هوشمند اقتصاد
 بارور و فعال و شهر اقتصادی کارآفرینی، وجهه و نوآوری روحیه
المللی شهر  بین کار و جایگاه بازار پذیری اقتصاد، انعطاف بودن

 نوین نظم در و پژوهش های تحلیل به توجه با سمنان است که
 به نیاز هوشمند اقتصاد هوشمند، حکمروایی یعنی شهری

 و دارد سمنان شهر در نوآورانه روحیه و کارآفرینی زیرساخت
 سمنان شهر المللی بین جایگاه ارتقاء ساز زمینه هوشمند اقتصاد
های پژوهش نشان داد که  بررسی و تحلیل .شد خواهد

به  552/2انس متغیرهای مربوط به عامل چهارم با درصد واری
 حرکت)هوشمند شهر سمنان  عنوان اولویت چهارم حکمروایی

و تحت عنوان زندگی هوشمند  (پساکرونا در سامان به آشوب از
 فرهنگی، شرایط شناخته شده و این متغیرها مربوط به امکانات

مسکن است که نیازمند  فردی، کیفیت بهداشتی، امنیت
همچنین بر اساس  ریزی دقیق است. سازی و برنامه مفهوم

هوشمند با  پویایی و های پژوهش، شاخص تحرک خروجی
درصد واریانس به عنوان اولویت پنجم  418/5درصد واریانس 

 در سامان به آشوب از حرکت)هوشمند شهر سمنان  حکمروایی
های  دهد مؤلفه می شناخته شده است که نشان (پساکرونا
 در امکانات هب محلی، دسترسی سطح در امکانات به دسترسی

 اطالعات فناوری های زیرساخت به المللی، دسترسی بین سطح
امن در  و پایدار نوین، نقل و حمل های ارتباطات و سیستم و

رسیدن به حکمروایی هوشمند شهر سمنان تأثیر گذار هستند. 
ششم  های پژوهش نشان داد که عامل بررسی و تحلیل

به  110/0یانس حکمروایی هوشمند شهر سمنان با درصد وار
 از حرکت)هوشمند شهر سمنان  عنوان اولویت ششم حکمروایی

زیست  و تحت عنوان محیط (پساکرونا در سامان به آشوب
زیست  مربوط محیط متغیرها این هوشمند شناخته شده که

 های محیطی، آلودگی و طبیعی های شرایط هوشمند با شاخص
پایدار شهر  منابع زیست و مدیریت محیط از محیطی، حفاظت
حاکی از آن است که ، 5 دست آمده در جدول هستند. نتایج به

حرکت به سمت نظم نوین شهری در دوران پساکرونا یعنی 
همان شهرهای هوشمند با توجه به افزایش جمعیت و تغییر 
ساختار روابط بین افراد امری اجتناب ناپذیر است و به دلیل 

رود ما نیز برای  یسازی پیش م اینکه جهان به سمت هوشمند
تعامالت و ادامه حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی خویش 
ناگزیر به پیوستن به این جریان هستیم و این امر بدون داشتن 

ممکن  شهر هوشمند و شهروند هوشمند تقریباً محال و غیر
است که نتایج تحلیلی پژوهش نیز این عامل را تأیید نموده و 

لیلی پژوهش نشان داده که امروزه صحه گذاشته است. نتایج تح
استفاده وسیع از فناوری اطالعات و ارتباطات در جامعه شهری 
مثل سمنان، تمرکز جغرافیایی خدمات را نیز تغییر داده و موجب 
ظهور خدمات شهری هوشمند شهری شده است و نخستین گام 
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پذیری این نظم نوین )شهر هوشمند( و حرکت در  در تحقق
هوشمند شهری در سمنان، آشنایی شهروندان  جهت حکمروایی

کارگیری آن در زندگی  با فناوری اطالعات و ارتباطات و به
 روزمره خود و پذیرش اثرگذاری آن است.

 
 های متغیر مستقل و وابسته با استفاده از نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی مؤلفه. 9جدول

 نام متغیر
نام 

 شاخص
 ها(هها )گویگزاره

 
بارهای 
 عاملی

مقدار 
 ویژه

درصد 
 واریانس

واریانس 
 تجمعی

مقدار 
 آلفا

عامل اول: 
 شهروندان
 هوشمند

Q1 211/4 سطح مدرک تحصیلی شهروندان  
 
 
854/2 

 
 
 
28۱/82 

 
 
 
28۱/82 

 
 
 
182/4 

Q2 514/4 میزان تمایل به یادگیری در طول عمر 
Q8 5۱۱/4 تکثر قومی و اجتماعی 
Q۱ 112/4 انعطاف پذیری شهروندان 
Q0 224/4 خالقیت شهروندان 
Q1 510/4 عالقه مندی به شهر خود 

Q5 250/4 مشارکت در زندگی اجتماعی 

 عامل دوم:
زیرساخت 
 هوشمند

Q81 
 پاسخ های مولفه افزایش دولت الکترونیک و

 دولت  در اثربخشی و شفافیت گویی،
81۱/4 

8۱1/1 211/1 1۱0/01 148/4 
Q8۱ 551/4 دموکراسی الکترونیک 
Q08 282/4 فرایندهای هوشمند شهری و افزایش مشارکت 
Q18 5۱1/4  اطالعات دادن قرار دسترس در و شفافیت 

Q00 280/4 اطالعات به شهروندان دسترسی تامین 

 
 عامل سوم:

 اقتصاد
 هوشمند

Q25 828/4 فرینیروحیه نوآوری و کارآ 

۱82/1 588/1 42۱/0۱ 818/4 
Q15 55۱/4 اقتصاد بودن بارور و وجهه اقتصادی شهر و فعال 
Q12 282/4 انعطاف پذیری بازار کار 
Q80 814/4 جایگاه بین المللی 

 عامل چهارم:
 زندگی

 هوشمند

Q2۱ 828/4 امکانات فرهنگی 

001/1 552/2 420/50 258/4 

Q82 028/4 ط بهداشتیشرای 
Q1۱ 515/4 امنیت فردی 
Q28 011/4 کیفیت مسکن 
Q24 882/4 امکانات آموزش و پرورش 
Q22 212/4 جذابیت های توریستی 
Q28 588/4 انسجام وحدت اجتماعی 

 عامل پنجم:
تحرک و  

 پویایی
 هوشمند

Q81 015/4 دسترسی به امکانات در سطح محلی 

8۱4/1 418/5 10۱/00 821/4 
Q02 08۱/4 دسترسی به امکانات در سطح بین المللی 

Q22 518/4 دسترسی به زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات 

Q20 04۱/4 سیستم های حمل و نقل نوین، پایدار و امن 

عامل ششم: 
 زیست محیط

 هوشمند

Q81 01۱/4 شرایط طبیعی و محیطی  
484/1 

 
110/0 

 
422/24 

 
881/4 Q21 022/4 آلودگی های محیطی 

Q08 502/4 حفاظت از محیط زیست 

Q2۱ 222/4 مدیریت منابع پایدار 

پس از بررسی بارهای عاملی باید نسبت به برازش 
های گردآوری شده با مدل مفهومی پژوهش نیز اطمینان  داده

های ساختاری،  زیابی برازندگی مدلحاصل شود. معموالً برای ار
شود که وابسته به حجم نمونه  از آزمون مجذور کای استفاده می

مورد منطقی است  244تا  85و برای حجم نمونه بین 
(. عالوه بر این آزمون، 18۱4زاده و همکاران،  )حنفی

های دیگری نیز وجود دارد که اگرچه مبتنی بر مقدار  شاخص
ما اثر حجم نمونه درآن ها تعدیل شده مجذور کافی هستند، ا
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های ساختاری قابل استفاده هستند.  است و برای ارزیابی مدل
« مدل شهروند هوشمند»توان گفت  با توجه به تحلیل نتایج، می

های مشاهده  عبارت دیگر، داده قابل برازش و کاربرد است. به
شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی پژوهش بوده 

های  دهد که تمامی مشخصه نشان می 2جدول  است.
های این تحقیق با  برازندگی، در سطح قابل قبولی هستند. داده

های این  ساختار عاملی این مقیاس برازش مناسبی دارد و گویه
های  سو هستند. با توجه به تحلیل مقیاس با سازه زیربنایی، هم

نظم پژوهش جهت رسیدن به نظم نوین و حرکت از آشوب به 
ساماندهی شهر سمنان  گری و خود و سامان شهری و خودتنظیم

در دوران پساکرونا اولویت اول، شهروندان هوشمند است که 
توانایی و ظرفیت الزم را جهت استفاده از پلتفرم و 

های هوشمند در حکمروایی هوشمند و شهر هوشمند  زیرساخت
 توجه نکته این به پژوهش نشان داده که باید را داشته باشند.

 شهروند هوشمند، رسیدن به شهر نیاز پیش که اساسی نمود
 توان نمی نباشد، هوشمند انسان که زمانی تا و است هوشمند

 زیرساخت های به شهر تجهیز با تنها را هوشمند شهر ایده
 فناوری بر صرف تأکید واقع ساخت. در محقق نوین و هوشمند
 تواند نمی هوشمند، ندشهرو به توجه بدون ارتباطات و اطالعات

 هوشمند شهروندان. برساند سرانجام را هوشمند شهر ایده

 و نیازها جامعه، خود، اطرافیان به نسبت که هستند افرادی
 ریزی برنامه در را ها آن و اند آگاه نیازها این به پاسخ چگونگی

بدیهی است فراهم سازی  .دهند می قرار مالک آینده برای خود
 نیروی تربیت های هوشمند و ه زیرساختو تأمین و توسع

ساز و بستر  در شهر سمنان زمینه معتهد و متخصص انسانی
اصلی جهت بازیگران اصلی دوران پساکرونا یعنی شهروندان 
هوشمند به عنوان شاخص اساسی سازگاری، کاهش و مقابله با 
کرونا در شهر سمنان خواهد بود و این دو شاخص الزم و ملزوم 

دو همراه و یار همیشگی هستند و وجود یکی  هم بوده و
شهروند »ساز وجود دیگری خواهد بود و شهر بدون  زمینه

معنی بوده و  در پساکرونا بی« هوشمند و زیرساخت هوشمند
توان بدون این  مسیر توسعه پایدار و تعالی شهر سمنان را نمی

 معنای به هوشمند، صرفا شهروند دو شاخص پیمود. البته
 بلکه نیست دیجیتال و مجازی و هوشمند ابزارهای از استفاده

 معنای به و بوده فناوری کاربردی از فراتر هوشمند شهروندی
 شهروندان، اعتماد پذیری شهروندان، مسئولیت محوری اجتماع

 هوشمند اجتماعی شهروندان، مشاکت مداری شهروندان، قانون
 ترکیب رد که شود می شامل را آن ها دوستی شهر و شهروندان

 هدایت شهری نظم سمت به را شهر هوشمند، های فناوری با
 نمود. خواهد

 

 های برازش مدل مفهومی حکمروایی هوشمند شهر سمنان شاخص .9جدول  
 نتیجه نتایج مدل معیار برازش قابل قبول معیار برازش عالی شاخص های برازش 

 -- 0/585 - -   مجذور 

 -- 244 - - (dfدرجه آزادی )

مربع خی تقسیم بر درجه آزادی 

(  /DF) 

 عالی 288/2 < 5 < 8

 تایید 441/4 > 445/4 > 444/4 (p-valueسطح معنی داری )

 عالی ۱5/4 < ۱4/4 < ۱21/4 (GFIشاخص نکویی برازش )

 قابل قبول ۱4/4 < 15/4 < 112/4 (AGFIشاخص نکویی برازش تطبیقی )

 قابل قبول ۱4/4 < 15/4 < 118/4 (TLIشاخص تاکر لویس )

شده بنتلر و بونت شاخص برازش هنجار
(NFI) 

 قابل قبول 184/4 > 15/4 > ۱4/4

 قابل قبول ۱5/4 < ۱4/4 < ۱82/4 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب 
(RMSEA) 

 عالی 482/4 < 1/4 < 41/4

آماره مجذور خی با توجه به اینکه مهمترین آماره برازش، 
است، این آماره میزان تفاوت ماتریس مشاهده شده و برآورده 

کند. این آماره به حجم نمونه بسیار  گیری می شده را اندازه
شود.  حساس است؛ بنابراین مقدار آن بر درجه آزادی تقسیم می

گونه  باشد، همان 8برای عالی بودن نتیجه باید مقدار آن کمتر از 
است. دیگر  288/2 شود، این مقدار شاهده میم 8که در جدول

دهند، برازش  ( است که نشانGFIها، نیکویی برازش ) شاخص
 قابل قبول و مطلوب مدل است. مقدار ریشه میانگین مربع خطای 
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است و با توجه اینکه کمتر از  482/4(، RMSEAبرآورد )
است مقدار آن، عالی و نشان دهنده تأیید مدل پژوهشی  41/4

ها همگی در میزان قابل قبول هستند که  ست. سایر شاخصا
قابل  0کنند. همانگونه که در شکل مناسب بودن مدل را تأیید می

مشاهده است، در مدل ساختاری تحلیل عاملی تأییدی 
حکمروایی هوشمند، تمامی ضرایب مسیر معنادار هستند و همگی 

ارهای عاملی دارند. الزم به ذکر است ب 5/4ارزش های باالتر از 
  شوند. قابل اتکا تلقی می 0/4معنادار بیش از 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

مدل تحلیل عاملی تأییدی عوامل موثر بر حکمروایی هوشمند سمنان. 9شکل 

سومین شاخص تأثیرگذار بر هدایت به سمت نظم نوین 
ا شهری )شهر هوشمند( و توسعه شهر سمنان در دوران پساکرون

 هوشمند خواهد بود. منظور های پژوهش، اقتصاد بر اساس یافته
 تولید و ICT کردن فعال وری، بهره افزایش هوشمند، اقتصاد از

در این  ICT فعالیت با نوآوری و خدمات ارسال و پیشرفته
 در که دارد اشاره موضوع این به هوشمند شهر است. اقتصاد

 تولید فرایند و داشته یتفعال ارتباطات و اطالعات فناوری زمینه
دهیم که با توجه به  انجام ارتباطات از استفاده با شهر را
های پژوهش و در نظم نوین شهری یعنی حکمروایی  تحلیل

 روحیه و کارآفرینی زیرساخت به نیاز هوشمند هوشمند، اقتصاد
ساز ارتقاء  در شهر سمنان دارد و اقتصاد هوشمند زمینه نوآورانه
هوشمند،  شهر سمنان خواهد شد. زندگی لمللیا بین جایگاه

هوشمند به ترتیب به  شهری هوشمند و محیط پویایی و تحرک
های بعدی تأثیرگذار بر توسعه و تعالی شهر  عنوان اولویت

اکرونا شناخته شدند. با توجه و دقت نظر ـسمنان در دوران پس
در نتایج پژوهش، در شهر سمنان جهت سازگاری، مقابله و 

ا و خودساماندهی و نظم جدید شهر در دوران ـا کرونـبکاهش 
های  ریزی هدفدار و دقیق در شاخص امهـازمند برنـپساکرونا، نی

« شهروندان هوشمند، زیرساخت هوشمند و اقتصاد هوشمند»
 های شهروندان ریزی در شاخص گذاری و برنامه است. سرمایه

هوشمند، سه شاخص  اقتصاد و دـهوشمن هوشمند، زیرساخت
 و هوشمند، تحرک ی زندگیـدی نظم جدید شهری یعنبع

 هوشمند را رقم خواهد زد. شهری هوشمند و محیط پویایی
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 ها )بارهای عاملی( روابط رگرسیونی استاندارد شده میان سازه ها با هریک از گویه .7جدول 

بار عاملی استاندارد  خطای برآورد pمقدار 

 شده

 ارتباط سازه با گویه ها

 Q1 <--- هوشمند شهروندان 220/4 - -

 Q2 <--- هوشمند شهروندان 288/4 411/4 ***

 Q8 <--- هوشمند شهروندان 212/4 418/4 ***

 Q۱ <--- هوشمند شهروندان 288/4 412/4 ***

 Q0 <--- هوشمند شهروندان 201/4 48۱/4 ***

 Q1 <--- هوشمند شهروندان 258/4 410/4 ***

 Q5 <--- هوشمند شهروندان 242/4 411/4 ***

 Q25 <--- هوشمند محیط 281/4 - -

 Q15 <--- هوشمند محیط 2۱4/4 4۱8/4 ***

 Q12 <--- هوشمند محیط 882/4 41۱/4 ***

 Q80 <--- هوشمند محیط 5۱۱/4 488/4 ***

 Q2۱ <--- هوشمند زندگی 248/4 - -

 Q82 <--- هوشمند زندگی 848/4 4۱8/4 ***

 Q1۱ <--- هوشمند زندگی 212/4 418/4 ***

 Q28 <--- هوشمند زندگی 241/4 411/4 ***

 Q24 <--- هوشمند زندگی 528/4 411/4 ***

 Q22 <--- هوشمند زندگی 58۱/4 482/4 ***

 Q28 <--- هوشمند زندگی 0۱1/4 4۱5/4 ***

 Q81 <--- هوشمند اقتصاد 01۱/4 101/4 ***

 Q02 <--- هوشمند اقتصاد 882/4 18۱/4 ***

 Q22 <--- هوشمند اقتصاد 211/4 110/4 ***

 Q20 <--- هوشمند اقتصاد 881/4 154/4 ***

 Q81 <--- هوشمند پویایی 222/4 - -

 Q21 <--- هوشمند پویایی 250/4 - -

 Q08 <--- هوشمند پویایی 58۱/4 102/4 ***

 Q2۱ <--- هوشمند پویایی 258/4 150/4 ***

 Q2۱ <--- زیرساخت هوشمند 582/4 152/4 ***

 Q2۱ <--- زیرساخت هوشمند 552/4 10۱/4 -

 Q2۱ <--- زیرساخت هوشمند 554/4 108/4 -

 Q2۱ <--- زیرساخت هوشمند 512/4 154/4 ***

 Q2۱ <--- زیرساخت هوشمند 518/4 152/4 ***

ها و  ها متغیرهای مکنون یا عامل ، بیضی0در شکل
ایی هوشمند را ها، مواد پرسشنامه مربوط به حکمرو مستطیل
ها،  ها به مستطیل های یک سویه از بیضی دهند. پیکان نشان می

گیرند.  ها روی کدام عامل بار می دهد که گویه نشان می
ها، آن میزان از واریانس  های نوشته شده بر روی پیکان ارزش
دهد.  ها را که از سوی عامل قابل توضیح است، نشان می گویه

دهد  باقیمانده )خطا( را نشان می های کوچک، واریانس پیکان
های دو سویه،  شود. پیکان که به وسیله عامل تبیین نمی

دهد. جهت اطمینان از  ها را نشان می همبستگی میان عامل
معناری بارهای عاملی، الزم است تا بارهای عاملی استاندارد 

بوده و از نظر  0/4های خود بیش از  شده میان هر سازه با گویه
تنباطی نیز معنادار باشد. به این منظور، به تعداد آمار اس
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های مدل فرضیه آماری مبنی بر معناداری بارهای عاملی  گویه
ها نشان می دهد تمامی  آزمون شده است که بررسی مقادیر آن

 441/4ها از  بارهای عاملی، قابل توجه و ضریب معناداری آن
یز میان (. همچنین برای اطمینان از تما8کمتر است )جدول

های استخراج شده، معناداری روابط کوواریانسی میان آن  سازه
برای هر  pنشان داده شده است. بررسی مقدار  1ها در جدول

سازد به دلیل  ها مشخص می یک از روابط دودویی میان سازه
است؛ بنابراین  45/4ها در همه موارد بیش از  اینکه مقدار آن

توان  ها رد شده و می ازههای مبنی بر وجود میان س فرضیه
های ارائه شده روابط ضعیفی با یکدیگر دارند  نتیجه گرفت سازه

 شوند.  و بنابراین در مدل مستقل فرض می

 

 ها روابط کوواریانسی و درجه معناداری میان سازه . 8جدول

    برآورد کوواریانس خطای استاندارد pمقدار 

 هوشمند شهروندان <-> هوشمند زندگی -428/4 401/4 4۱2/4

 هوشمند شهروندان <-> هوشمند اقتصاد -41۱/4 488/4 221/4

 هوشمند شهروندان <-> هوشمند زیرساخت -402/4 425/4 400/4

 هوشمند شهروندان <-> تحرک هوشمند -44۱/4 48۱/4 188/4

 هوشمند زندگی <-> هوشمند اقتصاد 121/4 48۱/4 448/4

 هوشمند زندگی <-> شمندهو زیرساخت 451/4 42۱/4 184/4

 هوشمند زندگی <-> پویایی جهانی 481/4 404/4 2۱۱/4

 هوشمند اقتصاد <-> هوشمند زیرساخت 412/4 482/4 222/4

 هوشمند اقتصاد <-> تحرک هوشمند -44۱/4 408/4 184/4

 هوشمند زیرساخت <-> تحرک هوشمند 480/4 421/4 025/4

 جهت سمنان شهر ه در، حاکی از آن است ک1نتایج جدول
 جدید نظم و خودساماندهی و کرونا با کاهش و سازگاری، مقابله

 در دقیق و هدفدار ریزی برنامه پساکرونا، نیازمند دوران در شهر
 اقتصاد و هوشمند هوشمند، زیرساخت شهروندان»های شاخص
ها  سازه معناداری میان درجه و کوواریانسی روابط .است «هوشمند

 هوشمند، زیرساخت شهروندان های ه شاخصنشان داده ک
 گذاری مثبت بر سه هوشمند دارای تاثیر اقتصاد و هوشمند
 شهری )حکمروایی هوشمند شهر سمنان( جدید نظم شاخص

 شهری محیط و هوشمند پویایی و هوشمند، تحرک زندگی یعنی
 هستند و نیازمند توجه همزمان و توامان هستند. هوشمند

 

 گیری بحث و نتیجه
 آوری تاب افزایش برای هایی روش دنبال به جهان که حالی رد

 شهروندان زندگی کیفیت ارتقاء و ها بحران برابر در شهری
 برابر در مناسبی پاسخگوی تواند می هوشمندانه ابتکارات است،

حکمروایی  راستا این باشد؛ در کنونی به وجود آمده مسائل
 از استفاده چگونگی توصیف برای جدیدی رویکرد هوشمند،

 کارآمدترکردن و پایدارتر برای ها داده تحلیل و تجزیه و فناوری
 محور فرصت کرونا با نگاه گیری همه باید به .است شهرها

باشد و  هوشمند موجد حکمروایی تواند می اندیشید و کرونا
 که است ای مسئله شهری ساختارهای هوشمندسازی فرآیند

 احساس گذشته از شتربی کرونا شیوع دوران در آن ضرورت
تر نیزعنوان شد، برمبنای نظریه  شود. همانطور که پیش می

دارد و  وجود نظم از الگویی آشوب، و نظمی بی درون آشوب، در
کند که با  شهر نیز به عنوان سیستمی پیچیده و آشوبی عمل می

به دنبال و در تالش  نظمی بی و آشوب نظمی و درون ورود بی
 مناسب آشوب م جدیدی خواهد بود )تئوریبرای دستیابی به نظ

گیری از آشوب  مانند شهر است که با بهره پیچیده های سیستم
وجود آمده در جهت خودنظمی و ساماندهی بهره  نظمی به و بی
نیز « 1۱-کووید بیماری»شیوع کرونا یا همان  گیرد(. نتیجه می

 ایجاد و بشری تمدن نظمی و شوک بر به عنوان یک آشوب، بی
 برای است که در شهرهای ما بوده بیگانه و ناآشنا وضعیت کی

 و مرسوم های روش نامعمول، و نوپدید شیوع این با مقابله
نخواهد  شهرهای ما پاسخگو در مدیریتی و حکمروایی موجود

داد و بایستی یک نظم نوین شهری )شهرهای هوشمند( و 
ی و های جدید و هدفدار مدیریتی و حکمروایی را بررس شیوه

وجود آمده موجود به  نظمی به انتخاب نمود و از آشوب و بی
دهی و توسعه پایدار در آینده  سوی خودنظمی و خودسازمان
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 دقیق شناسایی و بررسی به پژوهش دراین حرکت کرد.
 همان یا شهری نوین نظم در دخیل های گویه و ها شاخص

 در ها آن نقش بندی اولویت و شهری هوشمند حکمروایی
 پیشرفت، توسعه در آن تأثیرگذاری و کرونا مخرب آثار شکاه

و  تأییدی عاملی تحلیل مدل با سمنان شهر در تعالی و پایدار
 اینکه و شود می پرداخته AMOS با SEM سازی مدل

 با کامل همراهی در را «هوشمند شهروندان» توان می چگونه
 در بزرگ فرصت یـک بـه شهری هوشمند های زیرساخت

تحلیل پژوهش  نتایج اساس بر .نمود تبـدیل اپساکرون
 و تأثیرگذارترین شاخص ترین اهمیت با «هوشمند شهروندان»

به  بعدی جایگاه و بود شهرسمنان خواهد هوشمند حکمروایی
و پویایی  اقتصاد هوشمند، زندگی هوشمند، تحرک ترتیب با
نشان  تحقیق های یافته .است هوشمند زیست و محیط هوشمند

 28۱/82با  هوشمند شهروند عامل اهمیت که هستند آن دهنده
 چشمگیرتر ها عامل دیگر به نسبت شده تبیین واریانس درصد

به  رسیدن برای ای مقدمه «هوشمند شهروندان»است. 
هوشمند،  حکمروایی هوشمند در سمنان خواهد بود. شهروندان

 این به پاسخ چگونگی و نیازها جامعه، خود، اطرافیان به نسبت
 مالک آینده برای خود ریزی برنامه در را ها آن و اند آگاه نیازها

ها  ریزی ها، برنامه ها، زیر ساخت استفاده از فناوری. دهند می قرار
از عواملی است که باعث تقویت و  شهروندان سمنانی و آموزش

 شهروند .شود میهوشمند پررنگ شدن نقش شهروندان 
 در خود اجتماعی دگیزن گذران برای که است کسی هوشمند

 بهتر و بیشتر تواند می شهری و اجتماعی زندگی در دیگران کنار
 پیشکند.  استفاده روز های تکنولوژی و ها فناوری و ملزومات از

شهروند  (،هوشمند نظم نوین شهری یا همان)حکمروایینیاز 
توان  هوشمند است و تا زمانی، که شهروند هوشمند نباشد نمی

با تجهیز صرفا را ( هوشمند شهری )حکمروایی نظم نوینایده 
نوین محقق ساخت و در هوشمند و های  شهر به زیرساخت

و  ت و ارتباطاتطالعاواقع، تأکید صرف بر فناوری ا
بدون توجه به شهروند هوشمند  نوین و هوشمند های زیرساخت

و به تبع آن توسعه و تعالی پایدار  هوشمند د حکمرواییتوان نمی
 در واقع مشارکت شهروندان .را به سرانجام رساند و معقول
تأثیر  و وجود اعتماد بین شهروندان و مدیریت شهری سمنانی
سازی  ته این فرآیند نیاز به آموزش و فرهنگداشته و الببسزایی 

نیاز به آموزش،  سمنان هوشمند شدن شهروندان .دارد
ابی به دستی رایب .دارد هدفمندهای  ریزی ها و برنامه زیرساخت

باید از همان ابتدا روی حکمروایی هوشمند شهر سمنان، 
ها آموزش داد و با آگاهی،  گذاری کرد، به آن شهروندان سرمایه

ها توسط دولت و تشویق  سازی، و ایجاد زیر ساخت فرهنگ
های روز،  شهروندان به استفاده از خدمات و دانستن فناوری

بررسی  .دش رشهپایدار و معقول پیشرفت توسعه و باعث 
های مربوط به شاخص اول حکمروایی هوشمند سمنان  گویه

نشان داد که دراین شاخص، متغیرهای سطح مدرک تحصیلی 
 211/4و خالقیت شهروندان با امتیاز 211/4شهروندان با امتیاز 

 250/4و مشارکت در زندگی اجتماعی در شهر سمنان با امتیاز 
های حکمروایی هوشمند  ریزی های اصلی در برنامه از اولویت

در دوران پساکرونا و در جهت هدفدار توسعه پایدار و معقول 
 28۱/82سمنان است که این عامل با مجموع درصد واریانس 

 حرکت)هوشمند شهر سمنان  به عنوان اولویت اول حکمروایی
تحت عنوان شهروندان  (پساکرونا در سامان به آشوب از

 و رونق های شاخصه رینت هوشمند نامگذاری شد. از مهم
خالقیت  پایدار، توسعه به دسترسی در تسهیل و شهر شکوفایی

 و ایجاد دار برای هدف بستری ایجاد با است که شهروندان
 و خالق این شهروند خالق درشهر سمنان، شهروند پرورش

 مشارکت و آگاهی با را خود شهر بر حق منفعل، غیر و فعال
بررسی  .بخشید واهدخ هوشمند تحقق جامعه در جمعی

حکمروایی هوشمند،  دوم شاخص به مربوط های متغیرهای
 پاسخگویی، های مولفه ها، افزایش در این شاخص که داد نشان

 الکترونیک با امتیاز شهر، دموکراسی در اثربخشی و شفافیت
 دسترسی و تأمین اطالعات دادن قرار دسترس و در 81۱/4

 در اصلی های اولویت از 280/4اطالعات با امتیاز  به شهروندان
 در و پساکرونا دوران در هوشمند حکمروایی های ریزی برنامه
که این  است سمنان معقول و پایدار توسعه دار هدف جهت

به عنوان اولویت دوم  211/1عامل با مجموع درصد واریانس 
 در سامان به آشوب از حرکت)هوشمند شهر سمنان  حکمروایی

های هوشمند شناخته شده  ن زیرساختو تحت عنوا (پساکرونا
 نشان شاخص سوم به مربوط متغیرهای است. همچنین بررسی

 اولویت عنوان به 588/1واریانس درصد که این متغیر با داد
 به آشوب از حرکت) سمنان شهر هوشمند حکمروایی سوم

 شده شناخته هوشمند اقتصاد عنوان تحت و( پساکرونا در سامان
 و نوآوری های روحیه ا اولویت مؤلفهو اقتصاد هوشمند ب

المللی شهر سمنان با  بین وجایگاه 828/4کارآفرینی با امتیاز
 های ریزی برنامه در اصلی های اولویت از 814/4امتیاز 

 هدفدار جهت در و پساکرونا دوران در هوشمند حکمروایی
 های تحلیل به توجه با است که سمنان معقول و پایدار توسعه

 روحیه و کارآفرینی زیرساخت به نیاز هوشمند تصادپژوهش، اق
 المللی بین جایگاه ارتقاء ساز زمینه و دارد سمنان شهر در نوآورانه
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های پژوهش نشان داد  بررسی و تحلیل .شد خواهد سمنان شهر
که متغیرهای مربوط به شاخص چهارم با درصد واریانس 

هر هوشمند ش به عنوان اولویت چهارم حکمروایی 552/2
و تحت عنوان  (پساکرونا در سامان به آشوب از حرکت)سمنان 

 زندگی هوشمند شناخته شده و این متغیرها مربوط به امکانات
اجتماعی با  وحدت و انسجام 828/4فرهنگی با امتیاز 

 های ریزی برنامه در اصلی هایی اولویت از 588/4امتیاز
 فدارهد جهت در و پساکرونا دوران در هوشمند حکمروایی

سازی و   است که نیازمند مفهوم سمنان معقول و پایدار توسعه
 سمنانی از شهروندان ریزی دقیق و هدفدار است و آگاهی برنامه
 جامعه دیدگاه اجتماعی، افزایش عدالت شهروندیشان، حقوق

 های اقتصادی، نهاد اجتماعی های فرایند بر مشارکت شناختی
 و انسجام تقویت عوامل از تربیت و تعلیم نظام و خانوادگی
همچنین بر  .در جهت حکمروایی هوشمند هستند مشارکت

هوشمند  پویایی و های پژوهش، شاخص تحرک اساس خروجی
درصد واریانس به عنوان اولویت پنجم  418/5با درصد واریانس 

 در سامان به آشوب از حرکت)هوشمند شهر سمنان  حکمروایی
های  دهد، متغیر می نشناخته شده است که نشا (پساکرونا
ارتباطات با  و اطالعات فناوری های زیرساخت به دسترسی

محلی با امتیاز  سطح در امکانات به و دسترسی 518/4 امتیاز
 حکمروایی های ریزی برنامه در اصلی های اولویت از 015/4

 و پایدار توسعه هدفدار جهت در و پساکرونا دوران در هوشمند
 بهترین از یکی نجایی که سمناناست و از آ سمنان معقول

 و دومین داشته را اطالعات فناوری و ارتباطات های زیرساخت
 اطالعات فناوری و ارتباطی های زیرساخت نظر از کشور استان

 استان در ها زیرساخت بیشتر این توسعه دنبال به است و باید
اطالعاتی و  باشیم که خود نشان دهنده این است که جامعه

 واسطه شهروندان سمنانی به آن، ان و سریع و بیدسترسی آس
توسعه پایدار معقول شهر سمنان است.  و شدن جهانی ابزار

ششم حکمروایی  های پژوهش نشان داد که شاخص تحلیل
به عنوان اولویت  110/0هوشمند شهر سمنان با درصد واریانس 

 به آشوب از حرکت)هوشمند شهر سمنان  ششم حکمروایی
زیست هوشمند  و تحت عنوان محیط (کروناپسا در سامان

با  پایدار منابع مدیریت های شاخص،گویه این شناخته شده که
 از 502/4زیست با امتیاز  محیط از حفاظتو  222/4امتیاز 
 در هوشمند حکمروایی های ریزی برنامه در اصلی های اولویت
 معقول و پایدار توسعه هدفدار جهت در و پساکرونا دوران

 در موجود محیطی منابع مدیریت نقش است که بررسی سمنان
 منابع حفظ جهت در محیطی پایداری ارتقاء در شهرسمنان

 محیطی منابع استفاده و توزیع در عدالت برقراری و موجود
 کاربری و زمین باشد و مدیریت آینده و حاضر های نسل برای

 با توجهپذیرد.  می صورت پایدار توسعه های ظرفیت برحسب آن
تحقق حکمروایی هوشمند در به نتایج به دست آمده پژوهش، 

فراهم »سمنان، مستلزم توجه به دو موضوع مهم و مشخص 
سازی و تربیت  های هوشمند و فرهنگ ساختن زیرساخت

ریزی  است که نیازمند تالش و برنامه« شهروندان هوشمند
دار مسئوالن، مدیران امور شهری و شهروندان سمنانی  هدف

ه به توسعه پایدار شهر سمنان در شرایط پساکرونا است ک
شود و از آنجایی که شهر سمنان به عنوان یک شهر  منتهی می

گردشگری و خدماتی در حال رشد در فاصله بسیار کم از 
دار شهر به  ریزی و هدایت هدف کالنشهر تهران است، برنامه

سوی حکمروایی هوشمند باید در دستور کار قرار بگیرد. 
وندان هوشمند سمنانی و زیرساخت های هوشمند درشهر شهر

های مالک، برای تجربه زندگی بهتر در  سمنان، شاخص
 همراهی در «هوشمند سمنانی شهروندان»پساکرونا خواهد بود. 

 بزرگ های شهری، فرصت هوشمند های زیرساخت با کامل
در جهت تحقق حکمروایی هوشمند خواهند  پساکرونا شهر در

 بود.

 

 بعمنا
 حسین و پارسا نژاد، حاتمی اهلل، پوراحمد، احمد، زیاری، کرامت

شهر هوشمند: تبیین (. 18۱8) شهرام ،(آبادی پشاه)
 نشریه. ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی ضرورت

 .20-1،(81)2 ، های نو در جغرافیای انسانی گرشن

(. 18۱5احمدی، سیروس، حیدری، آرمان و زارعی، محبوبه)
شناختی رابطه اعتماد اجتماعی و تحقق  تحلیل جامعه

فصلنامه مطالعات شهروند الکترونیک در شهر یاسوج. 
 .0۱-21(، 24)2، جامعه شناختی شهری

های  تحلیلی بر شاخص (.18۱8بابانسب، رسول و ضرابی، اصغر)
شهروند الکترونیکی از نظر شهروندان در شهر تبریز. 

 .58-84(، 18)0، فصلنامه مطالعات شهری
 (.تبیین18۱8رحیم و نوری، علی) سرور، هادی، بیگلو، حسین

 بر تاکید با شهری خوب حکمروایی پذیری تحقق
 نشریهتهران.  شهر موردکاوی مکان؛ هوشمندسازی

 .240-11۱(، 52)18 ،شهری مدیریت
(. 18۱4زاده، پیام، رحمانی، آرزو و خدمتگزار، حمیدرضا) حنفی

. تهران: انتشارات های تحقیق ساختارهای چند بعدی روش
 ترمه.

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/47314/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-38-
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آشوب،  تئوری (.مقاله181۱نرجس) زاده، دهقانی و سارا رضوی،
 های پژوهش المللی بین کنفرانس دومین. نظمی بی تئوری
 انسانی علوم و اقتصاد ،مدیریت در نوین

روستایی، شهریور، پورمحمدی، محمدرضا و قنبری، 
های  (. تئوری شهر هوشمند و ارزیابی مؤلفه18۱8حکیمه)

زیر ساختی آن در مدیریت شهری، مورد شناسی: شهرداری 
(، 22)1،  ای فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری منطقهتبریز. 

212-1۱8 . 
(. بازآفرینی 1818د)زاهدی، شمس السادات و یعقوبی، نورمحم

فصلنامه مطالعات مدیریت دولت در عصر اطالعات. 
 . 20-05، 242،صنعتی

های شهروند  (. ارزیابی مؤلفه18۱5سجادی، ژیال و آقایی، پرویز)
هوشمند در فضاهای شهری با رویکرد انتقادی بر نظریه 
رشد هوشمند شهری، مطالعه موردی: محله ولنجک، 

، مه مطالعات مدیریت شهریفصلناشهر تهران.  1منطقه
1(25 ،)04-0۱ . 

(. شهروند الکترونیک. 1811فتحی، کوروش و ذهبیون، شهال)
 . 81-20، ۱، نشریه مدارس کارآمد

(. مروری بر مفاهیم، 18۱8فالح، مسعود و استقالل، احمد)
 نشریه شهر هوشمند،ها و معیارهای شهر هوشمند.  شاخص

1(1 ،)14-1 . 
(. راهبرد رشد هوشمند در 1818، سمیه)قربانی، رسول و نوشاد

، فصلنامه جغرافیا و توسعهتوسعه شهری اصول و راهکارها. 
2(12 ،)114 -128 . 

 و محمدحسن گیالنده، عطا، یزدانی، نژاد، کاوه، غفاری امین
 تحقق موانع و بسترها (. تحلیل18۱۱محمدی، علیرضا)

نشریه سنندج.  شهر: موردی هوشمند، مطالعه حکمروایی
-101(،8)15، های انسانی ریزی سکونتگاه مطالعات برنامه

152. 
ابراهیمی، ابوالفضل، محمددوست، محمد، عصاری، فرزانه، 

مرادی، فریده،  نسترن، لچینانی، علیرضا، امیرپور،
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