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چکیده
هزارهی سوم میالدی هزارهی شهرنشینی است؛ دنیا به سرعت در حال افزایش جمعیت است ،اما این
رشد باعث مسایل و مشکالت بسیاری شده ،که از مهمترین آنها میتوان به آسیبهای زیست -
محیطی اشاره کرد .راهحلی که کارشناسان امر ،ارائه نمودهاند ،ایجاد یک شهر هوشمند است ،محیط-
های هوشمند در حال حاضر یک عامل کلیدی برای اتصال دنیای فیزیکی با دنیای اطالعات به
حساب میآیند .از طرفی ،برای تحقق محیط زیست هوشمند ،ایجاد و گسترش فرهنگ شهروندی و
دخالت مستقیم مردم در تدوین سیاستها ،اولویتها و اهداف ضروری به نظر میرسد ،هدف از
پژوهش حاضر ،بررسی نقش فرهنگ شهروندی در ارتقای محیط زیست میباشد ،که به صورت
پیمایشی دادهها جمعآوری شده است ،جامعهی آماری کلیهی شهروندان شهر تهران ،میباشد ،با
استفاده از فرمول کوکران ،نمونهی آماری تحقیق  3۸4نفر بهدست آمده که به دلیل دقت در نتایج
به 450نفر افزایش پیدا کرده است .نتایج حاصل از تحلیل عاملی که با استفاده از نرم افزار  Plsبه
دست آمده حاکی از معنادار بودن رابطه بین فرهنگ شهروندی بر محیط زیست هوشمند است،
مقدار به دست امده ،در این آزمون برابر با  5۷0.0میباشد که مقداری مثبت است .بر این اساس
فرضیهی صفر پژوهش رد و فرض مقابل تأیید میشود .همچنین تمام ابعاد فرهنگ شهروندی (عرصه
عمومی :کنش عام ،دسترسی عام ،گفتگوی عام ،عرصه خصوصی :مسئولیت پذیری ،مشارکت جویی
اجتماعی و قانونپذیری اجتماعی و همچنین عرصهی عمومی :حکومت مداری) حاکی از رابطهی
معنادار با محیطزیست هوشمند است.
واژههای کلیدی :محیط زیست هوشمند ،فرهنگ شهروندی ،عرصهی عمومی ،عرصهی خصوصی،
عرصهی دولتی.
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مقدمه
با رشد روزافزون جمعیت شهرها پیشبینی میشود که تا سال 2030بیش از نیمی از مردم
جهان در شهرها زندگی کنند ) (Adeoluwa & et al, 2019: 458که انتظار میرود این روند
همچنان در کوتاهمدت افزایش پیدا کند ) .(Wang, Moriarty, 2018این افزایش سریع
جمعیت باعث شرایط خاصی در ساختار و عملکرد شهرها شده است .نخست اینکه ،این
شهرها رشد شهری بیسابقهای همراه با تغییر کاربری زمین و افزایش فعالیتهای شهری را
تجربه کرده ( .)Achmad, 2015: 237و دوم اینکه ،این شهرها و کالنشهرها نوع جدیدی از
مشکالت را تولید میکنند؛ که این بحرانها عمدتا ناشی از مصرف بیرویه از منابع طبیعی
همراه با صنعتی شدن ،افزایش شهرنشینی ،جهانیشدن ،افزایش کشاورزی و شیوهی زندگی
پرمصرف ،میباشد (بهزادفر .)42 :13۸2،درنهایت همهی این عوامل باعث مشکالت کالبدی،
اجتماعی ،اقتصادی و توسعهی فضایی بیش از حد (پراکنده) ،به ویژه در کشورهای در حال
توسعه که در تضاد با اصول توسعهی پایدار است ،میشود (پوراحمد.)2۹ :13۹۷ ،
از طرفی کالن شهرها باالی ۶0درصد از انرژیهای جهان را مصرف میکنند که منشاء
اصلی ایجاد گازهای گلخانه ای است ،که سهم اساسی در تغییرات اقلیمی ،الودگی هوا و محیط
زیست دارد (پوراحمد و همکاران .)۶: 13۹۷ ،بنابراین ،با توجه به معضالت ناشی از افزایش
جمعیت ،رشد روزافزون شهرنشینی ،بدترشدن منابع انرژی و آلودگی محیط زیست ،راهحلی که
کارشناسان صنعت و دان شگاه روی آن اتفاق نظر دارند ایجاد شهر هوشمند است

. (Nathali

) Silva,2018:698شهر هوشمند را به عنوان یک راهکار عمدتاً برای بهبود سیاست شهری،
امنیت ،توسعه و حکومتداری با استفاده از پیشرفتهای فناوری اطالعات و ارتباطات برای
بازآفرینی سرمایهی انسانی ،خالقیت ،نوآوری ،آموزش ،مشارکت ،توسعهی پایدار و مدیریت،
میداند ) .(Kitchin, 2016:11و آنچه که همگان بر آن تأکید دارند استقرار فناوریهای نوین
در شهرهای هوشمند است (همان منبع).
بهطورکلی ادبیات نسبتاً گستردهای دربارهی ماهیت شهرهای هوشمند وجود دارد که نقش
مشارکتکنندگان در تولید ،توسعه و استفاده از فناوریهای شهر هوشمند بسیار حائز اهمیت
است) . (Coletta & et al, 2017:1اصطالح شهر هوشمند ،در حال حاضر برای پیشبرد مفاهیم
مربوط به توسعهی شهری فعال است ) ،(Kitchin, 2016:7و آنچه که از منظر نظریهپردازان
شهر هوشمند م هم است ،ایجاد مکانی است که با استفاده از فناوریهای دیجیتالی ،برای بهبود
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فعالیتها و عملکردها ،به نفع شهروندان ،پایدار ،انعطافپذیر و کارآمد باشد

. ( Mohanty,

) 2016:62همچنین از نظر کارگلیو شهر هوشمند شهری است که سرمایهگذاری در سرمایههای
اجتماعی ،انسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات سنتی و مدرن ،رشد اقتصادی پایدار و کیفیت
باالی زندگی ،با مدیریت خردمندانه منابع طبیعی ،از طریق حکمرانی مشارکتی ،تامین شود
).(Caragliu&et al, 2011:49
بنابراین ،شهر هوشمند با هدف قطعی ارتباط با همه چیز با استفاده از بهترین ابزار ممکن
برای پیشرفت کار می کند .این ارتباط ،میزان زیادی از اطالعات را ایجاد خواهد کرد که باعث
بهبود منافع شهری ،اجتماعی و حفظ محیط زیست میشود ،بنابراین ،ضروری است که بدانیم و
درک کنیم که پیشرفتهای مربوط به ساخت شهرهای هوشمند چگونه باید انجام شود

.

) (Patel& Doshi,2019:693اساساً ،استراتژیهای یکپارچه شهر هوشمند با هدف اتصال فضای
فیزیکی شهرها به حوزهی اقتصادی -اجتماعی و ارتباطی است .زیرا دنیای مدرن ،شهرهای
هوشمند را به مثابهی آرمان شهری جدید بیان میکند ،که به عنوان یک شهر مدرن پیشرفته
از فناوری اطالعات و ارتباطات و فناوریهای دیگر برای بهبود کیفیت زندگی ،1رقابت ،بهرهوری
عملیاتی خدمات شهری استفاده میکند و در عین حال از دسترسی نسلهای کنونی و آینده به
منابع اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی اطمینان حاصل میکند ).(Silva,2018:699
شهر هوشمند ،تئوری افزایش کیفیت زندگی را همزمان با توسعهی دستگاههای
الکترونیکی در شهر مد نظر قرارداده و مباحث توسعه ی پایدار را به همراه حکومت مشارکتی
در مدیریت شهری مطرح میسازد ( روستایی و همکاران .)12۹ :13۹۶ ،بنابراین ،مهمترین
اجزای ایجاد شهر هوشمند عبارت است از :حکمرانی هوشمند ،انرژی هوشمند ،ساخت و ساز
هوشمند ،جابجایی هوشمند ،زیرساخت هوشمند ،تکنولوژی هوشمند ،مراقبتهای بهداشتی،
شهروندی هوشمند ،محیط زیست هوشمند که تمام این عوامل بر توسعه ی پایدار تاثیر دارند
(پارسا و دیگران.)2۷ :13۹۶،
ظهور شهرهوشمند و پایدار در نتیجهی یک استراتژی حیاتی برای حل مسائل و معضالت
تولید شده به واسطهی رشد سریع جمعیت شهری و همچنین سرعت شهرنشینی است ،و تأکید
اصلی آن بر استفاده از فناوری مبتنی بر وب شامل استفاده از فناوری اطالعات و شبکههای
حسگر برای مدیریت بهتر فضاهای شهری مانند :زبالهی جامد ،تاسیسات شهری ،ترافیک و
1.quality of life
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غیره است ،که شامل بسیاری از اصطالحات مانند :شهر اطالعات ،شهر دیجیتال و شهر پایدار
میشود ).(Vinod Kumar, 2020:27
این شهر برای غلبه بر تغییرات محیطی و اقلیمی به وجود آمده است .در کشور ما نیز طبق
آمارهای ارگانهای هواشناسی و تغییرات اقلیمی بهصورت کاهش بارندگی و افزایش دما نمود
پیدا کرده است .که دارای پیامدهای متعددی از جمله افزایش تبخیر است .بنابراین ،اگر
راهکارهایی برای مقابله با آن برنامهریزی نشود ،کشور ایران دچار بحرانهای بسیار زیاد زیست
محیطی خواهد شد .اما ایجاد شهر هوشمند دارای مشکالت و مسایل متعدی است .اولین مساله
این است که ایجاد چنین شهرهایی (شهرهای هوشمند و پایدار) به ویژه در مناطق دارای
ریسک بیشتر و شکننده در مقابله با بحران مثمر ثمر میباشد .و اینکه همهی شهرهای ایران
پتانسل ایجاد این چنین شهرهایی را دارد ،و در نهایت ایجاد پایدارسازی و هوشمندسازی
شهرها چه فوایدی به دنبال دارد)رضاییزاده و همکاران.)۶43 :13۹۸ ،
از طرفی کالنشهرها ،دارای مشکالت بسیار متعددی هستند که ناشی از فقدان مدیریت آن
میباشد ،بعضی از این مسائل که در این شهرها بوجود میآید ،مدیریت بازیافت زباله ،کاهش
منابع طبیعی ،آلودگی هوا ،ترافیک و کهنگی زیرساختهای شهری و غیره میباشد .این
بحرانها که نتیجهی رشد سریع جمعیت؛ استفادهی بیش از حد منابع طبیعی که با
صنعتیشدن همراه است ،افزایش شهرنشینی ،جهانیشدن ،افزایش کشاورزی و در نهایت سبک
زندگی پرمصرف ساکنین جامعه است (مهدیزاده .)3۸ :13۹۸،بنابراین ،راهکاری که مدیران و
نظریهپردازان به کار بردهاند محیط زیست هوشمند میباشد.
منظور از محیط زیست هوشمند ،بهرهگیری از فناوری اطالعات جدید برای حفظ و ارتقا
منابع زیست محیطی است .معموالً برای سنجش کیفیت محیط زیست در جهان الزم است تا
شاخصهایی مورد اندازه گیری قرار گیرد ،زیرا بهبود شاخصهای زیست محیطی از طریق
درست مدیریت منابع یکی از اهداف شهر هوشمند می باشد .تا بتوان به این واسطه
به پایداری محیط زیست ،کاهش استفاده از منابع طبیعی ،کاهش مصرف و بازیافت مواد
کمک شود.
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جدول شمارهی :۵-۲شاخصهای محیطزیست هوشمند ()Giffinger&Haindl,2008

جذابیتهای شرایط طبیعی

ساعت آفتابی
سهم فضای سبز

آلودگی

غبار تاستانی
ذرات معلق در هوا

محیط_زیست

بیماریهای مزمن تنفسی مرگآور به ازای هریک از
شهروندان

هوشمند
حفاظت از محیط زیست

تالشهای فردی در حفاظت از طبیعت
اعتقاد به حفاظت از محیط زیست

مدیریت پایدار منابع

استفاده بهینه از منابع آب ( در تولید ناخالص
داخلی)
استفاده بهینه از منابع برق ( در تولید ناخالص
داخلی)

هوشمند زیستی

استفاده از  ICTبه منظور استفاده نگهداری از
محیط زیست

بنابراین ،میتوان محیط زیست هوشمند را به همان شیوهی شهرهای هوشمند تعریف و
اجرا کرد .محیط زیست هوشمند یک محیط مبتنی بر دانش است که قابلیتهای متعددی برای
خودآگاهی شهروندان دارد .همچنین این محیط توانایی کارکرد در  24ساعت شبانهروز و ۷
هفته کار مداوم را دارد .از طرفی ،برقراری ارتباطات سریع با شهروندان بهصورت انتخابی،
باالبردن دانش کاربران ،ارائهی خدمات عمومی آسان ،جابجایی آسان ،صرفهجویی در انرژی
(محیط زیست و منابع طبیعی دیگر) ،و ایجاد پتانسیل برای ایجاد اقتصاد شهری پر جنب و
جوش حتی در زمانیکه رکود اقتصادی ملی وجود دارد ،را برای ایجاد یک زندگی رضایت
بخش ،برای شهروندان یک جامعه را توسعه میدهد .که این امر میتواند با استفاده از اینترنت
اشیاء (1)IOTو فناوری اطالعات و ارتباطات ( ،2)ICTهوشمند شود

(Vinod Kumar,

).2020:20
این پژوهش نیز در حرکت به سمت هوشمندی با توجه به رشد جمعیت در شهرها و نقش
اصلی آن ها در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان به اثرات شهرها بر محیط زیست
اشاره دارد .توسعه ی انسانی از زمان انقالب صنعتی تا به حال اثرات قابل توجهی بر محیط
1 The Internet of Things
2 Information and Communication Technologies
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زیست برجای نهاده است و ما در عصری زندگی میکنیم که این تغییرات کرهی زمین تا حد
زیادی به رفتارهای انسانی گسترده و مخرب نسبت داده میشود ).(Steffen & et al, 2011:7
بنابراین ،مشکالت زیست محیطی و نیاز به توسعهی شهرهای پایدارتر محور کانونی بسیاری از
پروژههای شهر هوشمند است ،به طوری که شهرهای هوشمند در اروپا عمدتا بر مسایل مربوط
به انرژی و پایداری ان ،برای حفظ کیفیت باالی زندگی در شهرها تمرکز کردهاند
(پوراحمد .)۷: 13۹۷،اما الزمهی تحقق یک محیط زیست هوشمند بر پایهی یک شهر هوشمند
داشتن یک فرهنگ شهری و شهروندی است .شهروندی یکی از مفاهیم مؤثر و اساسی در جهت
شناخت و تعریف مقام و جایگاه انسان در حال و گذشته است ،که از سه عنصر مهم حقوق،
وظایف و مشارکت افراد جامعه در تعامل با دولت و حاکمیت تشکیل شده است .شهروندی را
میتوان یکی از شاخصهای مهم پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها دانست (همتی و
احمدی ،)13۹ :13۹3،که به مثابهی پدیدهای اجتماعی و سیاسی از ویژگیهای مهم نظامهای
دموکراتیک است و از طرفی شاخصی کلیدی برای مدرنبودن جامعه به حساب میآید
(فاطمینیا و حیدری .)141 :13۸۷ ،طبق نظر فالکس رعایت فرهنگ شهروندی باعث افزایش
احساس مسئولیت اجتماعی ،اعتمادپذیری و تعهد مدنی میشود ،زیرا تعهد مدنی بر توازن بین
نفع فردی و جمعی استوار است (همان منبع).
از آنجا که فرهنگ شهروندی ،مقولهای فرهنگی است که شامل قوانین ،مقررات و
توانمندیهای اکتسابی همه ی افراد جامعه است ،که با تصحیح رفتارها ،زمینههای الزم را برای
رشد و توسعهی جامعه فراهم میکند .بنابراین ،داشتن مشخصاتی همانند :مساوات طلبی،
آزادی ،فردگرایی ،مردم ساالری و مسئولیتپذیری مدنی ،انتقادگری ،وطن دوستی و در یک
کالم شهروندی مسئول ،از مولفههای مهم و ضروری جوامع امروزی است (مهدوی و آشوری،
.)24 13۹3
در حال حاضر شهرهای ایران به خصوص کالنشهرها دارای مسایل و مشکالت عدیدهی
زیست محیطی از جمله :ترافیک ،آلودگی ،استفاده بیش از اندازه از منابع طبیعی ،خشکسالی و
غیره هستند ،به گونهای که می توان گفت تئوری شهر هوشمند تا حال در کشور ما در هیچ یک
از شهرها بهصورت کامل اجرا نشده زیرا نیازمند پیش شرطها و زیرساختهای مورد نیاز خود
میباشد که باعث شده مانعی بر سر راه ایجاد اینگونه شهرها در ایران شود (ابراهیمی و
همکاران .) 32 :13۹۷ ،از طرفی فقدان دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات باعث شده که
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وضعیت ایران با آنچه باید باشد و از آن انتظار میرود فاصله داشته باشد .چرا که بررسیها
نشان میدهد که در میان بخشهای مختلف شهرهای کشور از منظر شاخصهای فناوری
اطالعات و ارتباطات شکاف عمیق وجود دارد .از طرفی ،یک بخش کلیدی شهر هوشمند تغییر
اساسی شیوههایی است که توسط خدمات تحویل جامعه میشود .زیرا ارایهی شهرهوشمند در
درجهی اول درباره فناوری نیست ،بلکه دربارهی بهبود و تحول خدمات برای شهروندان است
(پوراحمد و همکاران.)21 :13۹۷ ،
همچنین یک شهر هوشمند باید اقتصاد هوشمند ،حکمروایی هوشمند ،تحرک هوشمند،
محیط هوشمند ،مردم هوشمند و زندگی هوشمند و نحوهی تعامل بین آنها را پیش بینی کند،
که نیازمند اقدامات الزم در زمینه قانونگذاری ،سیاست و تحول سازمانی مورد نیاز است .این
پژوهش نیز با توجه به اهمیت موضوع به بررسی محیط زیست هوشمند به عنوان یکی از اجزای
مهم ایجاد شهر هوشمند ،میپردازد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که فرهنگ شهروندی تا
چه حد در تحقق ایجاد یک محیط زیست هوشمند توانسته مثمر ثمر واقع شود.

پیشینهی تحقیق
با توجه به اینکه پژوهشی در باب محیط زیست هوشمند در کشور آن چنان صورت نگرفته
است ،بنابراین به پژوهشهای مشابه در پژوهشهای داخلی و خارجی اشاره میکنیم:
پورجوان ( ،)13۹۸در پژوهشی با عنوان« ،تبیین شهر هوشمند و راهکارهای حمل ونقل
هوشمند شهری» ،بیان می کند که مفهوم شهر هوشمند بر ساختار ،سامانه و هویت آبادیهایی
داللت دارد که فناوری ارتباطات از دور به آنها حیات میبخشد .این پژوهش پس از معرفی
اهداف اصلی شهر هوشمند ،سیستمهای پیشرفته در سیستم حمل ونقل را مورد واکاوی قرار
میدهد و در تالش است تا پس از بررسی سیستمهای حمل ونقل شهری به ارائه راهحلهای
مناسب بپردازد .تحقیق دیگری توسط ابراهیمی و معرف ( ،)13۹۷در پژوهشی با عنوان،
«توسعه ی پایدار شهری بر مبنای رشد هوشمند شهری تحلیلی بر مولفهها» ،ویژگیها و مزایای
شهر هوشمند ،متذکر میشوند که هدف از این پژوهش بررسی ابعاد و شاخصههای شهر
هوشمند و تواناییهای آن جهت برطرف سازی مشکالت زندگی شهری فعلی میباشد که به
روش توصیفی تحل یلی مرتبط با تئوری هوشمندسازی شهری انجام شده است .بررسی و تحلیل
تجربیات و مطالعات نشان داده که هوشمندسازی شهرها ،منافع و مزایای زیادی در زمینههای
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی برای یک شهر و شهروندانش به ارمغان خواهد
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آورد .تحقیقی دیگری توسط ابوطالبی و همکاران ( ،)13۹4با عنوان« ،تاثیر چراغ های هوشمند
و هماهنگ سازی تقاطع ها بر متغیرهای ترافیکی و زیست محیطی (مطالعه موردی :شهر یزد)»
صورت گرفته آنها بیان میکند که برای کاهش اثرات نامطلوب تقاطعها میتوان از سیستم-
های هوشمند و هماهنگسازی چراغها استفاده کرد .متغیرهای ترافیکی شامل طول صف،
زمان تاخیر ،زمان توقف ،زمان سفر ،سرعت متوسط و متغیرهای زیست محیطی شامل مصرف
سوخت ،آلودگی هوا ناشی از گازهای کربن منواکسید ،هیدروکربن و اکسیدهای نیتروژن و
آلودگی صوتی هستند .بنابراین میتوان با استفاده از چراغهای راهنمایی هوشمند و
هماهنگسازی تقاطعهای یا به عبارتی کاربرد موج سبز در تقاطعهای نزدیک به هم ،از به هدر
رفتن وقت و سرمایههای ملی جلوگیری کرد .نتیجهی عملیتر آن کاهش آلودگی هوا ،صدا و
تاخیر وسایل نقلیه پشت چراغهای راهنمایی است .کومار ()2020در پژوهشی با عنوان«محیط
هوشمند برای شهرهای هوشمند» ،متذکر میشود :مدیریت زیست محیطی منابعی است که
عمدتاً دارای مالکیت مشترک است ،که نیازمند تقویت تواناییهای جامعه هوشمند برای
مدیریت منابع محیطی با طراحی یک سیستم و پروتکل در حد مناسب و سازگار با حاکمیت
زیست محیطی یک شهر هوشمند است .این روش نیاز به یک جامعه هوشمند با آموزش مداوم
دربارهی محیط زیست است که به چالشهای زیست محیطی که یکی از شش مؤلفه شهر
هوشمند است ،پاسخ میدهد .از طرفی از آنجا که انسانها یکی از مؤلفههای محیط زیست
هستند ،زندگی هوشمندانه آنها باعث محافظت از محیط زیست میشود .از طرفی تحقق محیط
زیست هوشمند یک همکاری و تالش جهانی یکپارچه را میخواهد .گوادا و همکاران،)2020( 1
در پژوهشی با عنوان«محیط زیست هوشمند برای هوشمندی و تاب آوری در جامعه» متذکر
میشود :شهر هوشمند به دنبال ترکیب «هوشمندسازی افکار» در سطح جوامع است ،و به
دنبال طراحی و برنامه ریزی با محوریت مکان و محیط زیست است .چگونگی دستیابی به
محیط هوشمند و پایدار هنگام استفاده از «فکر هوشمند» به عنوان یک مطالعه موردی از
اصول ،توسعه شهر هنگ کنگ است .اخیراً هنگ کنگ سیاست ها و ابتکارات زیست محیطی را
در این کشور در جهت ارتقا کیفیت محیط زیست اجرا کرده است .تحقیقی دیگری توسط
ایالریا برتتا ،)201۸( 2با عنوان« ،اثرات اجتماعی نوآوریهای زیستمحیطی در شهرهای
هوشمند ایتالیایی» ،انجام شده است ،آنها به ارائهی نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده بر
روی پروژههای زیست محیطی هوشمند اجرا شده در ایتالیا بر پایهی تجزیه و تحلیل کیفی
1 .Govada & et al
2 .Ilaria Beretta
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پروژههای زیست محیطی که به منظور تجزیه و تحلیل اثرات اجتماعی آنها ،خصوصاً با اشاره به
مسأله جامعه اجتماعی و خطر زیست محیطی ارائه شده میپردازد .تحقیقی دیگری توسط
ارمیا و همکاران ،)201۷( 1با عنوان« ،مفهوم شهر هوشمند در قرن  ،»21انجام شده است ،آنها
بیان میکنند که توسعهی شهرهای هوشمند به شدت به سطح هوشی شبکههای الکتریکی
وابسته است که میبایست تامین انرژی الکتریکی برای تمام مصرفکنندگان با اطمینان از
برخی ویژگیهای شهر را بهدست آورد .اما مهمترین جنبهی ،هماهنگی آسان بین حکومت
شهری ،زیرساختهای مختلف و مسئولیت آنها برای امنیت عمومی و اجتماعی میباشد.
تحقیقی دیگری توسط سوسانتیو 2همکاران ( ،)201۶با عنوان« ،رشد هوشمند ،شهر
هوشمند و تراکم» ،انجام شده است ،آنها متذکر میشوند که با توجه به تراکم جمعیت،
مشکالت شهری را میتوان از طریق راهحلهای دیجیتال کاهش داد و مدیریت مؤثر نواحی
شهری را برای حمایت از مسائل پایداری اجتماعی ،زیست محیطی و اقتصادی افزایش داد.
تحقیقی دیگری توسط یانگ ،)200۹( 3با عنوان« ،تحلیل سیاستهای رشد هوشمند و شیوه-
های موفقیت آن» ،انجام شده است ،وی متذکر میشود :رشد هوشمند ،شعار جدیدی در
جستجو برای یک جامعه ایدهآل است .بنابراین ،تبلیغی برای حل بسیاری از مشکالت شهری
است .با اینحال ،تمام ارزشهای گنجانده شده در رشد هوشمند در تسلسل کنونی تمرکز می-
کند و اقدامی برای نسلهای آینده انجام نشده است .یافتهها نشان داد که سیاستهای رشد
هوشمند ،به طور کامل ارزشهای پایداری را در بر نگرفته است.

چارچوب نظری پژوهش
با توجه به نظریات بیان شده در مورد فرهنگ شهروندی و محیط زیست هوشمند ،چارچوب
نظری پژوهش ،در دو بخش فرهنگ شهروندی و محیط زیست هوشمند آورده شده ،که در زیر
به توضیح داده میشود:
الف) فرهنگ شهروندی :شهروندی درکانون توجه نظریات جامعهشناختی و علوم سیاسی
قرار گرفته است ،که پس از جنگ جهانی دوم و ظهور نگرشهای جدید خارجیستیزی در
کشورهای غربی پرسشهایی جدیتری در رابطه با بحث شهروندی و فرهنگ شهروندی به

1 .Eremia et al
2 . Susanti
3 .Yang, Fei
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همراه آورده است .با توجه به نظریات بیان شده در مورد فرهنگ شهروندی متوجه این نکته
شده که نظریهپردازان کالسیک همانند :وبر ،دورکیم ،نوعی هویت ،عضویت و تعهد عقالنی
جدیدی را برای افراد جامعه در قالب مفهوم شهروندی به وجود آوردهاند که این مفهوم منجر به
مشارکت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی دموکراتیک و در نهایت نوعی احساس تعلق اجتماعی
بیشتر به جامعه میشود .که نتیجهی آن تقویت انسجام اجتماعی و نظم اجتماعی است ،که به
شهروندی عقالنی وبری ،شهروندی مدنی و عرفی دورکیمی معنا پیدا میکند .البته در این
میان ،نوع نگاه مارکس به شهروندی تابع نظریهی اجتماعی سیاسی خاص خودش است.
مارکس ،به نوعی مشارکتسیاسی تمام عیار غیربورژوایی ،در یک جامعهی مدنی انقالبی است
که فقط پس از فروپاشی جامعهی سرمایهداری امکان تحقق پیدا خواهد کرد؛ اما بخش اعظم
جامعهشناسی مدرن شهروندی ،ادامهی مسیر طرح شهروندی وبری و دورکیمی تلقی میشود
(توسلی و نجاتیحسینی.)32 :13۸3 ،
پارسونز 1بیان میکند ،شهروندی ،عضویتکامل در اجتماع ملی است ،که بر همبستگی و
وفاداری متقابل أعضاء قرار داشته و مبنای جمعی انسجام اجتماعی بهشمار میرود .شهروندی
مدرن نیازمند یک عامل سیاسی استکه دیگر با خاصگراییهای قومیت و جنسیت محدود و
مقید نشود (نجاتیحسینی .)۹۹ :13۸0،از نظر وی ،در مورد تشریح فرهنگ شهروندی تأکید به
ارزشهای فرهنگی ریشهدار و بنیادی جامعه و حضور دائم آن در حوزهی زندگی اجتماعی دارد.
از نظر وی مهمترین ارزشهایی که باعث تقویت فرهنگشهروندی در جامعه میشود شامل:
برخوردار بودن از روحیهی عقالنی ،انتقادی و دانش علمی ،احترام به قانون ،بهرهمندی از
آزادیهای مدنی در قانون و درک همه جانبه از مفهوم شهروندی است (گیروشه.)22 :13۸۶،
ماکسوبر )1۹2۷( 2بیان میکن د که شهروندی فقط در مغرب زمین یافت میشود ،زیرا
فقط در غرب شهرهایی با ویژگیهایی همچون مسئولیت پذیری و مشارکت به وجود آمده و
تمدن های شرقی فاقد چنین مفهومی هستند .وی بر این اعتقاد بود که مفهوم شهروندی به
لحاظ تاریخی با رشد دولت شهرهای دنیای کالسیک روم و یو نان در ارتباط است که فضای
عمومی را برای ارتباط آزاد و عقالنی میان کنشگران اجتماعی فراهم میساخت (اذانی و
حاتمی.)۸۸ :13۸۹ ،

1.Talcott Parsons
2.Max Weber
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مارشال 1درمورد فرهنگ شهروندی ،اشاره به سه نوع حقوق شهروندی کرده است که
عبارت است از .1:حقوق مدنی :حقی است که در جامعه بوجودآمده است .ازنظر مارشال درجایی
که حقوق مدنی وجود ندارد .امکان آزادی فردی وسرمایهگذاری اقتصادی نیز وجودندارد.2.
حقوق سیاسی :حقوقی که امکان مشارکت مردم را در تصمیمات عمومی کشور با تشکیل احزاب
سیاسی و برگزاری انتخابات فراهم میکند .3.حقوق اجتماعی :عبارت ازحقوقی است که امکانات
رفاهی حمایتی از فرد و خانوادههای آسیبپذیر را به منظور ایجاد تعادل در زندگی رفاهی آنها
فراهم میآورد (مهدوی و عاشوری.)30 :13۹3 ،
ترنر 2نیز به دو اصل«تفاوت پذیری» (تقسیمات جنسیتی ،نژادی و طبقاتاجتماعی) و
«انسجام» اشاره میکند که آن را ساماندهندهی جوامع می داند .وی معتقد است :شهروندی،
میتواند به مثابهی مذهبمدنی در جهت انسجام اجتماعی عمل کند .شهروندی نیز ،بر
دسترسی افراد و گروه ها در این اجتماع ،با شهروند شدن هویتی کسب کرده و دارای فضیلت-
مدنی می شوند؛ یعنی تعلقات و وابستگی نسبت به اجتماع سیاسی پدید میآید (هاشمیانفر و
گنجی .) 30 :13۸۸،از منظر ترنر ،شهروندی را از ابعاد مختلف شکل اجتماعی شهروندی (باال
و پایین) ،قلمرو اجتماعی شهروندی (حوزه ی عمومی و خصوصی) ،گونهی اجتماعیشهروندی
( مشارکت فعال و منفعل) ،و محتوای اجتماعی شهروندی (تکلیفمحور -حقوقمحور) تحت
مداقه قرار داده است .ترنر چهار منبع را برای تحقق شهروندی و فرهنگشهروندی در نظر
می گیرد .این چهار منبع شامل «:هویت ،حقوق و منابع اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و
جماعت» است .این چهار مولفه در فرایند متقابل با فرهنگ شهروندی متعالی همراه است
(فالکس.)12 :13۸1،
آنتونیگیدنز ،از نظریهپردازان اجتماعی معاصر معتقد است ،پدیدههای مدرن از جمله
پدیدههای شهروندی ،برخوردار از یک پیشینهی تاریخی بلندمدت و کوتاهمدت هستند ،از این-
رو برای بررسی تکوین و توسعهی تاریخی ،اجتماعی پدیدهی شهروندی و نیزگسترش مفهوم
نظری آن ضروری است که این سیر تاریخی دوگانه توأمان و بهطور مختصر وارد میشود .وی
ارتباط دوسویه و ناگسستنی بین مفهوم شهروندی و جامعه در نظر میگیرد ،ارتباطی که با
سبکزندگی افراد ارتباط پیدا میکند (غالمی و همکاران.)13 :13۹۸،

1.Marshal
2.Turner
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از نظر دالگران 1فرهنگ مدنی«یا به تعبیری فرهنگشهروندی» یکی از پیش شرطهای
ضروری برای حوزهی عمومی پایدار و از اینرو دموکراسی است .به نظر وی فرهنگمدنی به
الگوهای فرهنگی داللت دارد که در آن هویتهای شهروندی و بنیانهای عاملیمندی جاگیر
شدهاند .وی فرهنگمدنی را جریانی شش بعدی از روابط متقابل درنظر میگیرد که به روش-
های گوناگونی بر همدیگر تأثیر میگذارند .این شش مؤلفه عبارتند از :آگاهی ،ارزشها ،اعتماد،
فضاها ،کردارها و هویتها .به گفته ی دالگران ،افراد جامعه باید از آنچه در جامعه در حال رخ
دادن است آگاه باشند تا قادر به مشارکت در فضای عمومی باشند (قایدگیوی و همکاران،
.)۸۷ :13۹۷
2

گیارمه معتقد است که فرهنگ شهروندی دارای سه ویژگی است .اولین ویژگی این است
که شهروندی باید از پی بر یک الفبای مقدماتی ،یعنی براساس شناختهای حداقل از تاریخ و
محیط پی ریزی شود .دومین ویژگی کلی فرهنگشهروندی ،تحصیل قواعد سلوک دموکراتیک
حقیقی ،چه از لحاظ رفتار و چه از نظر ارزشهایاخالقی است .شهروند نه تنها باید به حقوق
خود بلکه باید به وظایف خود نیز آگاه باشد .ویژگی سوم که اهمیت بنیادی نیز دارد ،سطح
اخالق مدنی است که ناشی از همان وحدت و اهمیت دو ویژگی قبلی است و نوعی ویژگی
تکلیفمدارانه است (ارمه.)1۷1-1۷2 :13۷۶ ،
جرارد دالنتی )1۹۹۷( 3چهار مدل از شهروندی را ارائه میکند .این چهار مدل چهار مؤلفه
عضویت در یک اجتماع سیاسی یعنی حقوق ،وظایف ،مشارکت و هویت را در بر میگیرند که
بیانگر ویژگیهای کامل شهروندی نمیباشند اما از نظر دالنتی این مدلهای آرمانی نحوهی
فهم ما از شهروندی را به اختصار نشان میدهند (همتی و احمدی.)150-151 :13۹2 ،
هابز 4در بسط نظریههای فرهنگ شهروندی و مشارکت شهروندان دیدگاه بدبینانه داشته
است؛ وی ویژگی اساسی حاکم و دولت وقت جامعه را«قدرت مطلقه» دانسته است .بر این
أساس اندیشهی هابز در رشد فرهنگ شهروندی«پل ارتباطی مهمی در تاریخ تکامل فرهنگ -
شهروندی بود ،چرا که بسیاری از ایدههایش مستقیماً به مفهوم توسعه یافتهتری از شهروندی
انجامید که در اندیشهی لیبرالهای کالسیک نظیر جان الک 5بروز یافت .سنت لیبرال که
1.Dahlgren
2.Hermet, Guy
3.Gerard Delanty
4.Thomas Hobbes
5.John Locke
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بوسیله هابز در بعد فرهنگشهروندی بنا شد از سوی الک توسعه یافت» (کوشا.)32 :13۸۷ ،
گروسبرگ 1می گوید :مفهوم شهروندی وابسته به سنت سیاسی است که در صدد درگیرکردن و
بسط مشارکت افراد در شکل دادن به قوانین و تصمیمات جامعه است .از نظر وی ،بعد دیگر
فرهنگشهروندی ،حق گفتگو یا حق ارتباط است (فاضلی .)13۸۶ ،گالستون )1۹۹1( 2نیز
ازجمله متفکرانی است که با توجه به ایدهی «شهروند مسئول» به چهار فضیلت شهروندی
یعنی فضایل عمومی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی اشاره نموده و بر اهمیت فرهنگ
شهروندی و فضایل شهروندی تأکید میورزد .فضایلی مانند وفاداری ،ابراز وجود ،اخالقکاری و
احترام به حقوق دیگری و ...بهعنوان پیش زمینههای شکلگیری جامعه باز مبتنی بر برابری و
یکسانی تأکید میکند (احمدی و علیپور.)230 :13۹۷ ،
چارچوب نظری این پژوهش در بخش فرهنگ شهروندی ،مبتنی بر نظریهی شهروندی
ژانونسکی ) 1۹۹۸( 3است که شهروندی را عضویت فعال افراد در قلمرو دولت-ملت دانسته
است که به موجب آن ،شهروندان از حقوق و تعهدات برابر برخوردارند .وی به بعد حقوقی
شهروندی توجه بیشتری داشته است .به نظر ژانوسکی ،حقوق شهروندی ،حقوقی هستند که
گروههای مختلف از آنها حمایت می کنند ،توسط دولت تثبیت و تأیید میشوند ،و دارای
ضمانت اجرایی هستند (اذانی و همکاران .)۸۸ :13۹0،وی به تفکیک عرصهی خصوصی،
عمومی و دولتی پرداخته است ،از نظر وی الزمهی شکلگیری شهروندی سه عنصر-1 :
شهروند فعال (در عرصهی خصوصی) -2 ،سازمان کارآ و اثربخش (در عرصهی عمومی) ،و -3
حاکمیت خوب (در عرصه ی دولت) است ،که هرچه جامعه به سوی این عوامل (شهروندی
فعال ،سازمان کارا و حاکمیت خوب) در حرکت باشد ،به ظهور شهروندی نزدیک و نزدیکتر
میشود (همان منبع).
ب) محیط زیست هوشمند :از دیدگاه برنامهریزان شهری ،یکی از مهمترین راهحلهای
رسیدن به توسعهی پایدار و ارتقای کیفیت محیط زیست شهری است .در اواخر قرن بیستم،
رویکردهای جدیدی بهنام «شهرسازی نوین» و «رشد هوشمند» و «شهر هوشمند» برای
پایدارکردن فرم فضایی شهرها توجه شد .دیویس و پاردو ،)2002( 4دربارهی مدرنشدن جوامع
بیان میکنند که اجزای مفهومی یک شهر هوشمند شامل سه دسته فناوری ،مردم ،و
1.Grossberg
2.William Galston
3.Zhanosky
4.Dawes, S. and Pardo
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نهادهاست .دیوید1و همکاران ( ،)2015معتقدند ابزارهای مبتنی بر فناوری توسعهیافته میتواند
سرمایه ی فکری و اجتماعی را افزایش دهد ،امکان تعامل عمیق را اجازه دهد و ارتباطات
دوطرفه را تقویت کند.
بهطور کلی براساس مطالعه ی عمیق و ژرف ادبیات پنج جریان اصلی که شهرها را به سمت
رهیافتهای هوشمند سوق میدهد ،بدین شرح میباشد -1 :شهرنشینی شتابان؛  -2اثرات
شهرها بر محیط زیست (نگرانیهای زیست محیطی)؛ -3بحرانهای اقتصادی (انگیزهی
اقتصادی)؛ -4تغییرات جمعیت شناختی؛  -5سایر عوامل (پیشرفتهای فناوری اطالعات و
ارتباطات ،مهاجرت مغزها ،بوروکراسی ،مسائل حمل و نقل ،آب ،انرژی و غیره)( .پوراحمد و
همکاران .)۸ :13۹۶،محیط زیست هوشمند یکی از مؤلفههای اصلی شهر هوشمند میباشد
) .(Vinod Kumar, 2020:18شهر هوشمند را بهعنوان یک راهکار عمدتاً برای بهبود سیاست -
شهری ،امنیت ،توسعه و حکومتداری با استفاده از پیشرفتهای فناوری اطالعات و ارتباطات
برای بازآفرینی سرمایهی انسانی ،خالقیت ،نوآوری ،آموزش ،مشارکت ،توسعهی پایدار و
مدیریت ،میداند ).(Kitchin, 2016:11
منظور از محیط زیست هوشمند ،بهرهگیری از فناوریاطالعات جدید برای حفظ و ارتقاء
منابع زیست محیطی است .معموالً برای سنجش کیفیت محیط زیست در جهان الزم است تا
شاخصهایی مورد اندازهگیری قرار گیرد ،زیرا بهبود شاخصهای زیست محیطی از طریق
مدیریت درست منابع یکی از اهداف شهر هوشمند میباشد .تا بتوان به این واسطه به پایداری
محیط زیست ،کاهش استفاده از منابع طبیعی ،کاهش مصرف و بازیافت مواد کمک شود.
محیط زیست هوشمند یک محیط مبتنی بر دانش است که قابلیتهای متعددی برای خودآگا-
هی شهروندان دارد ) .(Vinod Kumar, 2020:20مدیریت محیطزیست هوشمند باید بهعنوان
یک مولفهی اصلی از محیطزیست ،در نظر گرفته شود .زیرا ،به ما کمک میکند تا بفهمیم در
وهلهی اول چه کاری باید انجام شود .و اینکه باید مشخص شود ،چه مسئلهی محیطزیستی
باعث تهدید مکانی میشود (همانمنبع.)22 :
بنابراین ،شهرهای هوشمند یک نگاه رو به جلو به مسایل زیستمحیطی دارند و یکی از
هسته های اصلی شهرهوشمند استفاده از فناوری برای افزایش پایداری و مدیریت بهتر منابع
طبیعی است ،که در نهایت منجر به ایجاد یک محیطزیست هوشمند شود ،که شامل :دانش و
1.David
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توسعهی دانشمحور ،تقویت یکپارچکی شهر ،توسعهی پایدار ،مشارکت اجتماعی شهروندان

.

)(Pazalos, 2012

بنابراین ،با توجه به نظریات بیان شده در باب شهر هوشمند و محیطزیستهوشمند،
نظریهای که در این پژوهش استفاده شده شده است نظریهی ماواتی و پری تی وی،)201۷( 1
است .آنها ،پس از مطالعهی بسیار به بررسی شاخصهای مکفی برای ایجاد یک محیطزیست
هوشمند پرداختهاند ،این ابعاد شامل -1( :فضای باز عمومی -2 ،2مدیریت پسماند خوب
شهری -3، 3استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر -4 ،4مدیریت مناطق زاغه نشین و حلبی آبادها،5
 -5احیای رودخانهها -۶ ،۶از بین بردن جنون ساخت و سازهای غیرقانونی -۷ ،انرژیهای
جایگزین -۹ ،۷کاهش تولید دی اکسید کربن -۸ ،۸ایجاد کشاورزی شهری )۹است ،این هشت
مرحله از چارچوبهای اصلی ایجاد یک محیطزیست هوشمند ،میباشد که دیدگاهی را برای
رسیدن و تحقق آن فرهم میکند ) ،(Rachmawati & Diah Pertiwi,2017:29که در این
پژوهش  5معیار از این هشت معیار که شامل :ایجاد فضای باز عمومی ،مدیریت پسماند خوب
شهری ،استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،مردم هوشمند ،ایجاد کشاورزی شهری مورد بررسی
قرار گرفته است.

فرضیههای تحقیق
 .1به نظر میرسد ،بین فرهنگ شهروندی و ارتقای محیط زیست هوشمند رابطهی معناداری
وجود دارد.

 .2به نظر میرسد ،بین فرهنگ شهروندی در عرصهی خصوصی (مشارکتجویی اجتماعی،
قانونپذیری و مسئولیتپذیری) و ارتقای محیطزیست هوشمند رابطهی معناداری وجود
دارد.

 .3به نظر میرسد ،بین فرهنگ شهروندی در عرصهی عمومی (دسترسیعام ،گفتگویعام،
کنشعام) و ارتقای محیطزیست هوشمند رابطهی معناداری وجود دارد.
1.Tutik Rach c& Priska Diah Pertiwi
2.Public Open Space
3.Good Waste Management
4.Renewable energy
5.Slum Areas Management
6.The Revitalization of River
7.Alternative energy
8.Reducing the Production of CO2
9.Urban Farming
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 .4به نظر میرسد ،بین فرهنگ شهروندی در عرصهی دولتی (حکمروایی خوب شهری و ابعاد
آن شامل :شفافیت ،مسئول و پاسخگو بودن و قانونپذیری) و ارتقای محیطزیست هوشمند
رابطهی معناداری وجود دارد.
 .5بین متغیرهای زمینهای و فرهنگ شهروندی رابطهی معناداری وجود دارد.

روش آماری
جامعهی آماری این تحقیق کلیهی شهروندان شهر تهران میباشد ،که با توجه به سرشماری
سال  ،13۹5تعداد  132۶۷۶3۷نفر میباشد .که با توجه به نتایج به دست آمده از فرمول
کوکران ،نمونهی آماری تحقیق  3۸4نفر بهدستآمده که به دلیل دقت در نتایج به  450نفر
افزایش پیدا کرده است .دادهی پژوهش با استفاده از پرسشنامه ،بهصورت محقق ساخته تدوین
شد این پرسشنامه شامل دو بخش است که شامل سؤالهای جمعیت شناسی (سن ،تحصیالت،
جنسیت) و سؤالهای تخصصی (شامل دو پرسشنامه فرهنگشهروندی و محیطزیست
هوشمند) میباشد .این پرسشنامه از  1۷1سوال تشکیل شده است ،که پایایی پرسشنامهی
تحقیق نیز در جدول  1مشاهده میشود:
جدول  :۱آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج شده
)(AVE

مقوالت/مفاهیم

تعداد

آلفای

پایایی

سواالت

کرونباخ

مرکب

3

0/۸۶2

میانگین
واریانس
استخراج
شده

قانون
پذیری

قانون پذیری
ذهنی
قانون پذیری
عینی

0/839
0/723

5

0/858

مسئولیت
پذیری دربرابر

۷

0/857

دیگران

فرهنگ
شهروندی

عرصهی

مسئولیت

مسئولیت

خصوصی

پذیری

پذیری نسبت

اجتماعی

به جامعه
مسئولیت
پذیری فردی

3

2

0/862

0.861

0/817

0/529
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ادامه جدول  :۱آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج شده
)(AVE

مقوالت/مفاهیم

تعداد

آلفای

پایایی

سواالت

کرونباخ

مرکب

میانگین
واریانس
استخراج
شده

مشارکت
جویی
اجتماعی

دسترسی
عام

عرصهی
عمومی

گفتگوی
عام

کنش عام

عرصهی
دولتی

حکمرانی
خوب
شهری

مسئولیت
پذیری در
برابر طبیعت و
محیط زیست

12

مشارکت
جویی
اجتماعی
عینی

1۹

مشارکت
جویی
اجتماعی
ذهنی

11

0/855

دسترسی به
اطالعات

3

0/862

دسترسی به
رسانه ها

3

0/858

دسترسی
افقی

1

0/861

دسترسی
عمودی

1

0/862

حق گفتگو
برای همه

3

0/861

حق پرسش
دربارهی همهی
موضوعات

3

0/860

مطلع شدن

5

0/857

درگیر شدن

2

0/861

متصل شدن

2

0/861

بسیج شدن

2

0/861

مسئولیت و
پاسخگویی

۶

0/864

شفافیت

۶

0/851

قانون مندی

۷

0/849

0/853

0/855

0/790

0/798

0/837

0/658

0.504

0/720

0/799
0/502

0/857

0/688
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ادامه جدول  :۱آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج شده
)(AVE

مقوالت/مفاهیم

تعداد

آلفای

پایایی

سواالت

کرونباخ

مرکب

1۸

0/726

۷

0/855

5

0/855

میانگین
واریانس
استخراج
شده

وجود زیرساخت های ارتباطی
و فناوری مناسب
ارتقای فرهنگ اجتماعی
هوشمند
ایجاد فضای باز عمومی
هوشمند
استفاده از انرژیهای
محیط زیست هوشمند

تجدیدپذیر
سیستم حمل و نقل هوشمند
مدیریت خوب در تفکیک
مکانیزه پسماندهای شهری
ایجاد کشاورزی شهری
ایجاد سامانههای هوشمند
دیجیتال

۶

0/851

۶

0/850

5

0/855

4

0/854

۶

0/811

0/653

0/726

با توجه به نتایج جدول و از آنجایی که آلفای بهدست آمده برای تکتک متغیرها ،باالی
 %۷0است ،میتوان گفت که پایایی آزمون این پژوهش ،در سطح قابل قبولی است .از طرفی،
ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامهها نیز در این تحقیق برابر با 0/۸۶۹تعیین گردید ،که
نشان از پایایی باالی پرسشنامه میباشد.
نتایج بررسی مقادیر واریانس استخراج شده متغیرهای پنهان پژوهش نشان داد که همهی
متغیرها مقادیری بیش از  0.5به خود اختصاص دادند .بر این اساس میتوان گفت :روایی
همگرای ابزارهای اندازهگیری با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده ،تأیید شد.

یافتههای آماری
اطالعات جمعیت شناختی
نتایج بهدست آمده از دادههای توصیفی ،براساس نوع جنسیت افراد نشان داد که  2۷1نفر از
پاسخدهندگان ( 60/2درصد) زن و  1۷۹نفر ( 39/8درصد) مرد میباشند ،همچنین ،توزیع افراد
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نمونه براساس سن نشان داد که 45 ،نفر (10درصد) از افراد نمونه را افراد بین  15تا  25سال،
 1۷۷نفر ( 39/3درصد) را  25تا  35سال 120 ،نفر ( 26/7درصد) را  35تا  45سال و  ۶4نفر
(14/2درصد)  45تا  55سال 24 ،نفر ( 5/3درصد) را  55تا  ۶5سال و  20نفر (4/4درصد)  ۶5و
باالتر میباشند ،توزیع افراد نمونه براساس سطح تحصیالت نشان داد که13 ،نفر ( 2/9درصد)
زیردیپلم 4۷ ،نفر (10/4درصد) دیپلم 32 ،نفر (7/1درصد) فوقدیپلم 1۷4 ،نفر (38/7درصد)
کارشناسی 14۸ ،نفر (32/9درصد) کارشناسیارشد و  3۶نفر (۸درصد) دکترا هستند .توزیع
افراد نمونه براساس وضعیت اشتغال نشان داد که11۸ ،نفر (26/2درصد) آزاد145 ،نفر
(32/2درصد) کارمند 3۹ ،نفر (8/7درصد) بازنشسته 4۸ ،نفر ( 10/7درصد)خانهدار 32 ،نفر
(7/1درصد) بیکار ۶5 ،نفر ( 14/4درصد) دانشجو و 3نفر (0/7درصد)سرباز میباشند ،براساس
داشتن گوشی هوشمند نشان داد که 441نفر (۹۸درصد) گوشی هوشمند دارند ۹ ،نفر
(2درصد) گوشی هوشمند ندارند .توزیع افراد نمونه نیز براساس میزان استفاده از شبکههای
اجتماعی نشان داد که4۶نفر (10/2درصد) کمتر از یک ساعت۷۷ ،نفر (17/1درصد) بین 2تا 3
ساعت140،نفر (31/1درصد) بین 3تا  4ساعت ۹1 ،نفر (20/2درصد) بین 4تا  5ساعت ۹۶ ،نفر
(21/3درصد) بییشتر از  5ساعت ،در روز از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند .براساس
استفاده از وسیلهی حمل و نقل نشان نیز نتایج داد که 240نفر (53/4درصد) از مترو ۸0،نفر
(17/7درصد) از اتوبوس100،نفر (22/3درصد) از بیآرتی و 30نفر (6/6درصد) از وسیلهی
شخصی ،استفاده میکنند.
نتایج یافتههای استنباطی
جدول  :۳شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و توزیع عوامل
شاخص
مرکزی
پراکندگی
شکل توزیع

فرهنگشهروندی

محیطزیست هوشمند

میانگین

2۹0/4۶

1۶۸/۹۶

انحراف معیار

35/3

0۷/24

واریانس

124۶/2۸0

5۷۹/243

چولگی

0/۶۶5

-0/۶23

کشیدگی

1/1۷4

0/4۷0

با توجه به نتایج جدول  ،3میانگین فرهنگشهروندی برابر است با  290/46که نشان میدهد
بیشتر دادههای مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافتهاند .همچنین ،در میان متغیرهای
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این پژوهش ،فرهنگشهروندی با مقدار  35/3بیشترین پراکندگی را دارد .همچنین ،مقدار چولگی
مشاهده شده برای متغیرهای مورد مطالعه در بازه ( )-2 ،2قرار دارد .یعنی از لحاظ کجی
متغیرهای پژوهش نرمال بوده و توزیع آن متقارن است .مقدار کشیدگی متغیرها نیز در بازه (،2
 )-2قرار دارد .این نشان میدهد توزیع متغیرها از کشیدگی نرمال برخوردار است.
جدول  :۴آزمون  tدو نمونهی مستقل بین جنسیت و فرهنگشهروندی

فرهنگشهروندی

انحراف

سطح

نتیجهی

معیار

معناداری

فرضیه

0/000

تآیید فرضیه

جنسیت

فراوانی

میانگین

زن

2۷1

24۹/45

2۷/04

مرد

1۷۹

2۸3/1۹

43/۷۹

توجه به نتایج آزمون لوین ،مشاهده میشود که گروههای مستقل آقایان و خانمها در
سازهی فرهنگشهروندی با هم برابر نیستند .و بین آنها تفاوت معناداری وجود دارد ،بهگونهای
که میزان فرهنگشهروندی مردان در این پژوهش در جایگاه باالتری از زنان قرار دارند.
جدول  :۵آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سن و فرهنگشهروندی
متغیر
سن

فرهنگشهروندی

سطح معناداری

ضریب همبستگی

0/034

-0/1

با توجه به نتایج آزمون پیرسون  ،نتیجه میگیریم که بین سن و فرهنگشهروندی رابطهی
معناداری وجود دارد ،اما ضریب همبستگی بدست آمده حاکی از همبستگی ضعیف و معکوس
بین دو متغیر است.
جدول  :۶آزمون اسپیرمن بین تحصیالت و فرهنگشهروندی
متغیر
تحصیالت

فرهنگشهروندی

سطح معناداری

ضریب همبستگی

0/052

-0.09

با توجه به نتایج آزمون اسپیرمن ،نتیجه میگیریم که بین تحصیالت و فرهنگشهروندی
رابطهی معناداری وجود ندارد ،بنابراین ،در این تحقیق میتوان گفت که ،متغیر سن با فرهنگ-
شهروندی دارای ارتباط معناداری نیستند.
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جدول  :۷آزمون لوین برای بررسی مفروضهی همسانی واریانسها بین اشتغال و فرهنگ-
شهروندی
متغیر

Fمقدار

DF1

DF2

سطح معناداری

اشتغال و فرهنگ شهروندی

4/431

6

443

0/000

نتایج آزمون لوین ،نشان میدهد که مفروضهی یکسانی واریانسها رعایت شده است.
همینطور ،نتایج حاصل از آزمون ،حاکی از ناهمگنی واریانسهای گروههای اشتغالی بوده است.
جدول  :۸آنالیز واریانس یکطرفه برای بررسی ارتباط بین وضعیت اشتغال و فرهنگ-
شهروندی
مجموع مربعات

درجه آزاری

میانگین مربعات

F

سطح معناداری

بین گروه

12798/578

6

2133/096

1/751

0/108

درون گروه

539794/153

443

1218/497

کل

552592/731

449

نتایج حاصل از این آزمون ،حاکی از آن است که بین وضعیت اشتغال و فرهنگشهروندی
رابطه وجود ندارد .به این معنی که بین کسانی که گروه شغلی یکسان و نایکسانی داشتهاند از
جهت گرایش به فرهنگشهروندی تفاوت معناداری وجود ندارد.
جدول  :۹آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی و
فرهنگشهروندی
فرهنگشهروندی

متغیر
میزان استفاده از شبکههای

سطح معناداری

ضریب همبستگی

اجتماعی

0/124

0/73

با توجه به نتایج آزمون پیرسون ،نتیجه میگیریم که بین میزان استفاده از شبکههای
اجتماعی و فرهنگشهروندی رابطهی معناداری وجود ندارد.
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نتایج مدل معادله ساختاری

نمودار شماره  :۱نمودار ضرایب مسیر
جدول  :۱۰ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

0/369

0/608

محیط زیست
هوشمند

بر اساس نتایج ،مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برای محیطزیست هوشمند برابر با
0/369میباشد .این مقدار نشان میدهد که مجموع متغیرها قادر به تبیین بیش از  3۷درصد از
محیطزیست هوشمند هستند.

شکل :۳نمودار اشتراک افزونگی
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نتایج قدرت پیشبینی مدل نشان داد که قدرت پیشبینی مدل در مورد متغیرها باالتر از
متوسط میباشد .این نتایج در شکل ،3به تصویر کشیده شده است.
جدول :۱۱نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
فرهنگ شهروندی  >-محیط زیست
هوشمند
عرصه خصوصی >-محیط زیست هوشمند
مشارکت جویی اجتماعی >-محیط زیست
هوشمند
مشارکت جویی عینی >-محیط زیست
هوشمند
مشارکت جویی ذهنی >-محیط زیست
هوشمند
قانون پذیری >-محیط زیست هوشمند
قانون پذیری عینی >-محیط زیست
هوشمند
قانون پذیری ذهنی >-محیط زیست
هوشمند
مسئولیت پذیری اجتماعی >-محیط زیست
هوشمند
مسئولیت پذیری در برابر دیگران >-محیط
زیست هوشمند
مسئولیت پذیری در برابر جامعه  >-محیط
زیست هوشمند
مسئولیت پذیری فردی >-محیط زیست
هوشمند
مسئولیت پذیری در برابر محیط زیست >-
محیط زیست هوشمند
عرصهی عمومی >-محیط زیست هوشمند

نتیجه

P Values

tآماره

R2

ضریب مسیر

تایید

0/000

13/118

0/324

0/570

تایید

0/000

6/478

0/182

0/426

تایید

0/000

6/533

0/356

0/597

0/000

10/243

0/523

تأیید

0/000

55/۷24

0/۸0۸

0/۹24

تأیید

0/000

12/20۷

0/24۷

0/4۹۷

تأیید

0/000

1۹/۷00

0/20۶

0/۸01

0/000

34/۶۶1

0/۷۸۸

0/۸۹۷

0/000

۶/503

0/۷1۹

0/5۸۹

0/000

24/34۷

0/15۶

0/۷54

0/000

2۷/3۹1

0/102

0/۷43

0/000

13/۸0۸

0/0۸4

0/۶11

0/000

2۷/3۹1

0/000

12/2۷۹

تأیید

تایید
تأیید
تأیید
تایید
تایید
تایید
تأیید

0/35۶
0/174

0/680

0/۷۹0
0/41۷
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ادامه جدول :۱۱نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
نتیجه

P Values

tآماره

R2

ضریب مسیر

تأیید

0/000

23/2۸2

0/43۹

0/۶۶3

تأیید

0/000

23/500

0/۶05

0/۷۶5

0/000

23/205

0/۶۸0

0/۷۸5

دسترسی عمودی >-محیط زیست هوشمند

تایید

0/000

۶/۷54

0/1۷5

0/503

دسترسی افقی  >-محیط زیست هوشمند

تایید

0/000

4/۸5۹

0/0۶4

0/320

گفتگوی عام  >-محیط زیست هوشمند

تأیید

0/000

12/2۷۹

0/۶1۸

0/۷۸5

تأیید

0/000

33/432

0/733

0/967

0/000

3/31۹

دسترسی عام >-محیط زیست هوشمند
دسترسی به رسانه ها >-محیط زیست
هوشمند
دسترسی به اطالعات >-محیط زیست
هوشمند

حق گفتگو برای همه >-محیط زیست
هوشمند
حق پرسش درباره همه موضوعات >-محیط
زیست هوشمند

رد

تأیید

0/709

0/960

کنش عام >-محیط زیست هوشمند

تایید

0/000

3۶/41۸

0/637

0/798

مطلع شدن >-محیط زیست هوشمند

تأیید

0/000

2۹/۸۹3

0/۷0۸

0/794

درگیر شدن >-محیط زیست هوشمند

تایید

0/000

31/۶3۷

0/4۹۸

0/768

بسیج شدن >-محیط زیست هوشمند

تأیید

0/000

10/2۹۷

0/21۸

0/5۶۸

متصل شدن >-محیط زیست هوشمند

تایید

0/000

14/21۶

0/521

0/۶۸4

تأیید

0/000

16/908

0/413

0/642

حکمروایی خوب شهری  >-محیط زیست
هوشمند
شفافیت  >-محیط زیست هوشمند
مسئول و پاسخگو بودن  >-محیط زیست
هوشمند
قانونپذیری  >-محیط زیست هوشمند

تأیید

0/000

22/166

0/470

0/686

تأیید

0/000

5/869

0/104

0/322

تأیید

0/000

18/020

0/389

0/624

نتایج آزمون بین فرهنگشهروندی و ارتقای محیطزیست:در بررسی نتایج آزمون این
فرضیه مشخص شد که مقدار فرهنگ شهروندی بر محیط زیست هوشمند ،برابر با 5۷0.0
میباشد .بر این اساس ،نتیجه میگیریم که بین این دو متغیر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
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نتایج آزمون بین فرهنگشهروندی در عرصهی خصوصی (مشارکتجویی
اجتماعی ،قانونپذیری و مسئولیتپذیری) و ارتقای محیطزیست :در بررسی نتایج
آزمون این فرضیه مشخص شد که مقدار عرصهی خصوصی بر محیطزیست هوشمند ،برابر با
 0/426است ،مقدار مشارکتجویی اجتماعی بر محیطزیست هوشمند ،برابر با  0/597است،
مقدار مشارکتجویی عینی بر محیطزیست هوشمند ،برابر با 0/680میباشد ،مقدار مشارکت-
جویی ذهنی بر محیطزیست هوشمند ،برابر با  0/924است ،مقدار قانونپذیری بر محیطزیست
هوشمند ،برابر با 0/497است ،مقدار قانونپذیری عینی بر محیطزیست هوشمند ،برابر با
0/801است ،مقدار قانون پذیری ذهنی بر محیطزیست هوشمند ،برابر با 0/897است ،مقدار
مسئولیتپذیری اجتماعی بر محیطزیست هوشمند ،برابر با  0/589است ،مقدار مسئولیت-
پذیری در برابر دیگران بر محیطزیست هوشمند ،برابر با  0/754است ،مقدار مسئولیتپذیری در
برابر جامعه بر محیطزیست هوشمند ،برابر با  0/743است .بر این اساس ،نتیجه میگیریم که
بین این متغیرها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتایج آزمون بین فرهنگشهروندی در عرصهی عمومی (دسترسیعام ،گفتگوی-
عام ،کنشعام) و ارتقای محیطزیست هوشمند  :در بررسی نتایج آزمون این فرضیه
مشخص شد که مقدار عرصهی عمومی بر محیطزیست هوشمند ،برابر با  0/417است ،مقدار
دسترسیعام بر محیطزیست هوشمند ،برابر با  0/663است ،مقدار دسترسی به رسانهها بر
محیطزیست هوشمند ،برابر با  0/765است ،مقدار دسترسی به اطالعات برابر با  0/785است،
مقدار دسترسیعمودی بر محیطزیست هوشمند ،برابر با  0/503است ،مقدار دسترسیافقی بر
محیطزیست هوشمند ،برابر با  0/320است ،مقدار گفتگوی عام بر محیطزیست هوشمند ،برابر
با  0/785است ،مقدار حق گفتگو برای همه بر محیطزیست هوشمند ،برابر با  0/968است،
مقدار حق پرسش درباره همهی موضوعات بر محیطزیست هوشمند ،برابر با  0/960است ،مقدار
کنش عام بر محیطزیست هوشمند ،برابر با  0/798است ،مقدار مطلع شدن بر محیطزیست
هوشمند ،برابر با  0/794است ،مقدار درگیر شدن بر محیطزیست هوشمند ،برابر با

0/768

است ،مقدار بسیج شدن بر محیطزیست هوشمند ،برابر با  0/568است ،مقدار متصل شدن بر
محیطزیست هوشمند ،برابر با  0/684است.بر این اساس ،نتیجه میگیریم که بین این متغیرها
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
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 ۳نتایج آزمون بین فرهنگشهروندی در عرصهی دولتی (حکمروایی خوب شهری
و ابعاد آن شامل :شفافیت ،مسئول و پاسخگو بودن و قانونپذیری) و ارتقای محیط-
زیست هوشمند :در بررسی نتایج آزمون این فرضیه مشخص شد که مقدار حکمروایی خوب
شهری بر محیطزیست هوشمند ،برابر با  0/642است ،مقدار شفافیت بر محیطزیست هوشمند،
برابر با  ۶۸۶.0است ،مقدار مسئول و پاسخگو بودن بر محیطزیست هوشمند ،برابر با

0/322

است ،مقدار قانونپذیری بر محیطزیست هوشمند ،برابر با  0/624است .بر این اساس ،نتیجه
میگیریم که بین این متغیرها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری
آن چیزی که برای کالنشهرها امروزه یکی از الزامات حیاتی بهشمار میرود ،استفاده مناسب از
تکنولوژی و فناوری اطالعات و به دنبال آن ،زندگی هوشمند و سبز به منظور بهبود بهرهوری
انرژی ،حفاظت از محیط زیست ،بهبود کیفیت زندگی است ،که این مورد محقق نمیشود جز با
مدیریت صحیح و مشارکت شهروندان برای رسیدن به یک محیطزیست هوشمند .زیرا سراسر
جهان نقطهای است که ،فناوریهای اطالعات و انرژیهای پاک به هم متصل میشوند.
امروزه اکثریت جمعیت جهان در شهرها زندگی کرده و  ۸0درصد از تولید ناخالص جهانی
در شهرها صورت میگیرد .استانداردهای جهانی بهسرعت در حال باال رفتن است و مهاجرت در
سراسر جهان به شکل بیسابقهای به افزایش شهرنشینی کمک میکند .بهطوریکه اگر این
روند ادامه داشته باشد برای مثال فقط در چین تا سال  2025بیش از  220شهر با جمعیت
بیش از یک میلیون وجود خواهد داشت.

این رشد انفجاری در شهرها دارای پیامدهایی مانند افزایش تقاضا در استفاده از انرژی شده
و لزوم تبدیل شدن شهرها به شهرهای هوشمند و سبز را بیشتر میکند .از طرف دیگر شهرها
به مرکزی برای پویایی اقتصادی تبدیل شدهاند.

بنابراین ،عامل مهمی که میتواند زمینهساز ایجاد این شهرها شود ،به غیر از وجود
زیرساختهای مناسب جهت ایجاد اینگونه شهرها و مدیریت مناسب ،باالبردن و ارتقای
فرهنگ شهروندی است ،زیرا شهرهایی هوشمند هستند که ،با محوریت فرهنگ در حال
طراحیشدن باشند تا عالوه بر تشدید کیفیت خدماترسانی به شهروندان ،توریستها و
کسبوکارها ،هویت فرهنگی شهرها را نیز تقویت کنند و هویت تاریخی شهرها را از طریق
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تکنولوژیهای دیجیتالی بازسازی کنند .این «هوشمندسازی فرهنگ» را میتوان فاز جدیدی
از «چرخش فرهنگی» دانست .بر اساس این تحلیل ،میتوان گفت که تحقق یک شهر هوشمند
و در پی آن ،محیطزیست هوشمند ،مستلزم شکلگیری یک اکوسیستم هوشمند است که
مرکزیت آن را «فرهنگشهروندی» و اجزای آن را تکنولوژی تشکیل دهد.
این پژوهش نیز با بررسی نقش فرهنگشهروندی در ارتقای محیطزیست هوشمند بر آن
است که ،نقش فرهنگ شهروندی را در طراحی و ایجاد شهرهای هوشمند نشان دهد  ،میتوان
استدالل کرد که اگر چرخش تکنولوژیک با چرخش فرهنگی توأم باشد ،توسعه تکنولوژی نه
فقط باعث استحاله فرهنگی نمیشود ،بلکه میتواند فرهنگ را توانمند سازد .با بومی سازی این
تجربهها میتوان برای شه رهای ایران نیز اکوسیستمی مشابه طراحی کرد تا عالوه بر تولید
ثروت و اشتغال بر مبنای منابع فرهنگی ،بتوانیم میراث فرهنگی و صنایع فرهنگی خود را با
گردشگری الکترونیک که از استلزامات شهرهای آینده است ،سازگار کنیم.
بنابراین ،میتوان گفت که فرهنگ ،عامل اصلی و به معنای موتور توسعه پایدار و حفاظت از
محیطزیست است .بهبود محیطزیست زمانی حاصل میشود که محیط طبیعی و فرهنگی
انسان با هم مرتبط باشند .الزمهی تحقّق چنین هدفی ،وجود اخالق زیستمحیطی در تمام
اقشار یک جامعه در یک کشور است .اخالق زیستمحیطی ،رفتار ایدهآل بشر نسبت به محیط
زندگی خود اعمّ از محیط طبیعی ،محیط اجتماعی و فرهنگی است ،این اخالق زیستمحیطی
با بهبود زیرساختهای شهری و زیست محیطی و ایجاد بهکارگیری فناوری های ارتباطی و
الکترونیکی به روز سبب ایجاد محیطزیست هوشمند میشود که در نهایت باعث حفظ و بقای
محیطزیست میشود ،اما نکته مهمی که میتوان در دستیابی به این امر مهم کمک کند،
ایجاد شناخت و تعامل میان انسان با محیط زیست و تأثیر عملکرد وی به صورت منفی یا مثبت
برمحیط است .برخورداری از سواد بهعنوان نوعی توانایی ارزشمند ،غنای فرهنگی و
اجتنابناپذیر زندگی توأم با رشد ارزشهای انسانی است .امروزه حیات رو به رشد جامعهها با
میزان سواد و دانش پیوند خورده است؛ بنابراین ایجاد تحوّل و ارتقای فرهنگ شهروندی در
ارتقای زیستمحیطی هوشمند  ،مستلزم افزایش بهرهوری نیروی انسانی در زمینهی مسائل
زیستمحیطی و اشاعه آموزش زیستمحیطی در ابعاد گستردهتر میباشد .از طرفی مشارکت
اجتماعی در جهت کمک به حفظ محیط زیست بسیار حائز اهمیت است ،زیرا عدم وجود
فرهنگ زیست محیطی ،عدم همکاری مردم در فعالیتهای زیست محیطی و عدم آموزش و
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آگاهی رسانی به افراد جامعه در خصوص مسائل و مشکالت زیستمحیطی ،از جمله عوامل
مهمی است سبب میشود محیطزیست همچنان در معرض خطر انقراض قرار بگیرد.

پیشنهادهای پژوهش
 تأکید و توجه ویژه به آموزش و فرهنگسازی و همینطور تقویت و ارتقاء همه جانبهینظام اطالع رسانی و تبلیغات ،برای آشنایی افراد جامعه در مورد ،جایگاه فعلی محیط زیست
ایران ،و تذکر در مورد پیامدهای درازمدت و کوتاهمدت ناشی از تعدی و تخریب به آن
برای نسل حاضر و نسلهای آینده.

 تقویت و توسعهی سیستم کنترل ،نظارت و بازرسی در همهی بخشها و در تمام سطوحبرای حفظ محیط زیست.
 تسریع در خصوصیسازی و ایجاد و استفاده بیشتر از ظرفیتهای بخش خصوصی برایاجرای پروژههای مؤثر برای حفاظت از فضای سبز موجود در داخل و خارج از شهرها و
ایجاد ،تقویت و توسعهی  NGOهای طرفدار محیط زیست و سایر مراکز غیردولتی مرتبط
در بخشهای مختلف.

 چاپ کتاب و تهیهی انیمیشن و فیلمهای مستند ،داستانی و سینمایی در زمینهی حفاظتاز محیطزیست و به خصوص حفاظت از حیات وحش ایران با اهداف آموزشی ،برای
مخاطبین در گروههای سنی و صنفی مختلف.

 فراخوان عمومی برای ارائه طرح و پیشنهاد در زمینهی چگونگی احیاء و حفاظت از محیطزیست.

 تالش در جهت فرهنگسازی و مردمی کردن حفاظت از محیط زیست با مشارکت وهمکاری رسانهها ،با توجه به اینکه همیشه هزینهی آموزش و فرهنگسازی برای
پیشگیری ،کمتر از هزینهی مقابله و بازسازی است.
 تمرکز بر حل چالشهای عمده در فرصتهای سرمایهگذاری ،غلبه بر موانع هوشمندسازیسبز شهرها در زمینههای فناوری ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی.

 کشف نتایج مثبتی که نوآوری در استراتژی و عملکردها به دنبال دارد .مانند :نشاط و پویاییاقتصادی ،پایداری محیط زیست ،تواناییهای مالی و
-

افزایش قابلیت زندگی انسانها.

تمرکز بر دو بخش اصلی ساختمانهای هوشمند و سبز و سیستم حمل و نقل.
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راهکارهای مناسب برای حفظ محیط زیست و نقش فرهنگ شهروندی در حفظ آن:
 افزایش سوختهای جایگزین به جای سوختهای فسیلی در مصارف بزرگ صنعتی وکارخانهها ،حمل و نقل ،تولید برق و غیره ،که با ارتقای زیرساختهای شهری ،دانش
مدیریتی شهری و غیره امکانپذیر است .استفاده از فناوریهای جدید برای کاهش هدر
رفت و آلودگی در مصارف خانگی (همانند :کاهش استفاده از آب ،سوخت ،پسماندهای
خانگی و غیره).
 کاهش استفاده از پالستیک استفاده از حمل و نقل عمومی به جای استفاده از وسایل شخصی. آموزش و ارتقای فرهنگ شهروندی برای حفظ محیطزیست اطراف خود همانند :نریختنزباله در فضاهای سبز ،صدمه نرساندن به این فضاها ،و از بین نبردن درختان و گیاهان.
 مدیریت صحیح در مورد استفاده از جلوگیری از هدر رفت آب ،و ایجاد زیرساختهایمناسب برای استفاده مجدد از آب باران و جمعآوری آن و استفادهی دوبارهی آن.
 آموزش و ارتقای فرهنگ شهروندی برای بازیافت پسماندهای خانگی از مبداء افزایش آگاهی شهروندان در خصوص خطرات از بین رفتن محیط زیست به واسطهیمصرف نادرست مردم جامعه.
راهکارهایی برای ایجاد و ارتقای یک محیط زیست هوشمند میتوان ارائه داد شامل:
 ارائهی خدمات برای چالشهای شهر هوشمند در شهرهای بزرگ مانند :تهران؛ ایجاد یک واحد مستقل مدیریت برنامه برای اجرایی کردن شهر هوشمند ،و در پی انمحیطزیست هوشمند؛
 راهحل های مدیریت محیط زیست هوشمند برای شهرها و همچنین برای مناطق صنعتیهوشمند
 مدیریت پایگاه اطالعات بیمارستان ،بانک خون و مشاوره بهصورت آنالین (سالمتهوشمند)
 نظارت هوشمند و سیستم امنیتی (همانند :پرداختهای الکترونیکی ،حفظ مسائل شخصیدر پی هوشمندسازی)
 -برنامهریزی مالی برای پروژههای شهر هوشمند
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 خدمات معماری برای ساختمانهای هوشمند ارتقای زیرساختهای فناوری مناسب برای ایجاد یک دولت الکترونیک که میتوان آن رابرای تجارت ،معامالت روزمره ،صورتحسابهای روزانه و پرداختهای آنالین و غیره مورد
استفاده قرار داد ،تا رفت و آمدهای بیجای شهروندان کم شود.
 بهبود زیرساختهای فیزیکی هوشمند (تامین آب ،فاضالب ،زهکشی ،راه ،راهحلهایهوشمند انرژی)
 -تجزیه و تحلیل و شناخت نمونههای موفق محیط زیست هوشمند و

پیشرو در جهان.

 تجزیه و تحلیل و شناخت آنچه باعث تکامل تجاری موفق و مدلهای کسب و کار جدیددر زمینهی سرمایهگذاری بر روی

تکنولوژیهای پاک و استارت آپها میشود.
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