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 چکیده

معیت است، اما این ی شهرنشینی است؛ دنیا به سرعت در حال افزایش جی سوم میالدی هزارههزاره

-های زیست توان به آسیبها میترین آنرشد باعث مسایل و مشکالت بسیاری شده، که از مهم

-محیط اند، ایجاد یک شهر هوشمند است،حلی که کارشناسان امر، ارائه نمودهمحیطی اشاره کرد. راه

نیای اطالعات به های هوشمند در حال حاضر یک عامل کلیدی برای اتصال دنیای فیزیکی با د

شهروندی و  زیست هوشمند، ایجاد و گسترش فرهنگ آیند. از طرفی، برای تحقق محیطحساب می

هدف از رسد، ها و اهداف ضروری به نظر میها، اولویتمستقیم مردم در تدوین سیاست دخالت

 صورت بهباشد، که زیست می محیط شهروندی در ارتقایبررسی نقش فرهنگ پژوهش حاضر، 

باشد، با شهروندان شهر تهران، می یی آماری کلیهآوری شده است، جامعهها جمعپیمایشی  داده

دست آمده که به دلیل دقت در نتایج نفر به 3۸4ی آماری تحقیق استفاده از فرمول کوکران، نمونه

به   Pls ز نرم افزارنفر افزایش پیدا کرده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی که با استفاده ا450به

زیست هوشمند است، معنادار بودن رابطه بین  فرهنگ شهروندی بر محیط دست آمده حاکی از 

بر این اساس .باشد که مقداری مثبت است  می 0.5۷0مقدار به دست امده، در این آزمون برابر با 

عرصه ) شهروندینگ شود. همچنین تمام ابعاد فره ی صفر پژوهش رد و فرض مقابل تأیید میفرضیه

عمومی: کنش عام، دسترسی عام، گفتگوی عام، عرصه خصوصی: مسئولیت پذیری، مشارکت جویی 

ی ی عمومی: حکومت مداری( حاکی از رابطهپذیری اجتماعی و همچنین عرصهاجتماعی و قانون

 زیست هوشمند است. معنادار با محیط

ی خصوصی، ی عمومی، عرصهشهروندی، عرصهزیست هوشمند، فرهنگ محیط های کلیدی: واژه

 ی دولتی.عرصه
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 مقدمه

بیش از نیمی از مردم  2030شود که تا سالبینی میبا رشد روزافزون جمعیت شهرها پیش

روند رود این انتظار میکه  (Adeoluwa & et al, 2019: 458) جهان در شهرها زندگی کنند

افزایش سریع  این . )Wang, Moriarty, 2018( مدت افزایش پیدا کندهمچنان در کوتاه

این که، کرد شهرها شده است. نخست اینجمعیت باعث شرایط خاصی در ساختار و عمل

های شهری را ای همراه با تغییر کاربری زمین و افزایش فعالیتسابقهرشد شهری بی شهرها

شهرها نوع جدیدی از نکه، این شهرها و کالو دوم این (.Achmad, 2015: 237) تجربه کرده

طبیعی رویه از منابع ها عمدتا ناشی از مصرف بیکنند؛ که این بحرانمشکالت را تولید می

ی زندگی کشاورزی و شیوهشدن، افزایش شدن، افزایش شهرنشینی، جهانیهمراه با صنعتی 

ت کالبدی، ی این عوامل باعث مشکال(. درنهایت همه42: 13۸2بهزادفر،) باشدپرمصرف، می

ویژه در کشورهای در حال پراکنده(، به ) ی فضایی بیش از حداجتماعی، اقتصادی و توسعه

 (.2۹: 13۹۷پوراحمد، ) شودی پایدار است، میتوسعه که در تضاد با اصول توسعه

کنند که منشاء های جهان را مصرف میدرصد از انرژی ۶0شهرها باالی از طرفی کالن 

هوا و محیط ای است، که سهم اساسی در تغییرات اقلیمی، الودگی خانهای گلاصلی ایجاد گازه

 ا توجه به معضالت ناشی از افزایش(. بنابراین، ب۶: 13۹۷پوراحمد و همکاران، ) زیست دارد

حلی که زیست، راهجمعیت، رشد روزافزون شهرنشینی، بدترشدن منابع انرژی و آلودگی محیط 

 Nathali) . شگاه روی آن اتفاق نظر دارند ایجاد شهر هوشمند استکارشناسان صنعت و دان

Silva,2018:698)  شهری، عنوان یک راهکار عمدتاً برای بهبود سیاست شهر هوشمند را به

های فناوری اطالعات و ارتباطات برای داری با استفاده از پیشرفتامنیت، توسعه و حکومت

ی پایدار و مدیریت، نوآوری، آموزش، مشارکت، توسعه ی انسانی، خالقیت،بازآفرینی سرمایه

های نوین چه که همگان بر آن تأکید دارند استقرار فناوریو آن .(Kitchin, 2016:11) داندمی

 همان منبع(.) در شهرهای هوشمند است

ی ماهیت شهرهای هوشمند وجود دارد که نقش ای دربارهطورکلی ادبیات نسبتاً گستردهبه

های شهر هوشمند بسیار حائز اهمیت کنندگان در تولید، توسعه و استفاده از فناوریمشارکت

برد مفاهیم حاضر برای پیش اصطالح شهر هوشمند، در حال  (Coletta & et al, 2017:1) .است

پردازان چه که از منظر نظریه، و آن(Kitchin, 2016:7) ی شهری فعال استمربوط به توسعه

های دیجیتالی، برای بهبود هم است، ایجاد مکانی است که با استفاده از فناوریشهر هوشمند م
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 ,Mohanty ) .پذیر و کارآمد باشدکردها، به نفع شهروندان، پایدار، انعطافها و عملفعالیت

های گذاری در سرمایههمچنین از نظر کارگلیو شهر هوشمند شهری است که سرمایه (2016:62

و فناوری اطالعات و ارتباطات سنتی و مدرن، رشد اقتصادی پایدار و کیفیت اجتماعی، انسانی 

 رانی مشارکتی، تامین شودزندگی، با مدیریت خردمندانه منابع طبیعی، از طریق حکم باالی

(Caragliu&et al, 2011:49). 

ممکن بنابراین، شهر هوشمند با هدف قطعی ارتباط با همه چیز با استفاده از بهترین ابزار 

کند. این ارتباط، میزان زیادی از اطالعات را ایجاد خواهد کرد که باعث برای پیشرفت کار می

شود، بنابراین، ضروری است که بدانیم و زیست میشهری، اجتماعی و حفظ محیط بهبود منافع 

. های مربوط به ساخت شهرهای هوشمند چگونه باید انجام شوددرک کنیم که پیشرفت

)Doshi,2019:693 Patel&( های یکپارچه شهر هوشمند با هدف اتصال فضای اساساً، استراتژی

اجتماعی و ارتباطی است. زیرا دنیای مدرن، شهرهای  -ی اقتصادیفیزیکی شهرها به حوزه

عنوان یک شهر مدرن پیشرفته  کند، که بهشهری جدید بیان میی آرمان هوشمند را به مثابه

وری ، رقابت، بهره1زندگیهای دیگر برای بهبود کیفیت و ارتباطات و فناوریاز فناوری اطالعات 

های کنونی و آینده به کند و در عین حال از دسترسی نسلعملیاتی خدمات شهری استفاده می

 . (Silva,2018:699) کندمحیطی اطمینان حاصل میمنابع اجتماعی، اقتصادی و زیست 

های ی دستگاهزندگی را همزمان با توسعهیت شهر هوشمند، تئوری افزایش کیف

ی پایدار را به همراه حکومت مشارکتی الکترونیکی در شهر مد نظر قرارداده و مباحث توسعه

(. بنابراین، مهمترین 12۹: 13۹۶روستایی و همکاران، ) سازددر مدیریت شهری مطرح می

هوشمند، ساخت و ساز ، انرژی هوشمندرانی اجزای ایجاد شهر هوشمند عبارت است از: حکم

های بهداشتی، هوشمند، جابجایی هوشمند، زیرساخت هوشمند، تکنولوژی هوشمند، مراقبت

 ی پایدار تاثیر دارندزیست هوشمند که تمام این عوامل بر توسعهشهروندی هوشمند، محیط

 (.2۷: 13۹۶پارسا و دیگران،)

تژی حیاتی برای حل مسائل و معضالت ی یک استراظهور شهرهوشمند و پایدار در نتیجه

و تأکید ، ی رشد سریع جمعیت شهری و همچنین سرعت شهرنشینی استتولید شده به واسطه

 هایو شبکهفناوری اطالعات  شامل استفاده ازاستفاده از فناوری مبتنی بر وب  راصلی آن ب

و  شهری، ترافیک جامد، تاسیسات یزباله :مدیریت بهتر فضاهای شهری مانند برای گرحس

                                                           
1.quality of life 
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 اطالعات، شهر دیجیتال و شهر پایدار شهر مانند: اصطالحات از بسیاری شامل است، کهغیره 

 .(Vinod Kumar, 2020:27) شودمی

محیطی و اقلیمی به وجود آمده است. در کشور ما نیز طبق این شهر برای غلبه بر تغییرات 

صورت کاهش بارندگی و افزایش دما نمود به اقلیمیهای هواشناسی و تغییرات آمارهای ارگان

پیدا کرده است. که دارای پیامدهای متعددی از جمله افزایش تبخیر است. بنابراین، اگر 

 های بسیار زیاد زیستریزی نشود، کشور ایران دچار بحرانراهکارهایی برای مقابله با آن برنامه

متعدی است. اولین مساله  الت و مسایلمحیطی خواهد شد. اما ایجاد شهر هوشمند دارای مشک

هوشمند و پایدار( به ویژه در مناطق دارای  شهرهای) این است که ایجاد چنین شهرهایی

ی شهرهای ایران که همهباشد. و اینریسک بیشتر و شکننده در مقابله با بحران مثمر ثمر می

پایدارسازی و هوشمندسازی  پتانسل ایجاد این چنین شهرهایی را دارد، و در نهایت ایجاد

 (.۶43: 13۹۸زاده و همکاران، رضایی(شهرها چه فوایدی به دنبال دارد

مدیریت آن دارای مشکالت بسیار متعددی هستند که ناشی از فقدان  ،شهرهاکالن از طرفی

 کاهشزباله، بازیافت  تیریمد آید،باشد، بعضی از این مسائل که در این شهرها بوجود میمی

 نیباشد. ایم های شهری و غیرهرساختیز یو کهنگ کیهوا، ترافی لودگآ، طبیعی نابعم

ی که با عیطب منابعی بیش از حد استفاده؛ تیجمعسریع رشد  یکه نتیجهها  بحران

 شدن، افزایش کشاورزی و در نهایت سبکشدن همراه است، افزایش شهرنشینی، جهانی صنعتی

 (. بنابراین، راهکاری که مدیران و3۸: 13۹۸زاده،مهدی) ه استزندگی پرمصرف ساکنین جامع

 باشد.زیست هوشمند میاند محیط پردازان به کار بردهنظریه

اطالعات جدید برای حفظ و ارتقا گیری از فناوری زیست هوشمند، بهرهمنظور از محیط 

جهان الزم است تا  زیست درمحیطی است. معموالً برای سنجش کیفیت محیط  منابع زیست

محیطی از طریق  های زیستگیری قرار گیرد، زیرا بهبود شاخصهایی مورد اندازهشاخص

 باشد. تا بتوان به این واسطه درست مدیریت منابع یکی از اهداف شهر هوشمند می

طبیعی، کاهش مصرف و بازیافت مواد  زیست، کاهش استفاده از منابع به پایداری محیط

  کمک شود.
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 (Giffinger&Haindl,2008) زیست هوشمندهای محیط: شاخص۵-۲یجدول شماره

 

 

 

 

زیست _محیط

 هوشمند

 ساعت آفتابی های شرایط طبیعیجذابیت

 سهم فضای سبز

 غبار تاستانی آلودگی

 ذرات معلق در هوا

آور به ازای هریک از های مزمن تنفسی مرگبیماری

 شهروندان

 های فردی در حفاظت از طبیعتتالش محیط زیست حفاظت از

 اعتقاد به حفاظت از محیط زیست

در تولید ناخالص  ) استفاده بهینه از منابع آب مدیریت پایدار منابع

 داخلی(

در تولید ناخالص  ) استفاده بهینه از منابع برق

 داخلی(

نگهداری از   به منظور استفاده ICTاستفاده از  هوشمند زیستی

 محیط زیست

و  هوشمند تعریف ی شهرهایهوشمند را به همان شیوهزیست توان محیط بنابراین، می

های متعددی برای قابلیتزیست هوشمند یک محیط مبتنی بر دانش است که محیط  کرد. اجرا

 ۷ز و روساعت شبانه 24هی شهروندان دارد. همچنین این محیط توانایی کارکرد در خودآگا

صورت انتخابی، هفته کار مداوم را دارد. از طرفی، برقراری ارتباطات سریع با شهروندان به

 جویی در انرژیی خدمات عمومی آسان، جابجایی آسان، صرفهباالبردن دانش کاربران، ارائه

زیست و منابع طبیعی دیگر(، و ایجاد پتانسیل برای ایجاد اقتصاد شهری پر جنب و  محیط)

که رکود اقتصادی ملی وجود دارد، را برای ایجاد یک زندگی رضایت حتی در زمانی جوش

تواند با استفاده از اینترنت دهد. که این امر میبخش، برای شهروندان یک جامعه را توسعه می

 ,Vinod Kumar) ، هوشمند شود2(ICT) فناوری اطالعات و ارتباطات و1(IOT) اشیاء

2020:20). 

نیز در حرکت به سمت هوشمندی با توجه به رشد جمعیت در شهرها و نقش  این پژوهش

زیست ها در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان به اثرات شهرها بر محیط اصلی آن

ی انسانی از زمان انقالب صنعتی تا به حال اثرات قابل توجهی بر محیط اشاره دارد. توسعه

                                                           
1 The Internet of Things 
2 Information and Communication Technologies 
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ی زمین تا حد کنیم که این تغییرات کرهر عصری زندگی میزیست برجای نهاده است و ما د 

 .(Steffen & et al, 2011:7) شودزیادی به رفتارهای انسانی گسترده و مخرب نسبت داده می

ی شهرهای پایدارتر محور کانونی بسیاری از محیطی و نیاز به توسعهبنابراین، مشکالت زیست 

که شهرهای هوشمند در اروپا عمدتا بر مسایل مربوط طوری های شهر هوشمند است، به پروژه

 اند باالی زندگی در شهرها تمرکز کردهبه انرژی و پایداری ان، برای حفظ کیفیت 

ی یک شهر هوشمند زیست هوشمند بر پایهی تحقق یک محیط (. اما الزمه۷: 13۹۷پوراحمد،)

یم مؤثر و اساسی در جهت داشتن یک فرهنگ شهری و شهروندی است. شهروندی یکی از مفاه

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 

همتی و ) یافتگی کشورها دانستهای مهم پیشرفت و توسعه توان یکی از شاخصمی

های های مهم نظامای اجتماعی و سیاسی از ویژگیی پدیدهبه مثابه (، که13۹: 13۹3ی،احمد

آید  بودن جامعه به حساب میدموکراتیک است و از طرفی شاخصی کلیدی برای مدرن

شهروندی باعث افزایش  طبق نظر فالکس رعایت فرهنگ(. 141: 13۸۷نیا و حیدری،  )فاطمی

شود، زیرا تعهد مدنی بر توازن بین تمادپذیری و تعهد مدنی میاجتماعی، اعاحساس مسئولیت 

 همان منبع(.) فردی و جمعی استوار است نفع

ای فرهنگی است که شامل قوانین، مقررات و شهروندی، مقولهجا که فرهنگ از آن

برای  های الزم رای افراد جامعه است، که با تصحیح رفتارها، زمینههای اکتسابی همهتوانمندی

طلبی، داشتن مشخصاتی همانند: مساوات بنابراین،  کند.فراهم می ی جامعهرشد و توسعه

دوستی و در یک پذیری مدنی، انتقادگری، وطن ساالری و مسئولیت آزادی، فردگرایی، مردم

مهدوی و آشوری، ) های مهم و ضروری جوامع امروزی استکالم شهروندی مسئول، از مولفه

13۹3 24.) 

ی ت عدیدهشهرها دارای مسایل و مشکالدر حال حاضر شهرهای ایران به خصوص کالن

سالی و محیطی از جمله: ترافیک، آلودگی، استفاده بیش از اندازه از منابع طبیعی، خشکزیست 

یک توان گفت تئوری شهر هوشمند تا حال در کشور ما در هیچ ای که میگونه غیره هستند، به

های مورد نیاز خود ها و زیرساختصورت کامل اجرا نشده زیرا نیازمند پیش شرطبه از شهرها

ابراهیمی و ) گونه شهرها در ایران شودباشد که باعث شده مانعی بر سر راه ایجاد اینمی

(. از طرفی فقدان دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات باعث شده که 32: 13۹۷همکاران، 
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ها رود فاصله داشته باشد. چرا که بررسیچه باید باشد و از آن انتظار مینوضعیت ایران با آ

های فناوری های مختلف شهرهای کشور از منظر شاخصدهد که در میان بخشنشان می

اطالعات و ارتباطات شکاف عمیق وجود دارد. از طرفی، یک بخش کلیدی شهر هوشمند تغییر 

ی شهرهوشمند در شود. زیرا ارایهتحویل جامعه می هایی است که توسط خدماتاساسی شیوه

 ی بهبود و تحول خدمات برای شهروندان استی اول درباره فناوری نیست، بلکه دربارهدرجه

 (. 21: 13۹۷پوراحمد و همکاران، )

روایی هوشمند، تحرک هوشمند، همچنین یک شهر هوشمند باید اقتصاد هوشمند، حکم

بینی کند،  ها را پیشی تعامل بین آنند و زندگی هوشمند و نحوهمحیط هوشمند، مردم هوشم

گذاری، سیاست و تحول سازمانی مورد نیاز است. این که نیازمند اقدامات الزم در زمینه قانون

عنوان یکی از اجزای زیست هوشمند به نیز با توجه به اهمیت موضوع به بررسی محیط  پژوهش

شهروندی تا ردازد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که فرهنگ پمهم ایجاد شهر هوشمند، می

 زیست هوشمند توانسته مثمر ثمر واقع شود.چه حد در تحقق ایجاد یک محیط 

 ی تحقیقپیشینه

چنان صورت نگرفته  که پژوهشی در باب محیط زیست هوشمند در کشور آنبا توجه به این

 کنیم: اشاره می و خارجی های داخلیدر پژوهشهای مشابه است، بنابراین به پژوهش

تبیین شهر هوشمند و راهکارهای حمل ونقل »(، در پژوهشی با عنوان، 13۹۸) پورجوان

هایی کند که مفهوم شهر هوشمند بر ساختار، سامانه و هویت آبادی، بیان می«هوشمند شهری

بخشد. این پژوهش پس از معرفی ها حیات میداللت دارد که فناوری ارتباطات از دور به آن

های پیشرفته در سیستم حمل ونقل را مورد واکاوی قرار اهداف اصلی شهر هوشمند، سیستم

های حلهای حمل ونقل شهری به ارائه راهدهد و در تالش است تا پس از بررسی سیستممی

عنوان، (، در پژوهشی با 13۹۷) مناسب بپردازد. تحقیق دیگری توسط ابراهیمی و معرف

ها و مزایای ، ویژگی«های پایدار شهری بر مبنای رشد هوشمند شهری تحلیلی بر مولفهتوسعه»

های شهر شوند که هدف از این پژوهش بررسی ابعاد و شاخصهشهر هوشمند، متذکر می

باشد که به های آن جهت برطرف سازی مشکالت زندگی شهری فعلی میهوشمند و توانایی

یلی مرتبط با تئوری هوشمندسازی شهری انجام شده است. بررسی و تحلیل روش توصیفی تحل

های تجربیات و مطالعات نشان داده که هوشمندسازی شهرها، منافع و مزایای زیادی در زمینه

محیطی برای یک شهر و شهروندانش به ارمغان خواهد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست
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تاثیر چراغ های هوشمند »(، با عنوان، 13۹4) و همکارانتحقیقی دیگری توسط ابوطالبی  آورد.

« مطالعه موردی: شهر یزد() و هماهنگ سازی تقاطع ها بر متغیرهای ترافیکی و زیست محیطی

-توان از سیستمها میکند که برای کاهش اثرات نامطلوب تقاطعها  بیان میصورت گرفته آن

کرد. متغیرهای ترافیکی شامل طول صف،  ها  استفادهسازی چراغهای هوشمند و هماهنگ

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 

ی هوشمند و های راهنمایاغتوان با استفاده از چرآلودگی صوتی هستند. بنابراین می

های نزدیک به هم، از به هدر های یا به عبارتی کاربرد موج سبز در تقاطعسازی تقاطع هماهنگ

تر آن کاهش آلودگی هوا، صدا و ی عملیهای ملی جلوگیری کرد. نتیجهرفتن وقت و سرمایه

یط مح»(در پژوهشی با عنوان2020) کومارهای راهنمایی است. تاخیر وسایل نقلیه پشت چراغ

منابعی است که   شود: مدیریت زیست محیطیمتذکر می ،«هوشمند برای شهرهای هوشمند

های جامعه هوشمند برای عمدتاً دارای مالکیت مشترک است، که نیازمند تقویت توانایی

مدیریت منابع محیطی با طراحی یک سیستم و پروتکل در حد مناسب و سازگار با حاکمیت 

جامعه هوشمند با آموزش مداوم  این روش نیاز به یک .د استزیست محیطی یک شهر هوشمن

های زیست محیطی که یکی از شش مؤلفه شهر که به چالش ی محیط زیست استدرباره

های محیط زیست ها یکی از مؤلفهاز آنجا که انساناز طرفی دهد. هوشمند است، پاسخ می

شود. از طرفی تحقق محیط یست میززندگی هوشمندانه آنها باعث محافظت از محیط  هستند،

(، 2020) 1گوادا و همکارانخواهد.  همکاری و تالش جهانی یکپارچه را می زیست هوشمند یک

متذکر « محیط زیست هوشمند برای هوشمندی و تاب آوری در جامعه»در پژوهشی با عنوان

ت، و به در سطح جوامع اس« هوشمندسازی افکار»شهر هوشمند به دنبال ترکیب شود: می

مکان و محیط زیست است. چگونگی دستیابی به  دنبال طراحی و برنامه ریزی با محوریت

به عنوان یک مطالعه موردی از  «فکر هوشمند»محیط هوشمند و پایدار هنگام استفاده از 

اصول، توسعه شهر هنگ کنگ است. اخیراً هنگ کنگ سیاست ها و ابتکارات زیست محیطی را 

تحقیقی دیگری توسط جهت ارتقا کیفیت محیط  زیست اجرا کرده است. در این کشور در 

محیطی در شهرهای های زیستاثرات اجتماعی نوآوری»(، با عنوان، 201۸) 2ایالریا برتتا

ی نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده بر ها به ارائه، انجام شده است، آن«هوشمند ایتالیایی

ی تجزیه و تحلیل کیفی د اجرا شده در ایتالیا بر پایههای زیست محیطی هوشمنروی پروژه
                                                           
1 .Govada & et al 

2 .Ilaria Beretta 
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محیطی که به منظور تجزیه و تحلیل اثرات اجتماعی آنها، خصوصاً با اشاره به های زیستپروژه

پردازد.  تحقیقی دیگری توسط مسأله جامعه اجتماعی و خطر زیست محیطی ارائه شده می

، انجام شده است، آنها «21شهر هوشمند در قرن مفهوم »(، با عنوان، 201۷) 1ارمیا و همکاران

های الکتریکی ی شهرهای هوشمند به شدت به سطح هوشی شبکهکنند که توسعهبیان می

کنندگان با اطمینان از بایست تامین انرژی الکتریکی برای تمام مصرفوابسته است که می

اهنگی آسان بین حکومت ی، همدست آورد. اما مهمترین جنبههای شهر را بهبرخی ویژگی

 باشد.های مختلف و مسئولیت آنها برای امنیت عمومی و اجتماعی میشهری، زیرساخت

رشد هوشمند، شهر »(، با عنوان، 201۶) همکاران 2تحقیقی دیگری توسط سوسانتیو

شوند که با توجه به تراکم جمعیت، انجام شده است، آنها متذکر می ،«هوشمند و تراکم

های دیجیتال کاهش داد و مدیریت مؤثر نواحی حلتوان از طریق راهرا می مشکالت شهری

شهری را برای حمایت از مسائل پایداری اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی افزایش داد. 

-های رشد هوشمند و شیوهتحلیل سیاست»(، با عنوان، 200۹) 3تحقیقی دیگری توسط یانگ

رشد هوشمند، شعار جدیدی در  شود:متذکر می ، انجام شده است، وی«های موفقیت آن

بنابراین، تبلیغی برای حل بسیاری از مشکالت شهری  آل است.جستجو برای یک جامعه ایده

-های گنجانده شده در رشد هوشمند در تسلسل کنونی تمرکز میحال، تمام ارزشاست. با این

های رشد ها نشان داد که سیاستهای آینده انجام نشده است. یافتهکند و اقدامی برای نسل

 های پایداری را در بر نگرفته است.هوشمند، به طور کامل ارزش

 چارچوب نظری پژوهش

شهروندی و محیط زیست هوشمند، چارچوب با توجه به نظریات بیان شده در مورد فرهنگ 

در زیر زیست هوشمند آورده شده، که پژوهش، در دو بخش فرهنگ شهروندی و محیط نظری 

 شود:به توضیح داده می

شناختی و علوم سیاسی شهروندی درکانون توجه نظریات جامعه شهروندی:الف( فرهنگ 

ستیزی در های جدید خارجیقرار گرفته است، که پس از جنگ جهانی دوم و ظهور نگرش

تری در رابطه با بحث شهروندی و فرهنگ شهروندی به هایی جدیکشورهای غربی پرسش

                                                           
1 .Eremia et al 
2 . Susanti 
3 .Yang, Fei 
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شهروندی متوجه این نکته با توجه به نظریات بیان شده در مورد فرهنگ مراه آورده است. ه

وبر، دورکیم، نوعی هویت، عضویت و تعهد عقالنی  همانند:پردازان کالسیک نظریهشده که 

اند که این مفهوم منجر به جدیدی را برای افراد جامعه در قالب مفهوم شهروندی به وجود آورده

اجتماعی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دموکراتیک و در نهایت نوعی احساس تعلق مشارکت 

اجتماعی و نظم اجتماعی است، که به ی آن تقویت انسجام شود. که نتیجهتر به جامعه میبیش

کند. البته در این شهروندی عقالنی وبری، شهروندی مدنی و عرفی دورکیمی معنا پیدا می

ی اجتماعی سیاسی خاص خودش است. به شهروندی تابع نظریهمیان، نوع نگاه مارکس 

ی مدنی انقالبی است سیاسی تمام عیار غیربورژوایی، در یک جامعهمارکس، به نوعی مشارکت

داری امکان تحقق پیدا خواهد کرد؛ اما بخش اعظم ی سرمایهکه فقط پس از فروپاشی جامعه

 شودح شهروندی وبری و دورکیمی تلقی میی مسیر طرشناسی مدرن شهروندی، ادامهجامعه

 (.32: 13۸3حسینی، توسلی و نجاتی)

کامل در اجتماع ملی است، که بر همبستگی و کند، شهروندی، عضویتبیان می 1پارسونز

شهروندی  رود. شمار میاجتماعی بهوفاداری متقابل أعضاء قرار داشته و مبنای جمعی انسجام 

  و محدود  جنسیت   و قومیت    هایگراییخاص  با  دیگر که  است سیاسی  ل عام یک  نیازمند  مدرن  

شهروندی تأکید به  (. از نظر وی، در مورد تشریح فرهنگ۹۹: 13۸0حسینی، نجاتی)  نشود مقید 

ی زندگی اجتماعی دارد. دار و بنیادی جامعه و حضور دائم آن در حوزههای فرهنگی ریشهارزش

شود شامل: شهروندی در جامعه میهایی که باعث تقویت فرهنگین ارزشاز نظر وی مهمتر

مندی از علمی، احترام به قانون، بهرهی عقالنی، انتقادی و دانش برخوردار بودن از روحیه

 (.22: 13۸۶،روشهگی) های مدنی در قانون و درک همه جانبه از مفهوم شهروندی استآزادی

شود، زیرا د که شهروندی فقط در مغرب زمین یافت میکن( بیان می1۹2۷) 2وبرماکس

پذیری و مشارکت به وجود آمده و هایی همچون مسئولیتفقط در غرب شهرهایی با ویژگی

های شرقی فاقد چنین مفهومی هستند. وی بر این اعتقاد بود که مفهوم شهروندی به تمدن

نان در ارتباط است که فضای لحاظ تاریخی با رشد دولت شهرهای دنیای کالسیک روم و یو

اذانی و ) ساختعمومی را برای ارتباط آزاد و عقالنی میان کنشگران اجتماعی فراهم می

 (. ۸۸: 13۸۹حاتمی، 

                                                           
1.Talcott Parsons 
2.Max Weber 
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شهروندی، اشاره به سه نوع حقوق شهروندی کرده است که درمورد فرهنگ  1مارشال

. ازنظر مارشال درجایی . حقوق مدنی: حقی است که در جامعه بوجودآمده است1عبارت است از:

. 2گذاری اقتصادی نیز وجودندارد.که حقوق مدنی وجود ندارد. امکان آزادی فردی وسرمایه

حقوقی که امکان مشارکت مردم را در تصمیمات عمومی کشور با تشکیل احزاب  حقوق سیاسی:

ه امکانات عبارت ازحقوقی است ک حقوق اجتماعی:. 3کند.سیاسی و برگزاری انتخابات فراهم می

پذیر را به منظور ایجاد تعادل در زندگی رفاهی آنها های آسیبرفاهی حمایتی از فرد و خانواده

 (. 30: 13۹3مهدوی و عاشوری، ) آوردفراهم می

 اجتماعی( وجنسیتی، نژادی و طبقاتتقسیمات ) «تفاوت پذیری»نیز به دو اصل 2ترنر

داند. وی معتقد است: شهروندی، ی جوامع میدهدهنکند که آن را ساماناشاره می« انسجام»

اجتماعی عمل کند. شهروندی نیز، بر مدنی در جهت انسجامی مذهبتواند به مثابهمی

-ها در این اجتماع، با شهروند شدن هویتی کسب کرده و دارای فضیلتدسترسی افراد و گروه

فر و هاشمیان) آیدی پدید میشوند؛ یعنی تعلقات و وابستگی نسبت به اجتماع سیاسمدنی می

باال ) شهروندیاجتماعی (. از منظر ترنر، شهروندی را از ابعاد مختلف شکل 30: 13۸۸گنجی،

 شهروندیاجتماعی یی عمومی و خصوصی(، گونهحوزه) شهروندیو پایین(، قلمرو اجتماعی 

محور( تحت حقوق -محورتکلیف) شهروندیاجتماعی مشارکت فعال و منفعل(، و محتوای )

شهروندی در نظر مداقه قرار داده است. ترنر چهار منبع را برای تحقق شهروندی و فرهنگ

هویت، حقوق و منابع اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و »گیرد. این چهار منبع شامل:می

 است. این چهار مولفه در فرایند متقابل با فرهنگ شهروندی متعالی همراه است« جماعت

 (. 12: 13۸1فالکس،)

های مدرن از جمله پردازان اجتماعی معاصر معتقد است، پدیدهگیدنز، از نظریهآنتونی

-مدت هستند، از اینی تاریخی بلندمدت و کوتاههای شهروندی، برخوردار از یک پیشینهپدیده

ی شهروندی و نیزگسترش مفهوم ی تاریخی، اجتماعی پدیدهرو برای بررسی تکوین و توسعه

شود. وی طور مختصر وارد میآن ضروری است که این سیر تاریخی دوگانه توأمان و به نظری

گیرد، ارتباطی که با ارتباط دوسویه و ناگسستنی بین مفهوم شهروندی و جامعه در نظر می

 (.13: 13۹۸غالمی و همکاران،) کندزندگی افراد ارتباط پیدا میسبک

                                                           
1.Marshal 

2.Turner 
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های یکی از پیش شرط« شهروندیعبیری فرهنگیا به ت»مدنیفرهنگ  1از نظر دالگران

مدنی به رو دموکراسی است. به نظر وی فرهنگی عمومی پایدار و از اینضروری برای حوزه

مندی جاگیر های عاملیهای شهروندی و بنیانالگوهای فرهنگی داللت دارد که در آن هویت

-گیرد که به روشبل درنظر میمدنی را جریانی شش بعدی از روابط متقااند. وی فرهنگشده

ها، اعتماد، گذارند. این شش مؤلفه عبارتند از: آگاهی، ارزشهای گوناگونی بر همدیگر تأثیر می

 ی دالگران، افراد جامعه باید از آنچه در جامعه در حال رخها. به گفتهفضاها، کردارها و هویت

قایدگیوی و همکاران، ) ومی باشندعم  دادن است آگاه باشند تا قادر به مشارکت در فضای

13۹۷ :۸۷ .) 

شهروندی دارای سه ویژگی است. اولین ویژگی این است معتقد است که فرهنگ 2ارمهگی

های حداقل از تاریخ و که شهروندی باید از پی بر یک الفبای مقدماتی، یعنی براساس شناخت

قواعد سلوک دموکراتیک  شهروندی، تحصیلمحیط پی ریزی شود. دومین ویژگی کلی فرهنگ

اخالقی است. شهروند نه تنها باید به حقوق هایحقیقی، چه از لحاظ رفتار و چه از نظر ارزش

خود بلکه باید به وظایف خود نیز آگاه باشد. ویژگی سوم که اهمیت بنیادی نیز دارد، سطح 

ی ویژگی مدنی است که ناشی از همان وحدت و اهمیت دو ویژگی قبلی است و نوعاخالق

 (.1۷1-1۷2: 13۷۶ارمه، ) مدارانه استتکلیف

کند. این چهار مدل چهار مؤلفه ( چهار مدل از شهروندی را ارائه می1۹۹۷) 3جرارد دالنتی

گیرند که عضویت در یک اجتماع سیاسی یعنی حقوق، وظایف، مشارکت و هویت را در بر می

ی های آرمانی نحوهنظر دالنتی این مدل باشند اما ازهای کامل شهروندی نمیگر ویژگیبیان

 (.150-151: 13۹2همتی و احمدی، ) دهندفهم ما از شهروندی را به اختصار نشان می

شهروندان دیدگاه بدبینانه داشته شهروندی و مشارکت  های فرهنگدر بسط نظریه 4هابز

است. بر این  دانسته« مطلقهقدرت »است؛ وی ویژگی اساسی حاکم و دولت وقت جامعه را

-پل ارتباطی مهمی در تاریخ تکامل فرهنگ »شهروندی ی هابز در رشد فرهنگأساس اندیشه

تری از شهروندی هایش مستقیماً به مفهوم توسعه یافتهشهروندی بود، چرا که بسیاری از ایده

 بروز یافت. سنت لیبرال که 5های کالسیک نظیر جان الکی لیبرالانجامید که در اندیشه

                                                           
1.Dahlgren 
2.Hermet, Guy 
3.Gerard Delanty 
4.Thomas Hobbes 
5.John Locke 
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 (.32: 13۸۷کوشا، ) «شهروندی بنا شد از سوی الک توسعه یافتبوسیله هابز در بعد فرهنگ

گوید: مفهوم شهروندی وابسته به سنت سیاسی است که در صدد درگیرکردن و می 1گروسبرگ

دادن به قوانین و تصمیمات جامعه است. از نظر وی، بعد دیگر بسط مشارکت افراد در شکل

( نیز 1۹۹1) 2گالستون (.13۸۶فاضلی، ) ق گفتگو یا حق ارتباط استشهروندی، حفرهنگ

به چهار فضیلت شهروندی « شهروند مسئول»ی ازجمله متفکرانی است  که  با  توجه  به ایده

عمومی، اجتماعی،  اقتصادی و سیاسی اشاره  نموده و بر اهمیت  فرهنگ  یعنی فضایل 

کاری و . فضایلی مانند وفاداری، ابراز وجود، اخالقورزدشهروندی و فضایل شهروندی تأکید می

گیری جامعه باز مبتنی بر برابری و های شکلعنوان پیش زمینهاحترام به حقوق دیگری و... به

 (.230: 13۹۷پور، احمدی و علی) کندیکسانی تأکید می

ی شهروندی شهروندی، مبتنی بر نظریهچارچوب نظری این پژوهش در بخش فرهنگ

ملت دانسته -( است که شهروندی را عضویت فعال افراد در قلمرو دولت1۹۹۸) 3نونسکیژا

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 

شوند، و دارای کنند، توسط دولت تثبیت و تأیید میایت میها حمهای مختلف از آنگروه

خصوصی،  ی. وی به تفکیک عرصه(۸۸: 13۹0اذانی و همکاران،) ضمانت اجرایی هستند

 -1گیری شهروندی سه عنصر: ی شکلعمومی و دولتی پرداخته است، از نظر وی الزمه

 -3ی عمومی(، و در عرصه) سازمان کارآ و اثربخش -2ی خصوصی(، در عرصه) شهروند فعال

شهروندی ) ی دولت( است، که هرچه جامعه به سوی این عواملدر عرصه) حاکمیت خوب

تر و نزدیک کارا و حاکمیت خوب( در حرکت باشد، به ظهور شهروندی نزدیکفعال، سازمان

 . (همان منبع) شودمی

های حلترین راهمهم ریزان شهری، یکی ازاز دیدگاه برنامه زیست هوشمند: ب( محیط

زیست شهری است. در اواخر قرن بیستم، ی پایدار و ارتقای کیفیت محیط رسیدن به توسعه

برای « شهر هوشمند»و « رشد هوشمند»و « شهرسازی نوین»نام رویکردهای جدیدی به

 شدن جوامعمدرنی (، درباره2002) 4دیویس و پاردوپایدارکردن فرم فضایی شهرها توجه شد. 

کنند که اجزای مفهومی یک شهر هوشمند شامل سه دسته فناوری، مردم، و میبیان 

                                                           
1.Grossberg 
2.William Galston 
3.Zhanosky 
4.Dawes, S. and Pardo 
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تواند یافته می(، معتقدند ابزارهای مبتنی بر فناوری توسعه2015) و همکاران1نهادهاست. دیوید

ی فکری و اجتماعی را افزایش دهد، امکان تعامل عمیق را اجازه دهد و ارتباطات سرمایه

 ت کند. دوطرفه را تقوی

ی عمیق و ژرف ادبیات پنج جریان اصلی که شهرها را به سمت طور کلی براساس مطالعهبه

اثرات  -2شهرنشینی شتابان؛  -1باشد: دهد، بدین شرح میهای هوشمند سوق میرهیافت

ی انگیزه) اقتصادی هایبحران-3محیطی(؛  های زیستنگرانی) زیستشهرها بر محیط 

های فناوری اطالعات و پیشرفت) سایر عوامل -5شناختی؛ یرات جمعیت تغی-4اقتصادی(؛ 

پوراحمد و ) و نقل، آب، انرژی و غیره(. مغزها، بوروکراسی، مسائل حملارتباطات، مهاجرت 

 باشدی اصلی شهر هوشمند میهازیست هوشمند یکی از مؤلفه محیط (.۸: 13۹۶همکاران،

(Vinod Kumar, 2020:18)عنوان یک راهکار عمدتاً برای بهبود سیاست مند را به. شهر هوش-

های فناوری اطالعات و ارتباطات داری با استفاده از پیشرفتشهری، امنیت، توسعه و حکومت

ی پایدار و ی انسانی، خالقیت، نوآوری، آموزش، مشارکت، توسعهبرای بازآفرینی سرمایه

 . (Kitchin, 2016:11) داندمدیریت، می

اطالعات جدید برای حفظ و ارتقاء گیری از فناوریزیست هوشمند، بهرهاز محیط  منظور

زیست در جهان الزم است تا محیطی است. معموالً برای سنجش کیفیت محیط  منابع زیست

محیطی از طریق های زیست گیری قرار گیرد، زیرا بهبود شاخصهایی مورد اندازهشاخص

باشد. تا بتوان به این واسطه به پایداری هداف شهر هوشمند میمدیریت درست منابع یکی از ا

طبیعی، کاهش مصرف و بازیافت مواد کمک شود. زیست، کاهش استفاده از منابع محیط 

-های متعددی برای خودآگاقابلیتزیست هوشمند یک محیط مبتنی بر دانش است که محیط 

عنوان زیست هوشمند باید بهیت محیط. مدیر(Vinod Kumar, 2020:20) هی شهروندان دارد

کند تا بفهمیم در در نظر گرفته شود. زیرا، به ما کمک می زیست،ی اصلی از محیطیک مولفه

زیستی ی محیطکه باید مشخص شود، چه مسئلهی اول چه کاری باید انجام شود. و اینوهله

 .(22منبع: همان) شودباعث تهدید مکانی می

محیطی دارند و یکی از هوشمند یک نگاه رو به جلو به مسایل زیست بنابراین، شهرهای

های اصلی شهرهوشمند استفاده از فناوری برای افزایش پایداری و مدیریت بهتر منابع هسته

زیست هوشمند شود، که شامل: دانش و طبیعی است، که در نهایت منجر به ایجاد یک محیط

                                                           
1.David 
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 .ی پایدار، مشارکت اجتماعی شهروندانهر، توسعهمحور، تقویت یکپارچکی شی دانشتوسعه

(Pazalos, 2012) 
هوشمند، زیستبنابراین، با توجه به نظریات بیان شده در باب شهر هوشمند و محیط

(، 201۷) 1ی ماواتی و پری تی ویای که در این پژوهش استفاده شده شده است نظریهنظریه

زیست های مکفی برای ایجاد یک محیطرسی شاخصی بسیار به برها، پس از مطالعهاست. آن

مدیریت پسماند خوب  -2، 2فضای باز عمومی -1) اند، این ابعاد شامل:هوشمند پرداخته

، 5مدیریت مناطق زاغه نشین و حلبی آبادها -4،  4های تجدیدپذیراستفاده از انرژی -3، 3شهری

های انرژی -۷ازهای غیرقانونی، از بین بردن جنون ساخت و س -۶، ۶هااحیای رودخانه -5

( است، این هشت ۹ایجاد کشاورزی شهری -۸، ۸کاهش تولید دی اکسید کربن -۹، ۷جایگزین

باشد که دیدگاهی را برای زیست هوشمند، میهای اصلی ایجاد یک محیطمرحله از چارچوب

این  ، که در(Rachmawati & Diah Pertiwi,2017:29) کندرسیدن و تحقق آن فرهم می

مدیریت پسماند خوب معیار از این هشت معیار که شامل: ایجاد فضای باز عمومی،  5پژوهش 

های تجدیدپذیر، مردم هوشمند، ایجاد کشاورزی شهری مورد بررسی شهری، استفاده از انرژی

 قرار گرفته است.

 های تحقیقفرضیه

ی معناداری ت هوشمند رابطهزیسشهروندی و ارتقای محیط رسد، بین فرهنگ به نظر می. 1

 .وجود دارد

جویی اجتماعی، مشارکت) ی خصوصیشهروندی در عرصهرسد، بین فرهنگ به نظر می.  2

ی معناداری وجود زیست هوشمند رابطهپذیری( و ارتقای محیطپذیری و مسئولیتقانون

 .دارد

عام، عام، گفتگویدسترسی) ی عمومیشهروندی در عرصهرسد، بین فرهنگ به نظر می. 3

 ی معناداری وجود دارد.زیست هوشمند رابطهعام( و ارتقای محیطکنش
                                                           
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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روایی خوب شهری و ابعاد حکم) ی دولتیشهروندی در عرصهرسد، بین فرهنگ به نظر می  .4

زیست هوشمند پذیری( و ارتقای محیطگو بودن و قانونآن شامل: شفافیت، مسئول و پاسخ

 معناداری وجود دارد.ی رابطه

 ی معناداری وجود دارد.ای و فرهنگ شهروندی رابطه. بین متغیرهای زمینه5

 روش آماری 

باشد، که با توجه به سرشماری ی شهروندان شهر تهران میی آماری این تحقیق کلیهجامعه

از فرمول  آمدهدست  باشد. که با توجه به نتایج بهنفر می 132۶۷۶3۷، تعداد 13۹5سال 

نفر  450آمده که به دلیل دقت در نتایج به دستنفر به 3۸4ی آماری تحقیق کوکران، نمونه

ساخته تدوین صورت محقق ی پژوهش با استفاده از پرسشنامه، بهافزایش پیدا کرده است. داده

سن، تحصیالت، ) شناسیهای جمعیت شد این پرسشنامه شامل دو بخش است که شامل سؤال

زیست شهروندی و محیطشامل دو پرسشنامه فرهنگ) های تخصصیسؤال سیت( وجن

ی سوال تشکیل شده است، که پایایی پرسشنامه 1۷1باشد. این پرسشنامه از هوشمند( می

 شود:مشاهده می 1تحقیق نیز در جدول 

 میانگین واریانس استخراج شده: آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و ۱جدول 

 یممقوالت/مفاه
تعداد 

 سواالت

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 مرکب

(AVE) 
میانگین 

واریانس 

استخراج 

 شده

 

 

 

 
 

 

 

 

فرهنگ 

 شهروندی

 

 

 

 

ی عرصه

 خصوصی

قانون 

 پذیری

 

قانون پذیری 

 ذهنی
3 0/۸۶2 

0/839 
 0/723 

قانون پذیری 

 عینی
5 0/858 

 

مسئولیت 

پذیری 

 اجتماعی

مسئولیت 

پذیری دربرابر 

 دیگران

۷ 0/857 

 

 

0/817 

 

 
0/529 

مسئولیت 

پذیری نسبت 

 به جامعه

3 0/862 

مسئولیت 

 پذیری فردی
2 0.861 
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 میانگین واریانس استخراج شده: آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و ۱دول جادامه 

 یممقوالت/مفاه
تعداد 

 سواالت

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 مرکب

(AVE) 
میانگین 

واریانس 

استخراج 

 شده

 

 

 

مسئولیت 
پذیری در 

برابر طبیعت و 
 محیط زیست

12 0/853   

مشارکت 
جویی 

 اجتماعی
 

مشارکت 
جویی 

اجتماعی 
 عینی

1۹ 0/855 

 
0/790 

 

 
مشارکت  0/658

جویی 
اجتماعی 

 ذهنی

11 0/855 

دسترسی  به 
 اطالعات

3 0/862 

 
0/798 

 
0.504 

 
 
 
ی عرصه

 عمومی

دسترسی 
 عام
 
 

دسترسی  به 
 رسانه ها

3 0/858 

دسترسی  
 افقی

1 0/861 

دسترسی  
 عمودی

1 0/862 

گفتگوی 
 عام
 

حق گفتگو 
 برای همه

3 0/861 

 
0/837 

 
حق پرسش  0/720

ی ی همهدرباره
 وضوعاتم

3 0/860 

 
 

 کنش عام
 

 0/857 5 مطلع شدن
 

0/799 
 
 

 
0/502 

 0/861 2 درگیر شدن

 0/861 2 متصل شدن

 0/861 2 بسیج شدن

ی عرصه
 دولتی

 
رانی حکم

خوب 
 شهری

مسئولیت و 
 گوییپاسخ

۶ 0/864 
 

0/857 
 

 0/851 ۶ شفافیت 0/688

 0/849 ۷ قانون مندی
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 میانگین واریانس استخراج شده: آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و ۱دول جادامه 

 یممقوالت/مفاه
تعداد 

 سواالت

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 مرکب

(AVE) 
میانگین 

واریانس 

استخراج 

 شده

 

 

 محیط زیست هوشمند

وجود زیرساخت های ارتباطی 

 و فناوری مناسب
1۸ 0/726 

 

 

 

 

0/811 

 

 

 

0/653 

ارتقای فرهنگ اجتماعی 

 هوشمند
۷ 0/855 

ایجاد فضای باز عمومی 

 هوشمند
5 0/855 

های استفاده از انرژی

 تجدیدپذیر
۶ 0/851 

 0/850 ۶ سیستم حمل و نقل هوشمند

وب در تفکیک مدیریت خ

 مکانیزه پسماندهای شهری
5 0/855 

 0/854 4 ایجاد کشاورزی شهری

های هوشمند ایجاد سامانه

 دیجیتال
۶ 0/726 

 

تک متغیرها، باالی دست آمده برای تکبا توجه به نتایج جدول و از آنجایی که آلفای به

ح قابل قبولی است. از طرفی، توان گفت که پایایی آزمون این پژوهش، در سط% است، می۷0

تعیین گردید، که  ۸۶۹/0ها نیز در این تحقیق برابر باکرونباخ برای کل پرسشنامهضریب آلفای 

 باشد.نشان از پایایی باالی پرسشنامه می

ی نتایج بررسی مقادیر واریانس استخراج شده متغیرهای پنهان پژوهش نشان داد که همه

توان گفت: روایی  به خود اختصاص دادند. بر این اساس می 0.5متغیرها مقادیری بیش از 

 گیری با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده، تأیید شد.همگرای ابزارهای اندازه

 های آمارییافته

 اطالعات جمعیت شناختی

نفر از  2۷1های توصیفی،  براساس نوع جنسیت افراد نشان داد که دست آمده از دادهنتایج به

باشند، همچنین، توزیع افراد درصد( مرد می 39/8) نفر 1۷۹درصد( زن و  60/2) دهندگان پاسخ
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سال،  25تا  15درصد( از افراد نمونه را افراد بین 10) نفر 45نمونه براساس سن نشان داد که، 

 نفر ۶4سال و  45تا  35درصد( را  26/7) نفر 120سال،  35تا  25درصد( را  39/3) نفر 1۷۷

و  ۶5درصد( 4/4) نفر 20سال و  ۶5تا  55درصد( را  5/3) نفر 24سال،  55تا  45درصد( 14/2)

درصد(  2/9) نفر13توزیع افراد نمونه براساس سطح تحصیالت نشان داد که، باشند، باالتر می

درصد( 38/7) نفر 1۷4دیپلم، درصد( فوق7/1) نفر 32درصد( دیپلم، 10/4) نفر 4۷زیردیپلم، 

درصد( دکترا هستند. توزیع ۸) نفر 3۶ارشد و درصد( کارشناسی32/9) نفر 14۸رشناسی، کا

 نفر145درصد( آزاد، 26/2) نفر11۸نشان داد که، وضعیت اشتغال افراد نمونه براساس 

 نفر 32دار، درصد(خانه 10/7) نفر 4۸درصد( بازنشسته، 8/7) نفر 3۹درصد( کارمند، 32/2)

باشند،  براساس درصد(سرباز می0/7) نفر 3درصد( دانشجو و 14/4) رنف ۶5درصد( بیکار، 7/1)

 نفر ۹درصد( گوشی هوشمند دارند، ۹۸) نفر441نشان داد که داشتن گوشی هوشمند 

های میزان استفاده از شبکهتوزیع افراد نمونه نیز براساس  درصد( گوشی هوشمند ندارند.2)

 3تا  2درصد( بین17/1) نفر۷۷از یک ساعت، درصد( کمتر 10/2) نفر4۶نشان داد که اجتماعی

 نفر ۹۶ساعت،  5تا  4درصد( بین20/2) نفر ۹1ساعت،  4تا  3درصد( بین31/1) نفر140ساعت،

کنند. براساس های اجتماعی استفاده میساعت، در روز از شبکه 5درصد( بییشتر از 21/3)

 نفر ۸0درصد( از مترو،53/4) نفر 240نشان نیز نتایج داد کهی حمل و نقل استفاده از وسیله

ی درصد( از وسیله6/6) نفر 30آرتی ودرصد( از بی22/3) نفر100درصد( از اتوبوس،17/7)

  کنند.شخصی، استفاده می

 های استنباطینتایج یافته

 های مرکزی، پراکندگی و توزیع عواملشاخص :۳ جدول

شهروندیفرهنگ شاخص زیست هوشمندمحیط   

 1۶۸/۹۶ 2۹0/4۶ میانگین مرکزی

 پراکندگی
24/0۷ 35/3 انحراف معیار  

 5۷۹/243 124۶/2۸0 واریانس

 شکل توزیع
 0/۶23- 0/۶۶5 چولگی

 0/4۷0 1/1۷4 کشیدگی

دهد  که نشان می  290/46شهروندی برابر است با ، میانگین فرهنگ3با توجه به نتایج جدول 

های  اند.  همچنین، در میان متغیر تمرکز یافته های مربوط به این متغیر حول این نقطه بیشتر داده
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همچنین، مقدار چولگی  بیشترین پراکندگی را دارد.  35/3شهروندی با مقدار این پژوهش، فرهنگ

( قرار دارد. یعنی از لحاظ کجی -2، 2) مشاهده شده برای متغیرهای مورد مطالعه در بازه

، 2) است. مقدار کشیدگی متغیرها نیز در بازهمتغیرهای پژوهش نرمال بوده و توزیع آن متقارن 

 دهد توزیع متغیرها از کشیدگی نرمال برخوردار است.  ( قرار دارد. این نشان می-2

 شهروندیی مستقل بین جنسیت و  فرهنگدو نمونه t آزمون :۴ جدول

 

شهروندیفرهنگ  

 میانگین فراوانی جنسیت
انحراف 

 معیار

سطح 

 معناداری

ی نتیجه

 فرضیه

 2۷/04 24۹/45 2۷1 زن
 تآیید فرضیه 0/000

 43/۷۹ 2۸3/1۹ 1۷۹ مرد

 در هاخانم و آقایان مستقل هایگروه که شودمی مشاهده لوین، آزمون نتایج به توجه 

 ایگونهبه دارد، وجود معناداری تفاوت هاآن  بین و نیستند. برابر هم با شهروندیفرهنگ یسازه

 دارند. قرار زنان از باالتری جایگاه در پژوهش این در مردان ندیشهروفرهنگ میزان که

 شهروندی: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سن و فرهنگ۵جدول 

 شهروندیفرهنگ متغیر

 ضریب همبستگی سطح معناداری سن
0/034 -0/1 

ی رابطهشهروندی بین سن و فرهنگ که گیریممی نتیجه ، پیرسون آزمون نتایج به توجه با

ضریب همبستگی بدست آمده حاکی از همبستگی ضعیف و معکوس اما معناداری وجود دارد، 

 بین دو متغیر است.

 شهروندی: آزمون اسپیرمن بین تحصیالت و فرهنگ۶جدول 

 شهروندیفرهنگ متغیر

 ضریب همبستگی سطح معناداری تحصیالت
0/052 -0.09 

شهروندی بین تحصیالت و فرهنگ که گیریممی نتیجه اسپیرمن، آزمون نتایج به توجه با

-توان گفت که، متغیر سن با فرهنگی معناداری وجود ندارد، بنابراین، در این تحقیق میرابطه

 شهروندی دارای ارتباط معناداری نیستند. 
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-ها بین  اشتغال و فرهنگی همسانی واریانسلوین برای بررسی مفروضه : آزمون۷جدول 

 شهروندی

 سطح معناداری F DF1 DF2مقدار متغیر

 0/000 443 6 4/431 اشتغال و فرهنگ شهروندی

 است. شده رعایت هاواریانس یکسانی یمفروضه که دهدمی نشان ،لوین آزمون نتایج

  است. بوده اشتغالی هایگروه هایواریانس ناهمگنی از حاکی آزمون، از حاصل نتایج طور،همین

-فرهنگ و اشتغال وضعیت بین ارتباط بررسی برای طرفهیک واریانس آنالیز :۸ جدول

 شهروندی

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزاری مجموع مربعات 

 0/108 1/751 2133/096 6 12798/578 بین گروه

   1218/497 443 539794/153 درون گروه

    449 552592/731 کل

شهروندی وضعیت اشتغال و فرهنگ بین که است آن از حاکی آزمون، این از حاصل نتایج

اند از رابطه وجود ندارد. به این معنی که بین کسانی که گروه شغلی یکسان و نایکسانی داشته

 شهروندی تفاوت معناداری وجود ندارد. جهت گرایش به فرهنگ

تماعی و های اج:  آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از شبکه۹جدول 

 شهروندیفرهنگ

 شهروندیفرهنگ متغیر

های میزان استفاده از شبکه

 اجتماعی

 ضریب همبستگی سطح معناداری
0/124 0/73 

های بین میزان استفاده از شبکه که گیریممی نتیجه پیرسون، آزمون نتایج به توجه با

 ی معناداری وجود ندارد. شهروندی رابطهاجتماعی و فرهنگ
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 ج مدل معادله ساختارینتای

 
 نمودار ضرایب مسیر: ۱ نمودار شماره

 ضریب تعیین  و ضریب تعیین تعدیل شده: ۱۰ جدول

  ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین

0/608 0/369 
محیط زیست 

 هوشمند

زیست هوشمند برابر با بر اساس نتایج، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برای محیط

درصد از  3۷دهد که مجموع متغیرها قادر به تبیین بیش از  این مقدار نشان میباشد.  می0/369

 زیست هوشمند هستند. محیط

 
 نمودار اشتراک افزونگی  :۳شکل
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بینی مدل در مورد متغیرها باالتر از  بینی مدل نشان داد که قدرت پیش قدرت پیش نتایج

 ه شده است.، به تصویر کشید3باشد. این نتایج در شکل متوسط می

 های تحقیقنتایج آزمون فرضیه :۱۱جدول

  نتیجه t P Valuesآماره  R2 ضریب مسیر

 تایید 0/000 13/118 0/324 0/570
محیط زیست  <-فرهنگ شهروندی 

 هوشمند

محیط زیست هوشمند <-عرصه خصوصی تایید 0/000 6/478 0/182 0/426  

 تایید 0/000 6/533 0/356 0/597
محیط زیست  <-جتماعیمشارکت جویی ا

 هوشمند

 تأیید 0/000 10/243 0/523 0/680
محیط زیست  <-مشارکت جویی عینی

 هوشمند

 تأیید 0/000 55/۷24 0/۸0۸ 0/۹24
محیط زیست  <-مشارکت جویی ذهنی

 هوشمند

محیط زیست هوشمند <-قانون پذیری تأیید 0/000 12/20۷ 0/24۷ 0/4۹۷  

 تأیید 0/000 1۹/۷00 0/20۶ 0/۸01
محیط زیست  <-عینی قانون پذیری

 هوشمند

 تایید 0/000 34/۶۶1 0/۷۸۸ 0/۸۹۷
محیط زیست  <-قانون پذیری ذهنی

 هوشمند

 تأیید 0/000 ۶/503 0/۷1۹ 0/5۸۹
محیط زیست  <-مسئولیت پذیری اجتماعی

 هوشمند

 تأیید 0/000 24/34۷ 0/15۶ 0/۷54
محیط  <-مسئولیت پذیری در برابر دیگران

دزیست هوشمن  

 تایید 0/000 2۷/3۹1 0/102 0/۷43
محیط  <-مسئولیت پذیری در برابر جامعه 

 زیست هوشمند

 تایید 0/000 13/۸0۸ 0/0۸4 0/۶11
محیط زیست  <-مسئولیت پذیری فردی

 هوشمند

0/۷۹0 
0/35۶ 

 
 تایید 0/000 2۷/3۹1

 <-مسئولیت پذیری در برابر محیط زیست 

 محیط زیست هوشمند

محیط زیست هوشمند <-ی عمومیعرصه تأیید 0/000 12/2۷۹ 0/174 0/41۷  
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 های تحقیقنتایج آزمون فرضیه :۱۱دولجادامه 

در بررسی نتایج آزمون این زیست:شهروندی و ارتقای محیطنتایج آزمون بین فرهنگ

 0.5۷0برابر با فرضیه مشخص شد که مقدار فرهنگ شهروندی بر محیط زیست هوشمند، 

 گیریم که بین این دو متغیر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بر این اساس، نتیجه می .باشد می

  نتیجه t P Valuesآماره  R2 ضریب مسیر

محیط زیست هوشمند <-دسترسی عام تأیید 0/000 23/2۸2 0/43۹ 0/۶۶3  

 تأیید 0/000 23/500 0/۶05 0/۷۶5
محیط زیست  <-دسترسی به رسانه ها

 هوشمند

 رد 0/000 23/205 0/۶۸0 0/۷۸5
محیط زیست  <-دسترسی به اطالعات

 هوشمند

محیط زیست هوشمند <-دسترسی عمودی تایید 0/000 ۶/۷54 0/1۷5 0/503  

محیط زیست هوشمند <-دسترسی افقی  تایید 0/000 4/۸5۹ 0/0۶4 0/320  

محیط زیست هوشمند <-گفتگوی عام  تأیید 0/000 12/2۷۹ 0/۶1۸ 0/۷۸5  

 تأیید 0/000 33/432 0/733 0/967
محیط زیست  <-حق گفتگو برای همه

 هوشمند

 تأیید 0/000 3/31۹ 0/709 0/960
محیط  <-حق پرسش درباره همه موضوعات

 زیست هوشمند

محیط زیست هوشمند <-کنش عام تایید 0/000 3۶/41۸ 0/637 0/798  

محیط زیست هوشمند <-مطلع شدن تأیید 0/000 2۹/۸۹3 0/۷0۸ 0/794  

محیط زیست هوشمند <-درگیر شدن تایید 0/000 31/۶3۷ 0/4۹۸ 0/768  

محیط زیست هوشمند <-بسیج شدن تأیید 0/000 10/2۹۷ 0/21۸ 0/5۶۸  

محیط زیست هوشمند <-متصل شدن تایید 0/000 14/21۶ 0/521 0/۶۸4  

 تأیید 0/000 16/908 0/413 0/642
محیط زیست  <-روایی خوب شهری حکم

 هوشمند

محیط زیست هوشمند <- شفافیت تأیید 0/000 22/166 0/470 0/686  

 تأیید 0/000 5/869 0/104 0/322
محیط زیست  <-گو بودن مسئول و پاسخ

 هوشمند

محیط زیست هوشمند <- پذیریقانون تأیید 0/000 18/020 0/389 0/624  
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جویی مشارکت) ی خصوصیشهروندی در عرصهبین فرهنگ نتایج آزمون

در بررسی نتایج زیست: پذیری( و ارتقای محیطپذیری و مسئولیتاجتماعی، قانون

زیست هوشمند، برابر با ی خصوصی بر محیطخص شد که مقدار عرصهآزمون این فرضیه مش

است،  0/597زیست هوشمند، برابر با بر محیط جویی اجتماعیمشارکتاست،  مقدار  0/426

-مشارکتباشد، مقدار  می0/680زیست هوشمند، برابر با بر محیط جویی عینیمشارکتمقدار 

زیست بر محیط پذیریقانوناست، مقدار  0/924 زیست هوشمند، برابر بابر محیط جویی ذهنی

زیست هوشمند، برابر با بر محیط پذیری عینیقانوناست،  مقدار 0/497هوشمند، برابر با 

است، مقدار 0/897زیست هوشمند، برابر با بر محیط ذهنی قانون پذیریاست،  مقدار 0/801

-مسئولیتاست،  مقدار  0/589زیست هوشمند، برابر با بر محیط پذیری اجتماعیمسئولیت

پذیری در مسئولیتاست، مقدار  0/754زیست هوشمند، برابر با بر محیط پذیری در برابر دیگران

گیریم که بر این اساس، نتیجه می .است 0/743زیست هوشمند، برابر با بر محیط برابر جامعه

 بین این متغیرها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

-عام، گفتگویدسترسی) ی عمومیشهروندی در عرصهبین فرهنگ نتایج آزمون

در بررسی نتایج آزمون این فرضیه زیست هوشمند : عام( و ارتقای محیطعام، کنش

مقدار  است، 0/417زیست هوشمند، برابر با بر محیط ی عمومیعرصهمشخص شد که مقدار 

بر  هادسترسی به رسانهمقدار  است، 0/663زیست هوشمند، برابر با بر محیط عامدسترسی

 است، 0/785برابر با  دسترسی به اطالعاتمقدار  است، 0/765زیست هوشمند، برابر با محیط

بر  افقیدسترسیاست، مقدار  0/503زیست هوشمند،  برابر با بر محیط عمودیدسترسیمقدار 

زیست هوشمند، برابر بر محیطگفتگوی عام است، مقدار  0/320برابر با  زیست هوشمند، محیط

است،  0/968زیست هوشمند، برابر با بر محیط حق گفتگو برای همهاست، مقدار  0/785با 

است، مقدار  0/960زیست هوشمند، برابر با بر محیط ی موضوعاتحق پرسش درباره همهمقدار 

ست زیبر محیط مطلع شدناست، مقدار  0/798زیست هوشمند،  برابر با بر محیط کنش عام

 0/768زیست هوشمند،  برابر با بر محیط درگیر شدناست، مقدار  0/794هوشمند، برابر با 

بر متصل شدن مقدار  است، 0/568زیست هوشمند، برابر با بر محیط بسیج شدناست،  مقدار 

گیریم که بین این متغیرها بر این اساس، نتیجه می.است 0/684برابر با  زیست هوشمند، محیط

 ثبت و معناداری وجود دارد.رابطه م
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روایی خوب شهری حکم) ی دولتیشهروندی در عرصهبین فرهنگ نتایج آزمون ۳

-پذیری( و ارتقای محیطگو بودن و قانونو ابعاد آن شامل: شفافیت، مسئول و پاسخ

روایی خوب حکمدر بررسی نتایج آزمون این فرضیه مشخص شد که مقدار  زیست هوشمند:

زیست هوشمند، بر محیط شفافیتاست، مقدار  0/642زیست هوشمند، برابر با بر محیطشهری 

 0/322زیست هوشمند، برابر با بر محیطگو بودن مسئول و پاسخاست، مقدار  0.۶۸۶برابر با 

بر این اساس، نتیجه . است 0/624زیست هوشمند، برابر با بر محیط پذیریقانوناست، مقدار 

 غیرها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.گیریم که بین این متمی

 گیریبحث و نتیجه

رود، استفاده مناسب از شمار میشهرها امروزه یکی از الزامات حیاتی بهآن چیزی که برای کالن

وری تکنولوژی و فناوری اطالعات و  به دنبال آن، زندگی هوشمند و سبز به منظور بهبود بهره

شود جز با ، بهبود کیفیت زندگی است، که این مورد محقق نمیانرژی، حفاظت از محیط زیست

زیست هوشمند. زیرا سراسر مدیریت صحیح و مشارکت شهروندان برای رسیدن به یک محیط

 شوند. های پاک به هم متصل میهای اطالعات و انرژیای است که، فناوریجهان نقطه

درصد از تولید ناخالص جهانی  ۸0امروزه اکثریت جمعیت جهان در شهرها زندگی کرده و 

سرعت در حال باال رفتن است و مهاجرت در گیرد. استانداردهای جهانی بهدر شهرها صورت می

که اگر این طوریکند. بهای به  افزایش شهرنشینی کمک میسابقهسراسر جهان به شکل بی

شهر با جمعیت  220بیش از  2025روند ادامه داشته باشد برای مثال فقط در چین تا سال 

 .بیش از یک میلیون وجود خواهد داشت

این رشد انفجاری در شهرها دارای پیامدهایی مانند افزایش تقاضا در استفاده از انرژی شده 

کند. از طرف دیگر شهرها و لزوم تبدیل شدن شهرها به شهرهای هوشمند و سبز را بیشتر می

 .ندابه مرکزی برای پویایی اقتصادی تبدیل شده

ساز ایجاد این شهرها شود، به غیر از وجود تواند زمینهبنابراین، عامل مهمی که می

گونه شهرها و مدیریت مناسب، باالبردن و  ارتقای های مناسب جهت ایجاد اینزیرساخت

شهروندی است، زیرا شهرهایی هوشمند هستند که، با محوریت فرهنگ در حال فرهنگ

ها و  رسانی به شهروندان، توریست بر تشدید کیفیت خدمات شدن باشند تا عالوه طراحی

شهرها را نیز تقویت کنند و هویت تاریخی شهرها را از طریق وکارها، هویت فرهنگی کسب
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توان فاز جدیدی  را می« هوشمندسازی فرهنگ»های دیجیتالی بازسازی کنند.  این  تکنولوژی

توان گفت که تحقق یک شهر هوشمند میدانست. بر اساس این تحلیل، « چرخش فرهنگی»از 

گیری یک اکوسیستم هوشمند است که زیست هوشمند، مستلزم شکلو در پی آن، محیط

 و اجزای آن را  تکنولوژی تشکیل دهد.« شهروندیفرهنگ»مرکزیت آن را 

زیست هوشمند بر آن شهروندی در ارتقای محیطاین پژوهش نیز با بررسی نقش فرهنگ

توان  شهروندی را در طراحی و ایجاد شهرهای هوشمند نشان دهد ، میفرهنگاست که، نقش 

استدالل کرد که اگر چرخش تکنولوژیک با چرخش فرهنگی توأم باشد، توسعه تکنولوژی نه 

تواند فرهنگ را توانمند سازد. با بومی سازی این  شود، بلکه می فقط باعث استحاله فرهنگی نمی

رهای ایران نیز اکوسیستمی مشابه طراحی کرد تا عالوه بر تولید توان برای شه ها می تجربه

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.

پایدار و حفاظت از  نای موتور توسعهتوان گفت که فرهنگ، عامل اصلی و به معبنابراین، می

شود که محیط طبیعی و فرهنگی زیست زمانی حاصل میزیست است. بهبود محیطمحیط

محیطی در تمام  ی تحقّق چنین هدفی، وجود اخالق زیستانسان با هم مرتبط باشند. الزمه

بت به محیط آل بشر نس محیطی، رفتار ایده اقشار یک جامعه در یک کشور است. اخالق زیست

محیطی زندگی خود اعمّ از محیط طبیعی، محیط اجتماعی و فرهنگی است، این اخالق زیست

کارگیری  فناوری های ارتباطی و های شهری و زیست محیطی و ایجاد بهبا بهبود زیرساخت

شود که در نهایت باعث حفظ و بقای زیست هوشمند میالکترونیکی به روز سبب ایجاد محیط

یابی به این امر مهم کمک کند، توان در دستشود، اما نکته مهمی که میست میزیمحیط

ایجاد شناخت و تعامل میان انسان با محیط زیست و تأثیر عملکرد وی به صورت منفی یا مثبت 

عنوان نوعی توانایی ارزشمند، غنای فرهنگی و  برمحیط است. برخورداری از سواد به

ها با به رشد جامعه  های انسانی است. امروزه حیات رو ا رشد ارزشناپذیر زندگی توأم ب اجتناب

میزان سواد و دانش پیوند خورده است؛ بنابراین ایجاد تحوّل و ارتقای فرهنگ شهروندی در 

ی مسائل وری نیروی انسانی در زمینه محیطی هوشمند ، مستلزم افزایش بهره ارتقای زیست

باشد. از طرفی مشارکت  تر می یطی در ابعاد گستردهمح محیطی و اشاعه آموزش زیست زیست

اجتماعی در جهت کمک به حفظ محیط زیست بسیار حائز اهمیت است، زیرا عدم وجود 

های زیست محیطی و عدم آموزش و فرهنگ زیست محیطی، عدم همکاری مردم در فعالیت
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جمله عوامل  محیطی، ازرسانی به افراد جامعه در خصوص مسائل و مشکالت زیستآگاهی

 زیست همچنان در معرض خطر انقراض قرار بگیرد.شود محیطمهمی است سبب می

 پیشنهادهای پژوهش

ی جانبه طور تقویت و ارتقاء همهسازی و همینتأکید و توجه ویژه به آموزش و  فرهنگ -

زیست ط رسانی و تبلیغات، برای آشنایی افراد جامعه در مورد، جایگاه فعلی محینظام اطالع

مدت ناشی از تعدی و تخریب به آن ایران،  و تذکر در  مورد پیامدهای درازمدت و کوتاه

 .های آیندهحاضر و نسل برای نسل

ها و در تمام سطوح ی بخشی سیستم کنترل، نظارت و بازرسی در همهتقویت و توسعه -

 زیست. برای حفظ محیط

خصوصی برای  های بخششتر از ظرفیتسازی و ایجاد و استفاده بیتسریع در خصوصی -

سبز موجود در داخل و خارج از شهرها و های مؤثر برای حفاظت از فضای اجرای پروژه

زیست و سایر مراکز غیردولتی مرتبط های طرفدار محیط  NGOی ایجاد، تقویت و توسعه

 .های مختلفدر بخش

ی حفاظت و سینمایی در زمینه های مستند، داستانیی انیمیشن و فیلمچاپ کتاب و تهیه -

وحش ایران با اهداف آموزشی، برای خصوص حفاظت از حیات  زیست و بهاز محیط

 .مخاطبین در گروههای سنی و صنفی مختلف

ی چگونگی احیاء و حفاظت از محیط فراخوان عمومی برای ارائه طرح و پیشنهاد در زمینه -

 .زیست

زیست با مشارکت و ن حفاظت از محیط کرد سازی و مردمیتالش در جهت فرهنگ -

سازی برای ی آموزش و فرهنگها، با توجه به اینکه همیشه هزینههمکاری رسانه

 ی مقابله و بازسازی است.گیری، کمتر از هزینه پیش

گذاری، غلبه بر موانع هوشمندسازی های سرمایههای عمده در فرصتتمرکز بر حل چالش -

 .اوری، اقتصادی، اجتماعی و سیاسیهای فنسبز شهرها در زمینه

دنبال دارد. مانند: نشاط و پویایی کشف نتایج مثبتی که نوآوری در استراتژی و عملکردها به  -

 .ها افزایش قابلیت زندگی انسان های مالی و زیست، تواناییاقتصادی، پایداری محیط 

 .نقل های هوشمند و سبز و سیستم حمل وتمرکز بر دو بخش اصلی ساختمان -
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 زیست و نقش فرهنگ شهروندی در حفظ آن:راهکارهای مناسب برای حفظ محیط 

و  یدر مصارف بزرگ صنعت یلیفس یهاسوخت یجا به نیگزیجا یهاسوخت شیافزا -

دانش  ،یشهر یهارساختیز یکه با ارتقا، رهیبرق و غ دیها، حمل و نقل، تولکارخانه

 کاهش هدر یبرا دیجد یهایاستفاده از فناوراست.  ریپذامکان رهیو غ یشهر یتیریمد

 یهمانند: کاهش استفاده از آب، سوخت، پسماندها) یدر مصارف خانگ یرفت و آلودگ

 (.رهیو غ یخانگ

 کاهش استفاده از پالستیک -

 استفاده از حمل و نقل عمومی به جای استفاده از وسایل شخصی. -

یست اطراف خود همانند: نریختن زشهروندی برای حفظ محیط آموزش و ارتقای فرهنگ -

 زباله در فضاهای سبز، صدمه نرساندن به این فضاها، و از بین نبردن درختان و گیاهان.

های مدیریت صحیح در مورد استفاده از جلوگیری از هدر رفت آب، و ایجاد زیرساخت -

 .ی آنی دوبارهآوری آن و استفادهمناسب برای استفاده مجدد از آب باران و جمع

 شهروندی برای بازیافت پسماندهای خانگی از مبداءآموزش و ارتقای فرهنگ  -

ی زیست به  واسطهافزایش آگاهی شهروندان در خصوص خطرات از بین رفتن محیط  -

 مصرف نادرست مردم جامعه.

 توان ارائه داد شامل: زیست هوشمند میراهکارهایی برای ایجاد و ارتقای یک محیط 

 های شهر هوشمند در شهرهای بزرگ مانند: تهران؛برای چالش ی خدماتارائه -

هوشمند، و در پی ان ایجاد  یک واحد مستقل مدیریت برنامه برای اجرایی کردن شهر  -

 زیست هوشمند؛محیط

های مدیریت محیط زیست هوشمند برای شهرها و همچنین برای مناطق صنعتی حلراه -

 هوشمند

سالمت ) صورت آنالینستان، بانک خون و مشاوره بهمدیریت پایگاه اطالعات بیمار -

 هوشمند(

های الکترونیکی، حفظ مسائل شخصی همانند: پرداخت) هوشمند و سیستم امنیتینظارت  -

 در پی هوشمندسازی(

 های شهر هوشمندریزی مالی برای پروژهبرنامه -
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 های هوشمندخدمات معماری برای ساختمان -

توان آن را ناسب برای ایجاد یک دولت الکترونیک که میهای فناوری مارتقای زیرساخت -

های آنالین و غیره مورد های روزانه  و پرداختحساببرای تجارت، معامالت روزمره، صورت

 جای شهروندان کم شود.استفاده قرار داد، تا رفت و آمدهای بی

های حلراهکشی، راه، تامین آب، فاضالب، زه) های فیزیکی هوشمندبهبود زیرساخت -

 هوشمند انرژی(

 .رو در جهانزیست هوشمند و  پیش های موفق محیطتجزیه و تحلیل و شناخت نمونه -

های کسب و کار جدید چه باعث تکامل تجاری موفق و مدلتجزیه و تحلیل و شناخت آن -

 .شودها میهای پاک و استارت آپگذاری بر روی تکنولوژیی سرمایهدر زمینه
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 منابع

ی پایدار شهری بر مبنای رشد هوشمند شهری توسعه. »13۹۷هیمی، مازیار؛ معرف، مریم. ابرا -

، 3.  سال پژوهش در هنر و علوم انسانی، «ها و مزایای شهر هوشمندها، ویژگیتحلیلی بر مولفه

 .32.ص 2ی شماره

مورد ) یشهروندهای فرهنگی اجتماعی و فرهنگمولفه.»13۹۷پور، پروین.احمدی، یعقوب؛ علی -

 .230.ص  2۶ی راهبرد اجتماعی فرهنگی، پیاپی فصلنامه«. مطالعه: شهروندان سنندج(

«. تحلیل بر فرهنگ شهروندی در شهر یزد.»13۹0اذانی، مهری؛ حاتمی، مجتبی؛ حاتمی، حسین. -

 .۸۸. ص1ی، شماره1یدوره ی  برنامه ریزی فضایی،فصلنامه

فر، تهران: انتشارات ققنوس. ی مرتضی ثاقبه، ترجمفرهنگ دموکراسی. 13۷۶ارمه، گی.  -

 .1۷1-1۷2صص

هنرهای ی  فصلنامه«  ها و موانع ایجاد شهر هوشمند در ایران.(. ضرورت13۸2) بهزادفر، مصطفی، -

 .15ی دوره زیبا.

تاثیر هوشمندسازی شهر بر . »13۹۶پارسا، پوریا؛ دانشمند مالری، فتانه؛ پورموسوی، سید موسی. -

ها و ارایه اولین همایش بررسی چالش ،«شهرداری کرج 1ی ی پایدار منطقهوسعههای تشاخص

 .2۷ تهران: سازمان بسیج شهرداری تهران.ص، راهکارهای نوین مدیریت شهری

های شهر تبیین مفهوم و ویژگی. »13۹۷نژاد، حسین .اله؛ حاتمیپوراحمد، احمد؛ زیاری، کرامت -

 . 2۹-۶. صص5۸ی ، شماره15ال . سباغ منظری  فصلنامه«. هوشمند

«. واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران. »13۸3توسلی، غالمعباس؛ سیدمحمود، حسینی نجاتی . -

 .32. ص2ی، شماره5ی دوره. ی جامعه شناسی ایرانمجله
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