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 فصلنامه مطالعات مديريت شهري

 1395 بهار/ بيستم و پنجم/ شماره هشتمسال 

 
 
 
 

 هيبر نظر يانتقاد کرديبا رو يشهر يشهروند هوشمند در فضاها يها مولفه يابيارز
 يرشد هوشمند شهر

 شهر تهران( 1)مورد: محله ولنجک، منطقه 
 

 22/5/1395تاريخ پذيرش مقاله:  5/4/1395تاريخ دريافت مقاله: 
 
 يسجاد اليژ

 تهران يبهشت ديدانشگاه شه ،يشهر يزير و برنامه ايگروه جغراف اريدانش
 j_sajadi@sbu.ac.ir )مسئول مکاتبات( 

 ييآقا زيپرو
 تهران يبهشت ديدانشگاه شه ،يشهر يزير و برنامه ايجغراف يدکتر يدانشجو

p_aghaei@sbu.ac.ir   
 
 

 چکيده
سپرده شده است  يبه فراموش يه رشد هوشمند شهريه نظريمولفه شهروند هوشمند در سا مقدمه و هدف پژوهش:

اقتصاد و خدمات  يهاشاخص يتنها به بررس يزان و طراحان شهرير ه، اغلب برنامهين نظريکه در قالب ا يابگونه
ن راستا يدهند. در هميو فرهنگ شهروندان را به کمتر مورد توجه قرار م يزندگپردازند و سبک يهوشمند در شهر م

ک، به يشده شهر تهران در منطقه  يزيرو برنامه ياز محالت چندکارکرد يکين پژوهش محله ولنجک به عنوان يدر ا
قرار  يابير آن مورد ارزرگذار بيتاث يهاشهروند هوشمند و مولفه يهاانتخاب شده است تا شاخص يعنوان مطالعه مورد

 رد.يگ
باشد. حجم نمونه با يم ياتوسعه-يو از لحاظ هدف کاربرد يليتحل-يفيروش پژوهش بصورت توصروش پژوهش: 

ها و اطالعات به دو صورت اند. دادهنفر انتخاب شده 60دردسترس به تعداد -يرتصادفيغ يريگوه نمونهيتوجه به ش
-ل آن از آزمونيشده و در تحل spssشده وارد نرم افزار  يگردآور يهاده است. دادهش يگردآور يدانيو م يا کتابخانه

 ون استفاده شده است.ياسپرمن و رگرس يمستقل، همبستگ T يها
از شهروندان هوشمند است.  يسطح متوسط ياز آن است که محله ولنجک دارا يپژوهش حاک يهاافتهي ها: يافته

-عتين و شاخص طبيانگين ميکمتر يدارا 2.58ن يانگيبا م يمحورشاخص اجتماعدهد که ينشان م Tج آزمون ينتا
ن يون بيج آزمون اسپرمن و رگرسين بر اساس نتاين است. همچنيانگين ميشتريب يدارا 2.40ن يانگيبا م يدوست

 وجود دارد. يمثبت و معنادار يو رفتار هوشمند شهروندان همبستگ يفرد يرهايمتغ
حضور  يشهروندان برا يهمانند توانمندساز يشنهاداتي، پياجتماع يهاتيه بر ظرفيدارد تا با تکضرورت نتيجه گيري: 

 شهروندان است. يت هوشمنديموثر در تقو يمحور ارائه گردد که عاملمردم يدر نهادها

 شهروند هوشمند، رشد هوشمند ، ولنجکواژگان كليدي: 
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 مقدمه-1
 طرح مساله-1-1

در ذهن اغلب  يکه از رشد هوشمند شهر يمفهوم
 يهايمحققان وجود دارد عالوه بر استفاده از تکنولوژ

ن و ين در شهر، مربوط به نحوه استفاده از زمينو
است که  يا رشد اسپرال شهري ياز پراکندگ يريجلوگ

شده  ييهارساختيسات و زيبر تاس ياديد زيدر آن تاک
 :Baetjer, 2000گردد )ياست که از طرف دولت ارائه م

ارائه شده از رشد  يهاف و شاخصيمطابق تعار(. 1
هوشمند است که  يک شهر هنگامي؛ يهوشمند شهر

 يفناور يهارساختيدر ز ياديز يگذاريگذارهيسرما
 يهاياطالعات و ارتباطات داشته باشد و تکنولوژ

شهروندان بکار  يت زندگيفيگوناگون در جهت بهبود ک
 يشاخص اصل . شش(Caragliu et al, 2009)برده شود 

ها و رساختيبا ز يبه نوع يهمگ يرشد هوشمند شهر
و اغلب  يدولت يزات ارائه شده از طرف نهادهايتجه

ارتباط هستند و  ن درييبصورت متمرکز و از باال به پا
شهر  يهوشمند يابيکمتر به انسان و رفتار انسان در ارز

ا رفتار يهوشمند و  يشاخص زندگ يشود. حتيتوجه م
پردازان ارائه شده است با هيکه از طرف نظرهوشمند 

اطالعات گره خورده است و  يل فناورينترنت و وسايا
ان آمده است. يبه م يسخن يکمتر در مورد فرهنگ انسان

اقتصاد  يعني يرشد هوشمند شهر ياصل يهاشاخص
و...(، دولت  يريپذ، انعطافيني، کارافري)نوآور هوشمند

به مردم  يو اقتصاد يعهوشمند )ارائه خدمات اجتما
، يطيمح يهايست هوشمند )کاهش آلودگيزطيو...(، مح

مردم،  يليط و...(، مردم هوشمند )مدرک تحصيحفظ مح
 يدر طول عمر و...(، زندگ يريادگيل به يزان تمايم

ت يفي، کيمنيت و اي، امنيهوشمند )امکانات فرهنگ
به  يزان دسترسيمسکن و...( و ارتباطات هوشمند )م

ICTخدمات از باال به  يعنيدو فصل مشترک  ي( دارا
اطالعات و ارتباطات هستند  ين و ارائه خدمات فناورييپا

(Ranking of European medium-sized cities 
October. 2007: 12)  انسان هوشمند که در رفتار و

ن ينوع خود و همچنت او نسبت به هميو ذهن يطرز تلق
کند تنها و به يدا ميپست معنا يط زينسبت به مح

 يمردم هوشمند و زندگ يهاصورت محدود در شاخص
 قرار گرفته است. يهوشمند مورد بررس

از شهر ينشين نکته توجه کرد که پيد به ايبا 
که انسان  يهوشمند؛ انسان هوشمند است و تا زمان

ده شهر هوشمند را تنها با يتوان ايهوشمند نباشد نم
ن محقق ساخت در ينو يهارساختيز شهر به زيتجه

اطالعات و ارتباطات بدون  يد صرف بر فناوريواقع؛ تاک
ده شهر هوشمند را يتواند ايتوجه به شهروند هوشمند نم

ده ي(. اCaragliu et al, 2009: 47به سرانجام برساند )
از رشد  يشهروند هوشمند بدنبال مسائل و معضالت ناش

از  ياموعهنکه شهر تنها مجيهوشمند مطرح شد. ا
ست بلکه ين نينو يهارساختيشرفته و زيپ يهاساختمان

ط يگر و محيکديها با ان انسانيم يشهر از روابط انسان
کند اما امروزه بر اثر رواج مفهوم يدا ميپ يست تجليز

کاهش  يدر جوامع انسان يياي، پويرشد هوشمند شهر
ها محدود و فردگرا شده ن روابط انسانيافته و همچني

دهد که ير نشان مياخ يهاها و تجربهيج بررسينتا است.
ط ير حفظ محينظ ييهاانسان که با شاخص يهوشمند

ت و حس ي، احساس مسئوليه اجتماعي، روحيعيطب
شود يو... شناخته م ياجتماع ياريمشارکت، کمک و 

اعتقاد  يرد. بطور کليش مورد توجه قرار گيش از پيد بيبا
زان يتنها م يشهر يفضاهان است که در يبر ا

 ي)و نه توسعه( شهروندان از خدمات اجتماع يبرخوردار
قابل قبول  ين به عنوان هوشمندينو يهارساختيو ز

متداول از روال  يکرديست و ضرورت توجه به روين
ن يدر هم شود.يش از گذشته احساس ميب يکنون يناکاف

نه يمموجود در ز يسندگان ضمن انتقاد از مبانيراستا نو
ت يط و وضعيکه متناسب با شرا يرشد هوشمند شهر

باشد با انتخاب محله يز نميران نيا يشهرها يامروز
از  يکيتهران به عنوان  يک شهرداريولنجک در  منطقه 

و  يشتاز و برخوردار از خدمات اجتماعيمحالت پ
رفتار شهروند هوشمند را مورد  يهامولفه ياقتصاد

ه رشد هوشمند يواقع غفلت نظر دهند. دريقرار م يبررس
موجب شده است تا در  يفرهنگ يهااز شاخصه يشهر

شهروندان  يآداب اجتماع ين پژوهش، فرهنگ و مبانيا
ست مورد يط زيگر و در برخورد با محيکديدر قبال 

 رد. يقرار گ يبررس
 

 قيسواالت تحق -1-2
زان شهروند هوشمند يساکنان محله ولنجک به چه م -

 شوند؟يمحسوب م
در رفتار هوشمند شهروندان  يفرد يرهايعوامل و متغ -

 رگذارند؟يزان تاثيبه چه م
 
 قينه تحقيشيپ-1-3

و سنجش شهرها بر  ينه رشد هوشمند شهريدر زم
رفته يصورت پذ يآن مطالعات مختلف يهاشاخص يمبنا

شهر  72توان به مطالعه يها من آنيتراست که از مهم
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 يو اجتماع يلعات اقتصادق موسسه مطاياروپا از طر
 ين شهرها را بر مبنايه اروپا اشاره کرد که اياتحاد

 Ranking)نموده است  يبندگانه رتبهشش يهاشاخص
of European medium-sized cities October. 

بر  ياريگذشته انتقادات بس يهااما در سال (12 :2007
بوده ن ين آنها ايتره وارد شده است که از مهمين نظريا

ه بر شهروندان تمرکز نکرده است بلکه ين نظرياست که ا
ها و خدمات رساختيها، زاز ساختمان ياتنها به مجموعه

توجه نموده و مقوله شهروند هوشمند که در  ياطالعات
ذات شهروندان نهفته است مورد غفلت واقع شده است 

 يبرا ياريبس يهان است که تفاوتيجه آن ايکه نت
ه در جوامع مختلف وجود دارد. در ينظرن يرش ايپذ

شود يپرداخته م ين مطالعاتيتر، به مهم1جدول شماره 
اند. ضمن ه رشد هوشمند را مورد نقد قرار قرادهيکه نظر

ن نکته اشاره کرد که اصول رشد هوشمند يد به اينکه بايا
رش است و تنها در ياز جهات قابل پذ ياريدر بس يشهر

 يهايژگيشهروند هوشمند و وکه مربوط به  يموارد
ن مقوله را مورد يشهروندان است و ا يو فرهنگ ياجتماع

 است. يابيدهد قابل نقد و ارزيخود قرار م يتوجهيب
 

 يو خارج يدر اغلب مطالعات صورت گرفته داخل
توجه  يرشد هوشمند شهر يايتنها به آثار مثبت و مزا
را  يقاتيتوان تحقيار محدود ميشده است و بصورت بس

به آن اشاره شده است( که  1جدول شماره افت )که در ي
ن است يت ايه را مورد نقد قرار داده باشند. واقعين نظريا

 يدارا يرشد هوشمند شهر يهااز شاخص ياريکه بس
است اما  ياجتماعات شهر يبرا ياديار زيبس يايمزا

ز شهر به يو تجه يارتباط يهارساختيد صرف بر زيتاک
تواند شهروندان را يت مخدمات ارائه شده از جانب دول
ش از حد به يد بين تاکيبصورت منفعل درآورد و همچن

ن موارد موجب شده است تا خود شهروندان و نقش يا
سپرده شود و  يشهر به فراموش يآنان در روند هوشمند

هوشمند  يمردم هوشمند و زندگ يهادر شاخص يحت
ها موجب گشته تا فرهنگ و رساختيد صرف بر زيز تاکين

ان يدر برخورد م يو آداب اجتماع يت شهرونديربت
ست مورد غفلت قرار يط زيگر و با محيکديها با انسان

ز يط هوشمند نيدر شاخص مح يکه حت يارد بگونهيگ
ست يط زيد سفر به حفظ محيشود با کاهش توليم يسع

طيکه از نحوه برخورد انسان با مح يهمت گمارد در حال

 کرد شهروند هوشمنديبا رو  نيشيدر مطالعات پ يرشد هوشمند شهر هي: نقد نظر1جدول شماره 

 جينتا محدوده قيعنوان تحق نيمحقق

 (2015) 1تمانيل
ارزيابي نقد رشد 

 هوشمند
---------- 

پردازد و در کنار منافع اين پژوهش بصورت تئوريکي به بررسي رشد هوشمند مي
شود نقدهايي را نيز ارائه ميشماري که از جانب رشد هوشمند به جامعه وارد بي
دهد که مرتبط با شهروند هوشمند است از جمله اينکه رشد هوشمند يک نوع مي

هاي محلي گيريگيري شهروندان در تصميمتله اجتماعي است زيرا مانع از تصميم
 شود در نتيجه شهروندان قدرت تغيير شزايط را ندارند.مي

ادوارد و 
 2هاينس

(2007) 

د ارزيابي رش
هوشمند، 

پيامدهاي آن بر 

 جوامع کوچک

جامعه  30
کوچک در 

 آمريکا

نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که جوامع به يک اندازه از رشد هوشمند 
کنند و دليل آن نيز اين است که دسترسي به منافع آن براي همگان استقبال نمي

رسد و ر نميبه يک اندازه نيست. رشد هوشمند براي جوامع کوچک مناسب به نظ
منفعل کردن شهروندان از مهمترين پيامدهاي آن است. در حالي که بايد به دنبال 

 گرا کند.اي باشيم که شهروندان را عملنظريه

 3هوسي
(2004) 

 نيويورک رشد هوشمند

دهد که در نيويورک بواسطه رويکرد حاکم بر مديريت شهر نتايج پژوهش نشان مي

بازي است ارزش زمين بسيار باال رفته است و بورسکه همان رشد هوشمند شهري 
دهد که زمين افزايش يافته است ضمن اينکه نظرسنجي اين پژوهش نشان مي

هاي کنند و عالقه دارند در همان کوچهاغلب ساکنان از رشد هوشمند حمايت نمي
قديمي با رفت و آمد زياد و تعامالت اجتماعي و حس تعلقي که به گذشته دارند 

-دگي کنند. ضمن اينکه انتخاب منطقه بر انتخاب محلي غلبه دارد و سياستزن
شود که در نتيجه آن، مشارکت ها از باال به پايين و بصورت متمرکز اجرا ميگذاري

 و تعامالت اجتماعي نيز کاهش يافته است.

قرباني و نوشاد 
(1387) 

راهبرد رشد 
هوشمند در 

توسعه شهري، 
اصول و 
 راهکارها

--------- 

پردازد در اين پژوهش که به بررسي مزايا و معايب رشد هوشمند شهري مي
شمارد که قابل توجه است. از جمله معايب و پيامدهاي رشد مواردي را برمي

هوشمند شهري عبارتند از: افزايش تراکم، کاهش آزادي شهروندان ، کاهش قدرت 
 ر در فضاهاي شهري.خريد مردم و همچنين افزايش مقررات دست و پاگي

 مأخذ: مطالعات نگارندگان
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 پژوهش يمدل مفهوم :1نمودار شماره 

 
ست يط زيو نقش فرهنگ ساکنان شهر در حفظ مح

به مباحث گفته امده است. با توجه يان نيبه م يسخن
دارد تا روند رشد هوشمند در  ين پژوهش سعيشده ا
 ييقرار دهد و در فضا يابيرا مورد ارز يشهر يفضاها

ک شهر تهران که از يهمانند محله ولنجک در منطقه 
شود ين محالت شهر تهران محسوب ميبرخوردارتر

شهروند هوشمند را مورد سنجش قرار  يهازان مولفهيم
 يهان پژوهش با پژوهشيتواند تفاوت اين ميدهد و ا

)و نه  يجهان يهامولفه يابيباشد که تنها به ارز ينيشيپ
نکه در يپردازند. ضمن اي( رشد هوشمند در شهر ميبوم

رگذار بر بروز رفتار هوشمند يتاث يهان پژوهش مولفهيا
 ل خواهد شد.يز تحليشهروندان ن

 

 قيروش تحق-1-4
و از لحاظ  يليتحل-يفيروش پژوهش بصورت توص

ها و اطالعات به باشد. دادهيم ياتوسعه-يهدف کاربرد
و  يمقاالت داخل ي)شامل بررس يادو صورت کتابخانه

)پرسشنامه(  يدانيوها و...( و مي، کتب، آرشيخارج
ن پژوهش ساکنان يا يشده است. جامعه آمار يگردآور

نفر( است که حجم نمونه بر  22742محله ولنجک )
باشد. با توجه به ينفر م 360فرمول کوکران تعداد اساس 

رممکن يتمام ساکنان محله غ يبه اسام يابينکه دستيا
از آنان را  يتعداد يتوان بصورت تصادفياست و نم

جامعه بطور کامل دردسترس  يانتخاب کرد و اعضا
-و از نوع نمونه يرتصادفيبصورت غ يريگستند نمونهين
 يها)دردسترس( انتخاب شده است. داده ياتفاق يريگ

ف يق پرسشنامه )بر اساس طيشده از طر يگرآور
 يشده و عالوه بر آمارها spssافزار کرت( وارد نرميل

 ياتک نمونه T-test يها، با استفاده از آزمونيفيتوص

ل يون تحلياسپرمن و رگرس يمستقل، آزمون همبستگ
 ها انجام شد.آن

 

 مورد مطالعهشناخت محدوده -1-5
شهر تهران  1و در منطقه  2ه يمحله ولنجک در ناح

باشد ينفر م 22742ن بالغ بر يت ايواقع شده است. جمع
/(. http://velenjak.mytehran.irت محله ولنجک: ي)سا

آن  ياست که اغلب فضاها يان محله بگونهيساختار ا
افته است و در چند يشده توسعه  يزيربصورت برنامه

شود يافت ميدر آن به وفور  يسازگذشته بلندمرتبهسال 
است. برابر  يرشد هوشمند شهر يهااز شاخصه يکيکه 

 يهادرصد از پروانه 95بالغ بر  1393با آمار سال 
تهران در محله  يصادر شده از طرف شهردار يساختمان

شتر بوده يطبقه و ب 3 يهاولنجک مربوط به ساختمان
باشند يشتر ميطبقه و ب 5ز ياست که قسمت عمده آن ن

محله در چند سال گذشته  يدهنده رشد عمودکه نشان
 ران(. ياست )مرکز آمار ا
 ياسيو...(، س يمارستان طالقاني)ب يمراکز درمان

 -يها و..( و علمخانهو سفارت ي)سازمان اجالس اسالم
و موسسات آموزش  يد بهشتي)دانشگاه شه يفرهنگ

جب گشته است تا اقشار ( در محله ولنجک مويعال
ن منطقه يدار در اهيدر کنار قشر سرما يو علم يفرهنگ

 ينند. محله ولنجک به عنوان مکان مناسبيسکونت گز
شهروندان را  يزان هوشمنديشود تا بتوان ميشناخته م

 يهارساختيز يک طرف دارايرا از يبه سنجش درآورد. ز
 يآسان )با توجه به سطح اقتصاد يع و دسترسيوس

 يساکنان( به اغلب خدمات ارائه شده از طرف نهادها
ن( و از طرف يمحقق يدانياست )بنابر مشاهدات م يدولت

تهران شناخته  يشهر ياز فضاها يکيگر به عنوان يد
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، ي، علميشود که اغلب ساکنان آن را اقشار فرهنگيم
دهند و از هر دو طرف يل ميدار و دانشجو تشکهيسرما

 ان سرآمد در شهر تهران شناخته شود.تواند به عنويم
 

 ينظر يها و مباندگاهيم، ديمفاه-2
ف است. به يشهروند هوشمند در دو معنا قابل تعر

از پژوهشگران شهروند هوشمند در مقابل  يده برخيعق
ن به ييپا يهادهيا يک قرار دارد و به نوعيجبر تکنوکرات

ده ين ايکند. شهروند هوشمند در ايت ميباال را تقو
ه شهر يتواند در نظريط را دارد و مير شراييتغ ييتوانا

د ياطالعات و ارتباطات که تاک يهوشمند در کنار فناور
  داشته باشد يبارزتر ينيآفربر آن شده است نقش ياديز

ها در خدمت شهروندان قرار دارد ين فناوريا يو از طرف
اطالعات در مقابل  يايو موجب شده است که دن

 ,Hemment and Townsendرد )يشهروندان قرار گ

نگونه يگر، شهروند هوشمند ايد ي(. در معنا14 :2013
ده يرس ياز دانش و آگاه يف است که به سطحيقابل تعر

با انسان و  يتعامل مناسب يشهر يباشد که در فضاها
رامون خود داشته باشد. شهروند يست پيط زيمح

از  يريگزان بهرهيو م يدر اطالعات و فناورهوشمند تنها 
گردد. در واقع شهروند هوشمند دانش يآن خالصه نم

را دارد. در مجموع بحث  يشهر يدر فضاها يشهروند
 ,Bonney et al, 2009, UK-EOF يدانش شهروند

2011, Socientize, 2013) ؛Roy et al, 2012  در )
ف يتعر نيار قابل توجه است. در ايف بسين تعريا

 يگرا هستند و نه منفعل. حال بحث اصلشهروندان عمل
ه شهر هوشمند شهروندان را از ين است که چگونه نظريا

کند. يل ميبودن تبدبه منفعل ييگراحالت عمل

-ه وارد شده است که مهمين نظريبر ا يمختلف يانتقادها
انسان  يپردازد که هوشمندين موضوع ميها به ان آنيتر

توسط  يد ارتباطياز نسل جد يريگرا تنها در بهره
شهروندان )نحوه  يند و به دانش و آگاهيبيشهروندان م
توجه يعت( بيگر شهروندان و برخورد با طبيبرخورد با د

دارد  يکه رشد هوشمند شهر يياست. در واقع با الگوها
ن يا يجه تماميرد. نتيگيرا از شهروندان م يين توانايا
شود که پژوهشگران اعتقاد يختم م يينتقادها به جاا

گرا نکه عمليا يه شهروندان را به جاين نظريدارند که ا
به  4ن بار وندل کاکسينخست يکند. برايکند منفعل م

ن يد ايگويم ياز مخالفان رشد هوشمند شهر يکيعنوان 
شهروندان  ييايکند و پويم يبندهين را سهميزم يتئور

کند بلکه يرا حل نم يسازد و نه تنها مشکليرا محدود م
  (.90: 1388و همکاران،  ياريد )زيافزايبر مشکالت م

کنند ياز مخالفان دو ادعا را مطرح م يگريف ديط
ش مقررات و در يک طرف رشد هوشمند به افزايکه از 

شود يافراد در جامعه منجر م يزان آزاديجه کاهش مينت
د شهروندان را يد قدرت خرگر رشد هوشمنيو از طرف د

 يهانهين، هزياز به زميرا با کاهش نيآورد زين مييپا
( 177: 1387و نوشاد،  يدهد )قربانيش ميمسکن را افزا

خدمات و  يهانهيد هزيبا يدرآمد يهات گروهيکه در نها
نه مسکن را ياوقات فراغت را کاهش دهند و در مقابل هز

 يدر سبد خانوارها نه مسکنيش دهند در واقع هزيافزا
-يجه هر دو عامل موجب ميابد. نتييش ميافزا يشهر

 يرا نه آزاديد زيشود که شهروندان به صورت منفعل درآ
که بتوانند در جامعه  يعمل دارند و نه اوقات فراغت

 ن مساله يد به ايتر بايدگاه کليک ديکنند. در  يسپر
 

 
 محدوده مورد مطالعه :1نقشه شماره 
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ن بار در ياول يبرا يم که رشد هوشمند شهريبپرداز
 يت شهريريمد يهااستيمطرح شد که س يکا زمانيآمر

 (. Goetz, 2004: 45شکست خورد )
آنان  ييايجغرافط يت و شرايموقع يدر واقع برا

ز از خود يمناسب بوده است )هرچند اغلب منتقدان ن
ه به ين نظريم ايه تعميتوان داعيکا هستند( و نميآمر

، يط اقتصاديگر را بدون درک شرايد يکشورها
که به  يگريداشت. انتقاد د يطي، محي، فرهنگياجتماع

ش جرم و يشود مربوط به افزايرشد هوشمند شهر م
هوشمند  يدر شهرها يت اجتماعيامنت و کاهش يجنا

 يشود تا تعالمالت اجتماعيت موجب مياست که در نها
محققان  ين روست که برخيابد، از ايدر جامعه کاهش 
نامند که تنها به يم يرا تله اجتماع يرشد هوشمند شهر

از  يشند. در مقابل برخيانديم يراندمان اقتصاد
 يطيمح يو طراح کنندين ادعاها را رد ميپژوهشگران ا

زنند يدمان فضا در شهر هوشمند را مثال ميوه چيو ش
واسطه حضور افراد در را به يتواند تعامالت اجتماعيکه م

تکه نرخ جرم و يش دهد ضمن ايافزا يجمع يفضاها
کنترل شده و تحت نظارت  يز بواسطه فضاهايت نيجنا
 ,Hillier and Sahbaz )افت يکاهش خواهد  يطيمح

2006.)  
 

 هاافتهيل يتحل-3
 پرسشنامه ييايو پا ييروا -3-1

انگر آن است که با استفاده از يپرسشنامه ب ييروا
سواالت مطرح شده در پرسشنامه بتوان سواالت پژوهش 

افت که در يرا جواب داد و به اهداف مورد نظر دست 

د و متخصصان مربوطه ين راستا از نظرات اساتيهم
د قرار گرفت. ييپرسشنامه مورد تا يياستفاده شد و روا

کرونباخ  يز از روش آلفايپرسشنامه ن يياين پاييجهت تع
د که نشان يحاصل گرد 785/0استفاده شده است.که 

 ابزار بوده است. ييايدهنده پا
 

 نمونه ياعضا يهايژگيو -3-2
-بر اساس اطالعات پرسشنامه از مجموع پرسش

درصد آن  58زنان و درصد حجم نمونه را  42شوندگان، 
شوندگان درصد پرسش 64.5دهند. يل ميرا مردان تشک

 يهادرصد آنان مجرد هستند. دامنه گروه 35.5متاهل و 
 ساله 40 يال 25 يدهد که گروه سنينشان م يسن

ب يدرصد به ترت 15.5سال با  60ش از يدرصد و ب 37.5
اند. ل دادهين حجم نمونه را تشکين و کمتريشتريب

درصد  39.5سانس با مقدار يالت در مقطع ليتحص
 ين اعضايدرصد کمتر 9.5پلم با مقدار يردين و زيشتريب

ن يشوندگان بدرصد از پرسش 30.5حجم نمونه هستند. 
سال در محله کيدرصد آنان کمتر از  7سال و  6تا  3

 ولنجک ساکن هستند.
تواند به يشوندگان مپرسش ياطالعات دموگراف

بر رفتار هوشمند شهروندان  يفرد يرهايعنوان متغ
رگذار باشد. به عنوان مثال؛ مدت اقامت در محله يتاث

ش حس تعلق يد بتواند موجب افزاياست که شا يشاخص
ن پژوهش يت بروز رفتار هوشمند گردد. در ايو در نها

ز مورد يشده در پرسشنامه نمطرح يفرد يرهايمتغ
ا رفتار هوشمند قرار خواهد گرفت تا رابطه آن ب يبررس

  رد. يقرار گ يشهروندان مورد بررس

 
 نمونه ياعضا يهايژگيو :2جدول شماره 

 درصد نمونه ياعضا يژگيو درصد نمونه ياعضا يژگيو

 جنس

 42 زن

 التيتحص

 9.5 پلميرديز

 24 پلميد

 58 مرد
 39.5 سانسيل

 ت تاهليوضع
 35.5 مجرد

 27 سانس و باالتريفوق ل
 64.5 متاهل

 سن

 18 سال 25-15
مدت اقامت در 

 محله

 7 کساليکمتر از 
 24.5 سال 3 يال 1 37.5 سال 40-25
 30.5 سال 6 يال 3 29 سال 60-40

 26.5 سال 10 يال 6 15.5 سال 60ش از يب

 11.5 سال 10بيش از     
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 يمورد بررس يهاار شاخصين و انحراف معيانگيم :3جدول شماره 
 رتبه نيانگياستاندارد م يخطا انحراف استاندارد Tمقدار  Df هاشاخص

 11 .03564 1.23411 2.58 359 ياجتماع محور
 9 .03092 1.11561 2.90 359 يرفتار مدن

 7 .02983 1.12098 3.06 359 ييگراعام
 8 .04002 1.10176 2.93 359 ياجتماع يمدارا

 6 .03984 1.14253 3.11 359 يريپذتيمسئول
 5 .04245 1.19823 3.15 359 اعتماد
 3 .03874 1.20982 3.59 359 يمدارقانون

 10 .02812 1.17934 2.60 359 يمشارکت اجتماع
 2 .04324 1.28634 3.72 359 يدوستنوع
 1 .04438 1.29534 4.40 359 (يمحورعتي)طب يعت دوستيطب

 4 .04552 1.28093 3.50 359  يشهر دوست

 

سنجش رفتار هوشمند شهروندان در  -3-3
 يشهر يفضاها

رفتار هوشمند شهروندان در محله جهت سنجش 
شاخص استفاده شده است که مجموع  11ولنجک از 

ر مورد يها در جدول زن شاخصيازات هر کدام از ايامت
ن يسه ايسنجش و مقا يقرار گرفته است. برا يبررس

ن يمستقل استفاده شده است. ا  Tها از آزمون شاخص
سه ياگر مقيکديبدست آمده را با  يهانيانگيآزمون م

د. ينمايگر را فراهم ميکديآنان با  يبندکرده امکان رتبه
 5 يال 1کرت حدفاصل نمرات يف ليسواالت بر اساس ط

کتر باشد ينزد 5به عدد  Tباشند. هر چه مقدار يرا دارا م
شتر )شاخص شهروند هوشمند يت بيدهنده مطلوبنشان

 1ن مقدار به عدد يقرار دارد( و هر چه ا ييدر سطح باال
ت وضع موجود يمطلوبدهنده عدماشد نشانيکتر ينزد

 دهد. ين را نشان ميانگيز مين 3نکه عدد ياست ضمن ا

شاخص  11دهد که از نشان  3ج جدول شماره ينتا
 6ن، يانگيکمتر از م ياشاخص نمره 4مطرح شده، 

شاخص نمره مطلوب را بدست  1شاخص متوسط و 
 2.58با مقدار  يمحوراند. در محله ولنجک اجتماعآورده
ن ين را به خود اختصاص داده است. ايانگين ميکمتر

محور ن محله شهروندان اجتماعين معنا است که در ايبد
ندارند  يبه حضور در اجتماعات محل يليستند و تماين

 2.60ز با مقدار ين ينکه شاخص مشارکت اجتماعيضمن ا
 ياجتماع يو مدارا يقرار دارد. رفتار مدن يدر مرتبه بعد

ها را پس از دو شاخص نيانگين ميب کمتريز به ترتين
ن يانگين مياند. باالتربدست آورده يمطرح شده قبل

ط يو حفاظت از مح يدوستعتيمربوط به شاخص طب
-است و پس از آن شاخص نوع 4.40ست با مقدار يز

 قرار دارد.  3.72با مقدار  يدوست

 

 
 آن ييزان واگرايشهروند هوشمند و م يهان نمرات بدست آمده از شاخصيانگيم :2نمودار شماره 
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 پژوهش يهان شاخصيانگيتفاوت م ينشان دادن معنادار يبرا ياتک نمونه Tآزمون  :4جدول شماره 

 پژوهشهاي شاخص
Test Value = 3 

T ميانگين Sig. (2-tailed) 95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 

 -.0609 -.4184 .000 2.58 -4.234 اجتماع محوري
 -.0184 -.4385 .002 2.90 -4.390 رفتار مدني

 .4092 .3411 .003 3.06 3.248 گراييعام
 .0530 -.4234 .003 2.93 -3.876 مداراي اجتماعي

 .5193 .4043 .002 3.11 3.145 پذيريمسئوليت
 .5736 .4436 .001 3.15 3.332 اعتماد
 .4953 .4637 .000 3.59 3.430 مداريقانون

 -.0703 -.4954 .000 2.60 -4193 مشارکت اجتماعي
 .5221 .4571 .000 3.72 3.561 دوستينوع

 .6390 .4835 .000 4.40 4.539 محوري(طبيعت دوستي )طبيعت
 .4961 .4341 .000 3.50 3.784 شهر دوستي 

 
 

ن يشاخص مطرح شده در ا 11مجموع  يبطورکل
از  ياند که اندکرا بدست آورده 3.23ن يانگيپژوهش م

 يابيسطح متوسط باالتر است اما در کل مطلوب ارز
 يابيتوان مطلوب ارزيرا م 4-5ن ينمرات بگردد. ينم

 يابيدر سطح متوسط قابل ارز 3-4ن يکرد اما نمرات ب
 يدوستعتيت طبيها، وضعشاخص يان تمامياست. در م

ا يها متوسط ر شاخصيشهزوندان مطلوب است اما در سا
گردد که اطالعات کامل آن در جدول يم يابيارز يمنف

مشخص شده است. در  2و نمودار شماره  3شماره 
ها با ن شاخصين ايانگيتفاوت م ير، معناداريجدول ز

 ل شده است.ين مورد انتظار، تحليانگيم
نان ين است که با سطح اطميانگر ايب 4جدول شماره 

 يهان شاخصيانگين ميب يدرصد تفاوت معنادار95
ن بدست آمده در هر شاخص بطور يانگي)م يمورد بررس

ن ي( وجود دارد. بنابرا3متوسط )عددن يانگيجداگانه( با م
ها اختالفات شاخص يجه گرفت که در تماميتوان نتيم

دهد يبدست آمده نشان م يهانيانگيدار است و ميمعن
، ي، مشارکت اجتماعيمحورشاخص )اجتماع 4که در 

( شهروندان هوشمندانه ياجتماع يو مدارا يرفتار مدن
در  يدوستعتينکه شاخص طبيکنند. ضمن ايرفتار نم

ر يقرار دارد و رفتار شهروندان در سا يت مطلوبيوضع
 ز در سطح متوسط است..يها نشاخص

 

 يموثر بر هوشمند يفرد يهامولفه يابيارز -3-4
 شهروندان

ت يمستقل )وضع يرهاينکه متغيبا توجه به ا
اس يمق يالت، سن و مدت اقامت( داراي، تحصياقتصاد

اس است از ين مقيهم يداراز ير وابسته نيو متغ يبيترت
ن آنها استفاده شده يارتباط ب يبرقرا يآزمون اسپرمن برا
-ياسپرمن در سطح معن يب همبستگياست. آزمون ضر

درصد انجام شده  95نان يدرصد و سطح اطم 5 يدار
ب يکمتر باشد، ضر 05/0مقدار از  -pاست، اگر 

ک ينزد يب همبستگيدار خواهد بود. ضريمعن يهمبستگ
و  يم و قويمستق يرابطه ي دهنده نشان 1مقدار به 
 يرابطه يايگو -1ک به مقدار ينزد يب همبستگيضر
 و بالعکس است. يقو

 ين تماميآن است که ب ياياطالعات جدول فوق گو
-ير وابسته ارتباط مثبت و معنيمستقل با متغ يرهايمتغ
کمتر يب همبستگيرا ضري)ز ميرمستقيبه شکل غ يدار

 
 ( و وابسته پژوهشيفرد يرهايمستقل )متغ يرهايان متغي. رابطه م5جدول شماره 

 آزمون اسپرمن
 ر وابسته(يرفتار هوشمند شهروندان )متغ

 (p)يداريسطح معن (r)يهمبستگ

تغ
م

ي
ها

ر
 ي

ل
تق

مس
 

 0.000 0.290 يت اقتصاديوضع
 0.000 0.342 التيتحص
 0.002 0.219 سن

 0.000 0.311 مدت اقامت
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 پژوهش يرهايانس متغيز واري. آنال6جدول شماره 
 مقدار -F pآماره  ن مربعاتيانگيم مجموع مربعات يدرجه آزاد راتييمنبع تغ

 000/0 6/32 424/16 128/49 3 ونيرگرس
   344/0 239/122 356 ماندهيباق

    367/171 359 کل

 
ن يب يب همبستگين ضرياست( برقرار است. باالتر 1از 
بدست  0.342الت و رفتار هوشمند با مقدار يزان تحصيم

 ين سن و شهرونديز بين مقدار نيآمده است و کمتر
ش يکه با افزا ين معنيشود. بديهوشمند مشاهده م

ن يرفتار هوشند در بالت و سن بروز يسطح تحص
ت ين وضعينکه بيشتر خواهد شد. ضمن ايشهروندان ب

با  يز ارتباط مثبتيو مدت اقامت در محله ن ياقتصاد
 يرهايشود. هر چه متغيشهروندان مشاهده م يهوشمند

ش خواهد يز افزاير وابسته نيابد متغيش يمستقل افزا
ر يمستقل، متغ يرهايافت و بلعکس )با کاهش متغي

 5ابد(. اطالعات جدول شماره ييز کاهش مين وابسه
تواند رفتار يم يفرد يرهايدهد که متغينشان م

ر قرار دهد. در ادامه رابطه يهوشمند را تحت تاث
ر يمستقل بر متغ يرهايمتغ يرگذاريو تاث يونيرگرس

 رد.يگيقرار م يوابسته مورد بررس
، (6)جدول شماره  انسيز واريبر اساس جدول آنال

و رفتار هوشمند  يفرد يرهاين متغيون بيرابطه رگرس
مقدار  -pرا يشهروندان در محله ولنجک وجود دارد. ز

ب يشتر جدول ضرايب يبررس يکمتر است. برا 05/0از
 اند.ل شدهير تحليون به شرح زيرگرس

عرض از مبدا صفر  يبرا pنکه مقدار يبا توجه به ا
در مدل توان گفت که عرض از مبدأ يباشد ميم

دهنده ج جدول فوق نشانيون وجود دارد. نتايرگرس
شهروند  يهابر شاخص يفرد يرهايمتغ يرگذاريتاث

نکه مقدار يهوشمند در محله ولنجک است. با توجه به ا
p ن يدرصد است بنابرا 5رها کمتر از يمتغ يدر تمام

 د است. ييپژوهش قابل تا يرهايوجود رابطه موثر در متغ
 
 
 
 

 يريگجهينت-4
ه يدر سا يشهر يامروزه رفتار هوشمند در فضاها

 ين به فراموشييات آمرانه و از باال به پاياز نظر يبرخ
ه رشد هوشمند ياز آن نظر ياسپرده شده است که نمونه

ه موجب ين نظريش از حد بر ايد بياست. تاک يشهر
نکه يگشته است تا بر نقش سازنده شهروندان و ا

سپرده شود و در  يسازند به فراموشيشهروندان شهر را م
مناطق  يمندو بهره يبه رشد اقتصاد يزيرت برنامهياولو

اکتفا  ينترنتيو ا يکيالکترون يهارساختياز ز يشهر
ن پژوهش با انتخاب محله ين راستا ايشود. در هم

-رشد برنامه يک شهر تهران که دارايولنجک در منطقه 
از جمله  ياژهيو يهابوده است و از کارکرد ياشده يزير

مند است که متناسب بهره ياسيو س ي، بهداشتيآموزش
باشد. با توجه يا ميز مهيآن ن ين کارکردها ساختارهايبا ا

 يهانبودن شاخص يل بومين محله به دلينکه در ايبه ا
ن يآن در ا يهارساختيو عدم ز يرشد هوشمند شهر

-هيرفتار هوشمند شهروندان که پا يمحدوده؛ به بررس
گردد يدر توسعه شهر محسوب م يدارين عامل پايتر

دهد که از مجموع يج پژوهش نشان ميپرداخته شد. نتا
قرار گرفت در چهار  يکه مورد بررس يشاخص 11

 ي، رفتار مدني، مشارکت اجتماعيمحورشاخص )اجتماع
ن يانگيمتر از نيي( عدد بدست آمده پاياجتماع يو مدارا

 يرفعال و ناکافيو حضور غ ييدهنده فردگرااست و نشان
است که از تبعات آن  ياجتماع يشهروندان در فضاها

اشاره کرد. تنها در  يشهر يروح شد فضاهايتوان به بيم
ست( عدد بدست يط زي)حفظ مح يدوستعتيشاخص طب

باشد. يم يدر حد نسبتا مطلوب 4.40آمده با مقدار 
-شين مسئله را پين قسمت از پژوهش ايج اينتان يبنابرا

 د بريد که تنها نبايگشايم يزان شهريربرنامه يرو
 ن يترياهيد کرد بلکه پايشهر هوشمند تاک يهارساختيز

 ونيوابسته با توجه به رگرس يرهايمتغ يمعنادار :7جدول شماره
 مقدار-P يونيرگرسب يضرا يونير رگرسيمتغ

 000/0 193/1 عرض از مبدأ
 000/0 374/0 يت اقتصاديوضع
 000/0 412/0 التيتحص
 001/0 309/0 سن

 000/0 387/0 مدت اقامت
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-برنامه ازمنديرفتار هوشمند شهروندان ن يعنيرکن آن 
و  يفرد يرهاين متغين بياست. همچن يشتريب يزير

ن يبرقرار است بد يرفتار هوشمند شهروندان رابطه مثبت
ت يالت، سن، وضعيش سطح تحصيکه افزا يمعن

تواند رفتار هوشمند يو مدت اقامت در محله م ياقتصاد
تواند يش دهد. مدت اقامت در محله ميشهروندان را افزا

گردد و  يداريپا يموجب حس تعلق و روابط اجتماع
ل موجب شده است تا رفتار ن عاميرسد هميبنظر م

-ر هميست و سايط زيهوشمند شهروندان در قبال مح
ن پژوهش که يا يابد. مسئله اصليش يها افزايامحله

سنجش رفتار هوشمند ساکنان محله ولنجک را مورد 
ز ختم شده يد نيک مسئله جديقرار داده است به  يبررس

چگونه  يفعل ينکه در برابر روال ناکافياست و آن هم ا
-ش انسانيشهروند هوشمند و افزا يهاتوان شاخصيم

ن مسئله يش داد که ايرا افزا يدوستعتيو طب يدوست
نجا يخواهد بود اما در ا يشتريب يهاازمند پژوهشين

محله ولنجک با توجه  يت کنونيرفت از وضعبرون يبرا
 گردد.يارائه م يشنهاداتيپژوهش در ادامه پ يهاافتهيبه 

 

 نهادهاشيپ-5
 يت نهادهايفعال يشتر برايب يسازنهيگسترش و زم

ارتقاء مشارکت  يمحور در محله در راستامردم
 يبرا ين نهادها که عامليو حضور در ا ياجتماع

 در محله است؛ ياجتماع يداريپا
 يبه مردم در نهادها يش آگاهيو افزا يسازفرهنگ

ط يو حفظ مح يدوستنوع يمحله در راستا يررسميغ
 ست؛يز
ب ساکنان محله ولنجک به حضور در يق و ترغيتشو

ش خدمات و امکانات يق افزاياز طر يعموم يفضاها
 ،يت روابط اجتماعيش  و تقويافزا ين فضاها برايا

-ه برنامهيفرادست به ته يهازان در طرحيرتوجه برنامه
ت يو فعال ييجوه مشارکتيش روحيافزا يبرا ييها

 .يعموم يحضور در فضاهاساکنان در امور محله و 
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