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چکیده

شهر و شهرنشيني از جدیترین و مهمترین مباحثي است كه توجه جدي بدان میتواند پا يه هاي توسعه ايران مدرن را بنا كند .رشد

شهرنشيني و صنعتي شدن جوامع شهري بدون در نظر گرفتن توسعه شهرنشيني ،مشكالت گستردهای را در شهرها بوجود آورده است .امروزه،

فناوری اطالعات یکی از مهمترین ابزارهای استراتژیک در مدیریت و اداره صحیح مجموعههای انسانی است .توسعه سریع فناوریهای جدید
و فرایندهای نوآوری ،مدل جدیدی از شهرها را به نام "شهر هوشمند" به وجود آورده است .زندگی هوشمند یعنی گردآوری جنبههای

مختلف که به بهبود کیفیت زندگی شهروندان بسیار کمک میکند؛ در مدیریت شهری ارتباط با شهروند ،هدف اصلی شناخت نیازها و

خواستههای شهروندان و تالش در راستای بهبود ارائه خدمات و افزایش سطح رضایتمندی آنان است .تحقیق حاضر ،با هدف ارئه خدمات

شهری هوشمند در جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان سمنانی مدنظر است .تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که هوشمند سازی خدمات
شهری چه تاثیری بر کیفیت زندگی در شهرهای ایران دارد و این فرایند چه پیامدهای مثبت و منفی خواهدداشت؟ جامعه آماری پژوهش
تعدادی از افراد ساکن درشهرسمنان میباشند که مراحل انجام آن ازطریق تدوین پرسشنامه وتجزیه و تحلیل آن به دو صورت توصیفی
یدهد فرضیه تحقیق مورد تأیید
واستنباطی وآزمونهای کای اسکوار و پیرسون وارائه یک مدل مفهومی انجام گردیده ونتایج این پژوهش نشان م 
قرارگرفته که هوشمندسازی خدمات شهری در بهبود کیفیت زندگی دردو منطقه شهرداری سمنان موثر بوده است .دراین راستا پیامدهای منفی
تهای ارتباطی ،سفردرون شهری و ...مورد بررسی
و مثبت آن با شاخصهای همچون آلودگی زیست محیطی ،امنیت ،هزینهها ،زیرساخ 
یگردد.
قرارگرفته است .که انعکاس این فعالیتها درارائه خدمات شهری بهتر از طریق مدیریت شهری وتوسعه پایدارشهری نمایان م 

واژگان کلیدی :فناوری اطالعات ،هوشمندسازی خدمات شهری ،کیفیت زندگی ،مدلهای آماری ،سمنان

تهای شهری در تحقق شهرهوشمند (مطالعه موردی شهرسمنان)
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مقدمه
صهای اقتصادي ،محيطي و سالمت اجتماعي شهرها
مسئله مهم در برقراري توسعه پايدار شهري ،توجه به شاخ 
دربستر برنامه ريزي است .از اوايل قرن نوزدهم ،تفاوت ميان نحوهی درآمد در نقاط مختلف شهري ،نظريه پردازان
شهري را به ارائهی فرضیههایی پيرامون پيدايش نابرابري ،واداشته است) . (Arbakaf, 2008:28توزيع فضا يي متعادل
یرود .عدالت اجتماعي در شهر يعني
خدمات شهري از مهمترین نشانههای عدالت اجتماعي در شهر به شمار م 
تداوم حفظ منافع گروههای اجتماعي بر اساس گسترش بهینهی منابع شهري ،درآمدها و هزینهها به طورمتفاوت
است ) . (Gray, 2002: 27مسئلهی مهم در توزيع عادالنه امكانات به عنوان راهبرد عدالت اجتماعي ،چگونگي توزيع
یها بين نواحي شهري است (.)Harvey, 2000: 97
خدمات و توانای 
با افزایش جمعیت انسانها ،شهرها هم به تبع آن پرجمعیت شدند و به همین خاطر ،سازندگی در شهرها باال رفت
وابعاد شهرها بزرگتر شدند و بسیاری از شهرها به کالن شهر تبدیل شدند .به همین دلیل ،ضرورت وجود نهادی
یخورد .این نهاد که شهرداری نام دارد به یکی از مهمترین
برای اداره ومدیریت امور شهری بیش از پیش به چشم م 
نقاط استراتژیک شهری مبدل گشت .با ظهور فناوری اطالعات در عرصه زندگی انسانها ،زندگی بشری وارد
مرحلهی جدیدی شد .تمام انسانها فراگرفتند که بیشتر امور خود را به وسیله کامپیوتر و شبکههای ارتباطی انجام
دهند .دیری نپایید که فناوری اطالعات نقش پررنگی را در زندگی مردم ایفا کرد .در حال حاضر ،شهرداری به عنوان
یهای روز
یکی از مهمترین نهادهای شهری وظیفه دارد خدمات خود را در حد امکان از طریق ابزار و تکنولوژ 
وابسته به فناوری اطالعات به مردم ارائه دهد ( )Mohammadi, 2010: 41با توجه به اهداف برنامه ریزان شهری،
یباشند ،که فن آوری ارتباطات
شهرهای هوشمند به عنوان عاملی برای بهبود در عملکرد و ساختار شهر امروز م 
اطالعات ( )ICTبه عنوان یک زیرساخت برای عملی شدن آن ضروری است ).(Murray, M. Minevich,2011:80
درواقع شهرهای هوشمند به عنوان یک مفهوم توسعه شهری که در شش حوزه از رشد عبارتند از :اقتصاد ،مردم،
حکومت شهری ،تحرک جغرافیایی ،محیط زیست طبیعی و کیفیت زندگی است .این مناطق باید بیشتر توسط
مهای فن آوری اطالعات پشتیبانی ،که ارائه آنها یک ابزار هدف نیست بلکه بعنوان استراتژی توسعه است.
سیست 

استراتژی هوشمند نیز باید بخش سرمایه گذاری ،ساکنان و دولت محلی را دربرمی گیرد (.)Ewelina,2014:171
اهمیت استفاده از فن آوری های نوین در عرصه خدمات شهری و حرکت به سوی فرایندی که از آن تحت عنوان
یباشد .امروزه
تهای خدماتی یاد میشود در شهرهای کشور از اهمیت زیادی برخوردار م 
هوشمندسازی فعالی 
معضالت گریبانگیر شهرهای کشور همچون آلودگی هوا ،ترافیک و ازدحام ،آلودگی صوتی ،اثرات مخرب
سوختهای فسیلی ،زندگی را بر ساکنان این شهرها دشوار کرده و کیفیت زندگی ساکنان شهرها را به شدت کاهش
داده است .به ویژه در شهری مانند سمنان با توجه به برنامههای دردست و سیاستهای استانی و تبدیل آن به کالنشهر
یگردد .لذا نیاز به
با توجه به طرح انتقال آب دریای خزر درآینده نه چندان دور که با افزایش جمعیت مواجه م 
یشود که این امرمستلزم برنامهریزی دقیق و مدیریت کارآمد شهری
خدمات شهری هوشمند بیش از پیش احساس م 
یباشد .بنابراین استفاده از راهکارهای هوشمند در عرصه خدمات شهری در شهرسمنان مانند دیگرشهرهای ایران
م
ضروری به نظرمیرسد هرچند درسالهای اخیراقدماتی دراین زمینه انجام پذیرفته است همچون دریافت خالفی
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خودرو واتوماسیون اداری ،سامانه یکپارچه سازی شهرسازی و...واما در پرسشنامه یکسری دیگراز خدمات شهری
یگردد.
نیز برطبق اولویت پیشنهادگردید که با توجه به نظرات مردمی در نتیجه گیری ارائه م 

از اين رو براي رسيدن به اهداف اين مقاله که هوشمندسازی خدمات واستفاده ازکلیه بسترهای موجود درجهت ارتقا
یشود.
کیفیت زندگی شهری است ،دو سؤال اساسي مورد نظر قرار گرفته است ،كه در ادامه به آنها پاسخ داده م 

 .1هوشمندسازی خدمات شهری چه تأثیری برکیفیت زندگی شهری دارد؟
 .2فرایند خدمات شهری هوشمند چه پیامدهای را دربرخواهد داشت؟
بنابراین فرضیه تحقیق عبارتست از« :هوشمندسازی خدمات شهری کارایی مدیران شهری را ارتقاء بخشیده ومنجربه
بهبود کیفیت زندگی شهروندان سمنانی خواهد شد» .که درادامه به بررسی وتحلیل آن میپردازیم.
مبانی نظری پژوهش
تاكنون عوامل متعدد و متنوعي به عنوان عوامل تأثيرگذار بر يك فيت محيط شهري عنوان شده است ،اما در ابتدا بايد
یتوان
مفهوم يك فيت محيط شهر كه يكي از مؤلفههای يك فيت زندگي است شناخته شود .يك فيت محيط شهري را م 
اين گونه تعريف كرد"  :يك فيت محيط شهري عبارت است از شرايط اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و كالبدي  -فضا يي
یباشد ( Shamaei and
محيط شهري که نشان دهنده ميزان رضايت يا عدم رضايت شهروندان از محيط شهري م 

.)Pourahmad, 2005: 274
لنسينگ و مارانز در سال  1969بيان كردند كي

محيط با يك فيت باال ،حس رفاه و رضايت مندي را به جمعيتي كه در

آن ساكن هستند به واسطه ويژگي هائي كه ممكن است فيز كي ی ،اجتماعي يا نمادين باشند ،منتقل میکند.
) . (Lansing and Marans, 1969: 195- 199يك فيت محيط كي

مفهوم چند بعدي است كه با مفاهيمي هم چون

يك فيت زندگي ،يك فيت مكان ،ادراك و رضايت شهروندي و قابليت زندگي اشتراكاتي دارد؛ به طوري كه در بسياري
یشود). (kamp et al, 2003: 6
موارد به عنوان معاني مشابه در نظر گرفته م 

یتوان گفت :يك فيت
یکنیم معنا يي ندارد ،م 
با توجه به اينكه يك فيت زندگي بدون يك فيت محيطي كه در آن زندگي م 
محيط كي

یشود كه بخشي از رضايت مندي انسانها را
قسمت از يك فيت زندگي است و شامل تمام فاكتورها يي م 

یدهند .مث ًالًال سالمتي ،كار ،زندگي خانوادگي ،كار ،ارتباطات اجتماعي و غيره .يك فيت زندگي صرفًاًا مقولهای
تش يك ل م 

صهای
یتوان آنرا منحصرًاًا با معيارهاي اقتصادي مانند «رشد ناخالص داخلي »1در بررسي شاخ 
اقتصادي نيست و نم 
يك فيت زندگي ،متغيرهاي چندي از قبيل سطح اقتصادي ،سالمت ،امنيت و ثبات سياسي ،استحكام خانواده ،انسجام
یباشند.
اجتماعي ،وضعيت اقليمي و جغرافيا يي  ،امنيت شغلي ،آزادیهاي مدني و سياسي و تساوي جنسيتي مؤثر م 

شاخصهای ديگري نظير سطح آموزش ،رشد واقعي توليد ناخالص داخلي و ضريب جيني 2نيز در افزايش سطح
يك فيت زندگي تأثيرگذار هستند .چهار شاخص توليد ناخالص داخلي ،اميد به زندگي ،نرخ ب كي اري و ثبات سياسي

یباشند.
عمدهترین شاخصهای يك فيت زندگي در سال  2005م 

Gross Domestic Person
Gini Coefficient

1
2
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) . (Economist, 2005:96مؤسسه منابع انساني مرسر 1نيز كه هر ساله با انتشار گزارشی از وضعيت استانداردهای
یدارد ،كشور فرانسه را در سال  7 00 2به عنوان برترين
شهرنشینی و کیفیت زندگی ،رتبه بندي مناطق جهان را بيان م 
كشور جهان از لحاظ شاخصهای زیست محیطی ،اقتصادي ،هزینه زندگي ،بهداشت ،رفاه و فرهنگ اجتماعی،
زیرساختهای عمرانی ،آزادي ،امنیت ،وضعیت اقلیمی اعالم كرده است ).(Quality of Life Index, 2007
تترین شهرهاي جهان را از آ ِنِن خودكر
در ميان شهرهاي جهان نيز زوريخ باکسب  108 /1امتیاز رتبه نخست با کیفی 
د .در اين رتبه بندی تهران  52 /8امتياز رتبه  177را در بين  215شهر جهان كسب كرد

). (Mercer, 2007:74

یباشد که ارتباط تنگاتنگی با حیات شهری دارند .غالبًاًا خدمات و
خدمات شامل طیف وسیعی از فعالیتهای مختلف م 
شهرها با همدیگر پیوند جغرافیایی دارند اگرچه خدمات در روستاها نیز وجود دارند ولی برخی از آنها به دالیل
خاص خود و با توجه به شاخصه خاص و ارتباط مستقیمی که با زندگی شهروندان دارند به خدمات شهری
یتواند معضالت اساسی از قبیل بی نظمی شهری ،معضالت اجتماعی،
معروفند .نبود یا مدیریت نادرست خدمات م 
سیاسی و...به بار بیاورند.
یتوان به  4گروه عمده به شرح زیر تقسیم کرد:
براین اساس خدمات شهری را در ایران م 

یشود که در جهت بهبود محیط شهری از نظر
الف -خدمات بهداشت محیط به آن دسته از خدمات شهری گفته م 
یباشند که شامل موارد (آب آشامیدنی ،کنترل بهداشتی ،اماکن عمومی ،مراکز تهیه ،توزیع
مسائل بهداشتی مؤثر م 
یباشد.
ونگهداری وفروش مواد مورد نیاز جامعه ،جمع آوری و دفع زباله ،خدمات مربوط به گورستانها و )...م 
ب -خدمات رفاهی و تفریحی :شامل آن دسته از خدمات شهری است که مربوط به ایجاد تمهیدات الزم برای
گذراندن اوقات فراغت شهروندان شامل ایجاد و مدیریت فضاهای کالبدی برای انجام فعالیتهای رفاهی و تفریحی
یباشد.
م
یتوان به دو دسته به شرح زیر تقسیم کرد:
ج -خدمات حفاظتی و ایمنی :این نوع خدمات را م 

الف – خدمات مربوط به آتش نشانی و ایمنی
ب -خدمات مربوط به حوادث غیر مترقبه
که هر کدام از این نوع خدمات بر اساس ویژگی خاص خود به بخشی از مدیریت شهری و ملی وابسته است .و از
این بین خدمات مربوط به آتش نشانی و ایمنی در حوزه وظایف شهرداریها قرار دارد.

د -خدمات حمل و نقل عمومی و ترافیک :حمل ونقل شهری در ایران از چهار بخش اصلی به شرح زیر تشکیل
شده است:

 حمل و نقل شهری از طریق اتوبوسرانی حمل ونقل شهری از طریق مینی بوسرانی حمل و نقل شهری از طریق تاکسیرانی حمل و نقل شهری از طریق مترو (.)Center specialized services in urban and rural, 2006: 4Mercer

1
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توانایی یادگیری از محیط ،درک و تعامل با آن در راستای انطباق پذیری با محیط جدید و یا تغییرات انجام گرفته در
یبرد ،صرفًاًا استفاده از ابزار الكترون يكي و سيستم
محیط فعلی است .آنچه يک شهر را به سمت هوشمندي پيش م 
ارتباطاتي آن شهر نيست  .شهر هوشمند ،شهري است كه در اداره تمام امور شهروندان شامل خدمات ،سرویسهای
دولتي و خصوصي* :به صورت آنالین *شبانه روزی در کل هفته *ضریب ایمنی باال ( Department of Planning

.)and Development, 2012: 6
فناوری فاوا  1امروزه شهره آفاق وانفس شده است ودرنزد متخصصان علوم وفنون گوناگون از جایگاه رفیعی
تهای جدیدی را برای بهبود فرایندهای
برخوردار است ( .)gharemany, 2007:50,توسعه سریع فاوا فرص 
یکند ( .)Wang et al,2007:737با وجود فاوا ،خدمات جدید جامعه شهری
برنام هریزی واستفاده بهتراز منابع فراهم م 
ظهوریافته است ،اما استفاده وانتشار آن درمحیط شهری بسیار محدود است

(.)891 2009: Navabakhsh and Motlaq,

استفاده از راهکارهای هوشمند در عرصه خدمات شهری درایران از قدمت زیادی برخوردار نیست .شاید بتوان اولین
تالشها در این زمینه را به حدود  10سال قبل و ثبت نام الکترونیکی مجوز طرح ترافیک مرتبط دانست و پس از آن
با گسترش زیرساختهای ارتباطی و استفاده از فن آوری اطالعات در عرصههای مختلف و همچنین گسترش فرهنگ
استفاده از خدمات الکترونیکی در میان مردم روند هوشمندسازی توسعه بیشتری یافت .با افتتاح دفاتر پیشخوان
دولت الکترونیک ،پلیس  ،+ 8دولت بطور گستردهای وارد ارائه خدمات الکترونیک گردید .ولی شهرداریها در عرصه
خدمات شهری با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک شهر ،روند هوشمندسازی ارائه خدمات شهری را آغاز نمودند .در
یگردد.
این دفاتر کلیه خدمات مرتبط با حوزههای شهری بصورت الکترونیک به متقاضیان ارائه م 

همچنین خدماتی مانند ثبت نام آرم طرح ترافیک ،پرداخت عوارض خودرو و نوسازی مسکن و همچنین اطالع از
مراحل کار در پروندههای شهری از طریق پایگاههای اطالع رسانی و پرتالهای شهرداریهای مناطق مختلف صورت
یگیرد.
م
یباشد .که دراین زمینه
بنابراین مزایای استفاده ازخدمات شهری هوشمند دربهبود کیفیت زندگی شهری بسیارفروان م 
یگردد.
یگردد که درادامه بررسی م 
یکسری پیامدهای مثبت ومنفی را نیز شامل م 
یباشد:
همچنین دراین زمینه الگو و فرایند مفهومی پژوهش به شرح ذیل م 

شکل  :1الگو ومدل مفهومی پژوهش Source: author / research Findings/ 2015
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بررسی منطقه موردمطالعه
شهرسمنان بعنوان مرکزاستان سمنان می باشدکه ازشمال با شهرهای شهمیرزاد و مهدیشهر وازسمت غرب با
یباشد.
یباشد وفاصله آن تاشهرتهران  216کیلومتر م 
شهرسرخه و ازشرق نیز با شهردامغان درارتباط م 
یباشد .مساحت شهربراساس محدوده
ارتفاع این شهر از سطح دریا  1460متر و دارای شیب عمومی شمالی جنوبی م 
وحریم شهر  6162هکتارمی باشد .جمعیت این شهردرسرشماری  0931بالغ بر  153680نفر بوده است ( Statistical

.)Yearbook of Semnan, 2012: 7
شهرسمنان ازدومنطقه تشکیل شده است که حدود آنها به قرار زیراست:
 منطقه یک :که جنوب خیابان هفده شهریور وخیابان قدس رادربرمی گیرد که عمومًاًا منطبق بر بافت قدیم وتوسعهدردهه  05درشهر سمنان است .ووسعت آن  399هکتارمیباشد.
 منطقه دو :عمومًاًا اراضی واقع درشمال خیابان قدس وبلوارهفده شهریور رادربردارد وشهرک های همچون تعاون،فاز یک ،فرهنگیان والهیه ومسکن مهر رادربرمی گیرد .وشامل توسعه بعداز انقالب درشهر میباشد .وسعت آن 1623
هکتارمی باشد.

شکل  :2نقشه شهر ودومنطقه شهرداری سمنان

Source: Semnan Municipality/Design/2014

اقدامات شهرداری سمنان درزمینه شهرداری الکترونیک
با توسعه روزافزون فن آوری های نو و ضرورت استفاده از فن اوری اطالعات در شهرداری و ایجاد ش ینورتکلاره ک ک
ک
ل بگی در  ..از
ی س انم ننن شکل ل
ت در ش رادره ی ی
ن آوری اطالعات ت
باعث گردید با درایت ودستور شهردار محترم معاونت فن ن

بررسی وتحلیل نقش خدمات شهری هوشمند361 ...

یتوان به آماده سازی زیرساختهای الزم برای اجرای ش کینورتکلاره  ،،توسعهههی فراگیررر
اهداف ایجاد این معاونت م 
ی
یهای نوین اطالعاتی و ارتباطی در شهرداری و ساماندهی امور مربوط به حوزه  ITدر شهرداری و س اهنامزا ی ی
فناور 
ی باش کد ههه ایننن
ب می ی
ت مناسب ب
تابعه اشاره نمود .یکی ازضروریات ایجاد شهرداری الکترونیک داشتن بستر و زیرس خا ت ت
معاونت حهت نیل به این هدف با تشکیل تیمهای کارشناسی اقدام به مطالعه و طراحی و امکان سنجی وپیاده س زا ی ی
ی
ت بههه استحضاررر
ن معاونت ت
ک س لا ههه این ن
و اجرای پروژههای فن آوری اطالعات نمود که در ذیل گزارشی از عملکردیک ک
یرسد:
م
 .1امکانسجی وطراحی شبکه گسترده شهرداری سمنان
 .2فاز اجرایی شبكه گسترده شهرداري سمنان
 .3نصب و راه اندازی  UTMفایروال
 .4پیگیری خريد تجهيزات پروژه مركز داده (خريد سرورهاي )HP
 .5نصب و راه اندازی سیستم مونیتورینگ  liveدیتا سنتر و ارتباطات شهرداری
 .6نصب و راه اندازی دامين كنترلر جدید شهرداري
 .7تمديد ليسانس و نصب سرور و نسخه جديد آنتي ويروس كسپرس يك در مجموعه شهرداري
یهای نوین اطالعاتی و
ونیز آماده سازی زیرساختهای الزم برای اجرای شهرالکترونیک ،توسعهی فراگیر فناور 
ارتباطی در شهرداری و ساماندهی امور مربوط به حوزه  ITدر شهرداری و سازمانهای تابعه شهرداری.
 .1زمينهسازي براي ایجاد شهر الکترونیک و شهرداری الکترونیک
 .2نظارت و هماهنگي در پيادهسازي طرحها و اقدامات فنآوري اطالعات ،در مراكز تحت نظر شهرداری ،با لحاظ
صالح و صرفه اقتصادي
 .3جلوگيري از موازيكاري ،دوبارهكاري و پراكندهكاري و ايجاد تمركز و رويه واحد ،در پيادهسازي عمليات فن
آوري اطالعات ،در مراكز تحت نظر
 .4مکانیزه کردن سیستمهای موجود و موردنیاز شهرداری نظیر حقوق و دستمزد و امور پرسنلی ،حسابداری ،انبار،
اموال و...
نآوری اطالعات و ایجاد بسترهای
 .5تحقق و پژوهش و کسب آخرین دستاوردهای علمی و تجربی در زمینه ف 
یهای جدید در شهرداری.
تهای متناسب در جهت بکارگیری و استفاده از فناور 
مناسب و زیرساخ 
 .6فراهم آوردن زمینههای الزم برای ایجاد ارتباط منطقی بین شهرداری با سایر شهرداریهای کشور با نظارت و
تأیید وزارت کشور.
 .7نیازسنجی ،امکان سنجی ،تجزیه و تحلیل ،طراحی ،برنامه نویسی ،پیاده سازی ،نصب ،تست و راهاندازی و
تهای وابسته و تابعه
پشتیبانی ،آموزش و همچنین مدیریت کلیه سیستمهای رایانهای شهرداری و مؤسسات ،شرک 
تافزاری ،شبکه ،وب سایت و...
اعم از سخ 
 .8راه اندازی و مدیریت سیستمهای اطالعاتی جغرافیایی ( )GISو بانکهای اطالعاتی نقشهای در شهرداری و
نرمافزارهای مربوطه.
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ب است..
شهرداري سمنان داراي  180نقطه فعال شبكه گسترده است كه برروي آنها آنتي ويروس  Kasperskyنصب ب
اين پروژه در  4فاز انجام گرفته است كه عبارتند از :تمديد ليسانس ،آموزش ،نصب و راه ان زاد ييي نسخههه جديددد بههه
همراه پشتيباني كي ساله.
روششناسی
یباشد که باتوجه به ماهیت موضوع ،رویکرد حاکم بر این پژوهش روش تحقیق
نوع تحقیق به صورت کمی وکیفی م 
توصیفی -تحلیلی است .وبه لحاظ هدف دردسته تحقیقات کاربردی قراردارد .به منظورگردآوری دادهها واطالعات
موردنیاز ازروش کتابخانهی -اسنادی وپیمایشی استفاده شده است .جهت جمع آوری دادههای میدانی ازپرسشنامه
محقق ساخته باتوجه به فرضیه تحقیق بهره گرفته شده است.
جامعه آماری این پژوهش شامل تعدادی ازافراد شهرسمنان بوده که باتوجه به روش کوکران به تعیین حجم نمونه
اقدام گردیدکه این امربصورت تصادفی بوده ونیز درتدوین پرسشنامه اندازه گیری به صورت رتبهی -ترتیبی است و
برای پایایی اندازه گیری ازروش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است .بنابراین دادههای حاصل ازپرسشنامه را
به صورت آمارتوصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین ،جدول ونمودار) وآماراستنباطی (آزمون کای اسکوار وضریب
همبستگی پیرسون) رادرنرم افزار  spssو  omosبررسی وتحلیل گردیده است وهمچنین از مدل تراکم کرنل نیز برای
بررسی محورهای شهر هوشمند استفاده شده است .باتوجه به جمعیت شهرسمنان  153680نفر حجم نمونه ازطریق
یباشد .درتدوین پرسشنامه ازمقیاس لیکرت استفاده گردید و پایایی روش تحقیق بااستفاده
روش کوکران  383نفر م 
یگردد .مؤلفههای هوشمندسازی خدمات شهری
یباشد که پایایی سؤاالت تأیید م 
ازضریب آلفای کرونباخ  0/ 905م 
بين  383نفر توزيع و تعداد  383پرسشنامه كامل شده قابل تحليل جمع آورى گرديد .درادامه به بررسی روش آماری
یپردازیم:
استنباطی م 
یافتههای تحقیق
به منظور تشريح و تب يي ن بهتر شیوههای آمارى استفاده شده در تجزيه و تحليل اطالعات و نتايج به دست آمده از
تحقيق ،یافتهها در  2بخش مجزا به همين عناوين ارائه میشود.

براى تجزيه و تحليل اطالعات پرسشنامه با مقياس  5درجهای ل كي رت با توجه به رتبهای بودن مقياس اندازه گيرى،
براى تبديل پا سخ هاى يك فى به كمى از روش وزن دهى به شاخصها (سنجهها) استفاده شد ،كه ترتيب آن به شرح
زير است:
 .1فراوانى پاسخ به هرگزينه در هر شاخص مشخص میشود.
یشود.
 .2مجموع فراوانى هر گزينه در وزن آن ضرب م 
یشوند.
 .3مجموع حاصل ضر ب ها با هم جمع م 

 .4عدد به دست آمده بر تعداد افراد پاسخ دهنده تقسيم و ميانگين وزنى حاصل میشود كه امتياز آن شاخص
یگردد.
محسوب م 

بررسی وتحلیل نقش خدمات شهری هوشمند561 ...

جدول ( )1نحوه محاسبه ميانگين وزنى شاخص (سنجه) پرسشنامه را كه بصورت نمونه يا مثال آورده شده نشان
یدهد.
م
جدول  .1شيوه محاسبه ميانگين وزنى شاخص شماره  1پرسشنامه
شاخص

فراوانی گزینهها

تعدادپاسخ
دهندگان

5

4

3

383

00 2

98

85

کاهش آلودگی

وزن کلی شاخص
2

میانگین وزنی
شاخص (امتیاز)

1
1647 = 5× 00 2+4× 98 +3× 85

Source: authors / research Findings/ 2015

4/ 52 = 383 / 1647

فرآيند مذكور براى تمامى  35شاخص پرسشنامه اول به انجام رسيد و امتياز مربوط به هر شاخص مشخص شد .پس
از محاسبه امتياز هر شاخص بايد ميزان مطلوبيت آن مشخص شود .تع يي ن ميزان مطلوبيت به محقق امكان انتخاب
یدهد.
شاخصهایی با قدرت انداز ه گيرى باالترى م 

براى تع يي ن ميزان مطلوبيت هر شاخص از طيف سه بخشى استفاده شد ،از آنجا كه در طيف سه بخشى است .با
توجه به مقياس  5درجهای پرسشنامه ،درهر بخش فاصله بين گزینهها به  1/5درنظرگرفته ایم .به اين ترتيب طيفى كه
در شكل شماره  1ترسيم شده است به دست آمد و ميزان مطلوبيت شاخصهای مختلف محاسبه شد.
صها
شكل  .3طيف تع يي ن ميزان مطلوبيت شاخ 
مطلوب

نسبتًاًا مطلوب

نامطلوب

1 2/5 3/5 5

Source: authors / research Findings/ 2015

براين اساس ،فقط شاخصهایی كه مطلوبيت آنها بين  3/5تا  5است به پرسشنامه مرحله دوم راه يافتند .به اين
ترتيب ،از  35شاخص مورد بررسى 32 ،شاخص درمحدوده مطلوب طيف قرار گرفتند بنابر اين  3شاخص حذف
شدند.
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطالعات پرسشنامه و ميزان مطلوبيت هر شاخص در جدول) (2تب يي ن شده است.
صها
جدول  .2تحليل ك ّمّمى و تع يي ن ميزان مطلوبيت شاخ 
مفهوم

مؤلفه (متغییر)

کیفیت شاخص

شاخصها (سنجهها)

امتیاز

کاهش آلودگی هوا

4/ 52

*

کاهش رفت وآمد

4/ 56

*

مطلوب

آلودگی محیط

جلوگیری ازترافیک

4/ 30

*

کاهش آلودگی زیست محیطی

4/ 17

*

عدم مراجعه حضوری

4/ 52

*

کاهش هزینه

4/ 32

*

کاهش هزینه شهرداری

4/ 21

*

صرفه جویی در

صرفه جویی دروقت

4/ 32

*

زمان

کمترین زمان بدون نوبت دهی ودرغیروقت اداری

4/ 17

*

جلوگیری ازتمرکزجمعیت

4/ 15

*

سفرهای درون

کاهش سفردرون شهری

4/80

*

شهری

ساده سازی فرایند مدیریت شهری

4/ 41

*

مصرف انرژی

کاهش مصرف انرژی

4/ 26

*

کاهش مصرف سوخت

4/ 13

*

آگاهی ازابزارالکترونیکی

4/ 36

*

سختی استفاده

سختی استفاده ازرایانه برای بعضی افراد

4/ 19

*

ازابزارالکترونیکی

فرهنگ سازی وآموزش

زیست

هوشمندسازی خدمات شهری

هزینهها

4/ 67

*

نسبتًاًا مطلوب

نامطلوب
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مشکل قطعی اینترنت

4/ 52

*

کیفیت دسترسی ابزاردرهمه مناطق شهر

3/ 69

*

میزان امنیت ورودبه اینترنت

3/71

*

لزوم امنیت درانجام امور

4/05

*

امنیت دربرخورداری ازامورخدمات هوشمند

4/ 52

*

لزوم زیرساختها وتجهیزات مرتبط

2/ 78

امنیت

زیرساخت ارتباطی

*

وجود زیرساخت شبکهی ونرم افزاری درشهر

4/ 15

*

تأمین خدمات سخت افزاری ونرم افزاری توسط شهرداری

4/20

*

نظرسنجی ارائه خدمات درمنطقه

2/ 91

*

ضرورت خدمات شهری درزندگی

3/ 13

*

افزایش مشارکت مردم

3/ 95

*

افزایش سرعت وارتقای رضایتمندی

4/80

*

تعامل مردم وشهرداری

4/80

*

عدالت اجتماعی وحذف کاغذبازی

4/ 34

*

آسایش ورفاه افراد

4/ 36

*

نقش محرک فناوری اطالعات درارتقا کیفیت زندگی

4/20

*

حذف مراجعه حضوری به سازمانها

4/ 23

*

ارتباط کیفیت زندگی با کیفیت زیرساخت درشهرورضایت

4/ 19

*

کیفیت زندگی

شهروندان

Source: author / research Findings/ 2015

آزمونهای آماری
آزمونهای آماری متناسب با سطح سنجش متغیرها به بررسی روابط احتمالی میان آنها پرداخته شده است ،بر این
اساس بدلیل اینکه سطح سنجش متغیرها ،رتبهای است لذا آزمونهای بکار گرفته شده عبارتند است از آزمون کای
یشود:
اسکوار ،ضرایب همبستگی پیرسن که بطورمختصر توضیحاتی درمورد این آزمونها داده م 
 -آزمون کای اسکوار:

یهای مورد
حهای تحقیقاتی جمع شدهاند با فراوان 
اساس و پایه این آزمون بررسی فراوانی مشاهده شده که در طر 
یهای مورد انتظار تفاوتی معنی دار وجود
یخواهیم بدانیم آیا بین فراوانی مشاهده شده و فراوان 
انتظار است .یعنی م 
یخواهیم بدانیم که بین دو متغیر ارتباطی وجود دارد
دارد یا آنکه این تفاوت ناچیز و حاصل شانس است .در واقع م 
یباشند.
یا آن دو متغیری مستقل از هم م 

یبرند که دادههای جمع آوری شده به صورت فراوانی بوده و فرضیهها بصورت
توزیع  X2را معمو ًالًال وقتی بکار م 
رابطهای و تفاوتی باشند .دادههای جمع آوری شده برای متغیر در یک جدول که شامل  rسطرو  cستون است
یشود که به چنین جدولی ،جدول توافقی گویند.
خالصه م 
یباشد.
یهای مشاهده شده در هر سلول است که فصل مشترک سطر  iوستون  jم 
مقادیر  nijفراوان 
فر 
ضها :فرض آماری در آزمون  X2به صورت زیر تنظیم میشود:
یشود:
آماره آزمون :آماره آزمون  X2به صورت زیر محاسبه م 

یشود:
یباشد fe.به صورت زیر محاسبه م 
که در فرمول باال fo،فراوانی مشاهده شده و  fe.فراوانی مورد انتظار م 
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شها استفاده از آزمون کای اسکوار برای آزمون عدم یا
برای انجام فرضیههای آزمون مشابه این پروژه ،بهترین رو 
وجود رابطه ،آزمون ضریب همبستگی پیرسن برای یافتن شدت رابطه و از رگرسیون برای یافتن مهمترین عامل تأثیر
یکنیم این است که طبق تحقیقات،
یگیریم .دلیل اینکه از این آزمونها استفاده م 
گذار از بین عوامل در پروژه بهره م 
درصد خطای کمتری نسبت به آزمونهای مشابه دارد.
 -آزمون ضریب همبستگی:

یباشیم که هیچ کدام را
در بسیاری از موارد در انجام مطالعات تحقیقاتی به دنبال بررسی رابطه دو متغیر تصادفی م 
یتوان به عنوان علت برای دیگری انتخاب کرد .در اصل برای بررسی میزان هماهنگی میان دو متغیر به دنبال
نم 
یگردیم که دراصل دو ویژگی عدم وابستگی به جامعه و کراندار بودن را داشته باشند.
شاخصهایی م 

مجموعه اطالعات (دادههای)موجود در انجام یک آزمون همبستگی که شامل اندازههای بدست آمده از دو متغیر  Xو
یتوان به صورت یک نمونه تصادفی دو متغیره بیان کرد .مطالعه رابطه بین متغیرها بوسیله «تحلیل
یباشند را م 
Yم
یباشد.
یشود .که بیانگر وجود یک رابطه خطی بین دو متغیر م 
همبستگی» انجام م 
یباشد:
فرمول ضریب همبستگی به صورت زیر م 

در این فرضیه پیامدهای مثبت و منفی هوشمندسازی خدمات شهری بر کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گرفته
یهای زیست محیطی ،مصرف انرژی ،هزینهها،
است .در این تحقیق تأثیر هوشمندسازی خدمات شهری بر آلودگ 
زمان انجام کارها و سفرهای درون شهر ،سختی استفاده از روشهای الکترونیک ،عدم دسترسی به ابزارهای فن آوری
یگیرد .برای نیل به این مهم با استفاده از
اطالعات ،امنیت و زیرساختهای شبکههای ارتباطی مورد مطالعه قرار م 
یسنجیم و سپس با استفاده از ضریب همبستگی
آزمون کای-اسکوار وجود یا عدم وجود رابطه بین این عوامل را م 
یآوریم.
پیرسن شدت رابطه را بدست م 
جدول  .3پایایی پرسشنامه ازطریق ضریب آلفای کرونباخ
مؤلفهها

تعداد

آلفای کرونباخ

سوال
5

0/ 673

آلودگی محیط زیست
هزینهها

2

0/ 797

صرفه جویی در زمان

2

0/217

سفرهای درون شهری

3

0/ 657

مصرف انرژی

2

0/267

سختی استفاده ازابزارالکترونیکی

5

0/ 493

امنیت

3

0/ 753

زیرساخت ارتباطی

3

0/ 483

کیفیت زندگی

10

0/ 865

کل

36

0/ 905

Source: authors / research Findings/ 2015
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جدول  .4آزمون کای اسکوار دومتغیرخدمات شهری هوشمند وکیفیت زندگی
مقدارآماره آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

101 /0 80

61

0/ 000

نتیجه آزمون
رابطه معنادار است

Source: authors / research Findings/ 2015

تفسیرآزمون کای اسکوار :با توجه به مقدار آماره آزمون کای اسکوار محاسبه شده  101 /0 80و همچنین با توجه به
یگیریم که رابطه در سطح  0/ 99اطمینان معنادار است چرا که این مقدار از
مقدار سطح معنی داری  0 / 000نتیجه م 
یشود و بین دو متغیر هوشمندسازی خدمات شهری
کتر است .بنابراین فرضیه تأیید م 
حداکثر میزان خطا  0/50کوچ 
وکیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .5ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر خدمات شهری هوشمند وکیفیت زندگی
مقدارضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

نتیجه آزمون

0/ 758

0/ 000

رابطه معنادار است

Source: authors / research Findings/ 2015

تفسیرآزمون :مقدار ضریب همبستگی پیرسن بین دو متغیر هوشمندسازی خدمات شهری و کیفیت زندگی برابر با
 /7580است که با توجه به مقدار سطح معنی داری  ،0/000ضریب همبستگی درسطح  0/99معنادار است .مقادیر
همبستگی نشانگر آن است که بین متغیرها شدت همبستگی مثبتی برقرار است .به تعبیر دیگر هر چه میزان
هوشمندسازی خدمات شهری بیشتر شود ،کیفیت زندگی افراد هم بیشتر خواهد بود.

بنابراین باتوجه به فرضیه تحقیق بررسی خدمات شهری هوشمند وپیامدهای آن برکیفیت زندگی مورد ارزیابی
یهای زیست محیطی ،کاهش مصرف سوختهای فسیلی ،کاهش هزینهها،
قرارگرفته که در این راستا کاهش آلودگ 
کاهش زمان انجام کارها و کاهش سفرهای درون شهری به عنوان پیامدهای مثبت و سختی استفاده از روشهای
الکترونیک ،عدم دسترسی به ابزارهای فن آوری اطالعات ،امنیت کمتر و فشار به زیرساختهای شبکههای ارتباطی را
یگیرد.
یتوان بر شمرد .بنابراین فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار م 
به عنوان پیامدهای منفی م 
تهای خدمات شهری هوشمند درشهرسمنان از طریق ارائه پرسشنامه و نظرسنجی مردمی
درادامه به بررسی اولوی 
تهای خدمات الکترونیک درشهرداری سمنان براساس شهر هوشمند و دولت هوشمند طبق جدول ()6
درباره اولوی 
یشود.
پرداخته م 
جدول  :6توزیع پاسخ دهندگان رابرحسب خدمات الکترونیک شهرداری درشهرسمنان
انواع خدمات

اولویت

اولویت دوم

اولویت سوم

اول
شهر هوشمند
سامانه ( 1888نظارت همگانی)
سامانه خدمات الکترونیکی
سرویس عوارض صنفی
پیگیری نامههای اداری
مسیریابی خطوط اتوبوس
درخواست کاشت نهال
درخواست مرمت آسفالت
سرویس گردشگری هوشمند
صدورعدم خالفی وپایان کار بنا

*

*

*

اولویت

اولویت

اولویت

اولویت

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

*

*

*

*

بررسی وتحلیل نقش خدمات شهری هوشمند961 ...
دریافت عوارض شهری وپسماند
بانک اطالعات شهربروی نقشه
سامانه پرداخت عوارض نوسازی
سامانه مشورتی شهروندان و شهرداری
(ضوابط شهرسازی -امور درآمد و)....
سامانه پیامکی (استعالم عوارض
نوسازی-خودرو -انتقادات و)...
دولت هوشمند

*

*

*

*

*

*

*

دریافت کدپستی
خریدبلیط
نوبت دهی بیمارستان
خدمات الکترونیک مالیات
خدمات الکترونیک قضایی
پلیس10 +
وضعیت ترافیک برون شهری
Source: authors / research Findings/ 2015

طبق تجزیه وتحلیل پرسشنامه محقق ساخته تعداد  % 62پاسخ دهندگان مرد و  % 38آنها زن بودهاند همچنین مدرک
یباشند .همچنین پرداخت الکترونیکی
تحصیلی  % 52آنها لیسانس و  % 12فوق لیسانس ودکترا و  % 36دیپلم وکمتر م 
عوارض شهرداری دربین پاسخ دهندگان به صورت  %05اینترنتی و  %05حضوری ومراجعه به بانک انجام گرفته
است .ونیز طی سوالی ازپاسخ دهندگان نظرسنجی درباره نقش هوشمند شدن خدمات شهری دربهبودکیفیت زندگی
حدود  % 90پاسخ بلی دادهاند.
باتوجه به خدمات هوشمند پیشنهادشده ازطرف محقق برای اضافه نمودن خدمات ذکرشده باال درزمینه شهرهوشمند،
درسایت شهرداری سمنان بیشترین اولویت درخواست مرمت آسفالت بصورت هوشمند ودومین اولویت به سامانه
( 1888نظارت همگانی یعنی شهروندمسئول ومدیرپاسخگو است) وپیگیری نامههای اداری واولویت سوم سامانه
خدمات الکترونیک (خدمات شهری مانند حمل ونقل ،قوانین واسناد ،بهداشت ودرمان ،بیمه ،ثبت احول ،و)...
یباشد واولویت هفتم به صدورعدم خالفی وپایان کار بناذکر گردیده است.
م
درباره دولت هوشمند بیشترین اولویت پاسخ دهندگان نوبت دهی بیمارستان واولویت دوم خریدبلیط واولویت سوم
یباشد.
دریافت کدپستی واولویت هفتم خدمات الکترونیک مالیات م 
باتوجه به محورهاي شهر هوشمند با استفاده ازاطالعات موجود به هریک از محورها وزیر محورها ييي آن رتبهههای باا
توجه به مقیاس لیکرت داده گردید وجمع آنها به عنوان امتیاز معیار یا محور شهر هوش نم ددد را تشکککیل داد واز ای یین
اعداد جدولی طبق (جدول  )71تنظیم گردید ومیانگین وانحراف معیارو مدل بی مقیاس محاسبههه گردی یید واع اد دد بههه
ل تخم ممین زده شددد کههه
اطالعات توصیفی نقشهها انتقال گردید وبا توجه به دادهها مدل ( )z-scoreکردن ت کار ممم کرنل ل
یباشد که تراکم هریک از محورهاي شهر هوشمند درمناطق شهرداري ونواحی شهر س انم ننن را
حاصل آن نقشه ذیل م 
یدهد.
نشان م 
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جدول  .7امتیاز محوهاي شهر هوشمند درمناطق شهر سمنان

Source: Research findings, 2015

یشود د
یگردد رنگ روشن نشان از تراکم زیاد وهرچه رنگ تیرهتررر م مم 
با توجه به نقشه مذکور همانطور که مالحظه م 
ت جدی یید
یدهد .تراکم معیارها درمنطقه دو شهرداري سمنان بیشتر است زی ییرا ای یین منطقههه بافت ت
تراکم کمتر را نشان م 
یگردند .واما تراکم کمتر معیارها درمنطقه ی ییک بههه
ونوساز شهري را دربردارد که بیشتر معیارها درآن به وفور یافت م 
دلیل بافت قدیم وکمبود امکانات در منطقه مذکور است.

شکل  :3نقشه مدل بهینه تراکم کرنل محورهای شهر هوشمند
Source:Semnan Municipality/Design/2014

نتیجه گیری وارائه پیشنهادات
مسئله مهم اين است كه ارتباط بين شهرداري و مردم رابطهای كي

طرفه از جانب شهرداري به سمت مردم نيست

بلكه شهرداري شهروندان در تعامل با كي ديگر قرار دارند و رابطه بين آنها دو سويه است.

همان طور كه از حقوق شهروندان سخن به ميان مياید شهروندان حق داشتن شهري پا ك ،روان ،سبز و  ...را دارند،
یباشد.
یکنند ،دارا م 
وظايفي نيز در قبال شهري كه در آن زندگي م 
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امروزه از فناوریهای مختلف به منظورایجاد آسایش و امنیت بیشتر و صرفه جویی در هزینهها به خصوص در
یبرند .یافتن پاسخی مناسب برای حل مسائل مصنوع و غیرمصنوع به دست بشر همواره
مصرف منابع انرژی بهره م 
در دستور کار سازمانهای بین المللی و منطقهای بوده است.

یتوان گفت که برای حل مسائل پیچیده شهرها صرفًاًا تکیه بر فناوری ارتباطات و اطالعات کافی است ،اما به
البته نم 
شهای
تهای فراوانی را نیز فراروی برنامه ریزان و طراحان در بخ 
منزله یکی از راهکارهای ممکن که قابلی 
یهای عصر
یشود که فناور 
شهرسازی و معماری قرارم یدهد حائز اهمیت است .در این جا به موضوعاتی پرداخته م 
یدهد تا شهرهای آینده را هر چه بهتر ،سالمتر ،زیباتر ،ایمنتر و عملکردیتر بسازیم .رشد
جدید در اختیار ما قرار م 
سریع شهرنشینی عامل ظهور بسیاری از مسائل و مشکالت شهری نظیر افزایش میزان بیکاری ،استفاده نادرست و
یهای زیست محیطی و نظیر
ناکارآمد از منابع ،گسترش فقر ،کمبود خدمات شهری ،معضل مسکن ،افزایش آلودگ 
یدهند که رشد لجام گسیخته شهرها نیز خود موجب
اینها در کشورهای روبه رشد بوده است .شواهد موجود نشان م 
شها و کوشش برنامه ریزان برای حل مشکالت شهرنشینی در این کشورها گردیده است.
شکست بسیاری از تال 

درشهرسمنان باتوجه به فرضیه تحقیق بررسی خدمات شهری هوشمند وپیامدهای آن برکیفیت زندگی مورد ارزیابی
یهای زیست محیطی ،کاهش مصرف سوختهای فسیلی ،کاهش هزینهها،
قرارگرفته که در این راستا کاهش آلودگ 
کاهش زمان انجام کارها و کاهش سفرهای درون شهری به عنوان پیامدهای مثبت و سختی استفاده از روشهای
الکترونیک ،عدم دسترسی به ابزارهای فن آوری اطالعات ،امنیت کمتر و فشار به زیرساختهای شبکههای ارتباطی را
یتوان بر شمرد.
به عنوان پیامدهای منفی م 

در این پژوهش بر اساس نتایج به دست آمده و همچنین مشاهده وضعیت شهر پیشنهادات زیر به عنوان پیشنهادات
یگردد:
کاربردی ارائه م 

ارتقاء فرهنگ شهروندی الکترونیک :ازطریق ترویج همگانی بهره گیری ازخدمات الکترونیک ،آموزش وارتقاءتوانایی علمی شهروندان دربهره گیری ازفناوری اطالعات وارتباطات وخدمات شهرداری الکترونیک.
 افزایش دموکراسی الکترونیکی :افزایش ارتباطات و تعامالت بیشتر مسوؤالن با شهروندان و حتی شهروندان بایکدیگر و افزایش قابلیتها و امکانات شهرهای مجازی به حضور بیشتر شهروندان در عرصۀ شهرداری دیجیتالی و
یبخشد.
رسیدن به شهری هوشمند سرعت م 

 کاهش شکاف دیجیتالی :یکی از اقدامات مهم شهرداری سمنان برای رسیدن به چشم انداز خود کاهش شکافدیجیتالی در میان جامعه است .شهرداری با ارائه تسهیالت به افراد کم درآمد و ناتوان و اطالع رسانی جامعه به
یتواند بر این مهم فائق آید.
تمامی اقشار جامعه م 

 فراهم نمودن زیرساختهای فناوری اطالعات وشبکه (خطوط فیبرنوری وارتباطات بی سیم وتأمین سختافزاروتجهیزات فنی دردومنطقه شهرداری)
 توسعه فناوریها و سیستمهای مدیریت امنیت اطالعات برای حفاظت از منابع اطالعاتی در مقابل ویروسها وهمچنین حفاظت از دخالت افراد بیگانه در شبکه
تها وحمایتهای شهرداری در راستای گسترش خدمات شهری هوشمند درسطح شهر
 -سیاس 
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 تداوم و به روزرسانی آموزش پرسنل شهرداری جهت استفادهی درست از سیستمها و همچنین افزایش راندمان.کاری

. اقدامات تشویقی مثل برگزاری جشنوارهها وتقدیرازفعالیتهای شهرداری همچنین باتوجه به محورهاي شهر هوشمند منطقه دو از سطح قابلیت بهتري نسبت به منطقه یک برخوردار استو به دلیل قرارگیري دربافت جدید شهري و وجود امکانات بهتر نسبت به منطقه یک شهر سمنان که در واقع بافت
، مردم، محیط، حمل ونقل، زندگی،یگردد بنابراین تراکم امکانات در زمینه (اقتصاد
 قدیم وتاریخی شهر را شامل م
.یباشد
 مدیریت) هوشمند در منطقه دو شهرداري م
 به کارگیري، بنابراین فراهم آوردن شرایط الزم سرمایه گذاري بخش خصوصی در زمینه فناوریهاي نوین ارتباطینیروهاي متخصص فاوا مطابق با نیاز سازما نها و تشویق کارکنان سازمانها به استفاده از اینترنت و
.اینترانت و تبدیل آنها از یک کارمند ساده به یک کاربر انفورماتیک
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