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Abstract  
ICT businesses are the cornerstone of smart city development. Indeed, despite the need to pay close 
attention to the development of ICT businesses and smart cities, there is still no clear model to ensure the 

integration of these two categories at the enterprise level and business environment. Therefore, the purpose 

of this study is to provide a model that explains the possibility of value creation of ICT businesses in 
proportion to the level of intellectual maturity of the city. For this purpose, in the present research, the 

methodology of design science was used to design the model for selecting ICT businesses appropriate to 

the level of maturity of the smart city. In this regard, first, the business model and smart city maturity 
models were examined and then the business canvas and the IDC model were selected as the selected 

models, respectively. Then, the conceptual model of the research was designed based on the SWOT matrix 

structure, so that the business canvas was considered as the internal factors of the matrix and the 
combination of the IDC model and CIMI index as the external factors of the matrix. Finally, a conceptual 

model for the study was implemented and based on its application, considerations were extracted. 
According to the results, the business managers should choose an environment that suits their business 

needs appropriate to their proposed model. Moreover, urban managers and policymakers can use the 

proposed model to guide firms and institutions in line with the policies and goals of the smart city 
development. 
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Extended abstract  
1. Introduction 
Along with the pervasive penetration of the Internet in 

the world and the dramatic development of ICT-based 

industries and businesses, a new concept called smart 

city has been introduced (Lee et al., 2013). A smart 

city is a city that maximizes the quality of life of its 

citizens and achieves economic development by 

making the most of information and communication 

technology and relying on ICT businesses (Kobayashi 

& Ikaruga, 2015). Accordingly, in the development of 

cities, traditional cities are gradually transformed, 

giving way to technology-oriented and smart cities 

that define their economic activities according to 

science and the application of knowledge (Marsal-

Llacuna & Segal, 2016). In this regard, the need to 

identify and implement smart solutions is increasing 

daily with the rapid growth of cities and the expansion 

of urbanization. According to previous studies, the 

development of ICT-based businesses and the 

expansion of urbanization are coevolving (Townsend, 

2013), i.e., these two provide mutual benefits. As cities 
expand, the need for smart ICT-based solutions 

increases. At the same time, the implementation of 

ICT-based solutions encourages more people to move 

toward urban life and also reduces the challenges of 

urban development. Accordingly, ICT businesses play 

a key role in urban planning (Bifulco et al., 2016). A review of urban development trends around the 

world shows that various projects have begun 

throughout the world to create smart cities. However, 

according to credible reports, Iran's position in the 

development of smart cities based on ICT businesses 

is not very favorable. Hence, according to the 

evaluation of the IESE Business School, Tehran 

(Capital of Iran) is ranked 177th among the smart cities 

studied. Iran also ranks 9th among nine Middle Eastern 

countries with at least one smart city (IESE, 2016). 

Accordingly, although Iran is recognized as one of the 

powers in the field of smart cities in the region, many 

countries in the region have surpassed Iran. In this 

regard, an overview of the measures taken in the 

country in the field of smart cities shows the need to 

address this issue at the national level. However, the 

development of smart cities must be done according to 

their contextual considerations. As a result, the same 

pattern cannot be generalized to all cities. Therefore, 

the development of a mechanism for a correct analysis 

of the current situation of ICT businesses is necessary 

to identify development opportunities according to the 

maturity of smart cities. In this regard, the present 

study, using the methodology of design science, 

identifies value-based ICT businesses based on the 

modeling of the best experiences in the field of smart 

cities. 

2. Research methodology 
Different frameworks have been presented for the 

implementation of design science methodology. 

Accordingly, by adopting the 5-step framework of 

Oates (2006) and Vaishnavi & Kuechler (2004) to the 

present research problem, the following steps have 

been designed to implement the research: 

- Awareness: Identifying business models and 

smart city maturity models 

- Suggestion: Selecting the appropriate 

business model and the suitable smart city 

maturity model 

- Development: Designing a conceptual 

research model 

- Evaluation: Implementing the conceptual 

model of research in a case study 

- Conclusion: Reviewing the research model, 

explaining the findings of the case study, 

explaining the limitations of the research, and 

making suggestions for future research 

3. Conceptual Model  
Reviewing the literature, canvas business model 

(Osterwalder, 2004), STOF model (Bouwman et al., 

2008), VISOR model (El Sawy & Pereira, 2013), and 
value mapping tool (Bocken et al., 2013) were 

identified and reviewed. According to the 

characteristics of the business models, the business 

model canvas has been selected as a suitable model for 

the present study. However, another version of the 

business model canvas (for public and non-profit 

organizations) (Osterwalder & Pigneur, 2010) has 

been used specifically to take into account social and 

environmental benefits and costs. This model 

describes the logic of business income in the form of 

ten components: 1. target customers, 2. value 

proposition, 3. channels, 4. customer relations, 5. 

revenue streams, 6. key resources, 7. key activities, 8. 
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key partners, 9. cost structure, and 10. social and 

environmental costs. 

Then, based on the literature review, 9 smart city 

maturity models were identified and reviewed. First, 

the models that have been designed on a case-by-case 

basis or have examined the smart cities with an 

incomplete approach have been removed, and based 

on this, three models, IDC (Clarke, 2013), Br-SCMM 

(Afonso et al., 2015), and SO -SCMM (Sustainability 

Outlook, 2014) were selected. Then, these models 

were evaluated with the design principles framework 

(Pöppelbuß & Röglinger, 2011), and finally, the IDC 

model was selected. The dimensions of the IDC model 

are 1. strategy dimension, 2. culture dimension, 3. 

process dimension, 4. technology dimension, and 5. 

data dimension. However, due to the non-publication 

of IDC index data, the combination of this index with 

the CIMI index is used to implement the model. The 

CIMI index considers the following factors: 1. human 

capital, 2. social cohesion, 3. economy, 4. governance, 

5. environment, 6. dynamics and 
transportation, 7. urban planning, 8. international 

planning, and 9. technology. The two models are then combined using the well-

known SWOT framework. Based on this, the business 

model canvas is used to evaluate the internal factors 

(business status and considerations related to its 

performance and value creation for target customers), 

and the IDC smart cities maturity model is used to 

evaluate the external factors (environmental factors 

affecting business and business interaction on 

environmental factors). The outcome of these two 

models, using the SWOT strategic decision-making 

approach, makes it possible to prioritize and decide on 

the implementation of ICT-based solutions in smart 

cities. 

Furthermore, considering that urban intelligence 

assessment data are not calculated for Iranian cities, 

Turkey was selected due to its similarity to Iran with 

two smart cities in the global indicators (Ankara and 

Istanbul). On the other hand, Wallex exchange was 

selected for the study. Based on this, it was found that 

the understudy company has a mediocre business 

model and the two cities have an inappropriate level of 

maturity. However, in evaluating the cities, it is 

necessary to pay attention to the fact that the current 

indicators have been designed according to the future 

potential of smart city development; therefore, the 

placement of the cities at low and medium levels is 

somehow inevitable. 

4. Conclusions 
The framework for selecting the ICT businesses based 

on the maturity level of the smart cities was the central 

goal of the present study. The model, which is based 

on the SWOT matrix, helps investors, corporate 

executives, smart city managers, and other 

stakeholders to select the right business ideas based on 

a review of their distinct business models, as well as 

ideas appropriate to the current maturity level of the 

smart city.  

There are always limitations in providing scientific 

frameworks and conceptual models based on design 

science methodology. One of the most important 

limitations of this approach is the lack of a proper and 

conclusive proof method. Another limitation of the 

present study is the non-publication of smart city 

maturity model assessment data. Non-publication of 

the data ranking of the main cities of Iran was another 

limitation of the present study, which led to a case 

study in Turkey. 

Given the limitations of the research, the 

consideration of the existing gaps in the evaluation of 

ICT businesses according to the maturity level of the 

smart city is suggested, especially using new and 

updated sources. Given that maturity assessment 

models are highly dependent on the context in which 

they are presented, it is critical to provide a model that 

can assess maturity in all countries. The next point is 

to emphasize the existing gaps and try to access the 

assessment data of smart city maturity levels 

throughout the world. Separation and categorization of 

maturity models, business models, and ICT businesses 

are also suggested for future theoretical studies. 

Finally, theoretical confirmation of the efficiency of 

the proposed model and case study in other cities and 

countries of the world can lead to greater effectiveness 

of the current framework. 
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 ژپوهشی علمی

 هوشمند شهر بلوغ سطح با متناسب افوابنیان وکاراهیکسب انتخاب مدل طراحی
1روشندل ژینوس 3افطمی مهدی ، *2ینور یسپهر اقض  یدس  ،   

گاه اقتصاد، و مدرییت دانشکده اطالعات، فناوری مدرییت دکتری دانشجوی 1  .اریان تهران، مدرس، رتبیت دانش
گاه اقتصاد، و مدرییت دانشکده اطالعات، فناوری مدرییت گروه استاد، 2  .اریان تهران، مدرس، رتبیت دانش
گاه اقتصاد، و مدرییت دانشکده فناوری، و علم سیاستگذاری دکتری دانشجوی 3  .اریان تهران، مدرس، رتبیت دانش
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 1401بهمن  23

 چکیده
 هوشمند، شهراهی و افوابنیان وکاراهیکسب توسعه هب توأمان توجه ضرورت رغمعلی راستارداین. باشندمی هوشمند شهراهی توسعه بنای سنگ افوابنیان وکاراهیکسب
گاه سطح رد مقوله دو این افزاییهم تضمین ربای مشخصی مدل کماکان  که است مدلی اراهئ حاضر، ژپوهش هدف اساسرباین. است نشده طراحی وکارکسب محیط و بن
کان  انتخاب مدل طراحی ربای طراحی علم شناسیروش زا منظوربدین. نماید تبیین شهر هوشمندی بلوغ سطح تناسبهب را افوابنیان کاراهیوکسب آفرینیارزش ام

 و وکارکسب بوم سپس و شدند ربرسی هوشمند شهر بلوغ و وکارکسب اهیمدل ابتدا راستارداین. شد استفاده هوشمند شهر بلوغ سطح با متناسب افوابنیان وکاراهیکسب
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 وکاراهی افوابنیان متناسب با سطح بلوغ شهر هوشمندطراحی مدل انتخاب کسب. افطمی مهدی نوری، اقضی سپهر سید روشندل، ژینوس

 کلیدواژه اه:
 شهر افوابنیان، وکاراهیکسب وکار،کسب مدل

 .بلوغ سطح هوشمند،

 بوم که صورتبدین شد طراحی سوات مارتیس ساختار رباساس ژپوهش مفهومی مدل ادامه رد. شدند ربگزیده منتخب اهیمدل عنوانهب رتتیب هب سیدیآی مدل
 مدل ردنهایت. شد گرفته نظر رد مارتیس بیرونی عوامل عنوانهب آیامآیسی شاخص و سیدیآی مدل رتکیب و مارتیس ردونی عوامل عنوانهب وکارکسب

 شده،اراهئ مدل فراخور هب بایستمی وکاراهکسب مدریان اساسرباین. گردید استخراج آن کارگیریهب مالحظات اساسرباین و شد سازیپیاده موردمطالعه رد مفهومی
گاه شده،اراهئ مدل کارگیریهب با توانندمی نیز شهری گذارانسیاست و مدریان دیگر سوی از. بپردازند خود وکاریکسب نیازاهی با متناسب محیطی انتخاب هب  نهاداه و اهبن

 .نمایند هدایت هوشمند شهر ایتوسعه اهداف و اهسیاست راستای رد را

 

 

 

 مقدمه 1

کاراهی افوابنیان، وو کسب همزمان با نفوذ فراگیر اینترنت رد جهان و توسعه چشمگیر صنایع
کاران (. 2013، 1مفهوم نوینی تحت عنوان شهر هوشمند مطرح شده است )لی و هم

ربداری حداکثری از فناوری اطالعات و ارتباطات ی است که با بهرهشهر هوشمند شهر
دهد و وکاراهی افوابنیان، کیفیت زندگی شهروندان خود را ارتقا میرب کسبو با تکیه
کاروگاحال هب توسعه اقتصادی نیز دست میردعین (. 2015، 2یابد )کوبایاشی و ای
شوند و جای رفته شهراهی سنتی دچار دگردیسی میاساس رد مسیر توسعه شهراه، رفتهرباین

اهی اقتصادی خود را حول دهند که فعالیتمحور و هوشمند میخود را هب شهراهی فناوری
(. 2016، 3یاکوان و سگلکنند )مارسالعریف میکارگیری دانش ت محور علم و هب

                                                      

1 Lee et al 

2 Kobayashi & Ikaruga 

3 Marsal-Llacuna & Segal 

اه، با توجه هب اهی هوشمند و اجرا کردن آنحلراستا ضرورت شناسایی راهرداین
یابد. رباساس مطالعات روز افزایش میسرعت رشد شهراه و گسترش شهرنشینی روزهب

رابطه وکاراهی افوابنیان و گسترش شهرنشینی یک پیشین، رابطه میان توسعه کسب
معنا که این دو مقوله منافع متقابل یکدیگر را (؛ بدین2013، 4همزیستی است )اتونسند

شود نیاز هب فناوری اطالعات و ارتباطات و کنند. هرچه گستردگی شهراه بیشتر میتأمین می
اهی مبتنی رب حلحال، اجرایی شدن راهشود و ردعیناهی هوشمند بیشتر میحلراه

کند ات هب زندگی شهرنشینی روی ت و ارتباطات مردم را بیشتر رتغیب میفناوری اطالعا
اساس دهد. ربایناهی پیش روی توسعه شهراه را نیز کاهش میآورند و همچنین چالش

نمایند )بیفولکو و رزیی شهری ایفا میوکاراهی افوابنیان، نقشی کلیدی رد ربانمهکسب
کاران  (.2016، 5هم

4 Townsend 

5 Bifulco et al. 
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( با ژپوهشی عمیق رد زمینه الگوی طراحی کلی 2015) 1والراونسراستا رداین
کاراه وسازی کسبنظام و مدرییت شبکه ارزش شهری، ردیافت که امروزه تمرکز مدل

هب « اهی مستقلشرکت»وکاراهی افوابنیان( رد شهراهی هوشمند از )و خصوصاً کسب
اهی مالی و ردآمدزایی ر رتاکنشنظی  تغییر یافته و مفاهیمی ساده« اهای از شرکتشبکه»

رت نظیر شبکه ارزش، معماری عملکردی و ارزش کاراه جای خود را هب مفاهیمی پیچیدهوکسب
نهایی ایجادشده ربای کاررب داده است. رد ادامه وی ضمن تأکید رب نقش 

بوم اهی موجود رد زیستگذاران رد این عرصه ربای مدرییت منظومه نظامسیاست
کاراهیی فناوراهن وراه رد محیط شهری، پیشنهادی مبتنی رب توسعه مدلی ربای کسبکاوکسب

گاه کسبوکاراهی افوابنیان اراهئ داد ات بدیننظیر کسب کاراه رد شبکه ارزش وطریق جای
کان کنترل شبکه فراهم گردد. بااین حال پویایی و تحول روزافزون تبیین شود و ام

آفرینی دولت (، دشواری نقش2009زاده, اطات )حنفیاهی اطالعات و ارتبفناوری
گاه پیشنهادی والراونس ) اساس تنها کند. رباین( را دوچندان می2015رد جای

سازی بخش خصوصی رد حوزه منظور فعالکه حاکمیت بتواند بستری مناسب هبردصورتی
ا ربای مشارکت کاراهی افوابنیان و مبتنی رب شهر هوشمند فراهم آورد و زمینه روکسب

کان  گردد.پذری میشهروندان مهیا سازد، مدرییت شهر هوشمند ام

اه ربای ربرسی روند توسعه شهری رد سراسر جهان حاکی از آن است که تالش
اهی طورجدی آغاز گردیده و رپوژهایجاد شهراهی هوشمند رد بسیاری از نقاط جهان هب

اهی شهر هوشمند رد اساس حجم بازار رپوژهاند. رباینمتفاوتی رد این زمینه آغاز شده
                                                      

1 Walravens 

2 Frost 

باشد حال کماکان رد حال رشد نیز میسراسر جهان ردخور توجه است و ردعین
(. از سوی دیگر رباساس 2016، 3تیسیآیای؛ سی2014، 2)فراست

گاه کشور رد زمینه توسعه شهر هوشمند مبتنی رب کسبگزارش وکاراهی اهی معتبر، جای
راستا رباساس ارزیابی مدرهس بازرگانی باشد. رداینن مطلوب نمیافوابنیان چندا

عنوان کشوراهیی که حداقل یک  شهر هوشمند کشور هب 80(، 2016) 4ایاسایآی
کشور قرار گرفته است  80اساس اگرچه اریان رد بین این اند. ربایندارند معرفی شده

رت معرفی شده است، عمیق عنوان یک شهر هوشمند رد این گزارشو شهر تهران هب
کار شدن رد آمار و اراقم این گزارش ضرورت توجه هب این حوزه را بیش ازپیش آش

را رد میان شهراهی مورد ربرسی هب خود  177سازد. رد این گزارش تهران رتبه می
عنوان کشوراهی دارنده کشور خاورمیاهن که هب 9اختصاص داده است. همچنین رد میان 

گاه نهم قرار گرفته است. ر هوشمند معرفی شدهحداقل یک شه  اند، اریان رد جای
اهی منطقه شناخته شده است لیکن عنوان یکی از قدرتاساس، اگرچه اریان هبرباین

 اند.رد حوزه شهر هوشمند، بسیاری از کشوراهی منطقه از اریان پیشی گرفته

ر رد زمینه شهر هوشمند پذریفته رد کشوراستا ربرسی اجمالی اقدامات صورترداین
دهنده ضرورت رپداختن هب این مقوله رد سطح ملی است. لیکن فرآیند نشان

ای انجام پذرید بایست متناسب با مالحظات زمینههوشمندسازی رد شهراهی مختلف می
توان الگوی یکسانی را هب کلیه شهراه تعمیم داد. از سوی دیگر چنانچه روند ورود و ردنتیجه نمی

کاراهی افوابنیان هب توسعه شهراهی هوشمند ارزیابی گردد و توسعه و هوشمندسازی وکسب

3 CAICT 

4 IESE  
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اهی هوشمندسازی توان امیدوار بود که رپوژهشهری تحت نظارت کالن قرار گیرد می
که شهراه رد ساختاری منسجم و با مشارکت فعال بخش خصوصی پیش رود. لیکن ردصورتی

منظور هدایت رزیی نگردد و سازوکاری هبن طرحروند هوشمندسازی شهری رد سطح کال
کاراهی افوابنیان نوظهور فراهم نگردد، ربوز رشد انمتوازن وو حمایت از کسب

(. 2016اه گرزیانپذری خواهد بود )والراوزن، گذاریاهی مختلف و اتالف سرماهیبخش
ی وکاراهاساس توسعه سازوکاری ربای تحلیل صحیح وضعیت موجود کسبرباین

اهی توسعه متناسب با میزان بلوغ هوشمندی شهری منظور شناسایی فرصتافوابنیان هب
شناسی علم گیری از روشراستا رد ژپوهش حاضر، با بهرهباشد. رداینضروری می

آفرین رباساس سطح بلوغ کاراهی افوابنیان ارزشوطراحی، مدلی ربای شناسایی کسب
شود ات سازی میدامه مدل پیشنهادی رد موردمطالعه پیادهگردد و رد اشهر هوشمند اراهئ می

، 2اهی ارزیابی مدل استخراج گردد. رباساس چارچوب مقاله، رد فصل آموختهردس
صورت اجمالی وکاراهی افوابنیان رد توسعه بلوغ شهر هوشمند هبمبانی نظری نقش کسب

ناسی علم طراحی ش شناسی ژپوهش رباساس روش، روش3گردد و رد فصل معرفی می
اه هب صورت گام شناسی علم طراحی، یافتهگردد. رد ادامه با توجه هب ماهیت روشاراهئ می

اهی ، مدل5و  4اهی اساس رد فصلشوند. رباینتشریح می 9ات  4هب گام رد فصول 
اهی مناسب انتخاب شوند و مدلوکار و بلوغ شهر هوشمند معرفی میارزیابی کسب

رد  7شود و رد فصل طراحی می 6س مدل مفهومی ژپوهش رد فصل گردند. سپ می

                                                      

1 Smart City 

2 United Nations 

اهی بحث پیرامون یافته 8گردد. ردنهایت نیز رد فصل سازی میموردمطالعه پیاده
 شود.پیشنهاداهی ژپوهشی و کارربدی اراهئ می 9پذرید و رد فصل ژپوهش انجام می

 

 مبانی نظری و پیشینه ژپوهش 2
 1بلوغ شهر هوشمند 2.1

میلیارد( ات سال  6/2) ۲۰۱۰سازمان ملل جمعیت شهری جهان از سال هب گزارش 
( و ردنتیجه شهراه با 2011، 2میلیارد( دو ربارب خواهد شد )سازمان ملل متحد 2/5) ۲۰۵۰
رو خواهند با رشد، کارایی، راقبت، و امرارمعاش شهروندان روهب اهیی رد رابطهچالش

بایست راهبرداهی جدیدی ربای ن می(. بنارباین، رهبرا2013، 3کنزیشد )مک
افزایش کارایی و اپیداری شهراه طراحی نمایند. امروزه بسیاری از کشوراه ردصددند که 

  -اجتماعی مبدل سازند. شهر هوشمند هب محیطی « شهراهی هوشمند»شهراهی سنتی را هب 
وری بهره اه بتوانند بااه و دولتاقتصادی اشاره دارد که رد آن شهروندان، شرکت

کان دستیابی هب خدمات و بیشتری هب خدمات و منابع دسترسی داشته باشند، بدین معنا که ام
واسطه فناوری اطالعات و ارتباطات فراهم رتین روش و هبرتین و سریعمنابع هب سهل

ای هستند که نبض ای و یکپارچه(. شهراهی هوشمند، شهراهی شبکه2015، 4لطیفهگردد  )بن
رپدازند گردند و مکررًا هب تبادل سریع اطالعات میتعاملی محسوب می اقتصاد

کنند. عملکرد شهرنشینی را با (. مدریان شهر هوشمند تالش می2016یاکوان و سگل، )مارسال

3 McKinsey 

4 Ben Letaifa 
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اهی اطالعات و ارتباطات بهبود دهند و اه، اطالعات و فناوریاستفاده از داده
اهی موجود روندان اراهئ نمایند، رب زریساخترتتیب خدمات کارآمدرتی را هب شه بدین

کاری بین بازیگران اقتصادی را افزایش دهند و از نوآوری رد  نظارت نمایند، هم
کارانکار رد بخش خصوصی و دولتی حمایت نمایند )مارسالواهی کسبمدل ، 1یاکوان و هم

، اهی فیزیکیرو شهر هوشمند شهری است که رد آن زریساخت(. ازاین2015
اهی اهی اجتماعی و زریساختاهی فناوری اطالعات، زریساختزریساخت

اند و از این طریق سطح هوشمندی کل شهر افزایش کار هب یکدیگر مرتبط و متصلوکسب
کاران  (.2010، 2یافته است )هریسون و هم

 رب اهاهیی نیاز دارند که با استفاده از آنشهراه رد اقلب مفهوم شهر هوشمند هب ربانمه
نحوه اجرای اقدامات مرتبط با هوشمندسازی نظارت نمایند و خروجی و منافع مورد انتظار 

اهیی ربای اهی بلوغ، مدلاز این اقدامات را ارزیابی و تحلیل کنند. رد این زمینه مدل
باشند که غالباً از بهترین تجارب  ّای مطلوب میاولیه هب نقطه بهبود فرایند از یک نقطه

کارانبوطه استخراج شدهحوزه مر اهی بلوغ رد طورکلی مدل(. هب2009، 3اند )بکر و هم
کار گرفته شدهحوزه اهی مختلف را هب تصوری بکشند. اکثر اند ات سیر تحولی پدیدهاهی متفاوتی ب

اهی موضوعی، ساختاری مشاهب داشته و با هدف ارزیابی اه علیرغم تفاوتاین مدل

                                                      

1 Marsal-Llacuna et al. 

2 Harrison et al. 

3 Becker et al. 

4 Kerrigan 

5 Zehir et al. 

گانوسعه و رشد تبیین گردیدهاه و تعیین مسیر ت وضعیت ؛ زهیر و 2013، 4اند )کری
کاران کاران2015، 5هم گاهن بلوغ اه سطوح پنج(. رد اکثر این مدل2016، 6؛ رتاهن و هم

شده و بهینه( شده، مدرییتمثال سطوح آغازین، تکرارپذری، تعریفعنوان)هب
رسد )اتوارس تم نیز می سطح 8اه، تعداد سطوح هب اند؛ هرچند رد ربخی مدلتعریف شده

کاران کاران2012، 7و هم اهی بلوغ شهری رد راستا مدل(. رداین2015، 8؛ ربدیا و هم
نمایند و  غالباً سوی هوشمند شدن را ارزیابی میحقیقت آمادگی شهراه ربای حرکت هب

ی شوند که رد حین اجرا هب نتایج مثبت و اقبل قبولی منته رباساس تجارب موفقی مستند می
نماید تشریح اهیی که رد هریک از مراحل بلوغ ربوز میاه وژیگیاند. رد این مدلشده
 (.2011، 9گردد )متلرگیری سطح بلوغ نیز اراهئ میشود و رد مواردی ازبار اندازهمی

 وکاراهی افوابنیان رد توسعه شهر هوشمندنقش کسب 2.2
امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات هب جز الینفک مدرییت شهری تبدیل شده 
است. رد حال حاضر کارربد فناوری اطالعات و ارتباطات رد شهراهی هوشمند موج 

توان اه میرتین آناه و کارربداه را ایجاد کرده که از میان متداولجدیدی از پیشرفت

6 Tarhan et al. 

7 Tavares Thomé et al. 

8 Bordea et al. 

9 Mettler 
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اشاره کرد   4و رایانش ارداکی 3اینترنت اشیا، 2ای، هوش محدوده 1هب رایانش فراگیر
عنوان زریبنای اصلی توسعه اینترنت اشیا هبراستا (. رداین2016، 5)بیبری و کرگستی

شهر هوشمند و اینترنت آینده رب مبنای ایده محوری اتصال کلیه اشیا رد سطح جهان هب 
کاران،  ضر دارای ( و رد حال حا2014اینترنت توسعه یافته است )تسای و هم

ونقل اهی بهداشتی و حملاهی هوشمند، مراقبتکارربداهی گسترده رد زمینه توسعه شبکه
کاران، می کارگیری سنسوراهی مختلف، هب (. اینترنت اشیا با هب2017باشد )چیفور و هم

طریق ایجاد ارتباط میان اشیا بدون دخالت رپدازد ات بدیناهی هوشمند میادغام گره
کاران،  انسان فراهم اینترنت اشیا اتصال اینترنت (. 2016گردد )آمبروسین و هم

گاهاهی هوشمند گسترش میرا هب چیزی فرارت از گوشی اه نظیر دهد و از طیف وسیعی از دست
راستا هس نماید. رداینربای تبادل اطالعات استفاده می RFID اهیسنسوراه یا تگ

اهی توسعه شهر ر و اربمحور ربای مدرییت نیازمندیمحومحور، دادهاینترنت اشیای شبکهگوهن 
کارانهوشمند توسعه یافته 6اند )جین و هم اساس رد زمینه شهر هوشمند، رباین (.2014، 

گان رد پشتزریساخت صحنه مشغول هب اهی فناوراهن اینترنت اشیا هب دور از دید هم
شهرنشینی را ارتقا دهند، فعالیت هستند ات عملیات و کارکرداهی مختلف جامعه و کیفیت 

بینیاهی آینده شهراه پیشرت نمایند و ربای نیازمندیاهی روزمره مردم را آسانفعالیت
کاران،   (.2016؛ بیبری و کرگستی، 2015اهی الزم را انجام دهند )آل فقها و هم

                                                      

1 Ubiquitous Computing 

2 Ambient Intelligence 

3 Internet of Things 

4 Sentient Computing 

اهی جدید مدرییت شهری، خصوصاً شهر هوشمند، رد گرو شناخت موفقیت مدل
اهی شهری است. وکاراهی افوابنیان رد نظامد کسبمناسب از کاررب

اهی پیشرفته اطالعات و ارتباطات وکاراهی افوابنیان که رباساس فناوریکسب
رزیی شوند از ظرفیت بسیار باالیی ربای نظارت، ارزیابی و ربانمهطراحی و اجرا می

ته جهان ردصددند ات با یاف اساس شهراهی توسعهباشند. ربایناهی شهری ربخوردار میساماهن
رب فناوری اطالعات و تغییر رویکرد راهبردی خود نسبت هب توسعه شهری و با تکیه

وکاراهی سوی توسعه هموار نمایند. کسباهی هوشمند، راه خود را هبحلارتباطات و راه
فرو آفرینی بیشتر رد شهراهی هوشمند کمک نمایند )توانند هب ارزشافوابنیان هب هس روش می

کاران  (.2013، 7و هم

گاره -  رسانی، توزیع و حاکمیتاهی جدید تولید، خدمتایجاد اربان

 ت مختلف اهی اجتماعی و نهادی از جهاتحول انواع سازمان -

منظور ارتقای کیفیت تصمیمافزایش آگاهی عمومی رد ابعاد مختلف هب -
 گیری و رفتار فردی 

( هب 2014را از دیدگاه افرست ) وکاراهی افوابنیاناهی کسباهم حوزه 2شکل 
 کشد.تصوری می

5 Bibri & Krogstie 

6 Jin et al. 

7 Ferro et al. 
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ه1شکل  حوز ز  ا خی  کسب: رب لیت  فعا ی  )واه ست  فرا از  نقل  ن هب  نیا ب ی افوا 20کاراه 14) 

بلوغ شهر هوشمند )شامل الهدر و  راستا رباساس مرور پیشینه اگرچه چندین مدلرداین
کاران 1هم 2(، کالرک2009)   کاران2013)   3(، کنیلی و هم 4(، اربنتاید2014)   (2014 ،)

5انداز اپیدارچشم 6(، مانی و شانخادیپ2014)  کاران2015)  7(، آفونسو و هم  (2015 ،)
گاه سازمان ملل متحد 8دانش 9( و کراچی و بنابات2016)  اند اما (( توسعه یافته2018)  

کور توضیح داده نشده که این اقدامات چگوهن باید با ارثبخشی اهی مذیک از مدلتقریباً رد هیچ

                                                      

1 Al-Hader et al. 

2 Clarke 

3 Kenneally et al. 

4 Urbantide 

5 Sustainability Outlook 

نظران قبول اجرا شوند. همچنین ژپوهشی وجود ندارد که با اجماع نظر بین صاحباقبل
اهی هوشمندسازی شهری قرار عنوان مبنای کار ژپوهشگران و مجریان رپوژهاین حوزه، هب

اند. ضمناً یی هستند که رد عمل هب کار گرفته نشدهاهاه صراًف نظرهیگرفته باشد و بعضاً این مدل
گاه اند و هیچاهی مرتبط با این مقوله رپداختهاهی مذکور همواره هب بخشی از حوزهژپوهش

کار روشنی رد خصوص نحوه ایجاد انسجام بین کسب کاراهی افوابنیان رد بستر شهر وراه

6 Mani & Shankhadeep 

7 Afonso et al. 

8 United Nations University 

9 Korachi & Bounabat 
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اهی بلوغ شهر هوشمند و ربای پیوند مدلاند. ردواقع چارچوب مناسبی هوشمند اراهئ نکرده
(، مدل 2004، 1وکار )استروالدروکار )شامل بوم مدل کسباهی توسعه کسبمدل

کاران 2استاف ( و 2013، 5ساوی و رپریا)ال  4(، مدل ویسور2008، 3)بومن و هم
کارانازبار نقشه اند. این رد حالی (( طراحی نشده2013، 6کشی ارزش )بوکن و هم
اهی بلوغ و شناسایی ه پس از ارزیابی سطح هوشمندی هر شهر با استفاده از مدلاست ک

کاری هباهی موجود، میکاستی کاراهی فناوراهن رد جهت ومنظور توسعه کسببایست راه
کاف اهی اساس فقدان پیوند نظری میان مدلشده اراهئ شود. ربایناهی شناساییرفع ش

کاف ژپوهشی شناسایی شده وکار هبل کسبتوسعه شهر هوشمند و ارزیابی مد عنوان ش
 است و رد ژپوهش حاضر موردتوجه وژیه قرار گرفته است.  

 

 شناسی ژپوهشروش 3

بایست نوع ژپوهش رب مبنای اهداف شناسی ژپوهش، میپیش از توصیف روش
نظر هدف رد پنج گوهن اکتشافی، توصیفی، تبیینی، اه از نقطهآن مشخص شود. ژپوهش

اهی اساس ژپوهش حاضر ذیل ژپوهششوند و رباینبندی میبینی، تجوزیی طبقهپیش
کار و دستورالعملی ربای مسئلهتجوزیی تعریف می ای شود. رد  ژپوهش تجوزیی، راه

                                                      

1 Osterwalder 

2 STOF 

3 Bouwman et al. 

4 VISOR 

5 El Sawy & Pereira 

راستا هدف ژپوهش حاضر، تجوزی مدلی ربای شود؛ رداینمشخص طراحی و اراهئ می
باشد. بلوغ هوشمندی شهر می وکاراهی افوابنیان متناسب با سطحانتخاب کسب

شناسی علم طراحی رد دستور کار قرار گرفته اساس با توجه هب فقدان مدل مشاهب، روشرباین
 است.

محور است که با هدف شناسی علم طراحی یک روش ژپوهش خروجیروش
اه تمرکز اه، رب روی بازطراحی و توسعه آناه و نظاماه، مدلارتقای عملکرد چارچوب

شود و یک روهی شناسی، یک مسئله طراحی رد نظر گرفته میابد. ردواقع رد این روشیمی
؛ کوشلر 2004، 7شود )وایشناوی و کوشلرمشخص ربای اپسخگویی هب مسئله مذکور طراحی می

 (.2008،  8و وایشناوی

شناسی علم طراحی، مسیراهی سازی روشاهی پیادهربای فرآینداه و فعالیت
 -1اهی اهی پیشنهادی متشکل از گاماساس یکی از چارچوباند. رباینمختلفی ذکر شده

باشد )وایشناوی و کوشلر، گیری مینتیجه -5ارزیابی و  -4توسعه،  -3پیشنهاد،  -2آگاهی، 
اساس با انطباق این چارچوب با مسئله ژپوهش حاضر، (. رباین2006، 9؛ اتس2004

 حی شده است:سازی ژپوهش طرااهی زری ربای پیادهگام

6 Bocken et al. 

7 Vaishnavi & Kuechler 

8 Kuechler & Vaishnavi 

9 Oates 
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وکار و بلوغ شهر هوشمند )فصل اهی ارزیابی کسبآگاهی: شناسایی مدل -
4) 

وکار و بلوغ شهر هوشمند اهی مناسب ارزیابی کسبپیشنهاد: انتخاب مدل -
 (5)فصل 

 (6توسعه: طراحی مدل مفهومی ژپوهش )فصل  -

 (7سازی مدل مفهومی ژپوهش رد موردمطالعه )فصل ارزیابی: پیاده -

( و اراهئ 8فصل ری: بحث پیرامون مدل مفهومی ژپوهش )گی نتیجه -
 (9پیشنهاداهی ژپوهشی و کارربدی )فصل 

فرد و انییشناسی ژپوهش حاضر رباساس چارچوب پیاز ژپوهش )دابنارباین روش
کاران،   ( هب شرح زری است:1383هم

 گرایاهن(مبانی فلسفی ژپوهش: رپاگماتیسم )عمل -

 اهی ژپوهش: کارربدیگیریجهت -

 رویکرداهی ژپوهش: قیاسی -

 گرایی(شناسی ژپوهش: آمیخته )غلبه کیفیروش -

 ای و میدانی اه: کتابخاهنروش گردآوری داده -

 شناسی علم طراحیراهبرداهی ژپوهش: روش -

 اهداف ژپوهش: توصیفی -

 اه: اسناد و مدارک و رپسشنامهازباراهی گردآوری داده -

اه رد ژپوهش حاضر اسناد و مدارک و رپسشنامه است. گیری دادهازبار اندازه
ای، مدارک و مقاالت اسایاهی شاخص آیبندیاساس از آمار و رتبهرباین

ساخته رد این ژپوهش استفاده شده است. روش مورداستفاده و همچنین رپسشنامه محقق
اساس مبانی یدانی بوده است؛ رباینای و م اهی کتابخاهناه هب روشآوری دادهجمع

نظری ژپوهش هب روش کتابخاهن ای گردآوری شد و ربرسی نموهن موردی نیز با تکمیل 
نفعان این اهی هب صورت میدانی انجام پذریفت. جامعه آماری و ذیرپسشنامه

وکاراه، وکاراهی افوابنیان، متخصصان تحلیل کسبگذاران کسبژپوهش را سرماهی
دهند. ان، مدریان شهری و ژپوهشگران شهر هوشمند و فناوری تشکیل میکارآفرین

منظور و جهت انتخاب بهنرین نموهن موردنظر از جامعه آماری، یکی از شرکت اهی بدین
افوابنیان کشور )شرکت والکس(، ربای ربرسی بیشتر هب عنوان نموهن موردی انتخاب 

گذاری عدادی از متخصصان سرماهیشد و نظرسنجی از مدریان ارشد این سازمان و ت 
کاراهی دیجیتال ربای تحلیل محیط داخلی شرکت نظرسنجی با استفاده از وکسب

ساخته رد دستور کار قرار گرفت. بنارباین نموهن آماری ژپوهش حاضر رپسشنامه محقق
شامل مدریان ارشد شرکت والکس و همچنین هس نفر از متخصصان سرماهی گذاری 

گیری هدفمند انتخاب شدند. متغیراهی باشتد که با روش نموهنکار میوکسب
باشند که اهی پیش رو میشده رد فصلگیری ژپوهش حاضر شامل متغیراهی مطرحاندازه

 شامل موارد زری است:
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 2سیدیمتغیر( و مدل آی 5) 1آیامآیربرسی رابطه بین مدل سی -
 متغیر( 9)

وم مدل کسب و متغیر ب  10)ربرسی محیط داخلی شرکت مورد مطالعه  -
 کار(

متغیر  9نتخابی )اربرسی محیط خارجی شرکت مورد مطالعه رد دو شهر  -
 آی(امآیسی

اهی مختلف بنارباین و با توجه هب تکراری بودن تعدادی از متغیراه رد بخش
کارگیری نظر خبرگان و مدریان  24ژپوهش، این ژپوهش هب اندازه گیری  متغیر با ب

گیری متغیراه رد بخش رابطه ورد مطالعه رپداخته است. مقیاس اندازهارشد شرکت م 
ای و ربرسی ارتباط میان متغیراه بندی هب صورت مقایسهبین مدل بلوغ و شاخص رتبه

بوده است و رد بخش تحلیل محیط داخلی هب صورت امتیازدهی از طیف صفر الی صد 
داخلی عدد صد شود. سپس از  انجام شده است؛ هب نحوی که جمع معیاراهی کل محیط

این نموهن آماری خواسته شده است که پس از مشخص کردن ضریب اهمیت هر متغیر، 
 4الی  1هب میزان عملکرد شرکت مورد مطالعه مستقل از ساری متغیراه عددی بین 

اختصاص دهند ات وضعیت شرکت رد محیط داخلی مشخص شود. رد بخش محیط خارجی نیز، 
آی مستقیما هب عنوان نمرات این امآیاهی شاخص سیگیریاندازه آمار و اراقم و

بخش استفاده شده است ولی ضرایب اهمیت این متغیراه )با توجه هب ماهیت شرکت 

اه و با استفاده از نظر خبرگان فرد( مجدد از طریق رپسشنامهافوابنیان و بسته هب نیازاهی منحصرهب
                                                      

1 CIMI 

2 IDC 

نفر از مدریان  10حجم نموهن و جامعه آماری موردنظر  گیری شده است. از آنجا کهاندازه
باشد، طبق جدول مورگان می بایست تمامی این اعضا رد امر رپ ارشد شرکت می

کاری کردند. رباین اساس، کردن رپسشنامه مشارکت نمایند که خوشبختاهن تمامی آانن هم
ای رعددی و مقایسهشده بخش محیط داخلی ) با توجه هب ماهیت غی اهی تکمیلرپسشنامه

3اساسپیافزار اسمتغیراه( رد رنم وارد شد. رد ادامه روایی و اپیایی چارچوب مورد  
اساس روایی ژپوهش با توجه هب نظرات چند تن از خبرگان ارزیابی قرار گرفت. رباین

ربای آلفای  0.83این حوزه مورد اتیید قرار گرفت. همچنین دستیابی هب میزان 
 اه بود.ن اپیایی رپسشنامهکرونباخ مبی 

 

3 SPSS 
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وکار و بلوغ اهی ارزیابی کسبشناسایی مدل 4
 شهر هوشمند

 وکاراهی کسبشناسایی مدل 4.1

 2(، مدل استاف2004، 1وکار )استروالدربا مرور پیشینه، چهار مدل بوم مدل کسب
کاران ( و ازبار 2013، 5ساوی و رپریا)ال  4(، مدل ویسور2008، 3)بومن و هم

کارانکشی انقشه  (.1( شناسایی و مرور شدند )جدول 2013، 6رزش )بوکن و هم

 

 وکاراهی کسباهی تحلیل مدل: روش1جدول 
کاران ، (2004وکار )استروالدر ، بوم مدل کسب کاران ،  کشی ارزش )بوکنازبار نقشه (2013ساوی و رپریا ، مدل ویسور  )ال 2008 مدل استاف  )بومن و هم  (2013و هم

 

مشتری
 

 ارزش پیشنهادی

 اهی توزیعکاانل

 روابط با مشتری

 اهی ردآمدیجریان

 منابع کلیدی

 اهی کلیدیفعالیت

 شرکای کلیدی

 خدمات حوزه
مشتری

 

 گروه هدف

 ارزش پیشنهادی

 پیشنهاد خدمات

 میزان استفاده

 رسانیتالش ربای خدمت

 روابط با مشتری

 مارتیسی با سطراهی
گاه  دانش

مشتریان
 

 گذاران و سهامدارانسرماهی

 کارکنان

 زیستمحیط

 جامعه

 دولت

 ارزش پیشنهادی
 روابط با مشتری

مشتریان
 

 شده ربای مشتریارزش خلق

 ردک مشتری از ارزش

 تجرهب مشتری

 اهاهی آنخدمات و وابستگی

کیفیت تجرهب مشتری
 

                                                      

1 Osterwalder 

2 STOF 

3 Bouwman et al. 

4 VISOR 

5 El Sawy & Pereira 

6 Bocken et al. 
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 فناوری حوزه ساختار هزینه

 کارآمدی فناوراهن

 معماری

 اهی توزیعکاانل

 اهاپلیکیشن

 ازباراه

 اهزریساخت

 سازمانی حوزه

 بازیگران صنعت

 اهی بازیگرانمنابع و اقبلیت

 آفریناهی ارزشفعالیت

 اهی راهبردیاولویت

 قرارداداه

 مالی حوزه

 اهگذاریسرماهی

 اههزینه

 ردآمداه

 ریسک

گاه  اهبن

 رساهن

 اهیو ستون

 شدهارزش ردیافت
 ارزش انبودشده

 رفتهارزش ازدست

 آفرینیفرصت ارزش

 

 زریساخت

 منابع کلیدی

 زریساخت فناوری اطالعات

 فناوری

لجستیک
 

 گذاری فناوریسرماهی

 مدل عملیاتی

 اهی سازمانیوژیگی

 شرکای اصلی

 اهی توزیعکاانل

 ی ارزششبکه

 اهی مرتبطفعالیت

 ذینفعان شبکه

 مدل ردآمدی

 اهی مالیجنبه

 ردآمدیاهی جریان

 مدل مالی

 اهی مالیجریان

 

 اهی ارزیابی بلوغ شهر هوشمندشناسایی مدل 4.2
 (.2مدل ارزیابی بلوغ شهر هوشمند شناسایی و ربرسی شدند )جدول  9رب مرور پیشینه، با تکیه
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ل  ل2جدو مد ح  سطو سی  هش: ربر نه ژپو شی ی پ رد  شمند  هو شهر  بلوغ  ی   اه

 تعداد سطوح شرح مدل ژپوهشگران ردیف
رضه نمودهمرحله 5با تأکید رب نقش داده رد شهراهی هوشمند، مدل بلوغ  (2018کراچی و بنابات ) 1  سطح 5 است. ای را ع

2 
گاه سازمان ملل متحد  دانش

(2016) 
کاتلند را رب مبنای  اه را مقایسه و این مدل معیار ربرسی نموده 9 مبنای معیار و هند را  رب 5مدل بلوغ شهراهی اس

 کرده است.

کاتلند رد  هند رد  سطح و مدل 5مدل اس
 سطح 4

رضه نموده است.معیار، مدل بلوغ شهر 10با تأکید رب خدمات شهری و رب مبنای  (2014انداز اپیدار )چشم 3  سطح 4 ی را ع
رضه نمودمعیار، مد 7شهراهی هند و رب مبنای  با تأکید رب هوشمندسازی (2015مانی و شانخادیپ ) 4  سطح 5 است. هل بلوغ شهری را ع
کاران ) 5 موده است.ن اهی شهر اپیدار، چارچوب توسعه شهر اپیدار را تشریح اهی شهر اپیدار از پلتفرمبا تفکیک حوزه (2014کنیلی و هم

 5ات  1طیف پیوسته  
کاتلند و ردبا تأکید رب  (2014اربنتاید ) 6 رضه نموده است.محوزه مختلف  5هوشمندسازی شهراهی اس  سطح 5 دل بلوغ شهری را ع

رضه 5اهی شهری و رد با تأکید رب اهمیت تحلیل داده (2013کالرک ) 7 نموده است. حوزه مختلف مدل بلوغ شهری را ع
 سطح 5 

کاران ) 8 رضه نموده است.ممعیار  11شهراهی ربزیل و رب مبنای  با تأکید رب هوشمندسازی (2015آفونسو و هم  سطح 5 دل بلوغ شهری را ع
کاران ) 9  سطح 5 رضه نموده است.ع اهی توسعه شهری و اپیداری شهری هرم توسعه شهر هوشمند را با تأکید رب گام (2009الهدر و هم

 

اهی مناسب ربای ارزیابی انتخاب مدل 5
 شهر هوشمند وکار و بلوغکسب

 وکار مناسبانتخاب مدل کسب 5.1

اهی رتین و رپکارربدرتین روش طراحی و ارزیابی مدلوکار رایجبوم مدل کسب
کارانکسب وکار تبدیل ( و هب زبان مشترک مدل کسب2017، 1وکار است )اهکر و هم

                                                      

1 Haaker et al. 

ظر ن  محیطی را ردآنکه این مدل محدودیتی دارد که جنبه اجتماعی و زیستشده است. حال
گیرد. مدل استاف رب مشتری و شبکه ارزش متمرکز است و چهار حوزه را ربرسی نمی
کند. همسویی اراهئ هب مشتری را ارزیابی میکند. از سوی دیگر مدل ویسور ارزش اقبلمی

آورد. ردنهایت اهی اپیین را هب ارمغان میپنج حوزه مدل ویسور خلق ارزش باال با هزینه
کند اما هب دیگر آفرینی را از منظراهی مختلف ربرسی می، ارزشکشی ارزشمدل نقشه

کند. البته گیرند توجهی نمیوکار که رد دیگر رویکرداهی مدنظر قرار میاهی مدل کسبجنبه
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محیطی را رد اهی اجتماعی و زیستکشی ارزش مؤلفهذکر است که ازبار نقشهشایان

 نماید.اه وارد میتحلیل

وکار، بوم اهی کسبشده ربای ارزیابی مدلاهی معرفیاهی مدلیبا توجه هب وژیگ 
عنوان مدل مناسب ربای ژپوهش حاضر انتخاب شده است. این وکار هبمدل کسب

اهی کند و حوزهصورت جداگاهن و مستقل ربرسی میمدل پیشنهاداهی نوآوراهن را هب
این رویکرد  دفعات بیان شده کهدهد. رد تحقیقات هبمتعددی را پوشش می

وژیه رد فضای وکار هباهی کسبرپکارربدرتین و مشهوررتین مدل ربای ارزیابی مدل
(. همچنین هب لحاظ 2014، 2؛ آلیخنا2013، 1اهی بدیع است )ویلر و نیلیکارآفرینی و ایده

اتکنون رد بسیاری از  -اهی ژپوهش حاضر است رتین جنبهکه یکی از مهم -کارربدی 
و غیره( هب   4، اریکسون3ام بیگ و مهم رد دنیای واقعی )نظیر آیاهی زبرشرکت

خدمت گرفته شده است و از آزمون موفق بیرون آمده است. این مدل، توصیفی 
کند )استروالدر، وکار اراهئ میمدل کسب دهندهاهی تشکیلواضح و شفاف از مؤلفه

2004.) 

                                                      

1 Weiller & Neely 

2 Aljēna 

3 IBM 

اه با رویکرد بهبود سودآوری دلوکار رب ارزیابی متمرکز نسخه اصلی بوم مدل کسب
اهی انتفاعی یکی از ذینفعان هستند و اه و سازماناست. رد رپوژه شهر هوشمند، شرکت

زیست و غیره دیگر ذینفعان اصلی هستند. بنارباین حال جامعه، دولت، محیطردعین
عی زیست، بهبود کیفیت زندگی شهروندان، عدالت اجتماعواملی از جمله حمایت از محیط

وکاراه از اهمیت و مسئولیت اجتماعی از جمله مواردی هستند که رد کنار سودآوری کسب
تواند صراًف با هدف وکاراه رد بستر شهر هوشمند نمیباالیی ربخوردارند. ارزیابی کسب

جانبه اه انجام شود، چرا که مأموریت اساسی مدرییت شهری رافه همهسودآور بودن آن
محیطی اهی اجتماعی و زیستاساس جنبهیدار شهری است و ربایناپ شهروندان و توسعه

وکار راستا نسخه دیگری از بوم مدل کسبباشند. رداینای ربخوردار میاز اهمیت وژیه
اهی دولتی و غیرانتفاعی از سوی مؤلفان اصلی معرفی شده است ربای سازمان

آن است که رد مدل  (. تفاوت اصلی این دو نسخه2010، 5)استروالدر و پیگنور
غیرانتفاعی، دو اپرامتر هب اپرامتراهی مدل اضافه شده است: منافع اجتماعی و 

نمای کلی بوم مدل  2محیطی. شکل اهی اجتماعی و زیستمحیطی و هزینهزیست
 دهد. وکار غیرانتفاعی را نشان میکسب

4 Ericsson 

5 Osterwalder & Pigneur 
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کسب2شکل  مدل  بوم  کلی  ای  نم و:  لتی  کاراهی دو ،  و و  یگن پ و  لدر  ستروا ا عی ) تفا ن 20غیرا 10) 

 

 انتخاب مدل مناسب ارزیابی بلوغ شهر هوشمند 5.2
اهی بلوغی هستیم که اواًل رد حوزه شهر رت عنوان شد که رد این جستجو، هب دنبال مدلپیش

ته هوشمند داش زیابی عملکرد و بهبود شهر هوشمند مطرح شده باشند و اثنیاً رویکردی جامع هب ار
 صورت موردی هب طراحی مدل رپداخته یا شهراهیباشند. بنارباین ابتدا منابعی که هب

اساس هس مدل شدند و رباین اند حذفهوشمند را با رویکرد افقد جامعیت ربرسی کرده
 دند:شاهی مرجع شهر هوشمند انتخاب عنوان مدلهب

عریف و ت  سی ربای ارزیابیدیمدل بلوغ شهراهی هوشمند آی -
 ( 2013اقدامات اجرایی رد مسیر بلوغ )کالرک، 
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: :استفاده از مدل بلوغ ربای ارزیابی 1مدل بلوغ شهراهی هوشمند ربزیل -
کاران،    (2015و مقایسه انرباربی رد شهراهی هوشمند )آفونسو و هم

 ( 2014انداز اپیدار، )چشم 2مدل بلوغ دولت هند -

رتین مدل ربای ارزیابی شدند ات مناسباهی بلوغ اساس رد ادامه مدلرباین
ژپوهش انتخاب شود. ربای این منظور از چارچوبی مبتنی رب اصول طراحی مدل ادامه

اهی بلوغ، بهبود کیفیت طورکلی هدف اصلی مدلاهی بلوغ استفاده شده است. هب

اساس، اه و کاهش هزینه است. رباینفراینداه، افزایش کارایی اجرای فعالیت
اهی بلوغ رباساس اصولی انجام شود که تحقق این هدف را یست طراحی مدلبامی

اهی بلوغ مدل  4( اصول طراحی2011) 3تضمین کند. رد ژپوهش اپپلباس و رگلینگر
( اصول طراحی 2( اصول طراحی اساسی؛ 1اند: بندی شدهمعرفی و رد هس گروه تقسیم

.  6تجوزیی ( اصول طراحی ربای اهداف3؛  5ربای اهداف توصیفی
اساس رد ژپوهش حاضر هس مدل منتخب با چارچوب اصول طراحی ارزیابی رباین

 (.3اند )جدول شده

 
ل  ل3جدو مد حی رد  طرا صول  بی ا ارزیا شمند:  هو اهی  شهر بلوغ  نتخب  م ی   اه

 مدل بلوغ دولت هند زیلمدل بلوغ شهراهی هوشمند رب سیدیآی انم گروه

 اصول طراحی اساسی

 * * * قلمرو کارربد

 * * * نیازاه ربای اجراشرایط و پیش

 * * * هدف استفاده

 * * * مخاطبان هدف

صحت و اعتبار مدل
  *  

 * * * گریتوصیف

 * * * تعریف سطوح

    تعریف مسیر بلوغ

                                                      

1 Br-SCMM 

2 SO-SCMM 

3 Pöppelbuß & Röglinger 

4 Design Principles 

5 Descriptive 

6 Perscriptive 
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 اصول طراحی ربای اهداف توصیفی

 * *  ختلف بلوغ شهریسطوح م معیار ارزیابی اقبل اتئید ربای 
 * * * 1مدل روهی

 * *  ابیراهنمایی ربای استفاده از معیار ارزی
    یطراهنمایی ربای انطباق معیاراه با شرا

  *  اعتبار مدل و روش ارزیابی

 اصول طراحی ربای اهداف تجوزیی

   * معیاراهی بهبود ربای هر سطح بلوغ
    بندی اقداماتاولویت

   * مدل روهی
    ابیراهنمایی ربای استفاده از معیار ارزی

    یطراهنمایی ربای انطباق معیاراه با شرا
    اعتبار مدل و روش ارزیابی

 

وکاراه رد هوشمندسازی شهراه اهی بلوغ رد ارزیابی کسبکارربد مدل ژپوهش حاضر جنبه
اهی بلوغ تغییر وضعیت و بهبود یک اشاره شد، مدلطور که کند. همانرا ربرسی می

اساس ابتدا باید کنند. ربایننظام را از وضعیت فعلی هب وضعیت مطلوب مدرییت می
شده، مسیر اهی اراهئحلوضعیت فعلی شناخته شود و سپس با انتخاب صحیح از میان راه

اهی لی، از مدلاساس ربای شناخت وضعیت فع سوی بهبود هموار کرد. رباینرا هب
شود. رد تحقیقات متعددی هب این موضوع اشاره شده ربداری میبلوغ موجود بهره

سی ربای شناسایی وضعیت موجود مناسب دیاست که مدل بلوغ شهر هوشمند آی

                                                      
1 Procedure Model 

2 Torrinha & Machado 

گاهی )رتینها و ماچادوباشد و رد ژپوهشمی اهی ( و همچنین رپوژه2017، 2اهی دانش
عنوان بهترین مدل ( نیز هب2014ر جهان )اربنتاید، شهر هوشمند رد سراس  اجراشده

اهی فناوراهن و غیرفناوراهن را کارربدی از آن یاد شده است. این مدل حوزه
اه و دهد. از سوی دیگر، این مدل رب نوآوریموازات یکدیگر پوشش میهب

اهی حلوکاراهی افوابنیان تمرکز دارد چرا که رب این رویکرد تأکید دارد که راهکسب
 باشند.شهراهی هوشمند می رتین محرک توسعههوشمند مبتنی رب افوا اصلی
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 طراحی مدل مفهومی ژپوهش 6

سی تلفیق دیوکار با مدل بلوغ شهر هوشمند آیرد ژپوهش حاضر بوم مدل کسب
راستا، از بوم وکاراهی شهر هوشمند طراحی شود. رداینشده ات مدلی ربای ارزیابی کسب

وکار و مالحظات مرتبط با عملکرد و وکار ربای ارزیابی وضعیت کسبمدل کسب
شود. مدل بلوغ شهراهی هوشمند می آفرینی آن ربای مشتریان هدف استفادهارزش

وکار و همچنین تأثیر متقابل سی ربای ارزیابی عوامل محیطی تأثیرگذار رب کسبدیآی
شود. ربآیند این دو مدل با استفاده از رویکرد وکار رب عوامل محیطی استفاده میکسب

کان اولویت1گیری راهبردی سواتتصمیم  گیری ربای اجرایبندی و تصمیم، ام
 آورد. اهی مبتنی رب افوا رد شهراهی هوشمند را فراهم میحلراه

 وکارتحلیل محیط داخلی با استفاده از بوم مدل کسب 6.1
کند وکار را توصیف میآفرینی کسبوکار منطق و بنیان ارزشمدل کسب

اهی دولتی و وکار ربای سازمان(. بوم مدل کسب2010)استروالدر و پیگنور، 
وکاراهی اهی کسباه و شایستگیژپوهش حاضر با هدف ارزیابی اقبلیت غیرانتفاعی، رد

خاب شده آفرینی ربای جامعه و شهروندان شهر هوشمند انت مبتنی رب افوا ربای ارزش
وکار را توصیف است. این مدل رد اقلب ده مؤلفه، منطق ردآمدزایی کسب

 کند:می

مشتریان هدف .1
 

                                                      

1 SWOT 

 ارزش پیشنهادی .2

 اهکاانل .3

 تریانروابط با مش  .4

 اهی ردآمدیجریان .5

 منابع کلیدی .6

 اهی کلیدیفعالیت .7

 شرکای کلیدی .8

 ساختار هزینه .9

 زیستیحیطم اهی اجتماعی و هزینه .10

تحلیل محیط بیرونی )تحلیل آمادگی شهر هوشمند( با استناد هب  6.2

 سیدیمدل بلوغ شهراهی هوشمند آی

تی، سی پنج مرحله بلوغ را ربای شهراه متصور است: شهر سن دیمدل آی
شده. همچنین ارزیابی و مقایسه شده و بهینهسازی، استانداردسازی، مدرییتفرصت

پذرید. اهی مرتبط با هر بعد صورت میشهراهی هوشمند رد این مدل رباساس پنج بعد و حوزه
منظور سی هبدیاه را مبنا قرار داده و از نتایج مدل آیژپوهش حاضر این ابعاد و حوزه

اهی گذاری و اجرای رپوژهادگی شهر هوشمند ربای سرماهیارزیابی سطح آم
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سی هب شرح دیوکاراهی( مبتنی رب افوا استفاده کرده است. ابعاد مدل آی)کسب
 زری است:

 بعد راهبرد .1

 بعد فرهنگ .2

 بعد فراینداه .3

 بعد فناوری .4

 بعد داده .5

تحلیل محیط بیرونی )تحلیل آمادگی شهر هوشمند( با استناد هب  6.3

ای اسایوکار آیبندی مدرهس کسبرتبهشاخص 
 آی(امآی)شاخص سی

یکی از ارکان اصلی مدل مفهومی ژپوهش حاضر، ربرسی وضعیت آمادگی شهر هوشمند رد 
اهی مختلف شهر، رد تحلیل محیط اه و تهدیدات بخشحال حاضر و استفاده از فرصت

باشد. ی افوابنیان میوکاراهگذاری رب کسببیرونی و ربرسی مناسب بودن سرماهی
سی، و همچنین نیاز هب دیاهی ارزیابی موسسه آیحال، با توجه هب فقدان دادهبااین

ربرسی جامع شهراه ربای ارزیابی وضعیت بلوغ آانن، بخش سوم این مدل هب کمک 
ای تدوین شده است. الزم هب ذکر است که اسایبندی موسسه آیشاخص رتبه

                                                      

1 Giffinger 

2 IMD 

باشد و بندی شهراهی هوشمند جهان نمیها شاخص رتبهآی، تن امآیشاخص سی
کارانشاخص ، 1اهی دیگری نیز، از جمله شاخص شهراهی هوشمند ارواپ )گیفینگر و هم

دولت شهر هوشمند  50( و شاخص 2020، 2دیام(، شاخص شهر هوشمند )آی2007
نتخابی اساس شاخص ا( نیز وجود دارند. رباین2018، 3اهی شهر هوشمندجهان )دولت

باشد که هب چند دلیل ای میاسایوکار آیربای این بخش، شاخص مدرهس کسب
رتین دلیل، عرضه و انتشار سالیاهن این عمده انتخاب شده است. دلیل اول و مهم

روزرسانی است. دهد شاخص انتخابی همواره رد حال هبشاخص است که نشان می
شده لیان پیش یکی از شهراهی ربرسیاهی قبل ژپوهش حاضر، تهران ات ساطبق بخش

هب بعد، شهری از اریان رد این لیست قرار  2019که از سال این شاخص بود ردحالی
ندارد. نکته دوم رد انتخاب این شاخص، معیاراهی جامع و فراگیر است که نسبت هب 

د دولت شهر هوشمن 50اهی گیرند. شاخصرتی را ردربمیاهی دیگر، ابعاد گستردهشاخص
که بیشتر هب مباحث سیاسی و دولتی اختصاص دارند و شاخص شهر هوشمند شرکت 

باشد که چندان هب ایجاد مدل مفهومی دی نیز شامل دو بخش ساختاراه و فرآینداه میامآی
آی، انتشار امتیازات و امآینماید. دلیل سوم انتخاب شاخص سیکمک نمی

باشد. اهی سالیاهن این موسسه میرد گزارش شده،اهی تمامی شهراهی ربرسیبندیرتبه
شده بندی شهراهی هوشمند جهان و نمرات ثبتای، هرساله فهرستی از رتبهاسایآی

توان مدل مفهومی اه میکند که با استفاده از آنهر معیار و زریمعیار ربای هر شهر اراهئ می
 ژپوهش موردنظر را هب طراحی و ثمر رساند.

3 smartcitygovt 
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آی، رباساس مطالعه تعداد زیادی از تجارب امآیص سیمدل مفهومی شاخ 
اد اهی عمیق با رهبران شهری، کارآفرینان، افرموفق شهر هوشمند رد جهان و مصاحبه

اه )تشخیص وضع ای از گامآکادمی و متخصصان خبره هب دست آمده است و مجموهع
منظور تحلیل اساس هبشود. رباینسازی آن( را شامل میموجود، توسعه راهبرد و پیاده

 اند:وضعیت ابعاد کلیدی، معیاراهی زری پیشنهاد شده

 سرماهی انسانی .1

همبستگی اجتماعی .2
 

 اقتصاد .3

 حکمرانی .4

 زیستمحیط .5

 ونقلپویایی و حمل .6

 شهرسازی .7

 المللیرزیی بینطرح .8

 فناوری .9

                                                      

1 IE 

2 IFE 

 کارگیری مارتیس سواتارزیابی راهبردی با هب 6.4

بایست دو مارتیس ارزیابی عوامل ابتدا می، 1خارجی -ربای تهیه مارتیس داخلی 
 -تهیه شوند. سپس، با رتسیم  مارتیس داخلی  3و مارتیس ارزیابی عوامل خارجی 2داخلی

شود که شرکت نواپی پیشنهادی آمده، مشخص میدسترب امتیازاهی هبخارجی با تکیه
پیرامونی چه  نسبت هب استفاده از عوامل داخلی خود و با رد نظر گرفتن عوامل خارجی

وکار ) اساس رد مدل پیشنهادی ژپوهش حاضر از بوم مدل کسبوضعیتی دارد. رباین
وکار یک استاراتپ پیشنهادی( و اه و مدل کسبعنوان عامل داخلی و انشی از ایدههب

کننده وضعیت محیط بیرونی عنوان عامل خارجی و بیانسی )هبدیمدل بلوغ آی
 گردد.وکاراهی افوابنیان استفاده میبسازمان( ربای ارزیابی کس 

 مارتیس ارزیابی عوامل داخلی 6.4.1
اهیی از بوم مدل با توجه هب ماهیت ژپوهش پیش رو، مارتیس عوامل داخلی شامل مؤلفه

راستا پس اند. رداینوکار است که رباساس نظر خبرگان، اهمیت بیشتری داشتهکسب
بی عوامل داخلی، ابتدا هب هر یک از از فهرست کردن عوامل داخلی رد مارتیس ارزیا

شود، اهمیت( ات یک )بسیار مهم( اختصاص داده میاه ضریبی از صفر )بیاین مؤلفه
شود. رد ادامه ربای ربرسی محیط داخلی )وضعیت  1که مجموع ضرایب عدد نحویهب

گیرد. وکار رد اختیار خبرگان قرار میوکار(، رپسشنامه ابعاد مدل کسبکسب
گذاران و مثال رد اختیار سرماهیعنوانتوان هبراستا این رپسشنامه را میرداین

وکار پیشنهادی گذاری قرار داد ات هب تکمیل آن با استناد هب مدل کسباهی سرماهیصندوق

3 EFE 
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اساس هب ابعاد بوم شرکت افوابنیان متقاضی جذب سرماهی بپردازند. رباین
طریق یابد ات بدینی( امتیازی تخصیص می)عال  4)ضعیف( ات  1وکار مذکور از کسب

کار مشخص شود. البته رد وارثبخشی راهبرد کنونی شرکت رد مؤلفه مذکور مدل کسب
بایست موردتوجه قرار گیرد. امتیازدهی عالوه رب شرکت، صنعت موردنظر نیز می

عنوان نقاط قوت و ابعاد هب 2.5رباساس امتیازات، ابعاد دارای امتیاز بیش از 
شوند. ردنهایت مجموع عنوان نقاط ضعف انتخاب میهب 2.5دارای امتیاز کمتر از 

 خارجی مورداستفاده قرار گیرد. –شود ات رد مارتیس داخلی نمرات عوامل داخلی محاسبه می

 مارتیس ارزیابی عوامل خارجی 6.4.2

ل با بایست این مدسی، ابتدا میدیاهی مدل آیرد این مرحله با توجه هب فقدان داده
اساس از معضالت موجود رد فرایند رتکیب دو آی تلفیق شود. رباینامآیمدل سی

اساس ربای یکپارچه کردن ابعاد این باشد. ربایناه میمدل، تفاوت رد تعداد شاخص
گردد. پس از دو مدل، جدولی ربای ربرسی همپوشانی معیاراه و ابعاد مختلف طراحی می

سی دیبعد مدل آی 5اهی انتخابی ربای ن شاخصرتکیب این معیاراه، میانگی 
 شود.عنوان نمره این بعد رد نظر گرفته میهب

 

ل  خص4جدو شا ق  نطبا ا چوب  چار ل:  مد یاهی  یاهی آ یسیو  سید  آیامآ

 سیدیمدل آی
 آیامآیمدل سی 

 داده فناوری فرآینداه فرهنگ راهبرد

      اقتصاد
      سرماهی انسانی
      همبستگی اجتماعی

      زیستمحیط
      حکمرانی

      شهرسازی
      المللیرزیی بینطرح

      فناوری
      نقلوپویایی و حمل

      میانگین
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اه سی و سپس هب هریک از مؤلفهدیمانند بخش پیشین، ابتدا ابعاد مدل آیرد ادامه هب
یابد. یک ضریب با توجه هب ماهیت فعالیت شرکت نواپی پیشنهادی تخصیص می

سی دیآی و شاخص آیامآیازآن، نمرات مستخرج از رتکیب شاخص سیپس
عنوان هب 2.5ارای امتیاز بیش از شوند. رباساس امتیازات، ابعاد دوارد مارتیس می

شوند. ردنهایت عنوان تهدید انتخاب میهب 2.5فرصت و ابعاد دارای امتیاز کمتر از 
خارجی مورداستفاده  -شود ات رد مارتیس داخلی نیز مجموع نمرات عوامل خارجی محاسبه می

 قرار گیرد.

 خارجی -مارتیس داخلی  6.4.3

 –آمده از دو بخش قبل، مارتیس داخلی دسترد این قسمت، با استفاده از نمرات هب
گاه بخشی تشکیل میاساس مارتیسی هنشود. رباینخارجی رتسیم می شود و با توجه هب جای

 (.3شود )شکل شرکت رد مارتیس، راهبرد محوری شرکت مشخص می

رتیس داخلی  9: 3شکل  ما ن  -انحیه  ا ی شنهادی )اهد ی پ اهی  اهبرد ر و  کارانخارجی  م ه و   (2012 ،1ی 

 دهد.صورت خالصه نشان میمدل مفهومی این ژپوهش را هب 4شکل 

 

 

 

                                                      

1 Hadiani et al. 
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ل 4شکل  مد هش:  می ژپو مفهو
 

 

 

 

 

وکارهای مدل ارزیابی میزان تناسب کسب

 فاوابنیان با سطح بلوغ شهر هوشمند

بررسی انواع 

های ارزیابی مدل

بلوغ شهر هوشمند 

و انتخاب مدل 

 بهینه

بررسی انواع 

های ارزیابی روش

وکار های کسبمدل

و انتخاب روش 

 بهینه

 

ای و استخراج نتایج مرتبط شناسایی منابع داده

 با ارزیابی سطح بلوغ شهر هوشمند 

 

های ارزیابی مدل های شناسایی و تعیین شاخص

 وکارکسب

طراحی ماتریس تلفیق نتایج حاصل از ارزیابی 

سطح هوشمندی شهر با نتایج حاصل از ارزیابی 

 وکار های کسبمدل

تعیین معیارهای هدف و معیارهای پذیرش 

های ارزیابی ماتریس تلفیقی درخصوص مشخصه

 بلوغ -وکار کسب

 

ارزیابی نظام و 

 نتایج

شناسایی 

 راهکارهای بهبود
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 سازی مدل مفهومی ژپوهش رد موردمطالعهپیاده 7
شود، به نمیاهی ارزیابی هوشمندی شهری ربای شهراهی اریان محاس با توجه هب اینکه داده

اهی جهانی هر هوشمند رد شاخصش رتکیه با توجه هب شباهت بیشتر هب اریان و داشتن دو 
کارا و ب(  ر شرکت والکس ربای استانبول( انتخاب شد. از سوی دیگ )الف( آن

اهی پیشرو رد کی از شرکتی موردمطالعه انتخاب شده است. پلتفرم معامالتی والکس 
ور باشد که رد تالش است ات شرکت جدیدی رد کش زمینه رمزارزاهی دیجیتال رد کشور می

گذاران تواند هب سرماهیضر میاندازی نماید. استفاده از مدل پیشنهادی ژپوهش حارتکیه راه
اندازی این شرکت با توجه هب نفعان نشان دهد که آیا راهشرکت، مدریان و ساری ذی

ند مطلوب است و از وکار آن رد کشور مقصد با توجه هب مدل بلوغ شهر هوشم مدل کسب
رت یک از شهراه ربای شرکت مناسبمیان دو شهر هوشمند مذکور فعالیت رد کدام

 است.

 وکار رد موردمطالعهارزیابی مدل کسب 7.1

وکار با توجه هب ماهیت فعالیت شرکت موردمطالعه و نظر رد جدول زری، ابعاد مدل کسب
گذاران منظور از مدریان شرکت و سرماهیجامعه آماری ارزیابی شده است. بدین
وکار یک ضریب اهمیت گاهن مدل کسبرپسیده شد که هب هریک از معیاراهی ده

اساس از میان ده معیار شود. رباین 100که جمع ضرایب عدد نحویاص دهند هباختص
اهی ردآمدی، وکار، شرکت رد چهار معیار مشتریان هدف، جریانبوم مدل کسب

وکار خود داشته اهی کلیدی و شرکای کلیدی عملکرد مناسبی با توجه هب مدل کسبفعالیت
اهی اجتماعی، مدل بع کلیدی و منافع و هزینهاست اما رد معیاراهی روابط مشتریان،  منا

اند و شود. همچنین ساری معیاراه عملکرد متوسطی داشتهپیشنهادی شرکت مناسب تلقی نمی
اساس نمرات باالی توانند هب نقطه قوت یا ضعف تبدیل شوند. رباینبسته هب نحوه اجرا می

ضعف رد نظر گرفته نوان نقطهع عنوان نقطه قوت و نمرات اپیین میانگین هبمیانگین هب
آمده، مارتیس ارزیابی عوامل دستاند. ردنهایت، با توجه هب ضرایب و نمرات هبشده

 (.5داخلی رتسیم شده است )جدول 

ل  کسب5جدو ل  مد س  سا شرکت ربا مل داخلی  بی عوا یا ارز رتیس  ما  وکار: 

 یینمره نها (4الی  1نمره ) ضریب اهمیت عوامل داخلی
 نقاط قوت

 ۰.۲ ۲.۹ %۷ مشتریان هدف

 ۰.۳ ۲.۵ %۱۲ اهی ردآمدیجریان
 ۰.۴۵ ۲.۷ %۱۷ اهی کلیدیفعالیت

 ۰.۲۸ ۲.۶۲ %۱۱ شرکای کلیدی
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 نقاط ضعف
 ۰.۱۷ ۲.۱۷ %۸ اهکاانل

 ۰.۲۲ ۲.۰۵ %۱۱ ارزش پیشنهادی
 ۰.۱ ۱.۸ %۶ روابط با مشتریان

 ۰.۲۶ ۱.۷۵ %۱۵ منابع کلیدی
 ۰.۱۸ ۲.۰۵ %۹ ساختار هزینه

 ۰.۰۲ ۰.۷ %۴ اهی اجتماعیمنافع و هزینه
 ۲.۲۳ --- %۱۰۰ مجموع

 

با توجه هب مارتیس ارزیابی عوامل داخلی مشخص است که شرکت رد راستای منابع 
گاه، ربانمه وکار رزیی متوسطی داشته است و بهبود مدل کسبکلیدی و عوامل ردونی بن

تواند هب موفقیت این شرکت کمک نماید. رد حال حاضر، شاخص عوامل داخلی این می
وکار مدلی بهینه بنارباین، این مدل کسب( است؛ 2.5شرکت کمتر از نمره متوسط )

اهی باشد و رد مواردی نظیر منافع و هزینهکننده کلیه نیازاهی این شرکت نمیو ربطرف

وکار موفق اهی یک مدل کسباه، جزئیات و مؤلفهاجتماعی، روابط و مشتریان و کاانل
 رعایت نشده است.

 ارزیابی عوامل خارجی رد شهراه 7.2

 (.7و  6اهی ارجی شرکت رد دو محیط پیشنهادی ارزیابی شد )جدولرد ادامه عوامل خ

 

 

ل  لف6جدو شهر ا رد  شرکت  جی  مل خار بی عوا ارزیا مارتیس   : 

 نمره نهایی 11 (4الی  1نمره ) 10 ضریب اهمیت 9 عوامل خارجی 8

 اهفرصت 12

 0.22 16 3.16 15 %7 14 همبستگی اجتماعی 13

 تهدیدات 17
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 0.38 21 2.12 20 %18 19 اقتصاد 18

 0.43 25 2.28 24 %19 23 فناوری 22

 0.10 29 0.84 28 %12 27 سرماهی انسانی 26

 0.04 33 1.44 32 %3 31 زیستمحیط 30

 0.15 37 1.00 36 %15 35 حکمرانی 34

 0.12 41 1.60 40 %8 39 شهرسازی 38

 0.19 45 1.60 44 %12 43 المللیرزیی بینطرح 42

 0.09 49 1.52 48 %6 47 ونقلپویایی و حمل 46

 1.74 53 --- 52 %100 51 مجموع 50

 

، مشخص است که امتیاز محیط خارجی از محیط داخلی کمتر است و این 6با توجه هب جدول 
وکار هب نظر ، محیط مناسبی ربای فعالیت کسب1.74شهر با امتیاز عامل خارجی 

 رسد. نمی

 

 

 

 

ل  شهر ب7جدو رد  شرکت  مل خارجی  بی عوا یا ارز رتیس  ما  : 

 نمره نهایی (4الی  1نمره ) ضریب اهمیت عوامل خارجی
 اهفرصت
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 ۰.۵ ۲.۶۴ %۱۹ فناوری
 تهدیدات

 ۰.۴۱ ۲.۳۲ %۱۸ اقتصاد
 ۰.۱۶ ۲.۳۶ %۷ همبستگی اجتماعی

 ۰.۲۹ ۲.۴۴ %۱۲ المللیرزیی بینطرح
 ۰.۰۹ ۰.۸ %۱۲ سرماهی انسانی

 ۰.۰۴ ۱.۴۸ %۳ زیستمحیط
 ۰.۱۳ ۰.۹۲ %۱۵ حکمرانی

 ۰.۱۲ ۱.۶ %۸ شهرسازی
 ۰.۱ ۱.۶۸ %۶ ونقلپویایی و حمل
 ۱.۸۸ --- %۱۰۰ مجموع

 

( کم تلقی 4الی  1همانند بخش قبل، نمره عامل خارجی این شهر نیز هب نسبت بازه نمره )
تواند می 1.88وجود، نمره ( نیز کمتر است. بااین2.5شود و از نصف نمره )می

وکار شرکت و همچنین ضرایب اهمیت مدل کسبنشان دهد که این شهر با توجه هب 
آی، وضعیت بهتری امآیارزیابی وضعیت شهراهی هوشمند مستخرج از شاخص سی

تک و خصوص رد حوزه فینوکار جدید، هباندازی کسبتواند ربای راهدارد و می
 رت باشد.بازاراهی مالی، مناسب

شود که شرکت رد هر دو محیط، رد خاهن خارجی، مشخص می -با رتسیم مارتیس داخلی 
بایست رد جهت اساس راهبرداهی پیش رو می(. رباین6گیرد )شکل  هشتم قرار می

حال، هب شرایط انمناسب محیط وری و استفاده بیشتر از منابع داخلی باشد و ردعینبهره
که اوضاع محیط خارجی مساعد نباشد، جلوگیری از ورتیخارجی نیز توجه شود. همچنین ردص 

 تواند بهترین راهبرد ممکن باشد. اه میگذاری و توقف فعالیتسرماهی
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اخلی 5شکل  مارتیس د رد  شرکت  موقعیت  بی( -:  ( و ب )آ مز قر لف ) شهر ا ی دو  و ربا جی   حار

بحث 8
 

وکاراهی افوابنیان رباساس مدل انتخاب کسبهدف محوری ژپوهش حاضر، اراهئ 
اهیی ربای ارزیابی بلوغ شهر هوشمند اراهئ سطح بلوغ شهر هوشمند بود. البته اتکنون مدل

گاه هر اه رد بهترین حالت علیاند لیکن این مدلشده رغم رتسیم تصوریی شفاف از جای
گاه هب کار ورد فضای کسب طور عملیاتی وشهر رد هرم بلوغ، ربای ارتقای این جای

کاری اراهئ نمی اهی نمایند. این رد حالی است که با توجه هب سرعت رشد فناوریراه
گیری حداکثری از تنهایی سازوکار بهرهتوانند هباه نمیارتباطات و اطالعات، دولت

اهی نوین را با هدف افزایش اپیداری اجتماعی و توسعه شهراهی هوشمند فراهم فناوری
گاه ارتباط اهیی که اتکنون رد این زمینه صورت پذریفته است نیز هیچرد ژپوهش آورند.

                                                      

1 Walravens & Ballon 

2 Ju et al. 

3 Shang-hai 

گاه هر شهر رد هرم ومشخصی بین انواع کسب کاراهی مبتنی رب مفهوم شهر هوشمند با جای
(، والراوزن 2012اه نظیر والراوزن )راستا ربخی ژپوهشبلوغ اراهئ نشده است.  رداین

1و بالن ک2013)  2اران(و جو و هم اهی کسب( موضوع ارزیابی و تحلیل مدل2016) 
اند. وکار افوابنیان را با توجه هب سطوح بلوغ شهر هوشمند مورد ربرسی قرار نداده

3اهیاهی دیگری نظیر شانگژپوهش کاران2013)  4(، وسترالند و هم ( و 2014) 
کاران 5آنتپلوس و هم کان معرفی و توسعه مدل2016)  دید رد فضای وکار جاهی کسب( ام

دهند، اما اهی نظری و ژپوهشی را پیشنهاد میکنند و بعضا مدلشهر هوشمند را ربرسی می
اه ربای اجرایی شدن رد دنیای واقعی راه طوالنی رد پیش دارند. نهایتا ربخی این مدل

مثال والراوزن عنواناند؛ هبای خاص رپداختهوکار رد حوزهاهی کسبنیز تنها هب مدل

4 Westerlund et al. 

5 Anthopoulos et al. 
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1( رب صنعت موبایل، بلیث3201) 2( رب حوزه اینترنت اشیا، ملینری2014)   
3( رب حوزه دولت الکترونیک، ویلر و نیلی2012) ( رب حوزه خدمات هوشمند 2012) 

اساس رویکرد نوآوراهن ژپوهش حاضر اند. رباینوسائل نقلیه الکترونیک تمرکز کرده
حوزه هوشمندسازی شهری  ساز هدایت و مشارکت بخش خصوصی ردتواند زمینهمی

 باشد.

و شهر موردربرسی دسازی مدل مفهومی ژپوهش رد موردمطالعه و ارزیابی هر با پیاده
ای مبنی رب وکاراهی افوابنیان، فرضیهعنوان شهراهی انمناسب ربای توسعه کسبهب

راستا توجه هب باشد. رداینطرح میاهی ارزیابی شهر هوشمند اقبلعدم تناسب شاخص
گرفتن مقیاس شاخص  رد تحلیل محیط خارجی، رد نظرن نکته ضروری است که ای 

اساس با توجه هب اینکه شهراهی باشد. رباینارزیابی و شرایط وژیه آن نیز حازئ اهمیت می
یافته کنند، توسعهاهی بلوغ بیان میاه و مدلهوشمند کنونی جهان نسبت هب آنچه شاخص

نجم بلوغ رنسیده است، وز هیچ شهر هوشمندی هب مرحله پ مثال هن عنوانباشند و هبنمی

اه تالشی ربای ارزیابی وضع کنونی شهراهی گیری کرد که نمرات شاخصتوان نتیجهمی
بایست رد باشند. بنارباین، میاه میهوشمند جهان با ردنظرگرفتن ظرفیت رشد آن

اهی هوشمندی وجه هب شاخصت  اه هب این مسئله توجه شود که شهراهی هوشمند کنونی باتحلیل
بندی این شهراه و ردنظرگرفتن شوند، اما با استفاده از ارزیابی و رتبهچندان هوشمند تلقی نمی
عنوان عامل محرکی ربای اهی میان معیاراه را هبتوان تفاوتمعیاراهی گوانگون، می

 رد نظر گرفت. وکار رد یک شهراندازی کسبراه
                                                      

1 Blythe 

2 Molinari 

شناسی علم طراحی، همواره و مفهومی رب اپهی روش اهی علمیرد اراهئ مدل
اهی این رویکرد، فقدان روش رتین محدودیتاهیی وجود دارد. یکی از مهممحدودیت

شده اهی ارزیابی بلوغ شهر هوشمند اراهئکه رد مدلنحویاثبات مناسب و قطعی است هب
اهی رب اپهی این ژپوهش مانند ساریراستا هبنیز هب این موضوع اشاره شده است. رداین

روش نیز تالش شده است ات محدودیت موجود با استفاده از نظر خبرگان و مصاحبه با افراد 
فعال رد این حوزه و همچنین ربرسی پیشنهاداهی ژپوهش رد یک مطالعه موردی ربطرف 

شده رب اپهی علم وجود، نبود روش مناسب کمی ربای اثبات مفاهیم اراهئشود. بااین
احی، موجب شده است ات کارایی این روش موردرتدید باشد. ردهرصورت، طر

اهیی همراه است نوآوری و تالش ربای ربرسی قلمرواهی جدید علمی همواره با محدودیت
بایست رد طی زمان و با اهی مفهومی جدید، میو اکتشاف مباحث جدید و اراهئ مدل

 کارگیری رد محیط واقعی اثبات شوند.هب

اهی دیگری نیز رد انجام این ژپوهش وجود داشته رب چالش مذکور، محدودیتعالوه 
رتین مثال، یکی از مهمعنواناست که ذکر آانن خالی از لطف نیست. هب

اهی ارزیابی بلوغ هوشمندی شهراه توسط اهی ژپوهش پیش رو، عدم انتشار دادهمحدودیت
سی از سال دی، شرکت آیطور که بیان شدباشد. همانشده میاهی ربرسیمدل

که مدل بلوغ خود را منتشر کرده است، وعده ارزیابی این مدل رد دنیای واقعی  2013
و انتشار نتایج را هب مخاطبان خود داده است اما اتکنون این مهم اتفاق نیفتاده است. 

رتین بندی شهراهی هوشمند جهان مهماهی ارزیابی بلوغ هوشمندی و رتبهفقدان داده

3 Weiller & Neely 



 

42 

 .40ات  7 صفحات.1402 بهار و اتبستان .29 شماره .15 دوره

 

 اجرایی مدرییت ژپوهشنامه

Journal of Executive Management 

 وکاراهی افوابنیان متناسب با سطح بلوغ شهر هوشمندطراحی مدل انتخاب کسب. ژینوس روشندل، سید سپهر اقضی نوری، مهدی افطمی

حدودیت این ژپوهش بود که با توسعه مدل مفهومی ژپوهش، خأل موردنظر ات حدی م 
 ربطرف شد.

بندی شهراهی هوشمند جهان رد شهراهی مهم کشور نیز اهی رتبهعدم انتشار داده
محدودیت بعدی ژپوهش حاضر بود که موجب شد ات نموهن موردی رد کشور همساهی ربرسی 

بندی و ارزیابی اهی رتبهاهی شهری نظیر تهران رد شاخصهاه و رتب که دادهشود. ردصورتی
توانست با دقت بیشتری شهراهی هوشمند جهان وجود داشت، مدل پیشنهادی می

آی ات سال امآیموردربرسی و ارزیابی قرار گیرد. الزم هب ذکر است که شاخص سی
ن ژپوهش، هیچ کرد، اما رد زمان انجام ای اهی تهران را نیز منتشر میداده 2018

بندی شهراهی هوشمند اریان و امتیازات ارزیابی مربوطه را اراهئ شاخص مطرحی رتبه
بندی شهراهی هوشمند اهیی رد مورد انتشار رتبهنکرده است. الزم هب ذکر است که زمزمه

شود، اما نتایج کشور توسط یک کارگروه ژپوهشی فعال رد حوزه شهر هوشمند شنیده می
اساس رد صورت انتشار این نتایج، مدل نون منتشر نشده است. رباینارزیابی اتک 

تواند رد شهر تهران نیز موردربرسی بیشتر قرار گیرد. تفاوت میان سطح شده میاراهئ
اه نیز آخرین محدودیت ژپوهش حاضر است که هب عدم اه و کیفیت دادهدسترسی داده

اه و ردنظرگرفتن شرایط واقعی آن اهی تمام کشوراهی خارجی هب دادهدسترسی شرکت
تواند هب عدم همسویی اه میمثال، عدم تطابق دادهعنوانکند. هبکشوراه اشاره می

دی یا امبندی )مثاًل آیگرفته شرکت منتشرکننده شاخص رتبهاهی صورتارزیابی
 آی( با واقعیت منتج شود. امآیسی

 

 پیشنهاداهی ژپوهشی و کارربدی 9
 ژپوهشیپیشنهاداهی  9.1

شود که خألاهی موجود رد زمینه ارزیابی شده پیشنهاد میاهی مطرحبا رد نظر گرفتن محدودیت
وکاراهی افوابنیان با توجه هب سطح بلوغ هوشمندی شهر رد نظر گرفته شود و رد مطالعات کسب

شدت هباهی ارزیابی بلوغ، روز استفاده شود. با توجه هب اینکه مدلآتی، از منابع جدید و هب
باشند، تالش ربای اراهئ مدلی که رد کلیه کشوراه بتواند شده آانن میوابسته هب زمینه اراهئ

باشد. نکته بعدی، تأکید رب خألاهی موجود خوبی مفاهیم موردنظر را ارزیابی کند، حیاتی میهب
باشد. تالش اهی ارزیابی بلوغ هوشمندی رد جهان میو تالش ربای دسترسی هب داده

وکاراهی وکار و کسباهی کسباهی بلوغ، مدلبندی مدلای تفکیک و دستهرب
باشد. نهایتاً اتئید نظری افوابنیان نیز پیشنهادی دیگر ربای مطالعات نظری آتی می

تواند شده و ربرسی نموهن موردی رد ساری شهراه و کشوراهی جهان میکارایی چارچوب اراهئ
منتج شود.هب ارثبخشی بیشتر چارچوب حاضر 

 

 

 پیشنهاداهی کارربدی 9.2
اهی نوآوراهن رد حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، همواره با چالش عدم اراهئ ایده

رزیی مناسب و رد نظر گرفتن شرایط تأثیرگذار رب باشد و ربانمهرو میموفقیت روهب
، اهمیت زیادی دارد. با توجه هب سرعت باالی تغییرات کارومحیط راقبتی کسب

اهی شدن ایدهفناوری رد جهان امروزی و همچنین افزایش روزافزون راقبت و مطرح
اه رزیی و ارزیابی ایدهاهی راقبتی، نیاز هب حرکت رد جهت ربانمهجدید سرشار از مزیت



 

43 

 .40ات  7 صفحات. 1402 بهار و اتبستان .29 شماره .15 دوره
اجرایی مدرییت ژپوهشنامه  

Journal of Executive Management 

 وکاراهی افوابنیان متناسب با سطح بلوغ شهر هوشمندطراحی مدل انتخاب کسب. افطمی مهدی نوری، اقضی سپهر سید روشندل، ژینوس

راستا ژپوهش حاضر با کند. رداینقبل از شروع عملیات اجرایی آانن را بیان می
 اهی افوابنیان و شهراهی هوشمند انجام شده است.وکارهدف توسعه توأمان کسب

هب  -رب مارتیس سوات طراحی شده است که با تکیه -اساس مدل حاضر رباین
نفعان کمک اه، مدریان شهراهی هوشمند و ساری ذیگذاران، مدریان شرکتسرماهی

وکار متمازی خود اهی کسبوکار رباساس ربرسی مدلکسباهی مناسب کند که ایدهمی
گاه فعلی بلوغ شهر هوشمند نیز رد اولویت انتخاب شوند و همچنین ایده اهی متناسب با جای

توان جهت ربرسی تطابق نیازاهی شهر قرار گیرند. از سوی دیگر، از این مدل می
وکاراه و ارباین هب مدریان کسببناستفاده کرد.  وکار فناوراهناهی کسبهوشمند و ایده

شده ربای شود که از مدل اراهئعنوان مخاطبان اصلی ژپوهش پیشنهاد میمدریان شهری هب
 رزیی و حرکت راهبردی رد جهت موفقیت استفاده نمایند. ربانمه

بایست با رد نظر گرفتن اهمیت سطح بلوغ شهر کاراه میوراستا مدریان کسبرداین
الیت رد شهری بپردازند که با نیازاهی آانن همسو باشد و از طرفی، هب آانن هوشمند، هب فع

کاری پیشرفته با بهترین مدل ووکار خود کمک نماید. فعالیت کسبرد جهت توسعه کسب
کار و بهترین منابع، رد شهری که زریساخت فناوری اطالعات مناسبی ندارد، وکسب

کار رد فضای واسبی از فعالیت این کسبهب بلوغ هوشمندی رنسیده است و ردک من
توانند با رتسیم آنچه مدریان این شرکت اه میشود. شهر وجود ندارد، هب شکست منتهی می

گذاران جهت اختصاص کار خود، هب سرماهیوشود رد مدل کسبانداز آانن تلقی میچشم

کار پیشنهادی مدل وسبرت منابع مالی و غیره کمک نمایند. رد صورتی که ک بهتر و منصفاهن
کار مناسبی نداشته باشد اما همراستای نیازاه و سطح بلوغ شهر هوشمند باشد، وکسب

کار نقاط ضعف احتمالی ودار رد مدل کسبتوانند با اصالح موارد مسئلهگذاران میبنیان
د اساس چارچوب پیشنهادی هب مدریان کمک شایانی خواهرا پیشاپیش رفع نمایند. رباین

مدریان کار پیشنهادی خود تمرکز نمایند. وکرد ات رب روی نقاط قوت و مزیت راقبتی کسب
گذاری شده هب سرماهیتوانند با استفاده از مدل اراهئگذاران شهری نیز میو سیاست

اهی علم و گذاران خطرپذری، اپرکگذاری، سرماهیاهی سرماهیمناسب شرکت
اهی انتخابی رد راستای ز نوآوری کمک نمایند ات ایدهاه و مراک دهندهفناوری، شتاب

توان شده میاه و اهداف موردنظر شهر باشد. از طرفی، با استفاده از مدل اراهئسیاست
اهی بینی کرد ات از ایدهکاراهی پیشنهادی را پیشوات حدی میزان موفقیت احتمالی کسب

وکاراهی ربای حمایت از کسب آتیه حمایت نشود. همچنینچندان خوشوکار هنکسب
ربداری کرد. توان از مدل حاضر بهرهمناسب ربای توسعه متوازن شهر هوشمند نیز می

مثال بهداشت( هب شدت پیشرفته عنوانتوسعه انمتوازن شهر رد یک حوزه )هبرد 
شوند؛ اما رد ساری وکاراهی پیشنهادی جدید نیز رد این حوزه مشغول میاست و کسب

نقل( ومثال حملعنوانعملکرد چندان مطلوبی ندارد و ضعف رد ساری قلمرواه )هب اهحوزه

توانند با اساس مدریان میشود. رباینساز ضعف و انرسایی رد ساری بخش اه میزمینه
وکاراه رد ای، هب حرکت همگن و همسوی کسباختصاص مناسب منابع مالی و سرماهی

 نمایند. جهت نیل هب اهداف شهر هوشمند کمک
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