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Abstract 

The COVID 19 Pandemic has posed wide-

ranging challenges to cities. The smart city 

policy is one of the effective solutions in 

dealing with these challenges in the direction 

of sustainable urban development. Therefore, 

the current study analyzes the content of 

scientific research related to "Smart Cities 

and COVID 19". The current research is 

practical in terms of its purpose, in which the 

method of content analysis and scientometric 

techniques were used. The population of this 

research consists of 203 indexed scientific 

research related to "Smart Cities and COVID 

19" in 2019 - 2021 on the Web of Science. 

Data analysis with Histcite, Excel,  & 

BibExcel software; and data mapping was 

done with VOSViewer and CiteSpace 

software. In terms of science production, 

although University College London ranked 

first, the United States was the top country 

and the engineering research field and the 

European Union were top research field and 

sponsor, respectively. Based on frequency 

"epidemics, information technology and 

urban sustainability" and based on the 

citations "urban planning, climate change and 

privacy" were the most important topics. A 

total of 8 thematic clusters (self-perceived 
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digital competence; urban mobility; urban 

sustainability; emerging technologies; green 

reclamation; crisis management; post-corona 

perspective; new urban economies) identified 

from different countries in this field. Dealing 

with the far-reaching consequences of the 

COVID 19 epidemic requires the preparation 

of infrastructure and the development of 

research-oriented models in the field of urban 

policy-making. In this regard, it is necessary 

to pay attention to rich global research to 

identify top actors, important dimensions and 

issues, technologies and effective tools. 
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 مقاله پژوهشی

  19 دیکوو یریگشهر هوشمند در مقابله با همه یمطالعات جهان یمحتوا لیتحل

 *3سميه جعفري  ،2 فرجیامين ، 1راضيه فرشيد

 شناسي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ایران.دکتری علم اطالعات و دانش -1

 .استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابي، دانشگاه تهران، قم، ایران -2

 دکتری مدیریت اطالعات و دانش، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  -3

 

 دهيچك

هاا در راساتای های مؤثر در مقابله باا ایاچ چالش. سیاست شهر هوشمند یکي از راهکاربودای مواجه کرده های گسترده، شهرها را با چالش19گیری کووید همه

از نظر هدف، کااربردی است. پژوهش حاضر « 19شهرهای هوشمند و کووید »رو هدف ایچ پژوهش، تحلیل محتوای مطالعات از ایچ بوده وپایدار شهری  هتوسع

در بازه زمااني « 19شهرهای هوشمند و کووید »مطالعه مرتبط با  203سنجي استفاده شد. جامعه ایچ پژوهش را است که در آن از روش تحلیل محتوا و فنون علم

-اوافزارهاای ویها با نارمسل و اکسل؛ و ترسیم نقشهاکسایت، بایبافزارهای هیستها با نرمدهد. تحلیل دادهدر پایگاه وب آو ساینس تشکیل مي 2021 - 2019

کشاور برتار و  ،هر چند کالج دانشگاهي لندن دارای جایگاه اول است، اما ایاالت متحده اسپیس انجام شده است. از نظر میزان تولیدات علمي،اس ویوئر و سایت

هاای اطالعااتي و پایاداری گیری، فناوریهماه»الي برتر بودناد. براسااس فراواناي، حوزه پژوهشي مهندسي و اتحادیه اروپا، به ترتیب حوزه پژوهشي و حامي م

خوشه موضاوعي صصاالحیت  8تریچ موضوعات بودند. در مجموع مهم« ریزی شهری، تغییرات آب و هوایي و حریم خصوصيبرنامه»و براساس استناد، « شهرها

انداز پساکرونا؛ اقتصاادهای شاهری جدیاد  ناوری های نوظهور؛ احیای سبز؛ مدیریت بحران؛ چشمدیجیتال خود ادراک شده؛ جابجایي شهری؛ پایداری شهری؛ ف

ها و تادویچ ساازی زیرسااختنیااز باه آمادهدر شاهرها  19گیری کوویاد حاصل از مطالعات کشورهای مختلف شناسایي شد. مقابله با پیامدهای گساترده هماه

شهری دارد. در ایچ راستا توجه به مطالعات جهاني به منظور شناسایي کنشگران برتر، ابعااد و موضاوعات مهام، گذاری محور در عرصه سیاستالگوهای پژوهش

 ها و ابزارهای مؤثر ضروری است.فناوری

 رخدادی واژگان.، همسنجي، ویروس کرونا، شهر هوشمند، هوشمندسازی، علم19کووید : هاكليدواژه

 شود:مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد ميبرای استنادات بعدی به ایچ 
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 1مقدمه -1
و  19گیری کووید در دو سال اخیر با ظهور و گسترش همه

پیامدهای خطیر آن در تمامي مناسبات زندگي شهری، 

ها و سیاستگذاران شهری درصدد مقابله با ایچ بحران دولت

جهاني و آثار و پیامدهای مختلف بهداشتي، اجتماعي، 

                                                 
DOI: 10.22034/ jstp.2022.13940 

 jafari.somayyeh@gmail.com :دار مكاتباتنویسنده عهده *

اقتصادی، فرهنگي و ... بر ابعاد گوناگون شهرها و شهروندان 

. به بیان دیگر، شهرها به دلیل قرنطینه و انجام [1]آمدند بر

اقدامات الزم جهت جلوگیری از شیوع ویروس و به تبع آن 

تغییر در بسیاری از مناسبات و ارتباطات فردی، فرهنگي و 

های مدارس و اجتماعي نظیر الکترونیکي شدن آموزش

دگي در زن کارها و ... با تحول اساسيوها، کسبدانشگاه

 های پژوهش؛ مشکالتي که براساس [2]ند رو شدشهری روبه

https://orcid.org/0000-0001-6149-7354
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مند قابل نظرات خبرگان، تنها از طریق یک رویکرد نظامنیز و 

پیشرفت وسیع فناوری  ،دیگر . از سوی[3] حل است 

اطالعات و ارتباطات، ابزارهایي را برای اتخاذ رویکردهایي 

ا و باال هگیریجامع در برابر معضالت شهری ازجمله همه

  .[4] بردن کارایي نظام شهری به وجود آورده است 

ظهور مفاهیمي چون توانمندسازی، مشارکت، حکمراني 

ریزی شهری نیز نشان از تفکری پایدار و برنامه هشهری، توسع

های نویچ در نظام شهرسازی دارد. در ایچ راستا، یکي از ایده

پایدار  ی توسعههای فوق در راستاشمؤثر در مقابله با چال

 خوشبختانه. [5] است سازیشهری، راهبرد رشد هوشمند

های سریع و چشمگیر فناوری در گسترش و تداوم پیشرفت

ای برای توسعه ابزارهای سابقههای اخیر نیز فرصت بيسال

هوشمند در حمایت از دستیابي به اهداف پایداری شهرها به 

ها، ها، زیرساختارمغان آورده است. به بیان دیگر فناوری

وشمندتر شدن و های مدیریتي فراگیر، مسیر هخدمات و نظام

 .[6]اند شدن شهرها را سهولت بخشیده پایدارتر

در حالي که تالش برای هوشمندسازی شهرها از طرف 

ها با سرعت زیاد در حال وقوع است، مفهوم شهر دولت

ییر و تحول همچنان در حال به روزرساني و تغ هوشمند

ریزی . انجمچ آمریکایي برنامه[7] تعریف و مفهوم آن است

است: ، رشد هوشمند را چنیچ تعریف کرده1یشهر

ریزی، طراحي، توسعه و نوسازی جوامع برای ترقي برنامه»

دادن حس مکاني، حفظ منابع طبیعي و فرهنگي و توزیع 

رشد  .«ها و مزایای توسعه رشد هوشمندعادالنه هزینه

های کوتاه مدت و را در دوره شناسانهبومیکپارچگي  ،هوشمند

ایش داده و کیفیت زندگي را از طریق توسعه بلند مدت افز

های حمل و نقل، اشتغال و مسکچ منطقه به روش دامنه گزینه

. یک شهر هوشمند برای بهبود [8] دهدمي ارتقامعتبر مالي 

جویي در ها، افزودن کارآیي، صرفهجایيراحتي، تسهیل جابه

مصرف انرژی، بهبود کیفیت هوا و آب، شناسایي مشکالت و 

ع سریع آنها، امکان احیای سریع در برابر بالیای طبیعي، رف

گیری بهتر، به کارگیری آوری اطالعات برای تصمیمجمع

ها برای فعال کردن گذاری دادهکارآمدتر منابع، و به اشتراک

ها، اطالعات را به ها و دامنههمکاری در میان موجودیت

 . [9] کند های کالبدی خود تزریق ميزیرساخت

                                                 
1 American planning Association (APA) 

ای از ذینفعان را به طور کلي شهر هوشمند که طیف گسترده

، مفهومي چندبعدی با اهداف و [10]کند درگیر مي

. برخي پژوهشگران بر تولید [11] های متعدد است دیدگاه

ها با در نظر داشتچ ثروت، سالمت و نتایج بهتر، سیاست

پایداری و برخي دیگر بر تقویت مشارکت شهروندان و 

اند؛ دیدگاه اول بر محتوای ز همکاری تمرکز کردهاشکال با

اقدامات دولت متمرکز در حالي که دیدگاه دوم بر فرایندهای 

اهداف  که است ایچکند؛ اما واقعیت حکمراني تأکید مي

شهرها به آنچه برای جمعیت شهری خاصي دارای اهمیت 

 .[12و  5] است بستگي دارد 

توجه پژوهشگران  19گیری کووید به تدریج با شیوع همه

انساني و  های علومهای غیرپزشکي نظیر حوزهحوزه

های ایچ بحران و ... نیز به چالشاجتماعي، فني مهندسي و

طراحي راهکارهای مقابله با آنها جلب شد؛ پژوهشگران در 

ها مطالعاتي را اجرا و منتشر نمودند تا همپای ایچ حوزه

گیری و آثار و ا ایچ همهها در مقابله بپژوهشگران سایر حوزه

پیامدهای آن بر ابعاد گوناگون زندگي بشر ایفای نقش نمایند. 

های ریزی شهری، یکي از شاخهدر حوزه مدیریت و برنامه

مطالعاتي مورد توجه پژوهشگران مختلف در دو سال اخیر در 

های و کنترل و مدیریت چالش 19گیری کووید مقابله با همه

توسعه شهرهای هوشمند از جوانب ایچ بحران، خلق و 

ایچ در حالي است که در بسیاری از مختلف بوده است. 

شهرهای دنیا، هر چند به هوشمندسازی و توسعه شهرهای 

ها و مسئوالن شهری پرداخته شده، هوشمند از سوی سازمان

اما بطور جدی و بر مبنای تجارب موفق جهاني در دستور کار 

 ی قرار نگرفته است.مدیران و سیاستگذاران شهر

های رایج در رخدادی به عنوان یکي از روشتحلیل هم

های موضوعي ذیل یک حوزه مطالعات سنجش علم، خوشه

پژوهشي را آشکار ساخته و با در نظر داشتچ روابط مفهومي و 

ها، ساختار دانش در حوزة مورد بررسي را ترسیم معنایي آن

گذاران و به سیاست نماید تا از ایچ طریق کمک شایانيمي

پژوهشگران عالقمند به حوزه مورد نظر شود. با توجه به 

رویه و به دنبال آن افزایش بي 19گیری کووید گسترش همه

معضالت شهری از جوانب گوناگون فرهنگي، اجتماعي، 

از سوی دیگر بهبود کیفیت زندگي سیاسي، اقتصادی و غیره و 

یي ازجمله شهر ها و راهکارهاشهری و اهمیت سیاست
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هوشمند، مسأله پژوهش حاضر، آشکارسازی موضوعات مهم 

و قابل توجه مطالعات جهاني شهر هوشمند در مقابله با 

 مقالهاست. در ایچ راستا، هدف اصلي  19گیری کووید همه

شناسایي موضوعات و و  حاضر، بررسي و تحلیل محتوا

گاه وب در پای 19مفاهیم مطالعات شهرهای هوشمند و کووید 

 آو ساینس بوده و درصدد است به موارد زیر پاسخ دهد:

کنشگران صحوزه پژوهشي، کشور، مؤسسه و حامي مالي  برتر  -1

 کدامند؟ 19در مطالعات مرتبط با شهرهای هوشمند و کووید 

های تریچ موضوعات صدر قالب برچسب ابری  و زوجمهم -2

 19واژگاني در مطالعات مرتبط باشهرهای هوشمند و کووید هم

 براساس فراواني کدامند؟

ها و گیری چه خوشهواژگاني منجر به شکلتحلیل هم -3

موضوعاتي براساس تحلیل شبکه اجتماعي مطالعات مرتبط با 

ه است؟ برتریچ موضوعات از شد 19شهرهای هوشمند و کووید 

 نظر تأثیرگذاری صدریافت استناد  و ارتباطات کدامند؟

های موضوعي در مطالعات پیوندی کشورها و خوشهنقشه هم -4

براساس روند زماني چگونه  19حوزه شهرهای هوشمند و کووید 

 است؟ 

 

 مبانی نظري -2

ي ، جهان دچار آشفتگ19، با ورود کووید 2020در اوایل سال 

در  شد. آخریچ رویداد در ایچ مقیاس آنفلوانزای اسپانیایي

شهرها هیچ راهبرد مقاومتي برای چنیچ  کهبود  1918سال 

بحراني نداشتند. بدون برنامه، بدون دارو و بدون واکسچ، تنها 

راه درمان بیشتر شهرها ایچ بود که ساکنان آنها موقتاً در خانه 

جز کارگراني که حضور آنها ضروری بود. اما در بمانند، به

 های جدیدی برای ردیابيحلگیری اخیر، راهمورد همه

هایي برای کمک به ردیابي ویروس در حال ظهور بود و برنامه

کار گرفته تماس ویروس و مدیریت عالیم در شهرها به

شدند. شهرهایي مانند لندن، نیویورک و مکزیکوسیتي مي

طور انحصاری برای دوچرخه شروع به تبدیل خطوط جاده به

 نهونقل عمومي هنوز یک گزینکه حملبه ایکردند. با توجه 

کنندگان به دوچرخه روی ایمچ نیست، بسیاری از انتخاب

آوردند. از آنجا که از مردم خواسته شد که در خانه بمانند، مي

خدمات تحویل رستوران و مواد غذایي افزایش یافت. 

متأسفانه با افزایش بیکاری و سقوط فروش، تصویر اقتصادی 

بسیار واضح،  نکته ،سرعت رو به زوال بود. در ایچ میاننیز به

تقریب به هر شهر گیری، بهآوری در برابر همهنبود راهبرد تاب

. در [13] کردسنگیني تحمیل مي هدر سرتاسر جهان هزین

و با عوامل زیادی از  بوده شهرها در حال پیشرفتمجموع، 

های جمله نیازهای جامعه، روندهای اجتماعي، بحران و ایده

 گیرند.بهتر شکل مي

ریزان شهری در سراسر جهان ها و برنامهگر دولتاز سوی دی

های اند با نگاهي یکپارچه به تمامي ابعاد و زمینهدهکرتالش 

شهرهای عصر حاضر به  ههایي را برای توسعشهرنشیني، مدل

ها و انتظارات جدید که همراه با منظور پاسخگویي به خواسته

. در [14] ها نیز شده، توسعه دهندگیریهای همهمحدودیت

جهت « شهر هوشمند»ایچ راستا طي دو دهه اخیر، رویکرد 

ظهور کرده است؛ مفهومي  های کنوني شهرهامقابله با چالش

، «شهر دیجیتال»ای دیگر نظیر یافته مفاهیم توسعهکه تکامل

و « شهر اطالعات»، «شهر نوآور»، «شهر خالق»، «شهر پایدار»

را به خود جلب کرده  بوده و توجه زیادی« شهر الکترونیکي»

با هدف تسهیل . به بیان دیگر، مفاهیم مرتبط فوق، [15] است 

های رفاهي، آغازگر رساني و ارتقاء شاخصفرایند خدمت

و  [16] ریزی شهری بوده مدیریت و برنامه مرحله جدیدی از

 سبب ایجاد کارایي باالتر و ایجاد امکانات جدید الکترونیک

 .[17]  شاودمي و سالمت دیجیتالپزشکي الکترونیک  نظیر

های هوشمند و شهر هوشمند ریشه در ایجاد زیرساخت

فناوری اطالعات و ارتباطات داشته و رشد شهری باید مبتني 

. [10] محور پایداری، هوشمندی و فراگیری باشد  3بر 

 هاتفاوت بیانگرهای شهر هوشمند در جهان نیز نگاهي به پروژه

 لب دستیابي به اهداف مختلف زیر است:در قا ي،هایو شباهت

o وری انرژی، تأثیرگذاری فناوری ارتباطات و دستیابي به بهره

های چند اطالعات در توسعه صنایع خاص در زمینه

 ای یا صنایع دانش محور؛رسانه

o  دستیابي به محیط زندگي با باالتریچ کیفیت برای ساکنان؛ 

o بچ؛توسعه فضاهای سبز در درون شهر و کاهش کر 

o های اطالعاتي پیشرفته قابل دسترس؛توسعه زیرساخت 

o  دستیابي به رشد اقتصادی و کیفیت زندگي به طور همزمان؛ 

o توسعه جوامع پایدار؛ 

o های مختلف ساکنان؛تضمیچ سازگاری اجتماعي میان گروه 

o  تکامل شهر به عنوان آزمایشگاه زندگي به منظور بهبود

 .[5] مستمر و پیوسته 
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معماری اصلي شهر هوشمند مبتني بر گردآوری مستمر و 

ها است گیری بر مبنای تحلیل آن دادهها و تصمیمگسترده داده

های جدید همانند پردازش هوشمند . با وجود فناوری[18]

افزارهای مختلف را ایجاد افزارها و نرمتوان ارتباط سختمي

د و برای آوری کرهای حسگرهای شهری را جمعکرد؛ داده

تصمیمات بهتر مدیریت شهری مورد استفاده قرار داد. ایچ 

های مناسب خود جهت اجرا نظیر ها نیز زیرساختفناوری

های های وای فای، هات اسپاتپهنای باند، فیبر نوری، شبکه

سیم نیاز دارند. همچنیچ زیرساخت قوی فناوری اطالعات بي

ش در بستر و ارتباطات در حوزه شهری از مدیریت دان

. در ایچ راستا [19] کند شهرهای هوشمند پشتیباني مي

اقتصاد، »شش بُعد از شهر هوشمند شامل  [20] گیفینگر

را که « جایي و مردم هوشمندمحیط، حکمراني، زندگي، جابه

های شهر ی بسیاری از مدلابعاد اصلي و تشکیل دهنده

بندی به تقسیم که  1هوشمند است، شناسایي کرده صشکل 

گانه اروپایي ابعاد شهر هوشمند معروف است. ابعاد شش

گیفینگر، بر حل مشکالت اساسي شهرها متمرکز بوده و 

کنند از مشکالت جدیدی که ممکچ است در آینده تالش مي

 پیش آیند، جلوگیری کند. 

 

 
 [25]  ابعاد شهر هوشمند -1شكل 

بعد وجود دارد، مهم است.  6چگونگي ارتباطي که میان ایچ 

درواقع، ضمچ وجود ارتباط میان ابعاد فوق، هر برنامه 

کاربردی باید حداقل به طور کامل روی یک بعد متمرکز 

گیری و تکمیل حداقل باشد، اما هرکدام از آنها باید به شکل

 یکي دیگر از ایچ موضوعات کمک کند و هرگز نباید روی

سایر موارد، تأثیر منفي بگذارد. در مجموع، راهبردهای زیر 

های مبتني بر اهداف شهرهای هوشمند، در تدویچ سیاست

الزم در ارتباط با خلق و توسعه شهرهای هوشمند بویژه در 

 ها مؤثر خواهد بود:مقابله با بحران

های نویچ در مدیریت توجه به استفاده از ظرفیت فناوری . 1

 بحران؛

 گیری از هوشمندی در مدیریت شهری؛. ضرورت بهره2

 های مسئول؛های ارتباطي هوشمند با سایر دستگاه. ارتقای سیستم3

. توجه به ظرفیت هوشمندسازی در افزایش درآمد پایدار و کاهش 4

 هزینه؛

ها و امکانات فناورانه در ایجاد و . توجه به استفاده از زیرساخت5

 افزایش درآمد پایدار؛

 .[16] نویچ هاییری از فناوریگها با بهرهتمرکز بر کاهش هزینه. 6

 

 پيشينه پژوهش -3
های داخلي و خارجي مرتبط با ایچ بخش به مرور پژوهش

 پردازد. موضوع پژوهش در قالب دو رویکرد زیر مي

 رویكرد اول 3-1

های داخلي و خارجي مرتبط با در ایچ قسمت، پژوهش

که با « 19هوشمندسازی و کووید شهرها، »موضوعات 

 شوند.اند، مرور ميها و رویکردهای مختلف انجام شدهروش

های کووید با مرور پژوهش [21] شریفي و خاوریان گرمسیر 

مرتبط با شهرها در طول هشت ماه اول پس از گزارش  19

تأثیرات  یید شده در ووهان چیچ تالش کردنداولیچ موارد تأ

ریزی های مهم در ارتباط با برنامهو درس گیری بر شهرهاهمه

شناسایي کنند. نتایج نشان  19و طراحي شهری پس از کووید 

های اولیه عمدتاً به از نظر تمرکز موضوعي، پژوهش که داد

-  اثرات اجتماعي2  کیفیت محیطي، ص1چهار موضوع اصلي ص

  حمل و نقل و 4  مدیریت و حکمراني، و ص3اقتصادی، ص

های مرتبط با ی پرداخته بودند. درنهایت توصیهطراحي شهر

اقتصادی، مدیریت شهری و حکمراني، -عوامل اجتماعي

 ونقل و طراحي شهری ارائه کرده است. حمل

براساس تجزیه و تحلیل مقاالت دانشگاهي،  [22] کومیتا 

ها، به بررسي های سازمان جهاني بهداشت و روزنامهگزارش

های غربي پرداخت. چیچ و دولت دو رویکرد متضاد در دولت

در حالي که شهرها و دولت چیچ، رویکرد مبتني بر فناوری را 

محور را برای های غربي رویکرد انساناند، دولتاتخاذ کرده

 اقتصاد هوشمند

های شهر پارادایم

 هوشمند

 حكمرانی هوشمند

 جابجایی هوشمند

 مردم هوشمند

 زندگی هوشمند

 

 محیط زیست هوشمند
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ها نشان اند. یافتهاتخاذ کرده 19کنترل انتقال بیماری کووید 

داد، اگرچه رویکرد مبتني بر فناوری ممکچ است برای 

جداسازی و قرنطینه افراد آلوده مؤثرتر باشد، اما شناسایي، 

شود. های شهروندان ميمنجر به سرکوب و سانسور دیدگاه

همچنیچ تأکید شده که تعامل انسان با فناوری به واسطه بستر 

شوند، سازی ميها در آن پیادهسیاسي و نهادی که فناوری

 شود.انجام مي

های شهر هوشمند را نحوه عملکرد شبکه [23] آالم و جونز  

های استانداردسازی به منظور افزایش برای ارتقای پروتکل

گیری یا بالیا، که ها در صورت شیوع همهگذاری دادهاشتراک

شود بررسي ت جهاني بهتر ميمنجر به بهبود درک و مدیری

مستقیماً بر اقتصاد شهری در « قرنطینه» ندنشان داد کرده و

دیدگاه اجتماعي و اقتصادی، تأثیر  سطوح چند جانبه، ازجمله

ویژه در ارتباط با مفاهیم سالمت های شهری، بهگذاشته و داده

صرفاً به منزله  گرایيمليشهری و شهر ایمچ، همچنان از منظر 

نفع اقتصاد یک کشور و نفوذ سیاسي و اقتصاد آن نگریسته 

 شود. مي

بر  19گیری کووید به بررسي تأثیر احتمالي همه [24] کانزمان 

های های اعمال فناوریتوسعه شهرهای هوشمند و سیاست

روایت کوتاه پرداخت.  10دیجیتال در توسعه شهری با ترسیم 

بازگشت به حالت عادی پس »های اصلي شامل موارد روایت

و « قدرت جدید برای بخش عمومي»تا « از تابستان

بود. ایچ پژوهش با ارزیابي مختصری از « نهگردشگری در خا»

بیني کرده که رسد و پیشبرندگان و بازندگان به پایان مي

 19های توسعه شهرهای هوشمند پس از کووید سیاست

 تقویت شوند.

به بررسي چارچوب مبتني  [25] شرفوزمان، حسیچ و الحمید

ر ها برای توسعه پایدار یک شهبر یادگیری عمیق براساس داده

پرداختند؛  19گیری کووید هوشمند برای مبارزه با همه

موقع، از طریق نظارت چارچوبي که قادر باشد پاسخ به

دهد. در ایچ پژوهش برای اجرای نظارت تصویری انبوه ارائه 

گذاری اجتماعي، از سه مدل تشخیص شيء بصورت بر فاصله

بالدرنگ مبتني بر یادگیری عمیق برای تشخیص افراد در 

چشمي استفاده کردند. ویدیوهای ضبط شده با دوربیچ تک

با هدف روشچ کردن ارزش  [26] آنتوپولوس و زیموس 

ویژه های همکاری در شهرهای هوشمند، بهپیشنهادی پلتفرم

گیری انجام شده است. یک تجزیه و در شرایطي مانند همه

سنجي گسترده از سه مجموعه ادبیات تخصصي تحلیل کتاب

همراه با مرور  Bibliometrix Rجداگانه با استفاده از ابزار 

مند مقاالت منتخب، انجام شده است. نتایج نشان نظام پیشینه

بیشتری برای  توانند ارزشهای مشترک هوشمند ميداد، پلتفرم

کنندگان و شهرهای هوشمند با تطابق سواری بصورت شرکت

ونقل عمومي و سایر خدمات شهری، بالدرنگ، اتصال به حمل

های های ایمچ، خدمات مبتني بر شهرت و طرحتراکنش

مشترک سازماني بسته ایجاد کنند. برای ارائه ایچ ارزش به 

ندوجهي یک شهر هوشمند، یک مدل کسب و کار پلتفرم چ

نشیني دهنده خدمات همپیشنهاد شده است که برای یک ارائه

  با چندیچ بخش مشتری و شرکاء مناسب است.

به تشخیص احساسات شهروندان  [27]ترویسي و همکاران 

با  19گیری کووید همه نسبت به فناوری، قبل و بعد از ظهور

ی پرداختند. در راستا 1استفاده از تحلیل مفهومي رسمي فازی

ها و به طور خاص، هدف پژوهش، مجموعه بزرگي از توییت

نگرش شهروندان در پنج شهر برلیچ، دوبلیچ، لندن، میالن و 

نتایج نشان داد، گسترش  که مادرید تجزیه و تحلیل شدند

و به دنبال آن استفاده از خدمات مبتني بر  19کووید 

تغییر  های هوشمند، زندگي روزمره شهروندان را عمیقاً فناوری

داده است. درنهایت، پیشنهاداتي برای استفاده از فناوری در 

شهرهای هوشمند برای مدیریت تحوالت توسط اورژانس 

 سالمت و هدایت رفتار شهروندان ارائه شده است.

به شناسایي، استخراج و  [28]مدقالچي، بحریني و رفیعیان 

های فناوری هفضای تعاملي و پژوهشي بیچ توسع هارائ

های مطالعات شهری، به اطالعات و ارتباطات بر زیرحوزه

ها و ها و روشبندی موضوعات، رهیافتمنظور معرفي، طبقه

ها پرداختند. جامعه گیری از نتایج پژوهشهمچنیچ بهره

زماني  همقاله به زبان انگلیسي بود که در فاصل 93پژوهش، 

د. پایش، بررسي و انتشار یافته بودن 2020-1990 هسال 30

استخراج محورهای کلیدی و اصلي مقاالت درنهایت منجر به 

گذاری   سیاست1مندرج شامل  هگان 8بندی تشکیل طبقه

  ساختار 4  شهر هوشمند، 3  مشارکت الکترونیک، 2شهری، 

  7  شکاف دیجیتال، 6  رفتار سفر، 5و سازمان فضایي شهر، 

زیرمحور شد. نتایج  30پذیری، و   رقابت8فضای عمومي، 

                                                 
1 FFCA 
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های مندی از فناوریویروس میزان بهرهنشان داد، شیوع کرونا

اطالعات و ارتباطات را چندیچ برابر کرده است و ایچ امر 

ریزی و طور قطع شدت اثرگذاری آن بر شهر و برنامهبه

طراحي شهری را با سرعت بیشتری دچار تحول و دگردیسي 

 خواهد کرد.

 رویكرد دوم 3-2

سنجي با رویکرد فرامطالعه از جمله علم تحقیقاتي، بندایچ  در

رخدادی که بویژه با استفاده از روش تحلیل محتوا یا فچ هم

های مرتبط با پژوهش حاضر نظیر شهر هوشمند در حوزه

 شود. مي بررسياند، انجام شده

های پژوهشي در حوزه شهرهای روند فعالیت [29] مرادی

کار های پرکار و کمهدف شناسایي حوزه هوشمندِ جهان را با

مدرک  4696ایچ حوزه مطالعه نمود. اطالعات کتابشناختي 

و سپس  ساینس گردآوریآوشده در پایگاه استنادی وبنمایه

 ها نشان دادیافته .شدنداز بعد جغرافیایي و موضوع مطالعه 

زیرساخت فناوری »مقاالت در موضوع بیش از نیمي از 

قرارگرفتند. همچنیچ تعدادی از کشورها بر ابعاد « اطالعات

 دورهدر  .اندخاصي از موضوع شهر هوشمند متمرکز بوده

ترتیب عات پراستناد حوزه شهر هوشمند بهبررسي موضوردمو

و شهرسازی، حمل، حکمراني، محیط اطالعاتشامل فناوری

ونقل، انرژی، اقتصاد و شهروند هوشمند بودند. اطلس 

داد، سه کشور فعال در حوزه شهر هوشمند،  نشانجغرافیایي 

اطالعات هوشمند، اسپانیا چیچ با تمرکز بر زیرساخت فناوری

در شهروند هوشمند و انرژی هوشمند؛ ایتالیا در حکمراني 

 نقل هوشمند و محیط هوشمند بودند. وهوشمند، حمل

های پژوهشي با هدف درک بهتر زمینه [30]ژائو، تانگ و زو 

های دانش و شهر هوشمند ازجمله توزیع موضوعات، پایگاه

علوم  های استنادی علوم ومرزهای پژوهشي، براساس نمایه

ساینس به ترسیم نقشه آواجتماعي در مجموعه هسته وب

دهنده سه آمده، نشاندستانش ایچ حوزه پرداختند. نتایج بهد

شهر هوشمند و »، «و عناصر شهر هوشمندمفاهیم »حوزه 

از طریق تحلیل « شهر هوشمند آینده»و « اینترنت اشیاء

نشان داد موضوعات  حاصلهاستنادی بود. همچنیچ نتایج هم

توسعه شهری، شهرهای پایدار، محاسبات ابری، هوش 

 اند.ها قابل توجه بودهسازی در پژوهشمصنوعي و یکپارچه

 7840سنجي ای و علمبه بررسي شبکه [31] ژنگ و همکاران 

 - 1990رکورد علمي در حوزه شهر هوشمند در بازه زماني 

استنادی با هدف رخدادی و همبا استفاده از فنون هم 2019

های در حال توسعه پرداختند. آشکارسازی و شناسایي حوزه

داده به عنوان موضوعات اینترنت اشیاء و کالن

های مورد بررسي ها در پژوهشیتریچ فناورامیدوارکننده

 ریزی و توسعه شهر هوشمند قابل رهگیری است. برنامه برای

مطالعه  965به ترسیم ساختار دانش  [32] وو و همکاران 

مرتبط با توسعه شهر هوشمند و پایداری شهری پرداختند. 

چهار گروه موضوعي فناوری اطالعات، انرژی و محیط 

گذاری جایي، و سیاستونقل شهری و جابزیست، حمل

ریزی توسعه از طریق ترسیم نقشه دانش شهری و برنامه

 شناسایي شدند.

 بندي پيشينهجمع 3-3

مطالعات زیادی با رویکردها و  که ها نشان دادمرور پیشینه

سنجي در ارتباط با های مختلف ازجمله رویکرد علمروش

تأثیرگذاری ها و گیریابعاد مختلف شهر هوشمند و ظهور همه

در ایچ راستا، هر یک از  .ها انجام شده استیا تأثیرپذیری آن

شناسي و یا از نظر های مورد بررسي که از جنبه روشپژوهش

هدف و جامعه مورد پژوهش با پژوهش حاضر متفاوت 

اند، به برخي موضوعات نظیر زیرساخت فناوری و بوده

ریزی و ههای شهر هوشمند در برناماستفاده از فناوری

گذاری شهری، محیط زیست شهری، حمل و نقل و سیاست

طراحي شهری، اقتصاد شهری، سالمت شهری و شهر ایمچ، 

... کمراني، تعامل انسان با فناوری وعملکرد شهر هوشمند، ح

سنجي اند؛ از آنجاکه پژوهشي جامع با رویکرد علمپرداخته

 گیریههم مطالعات شهرهای هوشمند در مقابله با بحران

حاضر به بررسي و تحلیل  مقالهانجام نشده است،  19کووید 

 محتوای صشناسایي موضوعات و مفاهیم  مطالعات مرتبط با

شده براساس مطالعات نمایه« 19کووید  شهرهای هوشمند و»

 در پایگاه وب آو ساینس پرداخته است.

 

 شناسی پژوهشروش -4
که در آن با پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده 

توجه به اهداف پژوهش، روش تحلیل محتوا با استفاده از 

رخدادی واژگان و سنجي و بطور خاص فنون همفنون علم
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تحلیل شبکه اجتماعي، مبنای انجام کار قرار گرفت. تحلیل 

منظور توصیف های پژوهش است که بهمحتوا یکي از روش

رود به کار مي آمده از ارتباطاتدستمنظم و عیني محتوای به

رخدادی که در ایچ پژوهش مورداستفاده . فچ تحلیل هم[33]

های تحلیل محتوا بوده و قرار گرفته، درواقع یکي از روش

پردازش، پردازش و آوری؛ پیششامل مراحل جمع

های پرکاربرد برای ها است. یکي از روشسازی دادهبصری

لف، های مختترسیم و تحلیل ساختار دانش در حوزه

کار های بهرخدادی واژگان یا به عبارتي ارتباط میان واژههم

های مختلف مدارک است. در ایچ روش از رفته در قسمت

های عنوان، چکیده، بخشواژگان کلیدی مدارک در 

ها و متچ تولیدات علمي برای مطالعه ساختار مفهومي کلیدواژه

ها دی کلیدواژهرخدادیگر همبیانشود. بهیک حوزه استفاده مي

که میزان ارتباط شناختي میان یک مجموعه مدارک را نشان 

دهد، از الگوهای هم رخدادی در یک مجموعه از متون مي

ها را ها ارتباط میان اندیشهگیرد تا به کمک شاخصبهره مي

در حوزه موضوعات متون شناسایي کند. براساس ایچ 

صورت و به بندیهایي خوشهها، مفاهیم در گروهشاخص

شوند که برای برجسته کردن موضوعات شبکه ترسیم مي

اصلي موجود در یک حوزه و یافتچ ارتباطات پنهان در آن 

واژگاني، . ویژگي اصلي تحلیل هم[34] روند حوزه به کار مي

سازی ساختار منطقي یک حوزه خاص از طریق دیداری

 . [35] ترسیم نقشة مفهومي است 

جامعه ایچ پژوهش را کلیه مطالعات صانواع مقاالت پژوهشي، 

مروری و نامه به سردبیر  نمایه شده مرتبط با شهرهای 

صتاریخ بازیابي و  2021 - 2019از سال  19هوشمند و کووید 

  در پایگاه وب آو 2021نوامبر سال  18ها: استخراج داده

نادی فوق دهند. در ایچ پژوهش، پایگاه استساینس تشکیل مي

به دلیل امکان گرفتچ خروجي رکوردهای علمي به منظور 

سنجي و همچنیچ جامع و معتبر بودن آن های علمانجام تحلیل

های اطالعاتي انتخاب شد. در همیچ نسبت به دیگر پایگاه

راستا در بخش نخست، پس از شناسایي واژگان کلیدی مرتبط 

های تخصصي و خبرگان در زمینه ]36، 29[از طریق متون 

در بخش جستجوی پیشرفته پایگاه  19شهر هوشمند و کووید 

، راهبرد جستجوی زیر به منظور بازیابي 1وب آو ساینس

                                                 
1 WOS 

صشامل عنوان، چکیده،  2مطالعات مرتبط در فیلد موضوع

گونه محدودیتي در نوع و کلمات کلیدی و متچ  بدون هیچ

 گرفت. ها قرار زبان مدارک جستجو مبنای بازیابي پژوهش

TS=(("corona" OR "Coronavirus" OR "SARS 

Virus" OR "Coronaviridae" OR "COVID-19" OR 

"COVID19" OR "COVID-2019" OR 

"COVID2019" OR "nCoV-19" OR "nCoV19" OR 

"nCoV-2019" OR "nCoV2019" OR "2019-nCoV" 

OR "2019nCoV" OR "MERS-CoV" OR 

"MERSCoV" OR "MERS Virus" OR "MERS  

coronavirus" OR "SARS-CoV" OR "SARSCoV" 

OR "SARS-CoV-2" OR "COVID 19" OR "2019 

ncov" OR "pandemic*") AND ("smart cit*" OR 

"intelligent cit*" OR "digital cit*" OR "electronic 

cit*" OR "knowledge cit*" OR "information cit*" 

OR "data* cit*" OR "green cit*" OR "grid cit*" 

OR "wire* cit*" OR "hybrid cit*" OR "internrt 

cit*" OR "virtual cit*" or "connect* cit*" OR 

"smart societ*" OR "smart comunit*")) 

رکورد علمي شد  203راهبرد جستجوی فوق منجر به بازیابي 

از ایچ  3که تمام رکوردهای بازیابي شده با فرمت متچ ساده

پایگاه استخراج شد. در بخش دوم، پس از بازیابي رکوردهای 

های پژوهش اقدام به مرتبط براساس اهداف و پرسش

افزارهای اکسل و بیبفاده از نرمها با استپردازش دادهپیش

سایت و افزار هیستها با استفاده از نرم، پردازش داده4اکسل

اس ویوئر و اوزارهای ویافها با استفاده از نرمترسیم نقشه

پردازش شد. الزم به ذکر است در مرحله پیش 5اسپیسسایت

ها از طریق ساخت اصطالحنامه اقدام به کنترل و داده

های مشابه، مترادف د و کلیدواژهشها سازی کلیدواژهیکدست

های های جمع و مفرد ادغام و برخي کلیدواژهو حالت

 غیرتخصصي حذف شدند.

 

 هاي پژوهشیافته -5

در ایچ بخش، نتایج در قالب پاسخ به سؤاالت پژوهش ارائه 

 شوند.مي

کنشگران صحوزه پژوهشي، پاسخ به سؤال اول پژوهش. 

کشور، مؤسسه و حامي مالي  برتر در مطالعات مرتبط با 

 کدامند؟« 19شهرهای هوشمند و کووید »

                                                 
2 Topic 
3 Plain txt 
4 Excel, & BibExcel 
5 VOSViewer, & CiteSpace 
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ستجوی آوساینس به واسطه راهبرد جبا جستجو در پایگاه وب

شناسي به آن اشاره شد، تعداد مورد نظر که در بخش روش

طي  19مطالعه مرتبط با شهرهای هوشمند و کووید  203

ها نشان میالدی بازیابي شدند. یافته 2021تا  2019های سال

 163حوزه پژوهشي و  51مؤسسه علمي،  399کشور،  66داد 

ادامه  اند. درحامي مالي در ایچ مطالعات مشارکت داشته

اطالعات مربوط به کنشگران صحوزه پژوهشي، کشور، مؤسسه 

آمده  1و حامي مالي  برتر ایچ حوزه مطالعاتي در جدول 

 است. 

کشورهای ایاالت متحده، انگلیس و چیچ  1براساس جدول 

لعات حوزه را به خود اختصاص دادهبه ترتیب بیشتریچ مطا

 ، دانشگاه اند. همچنیچ کالج دانشگاهي لندن صیو سي ال

دیکیچ صاسترالیا  و دانشگاه آکسفورد بیشتریچ مشارکت در 

های مطالعات ایچ حوزه را دارند. از سوی دیگر حوزه

علوم محیطي بیشتریچ سهم  شناسيبوممهندسي، علوم رایانه و 

اند. اتحادیه اروپا، را در تولید و انتشار ایچ مطالعات داشته

سي  و مرکز افاسصانمؤسسه علوم طبیعي ملي چیچ 

بریتانیایي پژوهش و نوآوری از مطالعات بیشتری در ایچ 

جایگاه ایران در میان  ،اند. نکته قابل توجهحوزه حمایت کرده

  8کننده در ایچ مطالعات است که با انتشار کشورهای مشارکت

 مطالعه، رتبه دهم را از آن خود کرده است.

یچ موضوعات صدر قالب ترمهم پاسخ به سؤال دوم پژوهش.

واژگاني در مطالعات مرتبط با های همبرچسب ابری  و زوج

 براساس فراواني کدامند؟« 19شهرهای هوشمند و کووید »

تریچ موضوعات در مطالعات مرتبط با شهرهای هوشمند مهم

به نمایش در  2در قالب برچسب ابری در شکل  19و کووید 

ه پژوهشگران به آمده است. برچسب ابری، میزان توج

دهد و به میزاني که فراواني موضوعات را به خوبي نشان مي

ها توسط های به کاربرده شده در پژوهشکلیدواژه

تر و هر اندازه ها بزرگپژوهشگران بیشتر باشد، برچسب

 تر خواهند بود. ها کوچکها کمتر باشد نیز برچسبفراواني

 19شهرهاي هوشمند و كووید  كنشگران برتر در مطالعات مرتبط با -1جدول 

رتبه اول )تعداد  كنشگران

 ركورد، درصد(

رتبه دوم )تعداد ركورد، 

 درصد(

رتبه سوم )تعداد 

 ركورد، درصد(

رتبه چهارم )تعداد 

 ركورد، درصد(

پنجم )تعداد ركورد، رتبه 

 درصد(

  7. 4، 15استرالیا ص  8. 9، 18ایتالیا ص  9. 4، 19چیچ ص  13. 8، 28انگلیس ص  15. 8، 32ص آمریکا كشور

 مؤسسه
کالج دانشگاهي لندن 

   UCLص

  3، 6ص

Deakin Univ & Univ 

Oxford 

(4 ،2) 

Aristotle Univ Thessaloniki, Cardiff Univ, Hiroshima Univ, Hong 

Kong Polytech Univ, King Abdulaziz Univ, King Saud Univ, 

Stevens Inst Technol, Univ Calif Berkeley, Univ Gadjah Mada & 

Univ Texas San Antonio (3 ،5 .1 )  

حوزه 

 پژوهشی
Engineering 

(46 ،66 .22)  

Computer Science & 

ENVIRONMENTAL 

SCIENCES 

ECOLOGY 

(44 ،675 .21)  

SCIENCE 

TECHNOLOGY 

OTHER TOPICS 

(36  ،734 .17)  

URBAN 

STUDIES 

(23 ،33 .11)  

Telecommunications 

(18 ،867 .8) 

حامی 

 مالی

EUROPEAN 

COMMISSION 
(10 ،926 .4)  

NATIONAL 

NATURAL SCIENCE 

FOUNDATION OF 

CHINA (NSFC) 
(8 ،941 .3)  

UK RESEARCH 

INNOVATION 

UKRI 
(4 ،97 .1)  

SWISS 

NATIONAL 

SCIENCE 

FOUNDATION 

(SNSF) 
(3 ،478 .1)  

ASIA PACIFIC 

NETWORK FOR 

GLOBAL CHANGE 

RESEARCH, CLOUD 

TECHNOLOGY 

ENDOWED 

PROFESSORSHIP 

 و ... 

(2 ،985 .0)  
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مرتبط با شهرهاي  برچسب ابري موضوعات در مطالعات -2شكل 

 19هوشمند و كووید 

موضوعاتي نظیر  شود،ميرؤیت  2همانطور که در شکل 

آوری، هوش مصنوعي، داده، تاباینترنت اشیاء، کالن»

ریزی های اطالعاتي، یادگیری ماشیچ، پایداری، برنامهفناوری

های اجتماعي، نوآوری، شهروندی دیجیتال، شهری، شبکه

...« عمیق، بهداشت و درمان، بالکچیچ وحمل و نقل، یادگیری 

در مطالعات پژوهشگران ایچ حوزه در بازه زماني مورد 

است که ایچ  امر نشانگر آنبررسي، بیشتر بوده است؛ ایچ 

اند که تریچ موضوعاتي بودهمباحث پژوهشي، اصلي

اند. در ادامه ها به مطالعه پرداختهپژوهشگران روی آن

هایي که در مطالعات ژگاني صکلیدواژهواهای همتریچ زوجمهم

  .2اند  آمده است صجدول زمان مورد توجه قرار گرفتههم

شهر  – 19کووید »واژگاني های هم، زوج2براساس جدول 

شهر  –گیریهمه»و « گیریهمه – 19کووید »، «هوشمند

طورکلي های مشترک است. بهپرتکرارتریچ زوج« هوشمند

، شهر هوشمند و 19کووید »هایي نظیر توان گفت کلیدواژهمي

صورت منفرد و حتي های آنها بهو معادل« اینترنت اشیاء

ترکیبي در مطالعات مورد بررسي، بسیار موردتوجه واقع 

صورت ترکیب با نیز به« گیریهمه»اند. کلیدواژه شده

 های دیگر بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.کلیدواژه

واژگاني منجر به تحلیل همپژوهش.  پاسخ به سؤال سوم

ها و موضوعاتي براساس تحلیل شبکه گیری چه خوشهشکل

 19اجتماعي مطالعات مرتبط با شهرهای هوشمند و کووید 

شده است؟ برتریچ موضوعات از نظر تأثیرگذاری صدریافت 

 استناد  و ارتباطات کدامند؟

مرتبط با واژگاني مطالعات منظور تحلیل همدر ایچ مرحله به

، رکوردهای علمي 19شهرهای هوشمند و کووید 

اس ویوئر اوافزار ویشده از وب آو ساینس وارد نرماستخراج

کلیدواژه استخراج شده  1088واژگاني شد. به دنبال تحلیل هم

 6، تعداد 4رخدادی از مطالعات ایچ حوزه با اِعمال آستانه هم

ند، تشکیل و موضوع و کلیدواژه بود 42خوشه که شامل 

های مطالعات رخدادی کلیدواژهنقشه هم 3شناسایي شد. شکل

ها، بیانگر دهد. در ایچ نقشه ضخامت یالحوزه را  نشان مي

دهنده ها نشانروابط بیچ مفاهیم، و بزرگي و کوچکي گره

-ها نشانمیزان دانش موجود در مورد هر مفهوم و رنگ آن

دوری و نزدیکي دهنده خوشه مفاهیم است؛ ضمچ اینکه 

 مرتبط هستند.  هممقدار به دهد که مفاهیم چهها نشان ميگره

، موضوعات متنوعي در حوزه مطالعات 3با توجه به شکل 

در جهان مشاهده  19مرتبط با شهرهای هوشمند و کووید 

خوشه موضوعي است؛ در  6شود که محصول آن تشکیل مي

  .3د صجدول انادامه واژگان و مفهوم هر خوشه ذکر شده

ها از واژگان متنوعي ، هر یک از خوشه3مطابق جدول 

های اند. در جدول فوق در راستای تحلیل خوشهتشکیل شده

تشکیل شده، از برایند واژگان موجود در هر خوشه، مفهوم و 

ها مشخص شده است. در ادامه در حوزه موضوعي خوشه

و امتیاز تریچ موضوعات براساس وزن ارتباطات مهم 4جدول 

 میانگیچ استنادات دریافتي آنها آورده شده است.

، شهرهای 19کووید »های ، کلیدواژه4براساس جدول 

بیشتریچ ارتباطات را با سایر موضوعات « هوشمند و شهرها

برقرار  19در مطالعات مرتبط با شهرهای هوشمند و کووید 

ریزی شهری، برنامه» یگر موضوعاتاند؛ از سوی دهکرد

بیشتریچ استنادات را در « گیریتغییرات آب و هوایي و همه

اند.حوزه به خود اختصاص دادهموضوعات مطالعات ایچمیان 

 19واژگانی در مطالعات مرتبط با شهرهاي هوشمند و كووید هاي همترین زوجمهم -2جدول 

 واژگانیهمزوج  فراوانی واژگانیزوج هم فراوانی 

 شهر هوشمند – 19کووید  69 آوریتاب -شهر هوشمند 12

 گیریهمه – 19کووید  30 هوش مصنوعی – 19کووید  12

 شهر هوشمند -گیریهمه 23 دادهکالن – 19کووید  10

 اینترنت اشیاء – 19کووید  22 یادگیری ماشین -19کووید  10

 اینترنت اشیاء –شهر هوشمند  15 ریزی شهریبرنامه –شهر هوشمند  8
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 19رخدادي واژگان مطالعات مرتبط با شهرهاي هوشمند و كووید نقشه هم -3شكل 

 
 19مرتبط با شهرهاي هوشمند و كووید موضوعی مطالعات هاي خوشهواژگان و مفاهيم  -3جدول 

 مفهوم )حوزه موضوعی( واژگان خوشه

 )قرمز( 1خوشه 

داده، مدل، یادگیری ، کالن19گیری، هوش مصنوعی، سالمت، کووید همه

های اجتماعی، های بهداشتی هوشمند، شبكهماشین، سالمت عمومی، مراقبت

 آینده، شهروندی دیجیتال

داده و ...( مصنوعی، یادگیری ماشین، کالن های نوین )هوشنقش فناوری

 19کووید  گیریدر شهرهای هوشمند در تأمین سالمت عمومی در همه

 )سبز( 2خوشه 
ها، اینترنت اشیاء، انرژی، مدیریت، بالکچین، اینترنت، یادگیری عمیق، چالش

 حسگر، اطالعات، سیستم، تأثیر

های شهری چالشهای آن در حل نقش شهرهای هوشمند و فناوری

 ازجمله مسأله انرژی

)آبی  3خوشه 

 تیره(

گذاری، حریم خصوصی، چین، دولت، شهرهای هوشمند، طراحی،  سیاست

 هاشهرها، حمل و نقل، فناوری

های مرتبط با شهر هوشمند نظیر حریم خصوصی گذاری در حوزهسیاست

 و حمل و نقل

 )زرد( 4خوشه 
آوری، شهرهای پایدار، توسعه پایدار، تابگذاری اجتماعی، پایداری، فاصله

 چارچوب
 گذاری اجتماعیآوری و فاصلهتوسعه شهرهای پایدار از طریق تاب

 5خوشه 

 )بنفش(
 نوآوری در مقابله با تغییرات زیست محیطی ازجمله تغییرات آب و هوایی تغییرات آب و هوایی، نوآوری

)آبی  6خوشه 

 روشن(
 های شهریریزیکار قرار گرفتن شهرهای هوشمند در برنامه در دستور ریزی شهریبرنامه
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 19ترین موضوعات براساس وزن ارتباطات و امتياز ميانگين استنادات دریافتی در مطالعات مرتبط با شهرهاي هوشمند و كووید مهم -4جدول 

امتیاز استناد 

 دریافتی
 موضوع وزن ارتباطات موضوع

 19کووید  40 ریزی شهریبرنامه 19

 شهرهای هوشمند 38 تغییرات آب و هوایی 18/ 25

 شهرها 31 گیریهمه 13/ 9333

 29 حریم خصوصی 13
گیری، اینترنت، اینترنت اشیاء و همه

 شبكه

 دادهها و کالنچالش 28 چین 11. 5

پیوندی کشورها و نقشه هم پاسخ به سؤال چهارم پژوهش.

های موضوعي در مطالعات حوزه شهرهای هوشمند و خوشه

 براساس روند زماني چگونه است؟ 19کووید 

منظور ترسیم نقشه هم پیوندی کشورها و در ایچ مرحله به

های موضوعي در مطالعات مرتبط با شهرهای هوشمند خوشه

شده از وب آو ، رکوردهای علمي استخراج19و کووید 

نقشه  4اسپیس شد. شکل افزار سایتساینس وارد نرم

 کشد. پیوندی کشورها و موضوعات را به تصویر ميهم

رتباطي هریک از کشورها توان وضعیت امي 4براساس شکل 

های تحقیقاتي که کشورها مورد مطالعه را با هم و نیز زمینه

نه تنها وضعیت  3قرار دارند بررسي کرد. از ایچ رو شکل 

دهد بلکه های تحقیقاتي کشورها را نشان ميارتباطي و زمینه

ها در زمینه شهرهای هوشمند و پیشینه زماني مطالعات آن

کشد. بنابرایچ روند زماني مطالعه یر ميرا به تصو 19کووید 

در محور 19کشورها در حوزه شهرهای هوشمند و کووید 

ها در محور عمودی های تحقیقاتي مطالعات آنافقي و زمینه

توان اینگونه مي 4نشان داده شده است. با مشاهده شکل 

هایي روی چه استدالل کرد که کدام کشورها در چه سال

اند؛ همچنیچ کدام کشورها به لحاظ موضوعاتي کار کرده

اند؛ همانطور که شکل موضوعي در یک خوشه قرار گرفته

های اخیر توجه دهد هرچند کشورها در سالفوق نشان مي

های هوشمند و کاربرد آن در شهرها و بیشتری به فناوری

اند، اما از توجه به نقش شهروندان نیز گیری داشتهکنترل همه

اند. نکته جالب قرارگیری غافل نشده در بسترهای جدید

با  5کشورهای ژاپچ، ایران، هند و فرانسه و روسیه در خوشه 

 است.« مدیریت بحران»عنوان 

خوشه موضوعي حاصل از  8، در مجموع 4مطابق شکل 

مطالعات کشورهای مختلف روی موضوعات گوناگون در 

-2019های طي سال 19حوزه شهرهای هوشمند و کووید 

ها به ترتیب عبارتند قابل شناسایي هستند؛ ایچ خوشه 2021

از: صالحیت دیجیتال خود ادراک شده؛ جابجایي شهری؛ 

پایداری شهری؛ فناوری های نوظهور؛ احیای سبز؛ مدیریت 

 انداز پساکرونا؛ اقتصادهای شهری جدید.بحران؛ چشم
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 بحث  -6

پژوهش حاضر با هدف اصلي بررسي و تحلیل محتوای 

در پایگاه « 19شهرهای هوشمند و کووید »مطالعات مرتبط با 

رخدادی و کارگیری فنون تحلیل هموب آو ساینس با به

افزارهای مختلف های اجتماعي با استفاده از نرمتحلیل شبکه

 203سنجي و مصورسازی انجام شد. در همیچ راستا علم

براساس  19ه مربوط به شهرهای هوشمند و کووید مطالع

راهبرد جستجوی تدویچ شده از پایگاه وب آو ساینس 

 بارگیری و مورد بررسي و تحلیل محتوا قرار گرفت. 

از نظر کنشگران برتر در انتشار مطالعات مرتبط با شهرهای 

، کشورهای ایاالت متحده، انگلیس و 19هوشمند و کووید 

پژوهش  8هستند؛ در ایچ بیچ، کشور ایران با چیچ پیشتاز 

کننده در کشور مشارکت 66را در میان  10علمي رتبه 

 مطالعات ایچ حوزه از آن خود کرده است. در پژوهش مرادی 

داد، سه کشور فعال در حوزه  اطلس جغرافیایي نشان [29]

شهر هوشمند، چیچ، اسپانیا و ایتالیا بودند. هر چند کالج 

لندن از نظر میزان تولید علم جایگاه اول را کسب  دانشگاهي

کننده نیز نتایج نشان کرده است. در بخش مؤسسات مشارکت

داد کالج دانشگاهي لندن صیو سي ال ، دانشگاه دیکیچ 

صاسترالیا  و دانشگاه آکسفورد بیشتریچ مشارکت در مطالعات 

ه های پژوهشي مهندسي، علوم رایانایچ حوزه را دارند؛ حوزه

های پژوهشي و اکولوژی علوم محیطي نیز در میان حوزه

ها کننده بیشتریچ سهم را در تولید و انتشار پژوهشمشارکت

اند. در بخش حامیان مالي، اتحادیه اروپا، مؤسسه علوم داشته

سي  و مرکز بریتانیایي پژوهش و افاسطبیعي ملي چیچ صان

 اند.ایچ حوزه کردهها را از مطالعات نوآوری، بیشتریچ حمایت

آوری پس از و تاب دادهواژگان تخصصي اینترنت اشیاء، کالن

، شهر هوشمند و 19های مورد جستجو نظیر کووید کلیدواژه

اند. های حوزه را تشکیل دادهگیری هسته اصلي پژوهشهمه

با فراواني باال « دادهکالن»و « اینترنت اشیاء»رخدادی هم

مندی از دانش به داده و بهرهلید کالنایچ است که توگر نشان

دست آمده از تحلیل آنها به استفاده مؤثر از اینترنت اشیاء 

داده به مربوط است؛ به عبارت دیگر اینترنت اشیاء و کالن

وضوح در ارتباط هستند؛ چرا که میلیاردها اشیای متصل به 

اینترنت، براساس تعریف، مقدار زیادی داده را تولید خواهند 

در حوزه مطالعات  [29] های مطالعه مرادی . یافته[37] کرد 

شهر هوشمند نشان داد بیش از نیمي از مقاالت در موضوع 

قرارگرفتند؛ در پژوهش ژائو، « اطالعات زیرساخت فناوری»

« شهر هوشمند و اینترنت اشیاء»نیز حوزه  [30] تانگ و زو 

استنادی های تشکیل شده از طریق تحلیل همیکي از حوزه

بود. همچنیچ نتایج مطالعه فوق نشان داد موضوعات توسعه 

شهری، شهرهای پایدار، محاسبات ابری، هوش مصنوعي و 

های اند. یافتهها قابل توجه بودهسازی در پژوهشیکپارچه

نیز نشان داد موضوعات اینترنت اشیاء  [31] ژنگ و همکاران 

ها در تریچ فناوریداده به عنوان امیدوارکنندهو کالن

ریزی و توسعه شهر های مورد بررسي به منظور برنامهپژوهش

 [23] هوشمند قابل رهگیری است. در پژوهش آالم و جونز  

های شهری در ارتباط با نیز نتایج نشان داد الزم است به داده

یم سالمت شهری و شهر ایمچ به منزله نفع اقتصاد یک مفاه

 شود. کشور و نفوذ سیاسي و اقتصاد آن نگریسته 

هایي های پژوهش حاضر نشان داد کلیدواژههمچنیچ یافته

های اطالعاتي، یادگیری ماشیچ، نظیر هوش مصنوعي، فناوری

های اجتماعي، نوآوری، ریزی شهری، شبکهپایداری، برنامه

ی دیجیتال، حمل و نقل، یادگیری عمیق، بهداشت و شهروند

های ایچ حوزه دارای فراواني درمان، بالکچیچ نیز در پژوهش

باالیي بوده و سهم زیادی از مباحث ایچ حوزه را به خود 

های عمده ایچ حوزه اند و جزو زیرشاخهاختصاص داده

دهنده آن است که شوند. ایچ نتایج نشانمحسوب مي

گذاران ایچ حوزه در تالش هستند در و سیاستپژوهشگران 

های دادهراستای افزایش پایداری شهرها، با استفاده از کالن

های اطالعاتي نویچ از حاصل از اینترنت اشیاء و سایر فناوری

طریق رویکردهای مبتني بر یادگیری ماشیچ و یادگیری عمیق 

در و همچنیچ ترویج شهروندی دیجیتال سبب ایجاد نوآوری 

ریزی شهری ازجمله ارتقای سالمت در دوران برنامه

؛ به بیان دیگر، توسعه مبتني بر هوش [38] ها شوندگیریهمه

ها و های نویچ، تکامل ابزارها، فناوریمصنوعي و فناوری

در  هوش مصنوعي هایها را برای تعبیه قابلیتبهتریچ شیوه

گیری کرونا در کند. بطور مثال در پي همهها بررسي ميبرنامه

های پیشگیری نظیر نقاط مختلف جهان، انواع روش

گذاری اجتماعي و قرنطینه خانگي در دستور کار فاصله

های کشورها قرار گرفت و به دنبال آن استفاده از شبکه

های ت تداوم ارتباطات افراد در زمینهاجتماعي مجازی جه
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ش . در پژوه[39]مختلف با اهداف متفاوتي فراگیر شد 

نیز برای اجرای نظارت بر  [25] شرفوزمان، حسیچ و الحمید 

گذاری اجتماعي، از سه مدل تشخیص شيء بصورت فاصله

بالدرنگ مبتني بر یادگیری عمیق برای تشخیص افراد در 

 ویدیوهای ضبط شده با دوربیچ تک چشمي استفاده کردند.

واژگاني در بندی همنتایج پژوهش حاضر نشان داد که خوشه

خوشه شد. در میان  6مطالعات ایچ حوزه منجر به تشکیل 

 شناسایي شده سه خوشه صآبي تیره، سبز و قرمز  شش خوشه

های نویچ صهوش نقش فناوری»شامل  هاکه مفاهیم آن

داده و ...  در شهرهای مصنوعي و یادگیری ماشیچ، کالن

، 19کووید  گیریهوشمند در تأمیچ سالمت عمومي در همه

های های آن در حل چالششهرهای هوشمند و فناوری نقش

های گذاری در حوزهشهری ازجمله مسأله انرژی و سیاست

« مرتبط با شهر هوشمند نظیر حریم خصوصي و حمل و نقل

های پرتکرار و رایج در ایچ که بیشتر کلیدواژهاست، از آنجا

ر ها هستند، بنابرایچ از جایگاه مرکزی و مهمي برخورداخوشه

های پژوهشگران ایچ حوزه مطالعاتي تریچ گرایشبوده و مهم

نیز مؤید ایچ  [21] هستند؛ مطالعه شریفي و خاوریان گرمسیر 

نکته بود که حمل و نقل و طراحي شهری از محورهای مهم 

های مورد بررسي بوده است. در پژوهش وو و در پژوهش

 چهار گروه موضوعي فناوری اطالعات، [32] همکاران 

ونقل شهری و جابجایي، و انرژی و محیط زیست، حمل

ریزی توسعه از طریق ترسیم گذاری شهری و برنامهسیاست

 نقشه دانش شناسایي شدند. 

« های اطالعاتي و پایداری شهرهاگیری، فناوریهمه»مفاهیم 

ریزی برنامه»تریچ موضوعات براساس فراواني و مفاهیم مهم

تریچ مهم« و حریم خصوصي شهری، تغییرات آب و هوایي

ها هستند؛ ایچ موضوعات براساس استناد دریافتي در پژوهش

شهرهوشمند در  هدر حالي است که موضوعات پراستناد حوز

اطالعات، ترتیب شامل فناوریبه [29] پژوهش مرادی 

ونقل و شهرسازی هوشمند، حملحکمراني هوشمند، محیط 

هوشمند، انرژی هوشمند، اقتصاد هوشمند و شهروند هوشمند 

نیز  [28] بودند. در مطالعه مدقالچي، بحریني و رفیعیان 

گذاری شهری یکي از طبقات تشکیل شده توسط سیاست

های مقاالت مورد بررسي بود. از سوی دیگر پس از یافته

، «، شهرهای هوشمند و شهرها19کووید »های کلیدواژه

« دادهگیری، اینترنت، اینترنت اشیاء، شبکه و کالنهمه»ژگان وا

بیشتریچ ارتباطات را با سایر موضوعات در مطالعات مرتبط با 

 اند.برقرار کرده« 19شهرهای هوشمند و کووید »

پیوندی کشورها در حوزه شهرهای هوشمند و کووید نقشه هم

شتری به های اخیر توجه بینیز نشان داد کشورها در سال 19

های هوشمند و کاربرد آن در شهرها و کنترل فناوری

 اند؛ در پژوهش مدقالچي، بحریني و رفیعیان گیری داشتههمه

مندی ویروس میزان بهرهنیز نتایج نشان داد شیوع کرونا [28]

های اطالعات و ارتباطات را چندیچ برابر کرده از فناوری

ری آن بر شهر و طور قطع شدت اثرگذااست و ایچ امر به

ریزی و طراحي شهری را با سرعت بیشتری دچار تحول برنامه

 و دگردیسي خواهد کرد. از سوی دیگر نتایج پژوهش کومیتا 

مؤید ایچ نکته است که اگرچه رویکرد مبتني بر فناوری  [22]

ممکچ است برای شناسایي، جداسازی و قرنطینه افراد آلوده 

های کوب و سانسور دیدگاهمؤثرتر باشد، اما منجر به سر

شود؛ ایچ در حالي است که پژوهش حاضر نیز شهروندان مي

نشان داد موضوعاتي چون شهروندی دیجیتال و شمول 

، مورد توجه پژوهشگران ایچ حوزه 2021دیجیتال در سال 

 بوده است. 

 

 گيرينتيجه -7

در شهرها نیاز  19گیری کووید مقابله با پیامدهای گسترده همه

محور ها و تدویچ الگوهای پژوهشسازی زیرساختآماده به

گذاری شهری دارد. در ایچ راستا توجه به در عرصه سیاست

مطالعات جهاني به منظور شناسایي کنشگران برتر، ابعاد و 

ها و ابزارهای مؤثر ضروری است. موضوعات مهم، فناوری

شهرهای »تحلیل محتوای مطالعات جهاني معتبر در حوزه 

ها و گفتمان منجر به درک بهتر جریان« 19شمند و کووید هو

غالب با هدف افزایش کمّي و کیفي مطالعات و به دنبال آن 

گیری کووید هایي نظیر همهگیریمقابله با پیامدهای منفي همه

شود. به بیان دیگر، تحلیل تریچ زمان ممکچ ميدر کوتاه 19

مفاهیم و  تواند، ضمچ آشکارسازیموضوعي مطالعات مي

رکاربرد از یک سو و شناسایي شکافهای موضوعي پخوشه

های موضوعي از سوی دیگر در فهم وضعیت فعلي، بهبود 

های علم و فناوری، مدیریتي و اجرایي و حتي گذاریسیاست

را برای  توازن در مطالعات انجام شده مفید واقع شده و زمینه
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های جدید پژوهشي در ایچ شناسایي و ظهور روندها و جبهه

. در ادامه، پیشنهادهای پژوهش در دو [40] حوزه مهیا سازد 

های آتي بخش پیشنهادهای اجرایي و پیشنهاد برای پژوهش

 شود.ارائه مي

 پيشنهادهاي اجرایی پژوهش 7-1

های مختلف . تدویچ سیاست علمي شهر هوشمند در حوزه1

مرکز بر مفاهیم و با ت سالمتها و حوزه شهری نظیر بحران

 های موضوعي شناسایي شده در مطالعات جهاني؛خوشه

رساني پژوهشي برای اطالع-. فراهم نمودن بستر علمي2

های ایچ پژوهش به منظور اثربخشي بیشتر مسأله و یافته

مندی از تجارب های علمي ایچ حوزه در بهرهپژوهش

ها نپژوهشي و اجرایي کشورهای پیشرو در مقابله با بحرا

 ها؛گیرینظیر همه

. تدویچ سیاست علمي شهر هوشمند مبتني بر افزایش 3

ها و پژوهشگران های علمي دانشگاهمشارکت و همکاری

های پژوهشي مختلف به منظور تقویت دیدگاه حوزه

ای و رصد بهتر مسائل و نهایتاً اثربخشي بیشتر رشتهمیان

 های علمي و اقدامات اجرایي.پژوهش

 هاي آتیيشنهاد براي پژوهشپ 7-2

داده، هوش با توجه به موضوعاتي ازقبیل اینترنت اشیاء، کالن

های اطالعاتي، یادگیری ماشیچ، پایداری، مصنوعي، فناوری

های اجتماعي، نوآوری، شهروندی ریزی شهری، شبکهبرنامه

دیجیتال، حمل و نقل، یادگیری عمیق، بهداشت و درمان، 

توجهي از گردد، سهم قابلهاد ميبالکچیچ و ... پیشن

های هوشمندسازی و شهر هوشمند های آتي در حوزهپژوهش

 به ایچ موضوعات و کاربرد آنها اختصاص یابد.

شهر هوشمند نمایه  واژگاني تولیدات علمي حوزهتحلیل هم

ساله قبل  5شده در پایگاه وب آو ساینس در یک دوره زماني 

نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر و مقایسه  19از ظهور کووید 

بر تولیدات علمي  19به منظور درک و رصد بهتر تأثیر کووید 

بیني و و مسائل مطرح شده در مطالعات شهر هوشمند و پیش

 ؛تحلیل روندهای آینده در ایچ حوزه

شهرهای هوشمند وکووید »با توجه به اهمیت حوزه پژوهشي 

های واژگاني پژوهشو اینکه پژوهش حاضر به تحلیل هم« 19

نویسندگي و تحلیل شود تحلیل هممرتبط پرداخته، پیشنهاد مي

استنادی ایچ حوزه موضوعي انجام شده و نتایج هم

 های مذکور با نتایج پژوهش حاضر مقایسه شود.پژوهش

شهرهای هوشمند وکووید »با توجه به اهمیت حوزه پژوهشي 

واژگاني تحلیل هم شود،و مسائل ناشي از آن پیشنهاد مي« 19

های استنادی نظیر اسکوپوس و دایمنشنز در مورد دیگر پایگاه

و حتي مقاالت فارسي ایچ حوزه انجام شده و نتایج حاصل با 

 نتایج ایچ پژوهش مقایسه گردد.

 

 تعارض منافع

 در ایچ مقاله کنند که هیچ تعارض منافعينویسندگان تعهد مي

 .وجود نداشته است
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