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چکیده

طرح مسئله  :شهرها بهطور ذاتی با چالشهای پیچیده و گستردهای (و مرتبط به هم) مواجه هستند که تنها از طریق یک رویکرد
سیستماتیک قابل حل است .به عبارت دیگر تجمع انبوه عظیمی از ساکنان منجر به آشفتگی و بینظمی شده و شرایطی را به
وجود آورده که نه تنها تعادل شهرها را به سقوط کشانده ،بلکه دستیابی به پایداری را با روشهای کنونی اداره و توسعه شهری
ناممکن ساخته است .در نتیجه برنامهریزان شهری در سراسر جهان میکوشند تا با نگاهی یکپارچه به تمامی ابعاد شهرنشینی،
مدلهایی را برای توسعه شهرهای قرن  21به منظور پاسخگویی به خواستهها و انتظارات جدید دنیای امروز توسعه دهند .یکی
از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالشهای کنونی شهرها در عرصه برنامهریزی شهری ،توسعه شهر هوشمند است که در طول
سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است .شهر هوشمند به عنوان محور تحول و توسعه هزاره مطرح شده و به
معنای گشایش مفاهیمی نو در برنامهریزی شهری است که قابلیتهای جهان واقعی و مجازی را برای حل مشکالت شهری با
هم ترکیب میکند.
هدف تحقیق  :هدف کلی این تحقیق ارایه یک پایه و اساس برای تحقیقات در زمینه شهر هوشمند است .در واقع به دنبال تبیین
نظری مفهوم ،معانی ،ابعاد ،مشخصهها ،شاخصها ،باورهای متعارف و چالشهای پیش روی شهر هوشمند از طریق تجزیه و
تحلیل عمیق و ژرف ادبیات مرتبط در این حوزه با به بحث گذاشتن این مفهوم است.
روش تحقیق  :روش تحقیق توصیفی تحلیلی است.
نتایج تحقیق  :نتایج این تحقیق نشان میدهد علیرغم ادبیات گسترده در مورد مفهوم شهر هوشمند ،هنوز یک درک روشن
و واضح و اجماع عمومی در اینباره وجود ندارد و محققان حوزههای علمی مختلف محتوای متنوعی را پیشنهاد کردهاند .به
طوری که برخی فناوریهای هوشمند را به عنوان تنها یا حداقل مهمترین جزء شهر هوشمند مدنظر قرار دادهاند ،عدهای دیگر
تعاریفی را پیشنهاد کردهاند که فراتر از فناوری است و بر این باورند که اتخاذ فناوری پایان کار نیست .فناوریها میتواند در
شهرها برای توانمندسازی شهروندان از طریق تطبیق این فناوریها با نیازهای آنها به جای تطبیق زندگی آنها با الزامات فناوری
مورد استفاده قرار گیرد .به عالوه معنای یک شهر هوشمند چندوجهی است .نکته کلیدی این است که شهرها باید پاسخگوی
تغییرات زمینهای که در آن عمل میکنند ،باشند و اینکه چه چیزی باید به عنوان هوشمند در نظر گرفته شود بستگی به شرایط
زمینهای متنوع (متن و بستر) از قبیل سیستم سیاسی ،شرایط جغرافیایی و انتشار فناوری دارد .در واقع راهحلهای هوشمند
به سادگی نمیتواند کپی شود و نیازمند این است که ارزش آنها برای زمینههای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.
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مقدمه

هزاره سوم میالدی هزاره شهرنشینی است؛ زیرا برای نخستین
بار جمعیت شهری دنیا از مرز 50درصد میگذرد .اندازه و
سرعت شهرنشینی شتابان معاصر به حدی است که از آن به
عنوان موج دوم شهرنشینی یاد میشود .در این میان رشد
شهرنشینی با شروع هزاره سوم که عصر حاکمیت فناوری
اطالعات در زمینههای مختلف حیات شهری به شمار میرود،
روند پر شتابتری از گذشته به خود گرفته که شاید بتوان
آن را موج سوم شهرنشینی نامید؛ به گونهای که پیشبینی
شده میزان شهرنشینی در سال  2050به بیش از  70درصد
جمعیت جهان افزایش یابد ( .)UN,2008بنابراین روند شهری
شدن زود هنگام جهان واقعیتی گریز ناپذیر است .قرن ،21
قرن شهرها است ،از این رو شهرها نقش محوری در اقتصاد
دارند و نیروی محرکه در رقابت جهانی ،اطالعات ،توسعه و
نوآوری و در حال تبدیل شدن به قطبهای یکپارچه در سطح
جهانی و جوامع مبتنی بر خدمات با نفوذ و مسئولیت بیشتر
و همچنین مکانی برای تمرکز سرمایههای فیزیکی و انسانی
هستند ،به گونهای که  80درصد تولید ناخالص جهانی مربوط
به شهرهاست و پیشبینی شده تا سال  600 ،2050شهر از
بزرگترین شهرهای جهان  60درصد از تولید ناخالص داخلی
جهان را تولید کنند ( ،)Mckinsey global institute, 2011اما
شهرنشینی علیرغم دستاوردهای بزرگ برای بشر با خود مسایل
و مشکالتی را به همراه داشته که با وجود پیشرفتهای عظیم
علمی و فنی ،حل بسیاری از این مشکالت با ناکامی همراه
بوده است .در حال حاضر شهرها  75درصد از انرژی جهانی را
مصرف و حجم زیادی ضایعات تولید میکنند ()Ferraro, 2013
و  70درصد از انتشار گازهای گلخانهای از شهرها نشأت
میگیرد ( )Colldahi, Frey & Kelemen, 2013که سهمی
اساسی در تغییرات اقلیمی ،آلودگی هوا و محیطزیست دارند.
از طرفی این رشد شتابان شهرها متناسب با ظرفیت گسترش
زیرساختهایشان نیست و فشار فزآیندهای به زیرساختهای
شهری تحمیل میکند .بنابراین همواره آنها از پیامدهای
نامطلوب رنج میبرند .این وضعیت در کشورهای در حال
توسعه و از جمله ایران که با فشارهای فزایندهای برای ارایه
بیشتر و بهتر خدمات پایه به جمعیت در حال رشد مواجهاند،
بغرنجتر است .از این رو شهرها به طور ذاتی با چالشهای
پیچیده و گستردهای که به هم مرتبطاند ،مواجهاند که تنها
از طریق یک رویکرد سیستماتیک قابل حل است .به عبارت
دیگر تجمع انبوه عظیمی از ساکنان منجر به آشفتگی و
بینظمی شده و شرایطی را به وجود آورد که نه تنها تعادل
شهرها را به سقوط کشانده ،بلکه دستیابی به پایداری را با
روشهای کنونی اداره و توسعه شهری ناممکن ساخته است.
لذا نهادهای قدیمی و شیوههای مدیریت و حاکمیت قدیمی
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با جهان پیچیده و به سرعت در حال تغییر در تضاد هستند.
در نتیجه برنامهریزان شهری در سراسر جهان میکوشند تا با
نگاهی یکپارچه به تمامی ابعاد شهرنشینی مدلهایی را برای
توسعه شهرهای قرن  21به منظور پاسخگویی به خواستهها و
انتظارات جدید دنیای امروز توسعه دهند .به عبارتی ضرورت
و الزامات این چالشها شهرهای زیادی را در جهان برای
یافتن روشهای هوشمندتر برای مدیریت آنها به تکاپو و
تحرک واداشته است .یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با
چالشهای کنونی شهرها در عرصه برنامهریزی شهری ،توسعه
شهر هوشمند است که در طول سالهای اخیر توجه زیادی را
به خود جلب کرده است .شهر هوشمند به عنوان محور تحول
و توسعه هزاره مطرح شده و به معنای گشایش مفاهیمی نو
در برنامهریزی شهری است که قابلیتهای جهان واقعی و
مجازی را برای حل مشکالت شهری با هم ترکیب میکند.
دادههای عظیمی که در فضای شهر تولید شده ،به همراه
پیشرفتهای به وجود آمده در فناوری اطالعات و ارتباطات
فرصتهای بیسابقهای را برای مقابله با چالشهای بزرگی
که شهرها با آن مواجهاند ،فراهم میسازد .یکی از پایههای
اساسی شهر هوشمند دسترسی به اطالعات در زمان واقعی
در زمینه اقدامات و انتخابهای شهروندان است .دستیابی به
اطالعات در زمان واقعی در شهر هوشمند امکان تشخیص و
شناسایی الگوهای رفتاری و هنجاری را (چه در سطح کل
شهر و چه در سطح فردی) ممکن میسازد که بسیار ارزشمند
است .این امر امکان مشاهده نامرئیها (به منظور فهم آنچه
که در جریان است) و رفتار یک شهر در طی دورههای زمانی
مختلف  ،امکان تأثیرگذاری بر آنها و الگوسازی را امکانپذیر
میسازد .در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان جهت
حل مسایل و مشکالت شهر که با رویکردهای کالسیک قابل
حل نیست به رویکردها و راهکارهای دنیای مجازی به منظور
حداکثر بهرهبرداری از قابلیتهای زندگی شهری خود روی
آوردهاند .در این میان علیرغم اینکه مفهوم شهر هوشمند به
یک موضوع بسیار محبوب تحقیق در تمام حوزههای علمی
تبدیل شده است و با وجود استفاده وسیع از این اصطالح
و تالش گسترده برای تبیین آن هنور یک درک روشن و
اجماع عمومی در میان حرفهمندان و دانشگاهیان در مورد
مفهوم  ،معانی و اینکه چه خصوصیات ،عناصر و یا اجزایی
را دربرمیگیرد (به خاطر دیدگاههای مختلف از حوزههای
گوناگون دانش) وجود ندارد .بررسیها نشان میدهد که
محققان حوزههای مختلف علمی محتوای متنوعی از این
اصطالح را پیشنهاد کردهاند و طیفی از انواع مفهومی را به
جای صفت هوشمند مورد استفاده قرار دادهاند .به طوری که
برخی بر ابعاد فناوری تأکید کردهاند و عدهای دیگر بر این
باورند که در شهر هوشمند اتخاذ فناوری پایان کار نیست و
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توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی و زیرساختهای فیزیکی را
برجسته کردهاند .اما آنچه واقعیت است ایجاد شهر هوشمند
به عنوان واقعیت قرن  21با توجه به یکپارچگی جهانی شهرها
کسی با آن مخالف نیست .هدف کلی این تحقیق ارایه یک
پایه واساس برای تحقیقات در زمینه شهر هوشمند است؛ در
واقع به دنبال تبیین نظری مفهوم ،معانی ،ابعاد ،مشخصهها،
شاخصها ،باورهای متعارف و چالشها و خطرات پیش روی
شهر هوشمند از طریق تجزیه و تحلیل عمیق و ژرف ادبیات
مرتبط در این حوزه با به بحث گذاشتن این مفهوم است .چرا
که بدون یک درک واضح و روشن از موارد فوقالذکر در عمل
و به ویژه در شکلگیری استراتژیهای توسعه شهری میتواند
به استفاده غیر مؤثر از منابع محدود و جهتگیری اشتباه
اقدامات منجر شود .اشتباه در سیاستهای عمومی (شهری)
به ویژه پرهزینه  ،دارای پیامدهای بلندمدت است .امید است
با طرح و تبیین صحیح مفهوم شهر هوشمند و ساختار اصلی
آن گامی کوچک در جهت پرکردن شکاف نظری موجود در
این زمینه به ویژه در ایران برداشته شود .به طور کلی این
تحقیق به دنبال پاسخگویی به سواالت ذیل است :
شهر هوشمند چیست یا به عبارتی شهر هوشمند در ادبیات
این حوزه چگونه مفهومسازی شده است؟
•عناصر کلیدی ،اجزاء ،مشخصهها و شاخصهای شهر
هوشمند کدامند؟
•شهرهای هوشمند در جهان چه اهدافی را دنبال کردهاند؟
•واقعیات و باورهای متعارف در مورد شهر هوشمند چگونه
بیان شده است؟
•مهمترین چالشها و خطرات پیش روی ایجاد شهرهای
هوشمند کدامند؟
•وضعیت ایران از منظر شاخصهای فناوری اطالعات و
ارتباطات چگونه است؟
ضرورت تحقیق

به طور کلی جریانهای اصلی که شهرها را به سمت
رهیافتهای هوشمند سوق میدهد ،به شرح ذیل است :
● شهرنشینی شتابان

● اثرات شهرها بر محیطزیست (نگرانیهای زیستمحیطی)

مسئله دوم در حرکت به سمت هوشمندی با توجه به رشد
جمعیت در شهرها و نقش اصلی آنها در ابعاد اقتصادی و
اجتماعی در سراسر جهان به اثرات شهرها بر محیط زیست
اشاره دارد .توسعه انسانی از زمان انقالب صنعتی تا به حال
اثرات قابل توجهی بر محیطزیست برجای نهاده است و ما
در عصری زندگی میکنیم که این تغییرات کره زمین تا حد
زیادی به رفتارهای انسانی گسترده و مخرب نسبت داده
میشود ( .)Steffen, Jaques, Paul & John, 2011شهرها
موتور رشد اقتصادی هستند و  80درصد از تولید ناخالص
جهانی به شهرها اختصاص دارد ( .)Habitat,2015اما آنها
علیرغم اشغال  2درصد از سطح خشکیهای جهان حدود 75
درصد از انرژی جهان را مصرف میکنند (.)Ferraro,2013
امروزه بیشترین منابع در شهرهای سراسر جهان
مصرف میشود که از اهمیت اقتصادی باال و عملکرد
زیستمحیطی ضعیف برخوردار هستند (Albino
 .)Beradi & Dangelico, 2015به طوری که
 70درصد از انتشار گازهای گلخانهای از شهرها نشأت میگیرد
( )Colldahi, et al, 2013که سهمی اساسی در تغییرات
اقلیمی دارند .همچنین انتشار جهانی دی اکسید کربن بین
سالهای 1990تا  2010بالغ بر  45درصد افزایش یافته
است که تا حدود زیادی ناشی از رشد شهرهاتست (�Habi
 .)tat,2015بنابراین مشکالت زیستمحیطی و نیاز به توسعه
شهرهای پایدارتر محور کانونی بسیاری از پروژههای شهر
هوشمند است ()Batagan, 2011؛ به طوری که شهرهای
هوشمند در اروپا عمدتاً بر مسایل مربوط به انرژی و پایداری
تمرکز کردهاند .این مسایل به عنوان مباحث بسیار مهم برای
حفظ کیفیت باالی زندگی در شهرها مدنظر قرار گرفته
است ( .)Meijer, 2013این نرخ بیسابقه از رشد شهری
یک ضرورت را برای یافتن شیوهها و راهحلهای هوشمند
برای مدیریت چالشها پیش رو و مالزم را به وجود میآورد
( .)Nam&pardo, 2011شهرهای هوشمند یک نگاه رو به
جلو به مسایل زیست محیطی دارند و یکی از هستههای

............................................................

جهان در یک سطح بیسابقه از شهرنشینی قرار دارد .این
خط سیر رشد جمعیت شهری شتابان یک واقعیت جالب
نیست ،بلکه خواستار توسعه پایدار و قابلیت زندگی بهتر
است .در قرن  18کمتر از  5درصد جمعیت جهان در شهرها
زندگی کردهاند .براساس گزارشی که در سال  2008توسط
سازمان ملل متحد تحت عنوان دورنمای شهرنشینی منتشر
شده ،سال  2008سالی است که در آن بیش از  50درصد
جمعیت جهان در شهرها زندگی کردهاند .این روند به شدت
در حال رشد است و پیشبینی میشود که در سال 2050

به بیش از  70درصد کل جمعیت جهان برسد .در اروپا
هم اکنون  75درصد از جمعیت در مناطق شهری زندگی
میکنند .این میزان انتظار میرود تا سال  2020به 80
درصد برسد .بنابراین شهری شدن زود هنگام جهان واقعیتی
گریزناپذیر است که با خود مسایل و مشکالت عدیدهای
به همراه دارد .)UN,2008( .بنابراین شهرنشینی شتابان و
تالش برای کاهش مشکالت ناشی از رشد جمعیت شهری
یکی از عومل اصلی پیدایش و مطرح شدن شهر هوشمند
است (,Chourabi, Nam, Walker, Gil-Garcia, Mellouli
)Nahon, & Scholl, 2012؛ (تصویر.)1

..............................................................................
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تصویر .1روند شهرنشینی از سال  2007تا  .2050مأخذ

.Ferraro,2013 :

اصلی شهر هوشمند استفاده از فناوری برای افزایش پایداری
و مدیریت بهتر منابع طبیعی است (.)Chourabi, et al, 2012

...........................................................

● بحرانهای اقتصادی (انگیزه اقتصادی)

انگیزه اصلی برای حرکت شهرها به سمت هوشمندی در تمایل
آنها برای توسعه اقتصادی نهفته بود .در خالل بحرانهای
اقتصادی سالهای  2008و  2009شهرها متوجه شدند که
آنها با شهرهای دیگر در رقابت هستند ،اما به روشهایی
که قب ً
ال آن را تجربه نکردهاند .آنها تنها با همسایگان خود
در ایالت و یا در سطح ملی در رقابت نبودند ،بلکه در اثر
شبکههای عرضه و تقاضای جهانی و اینترنت با دیگر همتایان
خود در آن سوی جهان برای نسلهای مختلف (حاضر و
آتی) در رقابت بودند (.)Harrison & Donnelly, 2012
از این رو نیاز به رهیافتهای نوآورانه و هوشمند در مقابل
بزرگترین بحرانهای اقتصادی یک ضرورت جهانی بود.
الزامات بحرانهای اقتصاد کنونی انگیزه مناسب برای غلبه
بر مقاومت در برابر تغییرات و تبدیل مشکالت به فرصت
را فراهم میکند؛ به عبارتی بارزترین محرک برای توسعه
شهرهای هوشمند بحرانهای اقتصادی و نیاز به تولید ثروت
بیشتر بود .اقتصاد جهانی در حال حاضر در سطح جهانی
یکپارچه و بیشتر مبتنی بر خدمات است و شهرها در این
جریان محور هستند .آنها همچنین فعالیتهای کسب و کار
را جذب و شهر را به مراکز رقابت جهانی تبدیل میکنند
( .)Mosannenzadeh&Vettoratob,2014شهرها بازیگران
کلیدی در رقابت جهانی هستند و آنها نیاز دارند منابعشان
را برای تولید ثروت بیشتر بسیج کنند (.)Florida, 2002
پیشبینی شده تا سال  600 ،2050شهر از بزرگترین

..............................................................................
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شهرهای جهان  60درصد از تولید ناخالص جهان را تولید
کنند ( .)Mckinsey global institute, 2011شهرها در
این میان برای جذب نیروی کار جوانتر و ماهر (چیزی که
ریچارد فلوریدا آن را طبقه خالق مینامد) به منظور تولید
ثروت بیشتر با هم در رقابت هستند (.)Florida, 2003
شغلهایی با ارزش باال که شهر را جذاب میسازد در تعداد
کمی از شهرها و مناطق متمرکز میشود (.)Florida, 2008
به طوری که گلیسر و بری ( )2006نشان دادند که بیشترین
نرخهای رشد شهرنشینی در شهرهایی به دست آمده که
در آن سهم باالیی از نیروی کار تحصیلکرده وجود دارد
( .)Albino, Beradi & Dangelico, 2015بنابراین کاهش
مشکالت شهری و ایجاد محیطی مناسب با کیفیت باالیی از
زندگی برای جذب طبقه خالق به منظور تولید ثروت بیشتر
و رقابتپذیری اقتصادی یکی دیگر از دالیل اصلی حرکت
شهرها به سمت هوشمندی است.
● تغییرات جمعیتشناختی

چهارمین روند عظیمی که قابلیتهای شهرها را به نابودی
میکشاند به سلسه تغییرات جمعیتشناختی مربوط
میشود .انتظار میرود که در ده سال آینده در سراسر
جهان نسل قدیمی با بیش از  65سال تقریباً دو برابر شده
و از  7درصد به  13درصد برسد .این بدین معناست که
بسیاری از زیرساختهای زیربنایی نیاز به تطبیق و سازگاری
دارد .از این رو انتظار میرود تغییرات عمدهای در بخش
مراقبتهای بهداشتی و سالمندان به وجود بیاید .در اینجا
راهحلهای هوشمند برای شهرهایی ضرورت دارد که هدف
آنها افزایش (یا حداقل حفظ) کیفیت کلی زندگی ساکنانشان
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است .رشد سریع در تعداد و میزان جمعیت آنها به شهرها
بیشتر از گذشته نقشمحوری با نیروی تکنولوژیکی ،سیاسی
و اقتصادی میدهد ( .)Ferraro,2013شاید بتوان گفت
یکی از مفیدترین کارکردهای شهر هوشمند کمک به
سالمندان و افراد کمتوان برای انجام امور روزمرهشان
است .عدم نیاز به مراجعه حضوری برای مداوا و
انجام کارهای اداری یکی از مصادیق این کمکهاست
(حاتمینژاد و همکاران.)139-135 : 1394،
● پیشرفتهای فناوری اطالعات و ارتباطات

مدل شهری قرن  21با بهرهبرداری از پتانسیلهای فناوری
اطالعات و ارتباطات قابل درک است ( .)Habitat, 2015تافلر
اشاره میکند که پیشرفتهای صورت گرفته در فناوری
اطالعات و ارتباطات باعث ایجاد موج سوم در تکامل شهرها
شده است (کاستلز .)1380،سیستمهای ارتباطی شهروندان،
شرکتها و سازمانها را مانند یک سیستم عصبی بهم وصل
میکند .با کمک فناوری و اتصال به اینترنت شهروندان خدمات
را بدون محدودیتهای زمانی و مکانی دریافت میکنند.
بدون سرمایهگذاری در زیرساخت باند پهن ،جریان اطالعات
بین بخشهای مختلف یک شهر و بین شهرها قطع میشود.
این امر باعث کندشدن فعالیتهای اقتصادی میشود و بر
روی خدمات مالی تأثیر منفی میگذارد (.)Karadag,2013
بنابراین اتصال یک جنبه مهم زندگی شهرهاست که در سایه
پیشرفتهای فناوری امکان پذیراست.
● سایر عوامل

مهاجرت مغزها و ایجاد فضای مناسب برای جذب آنها در
شهرها ،اتالف منابع ناشی از بوروکراسی اداری پیچیده ،اتالف
سایر منابع مانند آب ،برق ،انرژی و  ...و ضرورت استفاده
بهینه از این منابع و لزوم مدیریت مناسب در مسایل دیگر از
جمله در حمل و نقل از دیگر دالیل حرکت شهرها به سمت
هوشمندی است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

............................................................

اصطالح شهر هوشمند و ریشه آن را باید از جنبش رشد
هوشمند که در اواخر دهۀ  1980و اوایل  1990به وجود آمد
و از سیاستهای جدید برنامهریزی شهری حمایت میکرد،
پیگیری کرد ( .)Harrison & Donnelly, 2012براساس
رهیافت رشد هوشمند تصمیمات توسعه بر روی همه چیز از
زندگی شخصی تا جوامع و ملتها را تحت تأثیر قرار میدهد.
به منظور غلبه یافتن بر عوامل جانبی توسعه ،استراتژیهای
رشد هوشمند میتواند به حفظ و توسعه محیطهای شهری
سالم ،ایمن ،راحتتر و جذاب کمک کند (.)Karadag,2013
1
اصطالح شهر هوشمند برای اولین بار در مورد بریزبن
استرالیا و بلکسبرگ 2در ایاالت متحده امریکا به کار گرفته

شد ،جایی که فناوری اطالعات و ارتباطات از مشارکت
اجتماعی ،کاهش شکاف دیجیتال و دسترسی به خدمات و
اطالعات پشتیبانی میکرد )Alvarez, et al, 2009(.شهرهای
هوشمند به عنوان ابزاری برای تجسم بافت شهری ظاهر
شدند .آنها بعد از دهۀ  90با روندی آرام اما از اوایل سال
 2000به بعد به سرعت تکامل پیدا کردند )Habitat, 2015(.
این اصطالح دوباره در میانۀ سالهای نخستین  2000از
طریق بعضی از شرکتهای فناوری مثل ایبیام (،)2009
سیسکو ( )2005و زیمنس ( )2004به منظور ادغام
سیستمهای اطالعاتی و خدمات و زیرساختهای شهری مورد
توجه جدی قرار گرفت .این زیرساختها و خدمات شامل
ساختمانها ،مسیرهای حمل و نقل ،برق ،زیرساختهای
آب و فاضالب ،امنیت و بهداشت و درمان است .در واقع
از سال  2000به بعد رهیافت رشد هوشمند جای خود را
به شهر هوشمند داد که بر پیشرفتهای فناوری اطالعات
و ارتباطات در برنامهریزی ،توسعه ،پایداری و خدمات
شهری استوار است (.)Harrison& Donnelly, 2011
و از آن زمان به معنای هر نوع نوآوری بر مبنای فناوری در
برنامهریزی و توسعه عملکردهای شهری تکامل یافته است
( .)Alvarez et al,2009پس بسیاری از دولتها دریافتند که
آنها به منابعی از اطالعات رایگان دسترسی دارند که از طریق
پارهای از اهداف معامالتی مانند صورت حسابهای مصرف
آب ،انرژی ،عوارض جادهای و  ...به دست آمده است .این
درک عمومی باعث نفوذ فناوری و توجه به زیرساختهای
هوشمند به صورت گسترده در سراسر جهان شد (Harrison
 .)& Donnelly, 2012مؤسسه کالیفرنیا برای جوامع هوشمند
جزء اولین مؤسساتی بود که برچگونگی هوشمندسازی
جوامع و چگونگی طراحی شهرها بر پایه فناوری اطالعات
و ارتباطات تمرکز کرد (.)Alawadhi, et al, 2012
بسیاری از شهرهای عمده جهان مانند سئول ،نیویورک ،توکیو،
شیکاگو ،آمستردام ،قاهره ،دوبی وکوچی پروژه شهر هوشمند
را آغاز کردند .عالوه بر این بسیاری از سازمانهای صنعتی و
بینالمللی دستور کار شهر هوشمند را توسعه دادند .بررسی
منابع مطالعاتی موجود نشان میدهد که پیشینه مطالعاتی
داخلی در رابطه با شهر هوشمند بسیار محدود است و شهر
هوشمند در ایران مقولهای کام ً
ال نوپا محسوب میشود و به
تازگی مطرح شده و در مراحل آغازین است .بنابراین در اینجا
به بخشی از پیشینه و ادبیات نظری موجود که خارجی است،
پرداخته میشود.
آندریا کاراگلیو  3و همکاران در سال  2009در مقالهای تحت
عنوان «شهرهای هوشمند در اروپا» بر شش محور اصلی در یک
شهر هوشمند (استفاده از زیرساخت شبکه ،تأکید بر تجارت،
شمول اجتماعی ساکنین شهری مختلف در خدمات عمومی،

..............................................................................
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صنایع خالق و با تکنولوژی باال ،توجه عمیق به نقش سرمایههای
ارتباطی و اجتماعی در توسعه شهری و سرانجام پایداری
اجتماعی و زیست محیطی) تأکید و نتیجهگیری میکنند
که رابطه مثبتی بین ثروت شهری و حضور نیروهای حرفهای
خالق در یک شهر هوشمند وجود دارد (.)Caragliu, 2009
نم 4و همکاران چارچوب دیگری را برای مفهومسازی
شهرهای هوشمند توسعه دادهاند .از نظر آنها عوامل کلیدی
عبارتند از  :فناوری ،انسان و نهادها .آنها دوباره دریافتند که
ابعاد شهرهای هوشمند عبارت است از  :فناوری (به عنوان
ابزاری که برای نوآوری به کار گرفته میشود) ،سازمان (برای
مدیریت نوآوری) ،سیاست (برای ایجاد یک محیط توانمند) و
شرایط پیرامونی ( .)Nam &Pardo, 2011آناستازیا )2012( 5
در یک کار پژوهشی با عنوان «مفهوم شهرهای هوشمند؛ به
سمت توسعه جوامع» به بسط مفهوم شهر هوشمند از طریق
کاوش معانی مختلف آن ،پتانسیلها و ابعاد کلیدی آن برای
توسعه جوامع میپردازد و اشاره میکند که پیشرفتهای
شبکه باند پهن (ارتباطات بیسیم ،ماهوارهای و کابلی و  )...تا
حد زیادی پتانسیلهای تعامل بازیگران مختلف (افراد ،کسب
و کارهای کوچک ،نهادها و حکومت محلی) را از طریق فراهم
کردن دسترسی به منابع اطالعات و دانش در سراسر شهر و
همچنین طیف وسیعی از ابزارها برای اتصال در سطح محلی
و جهانی تحت تأثیر قرار میدهد .در بخشی از این مقاله به
تجربه شهر ترایکاال  6اشاره شده که اولین شهر هوشمند در
یونان است و این شهر توسط ایسیاف در سه سال متوالی
( )2011 ،2010 ،2009جایزه شهر هوشمند برتر را در میان
7
 21شهر دریافت کرده است ( .)Anastasia, 2012چورابی
و همکاران ( )2012در یک پژوهش با عنوان «آشنایی با
شهرهای هوشمند؛ یک چارچوب یکپارچه» ضمن اشاره به
تعاریف مختلف در ادبیات شهرهای هوشمند ،هشت عامل
اصلی را در یک چارچوب یکپارچه در مورد ابتکار شهرهای
هوشمند ( .1مدیریت و سازمان  .2فناوری  .3حکمروایی
 .4سیاست  .5مردم و جوامع  .6اقتصاد  .7زیرساختها و
 .8محیط طبیعی) معرفی میکنند .آنها فناوری را به
عنوان یک فراعامل در نظر میگیرند که هفت عامل دیگر
را تحت تأثیر قرار میدهد (.)Chourabi, et al, 2012
مرکز مخابرات بینالمللی  8در یک کار تحقیقاتی در فوریه
 2013تحت عنوان «شهرهای هوشمند؛ نمونه موردی
سئول» ابعاد فناوری ،انسانی و نهادی شهرهای هوشمند را
مورد توجه قرار داده ،به چارچوب شهر هوشمند پرداخته
و نتیجهگیری میکند که شهرنشینی فشار در حال رشدی
را به زیرساختهای سنتی شهرها تحمیل میکند و فناوری
اطالعات و ارتباطات وسیلهای کام ً
ال عملی برای بهروز رسانی
این زیرساختها به منظور انعکاس خواستهها و تقاضاهای

..............................................................................
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جوامع قرن  21فراهم میکند ( .)ITU,2013مارگایتا آنجلیدو
در سال  2014در پژوهشی تحت عنوان «سیاستهای
شهر هوشمند :یک رویکرد فضایی» بر میان رشتهای بودن
شهر هوشمند ،منافع متضاد و سهامداران مختلف در یک
شهر تأکید و نتیجهگیری میکند که علیرغم بحثهای
وسیع در مورد شهرهای هوشمند هیچ اتفاق نظری در
مورد تعریف این شهرها وجود ندارد و ما در این عرصه با
تعاریف و راهحلهای زیادی بدون یک تعریف شناخته شده
در مقیاس جهانی مواجه هستیم .وی همه سکونتگاههایی که
تالشهای آگاهانهای را برای سرمایهگذاری در فناوریهای
اطالعات و ارتباطات و چشماندازی در راههای استراتژیک
را شروع کردهاند و به دنبال اثربخشی و رقابتپذیری در
سطوح اقتصادی و اجتماعی با ابعاد چندگانه هستند را
هوشمند مینامد ( .)Albino, et al,2015هبیتات)2015( 10
در مقاالت موضوعی تحت عنوان «شهرهای هوشمند»
به بررسی خصوصیات متنوع (پایداری ،کیفیت زندگی،
ل و موضوعات (جامعه،
جنبههای شهری و هوشمندی) ،مسای 
اقتصاد ،محیط و حکمروایی) و زیرساختهای مورد نیاز
(زیرساختهای فیزیکی ،زیرساختهای فناوری اطالعات
و ارتباطات) اختصاص یافته به این مفهوم (شهر هوشمند)
میپردازد و ضمن تأکید ویژه بر حکمروایی شهر هوشمند،
اشاره میکند تالشهای هوشمند انتظار میرود که نه تنها
کارایی سیستمهای پیچیده شهری را تقویت کند ،بلکه کیفیت
و ارایه کارآمد خدمات اساسی را از طریق راهحلهای متنوع
الکترونیک افزایش داده ،شهروندان را از طریق دسترسی
به دانش و فرصتها توانمند سازد و با چالشهای زیست
محیطی و مخاطرات فاجعهآمیز از طریق اقدامات توانمند
شده به وسیله فناوریهای جدید مقابله کند .همچنین نیاز
به مدلهای شهری قرن  21که متناسب با نیازهای منحصر
به فرد کشورهای در حال توسعه باشد را یادآور میشود و در
شهرهای هوشمند همواره بر حفاظت از اصالت فرهنگی و
هماهنگی با ابعاد فرهنگ محلی ،تعامل بین نیازهای عمومی
و مالحظات اقتصادی ،تقویت شفافیت از طریق دادههای باز
در حکومتمداری در عصر رسانههای جدید و بهبود دسترسی
شهروندان با استفاده از سیستمهای آنالین ،نیاز به برنامهریزی
یکپارچه تأکید میکند و نتیجهگیری میکند که برای فراگیر
شدن رویکردهای شهر هوشمند بایستی رهیافت مشارکت در
توسعه بر پایه حقوق انسانی مبنا قرار گیرد .در ادامه اشاره
میکند که این یک فرایند بلندمدت است و نمیتواند یک
شبه حاصل شود .گذار به شهرهای هوشمندتر ،انعطافپذیرتر
و پایدارتر به زمان بیشتری نیاز دارد و هر شهری احتماالً
باید مسیرهای مختلفی را طی کند .این فرایند باید با ماهیت
پیچیده ،پویا و در حال تحول شهرها سازگار باشد و قادر
9
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باشد چشماندازهایش را به عنوان یک نیاز به طور مداوم به
روزرسانی کند .در نهایت خطوط راهنمای کلی برای اقدام را
ارایه میکند (.)Habitat, 2015
روش تحقیق

روش پژوهش در این تحقیق توصیفی تحلیلی است و از نظر
هدف با توجه به اینکه تالش دارد از طریق مطالعه عمیق
ادبیات موجود در مورد شهرهای هوشمند به تبیین مفهوم
شهر هوشمند و ویژگیهای آن بپردازد بنیادی -نظری است.
در این تحقیق یک مرور سیستماتیک و تجزیه و تحلیل از
ادبیات دانشگاهی مرتبط و ابزارهای عملی طراحی شده برای
هدایت شهرها و همچنین اسناد رسمی بینالمللی از سال
 1990تا  2015به منظور آگاهی از مفاهیم و اجزای اصلی
پیشنهاد شده برای شهر هوشمند (شامل همه برچسبهای
مختلف که در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرد) و
ابعاد ،عناصرکلیدی ،باورها و دیدگاههای مرتبط با این مفهوم
صورت گرفت .این ادبیات از طریق دو منبع اصلی انتخاب شد :
 .1پایگاه دادههای ادبیات دانشگاهی  .2گوگل اسکوالر .برای
مثال در پایگاه دادههای EBscohost online ,scienceDirect
وگوگل اسکوالر با استفاده از مفهوم شهر هوشمند و دیگر
اصطالحات مشابه (از قبیل جامعه هوشمند ،شهر دیجیتال،
شهر باهوش ،شهر فراگیر ،شهر مجازی ،شهر اطالعاتی،
شهر خالق ،شهر یادگیری ،شهر دانش و نوآوری شهری)
را جستجو کردیم .به طور کلی مقاالتی که خصوصیات
مطلوب یک شهر را از نظر توسعه و نوآوری بحث میکردند،
جستجو شد .دامنه تحقیق به مقاالت علمی ،مجالت علمی
و مقاالت کنفرانسهای علمی محدود شد .همچنین محدودۀ
زمانی را به مقاالتی که از سال  1990تا  2015منتشر شده
بود ،محدود شد (زمانی که شهر هوشمند پدید آمد و دیگر
برچسبهای مشابه نیز به صورت منظمتر در چنین نشریاتی
شروع به انتشار کردند) .با توجه به میان رشتهای بودن این
مفهوم جستجو شامل مطالعات شهری ،مدیریت عمومی،
علوم اطالعات و کامپیوتر بوده است.
یافتهها و بحث
● تعریف شهر هوشمند

............................................................

قبل از بررسی جزییات یک شهر هوشمند به عنوان یک
نوآوری ما نیازمند درک عناصر مفهومی اصلی آن هستیم.
در واقع گام اول برای ایجاد شهر هوشمند ،درک مفهوم
آن است .مروری مختصر بر ادبیات مرتبط در این حوزه
نشان میدهد که مفهوم شهر هوشمند بسیار بحث برانگیز
است .در واقع پیدایش اصطالحات مشابه مانند شهرهای
باهوش ،شهر مجازی ،شهر دانش ،شهر دیجیتال و

غیره به سردرگمی مفهومی این اصطالح افزوده است
( & ,Schaffers, Komninos, Pallot, Trousse, Nilsson
 .)Oliveira, 2011مفهوم شهر هوشمند در سه حوزه
اصلی توسعه پیدا کرده است  .1 :دانشگاهی  .2صنعتی
 .3حکومتی (.)Mosannenzadeh & Vettoratob,2014
ادبیات دانشگاهی رویکرد کلنگر و جامع دارد و با
توجه به عالقهمندی به توسعه دانش و اطالعات معنی
هوشمند طیف وسیعی از خصوصیات مانند خود پیکربندی،
خود ترمیمی ،محافظت از خود و خود بهینهسازی را
دربرمیگیرد ( .)Nam&Pardo, 2011در ادبیات صنعتی
با گرایش به کسب و کار و ابزارهای صنعتی ،مفهوم
هوشمند به خدمات و محصوالت هوشمند ،هوش مصنوعی
و دستگاههای متفکر اشاره دارد (.)Nam&Pardo, 2011
سرانجام در اسناد حکومتی با هدف مدیریت توسعه شهری
کلمه هوشمند در ارتباط با نظریه برنامهریزی شهری
«رشد هوشمند» که در اوایل دهۀ  90برای جلوگیری از
پراکندهرویی پدید آمد ،تفسیر میشود .با وجود این تنوع
به نظر میرسد استفاده از فناوری و نوآوری اجتماعی
موضوع اصلی در این مفهوم باشد .یکی از تأثیرگذارترین
تعاریف در ادبیات دانشگاهی توسط دانشگاه صنعتی وین
در سال  2007ارایه شده است« .شهر هوشمند ،شهری
است که به خوبی در حال اجرای راههای رو به جلو در
خصوصیات ششگانه (مردم هوشمند ،تحرک هوشمند،
حکمروایی هوشمند ،زندگی هوشمند ،اقتصاد هوشمند و
محیط هوشمند) است ،که در ترکیبی هوشمند از داراییها
و فعالیتهای سرنوشت ساز ،مستقل و آگاه شهروندان ساخته
میشود» (.)Mosannenzadeh & Vettoratob, 2014
در حالی که در ادبیات صنعتی از جمله ایده شرکت ایبیام در
مورد شهر هوشمند ،شهرها به عنوان سیستمی از سیستمها
در نظر گرفته شده است .این شرکت شهر هوشمند را به عنوان
شهری که فناوری را برای تغییر و دگرگونی سیستمهای
اصلیاش و بهینهسازی بازگشت منابع کام ً
ال محدود مورد
استفاده قرار میدهد ،تعریف میکند (.)Habitat, 2015
اما ادبیات حکومتی بیشتر بر روی جنبههای اداری و مالی
شهر هوشمند و بر اهداف زیستمحیطی مانند انتشار گازهای
گلخانهای تأکید میکند .به طورکلی ادبیات دانشگاهی
رویکرد کلنگر و جامع دارد و طیف گستردهای از موضوعات
را دربرمیگیرد و عمدتاً بر بهبود در سه حوزه حکمروایی،
توسعه اجتماعی و محیط زیست متمرکز شده است .از نقطه
نظر صنعتی ،شهرهای هوشمند عمدتاً به دلیل تعامل بین
رقابت و توسعه پایدار شهری پدید آمدهاند .به عالوه بهرهوری
و محیطزیست پایدار و توسعه اجتماعی هدف اصلی شهرهای
هوشمند است .در نهایت ادبیات حکومتی ،بیشتر بر چالشهای
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بینالمللی شامل کیفیت زندگی ،رشد اقتصادی ،محیطزیست،
انرژی ،پایداری ،ایمنی ،بهداشت و درمان و تحرک متمرکز
شده است .مسنن زاده و ویتروتوب شهر هوشمند را اینگونه
تعریف میکنند « :شهر هوشمند یک شهر پایدار و کارآمد با
کیفیت باالی زندگی است که هدف آن مقابله با چالشهای
شهری (بهبود تحرک ،بهینهسازی استفاده از منابع ،بهبود
بهداشت و امنیت ،بهبود توسعه اجتماعی ،حمایت از رشد
اقتصادی و حکمروایی مشارکتی) از طریق استفاده از
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در خدمات و زیرساختها،
همکاری بین ذینفعان و سهامداران کلیدی (شهروندان،
دانشگاهها ،دولت و صنعت) و سرمایهگذاری در سرمایههای
اجتماعی است» (.)Mosannenzadeh & Vettoratob,2014
کو  11و همکاران شهر هوشمند را به عنوان یک اجتماعی
که یادگیری ،نوآوری و سازگاری را آموزش میدهد ،تعریف
کردهاند (.)Sinkiene, Grumadaite & Radzvickiene, 2014
در این میان تعدادی اصطالحات مشابه با شهر هوشمند پدید
آمدند (جوامع بیسیم ،جوامع باند پهن ،جوامع دیجیتال،
جوامع شبکهای ،انفورماتیک جامعه و جوامع با هوش و )...
که در پارهای موارد به جای همدیگر توسط محققان مختلف
مورد استفاده قرار گرفته است .این اصطالحات به سطوح
کمتر فراگیر و خاص یک شهر اشاره دارند و مفاهیم شهر
هوشمند اغلب آنها را شامل میشود (.)Caragliu, 2009
از طرفی عنصری که در این اصطالحات وجود ندارد،
مردم است .مردم بازیگران عمده شهر هوشمندند که از
طریق تعامل مستمر آن را شکل میدهند .به همین دلیل
اصطالحات دیگر اغلب با مفهوم شهر هوشمند مرتبط
هستند .اما همه اینها حاکی از این است که جوامع تالشی
آگاهانه برای درک و شرکت در یک جهان به شدت متصل را
شروع کردهاند (.)Albert, Flournoy & Lebrasseur, 2009
داوس و پاردو  12معتقدند که اجزای مفهوم یک شهر هوشمند
به سه دسته تقسیم میشود؛ فناوری ،مردم و سازمان؛
یک شهر زمانی میتواند هوشمند باشد که سرمایهگذاری
در این سه حوزه منجر به رشد پایدار و ارتقاء کیفیت
زندگی شود ( .)Dawes & Theresa, 2002نم و پاردو
معتقدند مفهوم شهرهای هوشمند تنها به پیشرفتهای
تکنولوژیکی محدود نمیشود ،بلکه به دنبال تقویت توسعه
اقتصادی -اجتماعی است (.)Nam & Pardo, 2011
شمول اجتماعی یکی از ویژگیهای کلیدی شهر
هوشمند است ()Allwinke & Cruickshank, 2011
و هر فرصتی برای توسعه اقتصادی بایستی با سرمایهگذاری
13
در سرمایه اجتماعی همراه باشد ( .)Scott, 2000اوریجی
( )2009استدالل میکند که با وجود اینکه دیدگاههای مختلف
در مورد شهرهای هوشمند وجود دارد .این ایده که فناوری
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اطالعات و ارتباطات در عملکرد آینده شهر مرکزیت دارد،
محور اصلی تمام دیدگاههاست .کومنینوس (،14)200314
اوالند  ،)2008( 15کاراگلیو  )2011( 16بر این توافق دارند که
فناوری اطالعات و ارتباطات مشخصه اصلی شهر هوشمند
است ،اما این به معنای نادیده گرفتن موضوعات اجتماعی
نمیشود و فناوری به صورت اتوماتیک باعث هوشمندی
نمیشود و مردم نقش کلیدی در این میان دارند .مروری بر
تعاریف مختلف نشان میدهد معنای یک شهر هوشمند چند
وجهی است .هر نویسنده بر جنبههای مختلفی از یک شهر
تأکید کرده است .بنابراین سنجش یک شهر هوشمند پیچیده
است .از آنجا که هر شهری دارای وضعیت اداری ،اقتصادی و
اجتماعی و بستر جغرافیایی خاص خود و همچنین اولویتهای
مختلف است .بنابراین تعریف یک سیستم ثابت جهانی با توجه
به خصوصیات متنوع شهرها در سراسر جهان ممکن است،
مشکل باشد .از طرفی تعاریف مطرح شده از طریق شهرهای
خاص که خود را هوشمند نامیدهاند ،جهانشمول نیست و
عمومیت ندارد .بنابراین بهتر است ساختارهای اصلی (مدل
شهر هوشمند) به عنوان اساس مفهومپردازی حفظ شود و
تعریفهای خاص هر شهر از هوشمندی براساس چشماندازها،
اولویتها و محتوایشان بازسازی شود .در این میان تجزیه و
تحلیل عمیق ادبیات نشان میدهد که در تعاریف نویسندگان
بر برخی مفاهیم در تعریف شهر هوشمند تأکید ویژهای شده
است .به طوری که استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
در خدمات و زیرساختهای شهری ،یکپارچگی سیستمهای
مختلف در برنامهریزی و اجرا ،همکاری سهامداران مختلف در
همه مراحل توسعه شهری ،سرمایهگذاری در سرمایه اجتماعی،
استقالل در تصمیمگیری ،حکمروایی مشارکتی ،اتصال و
یکپارچگی ،خالقیت ،یادگیری و مدیریت منابع مختلف محلی
الفبای اولیه مفهوم شهر هوشمند است (جدول.)1
● اهداف شهر هوشمند

یک شهر هوشمند اغلب از طریق اهداف آن تعریف میشود و
هوشمندتر به عنوان کارآمدتر ،پایدارتر ،عادالنه و قابل زندگی
تعریف میشود ( .)Alawdhi, 2012مفهوم شهر هوشمند در
درجه اول شهر را به عنوان یک سیستم که دارای زیرسیستمهای
متعدد است ،بررسی میکند (.)Chourabi, et al, 2012
این عملکرد زیرسیستم به عنوان یک کل در نهایت
به آنها اجازه میدهد که به شیوه هوشمند و هماهنگ
رفتارکنند ( .)Colldahi, et al, 2013به عبارتی همچنانکه
شهر یک سیستم پیچیده متشکل از روابط متقابل متنوع و
غیرقابل پیشبینی بین زیرسیستمهای آن است .هدف مدل
شهرهای هوشمند یافتن راهکارهای مناسب برای مدیریت این
پیچیدگی به ویژه از طریق حل پیامدهای منفی شهرنشینی
جهانی و کیفیت باالتر زندگی برای جمعیت شهری است

احمد پوراحمد ،کرامتاله زیاری ،حسین حاتمی نژاد ،شهرام پارسا (پشاه آبادی) /باغنظر5-26 : )58( 15 ،

جدول  .1تعاریف شهر هوشمند .مأخذ .Sinkiene et al, 2014 & Albino et al,2015 :

تعاریف

شهر هوشمند به عنوان یک شهر پیشرفته و فشرده با تکنولوژی باال که مردم ،اطالعات و عناصر شهری را با
فناوریهای جدید به منظور ایجاد یک شهر پایدار ،سرسبزتر ،تجارت نوآورانه و رقابتی و یک زندگی با
کیفیت باال به هم متصل میکند ،درنظرگرفته شده است.
شهر هوشمند به معنی استفاده از همه منابع و فناوریهای موجود به صورت هوشمندانه و هماهنگ به
منظور توسعه مراکز شهری پایدار ،قابل سکونت و یکپارچه است.

یک شهر زمانی هوشمند است که سرمایهگذاری در سرمایههای اجتماعی و انسانی و تقویت زیرساختهای
ارتباطی سنتی (حمل و نقل) و مدرن (فناوریهای ارتباطات و اطالعات) ،رشد اقتصادی و انرژی پایدار،
کیفیت باالی زندگی به همراه مدیریت خردمندانه منابع از طریق حکمروایی مشارکتی صورت پذیرد.

شهر هوشمند از مزیتهای ارتباطات و قابلیتهای سنسورها که در زیر ساختهای شهری تعبیه شده برای
بهینهسازی حمل و نقل و الکتریسته و دیگر عملیات تدارکاتی که از زندگی روزانه پشتیبانی میکند،
استفاده میکند و در نتیجه آن کیفیت زندگی را برای هر کسی بهبود میبخشد.
شهری که زیر ساختهای فیزیکی ،زیر ساختهای فناوری اطالعات ،زیر ساختهای اجتماعی و زیرساخت
کسب و کار را به منظور تقویت هوش جمعی شهر به هم وصل میکند.
شهرهای هوشمند به عنوان سرزمینهایی با ظرفیت باال برای یادگیری و نوآوری شناخته میشوند که بر
پایه خالقیت شهروندان ،نهادها ،سازمانهای دانشمحور و زیر ساختهای دیجیتال آنها به منظور برقراری
ارتباطات و مدیریت دانش بنیان نهاده میشوند.

شهرهای هوشمند نتیجه استراتژیهای خالق و دانشمحور است که هدف آن ارتقاء عملکرد رقابتی،
پشتیبانی ،اکولوژیکی ،اقتصادی -اجتماعی شهرها است .چنین شهرهای هوشمندی بر پایه ترکیبی نوید
بخش از سرمایههای انسانی (نیروی کار ماهر) ،سرمایههای زیر ساختی (امکانات ارتباطی با تکنولوژی باال)،
سرمایههای اجتماعی (ارتباطات شبکهای باز و شدید) و سرمایههای کارآفرینی (فعالیتهای کسب و کار
ریسکپذیر و خالق) قرار دارند.

شهرهای هوشمند بهرهوری باال دارند ،همچنان که دارای نسبت باالیی از افراد با تحصیالت عالیه ،مشاغل
دانش محور ،سیستمهای برنامهریزی خروجیگرا ،فعالیتهای خالق و ابتکارات با جهتگیری پایدار هستند.
شهر هوشمند به عنوان یک توانایی فکری خاصی درک میشود که به ابعاد مختلف رشد اقتصادی-
اجتماعی و فنی -اجتماعی نوآورانه ( سبز و متصل) میپردازد .این ابعاد به مفهوم شهر هوشمند منجر می
شود به طوری که «سبز» به زیرساختهای شهری برای حفاظت از محیطزیست و کاهش انتشار گازهای
گلخانهای اشاره دارد« ،به هم متصل» به تکامل اقتصاد باند پهن مربوط میشود« .هوشمند یا با هوش»
ظرفیت تولید ارزش افزوده اطالعات را از طریق پردازش دادههای شهری در زمان واقعی با استفاده از
سنسورها را بیان میکند در حالی که شهرهای خالق و دانش محور که به جای همدیگر به کار میروند به
توانایی شهرها برای افزایش نوآوری بر پایه سرمایههای انسانی خالق و دانشمحور اشاره دارد.

هدف نهایی شهر هوشمند ارایه خدمات هوشمند در کلیه
قابلیتهای حیاتی شهر است .نگاهی به پروژهای شهر هوشمند
در جهان نشاندهنده اهداف مختلف ،تفاوت و شباهتهای
گوناگونی به شرح ذیل است :

Bakici et al, 2012
Barrionuevo et
al,2012
Caragliu et al,
2011

Chen,2010
Harrison et al,
2010
Komninos,2011

Kourtit&Nijkamp
, 2012

Kourtit et al,2012

Zigiaris,2013

-1کاهش کربن -2 .دستیابی به بهرهوری انرژی -3 .تأثیرگذاری
فناوری ارتباطات و اطالعات در توسعه صنایع خاص (در
زمینههای چند رسانهای یا صنایع دانش محور) -4 .دستیابی
به محیط زندگی با باالترین کیفیت برای ساکنین -5 .توسعه
فضاهای سبز در درون شهر -6.توسعه زیرساختهای اطالعاتی

............................................................

(.)Nam & Pardo, 2011b

منبع

..............................................................................
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پیشرفته قابل دسترس -7 .دستیابی به رشد اقتصادی و
کیفیت زندگی به طور همزمان -8 .توسعه جوامع پایدار-9 .
تضمین سازگاری اجتماعی میان گروههای مختلف ساکنین.
 -10تکامل شهر به عنوان آزمایشگاه زندگی به منظور بهبود
مستمر و پیوسته (.)Ojo, et al, 2014
به طور کلی شهر هوشمند مفهومي چند بعدي با اهداف متعدد
است .در اين رابطه ديدگاههاي متفاوتي در ادبيات وجود دارد.
برخي نويسندگان بر توليد نتايج بهتر سياستها به لحاظ
ثروت ،سالمت و پايداري و عدهای دیگر بر تقويت مشاركت
شهروندان و اشکال باز همكاري تمركز كردهاند .ديدگاه اول
بر محتوي اقدامات دولت تمركز ،در حالي كه ديدگاه دوم بر
فرايندهاي حكمروايي تأكيد ميكند .اما آنچه واقعیت است،
اهداف شهرها ،به چيزي كه براي جمعيت شهري داراي اهميت

است ،بستگي دارد .نكته كليدي در اينجاست كه نويسندگان
اندكي بر طبيعت ذاتي سيستمهاي شهري تأكيد ميكنند و
گفتمان درباره شهرهاي هوشمند تحت تأثیر و سلطه يكي
از بهترين شهرهاست .يكي از شهرها به طور كلي به عنوان
بهترین شهر براي كل جمعيت به تصوير كشيده شده است.
● ابعاد کلیدی شهر هوشمند

محققان بسیاری با هدف روشن ساختن آنچه یک شهر
هوشمند را به وجود میآورد این مفهوم را به خصوصیات و
ابعاد متعددی تقسیم کردهاند و علت آن را پیچیدگی شهر
هوشمند به عنوان یک رویکرد جامع عنوان میکنند .در این
میان دیرکس  18و کیلینگ  )2009( 19بر اهمیت یکپارچگی
ارگانیک سیستمهای مختلف (حمل ونقل ،انرژی ،آموزش
و پرورش ،بهداشت و درمان ،ساختمانها ،زیرساختهای

جدول  .2خالصه اهداف برنامه های شهر هوشمند در شهرهای مختلف جهان .مأخذ  :نگارندگان.

شهر

آمستردام هوشمند

تمرکز بر کاهش کربن ،بهره وری انرژی و تغییر رفتار

شهر هوشمند مالت
(مالتا)

تبدیل شدن به یک شهر صنعتی با فناوری اطالعات و ارتباطالت پیشرفته ،توسعه مهارتها و آموزش
کارکنان در زمینه فناوری

مالمو

هوشمند17

تمرکز بر ارتقاء وضعیت آب وهوا  ،کاهش  20درصدی انتشارگازهای گلخانهای

شهرهوشمند مصدر

تبدیل شدن به شهر سبز هوشمند ،توسعه پایدار ،رشد اقتصادی مقرون به صرفه ،ارایه کیفیت زندگی باال و
محیط کسب و کار نوآورانه

شهر هوشمند
سنگاپور

توسعه زیرساختهای شهری ،تبدیل به یک جزیره هوشمند با زیرساختهای اطالعاتی پیشرفته در سراسر
جهان ،کامپیوت رهای به هم متصل تقریبا در هر خانه ،اداره ،مدرسه و کارخانه ،تقویت کیفیت زندگی و رشد
اقتصادی

دره پالن ای تی
پرتقال ()Plan IT

کوریتیبا هوشمند

...........................................................

اهداف

با هدف ساخت سرسبزترین شهر در جهان از ابتدا و یک الگوی عملیاتی برای نسل جدید شهرهای با گاز
دی اکسید کربن کم ،صرفهجویی در هزینه ساخت و ساز و با کیفیت بیشتر

درصد دستیابی به توسعه پایدار و یکپارچگی منطقه کالنشهری کوریتیبا است ،رسیدگی به تقاضای به
سرعت در حال افزایش برای بهبود خدمات شهری ناشی از رشد جمعیت و رشد اقتصادی

سوندگو هوشمند

دستیابی به یک فضای زندگی شهری باهوش ،سبز و خودکفا که دوستدار محیطزیست است و صرفهجویی
انرژی ویژگی کلیدی آن است.

شهرهوشمند
یوکوهاما

رسیدگی به مسایل و مشکالت شهری شامل آلودگی ،تراکم ترافیک ،سیالب و مدیریت ضایعات

شهر سازگار با
محیط زیست
تیانجین

قصد دارد به عنوان یک مدل برای شهرهای در حال توسعه چین مطرح باشد که از نظر اجتماعی متجانس
و سازگار با محیط زیست است و از منابع محافظت میکند و به عنوان یک مرجع (قابل تکرار و مقیاس
پذیر) برای دیگر شهرها به کار گرفته شود.

..............................................................................
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فیزیکی ،غذا ،آب و امنیت عمومی) در ایجاد یک شهر
هوشمند تأکید میکنند .محققانی که از این یکپارچگی شهر
هوشمند حمایت میکنند ،اغلب بر این باورند که در یک
محیط متراکم مانند شهرها ،هیچ سیستمی نمیتواند در
انزوا عمل کند .کومنینوس )2011( 20در تالش برای ترسیم
خصوصیات یک شهر هوشمند چهار بعد را معرفی میکند.
 بعد اول؛ مربوط به استفاده از طیف وسیعی از فناوریهایدیجیتال و الکترونیک برای یک شهر سایبری ،دیجیتال،
اطالعاتی یا دانشمحور است.
 بعد دوم؛ استفاده از فناوری اطالعات برای متحول کردنزندگی و کار است.
 بعد سوم؛ تعبیه فناوری اطالعات و ارتباطات درزیرساختهای شهری است.
 بعد چهارم؛ هدایت فناوری اطالعات و ارتباطات و مردمبا همدیگر به منظور افزایش نوآوری ،یادگیری و دانش
است .گیفینگر و همکاران چهار جزء را برای شهر هوشمند
شناسایی کردهاند؛ صنعت ،آموزش و پرورش ،مشارکت و
زیرساخت ( .)Albino, et al, 2015آنها سپس در مرکز علوم
منطقهای دانشگاه تکنولوژی وین شش مؤلفه اصلی (نمودار
ذیل) را برای شهر هوشمند ذکر کردهاند که توسط بسیاری
از نویسندگان در این حوزه مورد تأکید قرار گرفته است.
اتحادیه اروپا  70شهر متوسط را بر این اساس رتبهبندی
کرده است ()Giffinger, et al, 2008؛ (تصویر .)2

............................................................

تصویر  .2مؤلفههای اصلی شهر هوشمند.

مأخذ .Giffinger, et al, 2008 :

 .1اقتصاد هوشمند؛ به رقابتپذیریهای یک شهر براساس
رویکرد نوآورانهاش در کسب و کار ،تحقیق و توسعه،
فرصتهای کارآفرینی ،بهرهوری ،انعطافپذیری بازارهای
نیروی کار و نقش اقتصادی شهر در بازار ملی و بینالملل
اشاره دارد.
 .2مردم هوشمند؛ به معنای ارایه یک سطح باالیی از آموزش
سازگار به شهروندان و همچنین توصیف کیفیت تعامالت
اجتماعی ،آگاهیهای فرهنگی ،تفکر باز و سطح مشارکت
شهروندان در زندگی اجتماعی است.
 .3حکمروایی هوشمند؛ به صورت خاص مشارکت شهروندان
در سطح شهرداریها را مورد خطاب قرار میدهد .سیستم
حکمروایی شفاف است و به شهروندان اجازه مشارکت در
تصمیمگیری را میدهد .فناوری اطالعات و ارتباطات امکان
مشارکت شهروندان و دسترسی به اطالعات و دادههای
مربوط به مدیریت شهرشان را آسان میکند .با ایجاد یک
سیستم حکمروایی پیوسته و کارآمد موانع مربوط به ارتباط
و همکاری میتواند از میان برداشته شود.
 .4تحرک هوشمند؛ از سیستمهای حمل و نقل کارآمدتر
(به عنوان مثال گزینههای غیر موتوری) حمایت میکند و
نگرشهای اجتماعی جدید را به سمت استفاده از وسایل
نقلیهای سوق میدهد که دسترسی شهروندان به حمل و
نقل عمومی را تضمین میکند .فناوری اطالعات و ارتباطات
موجب افزایش بهرهوری یکپارچه میشود .شهرهای هوشمند

..............................................................................
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به دنبال ارتقاء حرکت و نقل و انتقال مردم ،کاال و وسایل
نقلیه در یک محیط شهری هستند.
 .5محیط هوشمند؛ بر ضرورت مدیریت منابع پاسخگو و
برنامهریزی شهرهای پایدار تأکید میکند .از طریق کاهش
آلودگی و انتشار گازهای گلخانهای و تالش در جهت حفاظت
زیست محیطی ،زیباییهای طبیعی شهر میتواند ارتقاء یابد.
شهرهای هوشمند کاهش مصرف انرژی را ترویج میکنند و
ادغام نوآوریهای فناوری منجر به دستیابی به بهرهوری میشود.
 .6زندگی هوشمند؛ به دنبال ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان
از طریق ارایه شرایط زندگی ایمن و سالم است .شهروندان در
شهرهای هوشمند دسترسی آسان به خدمات و مراقبتهای
بهداشت و درمان ،مدیریت الکترونیکی سالمت و خدمات
اجتماعی گوناگون دارند .آلبینو و براردی  )2015( 21از سال
 2008به بعد ابعاد کلیدی و شاخصهای شهر هوشمند را
که توسط نویسندگان مختلف ذکر شده است ،مورد بررسی
قرار داده اند ( )Albino, Beradi & Dangelico, 2015که
درجدول ذیل آمده است .تجزیه و تحلیل بررسیها نشان
میدهد همه چارچوب شهر هوشمند که در ادبیات پیشنهاد
شده است اذعان دارند که شهرهای هوشمند سیستمهای
چندبعدی هستند و حتی چارچوبهایی که بیشتر بر یک
بعد خاص تمرکز کردهاند اهمیت ابعاد دیگر را رد نکردهاند.
بسیاری از ابعاد و عناصری که در ادبیات توسط محققین
مختلف پیشنهاد شده است ،غالباً با هم همپوشانی دارند .از
نظر این محققین ابعاد ششگانه گیفینکر و همکاران با در
نظر گرفتن تعامالت بین آنها (اجزاء ششگانه) از جامعیت
بیشتری برخوردارند و به نوعی ابعاد محققین دیگر را پوشش
میدهند (جدول .)3
● شاخصهای شهر هوشمند

محققین برای این شش عامل اصلی حدود  33زیر بخش
برای سنجش آنها در شهر ذکر کردهاند.
آلبینو و براردی )2015( 22از سال  2008شاخصهای شهر
هوشمند که توسط نویسندگان مختلف ذکر شده است را
مورد بررسی قرار دادهاند ()Albino, et al, 2015؛(جدول .)5

...........................................................

●به چالش کشیدن باورهای متعارف (بیان واقعیتها)

این بحث تا این نقطه به صراحت بر طرحهای هوشمند به
عنوان نوآوری سیاسی و مدیریتی برای ایجاد یک دیدگاه
ل فناوری که در حال حاضر بسیار مورد
متعادل میان مسای 
بحث قرار گرفته و بحثهای سیاسی و مدیریتی که نسبتاً
کمتر مورد بحث قرار گرفته ،تمرکز کرده است .اکثر مطالعات
شهر هوشمند فناوریگرا هستند و به آینده طرحهای شهر
هوشمند خوش بین هستند .یافتههای آنها به خودی خود
اشتباه نیست ،اما محدود و ناقص است .بررسی ادبیات گسترده
در مورد پروژههای دولت الکترونیک ،نوآوری بخش عمومی و

..............................................................................
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جدول  .3ابعاد کلیدی شهر هوشمند .مأخذ

.Albino et al 2015 :

ابعاد

منبع

آموزش فناوری اطالعات
زیرساختهای فناوری اطالعات
اقتصاد فناوری اطالعات
کیفیت زندگی

Mahizhnan,1999

اقتصاد
تحرک
محیط زیست
مردم
حکمروایی
فناوری
توسعه اقتصادی
رشد مشاغل
ارتقاء کیفیت زندگی

ل و موضوعات سیاسی،
مسای 
اجتماعی و اقتصادی شهر
ل و موضوعات اقتصادی،
مسای 
اجتماعی -فنی و محیط زیست
اتصال متقابل
ابزارهای دقیق
یکپارچگی و برنامهریزی
کاربردی و نوآری

مدیریت و تشکیالت
فناوری
حکمروایی
زمینه سیاسی
مردم و جوامع
اقتصاد
زیرساختهای ساخته شده
محیط طبیعی

Giffinger et al, 2007

Eger, 2009

Nam&Pardo, 2011

Chourabi et al, 2012

نوآوری شهری باورهای ضد و نقیض در برابر باورهای عادی
(گاهی اوقات گمراه کننده) درباره یک شهر هوشمند را نشان
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جدول  .4ابعاد و عناصر اصلی شهرهای هوشمند .مأخذ .Ferraro,2013 :

مردم هوشمند (سرمایه انسانی و اجتماعی)








میزان مشروعیت
میل به یادگیری مادام العمر
کثرت اجتماعی و قومی
انعطافپذیری
خالقیت
بین المللی بودن  /تفکر باز
مشارکت در زندگی اجتماعی





دسترسی محلی
دسترسی بینالمللی
دسترسی به زیرساختهای فناوری ارتباطات و
اطالعات
سیستم حمل و نقل پایدار ،ایمن و نوآورانه

اقتصاد هوشمند (رقابتپذیری)









روحیه نوآورانه
کارآفرینی
تصویر اقتصادی و عالئم تجاری
بهرهوری
انعطافپذیری بازار کار
شمول بینالمللی
توانایی تحول/دگرگونی






مشارکت در تصمیمگیری
خدمات اجتماعی و عمومی
حکومتمداری شفاف /حکمرانی شفاف
دیدگاه استراتژی سیاسی

تحرک هوشمند (حمل ونقل و فناوری ارتباطات و
اطالعات)



حکمروایی هوشمند ( مشارکت)

زندگی هوشمند (کیفیت زندکی)






امکانات فرهنگی
شرایط بهداشتی و سالمت فردی
کیفیت مسکن و تسهیالت آموزشی و جذابیت
های توریستی
انسجام اجتماعی

میدهد .لذا گزاره های ذیل پیامهایی برای دست اندرکاران
دولتی و محققان شهر هوشمند ارایه میکند (,Nam & Pardo
.)2011






پتانسیلهای طبیعی
آلودگی
حفاظت محیطی
مدیریت منابع پایدار

موفقیت وابسته به رهبری و هماهنگی بین سازمانی است.
فناوری به خودی خود باعث هر گونه کمکی به نوآوری
نمیشود (.)Kramer, 2003
 شهر هوشمند سیستمگرا نیست ،بلکه خدمات محور(سرویسگرا) است؛ هدف نهایی یک شهر هوشمند ارتقاء
کیفیت کلی خدمات شهری است .ایجاد یک سیستم یکپارچه
به خودی خود پایان راه نیست ،بلکه مکانیزمی است که از
طریق آن خدمات تحویل و اطالعات به اشتراک گذاشته
میشود .نوآوری سیاسی و سازمانی برای یک شهر هوشمند،
مدیریت مؤثر خدمات و رسیدگی به تقاضاهای خدماتی
شناسایی شده از طریق حکمروایی است.
 -یک شهر هوشمند تنها یک پدیده شهری (شهرداری) نیست،

............................................................

 یک شهر هوشمند نه تنها یک مفهوم فناوری ،بلکه یکتوسعه اجتماعی – اقتصادی است؛ فناوری به وضوح یک شرط
ضروری برای یک شهرهوشمند است .اما درک شهروندان از
این مفهوم درباره توسعه جامعه شهری برای کیفیت بهتر
زندگی است .اتخاذ فناوریهای به روز فی نفسه (به خودی
خود) موفقیت طرحهای هوشمند را تسهیل نمیکند .در
عوض نوآوری در شیوه مدیریت و جهتگیری سیاسی باعث
میشود یک شهر قابل زندگی باشد .موفقیت پروژههای شهر
هوشمند از طریق فناوری و سرمایه فنی تعیین نمیشود.

محیط هوشمند (منابع طبیعی)

..............................................................................
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جدول  .5فهرست شاخصهای ارزیابی شهرهای هوشمند در برخی از سیستمهای امتیاز دهی.
مأخذ .Albino, et al,2015 :

تعداد

شاخصهای شهر هوشمند

شاخصها

اقتصاد هوشمند :هزینههای عمومی در تحقیق و توسعه ،هزینههای عمومی در آموزش و پرورش ،سرانه 60
تولید ناخالص داخلی جمعیت شهر ،نرخ بیکاری و ...

مردم هوشمند:درصد جمعیت دانشآموزان مقطع متوسطه ،مهارتهای زبان خارجی،مشارکت در

منبع
Lombar
di et al,
2012

آموزش مادامالعمر ،سطوح فردی مهارتهای کامپیوتری ،ثبت اختراع ،برنامههای کاربردی برای هر یک
از ساکنین و ..

حکمروایی هوشمند :تعداد دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در شهر ،در دسترس بودن دولت الکترونیکی
بروی خط (آنالین) ،درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت در خانه ،استفاده از دولت الکترونیک
توسط اشخاص
محیط زیست هوشمند :بلندپروازی استراتژی کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،استفاده بهینه از برق،

استفاده بهینه از آب ،گسترش فضای سبز ،شدت انتشار گازهای گلخانهای ناشی از مصرف انرژی،
سیاستهای محدود سازی پراکندهرویی شهری نسبت زبالههای بازیافت شده و ...

زندگی هوشمند :سهم منطقه از فضاهای ورزشی -تفریحی و گذران اوقات فراغت ،تعداد کتابخانههای 18

...........................................................

عمومی ،تعداد کل کتابهای امانت داده شده و دیگر رسانهها ،تعدادها بازدیدکنندگان موزها ،حضور در
تئاتر و سینما ،آلودگی هوا ،روحیه نوآوری ،انتشار گازهای گلخانهای ،حکمرانی شفاف ،مدیریت منابع
پایدار ،امکانات آموزش و پرورش ،حمل و نقل عمومی نوآورانه و ایمن ،مناطق عابر پیاده ،خطوط
دو چرخه ،فضاهای سبز ،تولید ضایعات شهری ،دسترسی به باند پهن خانوارها ،سوخت ،دیدگاهها و
استراتژیهای سیاسی ،دسترسی به زیر ساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،انعطافپذیری بازار
نیروی کار.

بلکه یک جنبش جهانی و ملی نیز است؛ کالن شهرهای
مشهور جهان در حال حاضر در زمینه رقابتپذیریهای
جهانی ورود پیدا کردهاند .طرحهای نوآورانه شهر هوشمند
در این شهرها در حال ساختن استراتژیهایی برای بازاریابی
یک برند( نام تجاری) شهری هستند .تأثیر یک شهر هوشمند
ملی و جهانی و فراتر از محدوده شهری است.
 یک شهر هوشمند یک مفهوم تکبخشی نیست ،بلکهیک مفهوم چند بخشی است؛ حدود و دامنه یک طرح
شهر هوشمند فراتر از یک بخش یا سازمان است .یک شهر
هوشمند یک مفهوم جدید از همکاری و حکمروایی توسعه
یافته از طریق اتصاالت و ارتباطات الکترونیکی دولتهای چند
سطحی و چند بخشی و همه سهامداران از جمله شرکتها،
سازمانهای غیر انتفاعی و شهروندان است.
 -یک شهر هوشمند انقالب نیست ،اما تکامل است؛ برخی از

..............................................................................
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Lazaroi
u&Rosc
ia, 2012

مفسران یک تصویر از تغییر انقالبی در مورد شهرهای هوشمند
کنونی استخراج کردهاند .توجه به ابعاد فناوری شهر هوشمند
به تنهایی این تصویر انقالبی را ارایه میدهد؛ به عبارتی
این تصویر انقالبی ناشی توجه صرف به ابعاد فناوری شهر
هوشمند است .هر چند این تا حدودی بخشی از واقعیت است
(تا حدودی صحیح است) .از یک طرف ممکن است ناشی از سردر
گمی بین ثمرات ظاهرا انقالبی و استراتژیهای بلندمدت (واقعاً
تکاملی) باشد (&Paskala,2009&Toppeta,2010&Martin
 .)Simmie,2008نوآوری یک استراتژی بلندمدت است ،یک
راه حل سریع نیست .از طرف دیگر باید خط سیر های تکاملی
(مدار) بلندمدت نوآوری را دنبال کرد .در حالی که فناوری به
سرعت در حال تغییر است ،تغییرات مدیریت به آرامی و حتی
سیاست آهستهتر تکامل مییابد (.)Dawes, et al, 1999
با توجه به اینکه ما براین باوریم که یک شهر می تواند به یک
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شهر درحال تحول به یک شهر هوشمندتر از طریق نوآوری
باشد.
 یک شهر هوشمند جایگزین ساختارهای فیزیکی نیست ،امایک هماهنگی بین دنیای مجازی و مادی است؛ این انتظار
که یک شهر هوشمند فراتر از محدودیتهای زمان و فضا
باشد ،گمراه کننده است .زیرا بستر فیزیکی مکان و موقعیت
جغرافیایی هنور هم برای شیوه زندگی و طرز عملکرد
سازمانها اداری اهمیت است .هر چند این صحیح که یک
شهر هوشمند دارای یک پتانسیل قوی برای تغییر زندگی ما
در برخی شیوهها و تا اندازه ای از طریق کوچک کردن فاصله
و زمان است .یک شهر در آینده نزدیک باید قادر به دستیابی
به چشم اندازهایش از طریق اتصال یکپارچه هر دو دنیای
مادی و دیجیتال باشد (.)Nam & Pardo,2011
چالشهای پیش روی شهرهای هوشمند

خطرات پیش روی هوشمند سازی شهرها را ضروری میسازد

(.)Jennings, 2010

مهمترین چالشهای پیش روی شهرهای هوشمند به شرح
ذیل است:
 رقابتپذیری و عدم توان یکسان شهرها برای رقابت درمقیاس جهانی با توجه به پیوستگی جهانی شهرها
(.)Cosgrave & Tryfonas, 2012

 -عدم توان مالی ضروری برای اجرای پروژهای شهر هوشمند

( .)Giffinger, Haindlmaier, & Kramar, 2010

 بافت پیچیده و نیاز به همراهی دستور کارهای سیاسی( .)Hodgkinson, 2011, Nam & pardo, 2011
 پروژههای نوآورانه و تحوالت در مقیاس کوچک لزوماًتضمین کننده تحقق مؤثر در سطح گستردهتری از شهر
نیست.)Pike Researtch,2011( .
 امکان شکست در سرمایهگذاریها و نادیده گرفتن نیازها واولویتهای محلی (Caragliu & Del Bo, 2012,Giffinger

هوشمندی بهعنوان یک نوآوری فرصتها و خطراتی را به
همراه دارد .یک شهر هوشمند ب ه عنوان مرکزی برای نوآوری
به یک آزمایشگاه برای آزمایش تبدیل میشود (& Cairney
 )Speak, 2000که لزوماً مستلزم خطرات اجتنابناپذیر (به
وجود آمده از طریق آزمایشهای تست نشده و جدید) است.
ابتکار شهر هوشمند فقط یک محرک نوآورانه نیست ،بلکه
یک تالش برای مدیریت خطرات ناشی از نوآوری است.
شکست در مدیریت ریسک باال منجر به شکست کامل در
پروژههای بخش عمومی نوآوری محور شده است .بهطوری
که  85درصد از پروژههای فناوری اطالعات بخاطر چالشهای
ناشی از ابعاد غیر فنی نوآوری در بخشهای بزرگی
(سیاستها ،سازمان و مدیریت مرتبط با خطرات) با شکست
مواجه شدهاند .دالیل متداول شامل برنامهریزی ضعیف ،موارد
کسبوکار ضعیف ،فقدان پشتیبانی مدیریتی عالی و عدم
رهبری ،فقدان مهارتهای حرفهای ،عدم همخوانی بین
اهداف سازمانی و اهداف پروژه ،آسیبپذیری به نوسانات
سیاسی ،اشتیاق بیشازحد نسبت به فناوری و عملگرایی
بیش از حد سیاسی ،ناسازگاری بین سیستمهای مدیریتی
جدید و قدیمی و فقدان دانش فناوری است (& Brown

 اکوسیستم پیچیده مردم ،نهادها و سهامداران ،نیازمندتالش بسیار برای سازماندهی و نظم و انضباط است.
(.)Ratti & Townsent,2011
 زیرساختهای شهرهای هوشمند موجود میتواند قدیمیو منسوخ باشد و مانع تحقق چشمانداز شهر هوشمند شود

سازمانهای دولتی بدون فشار رقابتی برای نوآوری و همچنین
بوروکراسی ساختاریافته در برابر تغییرات ،مقاومت و یا
اختالل ایجاد میکنند .وجود خطرات بیشتر نگاه فراتر از
فناوری برای ابزارهای سیاسی و مدیریتی مؤثر برای مقابله با

 شهرهای موجود دارای مشکالت زیادی هستند که برایدریافت سهمی از منابع در شهرها در رقابت هستند .بنابراین
پرداختن به همه ابعاد یک شهر هوشمند ممکن نیست.
استراتژیها باید بر پایه اولویتبندی باشد.
 خطر اختالفات اجتماعی (نابرابریهای اجتماعی) در میانگروهای جمعیت ،دانش و دسترسی نابرابر به فناوری اطالعات
و ارتباطات ( شکاف دیجیتال ،گسترش شکاف اجتماعی و
تقویت قطبگرایی فضایی).

(,Vanloon, 2012 Brooker, 2008., Nordin, 2012
.) & Yusof ,2012

 تمرکز منحصربفرد بر بهرهوری میتواند باعث یک دیدمحدود نسبت به ارزشهای اجتماعی از قبیل انسجام
اجتماعی و کیفیت زندگی شهر و ابعاد پایداریشود
( .)Bria, 2012., Lind, 2012

 تکرار راهحلهای فناوری مستلزم ریسک است .راهحلیکسان ممکن است برای تمام شهرها مناسب نباشد

(Pike Research, 2011.,Sassen,2011., Townsend,
.)Maguire,Liebhold, & Crawford, 2010

(.)Pentikousis, Zhu & Wang, 2011

............................................................

Brudeney, 1998؛Cat-Baril & Thompson, 1995؛
Cross, 2005؛Dawes, et al, 2005 2005؛Goldfinch,
2007؛ .)Heeks, 2002عالوه بر این نوآوری در بخش عمومی
میتواند یک ترکیب متناقض باشد (& Abramson
.)Lawrence, 2001

.)Kramar & Haindl, 2010.,Walters,2011

 پیشرفت آهسته پروژ ه ها به خاطر مسایل بودجه و شکستدر جذب ساکنین یا سرمایه

..............................................................................
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(,Chourabi, et al, 2012, Coe, et al, 2001
.)Walters, 2011

 پیشرفتهای فناوری و پیچیدگی فضاهای سایبری نابرابریدر درون بخشهایی از جامعه را تداوم میبخشد.
(.)Neves, 2009., Townsend, et al., 2010

 مسایل و مشکالت مربوط به حفظ حریم خصوصی وگردآوری اطالعات شخصی ،امنیت و نظارت و کنترل بیشاز
اندازه بر شهروندان (.)Bria,2012., Haque, 2012
 -فقدان کارکنان آموزشدیده و ضرورت بهروزرسانی مکرر

(Alawadhi, et al, 2012؛ Chourabi, et al, 2012؛ �Al
.)dama-nalda, et al, 2912

 عدم دسترسی برابر همگان به فضای مجازی و عدم اطمیناناز صحت حجم زیاد دادها و اطالعات (.)Neves, 2009

...........................................................

بررسی وضعیت فناوری اطالعات و ارتباطات در ایران

در حال حاضر شهرهای ایران به خصوص کالنشهرها دارای
مسایل و مشکالت عدیدهای (ترافیک ،آلودگی ،تراکم بیش از
اندازه جمعیت ،شکاف طبقاتی ،کمبود فضاهای خدماتی و ) ...
با در نظر گرفتن ضرورتها و الزامات جهانی برای هوشمندی
است .در این میان در سالهای اخیر فناوریهای هوشمند
تحوالت گستردهای را در تمامی عرصههای زندگی بشر به
دنبال داشته و به عنوان بستری برای رشد و توسعه سایر
بخشها در ابعاد مختلف قلمداد شده است .این امر توجه
بسیاری از کشورها را برای افزایش ظرفیتها و کاهش مسایل
و مشکالت شان به خود جلب کرده است .به طوری که آینده
کشورها در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگری در طول
تاریخ به میزان پذیرش مشتاقانه فناوریهای دیجیتال وابسته
خواهند بود .در واقع با استفاده از دنیای مجازی استفاده از
تجهیزات و عرصههای کالبدی واقعی تعدیل شده و فضای
مجازی به کمک فضای کالبدی شهر میشتابد .در ایران از
سال  1384اقداماتی در حوزههای مرتبط با شهر هوشمند
(دولت الکترونیک) از جمله تهیه سند راهبرد ملی دولت
الکترونیک توسط مرکز فناوری اطالعات ریاست جمهوری،
1384؛ برنامهریزی جامع دولت الکترونیک توسط شورای
عالی اطالع رسانی ،1388 ،نقشه را خدمات دولت الکترونیک
(معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور،
 )1390صورت گرفته است .به عالوه در برنامههای توسعه ،از
برنامه سوم به بعد (ماده  103و  )124برنامه چهارم (ماده ،)40
برنامه پنجم (ماده  46و اختصاص یک فصل مجزا تحت عنوان
نظام اداری و مدیریت فناوری اطالعات) بر فناوری اطالعات
و ارتباطات تأکیده شده است .در برنامههای توسعه تا قبل از
برنامه پنجم ( )1390علیرغم وجود مفاد مرتبط با فناوری
اطالعات و ارتباطات ،فصل مجزایی به فناوری اطالعات و

..............................................................................
20

مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

ارتباطات اختصاص داده نشده بود و اهمیت آن به عنوان یک
عامل کلیدی توسعه مورد قرار نگرفته بود (سازمان فناوری
اطالعات ایران .)1391 ،همین امر باعث شده که وضعیت
فناوری اطالعات و ارتباطات در ایران با آنچه باید باشد و از آن
انتظار میرود فاصله دارد .هر چند صرفاً الکترونیکی شدن به
معنای هوشمند شدن نیست و توجه به زیرساختهای انسانی،
محتوا و کاربردهای متناسب با نیاز شهروندان و ذینفعان (به
میزان کافی و به شرط بهروزرسانی) ضروری است .اساس
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات نیازمند پیش نیاز کلیدی،
دسترسی ،سواد و محتوی مناسب است .هر کدام از اینها
به تنهایی مؤثر و اثربخش نیست .دسترسی با سرعت باال و
قیمت مناسب به خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات زمانی
میتواند اثربخش باشد که ذینفع بتواند استفادهای بامعنا
و پر فایده از خدمات و محتوی ارایه شده از طریق فناوری
را ببرد .یک نیاز امروزی برای شهروندان استفاده از فناوری
اطالعات در تمام فعالیتهای روزانه است که این در بسیاری
از موارد تحقق نیافته است .در انتهای  2016حدود  47درصد
از جمعیت جهان کاربر اینترنت بودهاند .این میزان در دو دهه
قبل فقط  2درصد بوده است .براساس بررسیهای اتحادیه
بین المللی مخابرات میانگین شاخص توسعه فناوری اطالعات
و ارتباطات (دسترسی ،استفاده و مهارت) در سال  2016در
کشورهای توسعه یافته حدود  ،7/4برای کشورهای درحال
توسعه  4/07گزارش شده است .مقدار این شاخص برای ایران
 4/99برآورد شده است که بیشتر از میانگین کشورهای در
حال توسعه است .جایگاه ایران در بین  175کشور در سال
 89 ،2016است .مقدار زیر شاخص دسترسی به اینترنت
در ایران در سال ( 6/26 ، 2016با رتبه  79در جهان) ،زیر
شاخص استفاده از اینترنت( 2/74 ،با رتبه  110در جهان)
و زیر شاخص مهارت برابر با ( 6/96با رتبه  65در جهان)
است .نکته قابل توجه در مورد ایران اختالف بسیار زیاد بین
مقدار زیر شاخص دسترسی و استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات است .این مسئله عدم توازن بین میزان دسترسی و
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات را نشان میدهد .عالوه
بر این ،براساس آمار دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان
ملل متحد (براساس سه بعد کلیدی دسترسی به خدمات
آنالین ،زیرساخت مخابراتی و سرمایه انسانی) رتبه ایران در
بین  193کشور عضو با میانگین  0/4507در آسیا (در میان
 47کشور) رتبه  30و در میان کل کشورهای عضو سازمان
ملل رتبه  105را کسب کرده است .همچنین میزان شاخص
خدمات آنالین ایران برابر با  0/3701است که این میزان از
متوسط کشورهای آسیایی ( )0/4652کمتر است .در شاخص
زیرساخت مخابراتی با  0/2940از متوسط آسیا ()0/3584
پایینتر است .اما در شاخص سرمایه انسانی وضعیت متفاوت
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است ،به طوری که با  0/6882از متوسط آسیا ()0/6615
اندکی باالتر است .به لحاظ مشارکت الکترونیک نیز رتبه
ایران  110جهان است (سازمان فناور ی اطالعات)1395 ،؛
(جدول  6و .)7
کشور ایران از این منظردر جایگاه مناسبی قرار ندارد و جایگاه
آن با اهداف توسعه کشور به خصوص سند چشم انداز20
ساله ( )1404مغایر است .به طوری که از لحاظ شاخص
زیرساخت مخابراتی بیشترین فاصله را با متوسط جهانی دارد.
در نتیجه بهبود این شاخص اولویت دارد .بنابراین برای ورود
به عرصه شهرهای هوشمند در ایران نیازمند بسترسازیهای
الزم به خصوص توسعه زیرساختهای مخابراتی در اولویت
اول ،تولید محتوا و کاربردهای متناسب با نیاز شهروندان
(به شرط بهروزرسانی) در اولویت دوم و توجه به قابلیتهای

انسانی (به خصوص سواد دیجیتال) در اولویت سوم به منظور
امکان استفاده برابر همگان در راستای کاهش شکاف دیجیتال
هستیم .چرا که بررسیها نشان میدهد نه تنها در شهر و
روستا ،بلکه در میان بخشهای مختلف شهرهای کشور از
منظر شاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات شکاف عمیق
وجود دارد .در صورت عدم توجه به این امر در درازمدت
میتواند خطرات جبران ناپذیری داشته باشد .از طرف دیگر
با توجه به اینکه جهان به سمت شهرهای هوشمند پیش
میرود .شهرها و شهروندان برای تعامل و ادامه حیات خویش
در ابعاد مختلف و ایفای نقش فعال ناگزیر به پیوستن به این
جریان هستند .این امر بدون فراهم کردن الزامات و زمینهسازی
الزم برای استقرار شهر هوشمند از یک طرف می تواند نقش منفی
برای توسعه شهر و از دست رفتن فرصتهای جهانی و فراملی و

جدول  .6وضعیت شاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات در ایران در سال  .1395مأخذ  :سازمان فناوری اطالعات.1395 ،

کشور
ایران
آسیا
جهان

شاخص کلی
0/4508
اطالعات و
فناوری
0/4951
ارتباطات
0/4712

خدمات
آنالین0
/3701
0/4652
0/3919

زیرساخت
0/2940
مخابراتی
0/3584
0/3650

مشارکت الکترونیک
0/2941
(لکترونیک)
0/4506
0/3947

سرمایه انسانی
0/6882
0/6615
0/6566

جدول  .7وضعیت شاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات در ایران در سال  .1394مأخذ  :مرکز آمار ایران.1394 ،

شرح

خانوار

(در محل سکونت)
خانوار با دسترسی به اینترنت

13479815

ضریب نفوذ رایانه به ازای هر  100نفر(درصد)
درصد جمعیت مالک تلفن همراه (  6ساله
همراه در جمعیت
ضریب نفوذ تلفن
وبیشتر)
کشور(درصد) جمعیت  6ساله
ضریب نفوذ اینترنت در میان
وبیشتر

38/4
63/9
71/7
41/6

درصد
100
98/8
57/4
55/5

11162417
48/3
72/5
80/5
52/1

درصد
100
99/3
64/8
62/1

2317398
21/4
62
70/8
26/6

36/7

............................................................

کل خانوارها
حداقل با دسترسی به تلفن
حداقل با دسترسی به رایانه

جمع
تعداد
24299758
23977109
13938943

شهری
تعداد
17988344
17854880
11658548

روستایی
درصد
تعداد
100 6311414
97 6122228
36/1 2280394

..............................................................................
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باز تولید ناموفق آن داشته باشد .از طرف دیگر اگر به شیوه صحیح
و کارآمد اجرا نشود عالوه بر وابستگی به فناوری ممکن است
بخشهایی از جمعیت را که قادر به انطباق با این شیوه جدید

...........................................................

نتیجهگیری

ساخت یک شهر هوشمند نیازمند اقداماتی یکپارچه در سطوح مختلف شهرداری و بافت اجتماعی است .شهر هوشمند یک
مفهوم کل نگر است که هدف آن مقابله با چالش معاصر و بهرهبرداری از فرصتهای اخیر ارایه شده توسط پیشرفتهای
فناوری اطالعات و ارتباطات و شهرنشینی است .علیرغم ادبیات گسترده در مورد مفهوم شهر هوشمند ،هنوز یک درک
روشن و واضح و اجماع عمومی در این باره وجود ندارد و محققان حوزههای علمی مختلف محتوای متنوعی را پیشنهاد
کردهاند .به طوری که برخی فناوریهای هوشمند را به عنوان تنها یا حداقل مهمترین جزء شهر هوشمند مد نظر قرار
دادهاند ،عدهای دیگر تعاریفی را پیشنهاد کردهاند که فراتر از فناوری است و بر این باورند که اتخاذ فناوری پایان کار نیست.
فناوریها میتواند در شهرها برای توانمندسازی شهروندان از طریق تطبیق این فناوریها با نیازهای آنها به جای تطبیق
زندگی آنها با الزامات فناوری مورد استفاده قرار گیرد .بررسی آرایههای وسیع در ادبیات نشان میدهد که معنای یک شهر
هوشمند چند وجهی است .نتایج تجزیه و تحلیل تعاریف و مفاهیم شهر هوشمند حکایت از این دارد که سه موضوع در این
میان کلیدی هستند :
 .1زیرساختها برای مفهوم شهر هوشمند محوری و اساسی هستند .فناوری یک عامل توانمندساز برای شهر هوشمند است،
اما لزوماً حیاتیترین و مهمترین عامل نیست .ترکیب ،اتصال و یکپارچگی سیستمها و زیرساختها برای هوشمند شدن یک
شهر اساسی است .سیستمهای اصلی گسسته و مجزا نیستند و به یک شبکه چند بعدی و پیچیده از سیستمهای متنوع به
هم پیوسته در یک شیوه همافزایی که عملکرد بهتر و مطلوب را توزیع میکند ،تبدیل شدهاند.
 .2فرآیندها (چگونه یک شهر هوشمند به وجود میآید) در تعاریف کاری مهم هستند .یک بخش کلیدی شهر هوشمند
تغییر اساسی شیوههایی است که خدمات تحویل داده میشود و ارایه شهر هوشمند در درجه اول درباره فناوری نیست،
بلکه درباره بهبود و تحول خدمات است.
 .3چشماندازها برای آینده بهتر مهم هستند .یک شهر هوشمند باید اقتصاد هوشمند ،حکمروایی هوشمند ،تحرک هوشمند،
محیط هوشمند ،مردم هوشمند و زندگی هوشمند و نحوه تعامل بین آنها را پیشبینی کند .اما داشتن چشمانداز برای
هوشمندشدن به تنهایی کافی نیست و اقدامات در زمینه قانونگذاری ،سیاست و تحول سازمانی مورد نیاز است .از طرفی
نفوذ هوش به هریک از زیرسیستمهای یک شهر به صورت مجزا برای ایجاد یک شهر هوشمند کافی نیست ،بلکه این ابعاد
باید به عنوان یک کل ارگانیک در نظر گرفته شود.
نکته کلیدی این است که شهرها باید پاسخگوی تغییرات زمینهای که در آن عمل میکنند باشند و اینکه چه چیزی باید
به عنوان هوشمند در نظر گرفته شود بستگی به شرایط زمینهای متنوع (متن و بستر) از قبیل سیستم سیاسی ،شرایط
جغرافیایی و انتشار فناوری دارد .در واقع راهحلهای هوشمند به سادگی نمیتواند کپی شود و نیازمند این است که ارزش
آنها برای زمینههای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد .در حقیقت یک مسیر برای تبدیلشدن به هوشمند وجود ندارد و
شهرهای مختلف روشهای مختلفی را اتخاذ کردهاند که بازتاب شرایط خاص آنهاست .شهرها نمیتوانند به آسانی روشهای
خوب را کپی کنند ،بلکه باید رویکردهایی که متناسب با شرایطشان است را توسعه دهند؛ چرا که دو شهر با شرایط یکسان
وجود ندارد .در این میان مدیران شهری نباید حل تمام مشکالت شهر را هدف قرار دهند ،بلکه به جای آن میبایست ظرفیت
سیستمهای شهری را برای رویارویی و مقابله با طیف وسیعی از مسایل و مشکالت تقویت کنند .مدل شهر هوشمند به
عنوان یک مدل توسعه شهری در نقاط مختلف یک کشور میتواند به موازات هم مد نظر قرار گیرد .بررسی آرایههای وسیع
در ادبیات نشان میدهد که شهرهای مختلف اهداف متفاوتی را در زمینه هوشمندسازی دنبال کردهاند .اما هدف همه آنها
از دنبال کردن اهداف مختلف متناسب با شرایط و اولویتهای شهرشان ،ارتقاء کیفیت زندگی است .در این میان با توجه
به وضعیت نامناسب و جایگاه پایین ایران در میان کشورهای جهان بسترسازیهای الزم (به ترتیب در زمینه زیرساخت
مخابراتی ،تولید محتوا و قابلیتهای انسانی) از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
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حیات شهری نیستند به حاشیه براند و توانایی آنها را برای رفع
نیازهایشان در درون شهر با مشکل مواجه کند و در حقیقت یک
نوع قطبگرایی اجتماعی و شکاف دیجیتال را به وجود بیاورد.
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