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و واکاوی چگونگی هوشمندسازی  شهرها   تبیین
در بستر مؤلفه ها و عوامل کلیدی اثرگذار

محمد مهدی موالیی1، گالره شاه حسینی2،  سمانه دباغچی3

چكیده 
در طــی قــرون متمــادی شــهرها همیشــه جوامــع  بشــری را در راســتای دســتیابی بــه اهــداف خــود بــه خدمــت گرفتــه انــد. البتــه بایــد 
ــر مبنــای طراحــی هــای دقیــق شــکل گرفتــه انــد،  ــه ب ک ــر خــاف ابزارهــا و ماشــین هایــی  ــه شــهرها، ب ک ــرار داد  ایــن نکتــه را مدنظــر ق
گــی هــای آنــان بــه ســادگی و بــه  کــه ظهــور آنهــا، مبتنــی بــر برنامــه ریــزی هــای دقیــق نبــوده و بســیاری از ویژ ابزارهــای جمعــی هســتند 

خــودی خــود متجلــی شــده اســت . 

بنابرایــن دیگــر برنامــه ریــزی و مدیریــت شــهرها بــه شــکل فعلــی آن ، نمــی تواننــد پاســخگوی ایــن پیچیدگــی هــا باشــد، لــذا مدیریــت 
کله ایــن شــهرها مــی  ــوده و شــا ــرای ایجــاد شــهرها و جوامــع  هوشــمند ب ــزی ب منســجم ایــن عــدم قطعیــت هــا؛ مســتلزم برنامــه ری
گــذاری گردنــد.  بایســت بــر مبنــای ایجــاد محیــط هایــی بــا هــدف  بهبــود مهــارت هــای شــناختی و توانایــی یادگیــری و نــوآوری پایــه 
کــه از طریــق ابــداع و خاقیــت مبتنــی بــر ترکیبــی از  مهــارت  ایــن امــر، نیازمنــد ایجــاد فضاهــای دیجیتالــی، ســازمانی و فیزیکــی بــوده 

هــای شــناختی فــردی و سیســتم هــای اطاعاتــی ســازماندهی مــی شــوند.

ایــن مقالــه بــه دنبــال آن اســت تــا  ابعــاد مختلــف هــوش شــهری و مؤلفــه هــای کلیــدی شــهر هوشــمند را برپایــه یــک مــدل مفهومــی 
ــن  ــا ای ــط ب ــون مرتب ــنادی و مت ــات اس ــع آوری اطاع ــه جم ــوده و برپای ــی ب ــش توصیف ــن پژوه ــد، روش ای ــن نمای ــه تبیی ــجام یافت انس
حــوزه تدویــن شــده اســت؛ در همیــن راســتا، در گام نخســت شــهر هوشــمند و مفاهیــم مرتبــط بــا آن ارائــه شــده، در گام بعــد، مؤلفــه 
هــای کلیــدی شــهر هوشــمند  برپایــه جمــع بنــدی دیــدگاه هــای صاحــب نظــران ایــن عرصــه؛ در قالــب مؤلفــه هــا و عوامــل پایــه ای 
هوشمندســازی شــهرها  در ســه دســته مؤلفــه هــا ی کلیدی)مــردم، عوامــل نهــادی و زیرساختی(دســته بنــدی شــده و  ســه عامــل 
مهم)هوش،یکپارچگــی و نــوآوری( بــه عنــوان پیــش شــرط هــای اساســی جهــت ایجــاد جوامــع هوشــمند در نظــر گرفتــه شــده انــد کــه 
مجموعــه ایــن عوامــل و پیــش شــرط هــا در قالــب یــک مــدل بــه تصویــر کشــیده شــده اســت و نهایتــًا در  گام پایانــی پژوهــش ، چگونگــی 

گــردد.  هوشمندســازی  شــهرها بــر مبنــای ابعــاد و مؤلفــه هــای مــدل تدویــن شــده، تشــریح مــی 

گان کلیدی:شهر هوشمند، عوامل نهادی و زیرساختی ، هوش شهری، یکپارچگی و نوآوری.   واژ
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1. مقدمه
گزیــده انــد  امــروزه نیمــی از جوامــع بشــری در شــهرها ســکنی 
خ رشــد یکنواخــت ســاالنه همــراه اســت. از  ــا نــر و  ایــن مقــدار ب
ســوی دیگــر، بــه دلیــل مهاجــرت اغلــب مــردم بــه مرکز شــهرهای 
ــوژی،  ــه تکنول ــهری از جمل ــای ش ــزرگ، در زمینــه مشــخصه ه ب
کیفیــت  گیــری دولــت هــا، مصــرف منابــع  و  تجــارت، شــکل 

زندگــی پیشــرفت بســیاری حاصــل شــده اســت. 

متعــددی  مشــکات  اخیــر،  قــرون  در  فزاینــده  رشــد  ایــن 
همچــون شــلوغی، آلودگــی محیــط زیســت، بحــران غذایــی و 
کــه در قــرن بیســت و یکــم نیــز، ایــن  انــرژی را بــه همــراه داشــته 
مشــکات همچنــان بــه صــورت الینحــل باقــی مانــده انــد و 
اثــرات مخــرب بــی شــماری را بــر ســامت زیســت محیطــی 

انــد. جوامــع تحمیــل نمــوده 

بــا توجــه بــه تأثیــر شــهرها در پایــداری جوامــع ، دســتور کار ایجاد 
از  محــدوده جغرافیایــی  شــهرهای  هوشــمند، صــرف نظــر 
شــهرها از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت. بــه تبــع ایــن امــر، 
ــه مــی  ــه ارائ ک ــی  ــر هوشندســازی خدمات شــهرها مــی بایســت ب
دهنــد  تمرکــز نمــوده وفعالیــت هــای بنیــادی مناســبی را در 
ایــن زمینــه بــه انجــام رســانند، ایــن امــر مســتلزم معمــاری بــاز و 
هوشــمندی اســت کــه قــادر مــی باشــد خدماتــی هوشــمند را در 
حــال حاضــر و آینــده بــا توجــه بــه رشــد فزاینــده نیازهای شــهری  

ارائــه دهــد]1[.

عرصــه  پیشــگامان  از  یکــی  عنــوان  بــه  آمســتردام 
کــه نــوآوری هــای  هوشمندســازی و بســیاری از شــهرهایی 
مبتنــی بــر هوشمندســازی را دنبــال مــی نماینــد، بــا چالــش 
تمــام  در  خدمــات  مختلــف  محــدوده  کــردن  یکپارچــه 
بخشــهای شــهری مواجهنــد، بــه نظــر مــی رســد بــه کارگیــری 
قابلیــت هــای تکنولــوژی در تمــام بخــش هــای شــهری همــراه 
ســنجش  اطاعــات،  و  ارتباطــات  یکپارچگــی  بــر  کیــد  تأ بــا 
کاربــردی مــی توانــد  کنتــرل  ســخت افزارهــا و برنامــه هــای  و 
موانعــی فــراروی شــهرهای پیشــرو در عرصــه هوشمندســازی را 
مرتفــع نمــوده و زمینــه ارتقــا جذابیــت و پایــداری آنهــا را فراهــم 

نمایــد]2[.

لــذا انجمــن جوامــع هوشــمند )ICF(، نیــز بــه منظــور مرتفــع 
ــاخت  ــوآوری وزیرس ــازی، ن ــش مذکور،یکپارچــه س ــودن چال نم
هــای فــن آورانــه ودیجیتــال، همچــون پهنــای بانــد را بــه عنــوان 

پیــش نیازهــای اساســی جوامــع هوشــمند برمــی شــمرد]3[.

بــا   مرتبــط  مطالعــات  جریــان  در  مهــم  نــکات  از  یکــی 
کــه نســل بعــدی را نیــز مــورد نظــر قــرار  هوشمندســازی شــهرها 
مــی دهــد، لــزوم توجــه مدیریــت منابــع و رویکرد شــهر هوشــمند 
کــه بیشــینه کاهــش کربــن و هماهنگــی بهتــر  کــه  پایــدار اســت 

بــا دیگــر بخــش هــای دولتــی شــهری در نظــارت بــر اشــتغال، 
گردشــگری را فراهــم مــی ســازند.   ســرمایه و 

هوشــمند  شــهر  هــای  مشــخصه  مهمتریــن  از  دیگــر  یکــی 
کــه مبتنــی بــر  حقیقــی، برنامــه ای تعاملــی و قابــل تغییــر اســت 
روابــط و برنامــه هــای انفــرادی و خصوصــی نبــوده و اســاس آن 
بــر زیرســاخت هــای بــه کار گرفتــه در تکنولــوژی آزاد و معمــاری 
اســتوار اســت، بدیــن معنــا کــه ایــن روابــط بــه راحتــی مــی توانند 
در کل محــدوده خدمــات یــک شــهر ایجــاد و حفــظ گردنــد]4[.

سیســتم  یــک  در  را  ضــروری  خدمــات  تمــام  برنامــه  ایــن 
کــه خدمــات در  هوشــمند یکپارچــه مــی ســازد، بــه ایــن معنــی 
کــه نیــاز بــه بهــره بــرداری از قابلیــت  مناطــق مختلــف یــک شــهر 
هــای متــداول دارنــد، مــی تواننــد در قالــب یــک قطــب مرکــزِی 

کارآمــد تعامــل داشــته باشــند]5[.  بســیار 

کــه شــهرهای  در مجمــوع مــی تــوان ایــن گونــه عنــوان نمــود 
ــارت  ــه  از مه ک ــتند  ــده ای هس ــع زن ــد جوام ــه مانن ــمند، ب هوش
نــوآوری و  یادگیــری و  بــرای  افــراد، نهادهــای جمعــی  هــای 
زیرســاخت هــای فیزیکــی و دیجیتــال بــرای برقــراری ارتبــاط 
دیگــر،  ســوی  .از  کننــد  مــی  اســتفاده  آنایــن  همــکاری  و 
آفرینــش محیــط هــای اقتصــادی و اجتماعــی جــذاب کــه در آن 
شــهروندان، شــرکت هــا و دولــت هــا بتواننــد بــه صــورت تعاملــی 
کار و زندگــی نماینــد، نقــش کلیــدی را در فرآینــد برنامــه ریــزی و 

طراحــی شــهرهای هوشــمند ، ایفــا مــی نمایــد.

2  -شهر هوشمند و مفاهیم مرتبط 
توســعه  در  پارادایــم  یــک  عنــوان  بــه  هوشــمند"  "شــهر  واژه 
شــهری جهانــی، بــا تعابیــر و برداشــت هــای متعــددی همــراه 

اســت:

گردیــد، معــادل هــای بســیاری بــرای  کــه اشــاره  همــان طــور 
ایــن واژه از جملــه : " شــهر دیجیتالــی " ، " شــهر اطاعاتــی " ، " 
شــهر ســیم کشــی شــده  "،" شــهر مبتنــی بــر دانــش "،" جوامــع 
ــر     الکترونیکــی " ، " فضاهــای الکترونیکــی " ،" شــهر انعطــاف پذی
" ، " تلــه توپیــا " و " شــهر ســایبری  "در متــون مختلــف پژوهشــی 

قیــد شــده اســت]6[.

کــه در بــاال ذکــر گردیــد، شــهر ســیم  گان معــادل  یکــی از ایــن واژ
کشــی شــده اســت، ایــن واژه شــاید بــه نوعــی بــا ســرآغاز پیدایــش 
شــهرهای هوشــمند در ارتبــاط باشــد، چــرا که شــهر ســیم کشــی 
کــه در  آن، شــاهراه هــای اطاعاتــی، عامــل  شــده جایــی اســت 
اصلــی در تأمیــن همــه خدمــات ارتباطــی و اطاعاتــی مــورد 
کشــی شــده،  نیــاز شــهروندان بــوده انــد. در واقع،شــهر ســیم 
کنــون در مفهــوم شــهر  مــدل ایــده آل اواخــر دهــه 1960 بــود کــه ا

هوشــمند اســتحاله یافتــه اســت]7[.
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کــه توســط ICF)انجمــن  " جوامــع هوشــمند4"  واژه ای اســت 
جوامــع هوشــمند(  بــه عنــوان جایگزینــی  بــرای واژه شــهر ســیم 
ــا  ــردد و آن را جامعــه هوشــمند5 ی گ کشــی شــده اســتفاده مــی 
شــهر الکترونیکــی مــی نامنــد. ایــن جامعــه _ شــهر، شهرســتان، 
اســتان یــا منطقــه _ اســت کــه پهنــای بانــد اینترنت را بــه عنوان 
ــه  ــع ب ــه جوام ک ــی  ــد. جای ــی ده ــان م ــد نش ــروری جدی ــزار ض اب
ســرعت مشــغول ســاخت بنــادر، ایســتگاه راه آهــن، فــرودگاه هــا 
و بزرگــراه هایــی کــه تجــارت را بــه خــود جلــب مــی کند و مشــاغل 
کنــد، هســتند؛ بســیاری شــاهد ارتبــاط پهــن  را ایجــاد مــی 
ــدی  ــه عنــوان کلیــد هــای جدی باندهــا و فــن آوری اطاعــات ب

بــرای رفــاه هســتند]8[.

- شهر الکترونیک 

مهمتریــن تعریــف شــهر الکترونیــک عبــارت اســت از شــهری بــا 
»زیرســاخت ارتباطــی، ســخت افــزار، نــرم افــزار و منابــع انســانی 
کــه قــادر اســت در بیســت وچهــار ســاعت شــبانه روز،  مناســب 
ــازما  ــا، س ــی، نهاده ــای دولت ــات بخــش ه ــی خدم بدون تعطیل
ن هــا، شــرکت هــا، فروشــگاه هــا و ســایر بخــش هــای خصوصــی 
یــک شــهر را بــه صــورت امــن و بــه روز در اختیــار شــهروندان قــرار 

دهــد«.

از  کــه  اســت  مفهومــي  الکترونیــک  شــهر  دیگــر،  تعریفــی  در 
دیــد شــهروندان و مســئوالن شــهری قابــل فهــم مــی باشــد. 
شــهروندان و یــا مســئوالن شــهری، شــهر الکترونیــک را یــک 
پنجــره واحــد بــر روی رایانــه شــخصی، تلفــن همــراه و یــا هــر 
نــوع وســیله هوشمندآي.ســي.تي. مــی بیننــد و از طریــق آنهــا 
امــکان دسترســی و تعامــل دوســویه بــا مدیــران، مســئوالن 
وشــهروندان را دارنــد و مــی تواننــد از کلیــه اطاعــات و خدمــات 
ارائــه شــده آن در حــد نیــاز، تــوان و تخصــص خــود بهــره منــد 
شــوند. خدمــات، داده هــا و اطاعــات از ســوي جامعــه بزرگــي از 
کاربــران و کنشــگران در فضــاي شــهر الکترونیــک تولیــد، ارائــه و 

اســتفاده مــي شــوند. 

شــهر الکترونیــک در فضــای ســایبری شــکل  گرفتــه و اطاعــات 
رســاني  روز  بــه  امــکان  و  اســت  دیجیتالــی  آن  در  موجــود 
خدمــات شــهری، داده هــا، اطاعــات و رویدادهــا، مــی بایســت 
بــه صــورت دائمــی وجــود داشــته باشــد. ایــن مهــم از طریــق 
بازخــورد  و  اســت  پذیــر  امــکان  شــهروندي  هــاي  مشــارکت 
ــات در  ــاح اطاع ــب و اص ــانی مرت ــه روزرس ــث ب ــهروندان باع ش
آن مــی شــود. شــهروند در یــک شــهر هوشــمند بــا مســئوالن بــه 
کــه بــه  صــورت خــودکار در تعامــل بــوده و در بســیاری از امــوری 

او مربــوط مــی شــود، بایــد تأثیرپذیــر و اثرگــذار باشــد]9[. 

-شهر دیجیتال

شــهرهای  از  را  دیجیتالــی  اطاعــات  دیجیتــال،  شــهرهای 
یــک فضــای  و  نمــوده  و ســازماندهی  آوری  مختلــف جمــع 
اطاعاتــی عمومــی را بــرای زندگــی مــردم و بازدیــد و تعامــل 
بــا یکدیگــر فراهــم مــی آورنــد. شــهرهای دیجیتــال در سراســر 
بــه  اینترنــت  طریــق  از  تواننــد  مــی  و  یافتــه  توســعه  جهــان 
گردنــد [1]. عملکــرد ایــن شــهرها، بــه عنــوان  یکدیگــر متصــل 
بخشــی از عصــر اطاعــات بــه  منظــور بهبــود خدمــات شــهر، بــاال 
بــردن کیفیــت مدیریــت شــهری، بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم 
و حفــظ محیــط زیســت مــی باشــد. بنابرایــن شــهر دیجیتــال 
نقــش بســیار مهمــی در رونــد توســعه پایــدار ایفــا مــی نمایــد 

 .]10[

-شهر مجازی)سایبرنتیک(

در یــک شــهر مجــازی، فعالیــت هــای شــهری در یــک فضــای 
ســایبری صــورت مــی پذیــرد. در حــد فاصــل فضــای ســایبری 
و فضــای مــادی، بخشــی از ایــده شــهر هوشــمند، متشــکل از 
کنان واقعــی شــهر  ــا اجــزاء کالبــدی و ســا یــک فضــای واقعــی ب
کنین مــی  و یــک شــهر مجــازی متناظــر بــا همــان اجــزاء و ســا
کــه اشــاره گردیــد، امــروزه برخــی از شــهرها  باشــد. همــان طــور 
بــه عنــوان مجموعــه ای از فضاهــای مجــازی و مــادی تجربــه 
ــای  ــهرها در فضاه ــن ش ــری ای ــکل گی ــود ش ــا وج ــد. ب ــی گردن م
مجــازی ، همچنــان مــکان هــا و فواصــل کالبــدی مــورد توجــه 

واقــع هســتند ]11[.

3. تبیین مفهوم هوش شهری  
بــه منظــور تبییــن مفهــوم هــوش شــهری، نخســت مفهــوم 
کیــد بــر جنبــه فــردی آن تشــریح شــده، ســپس  هــوش بــا تأ
مفاهیــم مرتبــط از جملــه هــوش جمعــی و هــوش مصنوعــی بــه 

گــردد.  منظــور ورود بــه تشــریح هــوش شــهری ارائــه مــی 

و  شــده   داده  نســبت  فــرد  بــه  همــواره  "هــوش"  مفهــوم 
دســتاوردهای برجســته ذهنــی انســان را مشــخص نمــوده 
گــی خــاص ، ماننــد  اســت. هــوش انســان دارای تعــدادی ویژ
بــرای  پــردازش اطاعــات حســی  ک )امــکان دریافــت و  ادرا
نمایــش  جهــان را  ارائــه مــی دهــد(؛ ارتباطــات ) امــکان رد و 
بــدل شــدن اطاعــات را فراهــم مــی ســازد(؛ یادگیــری و حافظــه 
)اجــازه ارائــه اطاعــات ذخیــره شــده از طــرق مختلــف را فراهــم 
مــی آورد(؛ و برنامــه ریــزی و عمــل بازخــورد )امــکان تدویــن 
اهــداف و ارزیابــی پیشــرفت را ممکــن مــی ســازد( مــی باشــد 

.]12[

کــه از فعالیــت هــای جمعــی و  امــا فــرم هــای پیچیــده تــر هــوش 
همــکاری مشــتق مــی شــود،هوش جمعــی، هــوش ازدحامــی، 
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هــوش توزیــع جمعیــت و یــا هــوش جامعــه را شــامل شــده و 
ــتند. ــاوت هس ــردی متف ــوش ف ــوش، از ه ــکال ه ــن اش ای

کــه بــه  بــا تعریــف هــوش جمعــی بــه عنــوان "گروهــی از افــراد 
صــورت هوشــمندانه ای فعالیــت جمعــی دارنــد ،" معنــای فــرد 
ــل  ــت عوام ــن اس ــراد ممک ــردد. اف گ ــی  ــل درک م ــی قاب ــه راحت ب
نــرم افــزاری و / یــا مــردم و در مجمــوع؛ ممکــن اســت ترکیبــی از 
هــر دو عامــل باشــد.به عبــارت دقیــق تر،ظهــور هــوش جمعــی 
کــه فرصــت هــای جدیــدی  ایــن امــکان را محقــق مــی ســازد 
از تلفیــق یکپارچــه هــوش انســان و ماشــین در مقیــاس کان 

فراهــم شــود]13[.

کنــار هــوش انســان در توســعه  قرارگیــری هــوش مصنوعــی در 
قابلیــت هــای شــناختی بســیار مفیــد و موثر می باشــد. ماشــین 
هــای هوشــمند متفکــر )هماننــد مغــز (، همــراه بــا سنســورهای 
ارتباطــی  هــای  شــبکه  حســی(،  )ارگانهــای  حســاس  بســیار 
)هماننــد سیســتم هــای عصبــی(، نمونــه ای از ایــن یکپارچــه 
ســازی محســوب مــی شــوند. شــهرهای هوشــمند، توســط 
کــرده و نگهــداری مــی  ــه تنهــا توســعه پیــدا  هــوش مصنوعــی ن
شــوند بلکــه ایــن نــوع از هــوش، بــه بهبــود ســبک زندگــی مــردم 
کــردن جامعــه نیــز کمــک مــی نمایــد    و قــوی تــر و منســجم تــر 

.]14[

درواقــع هــوش جمعــی بــه عنــوان یکــی از ابعــاد مهــم  شــهرهای 
ــازمان  ــا، س ــروه ه گ ــا،  ــواده ه ــت خان ــر ظرفی ــوده و ب ــمند ب هوش
کــردن بــه عنــوان یــک  هــا و جوامــع بــرای هوشــمندانه عمــل 
کیــد مــی نمایــد، بــه عبــارت دیگــر، مــی تــوان ایــن گونــه  کل تأ
ــه عنــوان جــزء کلیــدی  ــه ســرمایه اجتماعــی، ب ک عنــوان نمــود 
و اجتنــاب ناپذیــر در دســتیابی بــه هــوش جمعــی تلقــی مــی 

گــردد]15[.

کــه ظرفیــت نــوآوری و مدیریــت عــدم قطعیــت،  از آنجایــی 
لــذا  هســتند؛  شــهری  هــوش  بــا  ارتبــاط  در  مهمــی  عوامــل 
توانایــی نــوآوری، مدیریــت و مرتفــع نمــودن مشــکات پیــش 

کــه بــرای اولیــن بــار ظاهــر مــی شــوند ، از جملــه  بینــی نشــده ای 
گــی هــای اساســی شــهر هوشــمند بــه شــمار مــی رونــد. ویژ

آنچــه از ایــن شــرایط بیــرون مــی آیــد، ترکیبــی از فــرد ، جمــع  و 
کــه از مــردم، نهادهــای همــکاری و  هــوش مصنوعــی اســت 
زیرســاخت هــای فنــاوری اطاعــات بــر مــی خیــزد . هــوش یــک 
گــی  گــرو یکپارچــه ســازی ابعــاد مختلــف مرتبــط بــا ویژ شــهر در 
هــای شــهر هوشمند)ســه ســطح مذکــور(  بــوده و بــه توانایــی 
و قابلیــت یــک شــهر در زمینــه ســازی بــرای همــکاری مشــترک 
جمعیــت و نهادهــا، مدیریــت دانــش و همچنیــن خدمــات 

نــوآوری دیجیتــال اشــاره دارد]16[.

4. مؤلفه های کلیدی شهر هوشمند از دیدگاه های 
متفاوت

شــهر هوشــمند مقولــه اي فــرا الکترونیکــی از زمینــه هــاي شــکل 
گیــري شــهر هوشــمند، فراهــم ســازي زیرســاخت هــاي خدمات 
اعتمادســازي،  شــهروندان،  ارتباطات،آمــوزش  و  اطاعــات 
آمادگــي و ظرفیــت ســازي درســازمان هــا و نهادهــاي ســرویس 
کنشــگران مختلــف  دهنــده شــهري و تعامــل منطقــي بیــن 
شــهري مــی باشــد ]9[؛ امــا شــهر هوشــمند برپایــه دیــدگاه هــای 
کلیــدی متعــددی تشــکیل شــده،  مختلــف، از مؤلفــه هــای 
در ادامــه بــا بررســی دیــدگاه هــای مختلــف مرتبــط بــا شــهر 
ح شــده در خصــوص ایــن  هوشــمند، مؤلفــه هــای کلیــدی مطــر

ــردد. گ ــی  ــه م ــوم ارائ مفه

-دیدگاه  انجمن جوامع هوشمند

انجمــن جوامــع هوشــمند، هــر ســال 7 جامعــه را بــا اســتفاده از 
ــری در اطاعــات و فــن آوری  ــه عنــوان مبنــای برت ــار ب پنــج معی
ارتباطــات، دانــش و نــوآوری از سراســر دنیــا انتخــاب مــی کنــد. 

ایــن معیارهــا عبارتنــد از:

کــه مبنایــی بــرای ارزیابــی  •زیــر ســاخت هــای پهنــای بانــد 
ظرفیــت محلــی در خصــوص  ارتباطــات دیجیتالــی اســت. 
ــات  ــه ارتباط ــات ب ــا و موسس ــرکت ه ــده ش ــتگی فزاین ــرا وابس زی
و داده هــا،  باعــث افزایــش اهمیــت پهنــای بانــد بــه عنــوان 
بــه عنــوان   یــک زیرســاخت ارتباطــی شــده و ایــن عامــل را 

کاتالیــزوری بــرای توســعه و بهبــود بــدل نمــوده اســت.

کار دانــش بنیــان بــه عنــوان مبنایــی بــرای انــدازه  •نیــروی 
گیــری  ظرفیــت جمعیــت واجــد شــرایط بــرای فعالیــت هــای 
دانــش بنیــان محســوب مــی شــود. ایــن جمعیــت، تنهــا بــه 
غ التحصیــان دانشــگاهی در علــوم و مهندســی محــدود  فــار
کارخانــه هــا ،آزمایشــگاه   کــه در  نمــی شــود، بلکــه نیروهایــی 
کننــد و بــه نوعــی بــا تولیــد دانــش و  کار مــی  هــای تحقیقاتــی 

شــكل 1: تقســیم بنــدی جمعیــت توســط وزارت امــور اقتصــادی و اجتماعی 
ســازمان ملــل متحــد، چشــم انــداز جمعیــت جهانــی:  بازبینــی ســال 2006و 
http://esa. .2007 ح هــای شــهری شــدن جهــان، بازبینــی ســال طــر

un.org/unup
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ارائــه خدمــات پژوهشــی مرتبــط هســتند، را نیــز پوشــش مــی 
دهــد.

•نــوآوری بــه عنــوان معیــاری بــا هــدف ارزیابــی میــزان توانایــی 
کــه توانایــی  جوامــع در  ایجــاد محیــط هــای نوآورانــه ای اســت 
کارهای)مشــاغل( خاقانــه  کســب و  جــذب طبقــه خــاق و 
را داشــته باشــند. البتــه بایــد ایــن نکتــه را مدنظــر قــرار داد 
کــه نــوآوری در بســیاری از مــوارد بــه ایجــاد خوشــه هایــی بــا 
تکنولــوژی بــاال اشــاره داشــته و بــه معنــای یافتــن روش هایــی 
بــا هــدف ارتقــا ســطح کیفــی خدمــات ارائــه شــده بــه مشــتریان 

اســت. 

کــه دولــت و برنامــه  •دموکراســی دیجیتالی،معیــاری اســت 
هــای بخــش هــای دولتــی و خصوصــی را از منظــر میــزان غلبــه 
امــکان  از  بــر شــکاف هــای دیجیتالــی و حصــول اطمینــان 
دسترســی برابــر همــه اقشــار جامعــه بــه پهنــای بانــد و بهــره 

کنــد. گیــری از اطاعــات ارزیابــی مــی 

کــه جذابیــت  •در نهایــت، بازاریابــی آخریــن معیــاری اســت 
جوامــع و میــزان رقابــت آن هــا بــا ســایر شــهرها و مناطــق را 
ــر  ــی موث ــوی دیگــر، بازاریاب ــد. از س ــی ده ــرار م ــنجش ق ــورد س م
بــه عنــوان یــک عامــل کلیــدی، نقــش مهمــی را در کمــک بــه 
توســعه اقتصــادی، افزایــش پهنــای بانــد و زمینــه ســازی بــرای 

کار ایفــا مــی نمایــد]3[. بــرای جــذب نیــروی 

-دیدگاه آلبرت 

از دیــدگاه او، جوامــع هوشــمند بــر اســاس اطاعــات بزرگــراه هــا، 
شــبکه هــای پهــن بانــد هــا کــه بــه خانــه هــا، شــرکت هــا، مــدارس 
کــه اجــازه بــه  کتابخانــه هــا متصــل اســت و برنامــه هایــی  و 
ک گذاشــتن و تبــادل اطاعــات را مــی دهنــد؛ ســاخته  اشــترا

ــند: ــی باش ــی م ــر اصل ــار عنص ــوند و دارای چه ــی ش م

•مردم/ کاربران

ــردم  ــی از م ــمند از گروه ــع هوش ــاد جوام ــرای ایج ــی ب ــر طرح  ه
کاربــران بــا انگیــزه اســت،  گاه و  کــه شــامل رهبــر پــروژه، مدیــران آ
شــروع مــی شــود. نقــش ایــن افــراد متفــاوت بــوده و پیشــبرد 
اهــداف جامعــه بــه معنــای تعریــف وظایــف و ایجــاد انگیــزه 
ــر نقــش انکارناپذیــر ســرمایه  ــرای اجــرای آن هاســت. عــاوه ب ب
اجتماعــی در جریــان توســعه شــهری، بسترســازی بــرای ایجــاد 
ــه  ــور نیــز از اهمیــت ب ــروه هــای مذک گ ــط  یکپارچــه در بیــن  رواب
کــه شــهر نیــز بایــد  ــر اســت  ســزایی برخــوردار اســت. الزم بــه ذک
گــی هایــی داشــته باشــد تــا بتوانــد طبقــه خــاق و کارآفریــن  ویژ
گــروه هــای بومــی جــذب نمایــد.  را از میــان جمعیــت شــهری و 
تــا  انــد  آموختــه  آن  کنین  ســا کــه  اســت  هوشــمند  شــهری 
بــا محیــط ســازگار  افزایــش دهنــد،  را  هــای خــود  اندوختــه 

باشــند و در نهایــت نــوآوری نماینــد و بــه ایــن ترتیــب در چرخــه 
توســعه شــهری، نقشــی ایفــا نماینــد.

•زیر ساخت های فنی

اســاس و بنیــاد تکنولوژیکــی جوامــع هوشــمند، شــبکه ای از 
کــه کاربــران مختلــف را در یــک هــدف مشــترک  اطاعــات اســت 
کــه  پیونــد مــی دهــد. ایــن شــبکه شــامل عناصــری اســت 

ارتباطــات را ممکــن مــی ســازد.

از ســوی دیگــر، بــه کارگیــری زیرســاخت شــبکه ای بــرای بهبــود 
کارایــی  سیاســی و اقتصــادی وبسترســازی توســعه اجتماعــی، 
زیرســاخت   اصطــاح   بــه  اینجــا  در  کــه  شــهری  و  فرهنگــی 
اشــاره دارد، خدمــات کســب وکار، خدمــات مســکن، فراغــت و 
ســبک زندگــی و فنــاوری اطاعــات وارتباطــات (تلفــن همــراه 
و  الکترونیــک  کامپیوتری،تجــارت  هــای  شــبکه  ثابــت،  و 
ــر،  ــه عبــارت دقیــق ت خدمــات اینترنتــی( را شــامل مــی شــود. ب
کامپیوترهــای شــخصی، تلویزیــون هــا یــا کیوســک هــا و برنامــه 
کــه   کاربــردی شــبکه هــای اطاعاتــی، منابعــی هســتند  هــای 

کاربــران در جوامــع هوشــمند در اختیارشــان دارنــد. 

• چهارچوب های نهادی

ایــن چارچــوب، شــامل مکانیســم حــل مشــکات و توافــق بــر 
ــت زیرســاخت هــا اســت.  درواقــع، مکانیســم  چگونگــی مدیری
هــای ســازمانی و نهــادی بــا هــدف تولیــد دانــش و همــکاری 
کــه بســترهای الزم جهــت تولیــد فــن  هــای اجتماعــی اســت 
ــد.  ــی  نمای ــم م ــا را فراه ــه ه ــای آموخت ــا و  ارتق ــوآوری ه آوری، ن
و هــوش  هــای ســرمایه اجتماعــی  نهادهــا، مکانیســم  ایــن 
ــردی  ــای ف ــارت ه ــا، مه ــت ه ــت قابلی ــق هدای ــی را از طری جمع
و فرایندهــای پیچیــده نــوآوری در درون خوشــه هــای شــهری 

نوآورانــه تولیــد شــده، مدیریــت مــی نماینــد. 

•برنامه های کاربردی

 ایــن قســمت، مرکــزی تریــن بخــش هــر جامعــه هوشــمندی 
اقدامــات  و  هــا  برنامــه  خصــوص  در  را  تصمیماتــی  و  اســت 
اجرایــی هرجامعــه اتخــاذ مــی نمایــد. برنامــه هــا ، زمینــه هــای 
ــع  ــدی جوام ــای کلی ــد و عملکرده ــی دهن ــش م ــاص را پوش خ
هســتند. زمینــه هــای مهــم و عملکردهــای جوامــع تحــت 
ــا نظــارت ) اطاعــات مدیریــت  پوشــش برنامــه هــای مرتبــط ب
عمومــی و آنایــن(، کارافرینــی )اطاعــات و ارتباطــات در بهبــود 
عملیــات کســب و کار، ایجــاد راحــت تــر معامــات و انجــام کارهــا 
از راه دور(، آمــوزش )یادگیــری مشــارکتی، آمــوزش الکترونیکــی 
ــه هــای آنایــن( و مراقبــت هــای بهداشــتی ) اشــاعه  و کتابخان
درمــان هــای جدیــد پزشــکی، درمــان هــا یــا اثربخشــی هــای 

قدیمــی، مراقبــت هــای از راه دور( را شــامل مــی شــوند]17[. 
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-دیدگاه کمنینوس

شــهرهای  کــه  کنــد  مــی  پیشــنهاد   )2002( کومنینــوس 
هوشــمند بایســتی بــه عنــوان محیــط هــای یادگیــری و نــوآوری 
گرفتــه شــوند. اجــزای  کالبــدی و مجــازی در نظــر  در ســطوح 
یــک شــهر هوشــمند شــامل جزیــره ای از نــوآوری هــا، )کــه در 
گرفتــه انــد و شــامل تحقیــق و توســعه،  کالبــدی قــرار  ســطح 
انتقــال تکنولــوژی، تامیــن مالــی نــوآوری هــا، توســعه محصــول 
ــوآوری مجــازی )کــه در ســطح  و شــبکه مــی شــوند(، سیســتم ن
مجــازی قــرار گرفتــه انــد و شــامل تمامــی اجــزای ســطح کالبدی 

مــی باشــند(.

کومنینــوس در تحقیقــات اخیــرش )2006( اظهــار مــی دارد 
کــه شــهرهای هوشــمند، ســرزمین هایــی بــا ظرفیــت بــاالی 
کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا خاقیــت  یادگیــری و نــوآوری هســتند، 
همچنیــن  و  دانــش،  تولیــد  موسســات  و  نهادهــا   ، مــردم 
زیرســاخت هــای دیجیتالــی بــرای مدیریــت ارتباطــات و دانــش 
دارنــد. " کومنینــوس در ســال 2011 ایــده هــوش فضایــی شــهر را 
کــه اشــاره بــه توانایــی جامعــه در اســتفاده از  ح مــی ســازد،  مطــر
ســرمایه هــای فکــری، نهادهــا و زیرســاخت هــای مــادی بــرای 
مقابلــه بــا طیــف وســیعی از مشــکات و چالــش هــای شــهر 
دارد" . تحقیقــات بلنــد مــدت در حــوزه شــهر هوشــمند درک 
کامــا متفاوتــی از شــهر هوشــمند را فراهــم مــی ســازد. نــه تنهــا 

بعــد مجــازی بلکــه زیرســاخت هــای مــادی و ســرمایه هــای 
ــد [18]. ــرده ان ک ــدا  ــور پی ــم ظه ــادی مه ــوان ابع ــه عن ــری ب فک

-دیدگاه  گیفینجر و همکاران

کــه شــهر هوشــمند،  گیفینجــر و همــکاران )2007( معتقدنــد 
شــهري بــا عملکــرد عالــي و دارا بــودن رویکــردي آینــده نگــر 
اســت و در رابطــه بــا اقتصــاد، مــردم، زمامــداري، تحــرك پذیــري، 
ترکیــب  بــر  تمرکــز  بــا  شــهروندان  زندگــي  و  زیســت  محیــط 
گاه و  هوشــمندي، مشــارکت و فعالیــت شــهرونداني خودکفــا، آ

مســتقل عمــل مــی نمایــد]19[]. 

-دیدگاه هریسون و همکاران

شــهر  کــه  باورنــد  ایــن  بــر  همــکاران)2010(  و  هریســون 
هوشــمند؛ شــهري تجهیــز شــده، بــه هــم پیوســت)یکپارچه( 
و بــا هــوش اســت. شــهر هوشــمند، شــهري اســت مجهــز بــه 
تجهیــزات الزم بــراي کســب و ادغــام داده هــاي واقعــي بــا بهــره 
بــردن از حســگرها، ابــزار انــدازه گیــري، دســتگاههاي شــخصي، 
گوشــي هــاي هوشــمند، تجهیــزات  تجهیــزات، دوربیــن هــا، 
پزشــکي نصــب شــده بــراي اســتفاده در مواقــع اضطــراري بــوده، 
شــبکه هــاي اجتماعــي مثــل وب و ســایر ســامانه هــاي مشــابه، 
دریافــت و پــردازش داده هــا را بــه عنــوان حســگرهاي انســاني، 

امــکان پذیــر مــي ســازد 

  نمودار 1:مؤلفه ها و ابعاد پایه ای هوشمندسازی شهرها                         مأخذ:نگارندگان،1395
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بــه هــم پیوســته بودن)یکپارچگــی(،  بــه معنــاي ادغــام داده 
هــاي کســب شــده بــا یــک شــرایط ســازماني و توزیــع اطاعــات 

حاصلــه جهــت بهبــود خدمــات متنــوع شــهري مــي باشــد.

بــا هــوش بــودن  نیــز بــه اســتفاده از تحلیــل هــاي پیچیــده، 
درفرآیندهــاي  فکــري  تجســم  و  ســازي  بهینــه  مدلســازي، 
کســب وکار جهــت اخــذ تصمیــم هــاي عملیاتــي  عملیاتــي 

دارد]12[. اشــاره 

5. مدل مفهومی مرتبط با مؤلفه ها و عوامل 
کلیدی

ح شــده در خصوص  پــس از بررســی دیــدگاه هــای مختلــف مطــر
کلیــدی شــهر هوشــمند، بــا اســتناد بــه دیــدگاه  مؤلفــه هــای 
ــترهای  ــا و بس ــه ه ــی زمین ــرای بررس ــی ب ــور، چارچوب ــای مذک ه
گیــری شــهرهای هوشــمند ارائــه مــی  مؤثــر در جریــان شــکل 
کثــر دیــدگاه هــا  کــه در ا گــردد. در همیــن راســتا، مؤلفــه هایــی 
ح شــده بودنــد، بــه عنــوان مؤلفــه هــای اصلــی انتخــاب  مطــر

گردیدنــد.

بــرای ایجــاد یــک ســرزمین هوشــمند و در مقیــاس خردتــر، 
یــک شــهر هوشــمند؛ نیازمنــد در نظــر گرفتــن ســه عامــل مهــم 

 : هســتیم

- هــوش، مــواردی از جملــه  ســرمایه اجتماعــی، انســانی و 
گاه/ فکــری، شــهروندان هوشــمند، مــردم هوشــمند، جوامــع آ
هوشــمند، خــرد مــردم، هــوش جمعــی، حکومــت هوشــمند و 

هــوش دیجیتــال را شــامل مــی شــود.

ــوآوری و  ــای ن ــبکه ه ــدن، ش ــی ش ــب جهان ــی در قال - یکپارچگ
مشــترک در ســطح جهانــی، اینترنــت نســل جدیــد، شــبکه هــای 
یکپارچــه تحقیــق و پژوهــش، توســعه، فنــاوری، نــوآوری، کســب 
ــر اینترنــت، شــبکه هــای فیبــر ســریع  و کار و اتصــاالت مبتنــی ب
بــی ســیم و ثابــت، اینترنــت هوشــمند ، یادگیــری یکپارچــه، 

ــوآوری و پژوهــش مفهــوم مــی یابــد. فضــای ن

- نــوآوری  بــا مــواردی از جملــه سیاســت نوآورانــه اجتماعــی، 
اقتصــاد دانــش، اقتصــاد ســبز، اقتصــاد دیجیتــال، اســتراتژی 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات ملــی، محیــط زیســت هوشــمند، 
فــن آوری هــای ســبز، شــبکه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات، فن 
آوری شــبکه هــای کامپیوتــری، اینترنت ، برنامه هــای کاربردی 
چنــد رســانه ای، زیرســاخت هــای پهنــای بانــد، خدمــات و 
منابــع دانــش دیجیتــال، پــارک هــای علــم و فنــاوری، ، خدمــات 
هوشــمند، زیرســاخت هــای شــبکه و شــبکه بــرق هوشــمند 
ســاختمان   ، آب   / گاز   / بــرق  هوشــمند  سنجشــگرهای   ،
هــا ، خیابــان هــا ، روســتاها، شــهرها، شهرســتانها، مناطــق، و 

کشــورهای هوشــمند مرتبــط اســت]2[. 

کلیــدی و مــدل مرتبــط  از تلفیــق نمــودار مؤلفــه هــا و عوامــل 
بــا چگونگــی هوشمندســازی شــهرها، مدلــی مفهومــی تولیــد 
کــه در ادامــه پژوهــش، اصــول مرتبــط بــا هــر یــک از  شــده اســت 
گــردد، تــا در نهایــت بــا انســجام بخشــی بــه  ایــن ابعــاد ارائــه مــی 
مــوارد مذکــور، بتــوان مدلــی را بــرای چگونگــی هوشمندســازی 

شــهرها در بســتر مؤلفــه هــا و عوامــل کلیــدی تدویــن نمــود.

6- چگونگی هوشمندسازی  شهرها بر مبنای 
ابعاد و مؤلفه ها

کلیــدی  گردیــد، عوامــل و مؤلفــه هــای  کــه اشــاره  همانطــور 
مهــم و متعــددی در  مســیر حرکــت  بــه ســمت طراحــی یــک 
کــه در قالــب  جامعــه و شــهر هوشــمند نقــش  ایفــا مــی نماینــد 
تفصیــل  مفهومی،بــه  مــدل  در  شــده  ح  مطــر هــای  مؤلفــه 
گــردد، الزم بــه ذکــر اســت یکپارچــه ســازی و ایجــاد  ارائــه مــی 
انســجام بیــن مجموعــه ایــن عوامــل؛ رکنــی اساســی در راســتای 
هوشمندســازی شــهرها و جوامــع مــی باشــد و  مــی بایســت 

گــردد. همــواره در جریــان هوشمندســازی شــهرها لحــاظ 

نمودار 2:مدلی در راستای چگونگی هوشمندسازی

 مأخذ:نگارندگان با استفاده از ]2[

نمــودار 3: مــدل مفهومــی هوشمندســازی شــهرها براســاس  مؤلفــه هــا و 
ابعــاد کلیــدی

مأخذ:نگارندگان،1395
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6-1 مردم/کاربر
ــه فرصــت هــای  ک شــهر هوشــمند، شــهری مــردم محــور اســت 
متعــددی را در جهــت بهــره بــرداری از قابلیــت هــای انســانی و 
رســیدن بــه زندگــی خــاق ایجــاد مــی نمایــد. بــه عبــارت دقیــق 
گــذرگاه تاقــی شــهر دیجیتــال و جامعــه  ــر، شــهر هوشــمند در  ت
کــه در آن دانــش و خاقیــت نقــش  دانــش محــور )جامعــه ای 
اساســی ایفــا مــی نماینــد و انســان هــا و ســرمایه هــای اجتماعــی 
بــه عنــوان بــاارزش تریــن دارایــی شــهر تلقــی مــی گردنــد( مفهوم 

مــی یابــد]20[.  

تعاریــف مرتبــط بــا شــهر هوشــمند، بــه طــور برجســته ای بــه 
نقــش زیرســاخت هــای انســانی، ســرمایه انســانی و آمــوزش 
مــردم  واقــع،  دارد.در  اشــاره  شــهری  توســعه  در  پــرورش  و 
ــوب  ــمند محس ــهر هوش ــم از ش ــیار مه ــزء بس ــک ج ــمند ی هوش

شــوند]19[. مــی 

ــردم هوشــمند مــی توانــد در قالــب اســتفاده از عوامــل  ایــده م
مختلــف ماننــد خاقیــت، ســرمایه انســانی، همــکاری میــان 
آنهــا  هوشــمندانه  علمــی  هــای  ایــده  و  مربوطــه،  ذینفعــان 
گــردد، در مجمــوع، شــهر هوشــمند بــه راه حــل هــای  متبلــور 

هوشــمندانه توســط افــراد خــاق اشــاره دارد]21[.

-طبقه خاق  

طبقــه خــاق شــهری مشــتمل بــر ســرمایه هــای فکــری و بــا 
ســرمایه  و  کارآفرینــان  هنرمنــدان،  دانشــمندان،  اســتعداد، 
ــور، شــهروندان و  ــوده و در جمــع آوری نیروهــای مذک ــذاران  ب گ
گیــرد.   در  اســتعدادهای بومــی در اولویــت انتخــاب قــرار مــی 
اغلــب مــوارد، تعییــن چگونگــی محــل کار طبقــه خــاق و  عامــل 
همجــواری  در فضــای فیزیکــی؛ بــه عنــوان یکــی از عوامــل مهــم 
در تســهیل همــکاری و تبــادل دانــش بیــن تولیدکننــدگان، 
ح  کننــدگان، ارائــه دهنــدگان خدمــات و دانــش مطــر تامیــن 
گــردد. مــراد از فعالیــت هــای دانــش بنیــان، اقدامــات  مــی 
کــه اغلــب بــه صــورت  مرتبــط بــا تولیــدات و خدمــات اســت 

گردنــد]22[. خوشــه ای ســازمان دهــی مــی 

-سرمایه اجتماعی 

زیرســاخت هــای اجتماعــی )ســرمایه هــای فکــری و ســرمایه 
اجتماعــی( شــرط ضــروری شــهرهای هوشــمند مــی باشــند. 
ایــن  زیرســاخت دربــاره مــردم و ارتبــاط آنهــا مــی باشــد. مــردم 
ــد  ــره من ــرده و از آن به ک ــق  ــی را خل ــرمایه اجتماع ــمند، س هوش
مــی شــوند. شــهر هوشــمند ترکیبــی از آمــوزش و پــرورش / 
آمــوزش، فرهنــگ / هنــر، و کســب و کار / تجــارت و همچنیــن 
مــی  اقتصــادی  و  فرهنگــی  اجتماعــی،  نهادهــای  از  ترکیبــی 

باشــد]23[. 

ــی  ــای زندگ ــی ه گ ــی را از ویژ ــرمایه اجتماع ــام1 )1995( ، س پوتن
کــه ایــن  اجتماعــی و شــبکه هــا، معرفــی نمــوده و معتقــد اســت 
کننــدگان را قــادر مــی ســازد تــا بــه همــراه هــم  گی،شــرکت  ویژ
کــرده و اهــداف مشــترکی را تعقیــب  بــه طــور موثرتــری عمــل 
نماینــد. ســرمایه اجتماعــی در بســیاری از موسســات بــرای 
نــوآوری هــای همکارانــه مــورد نیــاز اســت،که از طــرق متعــددی 
کار  کســب و  گــذاری در زمینــه بنــا نهــادن  از جملــه ســرمایه 
جدیــد و همچنیــن شــرکت هــای میزبــان وب در پــارک هــای 

علــم و فــن آوری ایجــاد مــی شــود]24[.

-هوش استراتژیک جمعی

هــوش  ی  پایــه  بــر  اطاعاتــی  جامعــه  در  نــوآوری  زمینــه 
زمینــه  دیجیتــال  شــهرهای  اســت.  جمعــی  اســتراتژیک 
کــه در آن  توســعه)ترویج( نــوع خاصــی از هــوش اســتراتژیک 
گروهــی از  جمــع آوری اطاعــات، ارزیابــی و انتشــار آن توســط 
مــردم، جامعــه، و یــا یــک خوشــه کســب و کار صــورت مــی گیــرد، 

را فراهــم مــی آورنــد]25[. 

ایجــاد  در  موسســات  همــکاری  بــا  مرتبــط  جمعــی،  هــوش 
کاربــردی قابــل اســتفاده بــرای حــل  دانــش و برنامــه هــای 
مشــکات زندگــی روزمــره اســت. در یــک مجموعــه از تعاریــف 
هــوش جمعــی ارائــه شــده توســط اتلــی  )2005( ، همــکاری 
و هماهنگــی بــه عنــوان عناصــر ثابــت بــه شــمار مــی رونــد.  
بــرای  انســانی  بــه عنــوان "ظرفیــت جوامــع  هــوش جمعــی 
همفکــری در ایجــاد، نــوآوری و اختــراع" تعریــف مــی شــود ، در 
واقــع ایــن شــکل از هــوش؛ مبتنــی بــر ســرمایه اجتماعــی اســت. 
درواقــع یادگیــری جمعــی،  فرآینــدی خاقانــه از طریــق تبــادل 
گــروه بــرای  کــه قابلیــت یــک  دانــش و خاقیــت فکــری اســت 
گیــری دربــاره آینــده و  ســازماندهی خــود بــه منظــور تصمیــم 
ک  کنتــرل ابــزار بــرای رســیدن بــه آن، در زمینــه هــای بــه اشــترا
گــذاری دانــش و تجربــه بــه منظــور تولیــد یــک ســود فــردی و 

گــردد]25[.   جمعــی باالتــر را شــامل مــی 

هــوش اســتراتژیک جمعــی، در واقــع نوعــی مشــارکت اســت، زیــرا 
گــروه هــای ســازمانی  گــذاری داده هــای حاصــل از  ک  بــه اشــترا
و نهــادی مســتلزم ارزیابــی اطاعــات بــوده و ایــن ارزیابــی برپایــه 

اجمــاع نظــرات فــردی و گروهــی حاصــل مــی شــود]26[.

6-2زیرساخت)فن آوری های دیجیتال(
از  زیرســاخت هــای فــن آوری و فــن آوری هــای دیجیتــال، 
کثــر مطالعــات در زمینــه عملیاتــی  جملــه مســائلی هســتند کــه ا
ــر  ــز ب ــد. تمرک ــر دارن ــاق نظ ــر روی آن اتف ــمند ب ــهر هوش ــردن ش ک
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کیــدی بــر الزمــه در دســترس  روی زیرســاخت هــا و فــن آوری، تا
ــودن سیســتم هــا مــی باشــد]19[. ــودن و فراهــم ب ب

کــه  دیدگاههــای متفاوتــی نســبت بــه شــهر هوشــند وجــود دارد 
تمامــا از دیــدگاه  هــای فــن اورانــه سرچشــمه مــی گیرنــد. . فــن 
ــمند  ــهر هوش ــرا ش ــت، زی ــهر اس ــودن ش ــمند ب ــد هوش آوری کلی
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات را بــه صــورت برجســته و اساســی 
بــرای تغییــر زندگــی و کار در شــهر مــورد اســتفاده قــرار مــی دهــد 

 .]27[

واشــبورن و همــکاران، شــهر هوشــمند را بــه عنــوان مجموعــه 
ای از فــن آوری هــای محاســباتی هوشــمند تلقــی مــی نمایــد 
کــه بــه صــورت اجــزا و خدمــات در زیرســاخت هــای حیاتــی 
ــدی  ــل جدی ــه نس ــمند ب ــبات هوش ــت. محاس ــه اس ــود یافت نم
از ســخت افزارهــا، نــرم افزارهــا و فــن آوری هــای شــبکه ای 
یکپارچــه ای اشــاره دارد کــه سیســتم هــای فــن آوری اطاعــات 
از  اســتفاده  بــا  و  واقعــی  دنیــای  از  ای  لحظــه  گاهــی  آ بــا  را 
تحلیــل هــای پیشــرفته فراهــم  مــی اورد؛ ایــن سیســتم هــا بــه 
ــا از طریــق انتخــاب  ــران( ایــن امــکان را مــی دهنــد ت مردم)کارب
گزینــه هــا و فعالیتهــای موجــود و بــه منظــور بهینــه ســازی 
کار، تصمیــم هــای هوشــمندانه ای را  کســب و  فرایندهــای 

نماینــد]28[.   اتخــاذ 

ــد   ــه عنــوان شــهری تعریــف مــی نمای ملــک شــهر هوشــمند  را ب
کــه تمــام زیرســاخت هــای  فــن آوری اطاعــات، آخریــن فــن 
آوری در ارتباطــات راه دورو فنــاوری الکترونیکــی و مکانیکــی را 

دارا مــی باشــد]29[.  

گاهانــه  کومنینــوس و ســفرتزی، تــاش آ بــا توجــه بــه دیــدگاه 
درجهــت اســتفاده از فــن آوری بــرای یــک شــهر هوشــمند بــه 
ــوآوری و تغییــر اساســی و بنیــادی کار و زندگــی  منظــور ایجــاد ن

در یــک منطقــه مــی باشــد]30[. 

ک  اشــترا بــه  شــبکه  یــک  هماننــد  را  آوری  نیزفــن  ویلیامــز، 
گــذارده شــده مــی بینــد. جوامــع هوشــمند از طریــق فــن آوری 
هــای دیجیتــال و زیرســاخت هــای گســترده منطقه ای، شــبکه 
گــروه هــای اجتماعــی و کســب و کار واقــع در  هــا ســازمان هــا، 
یــک منطقــه شــهری را بــه یکدیگــر متصــل مــی نماینــد]12[.  

در مجمــوع ایــن دیــدگاه هــا در یــک نقطــه اتفــاق نظــر دارنــد و 
کــه یــک شــهر دیجیتــال اشــاره بــه جامعــه  ــد  جملگــی معتقدن
ای متصــل بــه هــم دارد کــه ترکیبــی از زیرســاخت هــای ارتباطی 
ــی و انعطــاف  پهــن بانــد، زیرســاخت هــای محاســباتی خدمات
ــه اســتانداردهای صنعــت آزاد بنــا نهــاده  ــر پای ــه ب ک ــوده  ــر ب پذی
کــه پاســخگوی  شــده اســت؛ و همچنیــن خدمــات نوآورانــه 
کار مــی  کســب و  کارمنــدان ، شــهروندان و  نیازهــای دولــت و 
باشــد، را نیــز شــامل مــی شــود. در مجمــوع، هــدف آن ایجــاد 

گــذاری اطاعــات، همــکاری و  ک  محیطــی بــرای بــه اشــترا
کنان آن در هــر  خلــق تجربــه هــای بــدون مــرز بــرای همــه ســا

نقطــه از شــهر اســت.

در واقــع، یــک شــهر اطاعاتــی بــه محیــط هــای دیجیتالــی 
کــرده  کــه اطاعــات را از جوامــع محلــی جمــع آوری  اشــاره دارد 
و آن را از طریــق درگاههــای تحــت وب ســایت در اختیــار عمــوم 
گاه قــادر  کنین آ قــرار مــی دهــد. در آن شــهر، بســیاری از ســا
بــه کار و زندگــی در محیــط اینترنــت هســتند. شــهر اطاعاتــی 
ــی   ــرای تجــارت، خدمــات اجتماعــی و مدن ــز شــهری ب یــک مرک
و تعامــات اجتماعــی در میــان مــردم، کســب و کار و نهادهــای 

دولتــی مــی باشــد]31[.  

یــک بعــد مهــم از هــوش شــهری بــه  ایــن امــر اشــاره داردکــه 
کاهــش هزینــه هــا،  گســترش خدمــات در شــهرها بــه منظــور 
مســتلزم جانمایــی هــوش در زیرســاخت هــای شــهری اســت، 
کــه ایــن مهــم از طریــق  بــه کارگیــری تکنولــوژی هــای هوشــمند 

در جریــان خدمــات فزاینــده شــهری محقــق مــی شــود.

ایــن نــوع قابلیــت و  هوشمندســازی  زیرســاخت هــای شــهری، 
مــی توانــد از طریــق نظــارت بــر تولیــد نیــرو و بهینــه ســازی 
مصــرف آب و بــرق تــا راه انــدازی آزادراه هــای شــهری و یــا بــدون 
نــرم افزارهــا و  یابــد.در واقــع،  مجموعــه  گســترش  عــوارض، 
کــه   ــاال  ــا ســرعت ب خدمــات هوشــمند، شــبکه هــای ارتباطــی ب
امــکان اتصــال شــهرها، خدمــات شــغلی و شــهروندی را در 
قالــب شــبکه هــای شــهری فراهــم مــی آورد]27[، را شــامل مــی 
گــردد .ایــن خدمــات، بخشــی از فــن آوری شــهری  بــوده و اغلــب 
تحــت عنــوان  زیرســاخت هــای هوشــمند نامیــده مــی شــوند.

ــاخت  ــدازی زیرس ــتای راه ان ــا در راس ــیل ه ــتفاده از پتانس - اس
هــای شــهر هوشــمند

)جوامــع،  هوشــمند  شــهرهای  خطــوط،  همــان  امتــداد  در 
گنجایــش بــاال  خوشــه هــا، مناطــق( بــه عنــوان مناطقــی بــا 
بــرای یــاد گیــری و نــوآوری پایــدار توســط فضاهــای دیجیتالــی 
و محیــط هــای مجــازِی مدیریــت دانــش و نــوآوری معنــی مــی 
شــوند. " مــا مــی توانیــم از واژه " شــهر هوشــمند" بــرای توصیــف 
کــه توانایــی پشــتیبانی از یادگیــری، توســعه فــن آوری  مناطقــی 
و روش هــای نــوآوری در یــک ســو، بــا فضاهــای دیجیتالــی، 
پــردازش اطاعــات و انتقــال دانــش از ســوی دیگــر اســتفاده 

کنیــم"]32[.

گــی هــای اصلــی شــهرها و مناطــق هوشــمند  اساســًا یکــی از ویژ
کــه بــرای  کــه آن هــا مناطقــی بــا ظرفیــت بــاال هســتند  آن اســت 
یادگیــری، نــوآوری و خلــق دانــش از مــردم، نهادهــا، زیرســاخت 

هــا و ســرویس هــای دیجیتالــی بهــره مــی برنــد]27[.
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خدمــات  و  دیجیتــال  هــای  شــبکه  شــامل  مناطــق،  ایــن 
کــه تســهیل در دســتاورد هــای نــوآوری را  الکترونیکــی اســت 
امــکان پذیرمــی ســازد. ایــن شــبکه هــای دیجیتــال و خدمــات 
الکترونیکــی برپایــه فــن آوری اطاعــات، زیرســاختهای ارتباطی 
و ابزارهــای دیجیتــال شــکل گرفتــه انــد. هــدف از بــه کارگیــری 
یادگیــری  هــدف  بــا  فضاهایــی  خلــق  هــا،  زیرســاخت  ایــن 
ونوآوریاســت، ایــن فضاهــا، اغلــب بــه صــورت محیــط هــای 
مجــازی  نوآورانه)ابتکاری،خاقانــه( و مبتنــی بــر ابزارهــای چند 
رســانه ای، سیســتم هــای تخصصــی و  فــن آوری هــای تعاملــی 
ایــن فضاهــای  اثربخشــی  کــه  بــه ذکــر اســت  هســتند. الزم 
تنگاتنــگ  و  مســتمر  ارتبــاط  بــه  منــوط  نوآورانــه،  مجــازی 
ســازمان هــای نوآورانــه و نهادهــای تنظیــم دانــش و نــوآوری در 

قالــب ســازمانهای خــاق ، افــراد، و خوشــه هــا اســت]2[.

6-3.نهادی
زیرســاخت هایــی بــا عملکــرد خــوب بــرای تبدیــل شــدن بــه 
کافــی  یــک شــهر هوشــمند، شــرطی الزم و ضــروری بــوده امــا 
نمــی باشــد. در دســتیابی بــه یــک شــهر هوشــمند، زیرســاخت 
کاربــردی پیــش نیــاز  هــای فنــاوری اطاعــات و برنامــه هــای 
کــه بــدون  هســتند، امــا بایــد ایــن نکتــه را مدنظــر قــرار داد 
ارتبــاط واقعــی و تمایــل بــه همــکاری و همیــاری بیــن نهادهای 
دولتــی، بخــش خصوصــی، ســازمان هــای داوطلبانــه، مــدارس 
گــردد]33[.  و شــهروندان، ایجــاد شــهر هوشــمند  محقــق نمــی 

درواقــع مکانیســم هــای ســازمانی و نهــادی بــا هــدف تولیــد 
دانــش و همــکاری هــای اجتماعــی، بســترهای الزم جهــت 
تولیــد فــن آوری، نــوآوری هــا و  ارتقــای آموختــه هــا را فراهــم مــی  
نمایــد.  ایــن ســازمان هــا و نهادهــا، مــواردی ماننــد مؤسســات 
و  گــذاری  ســرمایه  هــای  صنــدوق   ، ای   پژوهشی-توســعه 
نهایتــًا  و  آموزشــی  کــز  مرا  ، آوری  فــن  انتقــال   ، مالــی  تأمیــن 
مشــاوران را شــامل مــی گردنــد. ایــن نهادهــا، مکانیســم هــای 
ســرمایه اجتماعــی و هــوش جمعــی را از طریــق هدایــت قابلیــت 
هــا، مهــارت هــای فــردی و فرایندهــای پیچیــده نــوآوری در 
کننــد. مکانیســم  درون خوشــه هــای شــهری مدیریــت مــی 
هــای مذکــور، توســعه همــکاری و مشــارکت نهــادی بیــن خوشــه 
هــای مختلــف شــهری و همچنیــن بیــن فرآیندهــای نــوآوری 
موجــود در فضاهــای فیزیکــی و دیجیتالــی را بــه همــراه خواهــد 

داشــت]34[. 

-بهبــود و توســعه اشــکال جدیــد مدیریــت و ســاختارهای 
دولتــی

حمایــت دولــت و سیاســت هــای مدیریتــی، نقــش اساســی  
ــوآوری هــای مربــوط بــه شــهر هوشــمند  در طراحــی و اجــرای ن
منتــج  نهــادی  از عوامــل  بســیاری  ایــن مهــم شــامل  دارد. 

شــده از جوامــع هوشــمند و یــا نــوآوری هــای رشــد هوشــمند 
مــی باشــد: نــه تنهــا سیاســت هــای حمایتــی آنهــا بلکــه نقــش 
دولــت، رابطــه بیــن ســازمان هــای دولتــی و احــزاب غیــر دولتــی، 

گیــرد. و نحــوه مدیریــت آنهــا را نیــز در بــر مــی 

ایجــاد یــک فضــای مدیریتــی بــرای حمایــت از شــهر هوشــمند 
کــه نــوآوری هــای یــک  امــری ضــروری مــی باشــد. بــرای آن 
شــهر هوشــمند عملیاتــی شــوند، بایســتی مدیریــت یکپارچــه و 
شــفاف، فعالیــت هــای اســتراتژیک و تبلیغاتــی، شــبکه ســازی، و 

ــد]35[. ــق گردن ــارکت محق مش

هــدف راهبــردی دولــت هــا در جوامــع هوشــمند، حمایــت و 
تســهیل حکمروایــی بــرای همــه بخــش هــا، اعــم از خــود دولــت، 
شــهروندان و صاحبــان کســب و کار)مشــاغل( اســت. از منظــر 
نهــادی و ســازمانی، مدیــران شــهر و صاحبــان مشــاغل مــی 
بایســت توانایــی پذیــرش و مواجهــه بــا چالــش هــای حاصــل از 
ایــده شــهرهای هوشــمند، بــه ویــژه در خصــوص نحــوه تعامــل 

ــند]36[.   ــته باش ــتریان را داش ــهروندان و مش ــا ش ب

دولــت هــا در شــهرهای هوشــمند بــه شــدت بــر روی مشــارکت 
شــهروندان در خلــق فعالیــت هــای مدنــی تمرکــز دارنــد. هــدف 
تکاملــی مــدل شــهر هوشــمند، یکپارچــه ســازی تمامــی ابعــاد 
هــوش انســان، هــوش جمعــی، و هــوش مصنوعــی بــا اســتفاده 
از شــبکه هــای مخابراتــی دیجیتــال ، سنســورها و نــرم افزارهــا 
و همچنیــن دانــش و مهــارت هــای شــناختی بکارگرفتــه شــده 

است]37[. 

-زمینه سازی برای مشارکت شهروندان

بایدتعامــل  هوشــمند  شــهر  ســازی  پیــاده  و  اســتقرار  بــرای 
منطقــي بین کنشــگران مختلف شــهري در محیــط الکترونیک 
کــه ذ ینفعــان، حــس ســود و  بــه وجــود آیــد و آن زمانــي اســت 
ــود  ــه وج ــاس ب ــن احس ــد ای ــند. بای ــته باش ــدي را داش ــره من به
کــه توســعه و منفعــت کنشــگران بــا مشــارکت و تعامــل در  آیــد 
سیســتم ارتبــاط تنگاتنگــی دارد. مــی بایســت تســهیات الزم 
ــري  ــارکت پذی ــهیات مش ــازي تس ــم س ــد فراه ــي مانن و خدمات

بــرای شــهروندان برقــرار باشــد]9[. 

بــرای مثــال، برنامــه اســتخدام شــهروندان یوکوهامــا،  بهتریــن 
کــه نــه تنهــا بــا کمــال  تمریــن بــرای آفرینــش شــهروندانی اســت 
ــه طــور فعــال  ــون هــای محیطــی موافقنــد، بلکــه ب ــا قان میــل،  ب
خواســتار تغییــر رفتارهایشــان بــرای تعقیــب هــدف اعــام شــده 

جهــت سودرســانی بــه تمــام جامعــه هســتند ]38[.

6-4نوآوری  
گــی هــای هــای  افزایــش عملکــرد در زمینــه ی نــو آوری از ویژ
نــو آوری و حــل  کــه  ایــن دلیــل  بــه  شــهر هوشــمند اســت. 
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مســائل از مشــخصه هــای هــوش مــی باشــد. سیســتم هــای 
پیشــرفته داخلــی نوآورانــه ،شــهر هــای هوشــمندی را تشــکیل 
کــه در آن مکانیســم هــای ســازمانی در خلــق و  مــی دهنــد  
کاربــرد دانــش از طریــق فضاهــای دیجیتالــی و ابــزار هــای آناین 
بــرای ارتباطــات و مدیریــت دانــش تســهیل یافتــه انــد]32[. 

گرایــش عمــده در  کــه از همگرایــی دو  شــهرهای هوشــمند 
تفکــرات مــدرن در توســعه شــهری ایجــاد مــی شــوند، از یــک 
ســو؛ مبتنــی بــر بازســازی دیجیتالــی شــهرها بــوده و از ســوی 
دیگــر شــهرها را بــه عرصــه هایــی بــرای نمــود خاقیــت و نــوآوری 
بــدل مــی نماینــد. در جهــت گیــری سیاســت هــای کشــورهای 
جامعــه  نــوآوری،  بیــن  مشــخصی  انســجام  اروپــا،  اتحادیــه 

اطاعاتــی و توســعه پایــدار مناطــق وجــود دارد.

ــد، دو  ــرده ان ک ــت  ــی اف را دریاف ــز آی س ــه جوای ک ــهرهایی  در ش
اســترانژی متمایــز مشــهود اســت. اولیــن اســتراتژی، آی تــی ) 
کــه بــر جامعــه اطاعاتــی تمرکــز دارد  فــن آوری اطاعــات( اســت 
کــه بــر مبنــای ســه عنصــر اصلــی اســت: پهنــای بانــد، آمــوزش آی 
کاربــردی.  نمونــه هــای بــارز آن ســنگاپور،  تــی و برنامــه هــای 
ــر  کــه ب ســئول و طایفــه اســت. دومیــن آن اســتراتژی ای اســت 
کــه بــر مبنــای جامعــه و اقتصــاد اســت، متمرکــز بــوده و  دانشــی 
ــد ) خوشــه هــا، مناطــق  ترکیبــی از ســازه هــای اقتصــادی جدی
گــذاری( بــا  کــز نــوآوری، صنــدوق ســرمایه  بــا تکنولــوژی بــاال، مرا
زیــر ســاخت هــای پهنــای بانــد و خدمــات الکترونیکــی اســت. 
نمونــه هــای بــارز آن نیویــورک، فلوریــدا، گاســکو و یوکوســوکا 

است]16[. 

ــای  ــوژی ه ــروز تکنول ــه ب ــرو، زمین ــهرهای پیش ــای ش ــوآوری ه ن
گاهانــه تــر محیطــی، بــه منظــور  هوشــمند و برنامــه ریــزی هــای آ
افزایــش پایــداری و جذابیــت شــهرهای هوشــمند را فراهــم 
ــوآوری هــا اغلــب در حــوزه خدمــات یــک  نمــوده اســت. ایــن ن
شــهر هوشــمند گســترش مــی یابنــد و تمامــی خدمــات بخــش 
اداری  هــای  منابــع طبیعــی، ســاختمان  شــهری، مدیریــت 
و مســکونی، ســامتی و امنیــت، مدیریــت پســماند، آمــوزش، 
گردشــگری و دولــت هــای عمومــی را شــامل مــی  فرهنــگ، 
ــع  ــوآوری هــا در زمینــه مدیریــت مناب ــه ای از ن ــردد]12[. نمون گ
طبیعــی و مســائل زیســت محیطــی بــه عنــوان یکــی از خدمــات 

شــهری در ذیــل آمــده اســت:

- نوآوری مدیریت منابع طبیعی و مسائل زیست محیطی

یکــی از اثرگذارتریــن مؤلفــه هــای مرتبــط بــا هوشمندســازی 
کــه  انتشــار و  شــهرها، مبحــث مدیریــت پایــدار منابــع اســت، چرا
اتــاف بیــش از حــد کربــن و میــزان بــاالی مصــرف انــرژی هــای 
کــه همــواره  تجدیدناپذیــر یکــی از بزرگتریــن خطراتــی اســت 
جوامــع شــهری بــزرگ را تهدیــد نمــوده اســت. لــذا در ابتــدا بــه 

بررســی چالــش هــای فــراروی هوشمندســازی شــهرها از منظــر 
ــم. ــی پردازی ــی م ــع طبیع ــت مناب مدیری

ــا یــک هــدف مهــم  نیــاز بــه مدیریــت منابــع از منظــر پایــداری ب
ــه آفرینــش محیــط اقتصــادی و  ــاز ب دیگــر نیــز همــراه اســت : نی
کــه در آن شــهروندان، شــرکت هــا و دولتهــا  اجتماعــی جــذاب 

ــوند. ــغول ش ــی مش ــه کار و زندگ ــی ب ــورت تعامل ــه ص ــد ب بتوانن

شــهرهای  بــا  ارتبــاط  در  اروپــا  راستا،کمیســیون  همیــن  در 
و  انــرژی  وری  بهــره  همچــون  مباحــث  از  برخــی  هوشــمند 
ســاختمان هــا، شــبکه هــای تامیــن انــرژی تجدیــد پذیــر، و 
حمــل و نقــل ســبز )دولتــی و خصوصــی( را بــرای بزرگتریــن 
کنــد. عــاوه بــر ایــن، اهــداف  مناطــق شــهری پیشــنهاد مــی 
ثانویــه ای مشــخص شــده اســت: وارد نمــودن شــهروندان، 
کیفیــت زندگــی، و  تحــت تاثیــر قــرار دادن رفتــار انهــا، بهبــود 
اروپایــی در حــوزه  کارهــای  گذاشــتن بهتریــن  ک  بــه اشــترا
مدیریــت انــرژی پایــدار .از نقطــه نظــر تئــوری، بــه نظــر مــی رســد 
کــه انــرژی یکــی از جنبــه هــای مهــم بــرای پایــداری شــهری و 

باشــد]39[.  آن  هوشــمندی 

- نوآوری در خوشه ها ومناطق

خوشــه هــای صنعتــی در حــال ظهــور بــه الگــوی نــوآوری خــاص 
در شــبکه هــا و بخــش هــای صنعتــی تعبیــر شــده انــد، زیــرا 
یــک فرهنــگ فنــی و رایــج از طریــق یادگیــری جمعــی در یــک 
سیســتم منطقــه ای شــکل مــی گیرد. از ســوی دیگــر، ارتباطات 
صنعتــی و دانشــگاهی و اشــباع و ســرریز دانــش، از مشــخصه 
هــای بــارز ایــن مناطــق محســوب مــی شــوند. ســاختار ایــن 
نــوآوری شــامل  خوشــه هــای منطقــه ای و سیســتم هــای 
حــوزه هــای تکنولــوژی ، قطــب هــای فــن آوری،خوشــه هــای 
نــوآوری ، پــارک هــای علــم و فــن آوری و مناطــق نــوآوری مــی 
باشــد و مــی توانــد درقالــب شــبکه هــای دانــش ، مکانیســم 

گــردد. هــای ســازمانی و نهــادی و توصیــف 

مــواردی  نــوآوری،  هــای  خوشــه  دهنــده  تشــکیل  اجــزای 
کننــده ،  ازجملــه شــرکت هــای نوآورانــه ، شــرکت هــای تولیــد 
شــرکت هــای متقاضــی ، دانشــگاهها ، ســازمان هــای تحقیقاتــی 
، موسســات انتقــال تکنولــوژی ، مشــاوران ، موسســات آموزشــی 
کــز رشــد ، ســازمان هــای مالــی ، ســازمان هــای دولتــی و  ،مرا

ســازمان هــای نظارتــی را شــامل مــی شــوند.

کــه فراینــد نــوآوری ، فرآینــدی مبتنــی بــر فعالیــت  از آنجایــی 
ترکیبــی اســت، لــذا اجــزای مذکــور در قالــب شــبکه هــا ســازمان 
دهــی مــی شــوند و ایــن شــبکه هــا وهمــکاری بیــن اجــزا بــه 
نــوآوری ارزش بخشــیده و موجــب تســهیل در فرآینــد تولیــد و 
گــردد]40[. ایــن در  افزایــش خاقیــت در محصــول نهایــی مــی 
ــه سیاســت هــای منطقــه ای نیــز، نقشــی مهــم  ک ــی اســت  حال
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در نــوآوری و ارائــه پشــتیبانی هــا از طریــق مکانیســم هــای 
ســازمانی و نهــادی ایفــا مــی نماینــد.

-نوآوری همکارانه

گــروه هــا و افــراد در  نــوآوری، یــک دســتاورد جمعــی از تــاش 
ک گذاشــتن ارزش هــا و هــدف  تعامــل بــا یکدیگــر  و بــه اشــترا
هاســت. نقــش رهبــری جوامــع و سیســتم هــا در زمینــه نــوآوری 
کــه  تــا حــدی  بــه ســزایی برخــوردار اســت.  از اهمیــت  نیــز، 
جدیدتریــن نــوآوری هــای صــورت گرفتــه در جوامــع هوشــمند، 
نقــش جوامــع وشــبکه هــا رابــه عنــوان شــرایط اساســی نــوآوری 
بــه رســمیت مــی شناســند. فعــل وانفعــاالت درون جوامــع 
علمــی درزمینــه دانــش، نقــش هــای مکمــل و مهــارت در طــول 
کننــدگان  زنجیــره نوآوری،جریــان اطاعــات در میــان تامیــن 
، تولیدکننــدگان ومشــتریان، همگــی  فرآیندهــای مشــارکتی 

بــرای تولیــد محصــوالت جدیــد هســتند.

گیــری شــهرهای  اهمیــت مقولــه نــوآوری در جریــان شــکل 
کــه بســیاری از صاحــب نظــران ایــن  هوشــمند تــا حــدی اســت 
کــه در نهایــت شــهرها را از یکدیگــر  کــه موضوعــی  امــر معتقدنــد 
کــرد، میــزان هوشــمندی آنهــا در ارتبــاط بــا  متمایــز خواهــد 
نفــوذ تکنولــوژی در ان شــهرها نبــوده؛ بلکــه بــا میــزان بهــره 
گیــری ان شــهرها از تکنولــوژی در جهــت نــوآوری، پایــداری و 

جامعیــت بخشــیدن شــهرها مرتبــط اســت]41[. 

 جوامــع نــوآوری مجهــز بــه سیســتم عاملهــای دیجیتــال و 
گیــری   شــکل  بــرای  الزم  بســترهای  مشــارکتی،  کار  محیــط 
ــن را  ــت آنای ــای مدیری ــه ابزاره ــز ب ــازی مجه ــای مج ــه ه خوش
فراهــم مــی آورد. از جملــه ابزارهــای مدیریــت آنایــن، مــی تــوان 
بــه مــواردی از جملــه خاقیــت، مشــتریان مجــازی، ابزارهــای 
بــازار داد  طراحــی محصــول مشــترک، تحقیقــات علمــی در 

وســتدکاال  و ابــزار بازاریابــی اشــاره نمــود

سیســتم عامــل هــای دیجیتــال بــه ارائــه محیــط هــای مشــترک 
کاربــر را در جریــان حــل  بــرای توســعه محصــول پرداختــه و 
گام هدایــت مــی نماینــد. ایــن  گام بــه  مشــکات، بــه صــورت 
راهنمایــی هــای گام بــه کام برپایه  شــبیه ســازی ســازی مراحل 
مختلــف توســعه محصــول جدیــد، از جملــه روشــها و ابزارهــای 
ــه  ــًا  منجــر ب ــوده و نهایت ــه ب گیــری آمــوزش و تجرب پیشــرفته، فرا

گــردد]16[. ــران مــی  ــه کارب ارتقــای مهــارت هــای نوآوران

6-5-یكپارچگی)رویكرد جامع(
یــک رویکــرد کل نگــر و جامــع در خصــوص ابعــاد شهرهوشــمند، 
شــیوه  بهتریــن  یافتــن  بــراي  مناســبي  حــل  راه  توانــد  مــي 
هوشمندســازي شــهر باشــد. بنــا بــه تعریف،مــي تــوان گفــت؛ 

کثــر مواقــع بــا محدودیــت منابــع مواجــه  مدیریــت شــهري در ا
ــد  ــد مشــخص نمای اســت و اتخــاذ یــک رویکــرد جامع،مــی توان
کــدام یــک از ابعــاد شــهر هوشــمند مــي بایســت در ابتــدا  کــه 
کــدام یــک از ایــن ابعــاد، شایســته اســتفاده  توســعه یافتــه و 

بیشــتري از منابــع محــدود در دســترس اســت.

خدمــات منســجم شــهر هوشــمند بــا چالــش هــا و فرصتهایــی 
مواجــه اســت. تصــور فــن آوری در نــوآوری های شــهر هوشــمند، 
کیــدی بــر یکپارچــه ســازی سیســتم هــا، زیرســاخت هــا و  تا

خدمــات مــی باشــد 

نــوآوری بــرای شــهر هوشــمند، صرفــا یــک وســیله محســوب مــی 
شــود و نقطــه نهایــی نیســت. از ســوی دیگــر، فنــاوری اطاعاتــی 
کننــده بــرای خلــق نــوع جدیــدی از  نیــز تنهــا یــک تســهیل 
کــه نیازمنــد توســعه  محیــط هــای نوآورانــه و خــاق مــی باشــد، 
نهادهــای  خاقانــه،  هــای  مهــارت  متــوازن  و  جانبــه  همــه 
ــوآوری کننــده، شــبکه هــای پهــن بانــد، و فضاهــای مشــترک  ن

ــد]2[.  ــی باش ــازی م مج

کثــر محققــان بــر روي یکپارچــه ســازي و  در همیــن راســتا، ا
هوشمندســازی  راســتای  در  مذکــور  هــاي  ســامانه  ادغــام 
کــه هیــچ ســامانه اي  کیــد دارنــد و از آنجــا  شــهرها و جوامــع تأ
نمــي توانــد بــه صــورت سیســتم بســته،  بــه فعالیــت بپــردازد، لــذا 
رابطــه درونــي بیــن ســامانه هــاي هســته اي یک شهرهوشــمند 
از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت. بنابرایــن مــي تــوان ایــن 
کــه شــهر هوشــمند، اطاعــات را بــه درون  گونــه عنــوان نمــود 
زیرســاخت هــاي فیزیکــي خــود تزریــق مــي نمایــد تــا بتوانــد بــه 
اهدافــی از جملــه  بهبــود رفــاه شــهروندان، تســهیل جابجایــي 
در شــهر، افزایــش بهــره وري، صرفــه جویــي در انــرژي، ،بهبــود 
کیفیــت آب و هــوا و مدیریــت پویــاي بحــران هــا و چالــش هــای 

ــد: ــت یاب ــمند دس ــهری هوش ــع ش ــراروی جوام ف

بــا وجــود ایــن، تزریــق هوشــمندي بــه صــورت یــک بــه یــک 
ــرژي،  ــري، ان ــد تراب ــهري مانن ــاي ش ــامانه ه ــک از زیرس ــه هــر ی ب
ــي،  ــاخت فیزیک ــاختمانها، زیرس ــي، س ــات درمان ــوزش، خدم آم
غــذا، آب، امنیــت عمومــي و... جهــت هوشمندســازي شــهرها 
کنــد و شــهر هوشــمند مــي بایســت بــه مثابــه  کفایــت نمــي 
یــک ســاختار منســجم آلــي وانــدام وار یــا شــبکه اي متشــکل 
از ســامانه هــاي بــه هــم متصــل در نظرگرفتــه شــود. درواقــع 
مــي تــوان شــهر هوشــمند را بــه ماننــد ارگانیســمهایي در نظــر 
کــه همچــون سیســتمي عصبــي ســاخته و پرداختــه  گرفــت 
کــه آنهــا را قــادر مــي  شــده انــد و همیــن سیســتم عصبــي اســت 
ســازد تــا بــه صــورت هوشــمندانه و هماهنــگ بــا محیــط رفتــار 
کننــد. پــس بایدگفــت؛ هوشــمندي بدیــع شــهرها، در ترکیــب 
اثربخــش شــبکه هــاي دیجیتالــي ارتبــاط از راه دور بــه مثابــه 
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سلســله اعصــاب شــهر) بــا هوشــمندي توزیــع شــده در سراســر 
شــهر  بــه مثابــه مغــز بــزرگ شــهر؛ بــه عــاوه حســگرها  بــه مثابــه 
کــي  انــدام هــاي حســي شــهر و نــرم افزارهــا بــه مثابــه دانــش ادرا

شــهر نهفتــه اســت]42[.

هــا،  سیســتم  هــا،  آوری  فــن  هوشــمند  شــهر  مجمــوع،  در 
زیرســاخت هــا، خدمــات، و قابلیــت هــا را درون یــک شــبکه 

ســازد مــی  یکپارچــه  ارگانیــک 

 نتیجه گیری
کــه عنــوان گردیــد، شــهرهای هوشــمند هنــوز در  همــان طــور 
ــر برنامــه  کث ــه امــروز، ا ابتــدای ســیر تکاملــی خــود هســتند و تاب
کاربــردی از جملــه خوشــه هــای نــوآوری و فــن آوری  هــای 
هــای دیجیتالــی همچنــان در ایــن شــهرها، در حــال توســعه 
کارگیــری مــدل هــای متناســب، از  هســتند. لــذا توجــه و بــه 
کــه مــی بایســت در راســتای افزایــش  جملــه عواملــی هســتند 
شــهرهای  و  الکترونیــک  هــای  دولــت  منافــع  کثــری  حدا
کشــورهای در حــال توســعه، لحــاظ  هوشــمند، بــه ویــژه در 
در  گــذاری  ســرمایه  بــرای  اســتاندارد  هــای  گردند.مــدل 
خصــوص زیرســاخت هــا، اغلــب بــرای چالــش هــای فــراروی 
یــک شــهر هوشــمند کافــی نیســتند، بنابــر ایــن اتخــاذ مــدل هــا 
گــون  و رویکردهــای جدیــد برپایــه نیازهــا و اولویــت هــای گونا
جوامــع مختلــف، امــری ضــروری بــوده و مــی توانــد در راســتای 

زیــرا  گــردد.  واقــع  مؤثــر  شــهرها  هوشمندســازی  چگونگــی 
عوامــل حیاتــی در شــکل گیــری شــهرهای هوشــمند مــی توانــد 
ظرفیتــی بــرای نــوآوری و مدیریــت عــدم اطمینــان در آینــده 

سرشــار از نامعلومــی هــا را رقــم بزنــد.

کــه در مراحــل مختلــف پژوهــش  درهمیــن راســتا ،همــان طــور 
مــدل مفهومــی،  یــک  برپایــه  تــا  گردیــد، ســعی شــد  عنــوان 
چگونگــی هوشمندســازی شــهرها پــس از شناســایی مؤلفــه 
گــردد. در تبییــن چگونگــی  کلیــدی مؤثــر عنــوان  هــا و ابعــاد 
هوشمندســازی شــهرها، ســه مؤلفــه مردم،عوامــل نهــادی و 
زیرســاخت هــا و ســه عامــل هــوش، نــوآوری و یکپارچگــی بــه 
گرفتــه شــدند، الزم بــه ذکــر  کلیــدی در نظــر  عنــوان  عوامــل 
کــه  هــوش شــهری از یکپارچگــی  ســه عامــل هــوش  اســت 
فــردی، هــوش جمعــی و هــوش مصنوعــی ایجــاد مــی شــود. این 
کــه زیرســاخت هــا و فــن آوری هــای دیجیتالــی  در حالــی اســت 
نیــز بــه عنــوان تســهیل کننــده هــوش انســانی و جمعــی عمــل 
نمــوده و نقــش کلیــدی را در جریــان هوشمندســازی شــهرها و 

جوامــع ایفــا مــی نماینــد. 

نبایــد ایــن نکتــه را از نظــر دور نــگاه داشــت کــه عملیاتــی نمــودن 
برانجــام  مبتنــی  هوشــمند،  شــهر  اجرایــی  هایــی  جنبــه  و 
کــرات و مباحثــه هــای هدفمنــد بــا صاحبــان مشــاغل و  مذا
ــرات،  ک ــه و دانــش حاصــل از ایــن مذا ــه تجرب ک نخبــگان اســت 

نمودار 4:تبیین چگونگی هوشمندسازی شهرها در بستر مؤلفه ها و عوامل کلیدی .مأخذ:نگارندگان،1395
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ه سبج پیشبزاطبنس

مللف 

یاکزب ابثامسب بنسیبلج یساربیسبنرفب لب س بههرگربتالقبوجسمد ب لهشبمحا بوِب
مثطبلفال بتالق لث فس دبلهب لدبیلبنسیبنمزینرله ِب

ِمج بی بطبق بتالق)بثامسب بنسیبف نیبوبیسبلث درل ،ب لهشینرلر،ب
یاکزب ابهینونسیب ممر گذل لر(بیسِب کس آفنبنسربوبثامسب ب ننامنرلر،ب

ما م/کس  ا

ِسزیلبنی سدیبوبِبس لب لهشب ینِبملیرکننرگسر،ِبسمینب
کننرگسر،بل لئ ب ننرگسربترمستبوب لهشِبسزیلبنی سدیبوبِبس لب لهشب ینب

ِملیرکننرگسر،ِبسمینبکننرگسر،بل لئ ب ننرگسربترمستبوب لهش

مج بی باسملبنی ملدیبب کس بطبق بتالقبوبِب ِدیینبچگمهگربمحلب
  بفضسیبفیزب ر

اکیبربلهبهزس نسیبلج یسار،بفاننگربوب لم سربلب س بززنیبنمزینربم ش لبلهِب
لق صس یبنمزینرب  ب لث سیب ث یس یبی بلنرلفبمش اکبنمزینرله 

زماثستتبنسیبلج یسارب)ثامسب بنسیبف نیبوبثامسب بلج یسار(
گذلدیب  بهمین بینسبهزس رب لم سربمحققبزرربهمآندیبنسیبنی س له بلهبطنمقبثامسب ب
کس بجربربوبنیچنینبزاکتبنسیبمیزیسربوبب  بپس کبنسیباهمبوبفنبآندی کسببوب

لم سربلب س بهمآندیب  بجسمد بلطالاسِرب نپسب بجیعبآندیبلطالاست،بلدزبس یبله شس ب
کس  کسببوب گنونربلهبما م،بجسمد ،بوببسبتمز بنسیب ِمثطب

گینیبلهبنمشبلث الِژبکبجیدر  زادب
کس  ا یبقس لبلث فس دبیسبنرفبیلب نی سدیبممثسستب  بلب س ب لهشبوب اهسم بنسیب

مش التبههرگربدنهماد

گذلدیب لهشبوِب ای بیسبنرفب کب گنودب الیبی بلز ال لم سربلث فس دبلهبقسیهیتببکب
گینیب  یس دبآبنردبمطهمب صییمب ثسهمسهرنربتم بی بمنظا ِب

بس لب کیرب اببس گینیبجیدر،ببی بانملربفاآبنریبتالقسه بلهبطنمقِب ِأ
 لهشبوبتالقیتبف نی

گذلدیب ل دبنسیبیسصلبلهب کب لم سربلدزبس یبلطالاستب نپسب بلجیسعبیسبنرفبی بلز ال
گنودبنسیبثسهمسهربوبهزس ی گنونر کیرب امشس کتبوبلجیسعبهظالتبفا یبوب ِأ

کس بولقعب  ببکب کسببوب گنودبنسیبلج یساربوب لم سربلِصسلبزب  بنسبثسهمسربنس،ب
منطق بززنی گس ا دبمنطق بلی فنبآندیبنسیب ب ی سلبوبزماثستتبنسیب

ت
زماثست

کس منرلربوبززنوهرلر همین بثسزیبجزتبپسثخگامیبی بهیسهنسیب ولت،ب ترمستبزماثست ربهمآن له 

گسنربلحظ بی بلحظ بلهب هیسیب گینیبلهبثیس مبنسیبفنبآندیبلطالاستبیسبآ لم سرب زادب
حهیلبنسیبپیشاف   ولقدربیسبلث فس دبلهِب

نمزینرثسزیببزماثستتبنسیبززنی

مثطبما م)کس  الر(بیسبنرفب زین ب صییمبنسیبنمزینرله ِب یس اثسزیب الیبلِخسذِب
کس ب کسببوب ثسزیبفالبنرنسیب

کسنشبنزبن بنس گس اشبترمستب  بززانسبیسبنرفب

سب لدبلهرلزیبآهل  لدبنسیب ملیربهینوبوب زین بثسزیبمصافبآببوب نقِب لم سربهظس تب اِب
ززنیبوبیرنربامل ض

لب س بمنسطقربیسبظافیتبیسرب  ب لث سیبهمین بثسزیب الیببس گینی،بهمآندیبوبتهقب
 لهشبلهبما م،بهزس نس،بزماثستتبنسبوبثننبسبنسیب ب ی سلر

ِسزیلب  ب ث سن  بنسیبهمآندی

تهقبفضسنسمیبیسبنرفببس گینیبوهمآندیزب  بنسیب ب ی سلبوبترمستبلل  نوهی ر

بلم سربلب س بمحیطبنسیبم سزیببهمآن له بوبمب نرب ابل زل نسیبچنرب ثسه بلی،بثیس مب
دسمهر خصصربوببفنبآندیبنسیِب نسیِب

جدول شماره 1.مؤلفه های مؤثر بر چگونگی هوشمندسازی شهرها. مأخذ:نگارندگان،1395
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ملیربفنب ِملیرب لهشبوبنی سدیبنسیبلج یساربیسبنرفبلب س بیس انسیبرهمبجزتِب
آندی،بهمآندیبنسبوببل ِقسیبآممت  بنس

م سهیسمبنسیبثسهمسهربوبهزس ی،زسمل:
-بملثسستبپژونشر-ِمثد بلی

أمینبمسلر گذلدیبوِب -بصنرنقبنسیبثامسب ب
-بله قسلبفنبآندی
کزبآماهزربو -بمال

-بمشسن لر

ی
هزس 

لم سربمرمنبتبم سهیسمبنسیبثامسب بلج یساربوبنمشبجیدربلهبطنمقبنرلبتب
قسیهیتبنس،بمزس تبنسیبفا یبوبفالبنرنسیبپیچیردبهمآندیب  ب دنربتمز بنسیب

ززنی

ِمثد بنی سدیبوبمشس کتبهزس یب ینبتمز بنسیبمخ هفبززنیبوبنیچنینب ینب
فاآبنرنسیبهمآندیبممجم ب  بفضسنسیبفیزب ربوب ب ی سلر

کس  ا ب لهشبلهبطنمقبفضسنسیب ب ی سلربوبل زل بنسیبآهالمنب الیبل ِبسطستبوب تهقبوب
مرمنبتب لهش

ل ِقسیبل ایخشربفضسنسیبم سزیبهمآن له 

طالیربوبلجالیبهمآندیبنسیبما مطبی بززابنمزینر

ییسبتب ولتبوبثیسثتبنسیبمرمنب ر

کا ربهمآندیبنسیببکبززابنمزینرب ایهیسِرب

بهیغسِربوبزب  بثسزیب مرمنبتبب پس چ بوبزفسفببفدسلیتبنسیبلث الِژبکبوِب

سزیلبی ینولمیب الیبنی بیخشبنس،بلامبلهبتم ب ولت،بززنوهرلربوب ییسبتبوِب
صسیبسربمشسهلب

دسملبیسبززنوهرلربوبمش نبسر  زبم بهحمدِب

همین بثسزیب الیبمشس کتبززنوهرلرب  بتهقبفدسلیتبنسیبمرهرب

ادامه جدول 1

ه سبج پیشبزاطبنس

ی
اململبکهیر

کا رب گنودبنس،بثسهمسربنسبوبجملمعب الیبنمزینرله بایلب ل ِقسیبظافیتبتسهمل دبنس،ب
ززانسبوبجملمع

لث فس دبلهبنمشبجیدر

ش
نم

هفیقبب پس چ بنمشبلهسسربوبمسزینب  بمقیسسب لب س بفاصتبنسیبجربریبیسبنرفِب
کالر

ِمثد بقسیهیتبنسیبزنست رب اگاف  بلهبنمشبفا یب
ث فس دبلهبنمشبمصنمار

ابهیم ربجملمعب ابوبمنس مِب مثد بززانسبوب زبم بثبکبههرگربما مبوبقایِب لم سرِب

ِملهسمیبوبقسیهیتببکبززاب  بهمین بثسزیب الیبنی سدیبمش اکبجیدیتبوبهزس نس،ب
مرمنبتب لهشبوبنیچنینبترمستبهمآندیب ب ی سل ب پس چ بثسزیبنمشبفا ی،جیدربوبمصنمار

ظافیتبلب س ببهمآندیبوبمرمنبتبارمبقطدیت

جدول شماره 1.عوامل کلیدی بسترساز هوشمندسازی شهرها. مأخذ:نگارندگان،1395



ذل 
 اگ

یبل
یر

بکه
مل

امل
سبوب

 بن
للف

ابم
س 

  بی
نسب

زا
بز

یب
ثسز

نر
زی

نم
رب

مهگ
چگ

یب
کسن

بول
نبو

بیی
بِ

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

 شــمــــاره 6-3
پاییز  1395

نقـــش 
ن جهـــا

90

کس  ا ب لهشبلهبطنمقبفضسنسیب ب ی سلربوبل زل بنسیبآهالمنب الیبل ِبسطستبوب تهقبوب
مرمنبتب لهش م سهیسمبنسیبثسهمسهر

ی
همآند

لب س بفاننگبفنربوب لبجبلهبطنمقببس گینیبجیدرب  ببکبثیس مبمنطق بلی همآندیب  بتمز بنسبومنسطقبزسمل:
-یاهدبنسیِب نملاژی
-قطببنسیبفنبآندی
-تمز بنسیبهمآندی

-پس کبنسیباهمبوبفنبآندیبوبمنسطقبهمآندیب
-  قسلببزب  بنسیب لهشب،بم سهیسمبنسیبثسهمسهربوبهزس یب

ل ِبسطستبصند ربوب لهشگسنربوبلزبسعبوبثندمزب لهش

لدهشبیخشرببی بزب  بنسیبهمآن له بوبلم سربنی سدیب ینبلجزلبهمآندیب

گذلز نبلدهشبنسبوبنرفبنس کب گنودبنسبوبلفال ب  بِدسملبیسبب ربگاببوبی بلز ال ِالشب

کیرب ابهقشبجملمعبوبزب  ببنس أ همآندیبنی س له بیسِب

ملیربمحصمرتبجربربلهبطنمقببفدلبولهفدسرتب فاآبنرنسیبمشس ک ربیسبنرفبِب
 دنربجملمعباهیرب دهمین ب لهش،بهقشبنسیبم یلبوبمزس تب  بطالبهه یادب

ملیرکننرگسربومش نبسرب کننرگسرب،ِب سمینب همآندی،بجنبسربلطالاستب  بمیسرِب

گینیببتمز بنسیبم سزیبم ززبی بل زل نسیبمرمنبتب لب س بیس انسیبرهمب الیبز لب
آهالمن

همین بثسزیب الیبلب س بتالقیت،بمش نبسربم سزی،بل زل نسیبطالیربمحصالب
حقیقستباهیرب  بیسهل ب ل بوث رکسرببوبل زل بیسهلدبس ی مش اک،ِب

لم سربلث فس دبلهبثیس مباسملبنسیب ب ی سلبیسبنرفبل لئ بمحیطبنسیبمش اکب الیب
ِمثد بمحصال

کس  اب  بجنبسربیلبمش التبوبچسلشبنسیبفالدنیب گسمب گسمبی ب بلم سربنرلبتب
مثد بمحصالبجربرب ززانسیبنمزینربلهبطنمقبزبی بثسزیبمالیلبمخ هفِب

ک بمرب دیینبلیدس یب دیینبلیدس بززابنمزینرب نپسب بهماربلولابتبینری)ِب لم سرِب
ک بمس هزمبلث فس دب یش نيبلهبمنسیعب مثد ببسینربوبلیدس یب یسبستب  بلی رلیبلماِب

محرو ب  ب ث اسبنس نر(.
کلبهگا دنب ا بجسمعبوب

ب پس چگر

 فعبچسلشبنسیبفالدنیبترمستبززابنمزینرب
کننرد،بزب  بنسیبپزنبیسهربوبفضسنسیبِمثد بنی بجسهب بوبم ملزرب لب س بمزس تبنسیبتالقسه ،بهزس نسیبهمآندیب

مش اکبم سزی

سزیلبجسی سميب  بززا،بلفزلبشب زادبندي،بصاف بجاميب  زبم ب فسدبززنوهرلر،ِب
کیفیتبآببوبنملبوبمرمنبتبپابسيبیحالربنسبوبچسلشبنسیبفالدنیب   بلهنژي،ب، زبم ب

جملمعبززنیبنمزینر  لیط ب دوهيب ینبثسمسه بنسيبنس  بليببکبززانمزینر
گذلدیبلطالاست،بنی سدیبوبتهقب کب یس اثسزیبجزتبلب س بمحیطرب الیبی بلز ال

کنسرب  بنابهقط بلهبززا ِ ای بنسیبیرنربمنهب الیبنی بثس

ادامه جدول 2

امــکان پیشــبرد نــوآوری هــای مرتبــط بــا شــهر هوشــمند را 
کــه ایــن مهــم  اغلــب در قالــب بهــره گیــری از  محقــق مــی ســازد، 
ایــده هــای نوآورانــه طبقــه خــاق و مکانیســم هــای ســازمانی و 
نهــادی امــکان پذیــر مــی گــردد. در مجمــوع، مؤلفــه هــا و عوامل 
کلیــدی حاصــل از مــدل در قالــب مجموعــه ای از پیــش شــرط 
هــا و نتایــج  بــا هــدف هوشمندســازی شــهرها در قالــب جــداول 

گــردد. ــه مــی  ذیــل  ارائ

ــه  ــوق و مجموع ــداول ف ــف ج ــاط عط ــوان نق ــی ت ــوع م در مجم
هوشمندســازی  چگونگــی  خصــوص  در  مطروحــه  مــوارد 
کــه درواقــع،  ح زیــر ارائــه نمــود  شــهرها را در قالــب مدلــی بــه شــر
کــه از برآینــد مؤلفــه هــا و  تکامــل یافتــه مــدل مفهومــی اســت 
عوامــل مؤثــر در جریــان هوشمندســازی شــهرها ترســیم شــده 

بــود.
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