تبیینو واکاوی چگونگی هوشمندسازی شهرها
در بستر مؤلفه ها و عوامل کلیدی اثرگذار
محمد مهدی موالیی ،1گالره شاه حسینی ،2سمانه دباغچی
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چكیده

در طــی قــرون متمــادی شــهرها همیشــه جوامــع بشــری را در راســتای دســتیابی بــه اهــداف خــود بــه خدمــت گرفتــه انــد .البتــه بایــد
ایــن نکتــه را مدنظــر قــرار داد کــه شــهرها ،بــر خــاف ابزارهــا و ماشــین هایــی کــه بــر مبنــای طراحــی هــای دقیــق شــکل گرفتــه انــد،
ابزارهــای جمعــی هســتند کــه ظهــور آنهــا ،مبتنــی بــر برنامــه ریــزی هــای دقیــق نبــوده و بســیاری از ویژگــی هــای آنــان بــه ســادگی و بــه
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
منســجم ایــن عــدم قطعیــت هــا؛ مســتلزم برنامــه ریــزی بــرای ایجــاد شــهرها و جوامــع هوشــمند بــوده و شــا کله ایــن شــهرها مــی
بایســت بــر مبنــای ایجــاد محیــط هایــی بــا هــدف بهبــود مهــارت هــای شــناختی و توانایــی یادگیــری و نــوآوری پایــه گــذاری گردنــد.
ایــن امــر ،نیازمنــد ایجــاد فضاهــای دیجیتالــی ،ســازمانی و فیزیکــی بــوده کــه از طریــق ابــداع و خالقیــت مبتنــی بــر ترکیبــی از مهــارت
هــای شــناختی فــردی و سیســتم هــای اطالعاتــی ســازماندهی مــی شــوند.

واژ گان کلیدی:شهر هوشمند ،عوامل نهادی و زیرساختی  ،هوش شهری ،یکپارچگی و نوآوری.
تاریخ دریافت95/02/23 :
تاریخ پذیرش95/05/24 :
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نقـــش
جه ــان
راذگرثا یدیلک لماوع و اه هفلؤم رتسب رد اهرهش  یزاسدنمشوه یگنوگچ یواکاو و نییبت

ایــن مقالــه بــه دنبــال آن اســت تــا ابعــاد مختلــف هــوش شــهری و مؤلفــه هــای کلیــدی شــهر هوشــمند را برپایــه یــک مــدل مفهومــی
انســجام یافتــه تبییــن نمایــد ،روش ایــن پژوهــش توصیفــی بــوده و برپایــه جمــع آوری اطالعــات اســنادی و متــون مرتبــط بــا ایــن
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 نهایتــا در گام پایانــی پژوهــش  ،چگونگــی
هوشمندســازی شــهرها بــر مبنــای ابعــاد و مؤلفــه هــای مــدل تدویــن شــده ،تشــریح مــی گــردد.
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 .1مقدمه

امــروزه نیمــی از جوامــع بشــری در شــهرها ســکنی گزیــده انــد
و ایــن مقــدار بــا نــرخ رشــد یکنواخــت ســاالنه همــراه اســت .از
ســوی دیگــر ،بــه دلیــل مهاجــرت اغلــب مــردم بــه مرکز شــهرهای
بــزرگ ،در زمینــه مشــخصه هــای شــهری از جملــه تکنولــوژی،
تجــارت ،شــکل گیــری دولــت هــا ،مصــرف منابــع و کیفیــت
زندگــی پیشــرفت بســیاری حاصــل شــده اســت.
ایــن رشــد فزاینــده در قــرون اخیــر ،مشــکالت متعــددی
همچــون شــلوغی ،آلودگــی محیــط زیســت ،بحــران غذایــی و
انــرژی را بــه همــراه داشــته کــه در قــرن بیســت و یکــم نیــز ،ایــن
مشــکالت همچنــان بــه صــورت الینحــل باقــی مانــده انــد و
اثــرات مخــرب بــی شــماری را بــر ســامت زیســت محیطــی
جوامــع تحمیــل نمــوده انــد.
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نقـــش
جهـــان

بــا توجــه بــه تأثیــر شــهرها در پایــداری جوامــع  ،دســتور کار ایجاد
شــهرهای هوشــمند ،صــرف نظــر از محــدوده جغرافیایــی
شــهرها از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت .بــه تبــع ایــن امــر،
شــهرها مــی بایســت بــر هوشندســازی خدماتــی کــه ارائــه مــی
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

راذگرثا یدیلک لماوع و اه هفلؤم رتسب رد اهرهش  یزاسدنمشوه یگنوگچ یواکاو و نییبت

آمســتردام بــه عنــوان یکــی از پیشــگامان عرصــه
هوشمندســازی و بســیاری از شــهرهایی کــه نــوآوری هــای
مبتنــی بــر هوشمندســازی را دنبــال مــی نماینــد ،بــا چالــش
یکپارچــه کــردن محــدوده مختلــف خدمــات در تمــام
بخشــهای شــهری مواجهنــد ،بــه نظــر مــی رســد بــه کارگیــری
قابلیــت هــای تکنولــوژی در تمــام بخــش هــای شــهری همــراه
بــا تأ کیــد بــر یکپارچگــی ارتباطــات و اطالعــات ،ســنجش
و کنتــرل ســخت افزارهــا و برنامــه هــای کاربــردی مــی توانــد
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 ( ،)ICFنیــز بــه منظــور مرتفــع
نمــودن چالــش مذکور،یکپارچــه ســازی ،نــوآوری وزیرســاخت
هــای فــن آورانــه ودیجیتــال ،همچــون پهنــای بانــد را بــه عنــوان
پیــش نیازهــای اساســی جوامــع هوشــمند برمــی شــمرد[.]3
یکــی از نــکات مهــم در جریــان مطالعــات مرتبــط بــا
هوشمندســازی شــهرها کــه نســل بعــدی را نیــز مــورد نظــر قــرار
مــی دهــد ،لــزوم توجــه مدیریــت منابــع و رویکرد شــهر هوشــمند
پایــدار اســت کــه کــه بیشــینه کاهــش کربــن و هماهنگــی بهتــر

بــا دیگــر بخــش هــای دولتــی شــهری در نظــارت بــر اشــتغال،
ســرمایه و گردشــگری را فراهــم مــی ســازند.
یکــی دیگــر از مهمتریــن مشــخصه هــای شــهر هوشــمند
حقیقــی ،برنامــه ای تعاملــی و قابــل تغییــر اســت کــه مبتنــی بــر
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
ایــن برنامــه تمــام خدمــات ضــروری را در یــک سیســتم
هوشــمند یکپارچــه مــی ســازد ،بــه ایــن معنــی کــه خدمــات در
مناطــق مختلــف یــک شــهر کــه نیــاز بــه بهــره بــرداری از قابلیــت
ـزی
هــای متــداول دارنــد ،مــی تواننــد در قالــب یــک قطــب مرکـ ِ
بســیار کارآمــد تعامــل داشــته باشــند[.]5
در مجمــوع مــی تــوان ایــن گونــه عنــوان نمــود کــه شــهرهای
هوشــمند ،بــه ماننــد جوامــع زنــده ای هســتند کــه از مهــارت
هــای افــراد ،نهادهــای جمعــی بــرای یادگیــری و نــوآوری و
زیرســاخت هــای فیزیکــی و دیجیتــال بــرای برقــراری ارتبــاط
و همــکاری آنالیــن اســتفاده مــی کننــد .از ســوی دیگــر،
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.

-2شهر هوشمند و مفاهیم مرتبط
واژه "شــهر هوشــمند" بــه عنــوان یــک پارادایــم در توســعه
شــهری جهانــی ،بــا تعابیــر و برداشــت هــای متعــددی همــراه
ا ســت:
همــان طــور کــه اشــاره گردیــد ،معــادل هــای بســیاری بــرای
ایــن واژه از جملــه  " :شــهر دیجیتالــی "  " ،شــهر اطالعاتــی " " ،
شــهر ســیم کشــی شــده " "،شــهر مبتنــی بــر دانــش " "،جوامــع
الکترونیکــی "  " ،فضاهــای الکترونیکــی "  "،شــهر انعطــاف پذیــر
"  " ،تلــه توپیــا " و " شــهر ســایبری "در متــون مختلــف پژوهشــی
قیــد شــده اســت[.]6
یکــی از ایــن واژگان معــادل کــه در بــاال ذ کــر گردیــد ،شــهر ســیم
کشــی شــده اســت ،ایــن واژه شــاید بــه نوعــی بــا ســرآغاز پیدایــش
شــهرهای هوشــمند در ارتبــاط باشــد ،چــرا که شــهر ســیم کشــی
شــده جایــی اســت کــه در آن ،شــاهراه هــای اطالعاتــی ،عامــل
اصلــی در تأمیــن همــه خدمــات ارتباطــی و اطالعاتــی مــورد
نیــاز شــهروندان بــوده انــد .در واقع،شــهر ســیم کشــی شــده،
مــدل ایــده آل اواخــر دهــه  1960بــود کــه ا کنــون در مفهــوم شــهر
هوشــمند اســتحاله یافتــه اســت[.]7

" جوامــع هوشــمند "4واژه ای اســت کــه توســط (ICFانجمــن
جوامــع هوشــمند) بــه عنــوان جایگزینــی بــرای واژه شــهر ســیم
کشــی شــده اســتفاده مــی گــردد و آن را جامعــه هوشــمند 5یــا
شــهر الکترونیکــی مــی نامنــد .ایــن جامعــه _ شــهر ،شهرســتان،
اســتان یــا منطقــه _ اســت کــه پهنــای بانــد اینترنت را بــه عنوان
ابــزار ضــروری جدیــد نشــان مــی دهــد .جایــی کــه جوامــع بــه
ســرعت مشــغول ســاخت بنــادر ،ایســتگاه راه آهــن ،فــرودگاه هــا
و بزرگــراه هایــی کــه تجــارت را بــه خــود جلــب مــی کند و مشــاغل
را ایجــاد مــی کنــد ،هســتند؛ بســیاری شــاهد ارتبــاط پهــن
باندهــا و فــن آوری اطالعــات بــه عنــوان کلیــد هــای جدیــدی
بــرای رفــاه هســتند[.]8

شــهرهای دیجیتــال ،اطالعــات دیجیتالــی را از شــهرهای
مختلــف جمــع آوری و ســازماندهی نمــوده و یــک فضــای
اطالعاتــی عمومــی را بــرای زندگــی مــردم و بازدیــد و تعامــل
بــا یکدیگــر فراهــم مــی آورنــد .شــهرهای دیجیتــال در سراســر
جهــان توســعه یافتــه و مــی تواننــد از طریــق اینترنــت بــه
یکدیگــر متصــل گردنــد ] .[1عملکــرد ایــن شــهرها ،بــه عنــوان
بخشــی از عصــر اطالعــات 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 الکترونیک

-شهر مجازی(سایبرنتیک)

مهمتریــن تعریــف شــهر الکترونیــک عبــارت اســت از شــهری بــا
«زیرســاخت ارتباطــی ،ســخت افــزار ،نــرم افــزار ومنابــع انســانی
مناســب کــه قــادر اســت در بیســت وچهــار ســاعت شــبانه روز،
بدونتعطیلــی خدمــات بخــش هــای دولتــی ،نهادهــا ،ســازما
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».

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
یــک فضــای واقعــی بــا اجــزاء کالبــدی و ســا کنان واقعــی شــهر
و یــک شــهر مجــازی متناظــر بــا همــان اجــزاء و ســا کنین مــی
باشــد .همــان طــور کــه اشــاره گردیــد ،امــروزه برخــی از شــهرها
بــه عنــوان مجموعــه ای از فضاهــای مجــازی و مــادی تجربــه
مــی گردنــد .بــا وجــود شــکل گیــری ایــن شــهرها در فضاهــای
مجــازی  ،همچنــان مــکان هــا و فواصــل کالبــدی مــورد توجــه
واقــع هســتند [.]11

شــهر الکترونیــک در فضــای ســایبری شــکل گرفتــه و اطالعــات
موجــود در آن دیجیتالــی اســت و امــکان بــه روز رســاني
خدمــات شــهری ،داده هــا ،اطالعــات و رويدادهــا ،مــی بایســت
بــه صــورت دائمــی وجــود داشــته باشــد .ایــن مهــم از طريــق
مشــارکت هــاي شــهروندي امــکان پذیــر اســت و بازخــورد
شــهروندان باعــث بــه روزرســانی مرتــب و اصــاح اطالعــات در
آن مــی شــود .شــهروند در یــک شــهر هوشــمند بــا مســئوالن بــه
صــورت خــودکار در تعامــل بــوده و در بســیاری از امــوری کــه بــه
او مربــوط مــی شــود ،بايــد تأثیرپذیــر و اثرگــذار باشــد[.]9
-شهر دیجیتال

 .3تبیین مفهوم هوش شهری
بــه منظــور تبییــن مفهــوم هــوش شــهری ،نخســت مفهــوم
هــوش بــا تأ کیــد بــر جنبــه فــردی آن تشــریح شــده ،ســپس
مفاهیــم مرتبــط از جملــه هــوش جمعــی و هــوش مصنوعــی بــه
منظــور ورود بــه تشــریح هــوش شــهری ارائــه مــی گــردد.
مفهــوم "هــوش" همــواره بــه فــرد نســبت داده شــده و
دســتاوردهای برجســته ذهنــی انســان را مشــخص نمــوده
اســت .هــوش انســان دارای تعــدادی ویژگــی خــاص  ،ماننــد
ادرا ک (امــکان دریافــت و پــردازش اطالعــات حســی بــرای
نمایــش جهــان را ارائــه مــی دهــد)؛ ارتباطــات ( امــکان رد و
بــدل شــدن اطالعــات را فراهــم مــی ســازد)؛ یادگیــری و حافظــه
(اجــازه ارائــه اطالعــات 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
امــا فــرم هــای پیچیــده تــر هــوش کــه از فعالیــت هــای جمعــی و
همــکاری مشــتق مــی شــود،هوش جمعــی ،هــوش ازدحامــی،
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در تعریفــی دیگــر ،شــهر الکترونيــک مفهومــي اســت کــه از
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 يــا هــر
نــوع وســيله هوشمندآي.ســي.تي .مــی بیننــد و از طریــق آنهــا
امــکان دسترســی و تعامــل دوســویه بــا مديــران ،مســئوالن
وشــهروندان را دارنــد و مــی تواننــد از کليــه اطالعــات و خدمــات
ارائــه شــده آن در حــد نيــاز ،تــوان و تخصــص خــود بهــره منــد
شــوند .خدمــات ،داده هــا و اطالعــات از ســوي جامعــه بزرگــي از
کاربــران و کنشــگران در فضــاي شــهر الکترونیــک توليــد ،ارائــه و
اســتفاده مــي شــوند.
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هــوش توزیــع جمعیــت و یــا هــوش جامعــه را شــامل شــده و
ایــن اشــکال هــوش ،از هــوش فــردی متفــاوت هســتند.

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

بــا تعریــف هــوش جمعــی بــه عنــوان "گروهــی از افــراد کــه بــه
صــورت هوشــمندانه ای فعالیــت جمعــی دارنــد  "،معنــای فــرد
بــه راحتــی قابــل درک مــی گــردد .افــراد ممکــن اســت عوامــل
نــرم افــزاری و  /یــا مــردم و در مجمــوع؛ ممکــن اســت ترکیبــی از
هــر دو عامــل باشــد.به عبــارت دقیــق تر،ظهــور هــوش جمعــی
ایــن امــکان را محقــق مــی ســازد کــه فرصــت هــای جدیــدی
از تلفیــق یکپارچــه هــوش انســان و ماشــین در مقیــاس کالن
فراهــم شــود[.]13

آنچــه از ایــن شــرایط بیــرون مــی آیــد ،ترکیبــی از فــرد  ،جمــع و
هــوش مصنوعــی اســت کــه از مــردم ،نهادهــای همــکاری و
زیرســاخت هــای فنــاوری اطالعــات بــر مــی خیــزد  .هــوش یــک
شــهر در گــرو یکپارچــه ســازی ابعــاد مختلــف مرتبــط بــا ویژگــی
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

قرارگیــری هــوش مصنوعــی در کنــار هــوش انســان در توســعه
قابلیــت هــای شــناختی بســیار مفیــد و موثر می باشــد .ماشــین
هــای هوشــمند متفکــر (هماننــد مغــز ) ،همــراه بــا سنســورهای
بســیار حســاس (ارگانهــای حســی) ،شــبکه هــای ارتباطــی
(هماننــد سیســتم هــای عصبــی) ،نمونــه ای از ایــن یکپارچــه
ســازی محســوب مــی شــوند .شــهرهای هوشــمند ،توســط
هــوش مصنوعــی نــه تنهــا توســعه پیــدا کــرده و نگهــداری مــی
شــوند بلکــه ایــن نــوع از هــوش ،بــه بهبــود ســبک زندگــی مــردم
و قــوی تــر و منســجم تــر کــردن جامعــه نیــز کمــک مــی نمایــد
[.]14

 .4مؤلفههایکلیدی شهرهوشمندازدیدگاههای
متفاوت

راذگرثا یدیلک لماوع و اه هفلؤم رتسب رد اهرهش  یزاسدنمشوه یگنوگچ یواکاو و نییبت

درواقــع هــوش جمعــی بــه عنــوان یکــی از ابعــاد مهــم شــهرهای
هوشــمند بــوده و بــر ظرفیــت خانــواده هــا ،گــروه هــا ،ســازمان
هــا و جوامــع بــرای هوشــمندانه عمــل کــردن بــه عنــوان یــک
کل تأ کیــد مــی نمایــد ،بــه عبــارت دیگــر ،مــی تــوان ایــن گونــه
عنــوان نمــود کــه ســرمایه اجتماعــی ،بــه عنــوان جــزء کلیــدی
و اجتنــاب ناپذیــر در دســتیابی بــه هــوش جمعــی تلقــی مــی
گــردد[.]15
از آنجایــی کــه ظرفیــت نــوآوری و مدیریــت عــدم قطعیــت،
عوامــل مهمــی در ارتبــاط بــا هــوش شــهری هســتند؛ لــذا
توانایــی نــوآوری ،مدیریــت و مرتفــع نمــودن مشــکالت پیــش

شــکل :1تقســیم بنــدی جمعیــت توســط وزارت امــور اقتصــادی و اجتماعی
ســازمان ملــل متحــد ،چشــم انــداز جمعیــت جهانــی  :بازبینــی ســال2006و
طــرح هــای شــهری شــدن جهــان ،بازبینــی ســال http://esa. .2007
un.org/unup

شــهر هوشــمند مقولــه اي فــرا الكترونیکــی از زمينــه هــاي شــکل
گيــري شــهر هوشــمند ،فراهــم ســازي زيرســاخت هــاي خدمات
اطالعــات و ارتباطات،آمــوزش شــهروندان ،اعتمادســازي،
آمادگــي و ظرفيــت ســازي درســازمان هــا و نهادهــاي ســرويس
دهنــده شــهري و تعامــل منطقــي بيــن کنشــگران مختلــف
شــهري مــی باشــد []9؛ امــا شــهر هوشــمند برپایــه دیــدگاه هــای
مختلــف ،از مؤلفــه هــای کلیــدی متعــددی تشــکیل شــده،
در ادامــه بــا بررســی دیــدگاه هــای مختلــف مرتبــط بــا شــهر
هوشــمند ،مؤلفــه هــای کلیــدی مطــرح شــده در خصــوص ایــن
مفهــوم ارائــه مــی گــردد.
دیدگاه انجمن جوامع هوشمندانجمــن جوامــع هوشــمند ،هــر ســال  7جامعــه را بــا اســتفاده از
پنــج معیــار بــه عنــوان مبنــای برتــری در اطالعــات و فــن آوری
ارتباطــات ،دانــش و نــوآوری از سراســر دنیــا انتخــاب مــی کنــد.
ایــن معیارهــا عبارتنــد از:
•زیــر ســاخت هــای پهنــای بانــد کــه مبنایــی بــرای ارزیابــی
ظرفیــت محلــی در خصــوص ارتباطــات دیجیتالــی اســت.
زیــرا وابســتگی فزاینــده شــرکت هــا و موسســات بــه ارتباطــات
و داده هــا ،باعــث افزایــش اهمیــت پهنــای بانــد بــه عنــوان
یــک زیرســاخت ارتباطــی شــده و ایــن عامــل را بــه عنــوان
کاتالیــزوری بــرای توســعه و بهبــود بــدل نمــوده اســت.
•نیــروی کار دانــش بنیــان بــه عنــوان مبنایــی بــرای انــدازه
گیــری ظرفیــت جمعیــت واجــد شــرایط بــرای فعالیــت هــای
دانــش بنیــان محســوب مــی شــود .ایــن جمعیــت ،تنهــا بــه
فــار غ التحصیــان دانشــگاهی در علــوم و مهندســی محــدود
نمــی شــود ،بلکــه نیروهایــی کــه در کارخانــه هــا ،آزمایشــگاه
هــای تحقیقاتــی کار مــی کننــد و بــه نوعــی بــا تولیــد دانــش و

ارائــه خدمــات پژوهشــی مرتبــط هســتند ،را نیــز پوشــش مــی
دهــد.

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

•نــوآوری بــه عنــوان معیــاری بــا هــدف ارزیابــی میــزان توانایــی
جوامــع در ایجــاد محیــط هــای نوآورانــه ای اســت کــه توانایــی
جــذب طبقــه خــاق و کســب و کارهای(مشــاغل) خالقانــه
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.

•زیر ساخت های فنی

•دموکراســی دیجیتالی،معیــاری اســت کــه دولــت و برنامــه
هــای بخــش هــای دولتــی و خصوصــی را از منظــر میــزان غلبــه
بــر شــکاف هــای دیجیتالــی و حصــول اطمینــان از امــکان
دسترســی برابــر همــه اقشــار جامعــه بــه پهنــای بانــد و بهــره
گیــری از اطالعــات ارزیابــی مــی کنــد.
•در نهایــت ،بازاریابــی آخریــن معیــاری اســت کــه جذابیــت
جوامــع و میــزان رقابــت آن هــا بــا ســایر شــهرها و مناطــق را
مــورد ســنجش قــرار مــی دهــد .از ســوی دیگــر ،بازاریابــی موثــر
بــه عنــوان یــک عامــل کلیــدی ،نقــش مهمــی را در کمــک بــه
توســعه اقتصــادی ،افزایــش پهنــای بانــد و زمینــه ســازی بــرای
بــرای جــذب نیــروی کار ایفــا مــی نمایــد[.]3
-دیدگاه آلبرت

از ســوی دیگــر ،بــه کارگیــری زیرســاخت شــبکه ای بــرای بهبــود
کارایــی سیاســی و اقتصــادی وبسترســازی توســعه اجتماعــی،
فرهنگــی و شــهری کــه در اینجــا بــه اصطــاح زیرســاخت
اشــاره دارد ،خدمــات کســب وکار ،خدمــات مســکن ،فراغــت و
ســبک زندگــی و فنــاوری اطالعــات وارتباطــات )تلفــن همــراه
و ثابــت ،شــبکه هــای کامپیوتری،تجــارت الکترونیــک و
خدمــات اینترنتــی) را شــامل مــی شــود .بــه عبــارت دقیــق تــر،
کامپیوترهــای شــخصی ،تلویزیــون هــا یــا کیوســک هــا و برنامــه
هــای کاربــردی شــبکه هــای اطالعاتــی ،منابعــی هســتند کــه
کاربــران در جوامــع هوشــمند در اختیارشــان دارنــد.
• چهارچوب های نهادی
ایــن چارچــوب ،شــامل مکانیســم حــل مشــکالت و توافــق بــر
چگونگــی مدیریــت زیرســاخت هــا اســت  .درواقــع ،مکانیســم
هــای ســازمانی و نهــادی بــا هــدف تولیــد دانــش و همــکاری
هــای اجتماعــی اســت کــه بســترهای الزم جهــت تولیــد فــن
آوری ،نــوآوری هــا و ارتقــای آموختــه هــا را فراهــم مــی نمایــد.
ایــن نهادهــا ،مکانیســم هــای ســرمایه اجتماعــی و هــوش
جمعــی را از طریــق هدایــت قابلیــت هــا ،مهــارت هــای فــردی
و فرایندهــای پیچیــده نــوآوری در درون خوشــه هــای شــهری
نوآورانــه تولیــد شــده ،مدیریــت مــی نماینــد.

•مردم /کاربران

•برنامه های کاربردی

هــر طرحــی بــرای ایجــاد جوامــع هوشــمند از گروهــی از مــردم
کــه شــامل رهبــر پــروژه ،مدیــران آ گاه و کاربــران بــا انگیــزه اســت،
شــروع مــی شــود .نقــش ایــن افــراد متفــاوت بــوده و پیشــبرد
اهــداف جامعــه بــه معنــای تعریــف وظایــف و ایجــاد انگیــزه
بــرای اجــرای آن هاســت .عــاوه بــر نقــش انکارناپذیــر ســرمایه
اجتماعــی در جریــان توســعه شــهری ،بسترســازی بــرای ایجــاد
روابــط یکپارچــه در بیــن گــروه هــای مذکــور نیــز از اهمیــت بــه
ســزایی برخــوردار اســت .الزم بــه ذ کــر اســت کــه شــهر نیــز بایــد
ویژگــی هایــی داشــته باشــد تــا بتوانــد طبقــه خــاق و کارآفریــن
را از میــان جمعیــت شــهری و گــروه هــای بومــی جــذب نمایــد.
شــهری هوشــمند اســت کــه ســا کنین آن آموختــه انــد تــا
اندوختــه هــای خــود را افزایــش دهنــد ،بــا محیــط ســازگار

ایــن قســمت ،مرکــزی تریــن بخــش هــر جامعــه هوشــمندی
اســت و تصمیماتــی را در خصــوص برنامــه هــا و اقدامــات
اجرایــی هرجامعــه اتخــاذ مــی نمایــد .برنامــه هــا  ،زمینــه هــای
خــاص را پوشــش مــی دهنــد و عملکردهــای کلیــدی جوامــع
هســتند .زمینــه هــای مهــم و عملکردهــای جوامــع تحــت
پوشــش برنامــه هــای مرتبــط بــا نظــارت ( اطالعــات مدیریــت
عمومــی و آنالیــن) ،کارافرینــی (اطالعــات و ارتباطــات در بهبــود
عملیــات کســب و کار ،ایجــاد راحــت تــر معامــات و انجــام کارهــا
از راه دور) ،آمــوزش (یادگیــری مشــارکتی ،آمــوزش الکترونیکــی
و کتابخانــه هــای آنالیــن) و مراقبــت هــای بهداشــتی ( اشــاعه
درمــان هــای جدیــد پزشــکی ،درمــان هــا یــا اثربخشــی هــای
قدیمــی ،مراقبــت هــای از راه دور) را شــامل مــی شــوند[.]17
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فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
راذگرثا یدیلک لماوع و اه هفلؤم رتسب رد اهرهش  یزاسدنمشوه یگنوگچ یواکاو و نییبت

از دیــدگاه او ،جوامــع هوشــمند بــر اســاس اطالعــات بزرگــراه هــا،
شــبکه هــای پهــن بانــد هــا کــه بــه خانــه هــا ،شــرکت هــا ،مــدارس
و کتابخانــه هــا متصــل اســت و برنامــه هایــی کــه اجــازه بــه
اشــترا ک گذاشــتن و تبــادل اطالعــات را مــی دهنــد؛ ســاخته
مــی شــوند و دارای چهــار عنصــر اصلــی مــی باشــند:

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

دیدگاه کمنینوسکومنینــوس ( )2002پیشــنهاد مــی کنــد کــه شــهرهای
هوشــمند بایســتی بــه عنــوان محیــط هــای یادگیــری و نــوآوری
در ســطوح کالبــدی و مجــازی در نظــر گرفتــه شــوند .اجــزای
یــک شــهر هوشــمند شــامل جزیــره ای از نــوآوری هــا( ،کــه در
ســطح کالبــدی قــرار گرفتــه انــد و شــامل تحقیــق و توســعه،
انتقــال تکنولــوژی ،تامیــن مالــی نــوآوری هــا ،توســعه محصــول
و شــبکه مــی شــوند) ،سیســتم نــوآوری مجــازی (کــه در ســطح
مجــازی قــرار گرفتــه انــد و شــامل تمامــی اجــزای ســطح کالبدی
مــی باشــند).
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کومنینــوس در تحقیقــات اخیــرش ( )2006اظهــار مــی دارد
کــه شــهرهای هوشــمند ،ســرزمین هایــی بــا ظرفیــت بــاالی
یادگیــری و نــوآوری هســتند ،کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا خالقیــت
مــردم  ،نهادهــا و موسســات تولیــد دانــش ،و همچنیــن
زیرســاخت هــای دیجیتالــی بــرای مدیریــت ارتباطــات و دانــش
دارنــد " .کومنینــوس در ســال  2011ایــده هــوش فضایــی شــهر را
مطــرح مــی ســازد ،کــه اشــاره بــه توانایــی جامعــه در اســتفاده از
ســرمایه هــای فکــری ،نهادهــا و زیرســاخت هــای مــادی بــرای
مقابلــه بــا طیــف وســیعی از مشــکالت 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
فکــری بــه عنــوان ابعــادی مهــم ظهــور پیــدا کــرده انــد ].[18
دیدگاه گیفینجر و همکارانگیفینجــر و همــکاران ( )2007معتقدنــد کــه شــهر هوشــمند،
شــهري بــا عملكــرد عالــي و دارا بــودن رویكــردي آینــده نگــر
اســت و در رابطــه بــا اقتصــاد ،مــردم ،زمامــداري ،تحــرك پذیــري،
محيــط زیســت و زندگــي شــهروندان بــا تمرکــز بــر ترکيــب
هوشــمندي ،مشــارکت و فعاليــت شــهرونداني خودکفــا ،آ گاه و
مســتقل عمــل مــی نمایــد[.[]19
دیدگاه هریسون و همکارانهریســون و همــکاران( )2010بــر ایــن باورنــد کــه شــهر
هوشــمند؛ شــهري تجهيــز شــده ،بــه هــم پيوســت(یکپارچه)
و بــا هــوش اســت .شــهر هوشــمند ،شــهري اســت مجهــز بــه
تجهيــزات الزم بــراي کســب و ادغــام داده هــاي واقعــي بــا بهــره
بــردن از حســگرها ،ابــزار انــدازه گيــري ،دســتگاههاي شــخصي،
تجهيــزات ،دوربيــن هــا ،گوشــي هــاي هوشــمند ،تجهيــزات
پزشــكي نصــب شــده بــراي اســتفاده در مواقــع اضطــراري بــوده،
شــبكه هــاي اجتماعــي مثــل وب و ســایر ســامانه هــاي مشــابه،
دریافــت و پــردازش داده هــا را بــه عنــوان حســگرهاي انســاني،
امــكان پذیــر مــي ســازد
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نمودار :1مؤلفه ها و ابعاد پایه ای هوشمندسازی شهرها

مأخذ:نگارندگان1395،

بــه هــم پيوســته بودن(یکپارچگــی) ،بــه معنــاي ادغــام داده
هــاي کســب شــده بــا یــک شــرایط ســازماني و توزیــع اطالعــات
حاصلــه جهــت بهبــود خدمــات متنــوع شــهري مــي باشــد.

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

بــا هــوش بــودن نيــز بــه اســتفاده از تحليــل هــاي پيچيــده،
مدلســازي ،بهينــه ســازي و تجســم فكــري درفرآیندهــاي
عملياتــي کســب وکار جهــت اخــذ تصميــم هــاي عملياتــي
اشــاره دارد[.]12

 هــوش ،مــواردی از جملــه ســرمایه اجتماعــی ،انســانی وفکــری ،شــهروندان هوشــمند ،مــردم هوشــمند ،جوامــع آ گاه/
هوشــمند ،خــرد مــردم ،هــوش جمعــی ،حکومــت هوشــمند و
هــوش دیجیتــال را شــامل مــی شــود.

 .5مدل مفهومی مرتبط با مؤلفه ها و عوامل
کلیدی

 یکپارچگــی در قالــب جهانــی شــدن ،شــبکه هــای نــوآوری ومشــترک در ســطح جهانــی ،اینترنــت نســل جدیــد ،شــبکه هــای
یکپارچــه تحقیــق و پژوهــش ،توســعه ،فنــاوری ،نــوآوری ،کســب
و کار و اتصــاالت مبتنــی بــر اینترنــت ،شــبکه هــای فیبــر ســریع
بــی ســیم و ثابــت ،اینترنــت هوشــمند  ،یادگیــری یکپارچــه،
فضــای نــوآوری و پژوهــش مفهــوم مــی یابــد.

پــس از بررســی دیــدگاه هــای مختلــف مطــرح شــده در خصوص
مؤلفــه هــای کلیــدی شــهر هوشــمند ،بــا اســتناد بــه دیــدگاه
هــای مذکــور ،چارچوبــی بــرای بررســی زمینــه هــا و بســترهای
مؤثــر در جریــان شــکل گیــری شــهرهای هوشــمند ارائــه مــی
گــردد .در همیــن راســتا ،مؤلفــه هایــی کــه در ا کثــر دیــدگاه هــا
مطــرح شــده بودنــد ،بــه عنــوان مؤلفــه هــای اصلــی انتخــاب
گردیدنــد.

مأخذ:نگارندگانبااستفادهاز []2

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

 -6چگونگی هوشمندسازی شهرها بر مبنای
ابعاد و مؤلفه ها

نمــودار  :3مــدل مفهومــی هوشمندســازی شــهرها براســاس مؤلفــه هــا و
ابعــاد کلیــدی
مأخذ:نگارندگان1395،

همانطــور کــه اشــاره گردیــد ،عوامــل و مؤلفــه هــای کلیــدی
مهــم و متعــددی در مســیر حرکــت بــه ســمت طراحــی یــک
جامعــه و شــهر هوشــمند نقــش ایفــا مــی نماینــد کــه در قالــب
مؤلفــه هــای مطــرح شــده در مــدل مفهومی،بــه تفصیــل
ارائــه مــی گــردد ،الزم بــه ذ کــر اســت یکپارچــه ســازی و ایجــاد
انســجام بیــن مجموعــه ایــن عوامــل؛ رکنــی اساســی در راســتای
هوشمندســازی شــهرها و جوامــع مــی باشــد و مــی بایســت
همــواره در جریــان هوشمندســازی شــهرها لحــاظ گــردد.
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نمودار:2مدلیدر راستایچگونگیهوشمندسازی

 نــوآوری بــا مــواردی از جملــه سیاســت نوآورانــه اجتماعــی،اقتصــاد دانــش ،اقتصــاد ســبز ،اقتصــاد دیجیتــال ،اســتراتژی
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ملــی ،محیــط زیســت هوشــمند،
فــن آوری هــای ســبز ،شــبکه فنــاوری اطالعــات 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
 ،سنجشــگرهای هوشــمند بــرق  /گاز  /آب  ،ســاختمان
هــا  ،خیابــان هــا  ،روســتاها ،شــهرها ،شهرســتانها ،مناطــق ،و
کشــورهای هوشــمند مرتبــط اســت[.]2

 1-6مردم/کاربر
شــهر هوشــمند ،شــهری مــردم محــور اســت کــه فرصــت هــای
متعــددی را در جهــت بهــره بــرداری از قابلیــت هــای انســانی و
رســیدن بــه زندگــی خــاق ایجــاد مــی نمایــد .بــه عبــارت دقیــق
تــر ،شــهر هوشــمند در گــذرگاه تالقــی شــهر دیجیتــال و جامعــه
دانــش محــور (جامعــه ای کــه در آن دانــش و خالقیــت نقــش
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
و پــرورش در توســعه شــهری اشــاره دارد.در واقــع ،مــردم
هوشــمند یــک جــزء بســیار مهــم از شــهر هوشــمند محســوب
مــی شــوند[.]19
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ایــده مــردم هوشــمند مــی توانــد در قالــب اســتفاده از عوامــل
مختلــف ماننــد خالقیــت ،ســرمایه انســانی ،همــکاری میــان
ذینفعــان مربوطــه ،و ایــده هــای علمــی هوشــمندانه آنهــا
متبلــور گــردد ،در مجمــوع ،شــهر هوشــمند بــه راه حــل هــای
هوشــمندانه توســط افــراد خــاق اشــاره دارد[.]21
-طبقه خالق

راذگرثا یدیلک لماوع و اه هفلؤم رتسب رد اهرهش  یزاسدنمشوه یگنوگچ یواکاو و نییبت

طبقــه خــاق شــهری مشــتمل بــر ســرمایه هــای فکــری و بــا
اســتعداد ،دانشــمندان ،هنرمنــدان ،کارآفرینــان و ســرمایه
گــذاران بــوده و در جمــع آوری نیروهــای مذکــور ،شــهروندان و
اســتعدادهای بومــی در اولویــت انتخــاب قــرار مــی گیــرد .در
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،
تامیــن کننــدگان ،ارائــه دهنــدگان خدمــات و دانــش مطــرح
مــی گــردد .مــراد از فعالیــت هــای دانــش بنیــان ،اقدامــات
مرتبــط بــا تولیــدات و خدمــات اســت کــه اغلــب بــه صــورت
خوشــه ای ســازمان دهــی مــی گردنــد[.]22
سرمایه اجتماعیزیرســاخت هــای اجتماعــی (ســرمایه هــای فکــری و ســرمایه
اجتماعــی) شــرط ضــروری شــهرهای هوشــمند مــی باشــند.
ایــن زیرســاخت دربــاره مــردم و ارتبــاط آنهــا مــی باشــد .مــردم
هوشــمند ،ســرمایه اجتماعــی را خلــق کــرده و از آن بهــره منــد
مــی شــوند .شــهر هوشــمند ترکیبــی از آمــوزش و پــرورش /
آمــوزش ،فرهنــگ  /هنــر ،و کســب و کار  /تجــارت و همچنیــن
ترکیبــی از نهادهــای اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی مــی
باشــد[.]23

پوتنــام ، )1995( 1ســرمایه اجتماعــی را از ویژگــی هــای زندگــی
اجتماعــی و شــبکه هــا ،معرفــی نمــوده و معتقــد اســت کــه ایــن
ویژگی،شــرکت کننــدگان را قــادر مــی ســازد تــا بــه همــراه هــم
بــه طــور موثرتــری عمــل کــرده و اهــداف مشــترکی را تعقیــب
نماینــد .ســرمایه اجتماعــی در بســیاری از موسســات بــرای
نــوآوری هــای همکارانــه مــورد نیــاز اســت،که از طــرق متعــددی
از جملــه ســرمایه گــذاری در زمینــه بنــا نهــادن کســب و کار
جدیــد و همچنیــن شــرکت هــای میزبــان وب در پــارک هــای
علــم و فــن آوری ایجــاد مــی شــود[.]24
هوش استراتژیک جمعیزمینــه نــوآوری در جامعــه اطالعاتــی بــر پایــه ی هــوش
اســتراتژیک جمعــی اســت .شــهرهای دیجیتــال زمینــه
توســعه(ترویج) نــوع خاصــی از هــوش اســتراتژیک کــه در آن
جمــع آوری اطالعــات ،ارزیابــی و انتشــار آن توســط گروهــی از
مــردم ،جامعــه ،و یــا یــک خوشــه کســب و کار صــورت مــی گیــرد،
را فراهــم مــی آورنــد[.]25
هــوش جمعــی ،مرتبــط بــا همــکاری موسســات در ایجــاد
دانــش و برنامــه هــای کاربــردی قابــل اســتفاده بــرای حــل
مشــکالت زندگــی روزمــره اســت .در یــک مجموعــه از تعاریــف
هــوش جمعــی ارائــه شــده توســط اتلــی ( ، )2005همــکاری
و هماهنگــی بــه عنــوان عناصــر ثابــت بــه شــمار مــی رونــد.
هــوش جمعــی بــه عنــوان "ظرفیــت جوامــع انســانی بــرای
همفکــری در ایجــاد ،نــوآوری و اختــراع" تعریــف مــی شــود  ،در
واقــع ایــن شــکل از هــوش؛ مبتنــی بــر ســرمایه اجتماعــی اســت.
درواقــع یادگیــری جمعــی ،فرآینــدی خالقانــه از طریــق تبــادل
دانــش و خالقیــت فکــری اســت کــه قابلیــت یــک گــروه بــرای
ســازماندهی خــود بــه منظــور تصمیــم گیــری دربــاره آینــده و
کنتــرل ابــزار بــرای رســیدن بــه آن ،در زمینــه هــای بــه اشــترا ک
گــذاری دانــش و تجربــه بــه منظــور تولیــد یــک ســود فــردی و
جمعــی باال تــر را شــامل مــی گــردد[.]25
هــوش اســتراتژیک جمعــی ،در واقــع نوعــی مشــارکت اســت ،زیــرا
بــه اشــترا ک گــذاری داده هــای حاصــل از گــروه هــای ســازمانی
و نهــادی مســتلزم ارزیابــی اطالعــات بــوده و ایــن ارزیابــی برپایــه
اجمــاع نظــرات فــردی و گروهــی حاصــل مــی شــود[.]26
2-6زیرساخت(فن آوری های دیجیتال)
زیرســاخت هــای فــن آوری و فــن آوری هــای دیجیتــال ،از
جملــه مســائلی هســتند کــه ا کثــر مطالعــات در زمینــه عملیاتــی
کــردن شــهر هوشــمند بــر روی آن اتفــاق نظــر دارنــد .تمرکــز بــر

روی زیرســاخت هــا و فــن آوری ،تا کیــدی بــر الزمــه در دســترس
بــودن و فراهــم بــودن سیســتم هــا مــی باشــد[.]19
دیدگاههــای متفاوتــی نســبت بــه شــهر هوشــند وجــود دارد کــه
تمامــا از دیــدگاه هــای فــن اورانــه سرچشــمه مــی گیرنــد . .فــن
آوری کلیــد هوشــمند بــودن شــهر اســت ،زیــرا شــهر هوشــمند
فنــاوری اطالعــات 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
نمــود یافتــه اســت .محاســبات هوشــمند بــه نســل جدیــدی
از ســخت افزارهــا ،نــرم افزارهــا و فــن آوری هــای شــبکه ای
یکپارچــه ای اشــاره دارد کــه سیســتم هــای فــن آوری اطالعــات
را بــا آ گاهــی لحظــه ای از دنیــای واقعــی و بــا اســتفاده از
تحلیــل هــای پیشــرفته فراهــم مــی اورد؛ ایــن سیســتم هــا بــه
مردم(کاربــران) ایــن امــکان را مــی دهنــد تــا از طریــق انتخــاب
گزینــه هــا و فعالیتهــای موجــود و بــه منظــور بهینــه ســازی
فرایندهــای کســب و کار ،تصمیــم هــای هوشــمندانه ای را
اتخــاذ نماینــد[.]28
ملــک شــهر هوشــمند را بــه عنــوان شــهری تعریــف مــی نمایــد
کــه تمــام زیرســاخت هــای فــن آوری اطالعــات ،آخریــن فــن
آوری در ارتباطــات راه دورو فنــاوری الکترونیکــی و مکانیکــی را
دارا مــی باشــد[.]29

ویلیامــز ،نیزفــن آوری را هماننــد یــک شــبکه بــه اشــترا ک
گــذارده شــده مــی بینــد .جوامــع هوشــمند از طریــق فــن آوری
هــای دیجیتــال و زیرســاخت هــای گســترده منطقه ای ،شــبکه
هــا ســازمان هــا ،گــروه هــای اجتماعــی و کســب و کار واقــع در
یــک منطقــه شــهری را بــه یکدیگــر متصــل مــی نماینــد[.]12
در مجمــوع ایــن دیــدگاه هــا در یــک نقطــه اتفــاق نظــر دارنــد و
جملگــی معتقدنــد کــه یــک شــهر دیجیتــال اشــاره بــه جامعــه
ای متصــل بــه هــم دارد کــه ترکیبــی از زیرســاخت هــای ارتباطی
پهــن بانــد ،زیرســاخت هــای محاســباتی خدماتــی و انعطــاف
پذیــر بــوده کــه بــر پایــه اســتانداردهای صنعــت آزاد بنــا نهــاده
شــده اســت؛ و همچنیــن خدمــات نوآورانــه کــه پاســخگوی
نیازهــای دولــت و کارمنــدان  ،شــهروندان و کســب و کار مــی
باشــد ،را نیــز شــامل مــی شــود .در مجمــوع ،هــدف آن ایجــاد

در واقــع ،یــک شــهر اطالعاتــی بــه محیــط هــای دیجیتالــی
اشــاره دارد کــه اطالعــات را از جوامــع محلــی جمــع آوری کــرده
و آن را از طریــق درگاههــای تحــت وب ســایت در اختیــار عمــوم
قــرار مــی دهــد .در آن شــهر ،بســیاری از ســا کنین آ گاه قــادر
بــه کار و زندگــی در محیــط اینترنــت هســتند .شــهر اطالعاتــی
یــک مرکــز شــهری بــرای تجــارت ،خدمــات اجتماعــی و مدنــی
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
گســترش خدمــات در شــهرها بــه منظــور کاهــش هزینــه هــا،
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
عــوارض ،گســترش یابــد.در واقــع ،مجموعــه نــرم افزارهــا و
خدمــات هوشــمند ،شــبکه هــای ارتباطــی بــا ســرعت بــاال کــه
امــکان اتصــال شــهرها ،خدمــات شــغلی و شــهروندی را در
قالــب شــبکه هــای شــهری فراهــم مــی آورد[ ،]27را شــامل مــی
گــردد .ایــن خدمــات ،بخشــی از فــن آوری شــهری بــوده و اغلــب
تحــت عنــوان زیرســاخت هــای هوشــمند نامیــده مــی شــوند.
 اســتفاده از پتانســیل هــا در راســتای راه انــدازی زیرســاختهــای شــهر هوشــمند
در امتــداد همــان خطــوط ،شــهرهای هوشــمند (جوامــع،
خوشــه هــا ،مناطــق) بــه عنــوان مناطقــی بــا گنجایــش بــاال
بــرای یــاد گیــری و نــوآوری پایــدار توســط فضاهــای دیجیتالــی
ـازی مدیریــت دانــش و نــوآوری معنــی مــی
و محیــط هــای مجـ ِ
شــوند " .مــا مــی توانیــم از واژه " شــهر هوشــمند" بــرای توصیــف
مناطقــی کــه توانایــی پشــتیبانی از یادگیــری ،توســعه فــن آوری
و روش هــای نــوآوری در یــک ســو ،بــا فضاهــای دیجیتالــی،
پــردازش اطالعــات و انتقــال دانــش از ســوی دیگــر اســتفاده
کنیــم"[.]32
ً
اساســا یکــی از ویژگــی هــای اصلــی شــهرها و مناطــق هوشــمند
آن اســت کــه آن هــا مناطقــی بــا ظرفیــت بــاال هســتند کــه بــرای
یادگیــری ،نــوآوری و خلــق دانــش از مــردم ،نهادهــا ،زیرســاخت
هــا و ســرویس هــای دیجیتالــی بهــره مــی برنــد[.]27
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نقـــش
جه ــان
راذگرثا یدیلک لماوع و اه هفلؤم رتسب رد اهرهش  یزاسدنمشوه یگنوگچ یواکاو و نییبت

بــا توجــه بــه دیــدگاه کومنینــوس و ســفرتزی ،تــاش آ گاهانــه
درجهــت اســتفاده از فــن آوری بــرای یــک شــهر هوشــمند بــه
منظــور ایجــاد نــوآوری و تغییــر اساســی و بنیــادی کار و زندگــی
در یــک منطقــه مــی باشــد[.]30

محیطــی بــرای بــه اشــترا ک گــذاری اطالعــات ،همــکاری و
خلــق تجربــه هــای بــدون مــرز بــرای همــه ســا کنان آن در هــر
نقطــه از شــهر اســت.

ایــن مناطــق ،شــامل شــبکه هــای دیجیتــال و خدمــات
الکترونیکــی اســت کــه تســهیل در دســتاورد هــای نــوآوری را
امــکان پذیرمــی ســازد .ایــن شــبکه هــای دیجیتــال و خدمــات
الکترونیکــی برپایــه فــن آوری اطالعــات ،زیرســاختهای ارتباطی
و ابزارهــای دیجیتــال شــکل گرفتــه انــد .هــدف از بــه کارگیــری
ایــن زیرســاخت هــا ،خلــق فضاهایــی بــا هــدف یادگیــری
ونوآوریاســت ،ایــن فضاهــا ،اغلــب بــه صــورت محیــط هــای
ی نوآورانه(ابتکاری،خالقانــه) و مبتنــی بــر ابزارهــای چند
مجــاز 
رســانه ای ،سیســتم هــای تخصصــی و فــن آوری هــای تعاملــی
هســتند .الزم بــه ذ کــر اســت کــه اثربخشــی ایــن فضاهــای
مجــازی نوآورانــه ،منــوط بــه ارتبــاط مســتمر و تنگاتنــگ
ســازمان هــای نوآورانــه و نهادهــای تنظیــم دانــش و نــوآوری در
قالــب ســازمانهای خــاق  ،افــراد ،و خوشــه هــا اســت[.]2
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.3-6نهادی
زیرســاخت هایــی بــا عملکــرد خــوب بــرای تبدیــل شــدن بــه
یــک شــهر هوشــمند ،شــرطی الزم و ضــروری بــوده امــا کافــی
نمــی باشــد .در دســتیابی بــه یــک شــهر هوشــمند ،زیرســاخت
هــای فنــاوری اطالعــات و برنامــه هــای کاربــردی پیــش نیــاز
هســتند ،امــا بایــد ایــن نکتــه را مدنظــر قــرار داد کــه بــدون
ارتبــاط واقعــی و تمایــل بــه همــکاری و همیــاری بیــن نهادهای
دولتــی ،بخــش خصوصــی ،ســازمان هــای داوطلبانــه ،مــدارس
و شــهروندان ،ایجــاد شــهر هوشــمند محقــق نمــی گــردد[.]33

راذگرثا یدیلک لماوع و اه هفلؤم رتسب رد اهرهش  یزاسدنمشوه یگنوگچ یواکاو و نییبت

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
پژوهشی-توســعه ای  ،صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری و
ً
تأمیــن مالــی  ،انتقــال فــن آوری  ،مرا کــز آموزشــی و نهایتــا
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
درون خوشــه هــای شــهری مدیریــت مــی کننــد .مکانیســم
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 ســاختارهایدولتــی
حمایــت دولــت و سیاســت هــای مدیریتــی ،نقــش اساســی
در طراحــی و اجــرای نــوآوری هــای مربــوط بــه شــهر هوشــمند
دارد .ایــن مهــم شــامل بســیاری از عوامــل نهــادی منتــج

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،
و نحــوه مدیریــت آنهــا را نیــز در بــر مــی گیــرد.
ایجــاد یــک فضــای مدیریتــی بــرای حمایــت از شــهر هوشــمند
امــری ضــروری مــی باشــد .بــرای آن کــه نــوآوری هــای یــک
شــهر هوشــمند عملیاتــی شــوند ،بایســتی مدیریــت یکپارچــه و
شــفاف ،فعالیــت هــای اســتراتژیک و تبلیغاتــی ،شــبکه ســازی ،و
مشــارکت محقــق گردنــد[.]35
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
بــا شــهروندان و مشــتریان را داشــته باشــند[.]36
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 شهروندانبــرای اســتقرار و پیــاده ســازی شــهر هوشــمند بايدتعامــل
منطقــي بين کنشــگران مختلف شــهري در محیــط الکترونیک
بــه وجــود آيــد و آن زمانــي اســت کــه ذ ينفعــان ،حــس ســود و
بهــره منــدي را داشــته باشــند .بايــد ايــن احســاس بــه وجــود
آيــد کــه توســعه و منفعــت کنشــگران بــا مشــارکت و تعامــل در
سيســتم ارتبــاط تنگاتنگــی دارد .مــی بایســت تســهيالت الزم
و خدماتــي ماننــد فراهــم ســازي تســهيالت مشــارکت پذيــري
بــرای شــهروندان برقــرار باشــد[.]9
بــرای مثــال ،برنامــه اســتخدام شــهروندان یوکوهامــا ،بهتریــن
تمریــن بــرای آفرینــش شــهروندانی اســت کــه نــه تنهــا بــا کمــال
میــل ،بــا قانــون هــای محیطــی موافقنــد ،بلکــه بــه طــور فعــال
خواســتار تغییــر رفتارهایشــان بــرای تعقیــب هــدف اعــام شــده
جهــت سودرســانی بــه تمــام جامعــه هســتند [.]38
4-6نوآوری
افزایــش عملکــرد در زمینــه ی نــو آوری از ویژگــی هــای هــای
شــهر هوشــمند اســت .بــه ایــن دلیــل کــه نــو آوری و حــل

مســائل از مشــخصه هــای هــوش مــی باشــد .سیســتم هــای
پیشــرفته داخلــی نوآورانــه ،شــهر هــای هوشــمندی را تشــکیل
مــی دهنــد کــه در آن مکانیســم هــای ســازمانی در خلــق و
کاربــرد دانــش از طریــق فضاهــای دیجیتالــی و ابــزار هــای آنالین
بــرای ارتباطــات و مدیریــت دانــش تســهیل یافتــه انــد[.]32
شــهرهای هوشــمند کــه از همگرایــی دو گرایــش عمــده در
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 خالقیــت و نــوآوری
بــدل مــی نماینــد .در جهــت گیــری سیاســت هــای کشــورهای
اتحادیــه اروپــا ،انســجام مشــخصی بیــن نــوآوری ،جامعــه
اطالعاتــی و توســعه پایــدار مناطــق وجــود دارد.
در شــهرهایی کــه جوایــز آی ســی اف را دریافــت کــرده انــد ،دو
اســترانژی متمایــز مشــهود اســت .اولیــن اســتراتژی ،آی تــی (
فــن آوری اطالعــات) اســت کــه بــر جامعــه اطالعاتــی تمرکــز دارد
کــه بــر مبنــای ســه عنصــر اصلــی اســت :پهنــای بانــد ،آمــوزش آی
تــی و برنامــه هــای کاربــردی .نمونــه هــای بــارز آن ســنگاپور،
ســئول و طایفــه اســت .دومیــن آن اســتراتژی ای اســت کــه بــر
دانشــی کــه بــر مبنــای جامعــه و اقتصــاد اســت ،متمرکــز بــوده و
ترکیبــی از ســازه هــای اقتصــادی جدیــد ( خوشــه هــا ،مناطــق
بــا تکنولــوژی بــاال ،مرا کــز نــوآوری ،صنــدوق ســرمایه گــذاری) بــا
زیــر ســاخت هــای پهنــای بانــد و خدمــات الکترونیکــی اســت.
نمونــه هــای بــارز آن نیویــورک ،فلوریــدا ،گالســکو و یوکوســوکا
است[.]16

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

نیــاز بــه مدیریــت منابــع از منظــر پایــداری بــا یــک هــدف مهــم
دیگــر نیــز همــراه اســت  :نیــاز بــه آفرینــش محیــط اقتصــادی و
اجتماعــی جــذاب کــه در آن شــهروندان ،شــرکت هــا و دولتهــا
بتواننــد بــه صــورت تعاملــی بــه کار و زندگــی مشــغول شــوند.
در همیــن راستا،کمیســیون اروپــا در ارتبــاط بــا شــهرهای
هوشــمند برخــی از مباحــث همچــون بهــره وری انــرژی و
ســاختمان هــا ،شــبکه هــای تامیــن انــرژی تجدیــد پذیــر ،و
حمــل و نقــل ســبز (دولتــی و خصوصــی) را بــرای بزرگتریــن
مناطــق شــهری پیشــنهاد مــی کنــد .عــاوه بــر ایــن ،اهــداف
ثانویــه ای مشــخص شــده اســت :وارد نمــودن شــهروندان،
تحــت تاثیــر قــرار دادن رفتــار انهــا ،بهبــود کیفیــت زندگــی ،و
بــه اشــترا ک گذاشــتن بهتریــن کارهــای اروپایــی در حــوزه
مدیریــت انــرژی پایــدار .از نقطــه نظــر تئــوری ،بــه نظــر مــی رســد
کــه انــرژی یکــی از جنبــه هــای مهــم بــرای پایــداری شــهری و
هوشــمندی آن باشــد[.]39
 نوآوری در خوشه ها ومناطقخوشــه 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
خوشــه هــای منطقــه ای و سیســتم هــای نــوآوری شــامل
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
هــای ســازمانی و نهــادی و توصیــف گــردد.
اجــزای تشــکیل دهنــده خوشــه هــای نــوآوری ،مــواردی
ازجملــه شــرکت هــای نوآورانــه  ،شــرکت هــای تولیــد کننــده ،
شــرکت هــای متقاضــی  ،دانشــگاهها  ،ســازمان هــای تحقیقاتــی
 ،موسســات انتقــال تکنولــوژی  ،مشــاوران  ،موسســات آموزشــی
،مرا کــز رشــد  ،ســازمان هــای مالــی  ،ســازمان هــای دولتــی و
ســازمان هــای نظارتــی را شــامل مــی شــوند.
از آنجایــی کــه فراینــد نــوآوری ،فرآینــدی مبتنــی بــر فعالیــت
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
افزایــش خالقیــت در محصــول نهایــی مــی گــردد[ .]40ایــن در
حالــی اســت کــه سیاســت هــای منطقــه ای نیــز ،نقشــی مهــم
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نــوآوری هــای شــهرهای پیشــرو ،زمینــه بــروز تکنولــوژی هــای
هوشــمند و برنامــه ریــزی هــای آ گاهانــه تــر محیطــی ،بــه منظــور
افزایــش پایــداری و جذابیــت شــهرهای هوشــمند را فراهــم
نمــوده اســت .ایــن نــوآوری هــا اغلــب در حــوزه خدمــات یــک
شــهر هوشــمند گســترش مــی یابنــد و تمامــی خدمــات بخــش
شــهری ،مدیریــت منابــع طبیعــی ،ســاختمان هــای اداری
و مســکونی ،ســامتی و امنیــت ،مدیریــت پســماند ،آمــوزش،
فرهنــگ ،گردشــگری و دولــت هــای عمومــی را شــامل مــی
گــردد[ .]12نمونــه ای از نــوآوری هــا در زمینــه مدیریــت منابــع
طبیعــی و مســائل زیســت محیطــی بــه عنــوان یکــی از خدمــات
شــهری در ذیــل آمــده اســت:

بررســی چالــش هــای فــراروی هوشمندســازی شــهرها از منظــر
مدیریــت منابــع طبیعــی مــی پردازیــم.

در نــوآوری و ارائــه پشــتیبانی هــا از طریــق مکانیســم هــای
ســازمانی و نهــادی ایفــا مــی نماینــد.
نوآوری همکارانهنــوآوری ،یــک دســتاورد جمعــی از تــاش گــروه هــا و افــراد در
تعامــل بــا یکدیگــر و بــه اشــترا ک گذاشــتن ارزش هــا و هــدف
هاســت .نقــش رهبــری جوامــع و سیســتم هــا در زمینــه نــوآوری
نیــز ،از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت .تــا حــدی کــه
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
زنجیــره نوآوری،جریــان اطالعــات در میــان تامیــن کننــدگان
 ،تولیدکننــدگان ومشــتریان ،همگــی فرآیندهــای مشــارکتی
بــرای تولیــد محصــوالت جدیــد هســتند.
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اهمیــت مقولــه نــوآوری در جریــان شــکل گیــری شــهرهای
هوشــمند تــا حــدی اســت کــه بســیاری از صاحــب نظــران ایــن
امــر معتقدنــد کــه موضوعــی کــه در نهایــت شــهرها را از یکدیگــر
متمایــز خواهــد کــرد ،میــزان هوشــمندی آنهــا در ارتبــاط بــا
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

راذگرثا یدیلک لماوع و اه هفلؤم رتسب رد اهرهش  یزاسدنمشوه یگنوگچ یواکاو و نییبت

جوامــع نــوآوری مجهــز بــه سیســتم عاملهــای دیجیتــال و
محیــط کار مشــارکتی ،بســترهای الزم بــرای شــکل گیــری
خوشــه هــای مجــازی مجهــز بــه ابزارهــای مدیریــت آنالیــن را
فراهــم مــی آورد .از جملــه ابزارهــای مدیریــت آنالیــن ،مــی تــوان
بــه مــواردی از جملــه خالقیــت ،مشــتریان مجــازی ،ابزارهــای
طراحــی محصــول مشــترک ،تحقیقــات علمــی در بــازار داد
وســتدکاال و ابــزار بازاریابــی اشــاره نمــود
سیســتم عامــل هــای دیجیتــال بــه ارائــه محیــط هــای مشــترک
بــرای توســعه محصــول پرداختــه و کاربــر را در جریــان حــل
مشــکالت ،بــه صــورت گام بــه گام هدایــت مــی نماینــد .ایــن
راهنمایــی هــای گام بــه کام برپایه شــبیه ســازی ســازی مراحل
مختلــف توســعه محصــول جدیــد ،از جملــه روشــها و ابزارهــای
ً
پیشــرفته ،فرا گیــری آمــوزش و تجربــه بــوده و نهایتــا منجــر بــه
ارتقــای مهــارت هــای نوآورانــه کاربــران مــی گــردد[.]16
-5-6یکپارچگی(رويكرد جامع)
یــک رویكــرد کل نگــر و جامــع در خصــوص ابعــاد شهرهوشــمند،
مــي توانــد راه حــل مناســبي بــراي یافتــن بهتریــن شــيوه
هوشمندســازي شــهر باشــد .بنــا بــه تعریف،مــي تــوان گفــت؛

مدیریــت شــهري در ا کثــر مواقــع بــا محدودیــت منابــع مواجــه
اســت و اتخــاذ یــک رویكــرد جامع،مــی توانــد مشــخص نمایــد
کــه کــدام یــک از ابعــاد شــهر هوشــمند مــي بایســت در ابتــدا
توســعه یافتــه و کــدام یــک از ایــن ابعــاد ،شایســته اســتفاده
بيشــتري 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،
تا کیــدی بــر یکپارچــه ســازی سیســتم هــا ،زیرســاخت هــا و
خدمــات مــی باشــد
نــوآوری بــرای شــهر هوشــمند ،صرفــا یــک وســیله محســوب مــی
شــود و نقطــه نهایــی نیســت .از ســوی دیگــر ،فنــاوری اطالعاتــی
نیــز تنهــا یــک تســهیل کننــده بــرای خلــق نــوع جدیــدی از
محیــط هــای نوآورانــه و خــاق مــی باشــد ،کــه نیازمنــد توســعه
همــه جانبــه و متــوازن مهــارت هــای خالقانــه ،نهادهــای
نــوآوری کننــده ،شــبکه هــای پهــن بانــد ،و فضاهــای مشــترک
مجــازی مــی باشــد[.]2
در همیــن راســتا ،ا کثــر محققــان بــر روي یكپارچــه ســازي و
ادغــام ســامانه هــاي مذکــور در راســتای هوشمندســازی
شــهرها و جوامــع تأ کيــد دارنــد و از آنجــا کــه هيــچ ســامانه اي
نمــي توانــد بــه صــورت سیســتم بســته ،بــه فعاليــت بپــردازد ،لــذا
رابطــه درونــي بيــن ســامانه هــاي هســته اي یک شهرهوشــمند
از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت .بنابرایــن مــي تــوان ایــن
گونــه عنــوان نمــود کــه شــهر هوشــمند ،اطالعــات را بــه درون
زیرســاخت هــاي فيزیكــي خــود تزریــق مــي نمایــد تــا بتوانــد بــه
اهدافــی از جملــه بهبــود رفــاه شــهروندان ،تســهيل جابجایــي
در شــهر ،افزایــش بهــره وري ،صرفــه جویــي در انــرژي، ،بهبــود
کيفيــت آب و هــوا و مدیریــت پویــاي بحــران هــا و چالــش هــای
فــراروی جوامــع شــهری هوشــمند دســت یابــد:
بــا وجــود ایــن ،تزریــق هوشــمندي بــه صــورت یــک بــه یــک
بــه هــر یــک از زیرســامانه هــاي شــهري ماننــد ترابــري ،انــرژي،
آمــوزش ،خدمــات درمانــي ،ســاختمانها ،زیرســاخت فيزیكــي،
غــذا ،آب ،امنيــت عمومــي و ...جهــت هوشمندســازي شــهرها
کفایــت نمــي کنــد و شــهر هوشــمند مــي بایســت بــه مثابــه
یــک ســاختار منســجم آلــي وانــدام وار یــا شــبكه اي متشــكل
از ســامانه هــاي بــه هــم متصــل در نظرگرفتــه شــود .درواقــع
مــي تــوان شــهر هوشــمند را بــه ماننــد ارگانيســمهایي در نظــر
گرفــت کــه همچــون سيســتمي عصبــي ســاخته و پرداختــه
شــده انــد و همیــن سيســتم عصبــي اســت کــه آنهــا را قــادر مــي
ســازد تــا بــه صــورت هوشــمندانه و هماهنــگ بــا محيــط رفتــار
کننــد .پــس بایدگفــت؛ هوشــمندي بدیــع شــهرها ،در ترکيــب
اثربخــش شــبكه هــاي دیجيتالــي ارتبــاط از راه دور بــه مثابــه

سلســله اعصــاب شــهر( بــا هوشــمندي توزیــع شــده در سراســر
شــهر بــه مثابــه مغــز بــزرگ شــهر؛ بــه عــاوه حســگرها بــه مثابــه
انــدام هــاي حســي شــهر و نــرم افزارهــا بــه مثابــه دانــش ادرا کــي
شــهر نهفتــه اســت[.]42

چگونگــی هوشمندســازی شــهرها مؤثــر واقــع گــردد .زیــرا
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.

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

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

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

نبایــد ایــن نکتــه را از نظــر دور نــگاه داشــت کــه عملیاتــی نمــودن
و جنبــه هایــی اجرایــی شــهر هوشــمند ،مبتنــی برانجــام
مذا کــرات و مباحثــه هــای هدفمنــد بــا صاحبــان مشــاغل و
نخبــگان اســت کــه تجربــه و دانــش حاصــل از ایــن مذا کــرات،
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نقـــش
جه ــان
راذگرثا یدیلک لماوع و اه هفلؤم رتسب رد اهرهش  یزاسدنمشوه یگنوگچ یواکاو و نییبت

نمودار:4تبیینچگونگیهوشمندسازیشهرهادر بسترمؤلفههاوعوامل کلیدی.مأخذ:نگارندگان1395،

مردم/کاربر

مؤلفه

جدول شماره .1مؤلفه های مؤثر بر چگونگی هوشمندسازی شهرها .مأخذ:نگارندگان1395،
پیش شرط ها

نتایج

توجه به طبقه خالق( سرمایه های فکری و با استعداد ،دانشمندان،
هنرمندان ،کارآفرینان و سرمایه گذاران) با تمرکز بر نیروهای بومی

ایجاد زندگی خالق وجامعه دانش محور و تمرکز بر سرمایه های اجتماعی با هدف
استفاده از راه حل های هوشمندانه توسط افراد خالق

تعیین چگونگی محل کار طبقه خالق و  توجه به عامل همجواری  
در فضای فیزیکی

یوتبادلدانشبین تولیدکنندگان ،تامین
تسهیلهمکار 
یوتبادلدانشبین
تودانش تسهیلهمکار 
کنندگان،ارائهدهندگانخدما 
تودانش
تولیدکنندگان ،تامین کنندگان،ارائهدهندگانخدما 

زیرساخت های اجتماعی (سرمایه های فکری و سرمایه اجتماعی)

بهره گیری از هوش استراتژیک جمعی
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فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان

امکان ایجاد شهری هوشمند متشکل از ترکیبی از نهادهای اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی هوشمند در راستای دستیابی به اهداف مشترک هوشمندانه
امکان محقق شدن نوآوری های همکارانه از طریق سرمایه گذاری در زمینه بنا نهادن 
کسب و کار جدید و همچنین شرکت های میزبان وب در پارک های علم و فن آوری
امکان ایجاد نوآوری در جامعه اطالعاتی برپایه جمع آوری اطالعات ،ارزیابی انتشار 
توسط گروهی از مردم ،جامعه ،و یا خوشه های کسب و کار
همکاری موسسات در ایجاد دانش و برنامه های کاربردی قابل استفاده با هدف حل
مشکالت زندگی روزمره

تأ کید بر یادگیری جمعی  ،به عنوان فرآیندی خالقانه از طریق تبادل
دانش و خالقیت فکری

امکان استفاده از قابلیت یک گروه برایبه اشترا ک گذاری دانش و تجربه با هدف
سازماندهی خود به منظور تصمیم گیری درباره آینده مطلوب

تأ کید برمشارکت و اجماع نظرات فردی و گروهی

امکان ارزیابی اطالعات برپایه اجماع با هدف به اشترا ک گذاری داده های حاصل از 
گروه های سازمانی و نهادی

فن آوری های دیجیتال و زیرساخت های گسترده منطقه ای

امکان اتصال شبکه ها سازمان ها ،گروه های اجتماعی و کسب و کار واقع در یک
منطقه شهری

خدمات زیرساختی نوآورانه

زمینه سازی جهت پاسخگویی به نیازهای دولت ،کارمندان و شهروندان

بسترسازی برای اتخاذ تصمیم های هوشمندانه توسط مردم(کاربران) با هدف بهینه 
سازی فرایندهای کسب و کار 
زیرساخت

راذگرثا یدیلک لماوع و اه هفلؤم رتسب رد اهرهش  یزاسدنمشوه یگنوگچ یواکاو و نییبت

امکان بهره گیری از سیستم های فن آوری اطالعات با آ گاهی لحظه به لحظه از دنیای
واقعی با استفاده از تحلیل های پیشرفته

هوشمندسازی  زیرساخت های شهری

گسترش خدمات در شهرها با هدف کاهش هزینه ها
امکان نظارت بر تولید نیرو و بهینه سازی مصرف آب و برق تا راه اندازی آزادراه های
شهری و بدون عوارض
ایجاد مناطقی با ظرفیت باال در راستای زمینه سازی برای یادگیری ،نوآوری و خلق
دانش از مردم ،نهادها ،زیرساخت ها و سرویس های دیجیتالی
تسهیل در دستاورد های نوآوری

شبکه های دیجیتال و خدمات الکترونیکی

خلق فضاهایی با هدف یادگیری ونوآوری
 امکان ایجاد محیط های مجازی نوآورانه و مبتنی بر ابزارهای چند رسانه ای ،سیستم
های تخصصی و  فن آوری های تعاملی

ادامه جدول 1
تولید دانش و همکاری های اجتماعی با هدف ایجاد بسترهای الزم جهت تولید فن
آوری ،نوآوری ها و  ارتقای آموخته ها
مکانیسم های سازمانی و نهادی،شامل:
 مؤسسات پژوهشی-توسعه ای صندوق های سرمایه گذاری و تأمین مالی انتقال فن آوری مرا کز آموزشی و -مشاوران

امکان مدیریت مکانیسم های سرمایه اجتماعی و هوش جمعی از طریق هدایت
قابلیت ها ،مهارت های فردی و فرایندهای پیچیده نوآوری در درون خوشه های
شهری
توسعه همکاری و مشارکت نهادی بین خوشه های مختلف شهری و همچنین بین
فرآیندهای نوآوری موجود در فضاهای فیزیکی و دیجیتالی

نهادی

خلق و کاربرد دانش از طریق فضاهای دیجیتالی و ابزار های آنالین برای ارتباطات و
مدیریت دانش
ارتقای اثربخشی فضاهای مجازی نوآورانه
طراحی و اجرای نوآوری های مربوط به شهر هوشمند
عملیاتی کردن نوآوری های یک شهر هوشمند 
مدیریت یکپارچه و شفاف  فعالیت های استراتژیک و تبلیغاتی و شبکه سازی
حمایت دولت و سیاست های مدیریتی

حمایت و تسهیل حکمروایی برای همه بخش ها ،اعم از خود دولت ،شهروندان و
صاحبان مشاغل
بهبود نحوه تعامل با شهروندان و مشتریان
زمینه سازی برای مشارکت شهروندان در خلق فعالیت های مدنی 
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پیش شرط ها

استفاده از هوش جمعی

نتایج

ارتقای ظرفیت خانواده ها ،گروه ها ،سازمان ها و جوامع برای هوشمندانه عمل کردن 
شهرها و جوامع

هوش

ایجاد فرصت های جدیدی با هدف تلفیق یکپارچه هوش انسان و ماشین در مقیاس
کالن
توسعه قابلیت های شناختی برگرفته از هوش فردی
ستفاده از هوش مصنوعی

یکپارچه سازی هوش فردی،جمعی و مصنوعی

امکان توسعه شهرها و بهبود سبک زندگی مردم و قوی تر و منسجم تر نمودن جوامع
توانایی و قابلیت یک شهر در زمینه سازی برای همکاری مشترک جمعیت و نهادها،
مدیریت دانش و همچنین خدمات نوآوری دیجیتال
ظرفیت ایجاد  نوآوری و مدیریت عدم قطعیت

نقـــش
جه ــان
راذگرثا یدیلک لماوع و اه هفلؤم رتسب رد اهرهش  یزاسدنمشوه یگنوگچ یواکاو و نییبت

عوامل کلیدی

جدول شماره .1عوامل کلیدی بسترساز هوشمندسازی شهرها .مأخذ:نگارندگان1395،

فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

ادامه جدول 2
مکانیسم های سازمانی
نوآوری در خوشه ها ومناطق شامل:
حوزه های تکنولوژیقطب های فن آوریخوشه های نوآوریپارک های علم و فن آوری و مناطق نوآوری-درقالب شبکه های دانش  ،مکانیسم های سازمانی و نهادی

خلق و کاربرد دانش از طریق فضاهای دیجیتالی و ابزار های آنالین برای ارتباطات و
مدیریت دانش
ایجاد فرهنگ فنی و رایج از طریق یادگیری جمعی در یک سیستم منطقه ای
ارتباطات صنعتی و دانشگاهی و اشباع و سرریز دانش
ارزش بخشی  به شبکه های نوآورانه و امکان همکاری بین اجزا نوآوری
تالش گروه ها و افراد در تعامل با یکدیگر  و به اشترا ک گذاشتن ارزش ها و هدف ها

نوآوری

فرآیندهای مشارکتی با هدف  تولید محصوالت جدید از طریق  فعل وانفعاالت
درون جوامع علمی درزمینه دانش ،نقش های مکمل و مهارت در طول زنجیره 
نوآوری،جریان اطالعات در میان تامین کنندگان ،تولیدکنندگان ومشتریان 

نوآوری همکارانه با تأ کید بر نقش جوامع و شبکه ها

ایجاد بسترهای الزم برای شکل گیری  خوشه های مجازی مجهز به ابزارهای مدیریت
آنالین
زمینه سازی برای ایجاد خالقیت ،مشتریان مجازی ،ابزارهای طراحی محصول
مشترک ،تحقیقات علمی در بازار داد وستدکاال  و ابزار بازاریابی
امکان استفاده از سیستم عامل های دیجیتال با هدف ارائه محیط های مشترک برای
توسعه محصول
 امکان هدایت گام به گام کاربر در جریان حل مشکالت و چالش های فراروی
شهرهای هوشمند از طریق شبیه سازی مراحل مختلف توسعه محصول جدید 

رویکرد جامع و کل نگر
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نقـــش
جهـــان

رفع چالش های فراروی خدمات شهر هوشمند 
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امکان تعیین ابعاد شهر هوشمند برپایه نوعی اولویت بندی( تعیین ابعادی که می 
بایست در ابتدای امر توسعه یابند و ابعادی که مستلزم استفاده بيشتري از منابع
محدود در دسترس هستند).

توسعه همه جانبه و متوازن 

رابطهدرونيبينسامانههاي هستهاي یکشهرهوشمند

ایجاد مهارت های خالقانه ،نهادهای نوآوری کننده ،شبکه های پهن باند و فضاهای
مشترک مجازی
بهبود رفاه شهروندان ،تسهيل جابجایي در شهر ،افزایش بهره وري ،صرفه جویي
در انرژي، ،بهبود کيفيت آب و هوا و مدیریت پویاي بحران ها و چالش های فراروی
جوامع شهری هوشمند
بسترسازی جهت ایجاد محیطی برای به اشترا ک گذاری اطالعات ،همکاری و خلق
تجربه های بدون مرز برای همه سا کنان در هر نقطه از شهر

راذگرثا یدیلک لماوع و اه هفلؤم رتسب رد اهرهش  یزاسدنمشوه یگنوگچ یواکاو و نییبت

امــکان پیشــبرد نــوآوری هــای مرتبــط بــا شــهر هوشــمند را
محقــق مــی ســازد ،کــه ایــن مهــم اغلــب در قالــب بهــره گیــری از
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
ذیــل ارائــه مــی گــردد.
در مجمــوع مــی تــوان نقــاط عطــف جــداول فــوق و مجموعــه
مــوارد مطروحــه در خصــوص چگونگــی هوشمندســازی
شــهرها را در قالــب مدلــی بــه شــرح زیــر ارائــه نمــود کــه درواقــع،
تکامــل یافتــه مــدل مفهومــی اســت کــه از برآینــد مؤلفــه هــا و
عوامــل مؤثــر در جریــان هوشمندســازی شــهرها ترســیم شــده
بــود.
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