
 

 

تحول در حکمرانی محلی دولت ایران: مطالعه موردی هوشمندسازی شهر 
 تهران 

 1گارینه کشیشیان سیرکی 
 چکیده:

که بایستی در همه زمینه     ها از جمله حکمرانی تحول در حکمرانی یکی از ضروریات عصر حاضر است 
محلی نیز صورت پذیرد. در راستای این تحول البته، مشکالت و موانع بسیاری قابل مشاهده است. یکی 

اصلی بهاز  مدیریت شهری  فراروی  موانع  در ترین  مدیریت شهری  کالن شهرها، چندپارگی  در  خصوص 
تصمیم برنامهعرصه سیاستگذاری،  مسألهسازی،  است.  نظارت  و  هدایت  در ایریزی،  بیشتر  امروزه  که 

خورد، تعدد مراجع و نهادهای حوزه مدیریت شهری کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران به چشم می
که بدون مختلف مسئول با تأثیرپذیری از قوان کاری  ین موجود است. این قوانین، با ساختار و چارچوب 

کنند، ضمن ایجاد ناهماهنگی در سیستم حکمرانی محلی؛ توجه به سایر نهادها برای خود تعریف می
ها  کنند. برای دستیابی به حکمرانی مطلوب شهری به عنوان یکی از پایه های مختلفی را ایجاد میچالش

پایدا توسعه  اصول  نرخ  و  با  ایران  کشور  الگوی شهرنشینی  عنوان  به  تهران  در  درصد   85/93ر شهری 
ریل به سمت شهر هوشمند  بایستی  مدیریت شهری  و شهرنشینی،  درک  به  مقاله  دراین  گذاری شود. 

بررسی چگونگی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شهر هوشمند و حکمرانی مطلوب در مدیریت کالن شهر تهران 
که حکمرانی مطلوب نقش م بت و مؤثری در ارتقا  پرداخته و در هم ین راستا به این نتایج دست یافتیم 

شاخص تمامی  بر  و  دارد  هوشمند  شششهر  اقتصاد های  هوشمند،  مردم  یعنی  هوشمند  شهر  گانه 
هوشمند، حمل و نقل هوشمند، حکمروایی هوشمند، زندگی هوشمند و محیط هوشمند تأثیر م بت 
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که مورد بحث این حول در حکمرانی محلی با چالشداشته است. همچنین ت های بسیاری روبروست، 
 مقاله بوده است. 
گان کلیدی:  هوشمندسازی شهر تهران، الگوی حکمرانی مطلوب، موانع و   تحول در حکمرانی محلی،واژ

 های شهر هوشمندچالش
 

 بیان مسأله 
حکوم      عملکرد  سنجش  شاخص  عنوان  به  حالی  در  مطلوب  که تحکمرانی  است  شده  طراحی  ها 

می زندگی  شهرها  در  دنیا  کل  در  انسانی  جمعیت  از  اعظمی  موضوع قسمت  شهرنشین  انسان  و  کنند 
در حقیقت   است.  گرفته  قرار  روند حکمرانی  که  آنجایی  از  است.  هزاره شهرنشینی  میالدی  هزاره سوم 
کل دنیا سرعت فزاینده گرفته است و در این جشهرنشینی در  هش، پیشرفت انسان در عرصه ای به خود 
ها را در شهرها متحول ساخته است، راهبرد مدیریت شهرها نیز به تکنولوژی اطالعات شیوه زندگی انسان

ها  ها با خواستههمین روال دچار تغییر و تحول شده است. شهرها به عنوان محل تالقی عملکرد حکومت
ها در ستن بلکه مکانی برای آزمودن توانایی حکومتو رفتارهای شهروندان، امروز نه فقط مکانی برای زی

گیرد. در این راستا جدیدترین راهبرد مدیریتی های شهروندان مد نظر قرار میمدیریت بهینه خواسته
شهرها تحت عنوان شهر هوشمند ارائه شده است.  مهمترین تعریف موجود از شهر هوشمند، این شهر را 

که: یک   کند  گونه تعریف می  که سرمایهاین  گذاری در بخش نیروی انسانی، شهر زمانی هوشمند است 
کیفیت زندگی باالیی سرمایه اجتماعی و زیر ساخت از  و  و ارتباطات رشد داشته  های فناوری اطالعات 

در  پارادایم جدید  عنوان  به  باشد. شهر هوشمند،  گاهانه  آ آن  منابع طبیعی  و مدیریت  باشد  برخوردار 
توان آن را به صورت هایی مهم است که میبا پارادایم شهر الکترونیک دارای تفاوت  مدیریت کالن شهرها،

کرد:  ذیل بیان 
 های شهر هوشمند  و شهر الکترونیکتفاوت -1جدول 

 شهر هوشمند شهر الکترونیک عنوان 
 ابزار  هدف زیر ساخت های شبکه 
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می  1جفینگر         شهری  را  هوشمند«  »شهر  معاصر  متفکران  از  ذیل  یکی  ابعاد ششگانه  دارای  که  داند 

 باشد:
که این صنایع یا در  اقتصاد هوشمند به شهرهایی با صنایع هوشمند اشاره دارد،  :2ا اقتصاد هوشمند 1

و ارتباطات در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات فعالیت داشته و یا صنایعی هستند که فناوری اطالعات  
: توسعه اقتصاد هوشمند چهار هدف اصلی را پی می  .فرآیندهای تولید آنها جای دارد که عبارتند از گیرد 

منطقه فرصترقابت  به  دسترسی شهروندان  یا جهانی،  به حفظ جمعیت ای  کمک   ، کار و  کسب  های 
 روستایی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی. 

 
1. Giffinger 

2. Smart Economic 

 ابزار  هدف سیستم های ارتباطی 
ابزاری برای ارتقای کیفیت   ارائه خدمات بستری برای  فضای الکترونیک 

 خدمت رسانی
کاری   ادغام دولت و شهروند  بین دولت و مردم  حوزه 

ک های اصلی   نوآوری، خالقیت، هوش رقابتی  های فناوری زیرساخت مال
سرمایه فکری، دانش فکری یا زیر  زیر ساخت یا سرمایه فیزیکی وضعیت نهایی

 ساخت اجتماعی 
 چابکی و هوشمندی  صحتسرعت، دقت و   هدف

 کاوی تحلیل و داده انباشت اطالعات و افزونگی آن  سیاست اطالعاتی 
 جمع سپاری و وب تعاملی برون سپاری و پیشخوان  مدیریت
 هوشمند سازی  مکانیزه کردن سیاست
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های آورین مؤلفه به معنی فراهم آوردن زمینه جهت دسترسی عمومی به فنای  :1ا حمل و نقل هوشمند 2
های حمل و نقل جدید و استفاده از آنها در زندگی روزمره شهری است. هدف اصلی این شاخص سیستم

هایی مانند استفاده از وسایل نقلیه جدید است. قلمرو های ترافیکی و ایجاد فرهنگهوشمند، کاهش گره
های فناوری اطالعات و ارتباطات، استفاده از فناوری در امل موارد زیر است: زیرساختاین شاخص ش 

همراه،   اینترنت  از  استفاده  نفوذ  باند،  پهن  از  استفاده  باند،  پهن  پوشش  اینترنت،  از  استفاده  خانه، 
کز در شهره   2فای   –استفاده از تلفن همراه، دسترسی به اینترنت همگانی، نقاط دسترسی به وای   ا، مرا

 «. 3دسترسی به اینترنت عمومی و توسعه قراردادها با شرکت »رساننده خدمات اینترنتی 
های جدید برای حفظ و حراست از محیط زیست این مؤلفه به استفاده از فناوری:  4ا محیط هوشمند 3

اطالعات و ارتباطات اشاره دارد. محیط هوشمند دربرگیرنده عوامل: امنیت و اعتماد، استفاده از فناوری  
-به منظور بهبود امنیت عمومی، فرهنگ و هویت و نیز ابتکاراتی برای دیجیتالی کردن میراث فرهنگی می

 باشد.
هوشمند 4 شهروند  یک :  5ا  وجود  دانشگاهی،  مدرک  دارای  افراد  پرورش،  و  آموزش  شامل  مؤلفه  این 

، وجود مکانی برای اجرای طرح آموزشی،  دانشگاه در شهر های فراهم بودن فضا برای تزریق طرحهای 
های دیجیتالی، آموزش هایی برای ایجاد و توسعه کالسآزمایشگاهی به بازار تقاضا، آموزش مجازی، طرح

برنامهمادام اجرای   ، شرکتالعمر بین  همکاری  انسانی،  سرمایه  مجازی،  آموزش  دانش های  کز  مرا و  ها 
 شود.بنیان، تحقیق، توسعه و نوآوری می

گردآوری جنبه  :6زندگی هوشمند   ا5 کیفیت زندگی شهروندان بسیار به معنای  که به بهبود  های مختلف 
کند، از جمله فرهنگ، بهداشت، ایمنی، مسکن، گردشگری و غیره است. اهداف زندگی هوشمند کمک می

 
1. Smart Mobility 

2 . WI-FI 

3 .Internet service provider (ISP) 

4. Smart Environment 

5. Smart Citizen 

6. Smart Living 
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: دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی الکترونیک، مدیریت اطالعات بیماران، ا توماسیون و عبارتند از
هوشمند سازی. قلمرو زندگی هوشمند نیز شامل سالمت الکترونیکی، کارت سالمت الکترونیکی، خدمات 

های هشدار برای بیماران، دسترسی و شمول الکترونیکی آنالین پزشکی، کنترل خانه از راه دور یا سیستم
گروهو توسعه برنامه ، می های دیجیتالی برای   شود.های در معرض خطر

این مؤلفه شامل مشارکت سیاسی فعال، خدمات شهروندی و استفاده هوشمند   :  1ا حکومت هوشمند 6
کانالاز دولت الکترونیک می های ارتباطی جدید از باشد. عالوه بر این حکومت هوشمند به استفاده از 

توان مند میقبیل دولت الکترونیک و یا دمکراسی الکترونیک اشاره دارد. از جمله اهداف حکومت هوش
به توسعه فرایندهای جامع، ایجاد پل ارتباطی قوی میان نهادهای دولت و بهبود دسترسی به خدمات 

 ، کرد. )جفینگر  ( ۲۰۰۷اشاره 
آورد، در همین رابطه می که برای داشتن شهر هوشمند بایستی به حکمرانی مطلوب روی  گفت  توان 

 شود:محقق مییعنی در سایه حکمرانی مطلوب است که شهر هوشمند 
های  ارکان اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی، فقدان خشونت و اثربخشی دولت از شاخص -

کید بر ویژگی -های مشارکت در تصمیمحکمرانی مطلوب در بستر رکن حکومت هوشمند )با تأ
ویژگی بر  کید  تأ )با  مردم هوشمند  رکن  بودن حکمرانی(،  و شفاف  تکثر  گیری  و  های مشارکت 

گی انسجام اجتماعی( و رکن اقتصاد هوشمند )با  قومی(، رک کید بر ویژ ن زندگی هوشمند )با تأ
کید بر ویژگی تثبیت بین المللی(، تحقق می  ( 8: 1397یابد. )کشیشیان سیرکی، تأ

کنترل فساد از شاخص - کمیت قانون و  کیفیت مقررات و حا های حکمرانی خوب در تمام  ارکان 
بایست تجسم و تحقق ن اقتصاد و حکومت هوشمند، میارکان شهر هوشمند به خصوص دو رک

 ( 278: 1395یابند که خود باعث امنیت انسانی می شوند. )کشیشیان سیرکی، 
های اقتصادی، اجتماعی بر این اساس شهر هوشمند در عصر حاضر در راستای توسعه و رشد بنیان     

قابل تبیین است و جمهوری اسالمی و فرهنگی، در جوامع شهری و در قالب حکمرانی مطلوب شهری  
 ایران نیز از این امر مستثنی نیست.  

 
1Smart Governance 
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انگاره      اطالعات  انقالب  و شکل شهری عرضه شهرسازی عصر  بافت  الگوی ساخت،  را  های مختلفی 
سالمی طی  است.  ایران  در  هوشمند  شهرسازی  ضرورت  خود  این  که  شهر کند  موضوع  اخیر  های 

رح شده و تهران به عنوان مرکز ایران به عنوان اولین شهر هوشمند ایران هوشمند در ایران همواره مط
کارشناسان معتقدند این شهر هنوز با شاخص های نوین در این زمینه معرفی شده است. با این وجود 

شود. فاصله دارد و لزوم ارتقا تکنولوژی، ایجاد زیرساخت و بحث و تبادل نظر در این زمینه احساس می 
کالن ترین دغدغهیان تحقق شهر هوشمند در چارچوب حکمرانی خوب شهری از مهم در این م های 

به شمار می کالن شهری  در مدیریت  تهران  قالب  شهر  در  عنوان شهر هوشمند  به  تهران  ابعاد  و  رود 
جابه کمیت،  حا مردم،  طرفی، اقتصاد،  از  است.  تبیین  قابل  هوشمند  زندگی  و  محیط  جایی، 

، هدایت نوآوری شهری، رضایت دستاوردهای مورد ا نتظار از برنامه تهران هوشمند، توسعه شهری پایدار
کارآمد است. لذا این شهروندان، ارتقای مشارکت و شفافیت و همچنین نظام های مدیریت و خدمات 

های دولت ایران در هوشمندسازی شهرها با مطالعه موردی شهر تهران مقاله در پی آن است تا چالش
انجام نظریه   را  مبنای  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  در  هوشمند  شهر  تحقق  الزامات  بررسی  به  و  داده 

کیدی به شهر تهران( بپردازد و ضمن توجه به مسالۀ شهر هوشمند در قالب  حکمرانی خوب )با نگاه تأ
امر و نیز راهکارها و استراتژیگفتمان حکمرانی مطلوب، مشکالت و موانع پیش این  های  روی تحقق 

 روی این امر را تبیین نماید.پیش
 

 پیشینه پژوهش
( در مقاله »شتتتهر هوشتتتمند: شتتتهر تهران برای هوشتتتمندی«، چنین اعالم 2018پوراحمد و همکاران در ) •

کته یکی از مفتاهیم جتدیتد جهتت مقتابلته بتا چتالشمی کنونی شتتتتتهرهتا در عرصتتتتته برنتامتهکننتد  ریزی هتای 
که قابلیت کند و در این ی فیزیکی و مجازی را باهم یکپارچه میهاشتهری، توستعه شتهر هوشتمند استت 

 دهند. راستا تحقیق خود را انجام می
ای با عنوان »حکمرانی هوشتتتمند برای شتتتهر هوشتتتمند«، با هدف مشتتتخص  (، در مقاله2018موتیارا در ) •

های یک حکومت هوشتتمند، وضتتعیت  کردن شتترایط و وضتتعیت حکومتک الکترونیک با ستتنجش ستتنجه
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کترونیک در حکومت محلی که بخشتتتتی از یک شتتتتهر هوشتتتتمند استتتتت را، مورد پژوهش قرار حکمرانی ال
 دهد.می

هتای شتتتتتهر هوشتتتتتمنتد«، چنین اعالم ( در مقتالته »تبیین مفهوم و ویژگی2017پوراحمتد و همکتاران در ) •
هایی را برای توستتعه شتتهرهای قرن کوشتتند تا مدلریزان شتتهری در ستتراستتر جهان میدارند که برنامهمی

 ها و انتظارات جدید دنیای امروز توسعه دهند. یست و یکم به منظور پاسخگویی به خواستهب
( در مقاله »بررستتتتتی نقش ستتتتتاختاری حکمرانی خوب شتتتتتهری در ایجاد  2017روستتتتتتایی و همکاران در ) •

که برای هوشتتمندشتتهرهای هوشتتمند )موردی مطالعه: شتتهرداری تبریز(«، چنین بیان می ستتازی  دارند 
گردد. شهر می   بایست بستر مناسب در مدیریت شهری ایجاد 

(، در پژوهشتی با عنوان »شتهر هوشتمند و حکومت هوشتمند: مترادف یا 2016آنتوپولوس و همکاران در ) •
دارند که هدف پژوهش، بررستی کردن اصتطالح حکومت هوشتمند و مشتخص  مکمل؟« چنین اظهار می

که شتهر  ویستندگان در انتها به این نتیجه رستیدهکردن معنای آن در ارتباط با شتهر هوشتمند استت. ن اند 
 باشد.هوشمند یک مؤلفه تکمیلی است و بخشی از حکومت هوشمند می

ای با عنوان »مفهوم شتتهر هوشتتمند در قرن بیستتت و یکم«، خالصتته ( در مقاله2016ارمیا و همکاران در ) •
کنند. از منظر آنان  های آن را بیان میدهند و مشتتتتخصتتتتهکوتاهی از ارزیابی شتتتتهر هوشتتتتمند را انجام می

صتتنعتی شتتدن شتتدید و رشتتد فزآینده جمعیت در نواحی شتتهری چالشتتی برای مستتئوالن، مهندستتان و  
 ریزان شهری بوجود آورده است.برنامه

کاوی چگونگی هوشتتمندستتازی شتتهرها در بستتتر  2016موالیی و همکاران در ستتال ) • (، در مقاله »تبیین وا
کمؤلفته کتارگیری متدللیتدی اثرگتذار«، چنین بیتان میهتا و عوامتل  کته توجته و بته  هتای متنتاستتتتتب، از دارنتد 

کته می کثری منتافع دولتتجملته عواملی هستتتتتتنتد  هتای الکترونیتک و  بتایستتتتتت در راستتتتتتتای افزایش حتدا
گردند.  شهرهای هوشمند، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، لحاظ 

ها«،  ها و معرفهبندی مؤلفهنی خوب شهری در ایران: اولویت( در مقاله »حکمرا2016وند و علیان )آدینه •
کمیت قانون بر ستتایر مؤلفهچنین آورده که در راستتتای تحقق حکمرانی خوب، مؤلفه حا ها ارجحیت اند 

کارایی  دارد. ستپس مؤلفه مشتارکت و آنگاه مؤلفه های عدالت، شتفافیت، مستئولیت پذیری، پاستخگویی، 
گرفتههو اجماع پذیری در رتبه  اند.ای بعدی قرار 
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ها« اظهار (، در نوشتتتاری با عنوان »شتتهرهای هوشتتمند: تعاریف، ابعاد، عملکرد و نوآوری2015آلبینو در ) •
شتود ابهام درباره اینکه شتهر هوشتمند می دارد که همزمان که اصتطالح شتهر هوشتمند بیشتتر مطرح می

نای کلمه هوشتمند در بافت شتهرها  کردن معچیستت نیز بیشتتر شتده استت. هدف این تحقیق مشتخص
 های عمیق است. به واسطه رویکردی است که مبتنی بر مصاحبه

(، در پژوهشتتتتی با عنوان »حکمرانی یک شتتتتهر هوشتتتتمند: مرور ادبیات در باب حکمرانی 2015میجر در ) •
کردن یک مجموعه از   شتهر هوشتمند« به مباحث موجود دانشتگاهی در ارتباط با این موضتوع با تحلیل 

کردن متغییرهای آنها، ساختار میانتشاراتی، و دسته 51  دهد. بندی 
کنند، ولی هیچکدام به ابعاد موضتتتتتوع ها به نوعی پیرامون موضتتتتتوع ما بحث میالبته همه این پژوهش

هتای  هتای قبلی چتالشکننتد. هیچکتدام از تحقیقمورد بررستتتتتی متا از این منظرک مطرح شتتتتتده نگتاه نمی
کید بر مدل حکمرانی خوب، آنهم با مطالعه موردی شتتتهر  دولت ایران در هوشتتتم ندستتتازی شتتتهرها با تأ

 اند.تهران انجام نداده
  

 ضرورت تحقیق: 
همگام با توسعه شهرنشینی و تحوالت اجتماعی و اقتصادي شهرها در ایران، چه از نظر اجتماعی و     

که در بسیاري از موارد چشم میهایی به چه از نظر اقتصادي در زمینه زندگی در شهرها، نارسایی خورد 
گسترش شهرها و تبدیل آن به شهرهاي پرجمیعت و به صورت مسائل حاد خودنمایی می کند. رشد و 

حاشیه مسکن،  قبیل  از  شهري  مشکالت  و  مسائل  از  بسیاري  تا  شد  عاملی  میلیونی  و چند  نشینی 
ناآرامی شهري،  سکونتگاه و  ، فقر، هاي غیررسمی، جرایم شهري، خشونت  و قاچاق مواد مخدر اعتیاد 

مزاحمت زیست،  محیط  آلودگی  اموال مهاجرت،  تخریب  کاذب،  اشتغال  و  بیکاري  خیابانی،  هاي 
کار و خیابانی، حقوق شهروندي، عمومی)وندالیسم(، تهدیدات و ناامنی کودکان  هاي شهري، تکدي، 

 طالق و حمل و نقل شهري )ترافیک( به صورت حاد پدیدار شوند.  
در چنین شرایطی شهر هوشمند به عنوان یک استراتژی برای کاهش مشکالت تولید شده توسط رشد     

جمعیت شهری و شهرنشینی سریع مورد توجه قرار گرفته است. این امر در قالب حکمرانی خوب شهری 
یابد. حکمرانی خوب شهری اجازه همکاری، هایی همچون پاسخگویی و شفافیت تحقق میبا ویژگی
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کانالادل اطالعات، یکپارچهتب های ارتباطی جدید، از سازی خدمات و ارتباطات را مهیا و به استفاده از 
می اقدام  الکترونیک«  »دموکراسی  یا  و  الکترونیک«  »دولت  مهمقبیل  از  که  ضروریت نماید  های ترین 

،  تحقق »شهر هوشمند« به شمار می مند در جمهوری ( لذا الزامات تحقق شهر هوش1393رود. )کاستلز
روی توسعۀ شهری در ترین مباحث پیشترین و ضروریاسالمی ایران بر مبنای حکمرانی خوب از مهم 

رود. تحقق اینگونه از شهرها )شهر هوشمند( در جمهوری اسالمی ایران ابعاد مختلف آن به شمار می
اند، ای روبرو گردیدهیدهبخصوص در قالب کالن شهرهای آن و بطور خاص شهر تهران، که با مشکالت عد

کالن شهرهای در چارچوب مدل حکمرانی مطلوب و مؤلفه کم بر آن در راستای مدیریت نوین  های حا
گردید. در همین راستا تحول در حکمرانی محلی نیز جز ضرورت های اصلی بحث کشور ممکن خواهد 

 خواهد بود.
 

 چارچوب نظری:
ه به دو مبحث ضروری است، یکی حکمرانی مطلوب و دیگری در راستای چارچوب نظری مقاله حاضر اشار

که در اینجا به هر دوی این مفاهیم در ذیل چارچوب نظری خواهیم پرداخت.   شهر هوشمند 
 حکمرانی مطلوب: 

که از دو دهه قبل توسط بانک جهانی و صندوق بین      گانی  المللی پول با مفهومی نوین  از جمله واژ
دو مدیریت  ادبیات  تعاریف وارد  خوب  حکمرانی  برای  است.  مطلوب  حکمرانی  اصطالح  شد،  لتی 

گونه تعریف  کنفرانس حکمرانی، در بیانیه مانیل، حکمرانی مطلوب این  متعددی وجود دارد. در اولین 
نیازهای  می برابر  در  مسئول  مشارکتی،  دمکرات،  عادل،  پاسخگو،  شفاف،  سیستمی  شود: 

برنامه  Löffler, 2003, 165عامه.)  )( متحد  ملل  تعریف حمکرانی مطلوب UNDPتوسعه سازمان  در   )
کلیه سطوح و برای آن می کشور در  گوید: اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری به منظور اداره امور 
می  9 نظر  در  مسئولیتویژگی  شفافیت،  قانون،  کمیت  حا مشارکت،   : از عبارتند  که  پذیری،    گیرد 

تساوی   مداری،  اجماع  چشمپاسخگویی،  داشتن  و  بخشی  اثر  و  کارایی  انصاف،  استراتژیک و  انداز 
(UNDP, 1997 موضوع و هدف اصلی حکمرانی خوب دست یابی به توسعه انسانی پایدار است که در .)

، اشتغال کاهش فقر ، حفاظت و تجدید حیات محیط زیست بطن آن بر  زایی، تأمین معاش، رفاه پایدار
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کید میو رشد و توانمند سازی بانوان ت در این رویکرد به جای (  183:  1390)سامتی و همکاران،  شود.  أ
کید مکانیکی بر خصوصی ، بر ضرورت پرداختن به حقوق   تأ کارهای بازار سازی یا تسری سلطه ساز و 

ها، پاسخگو ساختن حکومت، افزایش شفافیت، افزایش سطح مشارکت  متقابل شهروندان و حکومت
کید میواقعی و توسعه نهادهای مدن ( همچنین سازمان ملل متحد این  Pourezzat, 2009شود. )ی تأ

 کند.ها را بدین شکل مطرح می ویژگی
 

 
 

 های حکمرانی خوب از نظر سازمان ملل متحد ها و شاخصویژگی -1نمودار 
 

 :  حکمرانی مطلوب دارای شش شاخص است که عبارتند از
کشور در این شاخص به مفهوم  اعتراض و پاسخگویی:   - توانایی شهروندان یک  و درجه  میزان 

ای که ریس دولت، حکومت یا  تعیین و انتخاب دولت خود است، یا به عبارتی دیگر میزان و درجه
کشور از طریق انتخابات آزاد از سوی مردم انتخاب می  شوند.سایر افراد دارای مقام سیاسی در 

مال سرنگونی یک حکومت و نظام سیاسی  این رکن بیانگر احتثبات سیاسی و فقدان خشونت:   -
آمیز است. عمده بحث این شاخص مربوط به تروریسم و  از طرق غیرقانونی یا ابزارهای خشونت

کشور بیشتر   خشونت است. بر اساس این شاخص هر چه احتمال نبودن ثبات سیاسی در یک 
ثبات سیاسی بیشتر از  کشوری  و هرچه  برخوردار  باشد نشان دهنده حکمرانی ضعیف است  ی 

 (Ernst & Hart, 2007کند. )باشد در زمینه حکمرانی خوب امتیاز باالتری را کسب می
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دولت:  - بخشی  صالحیت  اثر  بوروکراسی،  کیفیت  عمومی،  خدمات  کیفیت  شاخص  این  در 
حکمرانان شهری و میزان استقالل خدمات شهری از فشارهای سیاسی مدنظر است. همچنین 

که دولت در برابر این  مشی  کیفیت تدوین و اجرای خط های عمومی و دولتی، و میزان تعهدی 
کانون ارزیابی قرار میسیاست  (Kaufmann et al., 2002: 14گیرد. )ها دارد در این شاخص در 

کنترل قیمتکیفیت مقررات:   - ها، نظارت بر سیستم بانکی و مواردی از قبیل  در این رکن، مفهوم 
گیرد. به عبارت ب و کار به منظور توسعه تجارت مد نظر قرار میعدم تحمیل فشار بر صاحبان کس 

که سبب  دیگر منظور این شاخص قابلیت دولت در تدوین و اجرای سیاست  ها و مقرراتی است 
شود. حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در های بخش خصوصی میگسترش حضور و فعالیت

سیاست اجرای  نشان اثر  دولت  سوی  از  شده  تدوین  )  های  دارد.  بهتر  حکمرانی   Austrianاز 
Development Agancy, 2011) 

کمیت قانون:   - که تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعیحا آنها  اند و میاین  توان به اجرای 
شود. در این شاخص به ویژه اجرای قراردادها، احتمال اطمینان داشت با این شاخص ارزیابی می

کم  غیرخشونتآمیز و  وقوع جرم های خشونت ، اثر بخشی و قابلیت پیش بینی عملکرد محا آمیز
( است.  نظر  مد  جامعه  یک  در  روشKaufmann et al., 2002, 19قضایی،  رکن  (  اثرگذاری  های 

: حمایت از حقوق مالکیت و حسن اجرای قراردادها، توسعه   کمیت قانون بر توسعه عبارتند از حا
کارآفرینی.  بازارها و 

فساد:   - پرداختفراوکنترل  بخش انی  این  در  تأمل  قابل  کارها، جنبه  انجام  اضافی جهت  های 
را شامل می از نفوذ  است. به عبارت دیگر فساد، رفتاری  آن افراد صاحب قدرت  که در پی  شود 

برند. این شاخص  خود در بخش دولتی به عنوان مزیتی در راستای منافع شخصی خود بهره می
 (Avram, 2014گیرد. )سادهای بزرگ را در بر میهم فسادهای جزئی و کوچک و هم ف

کید دارد      کت بین ستته بختتش دولتتت، نهادهتتاي متتدني و بختتش خصوصي تأ حکمراني خوب بر شرا
تري اداره خواهد شد و از این  که به سبب آن امور عمومي و مسائل عمومي به شتکل صتحیح و بهینه
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، زمینتته تحقتتق حکمراني خوب را در ابعاد اقتصادي،  رو ارتباط صحیح و تعاملي سه بخش یتتاد شتتده
 ( 5: 1396سازد. )حشمت زاده و همکاران، سیاسي و اداري فراهم مي

 شهر هوشمند: 
که ICTدور )راه  از   ارتباطاتو اطالعات  بر استتتاس فناوری   استتتت شتتتهریهوشتتتمند،   شتتتهر      دارد  ستتتعي  ( 

ریزی، برنامهطریق از شتتهروندان نیازهای  فعالیت، پاستتخگوی  و   زیستتتهای  شتتیوه کردن  ضتتمن دگرگون
 فرهنگي، توزیعو طبیعي منابع  مکاني، حفظحسدادن  ترقي برایجوامع نوستتتتازی و توستتتتعه طراحي، 
کولوژیکي  یکپتارچگي    افزایشتوستتتتتعته،  مزایتای  و  هتا  هزینتهعتادالنته   و نیز    متدتبلنتدو    کوتتاههتای  دورهدر  ا
معتبر   روشبه مستتتتکن و  اشتتتتتغال  نقل،و حملهای  گزینه دامنهتوستتتتعه طریق از زندگي  کیفیت  افزایش
که نظارت و  55:  1388باشتتد. )ضتتمیری،  نحو مطلوببهمالي  ( همچنین شتتهر هوشتتمند، شتتهری استتت 

ها، ها، ریل، مترو، فرودگاها، تونلهها، پلهای حیاتی آن، از جمله جادهادغام شتتتترایط همه زیرستتتتاخت
، ارتباطات، آب، برق، حتی ستتتاختمان های  ریزی فعالیتستتتازی منابع آن، برنامههای بزرگ، بهینهبنادر

که های امنیتی بهتر مینگهداری و تعمیرات پیشتتگیرانه آن، و نظارت بر جنبه گیرد در حالی  تواند انجام 
کثر خدمات به شهروندان داده می  ( Hall, 2000ود. )شحدا

ارائه   2007یکی از تأثیرگذارترین تعاریف در ادبیات دانشتتگاهی توستتط دانشتتگاه صتتنعتی وین در ستتال       
که به خوبی در حال اجرای راه های رو به جلو در خصتوصتیات  شتده استت. »شتهر هوشتمند، شتهری استت 

ند، اقتصتتاد هوشتتمند و  گانه )مردم هوشتتمند، تحرک هوشتتمند، حکمرانی هوشتتمند، زندگی هوشتتمشتتش
که در ترکیبی هوشمند از دارایی گاه ها و فعالیتمحیط هوشمند( است،  ، مستقل و آ های سرنوشت ساز

های  ( در تعریفی دیگر شهری که زیرساخت11:  1396شود.« )پوراحمد و همکاران، شهروندان ساخته می
زیرساخت کسب و کار را به منظور  های اجتماعی و  های فناوری اطالعات، زیرساختفیزیکی، زیرساخت

( بنابراین Harrison et al, 2010باشتد. )کند شتهر هوشتمند میتقویت هوش جمعی شتهر به هم وصتل می
های موجود به صتورت هوشتمندانه و هماهنگ  شتهر هوشتمند به معنی استتفاده از همه منابع و فناوری

، قابل سکونت و یکپار کز شهری پایدار  (Barrionuevo et al, 2012چه است. )به منظور توسعه مرا
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  ضرورت ایجاد شهرهای هوشمند
های احتمالی میالدی به عنوان راهکاری برای مقابله با آسیب  ۹۰جنبش شهر هوشمند که از اوایل دهه       

کتور اساسی را به عنوان پیش زمینه و ضرورت ایجاد آتی ایجاد و مورد مفهوم گرفت، چهار فا سازی قرار 
: شهرهای هوشمند مطرح می  نماید که عبارتند از

 گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی -1
کوسیستم است که خطرات بیشماری برای جامعه ایجاد  تغییرات آب و هوایی به وضوح نتیجه تغییرات ا

گرمایش های اقتصادی بر آن مؤثر است.  کند و صدمات ثانویه نظیر تأثیرات بالیای طبیعی و فعالیتمی
گرم های سهمگین میزمین باعث افزایش دمای سطح اقیانوس و در نهایت منجر به ایجاد طوفان شود. 

گلخانه گازهای  کره زمین و تغییرات آب و هوایی رابطه نزدیکی با  کسیدکربن و متان ای مانند دیشدن  ا
که غالبًا توسط فعالیت های صنعتی تولید می  (Hitachi, 2013)شوند. دارد 

  افزایش جمعیت -2
گفته سازمان ملل متحد افزایش جمعیت از سال   ( به    ۵/ ۲)  ۱۹۵۰بر طبق  میلیارد در سال   ۷میلیارد نفر

میلیارد نفر در   3/9مؤید این نکته است که جمعیت جهان به    ۲۰۵۰ها در سال  بینیرسیده که پیش  ۲۰۱۱
در Prospects The  Revision,2008, UN, World Population, 2009حال افزایش است. ) کشورهای  ( در 

کرده حدود میزان جمعیتی که در شهرها زندگی می  ۱۹۹۰توان گفت در سال  حال توسعه، براساس آمار می
 ۲۰۵۰درصد خواهد رسید که این میزان در سال    ۵۱به    ۲۰۲۰ها در سال  بینی درصد بوده که طبق پیش  ۳۵
(. این بدین معنا است که دو IBM, A vision of smarter cities, 2009درصد قابل گمانه زنی است ) ۶۷به 

کرد.   سوم جمعیت دنیا در شهرها زندگی خواهند 

  افزایش شهرنشینی -3
جمعیت شهری   ۲۰۲۰شهرنشینی به سرعت در حال افزایش است، سازمان ملل متحد تخمین زده در سال  

گرف  % مردم دنیا  ۷۰حدود    ۲۰۵۰ت و در  در اقتصادهای در حال رشد از جمعیت روستایی پیشی خواهد 
( کرد.  زندگی خواهند  ( شهر Prospects The  Revision,2008, UN, World Population, 2009در شهرها 

: زاغه ها، آلودگی هوا، کمبود نشینی متوجه تأثیرات منفی در مقابل افزایش آن خواهد بود، مشکالتی نظیر
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کافی ت کمبود انرژی، ترافیک، ظرفیت نا صفیه آب و فاضالب در شهرها قابل مشاهده است. از سویی آب، 
کم و پیری جمعیت مواجه  کشورهای توسعه یافته با مشکالت جدیدی نظیر فشردگی شهرها و نرخ تولد 

  هستند.

 تقلیل منابع طبیعی  -4
ک و تجدیدپذیر یکی از مهمترین پیشتقلیل منابع طبیعی و کاهش انرژی  یجاد ها پیرامون ازمینههای پا

کنده انرژی در قالب ایجاد  و رسیدن به انرژی  Microgridsشهرهای هوشمند است. از این منظر تولید پرا
ک بدون آسیب های محیطی از نظر اندیشمندان دور نمانده است. همچنین بحران های تجدیدپذیر و پا

کنترل و   که با استفاده از ابزارهای  کمبود آب شیرین موضوعی حیاتی است  مدیریت آب به صورت آب و 
کاماًل هوشمند و با کمترین میزان خطا در دستور کار قرار گرفته است، از این رو تقلیل منابع و آماده شدن 

  (Lebeck,  2014تواند ما را به سمت ایجاد شهرهای هوشمند هدایت نماید )با هر گونه آسیب در آینده می
عوامل        عنوان  به  فوق،  عامل  از چهار  در شکلهر یک  گیری جنبش شهرهای هوشمند نقش اصلی 

کلیدی را ایفا می کند  داشته است، اما ظهور تکنولوژی به عنوان بازیگر اصلی در ظهور این مفهوم نقش 
(.2008  Hollands,زیرساخت رو  این  از   .)( فیزیکی  ای  شبکه  Boulton, Brunn, & Devriendt, 2011)های 

سیم و های فرستنده بی(، نقاط دسترسی همگانی )دستگاه Wi - Fi های)کانال های فیبر نوری و شبکه
گرا مورد نیاز شهر هوشمند است. )ها( و سیستمکیوسک   Anthopoulos & Fitsilis, 2010)های اطالعات 

کرد، مجموعهاما در برپایی شهرهای هوشمند تنها نمی از عوامل توان به تکنولوژی بسنده  ای پیوسته 
ی، زیرساختی، طبیعی، سیاسی در ایجاد این گونه از شهرها مؤثر هستند. از این رو عواملی سازمانی، انسان

کید بر نقش زیرساخت انسانی، سرمایه  ,Boulton, Brunnهای انسانی و آموزش در توسعه شهری )مانند تأ
& Devriendt, 2011  .به عنوان یک ضرورت در بررسی عوامل انسانی مورد مطالعه است ) 

(، بلکه شهر هوشمند در Caragliu & Del Bo , 2018شود )شهر هوشمند تنها در تکنولوژی خالصه نمی     
پی ایجاد مردمی هوشمند است و این مفهوم حاوی اطالعاتی همچون آموزش، تکثر قومی و اجتماعی، 

 ,al.,   Giffinger  2007بینی و درنهایت مشارکت در زندگی عمومی است.)پذیری،خالقیت،جهانانعطاف
etهای هوشمندانه به وسیله مردمان خالق خواهد داشت. در حل( بنابراین شهر هوشمند اشاره به راه
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، سازمانکنار این موارد می کار کسب و  کرد،  گیرا معرفی  ها، و توان آموزش را به عنوان یک عامل جذاب و 
-( از اینInitiative, 2002شوند. )های متفاوت جذب محیط های آموزشی پویا و خالق میافراد با پیشینه

از مردم به عنوان سرمایهو، شهرها میر  از بایست  و  کمک بگیرند  های انسانی در جهت هوشمندسازی 
( کنند.  پرهیز  فناوری  زمینه  در  کورکورانه  این ,Hollands, 2008تقلیدهای  توجهی  قابل  حد  تا  امروزه   )

که برای داشتن شهری موفق، چگونگی تعامل با مردم  یافته و به رسمیت شناخته شده  موضوع گسترش
آوری اطالعات، پرورش کارگران عاملی است حیاتی، آموزش و اقدامات تمرینی باید به توسعه مهارتهای فن

ها و صنایع  در مدارس، سازمان  ITدانش آموخته، تسهیل محیط های یادگیری اجتماعی و بهبود آموزش  
 ( عدهCairney & Speak, 2000بیانجامد.  پیش(  که،  هستند  عقیده  این  بر  نیز  جامعه ای  ایجاد  شرط 

مدیریت  و  هوشمند  محیط  هوشمند،  زندگی  هوشمند،  اقتصاد  هوشمند،  نقل  و  حمل  هوشمند، 
کار در بدنه شهری و در شهرداریهوشمند، تخصص ها است.  گرایی مسئوالن و تغییر فرآیندهای انجام 

که موفقیت شه پذیر نیست و وابسته به ر هوشمند تنها با سرمایه و تکنولوژی امکانآنان بر این نظرند 
گروهی تحت لوای حکمرانی خوب شهری است.    رهبری جامعه و همکاری درون 

ها و سته عامل هوش، نوآوری در هوشتمندستازی شتهرها، سته مؤلفه مردم، عوامل نهادی و زیرستاخت      
اند، هوش شتهری از یکپارچگی سته عامل هوش رفته شتدهو یکپارچگی به عنوان عوامل کلیدی در نظر گ

کتته 1397شتتتتتود. )آریتتامنش،  فردی، هوش جمعی و هوش مصتتتتتنوعی ایجتتاد می ( این در حتتالی استتتتتتت 
آوری های دیجیتالی نیز به عنوان تستهیل کننده هوش انستتتتتتتتانی و جمعی عمل  ها و فتتتتتتتنزیرستتتتتتتتاخت

انداز نمایند. داشتن چشمو جوامع ایفا می  نموده و نقش کلیدی را در جریان هوشمندستتتتتازی شتتتتتهرها
کافی نیستتتت و اقدامات در زمینه قانون گذاری، ستتتیاستتتت و  هوشتتتمند برای هوشتتتمندشتتتدن به تنهایی 

 تحول سازمانی مورد نیاز است.
کمیتت قتانون و مشتتتتتارکتت نستتتتتبتت بته دیگر مؤلفته        کیتد بر مؤلفته حتا هتا در حکمرانی خوب بنتابراین تتأ

کمیت قانون و مشتارکت پایین، اصتلییمؤثرترند. کاستت ترین چالش برای حکمرانی خوب شتهری  های حا
کثر مشتتتتتارکتت در جتامعته   کته حتدا در ایران استتتتتت؛ در نتیجته متدیریتت شتتتتتهر بتایتد بتا این ایتده آغتاز شتتتتتود 

کمیتت قتانون بر مشتتتتتارکتت در میتان بته کمتر شتتتتتود. اولویتت مؤلفته حتا وجود آیتد تتا ترجیحتات ستتتتتیتاستتتتتی 
کته یتک هتای حکمرامؤلفته نی خوب شتتتتتهری قتابتل مشتتتتتاهتده استتتتتت زیرا در یتک بستتتتتتر قتانونمنتد استتتتتت 
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ها نیز در بستتتتری به تواند وضتتتعیت در حال بهبودی را برای خود تأمین کند. دیگر مؤلفهشتتتهرداری می
کنند. به نظر مینام قانون کمیت قانون پیشتتتران بر ستتتایر مندی استتتت که معنا پیدا می  رستتتد مؤلفه حا

ر هوشتتمند اما کاالی لوکس، فرصتتت و موقعیتی نیستتت بلکه ضتترورت حکمرانی آینده  هاستتت. شتتهمؤلفه
 شهری بوده که باید صورت پذیرد. 

 های شهرهای هوشمند ها و مشخصهمؤلفه
 Caragliu & Del Boبطور خالصه آورده شده است: ) 2های شهر هوشمند در نمودار ها و ویژگیمؤلفه     

, 2018 ) 

 
 ( Caragliu & Del Bo , 2018ها و خصوصیات شهرهای هوشمند )مؤلفه -2نمودار 

 های تحقق الگوی حکمرانی مطلوب در ایجاد شهر هوشمندچالش
که عمدتًا مبتنی بر چهار مسأله  انتقادات و چالش      های متعددی بر سر راه حکمرانی خوب قرار دارد 

گون، به صورت زنجیره های  دیگر مرتبط و درهم تنیده هستند، چالشوار به یکاصلی است که از ابعاد گونا
به رهبران سیاسی، جابه با اهداف فردی اندازه دولت، عدم دسترسی شهروندان  جایی اهداف جمعی 

که از مهمآمیز نهادها و سازمانهای ذیسیاستمداران و ماهیت منازعه های ترین چالشنفع در حکومت 
، با رفع هر یک از این چالش روند. به بیان دقیقاصلی اجرای الگوی حکمرانی خوب به شمار می ها،  تر

 شود.ها و موانع فراهم میشرایط برای حل دیگر چالش
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 های تحقق حکمرانی مطلوبچالش  -3نمودار 

 نشان خواهیم داد. 4ها و الزامات شهر هوشمند را در نمودار شماره در این قسمت ضرورت
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 ( 1397الزامات شهر هوشمند، مأخذ: برگرفته از مقاله پوراحمد و همکاران ) ها و ضرورت  -4نمودار 

 
 اهدا  ایجاد شهر هوشمند در ایران

هدف نهایی ایجاد شهر هوشمند در ایران و همچنین در سایر نقاط جهان ارائه خدمات هوشمند در      
 ,.Ojo et alیر نقاط جهان)های حیاتی شهری است. نگاهی به پروژهای شهر هوشمند در ساکلیه قابلیت

می2014 مجموع  در  ولی  است؛  مختلف  اهداف  دهنده  نشان  شهر  (  ایجاد  اهداف  از  را  زیر  موارد  توان 
کربن.    -1هوشمند در ایران برشمرد:   گاز  تأثیرگذاری فناوری   -۳وری انرژی.  دستیابی به بهره  -۲کاهش 

زمینه و اطالعات در توسعه صنایع خاص)در  (.  چندرسانههای  ارتباطات  یا صنایع دانش محور  - ۴ای 
کنین.   کیفیت برای سا .    -۵دستیابی به محیط زندگی با باالترین   - ۶توسعه فضاهای سبز در درون شهر

کیفیت زندگی   -۷های اطالعاتی پیشرفته قابل دسترس،  توسعه زیرساخت دستیابی به رشد اقتصادی و 
همزمان.   طور  .    -۸به  پایدار جوامع  گروهتضم  -۹توسعه  میان  اجتماعی  سازگاری  مختلف ین  های 
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کنین.   کدام به   -۱۰سا که هر  تکامل شهر به عنوان آزمایشگاه زندگی به منظور بهبود مستمر و پیوسته، 
 نوبه خود دارای اهمیت هستند.

کید بر تهران( چالش  های شهر هوشمند در ایران )با تأ
ند در ایران و شهر تهران به شرح ذیل است، های پیش روی ایجاد شهرهای هوشمترین چالشمهم     

های مشترک  ها جهانی هستند و برخی نیز اختصاصی هستند، در ابتدا چالشالبته برخی از این چالش
 در ایران و جهان را بر خواهیم شمرد. 

پذیری و عدم توان یکسان شهرها برای رقابت در مقیاس جهانی با توجه به پیوستگی جهانی رقابت  -1
  (.Cosgrave & Try foras,  2012ا )شهره

پروژه  -2 اجرای  برای  ضروری  مالی  توان  ) عدم  هوشمند  شهر   & Giffinger , Haindlraier,    2010های 
Krammar)  

کارهای سیاسی ) -3   (& Hodgkinson , 2011  Nam & Pardبافت پیچیده و نیاز به همراهی دستور 

کوچک لزومًا تضمینهای نوآورانه و تحوالت در مقیپروژه  -4 گستردهاس  تری کننده تحقق مؤثر در سطح 
 (.  Pike Researtch,2011 از شهر نیست. )

گرفتن نیازها و اولویتگذاریامکان شکست در سرمایه  -5  Caragliu, A. & Delهای محلی )ها و نادیده 
Bo, 2012,  Walters, 2011, Giffinger, Haindl, & Kramar, 2010.) 

کنین یا سرمایه )ت آهسته پروژهپیشرف  -6  & ,Yusofها به خاطر مسایل بودجه و شکست در جذب سا
Van Loon, 2012, Nordin, 2012, Brooker, 2008.) 

های اجتماعی از قبیل تواند باعث یک نگاه محدود نسبت به ارزشوری میتمرکز منحصر بفرد بر بهره  -7
 (Bria, 2012., Lind, 2012)انسجام اجتماعی و کیفیت زندگی شهر و ابعاد پایداری شود 

های فناوری مستلزم ریسک است. راه حل یکسان ممکن است برای تمام شهرها مناسب تکرار راه حل  -8
(  ,Pike Research, 2011.,Sassen,2011., Ratti & Townsend, 2011,  Townsend, Maguireنباشد. 

Liebhold, & Crawford, 2010) 
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کوسیستم، پیچیده مردم، نهادها و سهامداران، نیازمند تالش بسیار برای سازماندهی، نظم و انضباط   -9 ا
 (Ratti & Townsent,2011) است.

تواند قدیمی و منسوخ باشد و مانع تحقق چشم انداز  های شهرهای هوشمند موجود میزیرساخت  -10
 (Pentikousis, Zhu & Wang, 2011)هر هوشمند شود. ش

شهرهای موجود دارای مشکالت زیادی هستند که برای دریافت سهمی از منابع در شهرها در رقابت  -11
استراتژی نیست.  ممکن  هوشمند  شهر  یک  ابعاد  همه  به  پرداختن  بنابراین  پایه  هستند.  بر  باید  ها 

 بندی باشد.  اولویت

های اجتماعی در میان گروهای جمعیت، دانش و دسترسی نابرابر ات اجتماعی )نابرابریخطر اختالف  -12
قطب تقویت  و  اجتماعی  شکاف  گسترش  دیجیتال،  )شکاف  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  گرایی به 

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

هایی از جامعه را تداوم ضاهای سایبری نابرابری در درون بخشهای فناوری و پیچیدگی فپیشرفت  -13
  (Neves, 2009. Townsend, et al., 2010) می بخشد. 

گردآوری اطالعات شخصی، امنیت، نظارت و   -14 مسایل و مشکالت مربوط به حفظ حریم خصوصی و 
 (,Bria,  2012,  Haque, 2012کنترل بیش از اندازه بر شهروندان )

 ,Al dama-nalda, et al, Alawadhi , et al ,فقدان کارکنان آموزش دیده و ضرورت به روز رسانی مکرر )  -15
2012,   2012, ,Chourabi , et al ) 

عدم دسترسی برابر همگان به فضای مجازی و عدم اطمینان از صحت حجم زیاد دادها و اطالعات.   -16
(2009 ,Neves) 

کاماًل متنوع و پیچیده هستتتتتند. تعدادی از این های  به عبارت دیگر چالش    ایجاد شتتتتهرهای هوشتتتتمند 
کارآیی، پایداری، ارتباطات، ایمنی و امنیت بین همه شتتتهرهای هوشتتتمند جهان چالش ها شتتتامل هزینه، 

 مشترک هستند. 
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های طراحی توسط عواملی از جمله محیط طبیعی، سیاست دولت، انجمنهای اجتماعی و این چالش
اد میاقتصاد  میاره  هوشمند  شهر  طراحی  در  عامل  مهمترین  هزینه  هزینه شوند.  شامل  هزینه  باشد. 

اولیه شهرهای هوشمند است. اما هزینه بهره  طراحی و هزینه عملیات است. هزینه طراحی یک هزینه 
هزینه میبرداری  نیاز  مورد  هوشمند  شهر  حفظ  برای  که  است  شهر  ای  یک  وجود  اینکه  برای  شود. 

کم باشد. در عین حال هزینه بهرههوشمند   کم موجب ميامکان پذیر باشد هزینه طراحی باید  -برداري 
سازی هزینه شود که شهرها بتوانند در بلندمدت با کمترین بودجه در یک شهر هوشمند کار کنند. بهینه

می هوشمند  شهر  یک  در  سیستم  یک  حیات  چرخه  طول  باشد. در  برانگیز  چالش  مشکل  یک  تواند 
شود، همچنین راندمان باالتر هزینه دمان بهره برداری از شهرهای هوشمند یک چالش مهم تلقی می ران

کربن و ضایعات دهد و پایداری شهر هوشمند را بهبود میعملیاتی را کاهش می بخشد. کاهش در انتشار 
کارآیی و همچنین کاهش هزینه بهره  برداری ضروری است.  شهری جهت افزایش پایداری و 

سازی شده، با  در همین راستا شهرهای هوشمند باید حین تضمین پایداری بلندمدت با هزینه بهینه     
ناموفقیت و  بالیا  برابر  در  باید  هوشمند  شهرهای  باشند.  سازگار  نیز  جمعیت  باشند. رشد  مقاوم  ها 

تباطات یا قطع برق، ها می توانند به دالیلی در سیستم، مانند خرابی در فناوری اطالعات و ارناموفقیت
های مختلف شهرهای هوشمند توانند منجر به شکست مؤلفهایجاد شوند. بالیای طبیعی همچنین می

ها مورد توجه قرار گیرند تا شهرهای هوشمند  شوند. در هر طراحی شهر هوشمند باید این بالیا و ناموفقیت
کنند. ط پیدا  بهبود  شرایطی  از چنین  زمان  کمترین  در  در شهرهای به سرعت  عملیاتی  هزینه  و  راحی 

این چالش تأثیر  قرار میهوشمند تحت  از شرکتها  های هوشمند،  گیرد. به خاطر استفاده مؤثر خیلی 
پذیر مانند انرژی خورشیدی و انرژی پذیر است. منابع انرژی سبز و تجدید ایجاد شهرهای هوشمند امکان

کننده باشند.باد می  توانند بسیار کمک 
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 چالش های منتخب در طراحی شهر هوشمند  - 5دار نمو

 
که از آن کالنشتتهرهای ایران نیز دارای مشتتکالت بی شتتماری مرتبط با کالن شتتهرهای بزرگ جهان هستتتند 

کرد: جمله می  توان به موارد ذیل اشاره 
فرای  و امکخنخت  اوقخت ،  و ستخزهخ  ییر ماخز ستخت ، آلودگی هوا و محیط زیست ، حمل و نقل و ترافیک

( همچ ین  یییتت  1395هتتخ  متتد ریتت  رتتتتتنر  دن ا رار هستتتتت  تتد    ردلو،  جز چتتخل   محتتدود تیریحی
مد ری  رتنر  دن اجرا،، مکتک ت دنور رتنر   مخن د مستکن، ریکخن ، حخرتین نکتی ی و زاین نکتی ی،  

ر هورتم د دن ا رار و  هخ  رتن دیگر چخل ، از  ام ی ، ترا م و رتوویی و تممین دنآمدهخ  اخیدان ررا  رتنر
 تنرار هس  د 

کشتتتتور ایران و بزرگ  7/14نفر جمعیت و   ۸۶۹۳۷۰۶ترین شتتتتهر کشتتتتور ) با شتتتتهر تهران به عنوان پایتخت 
( و به عنوان بزرگ ترین قطب جاذب جمعیت در کشتور  ۲۰۱۶درصتد از جمعیت شتهر نشتین کشتور در ستال 

 )2016ین شهرهای کشور ایران برخوردار است.  و همچنین با توجه نقش فراملی آن از جایگاه خاصی در ب
,Statistical Center of Iran) 
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 چالش های تحقق شهر هوشمند در تهران
گیری از خدمات فاوا برای رفع افزایش روز به روز جمعیت تهران و ضتتتتترورت بهره عالوه بر موارد ذکر شتتتتتده

کنین آن، یک برنامه ن رو هوشتتمندستتازی شتتهر تهران یک طلبد. از ایریزی ستتیستتتماتیک مینیازهای ستتا
گریزناپذیری با نوع ضتتتترورت و نیاز تلقی می شتتتتود. هوشتتتتمندستتتتازی شتتتتهرها در ستتتتراستتتتر دنیا به صتتتتورت 

کته در مورد تهران نیز بجز موارد ذکر شتتتتتده در بتاال همچنتان 1397هتایی مواجته استتتتتت، )حقیقی،  چتالش  )
 وجود دارد. 

 د تنرارفقدار مد ری  یکپخنچن رنر ، دن رنر هورم  -1
 تنرار ن ز ، تصمیم گیر ، اجرا و نظخنت، دن رنر هورم دفقدار دیدگخه   نکنر  دن ررنخمن -2
 هخ  هورم دسخز  و تعیین محدوده هورم دسخز ت ظیم اهداف و سیخس  -3
هخ  ناهبرد  هورتتتم دستتتخز  تعیین مخخطرات هورتتتم دستتتخز  تنرار و ای  نیخز آر تعیین م لین -4

 تنرار
 های شهر هوشمند در تهرانتعیین زیرساخت مناسب چالش -5
 ن ز  و اجرا  هورم دسخز تعیین نق  و وظخیف ذی یعخر دن ررنخمن -6
ک گذان  اط عخت و دان ، دن رنر تنرارعدم تمخ ل دس گخه -7  هخ و ننخدهخ ررا  بن ار را
 عدم مکخن    خفی رنروندار دن رنر تنرار -8
 تهرانگذاری خارجی در شهر نیاز به سرمایه -9
 تهرانها و الزامات حقوقی در شهر محدودیت -10
 نیاز به ارتباط تجاری تهران با کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان -11
 مینه هوشمندسازیهای دنیا در زگیری از تجارب سایر شهرها و شرکتنیاز به بهره -12
کید بر انتقال دانشضرورت استفاده از روش -13  های جهانی و تأ
 لزوم استفاده از نوع نگاه دانش بنیان در ایجاد شهر هوشمند در تهران -14

خواهد. زیرا شتتتهر و شتتتهروند همواره با هم در  شتتتهر هوشتتتمند قبل از هر چیزی شتتتهروندان هوشتتتمند می
امری فراتر از حضتور صترف شتهروندان نیاز دارد. بنابراین باید یک راهبرد    تعامل اند. یک شتهر هوشتمند به

که براستاس آن منافع طرح نه تنها شتامل حال کل شتهر بلکه شتامل تک  ارتباط با شتهروندان تدوین شتود 
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تک شتهروندان شتود. برای م ال شتهروندان ممکن استت در مقابل هوشتمندستازی تهران مقاومت نشتان  
این موارد تغییر سبک زندگی و الگوی مصرف و مسائل مربوط به آیندگان است. ساختار  دهند زیرا یکی از 

یتتک شتتتتتهر هوشتتتتتمنتتد بتتایتتد ابتتتدا در بتتدنتته جتتامعتته و در زنتتدگی روزمره شتتتتتهرونتتدان قرار بگیرد. بنتتابراین  
کته رفتتار و ستتتتتبتک زنتدگی مورد نظر در بین ستتتتتتازمتان کننتد  هتای مستتتتتئول بتایتد طوری جتامعته را هتدایتت 

ستتتازی  های شتتتهر هوشتتتمند تهران، چالش فرهنگپدیدار شتتتود. بنابراین یکی دیگر از چالش شتتتهروندان
ای مهم برای متخصتصتان شتهر هوشتمند  ستازی برای استتفاده از فناوری مستألهخواهد بود. مستأله فرهنگ

که در حوزه فرهنگ هوشمند جای است. شهر هوشمند به تبع همین موضوع نیاز به فرهنگ سازی دارد 
  دارد.

 
 شهر هوشمند و حکمرانی مطلوب شهری در تهران

ای بر حکمرانی بر شهرهای هوشمند است، به عنوان ابزاری امروزه حکمرانی الکترونیک که خود مقدمه   
گیرد. حکمرانی قدرتمند جهت تسریع و دسترسی سریع به حکمرانی مطلوب شهری مورد توجه قرار می

های اطالعاتی و ارتباطی در راستای منحصر شدن بر عرضه فناوریالکترونیک و استفاده بخش عمومی از  
تصمیم در  بیشتر  مشارکت  به  شهروندان  تشویق  مؤلفهخدمات،  افزایش  و  پاسخگویی، گیری  های 

نتایج  اساس  بر  است.  هوشمند  شهر  به  رسیدن  راهکارهای  جمله  از  دولت  در  اثربخشی  و  شفافیت 
ابزاری ق درتمند جهت دسترسی به حکمرانی مطلوب شهری بایستی پژوهش، شهر هوشمند به عنوان 

کم، یکی از محدود و موثرترین راه گر نگوییم تنها راه، دست  گیرد و به بیانی، ا های تحقق مورد توجه قرار 
کاربست شهر هوشمند است. شاخص تواند های هوشمندسازی شهری که میحکمرانی مطلوب شهری، 

 توان به صورت نمودار ذیل نشان داد: ران تأثیرداشته باشد را میبر حکمرانی مطلوب شهری در شهر ته
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 های هوشمندسازی شهری تأثیر گذار بر حکمرانی مطلوب شهری در شهر تهران: شاخص 6نمودار 

 
 
 
 

 گیری: نتیجه

های  های نوین بایستی در اولویتتحول در حکمرانی محلی در عصر حاضر با توجه به تحوالت فناوری    
این تحول، داشتن شهرهای هوشمند بسیار حیاتی میدولت گیرد. در  قرار  نماید. ساخت یک شهر  ها 

هوشمند هوشمند نیازمند اقداماتی یکپارچه در سطوح مختلف شهرداری و بافت اجتماعی است. شهر  
کل که هدف آن مقابله با چالشیک مفهوم  های اخیر ارائه برداری از فرصتهای معاصر و بهرهنگر است 

گسترده در شده توسط پیشرفت های فناوری اطالعات و ارتباطات و شهرنشینی است. علیرغم ادبیات 
این در  عمومی  اجماع  و  واضح  و  روشن  درک  یک  هنوز  مفهوم شهر هوشمند،  و  بارمورد  ندارد  وجود  ه 
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کردهمحققان حوزه که برخی فناوریهای مختلف علمی محتوای متنوعی را پیشنهاد  های اند. به طوری 
مهم حداقل  یا  تنها  عنوان  به  را  دادههوشمند  قرار  نظر  مد  هوشمند  شهر  جزء  عدهترین  دیگر اند،  ای 

کرده را پیشنهاد  بر این بتعاریفی  از فناوری است و  که فراتر  کار نیست. اند  که اتخاذ فناوری پایان  اورند 
ها با نیازهای آنها تواند در شهرها برای توانمندسازی شهروندان از طریق تطبیق این فناوریها میفناوری

گیرد.   به جای تطبیق زندگی آنها با الزامات فناوری مورد استفاده قرار 

اساسی هستند. همچنین فرآیندها و اینکه ها برای مفهوم شهر هوشمند محوری و  داشتن زیرساخت      
کاری مهم هستند و در نهایت چشمچگونه یک شهر هوشمند به وجود می اندازها برای آید در تعاریف 

اقتصاد هوشمند، حکمروایی  برخوردار است. یک شهر هوشمند باید  از اهمیت بسزایی  آینده بهتر نیز 
ند، زندگی هوشمند و نحوه تعامل بین آنها را هوشمند، تحرک هوشمند، محیط هوشمند، مردم هوشم

کافی نیست و اقدامات در زمینه پیش کند. اما داشتن چشم انداز برای هوشمندشدن به تنهایی  بینی 
است.   نیاز  مورد  سازمانی  تحول  و  گذاری، سیاست  کشورهای  برنامهقانون  در  ریزی شهرهای هوشمند 

حلی مطمئن برای مرتفع نمودن یمی به منظور ایجاد راههای عظگذاریدهد که سرمایهمختلف نشان می
 مشکالت ناشی از شهرنشینی و زیست محیطی صورت پذیرفته و همچنان مورد نیاز است. 

کمک       های نهادی و سازمانی و ایجاد ساختاری شفاف در داخل دولت شهرهای هوشمند به واسطه 
گرفتهلب برنامهتصمیم به ایجاد راهبرد و چشم انداز مشخص در قا که سرمایههای بلند مدت  گذاری اند 

کشورهای های فنی، تکنولوژیکی، انسانی، مشارکتی، توانمندسازی مردمی در افق و چشمدر بخش انداز 
کلیدی پیششود. با وجود چالش مختلف و بخصوص ایران به وضوح دیده می رو های متعدد و موانع 

کشورها و از جمله ایران بر   که تمامی اقدامات تمامی  سر یک مورد اتفاق نظر وجود دارد و آن این است 
کنین مد نظر قرار داده شود.  انجام شده در کانال سودمندی برای شهروندان باشد و بیش از پیش رفاه سا

های فنی و مدرن ترکیب شود محصولی بی نقص با این رویکرد مترقی و خردمندانه زمانی که با زیرساخت
کارها و  تحول در ساز  بدون  مهم  این  و  داد  را تشکیل خواهد  مردم  برای  مفید  و  اجرا  قابل  ی عملیاتی 

پذیر نخواهد بود. بنابراین تحول در حکمرانی محلی که خود زیرمجموعه تحول در حکمرانی است، امکان
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تواند قدمی مؤثر در همین های محلی میحکمرانی بسیار ضروریست و در ذیل آن تحول در حکمرانی
 راستا ارزیابی شود.
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