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 چکیده

 حیات هاارتباطات از دور به آن یداللت دارد که فناور هایییآباد یتمفهوم شهر هوشمند بر ساختار، سامانه و هو

شهر  یکه بر معمار کند،یمقاله ابتدا مفهوم شهر هوشمند را ارائه م گسترده، یاتادب یبخشد. بر اساس بررس یم

 یرا با تمرکز بر فناور یااش ینترنت. بخش دوم اکندیم اکیدت شهر هوشمند هایحل راه در هاهوشمند و نقش داده

. مقاالت بر اساس کندیارائه م یتشهر هوشمند و امن یکاربرد یدر برنامه ها یااش ینترنتاستفاده از ا یا،اش ینترنتا

 یتوسعه ا -یپژوهش از نظر عمق مطالعه، کاربرد ینقرار گرفتند. ا یابیورود و خروج به مطالعه مورد ارز یارهایمع

هوشمند،  یمختلف شهرها هایجنبه یینکه با هدف تب یلدل یناست، به ا یفیاست و از نظر هدف پژوهش، توص

 یبود که در ابتدا فهرست صورتیناست. انتخاب مقاالت بد یدهانجام گرد یشهر یدارو توسعه پا یشهر یهوشمندساز

و انتخاب  یینمنظور تع و به یهتوسط پژوهشگر ته یاطالعات هاییگاهتمام مقاالت موجود در پا یدهو چک یناز عناو

پژوهش شدند.  یندطور مستقل از همه موارد وارد فرآقرار گرفتند. سپس مقاالت مرتبط به یمرتبط موردبررس ینعناو

برخوردار بودند وارد مطالعه  یخوب یفیتمقاله که از ک 14 یتمقاله به دست آمد و در نها 84جستجو، تعداد  یدر انتها

  شدند. یستماتیکمرور س
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 مقدمه

نام  ای بهخصوص پیشرفت گسترده در زمینه فناوری اطالعات وارتباطات با پدیدهی بهتکنولوژدر دنیای امروز با پیشرفت علم و 

دنبال دارد، از جمله  رو هستیم که ایجاد آن مزایای بسیار زیاد و غیرقابل انکاری بهروبه« شهرهای هوشمند»و « شهر الکترونیک»

ایجاد نظام اداری »اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی، که عبارت است از  10ی آن در جهت اجرای بند و اساسنقش مهم 

شهرها و کالنشهر، نوع جدیدی از مشکالت را تولید (. 1397باشد )پوراحمد و همکاران،می« روریصحیح و حذف تشکیالت غیر ض

کنند. مدیریت زباله، کمبود منابع، آلودگی هوا، نگرانی سالمت انسان، ترافیک و کهنگی زیرساخت مشکالتی در میان پایه فنی، می

زندگی در چارچوب چنین رشد سریع جمعیت شهری در سراسر جهان نیاز باشد. اطمینان از شرایط قابل می فیزیکی و مشکالت مواد

ها در سراسر جهان برای ن این چالش ها باعث شد بسیاری از شهردارد. ضرورت پیرامو شهر هوشمند به درک عمیق تر از مفهوم

مفهوم شهر هوشمند بر ساختار، سامانه و هویت (. 1400)حاتمی و همکاران،  ها تالش کنندهای دقیق برای مدیریت آنیافتن راه

ای زیستی، بیشتر ارتباطات و فعالیت آبادی هایی داللت دارد که فناوری ارتباطات از دور به آن ها حیات می بخشد. در این مجتمع ه

              های هندسی، ادراکی و مفهومی جدید پیدا ر نتیجه فرم ها و فضاها نیز قالبشوند؛ دهای متداول حقیقی و واقعی مجازی می

محله های کنند. برنامه ریزان و طراحان شهری با هوشمندسازی شهرها به دنبال حل مسائل و پدیده های شهری، طراحی می

هوشمند مسکونی، شبکه راه ها و مکان های همگانی هوشمند هستند. از مهم ترین موارد در شهرهای توسعه یافته و هوشمند، رابطه 

میان هوشمندسازی شهر و چگونگی بهره گیری از سیستم های نوین در این مسیر است تا منجر به کاهش مشکالت حمل ونقل 

 فناوری توسعه برنامه به جهان در الکترونیک و هوشمند شهر هایاز نخستین نمونه (. 1400ان، )صفاپور و همکار شهری می شود

 جهت آمریکا ساختار ملی زیر توسعه پروژه میالدی، 1993 سال در آن از پس گردد.می معطوف 1992 سال در اطالعات سنگاپور

 ساختار زیر توسعه طرح سال، این در نیز کره جنوبی شد. کشور اندازی راه و تدوین ،اطالعات و ارتباطات فناوری ساختار زیر گسترش

 1993 هایسال طی در نیز انگلستان و تایوان ژاپن، مانند کشورهایی کرد. آماده اجرا و ارائه را خود اطالعات و ارتباطات فناوری ملی

اما  نیست، دسترس در الکترونیک شهرهای ایجاد زمان از دقیقی تاریخ نمودند. دنبال زمینه این در کالنی را یهابرنامه ،1996 تا

باشد )حاتمی و همکاران، می مرتبط جهان در الکترونیک دولت توسعه و ایجاد زمان به شهرها این ایجاد طرح که داشت اذعان توانمی

 اثرگذاری و موفقیت یشافزا منظور به و ارتباطات، اطالعات فناوری توسط شده خلق هایفرصت روی بر شهری، (. درچنین1400

شود: اطالعات، تکنولوژی و مردم. این محورها شامل میشهر الکترونیک بر اساس سه محور مهم ساخته  «است. شده گذاریسرمایه

گردد. ی میو تکنولوژگردد که در واقع باعث فراهم آوردن یک تعادل بهتر بین مدیریت اطالعات تمرکز در مدیریت نوین اطالعات می

ریزی، هماهنگی، کنترل، آنالیز، پردازش، توزیع، استفاده و تأمین اطالعات تکنولوژی اطالعات در مدیریت شهری فرایندی از برنامه

برای  وب و اینترنت شبکه از که است الکترونیک و هوشمند، شهرهایی در هر شکلی برای حفظ وکاربرد منابع موجود است. شهرهای

مختلف  هایسازمان سوی از خدمات این .کنندمی را استفاده بیشترین های مختلفدر زمینه شهروندان به جامع و متنوع خدمات ارائه

 خدمات تمام به دسترسی طریق از آن که است سایت وب یک کاربر، دید از واقع در .شوندمی ارائه شهروندان الکترونیک به شهر

 از شهری و همه خدمات شودمی نامیده درگاه که است سایت وب یکفقط  دیجیتالى، شهر یک نمای تنها. گرددممکن می شهر

 هایفعالیت صرف انجام شهروندان وقت از ایعمده بخش سنتی که شهرهای برخالف. بود خواهد در دسترس سایت وب این طریق

 هایترافیک در معطل شدن خدمات، دریافت و کاال خرید طوالنی برای هایمسافت پیمودن ها،صف در نظیر انتظار مفید غیر و تکراری

باشند. هدف نهایی در از پیوندی جدایی ناپذیر برخوردار می شهر مجازی و شهر واقعی (. 1400)حاتمی و همکاران،  «شودمی سنگین

تولید توان استفاده فعال و همزمان بیش از یک کاربر از یک موقعیت شهری دانست که در آن ظرفیتی منعطف چنین فضایی را می

رود )مومنی های فیزیکی فراتر میمندی از خدمات دولتی و شهری از محدودیترسانی شهری و بهرهشود که سرعت و برد خدماتمی

الکترونیکی  شهرهای در مردم است. تالش و کار برای مطلوب الکترونیک و هوشمند، محیطی طورکلی شهر(. به1397و مودت، 
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بسیار  شهرها گونه این در وریهبهر و اقتصادی رشد و یافت خواهند استراحت خانواده و به رسیدن ،یحتفر برای مطالعه، بیشتری زمان

 است ایجاد واضح  امری بیشتر، مشاغل الکترونیکی با ایجاد شهرهای در مشکل بیکاری بود. حل خواهد سنتی شهرهای بیشتر از

 زمینه در داشت. خواهد دنبال شهر به برای سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، زمینه در را بسیاری تأثیرات الکترونیک شهر

 هزینه کاهش بازی، کاغذ کاهش اعتباری، هایکارت از گسترش استفاده الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، تجارت توسعه اقتصادی

 بخشی جهان نقاط سایر و همسایه کشورهای با شهر تجاری ارتباط و خارجی و داخلی گذاریبرای سرمایه زمینه ایجاد و خدمات ارائه

 خصوصی و عمومی از خدمات از استفادهآنها  رضایتمندی افزایش موجب شهروندان به بهنگام خدمات ارائه بود. خواهد آن از تأثیرات

آورد. می را فراهم امکانات عادالنه توزیع و بهنگام گیریرأی چنین هم و فراوان هنگام اجتماعات به و هاگروه تشکیل امکان و شده

رسانی،  اطالع سازی، شفاف از مثال طوربه که دارد دنبالبه را زیادی تأثیرات الکترونیک شهر نیز اجرای فرهنگی هایزمینه در

 و اخبار انتشار شهروندان، برای دیجیتالی هایرسانه انتشار امکان اختصاصی، و عمومی هایحوزه در شهروندان مجازی آموزش

بررسی متون نشان دهنده نگرانی (. 1400برد )اصغری و زائری،  نام توانرا می دیگری بسیار فرهنگی اثرات و هنگام به اطالعات

مهم و فزاینده جامعه علمی نسبت به این سه موضوع و همراهی آنها به عنوان حمایت از توسعه شهری است. بر اساس بررسی ادبیات 

شهر  و نقش داده ها در راه حل های شهر هوشمند را ارائه می کند، که بر معماری شهر هوشمند مفهومگسترده، این مقاله ابتدا 

شهر  کند. بخش دوم اینترنت اشیا را با تمرکز بر فناوری اینترنت اشیا، استفاده از اینترنت اشیا در برنامه های کاربردیتاکید می هوشمند

نقش مهمی در دو الیه اساسی برنامه های کاربردی شهر هوشمند، یعنی الیه های جمع  اینترنت اشیا. ارائه می کند امنیت و هوشمند

کنند، ستون های مرکزی ای فیزیکی و دیجیتال را تضمین میاده و خدمات دارند. از آنجایی که این دو الیه ارتباط بین دنیآوری د

همچنان نیازمند همکاری قوی  شهر هوشمند دهد که توسعهنشان می تحقیقات دهند. بررسی را تشکیل می شهر هوشمند پروژه های

جمع  محور، عمدتا مبتنی بر شهر هوشمند بین تحقیقات مبتنی بر فناوری شهر هوشمند، عمدتا مبتنی بر اینترنت اشیا، و تحقیقاتتر 

را با هم ترکیب  جمع سپاری است. این همکاری می تواند در پیشرفت های اخیر در زمینه سنجش جمعی که اینترنت اشیا و سپاری

(. در این بین، یکی از مفاهیمی که انتظار می رود با هوشمند شدن شهرها، دچار 1400)اصغری و همکاران، می کند، سودمند باشد

بر هوشمندسازی شهری   اینترنت اشیا در امر شهرسازی و مدیریت شهری است. بررسی تاثیر یشهر داریتوسعه پاهوم تحول شود، مف

در همه جای دنیا بعنوان  یشهر داریتوسعه پابا رویکرد نوین در توسعه پایدار شهری  از آن رو دارای اهمیت بسزایی است که مفهوم 

است. اکنون مسأله آن است که اگر پیدایش شهرهای دیجیتالی و هوشمندسازی شهرها از  ای در ادبیات شهرسازی مطرحمفهوم پایه

که مفهومی با ، ابعاد و جنبه های مختلف بر شهر و شهرنشینی، مدیریت شهر و زندگی در شهرها اثر می گذارد، بر روی مشارکت

در بستر شهرهای  توسعه پایدار شهریدارد و آینده چه تأثیری ، شمار در مدیریت شهری استهای بیو آوردهاهمیت بسیار باال 

توسعه پایدار شهری که در معنای عام خود رشد وگسترشی همه جانبه هوشمند و دیجیتال، چه تحوالتی به خود خواهد دید؟ از طرفی 

(پاسخگویی به 2و ( ارتقای کیفیت زندگی با لحاظ ظرفیت محیط زیست 1تناقض معنا می شود، با دو هدف عمده  و بدون تعارض و

نیازهای نسل حاضر بدون محدودیت برای آیندگان، تعریف می شود. اگرچه توسعه پایدار در ابتدا با بحث های محیط زیست آغاز شد 

اما از این حیطه پای فراتر گذاشت و در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به صورت جدی بیان گردید. در واقع مفهوم توسعه 

های متفاوتی از بافت مختلفی قابل بحث است و در مقیاس توسعه پایدار در سطوح دوده مشترک حوزه های ذکر شده است.پایدار مح

شود. توجه به این نکته که اصول پایداری، معیارهای ها و توسعه پایدار جهانی بیان میمحالت گرفته تا توسعه پایدار کالن شهر ها و

فکر کنید اما  ،ر جهت نیل به آرمان های پایداری، از اهمیت باالیی برخوردار است. شعار جهانیخشک و غیر قابل تغییر نیستند، د

     شود را روشن وان معماری بومی بدان پرداخته میمنطقه ای عمل نمایید به خوبی نقاط اشتراک معیارهای پایداری با آنچه به عن

       ها پیش، با نگاهی دقیق به بوم، منطقه و شرایط موجود آن، بهترین و تامل اینجاست که گذشتگان ما، قرنکند. نکته قابل می
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ترین راهکارها را جهت تعامل با طبیعت ارائه کرده و محیطی مناسب جهت پرداختن به جنبه های مختلف زندگی خصوصی و پاک

تواند به عنوان چراغ رسی این راهکارهای سنتی میاند. یقینا برای ذکر شده برای خود فراهم آوردههاجتماعی، پایدار و پویا در حوزه

های توسعه پایدار شامل تعادل مؤلفه .راهی برای تحقق معیار های پایداری، در معماری و شهرسازی امروز، مورد استفاده قرار گیرد

پایدار شهری متفاوت است  اکولوژیکی، بقای اقتصادی و عدالت اجتماعی است اما با توجه به اینکه مفهوم پایداری شهری و توسعه

مدت و در کوتاه مدت بسیار مؤثر خواهد بود و لذا ها برای تحقق امر پایداری شهری در طوالنیباید در نظر داشت که تحقق مؤلفه

وسعه توان برای تحقق هدف مذکور، مؤلفه خاصی را نسبت به مؤلفه دیگر برتری داد با این حال در نگاه اولیه، پایداری شهری و تنمی

های اساسی در موضوع پایداری شهری، موضوع محیطی شکل گرفت و در عین حال یکی از مسئلههای زیستپایدار بر اساس مؤلفه

توسعه پایدار شهری، رویکری جامع جهت  .(2021، 1)بنیتس و سیموئز استزیست و مشکالت و مسائل موجود در این حوزه محیط

های باشد. همچنین ریشههای انسانی میتحقق رفاه اجتماعی، اقتصادی و محیطی سکونتگاهبهبود بخشی کیفیت زندگی در جهت 

گردد. لذا اقتصادی در شهرها از منظر بوم شناسی بر می -نگرش توسعه پایدار با نارضایتی از منابع توسعه و رشد کالبدی، اجتماعی

اجتماعی  -باشد. براین اساس، به کارگیری مفهوم پایداری کالبدی میکنیم، مرتباً در حال تغییر و تحول جهانی که در آن زندگی می

دیدگاه نوین در توسعه شهری، نتیجه عدم موفقیت شهرها (. 1397د )مومنی و همکاران، باشریزی شهرها اقدامی ضروری میدر برنامه

سائل عمده در این زمینه بود. تخریب محیط در امر تأمین سکونت ایدهآل بود، چراکه تجارب به دست آمده در دنیا نشانگر برخی م

زیست شهری، فقدان عدالت اجتماعی و عدم مشارکت مردم در امور شهرها، وجود کاربریهای شهری از جمله معضالتی بودند که نیاز 

رهای مختلف پایداری توسعه شهرها چند سالی است که در شه .ساختها و روشهای جدیدی را در امرتوسعه شهری نمایان میبه ایده

به خصوص شهرهای توسعه یافته آغاز شده است که هدف عمده آنها توسعه شهرها است. این در حالی است که با افزایش مشکالت 

در اولویت سیاست های کشورهای توسعه یافته قرار گرفت و کشورهای در حال توسعه هم  توسعه پایدار دنیای مدرن، راهکارهای

اکنون در پی اجرای این راهکارها در جهت حل مسایل مختلف فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و با درنظر گرفتن پیامدهای 

ضاهای شهری در طول تاریخ نقش مهمی در زندگی ساکنان داشته و به عنوان مرکز ارتباط و تحول در شهرها اقتصادی هستند. ف

ممکن نیست،  توسعه پایدار کند. امروزه این حقیقت آشکار شده است که بدون داشتن شهرهای پایدار رسیدن بهعمل می

 (. 1394)عزیزیان و همکاران، به میزان وسیعی با شهر ارتباط برقرار می کند توسعه پایدار بنابراین

 روش 

 ,SIDهای اطالعاتی؛ ر بانکددر مجالت داخلی و خارجی موجود  شدهچاپهای در این مطالعه مروری سیستماتیک، از مقاله   

Iran Medex Pubmed Google scholar ,Cochrane, Scopus, Web of Science   Uptodate, 

Magiran,  نترنتیا یهادواژهیبا استفاده از کلعمده و  طوربهها استفاده شد. جستجوی مقاله 2000-2020 یهادر محدوده سال 

 IoT, smart city, sustainable urban Effective هاآن یسیو معادل انگلی شهر داریشهر هوشمند، توسعه پا ا،یاش

learning، .انجام شد 

ی و موثر بوده شهر داریشهر هوشمند، توسعه پا ا،یاش نترنتیادر راستای رویکرد  مطالعات یشامل تمامبه مطالعه ورود  یارهایمع 

 جهت و دادند انجام را مقاالت جستجوی زمانطور همبه پژوهشگر دو .دمرتبط با عنوان بو ریمطالعات غ زیخروج ن اریو معاست 

دادند. مقاالت بر اساس معیارهای ورود و خروج به  قرار مورد ارزیابی جداگانهطور به را مقاالت کیفیت مطالعه، و پایایی اعتبار شافزای

است،  یفیاست و از نظر هدف پژوهش، توص یتوسعه ا -یپژوهش از نظر عمق مطالعه، کاربرد نیا مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 است. دهیانجام گرد یشهر داریو توسعه پا یشهر یهوشمند، هوشمندساز یمختلف شهرها یجنبه ها نییکه با هدف تب لیدل نیبه ا

                                                      
1.  Benites & Simoes 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-o-Title-ot-desc/


 

 39/...شهر هوشمند هایدر پروژه ءیااش ینترنتبر ضرورت ا یمرور

 
های اطالعاتی توسط پژوهشگر ی از عناوین و چکیده تمام مقاالت موجود در پایگاهفهرستبود که در ابتدا  صورتنیبدانتخاب مقاالت 

مستقل از همه موارد وارد فرآیند  طوربهی قرار گرفتند. سپس مقاالت مرتبط موردبررسن مرتبط تعیین و انتخاب عناوی منظوربهتهیه و 

مقاله که از کیفیت خوبی برخوردار بودند وارد مطالعه  14 در نهایت مقاله به دست آمد و 84جستجو، تعداد  یدر انتهاپژوهش شدند. 

 مرور سیستماتیک شدند.

 

 یافته ها 

 در سال سنگاپور اطالعات فناوری توسعه یبرنامه به الکترونیک در جهان، دولت ایجاد جهت اساسی و کالن اقدام اولین

 زیرساختار جهت گسترش آمریکا ملی ساختار زیر توسعه پروژه میالدی، 1993سال در آن از پس گردد؛ می معطوف میالدی1992

 فناوری ملی ساختار زیر طرح توسعه سال، این در نیز جنوبی کره کشور شد؛ اندازی تدوین و راه ارتباطات، و اطالعات فناوری

 1996و  1992هایسال طی در نیز و انگلستان تایوان ژاپن، مانند کشورهایی.کرد اجرا آماده و ارائه خود را اطالعات و ارتباطات

 اما نیست؛ دسترس در الکترونیک شهرهای زمان ایجاد از دقیقی تاریخ .اند نموده دنبال زمینه این در را های کالنیبرنامه ،

همین  به .باشد می مرتبط جهان در الکترونیک دولت و توسعه ایجاد زمان به شهرها این ایجاد طرح که داشت توان اذعانمی

، 1دانست  )کولسنیچنکو و همکاران شهرها کالن برخی شدن الکترونیکی سرآغاز رویکرد را میالدی1990 یدهه توانمی دلیل

 بهره برداری مورد و شده احداث دنیا مختلف نقاط در شهرک هوشمند الکترونیکی و شهر 400 از بیش اخیر سالیان در(. 2021

 باشد، می کره جنوبی کشور از سئول شهر جهان، الکترونیکی شهر . برترین(1392ممتاز،  آجیلیان طوسی، است )ثائری گرفته قرار

 تصادفات و سوخت ترافیک، مصرف هوا، آلودگی شهر، این اندازی راه .شود می شهر ارائه این در آنالین خدمات نوع500 که

 ی نقشه به شهر در خودروها بیشتر ها وتاکسی یهمه .است داده کاهش شدت به نفری، ده میلیون شهر این در را رانندگی

 ایکره خانواده پنج هر از .کنند می انتخاب مناسب را مسیر ترافیکی، شرایط و خیابانها وضع شناسایی مجهزند و با الکترونیکی

 تلفن صاحب نفر نه سئول شهروند ده هر از و دسترسی دارند باال بسیار باند پهنای با اینترنت به خانواده سئول چهار شهر در

 قبل فراهم هایسال از سئول شهر در خودروها داخل و تلفن همراه طریق از تلویزیونی هایبرنامه تماشای امکان .همراه هستند

 می جهان شهرهای الکترونیکی جمله از دوبلین و دوبی کپنهاک، لندن، هلسینکی، میالن، سیدنی، توکیو، شهرهای .است شده

باشد. در سال سابقه میکنند. این مقدار شهرنشینی در تاریخ زندگی بشر بیبیش از نصف مردم جهان در شهرها زندگی میباشند. 

رود درصد رسید و انتظار می 29به  1950کردند، و این مقدار در سال درصد از مردم جهان در شهرها زندگی می 3میالدی تنها  1880

های زیادی را برای (. شهرنشینی در این مقیاس وسیع چالش2021، 2درصد برسد ) ساید و همکاران 70این مقدار به  2050در سال 

ها بنماید. با انقالب تواند کمک بزرگی در حل این چالشآورد که تکنولوژی ارتباطات و اطالعات میوجود میمدیریت شهری به

یابد. های شهری افزایش میها، ایمنی، امنیت و کارایی زیرساختیل دادهتحلآوری و مدیریت شهری و استفاده از این فناوری با جمع

سیم با تأثیر مستقیم در باال بردن کیفیت زندگی شهروندان و باال بردن و تکنولوژی اینترنت بیهای همراه، اینترنت استفاده از تلفن

ها و... شیوه زندگی شهری را دچار تحول امکانات و ابزارهای مدیریت شهری همچون کنترل شبکه حمل و نقل، کاهش آلودگی

 مدیریت آگاهی و شهر اطالعاتی در جامعه هایشاخص تحقق سطح ارتباطات به و اطالعات فناوری از استفاده نموده است. میزان

 و ابزارها دسترسی به امکان و اطالعاتی هایروش و کاربرد ابزارها در شهری مدیریت انگیزه استفاده، امکانات قابل از شهری

های پذیرنده در مواجهه با دارد. بیشتر کشورهای توسعه یافته )که دارای سیستم بستگی و ارتباطات اطالعات مدیریت هایروش

                                                      
1.  Kolesnichenko et al 
2 . Syed et al 
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کنند. اند و از آن استفاده میفناوری نوین هستند( منافع و خطرهای احتمالی فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربردهای آن را پذیرفته

ز امکانات های این فناوری اطالعات کافی ندارند و یا ابعضی از کشورهای در حال توسعه و یا فقیر نیز که در خصوص مزایا و فرصت

اند. کشورهایی نیز وجود دارند که از ماندگی شدهبهره هستند، در این زمینه دچار عقبکارگیری این پدیده بیاقتصادی الزم برای به

کنند و باعث تأخیر و یا مانع استفاده مردم یدئولوژیک به این پدیده نوظهور نگاه میانظر مالی مشکل خاصی ندارند، اما با رویکردی 

 ترین کاربردهایمهم ناپذیری به جامعه تحمیل گردد. ازشود خسارات جبرانشوند. متأسفانه این رویکرد موجب میور خود میکش

 از: عبارتند ایران شهری در مدیریت ارتباطات و اطالعات فناوری

 شهری اطالعات بانك(1

 ولی ترینساده .باشدمی مدیریت شهری در هافعالیت گیرترینوقت و تریناز مهم یکی اطالعات نمایش و پردازش گردآوری، ذخیره،

 نیازمند زمین کاربری بر که نظارت وسیع شهرهای در. است زمین اطالعات کاربری بانک شهرها، در اطالعاتی ترین بانکپراستفاده

 اطالعات هایسیستم در ایجاد که افزارهانرم یبرخ. گوید پاسخ نیاز به این تواندمی هارایانه از استفاده تنها دقت باالست، و سرعت

 ارائه شهرها در و توصیفی مکانی اتاطالع نمایش و تحلیل سازماندهی، ذخیره، برای ایگسترده امکانات شونداستفاده می جغرافیایی

 (1397)پارسا و همکاران، . کنندمی

 سریع گیری تصمیم (2

 اطالعات تبادل (3

 غیرحضوری خدمات ارائه (4

 عمومی آموزش (5

 های فیزیکی شهریافزایش مدیریت زیرساخت (6

باشد. استفاده از فناوری تسهیالت زندگی مانند آب و برق و... می ها، شبکه حمل و نقل، وهای فیزیکی شهر شامل ساختمانزیرساخت

ها را مدیریت کند. از مؤثرتری این زیر ساخت نحوآورد تا بهاطالعات و ارتباطات برای مدیریت شهری این امکان را فراهم می

کنند، اطالعات درصد انرژی بیشتری نسبت به ترافیک در مناطق غیر شهری مصرف می 50که ترافیک در مناطق شهری جاییآن

ن در تواند در کاهش ترافیک شهری و افزایش راحتی مسافراهای کنترل ترافیک( میسیستم حمل ونقل )برای مثال نصب دوربین

توان در موارد زیر استفاده یک میو ترافونقل عبور و مرور کمک شایانی کند. از فناوری اطالعات و ارتباطات در بهبود شبکه حمل

 و کمکشبکه،کنترل وسیله نقلیه  و کنترلهای ترافیکی،استراتژی مدیریت ترافیک سیستم جمع آوری و انتشار اطالعات و دادهکرد:

 (2021، 1گاوریولوویچ و میشرا) تم پرداخت الکتریکی)نظیر پرداخت هزینه پارکینگ(فنی به راننده، سیس

 حفاظت از محیط زیست (7

 حذف انتظار و صف (8

                                                      
1 . Gavrilović & Mishra 
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 مدیریت در سوانح طبیعی( 9

ها شود، عواقب بعد از آن و تصویر ناگوار از مرگ، خرابیها نفر از مردم در سراسر دنیا میهر ساله سوانح طبیعی منجر به مرگ میلیون

های باشد ولی خسارات و رنجپذیر نمیهای ناشی از آن بر کسی پوشیده نیست. دوری کردن از سوانح طبیعی همیشه امکانو رنج

گیری کاهش داد. یکی از وسیله مدیریت سوانح صحیح و با استفاده از ابزارهای مدیریتی به شکل چشمان بهتوناشی از آن را می

ی ارتباطات در تکنولوژباشد. پیشرفت ابزارهای مدیریت شهری در کاهش سوانح طبیعی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات می

ریزی و کاهش تواند نقش بسیار زیادی در برنامهکنترل از راه دور، تکنولوژی فضایی و غیره می ،GISصورت اینترنت، و اطالعات به

 درگیر شهروندان همگی و بوده خاص هایپیچیدگی دچار که امروزی شهرهای اثرات ناشی از سوانح طبیعی داشته باشد. در

 را اطالعات و هاداده موقع به و دقیق کارا، صحیح، رگیریکابه شهری، و نوین دقیق مدیریت و ریزیبرنامه هستند، هاروزمرگی

 این نماید.می خاصی اهمیت دارای را مقوله این هایشویژگی تمام با فضای مجازی و الکترونیکی محیط شرایطی چنین در .طلبدمی

 شرایط در شهروندان توسط هاداده و اطالعات کارگیریبه نقش که برخوردار است ایویژه جایگاه از و شده مضاعف زمانی اهمیت

 به اضافی سفرهای از اضطراری شرایط در اطالعات موقع به و مناسب جریان گیرد.می قرار مدنظر مجازی فضای طریق از بحرانی

 محیط شلوغی باعث فقط هابحران درآنها  حضور شاید که دور راه از تخصصی هایگروه پشتیبانی و کاسته دیده حادثه محدوده

 از ناشی اثرات کاهش به منجر و باشد، کاسته داشته همراه به مربوطه سازمان برای را شماریبی هایهزینه و گردیده دیده حادثه

 باعث هم آن که دیده حادثه محدوده به قربانیان خانواده حرکت از جلوگیری گردد. همچنین باعث منطقه در ثانویه حوادث و بحران

 گسترش از تنها نه سایت، وب روی بر ارسالی اطالعات و موقع به رسانی اطالع شرایطی چنین شود. در گردد، بیشتر هایتنش

 سازیتصمیم برای که مقتضی و مناسب زمان در دقیق و مناسب اطالعات گرددمی باعث بلکه کاهدرسمی می غیر موارد و شایعات

 (.2021، 1قرار گیرد )پانتی و همکاران آنان اختیار در است نیاز مورد مدیران و ریزانبرنامه گیریتصمیم و

 شهری هوشمند رشد نظریه

شهر هوشمند را می توان حاصل گسترش خدمات الکترونیک و گسترش فعالیتها در فضای مجازی شهری قلمداد نمود. در بسیاری 

 پژوهشگران استفاده شده است. دکتر از منابع، از شهر الکترونیک و شهر هوشمند به عنوان مفاهیمی یکسان در کنار هم توسط

 جدید سعی یک شهر هوشمند رشد»کند: یم تعریف اینگونه را تئوری این هوشمند شهری رشد زمینه در پژوهشگر استالی ساموئل

 اعمال هایروش شهری هوشمند رشد مدیریت و شهرها توسعه و گسترش منطقی کردن برای کنترل افسار و لگام یک مانند است،

 مسئله دادن وفق در سعی بلکه نیست رشد کردن دنبال محدود به هوشمند (. رشد2022، 2)بلینی و همکاران« هاستکنترل اینگونه

 کیفیت تواندمی توسعه چگونه که دهد آگاهی را مردم که این است تئوری اهداف این. دارد اجتماعی و اقتصادی و محیطی مسائل به

 آمده است. 1جدول شماره یایی است از جمله آنها در مزابخشید. رشد هوشمند شهری دارای  ارتقا را زندگی

 

 

 

                                                      
1 . Peneti et al 
2 . Bellini et al 



 1401تابستان/  هفتمفصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی / سال سوم/ شماره  /42

 
 

 : مزایای رشد هوشمند شهری1جدول شماره 
 محیطی اجتماعی اقتصادی ابعاد

 .دهدمی کاهش را توسعه هزینه های مزایا

 کاهش را عمومی خدمات هزینه -

 .میدهد

 .موثرتر نقل و حمل

 بیاال یطیمح یفیتک به که را صنایعی

 توریسم،(نمایند می اند حمایت وابسته

 .)غیره و کشاورزی

 یتقابل و نقل و حمل گزینه های

 رانندگان غیر برای را مخصوصاً حرکت

 .دهدمی توسعه

 .اجتماعی همبستگی

 حفظ را فرد به منحصر فرهنگی صنایع

 تاریخی، مکان های(می نماید 

 .)و غیره تجاری همسایگی

 را سالمتی و فیزیکی عملیات -

 .می دهد افزایش

 .هاسکونتگاه و سبز حفظ فضای  

 .هوا آلودگی کاهش

 .انرژی بازده افزایش

 .دهدمی کاهش را آبها آلودگی -

 .دهدمی کاهش را گرمایی جزایر اثر -

 

 اندیشمندان و صاحبنظران مطرح

  ی جامعه دوره، در سومین است، و تکنولوژیک دانش انقالب که دوم و نیز انقالب صنعتی از انقالب بعد از نظر کستلزکستلز؛ 

 انقالب براثر همگرایی 70 دهه اول یمهنو  60 دهه در اواخر جامعه این می کند، ظهور پیدا بر اطالعات ای و مبتنی شبکه

 ها مکان فضای او شهر از دیدگاه از نگاه .ایجاد شد داری سرمایه وتجدید ساختار فرهنگی های اطالعات، نهضت تکنولوژیک

 است. جریانها تغییر یافته فضای به

  عالقه ای با میچلمیچل؛ ( وافر حضورICT) فاصله، استبداد بر غلبه با که باور است این بر وی .کندمی دنبال شهرها در را 

 برقرار کنیم. ارتباط دیگران با زمان هر و جا هر در تا میدهد امکان ما به فناوری های نوین

  انقالب دو یادآوری ( با1980سوم ) موج او در کتاب .می کند توجه نوین دردوره اطالعات برتری فکرو قدرت به تافلر ویتافلر؛ 

 گسترش آینده، شخصیت الکترونیک، فرهنگ چون مباحثی از میداند و الکترونیکی انقالب درآستانه را جهان کشاورزی و صنعتی،

 و ... دارد. اجتماعی روانی، مسائل اقتصادی، محلی، برجامعه زیادی تأثیرات که گویدمی ی سخندموکراس

  اینترنتی  های سایت و نقش یدجد یشهرها این مدیریت مطالعات به شهر الکترونیک طراحی مفهوم بررسی بویتهمه بابویتهمه؛

اطالعات  نمایش-2 شهر، در عات اطال فناوری یریتمد-1 است: کرده بندی طبقه دسته سه در را ها وآن پرداخته درشهرسازی

 اجتماعی های مرزبندی با مرتبط تکنولوژیهای-3 ی،شهر

 و خیابان میدان، براساس شهری تقسیمات و شهر دروازه کردن بسته و باز مفهوم او نظر ویرلیو از پائولویرلیو؛  پائول 

 شود.می مکان و زمان برتغییر تکنولوژی مبتنی الکترونیک فضاهای معماری و میرسد پایان به محوری، بر مکان مبتنی معماری
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 دهای زیر رسیده است:الذا پژوهش به پیشنه

 یطراح یندفرا یفراهم ساز Codesign خدمات  یلو تحو یطراح ی،پرداز یدهمشارکت شهروندان در ا یو کاربرمحور برا

 ید.جد

 مشارکت شهروندان در شهر هوشمند  برایارتباط از راه دور،  یو ابزارها یوترهاهوشمند، کامپ هاییگوش توسعه کاربردهای

 یا.و پو

  یاییبه روز بودن شهروندان و پو برای یا،و پوهوشمند  یآنها در شهرها یعوس یبانیمراکز داده و پشتتوسعه و تقویت 

 .مشارکت فعال در شهر یجهسازمانها و در نت

 توسعه و و در نتیجه، ویژه  افزاریگسترش استفاده از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی با ارائة تسهیالت و امکانات نرم

 تقویت مشارکت شهروندان.

  یو حت یمشاوره، مشارکت، توانمندساز ی،آگاه یالزم برا یرساختز ین،و آنال ینمتنوع آفال افزارهاینرمبسط و توسعه 

 .یابه شهروندان در شهر هوشمند و پو هایمتصم یواگزار

 ارتباطات و اطالعات، به منزلة یکی از  هاییسطح اطالعات و آگاهی سیاسی شهروندان در بستر توسعه فناور یشافزا

 .یدار می باشد. توسعه پاارکان اساسی توانمندسازی 

  ارکان اساسی  به عنوانرونق مجله ها، کتاب های دیجیتالی و وبالگ ها، وب سایت ها، تاالرهای گفت وگوی دیجیتالی

 .ی می باشد.شهر داریتوانمندسازی توسعه پا

  یشهر داریتوسعه پا توسعة و تقویت جهت در کاتالیزوری به عنوان اطالعاتی، و ارتباطی هایحوزه هایپیشرفتحمایت از 
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  و لذا  های ارتباطی همچون تلفن همراه، اینترنت، پیامکتکنولوژیاقدام عملیاتی نهاد مدریت شهری در راستای توسعه

توسعه پایدار شهری،  نهایت، در و  احزاب و هازمینه برای ایجاد و توسعة هرچه بیشتر هم اندیشی ها و تشکلمهیا ساختن 

 ی پیگیری شود.به عنوان یک اولویت جد

  بتوانند  آن،مندی از شهروندان با بهرهمجازی، شرایطی فراهم شود که  اجتماعی هایشبکهبا توسعه توأم با نظارت مناسب

 گوناگون موضوعات با ارتباط در دیگران عقاید از و گذاشته درمیان دیگران با را خود هایرشنگ و افکار ها، ایده نظرها،

در قالب یک فرایند آموزشی، زمینه را برای تعدیل،  یمجاز یتبادل نظر در فضاهادر چنین حالتی،  .شوندآگاه  شهری

ل مهمی در توانمندسازی شهروندان، عام که کند می فراهم شهروندان هایاصالح و بهبود نظرها، ایده ها، افکار و نگرش

 است. مختلفبه ویژه در حوزه های 

  تعدیل، اصالح و  و افزوده شوداطالعات، آگاهی و دانش سیاسی شهروندان  ،و ارتباطیفناوری های اطالعاتی با توسعه

ساسی در فرایند توانمندسازی ا عوامل جمله از که صورت پذیرد شهروندان سیاسی هاینگرش و افکار ها،بهبود نظرها، ایده

 است. یشهر داریو توسعة پا

  جامعه شهری  در ارتباطی و اطالعاتی هایعه و گسترش فناوریتوسمدیریت شهری در طی یک برنامه مدون، نسبت به

توانمندسازی  به درنهایت شهروندی، جوامع دانش و آگاهی سطح اطالعات، میزان بر تأثیرگذاری طریق از اقدام نماید تا

 یجوامع شهردهد که ها نشان میچراکه بررسی .آنان نائل گردد پایدار شهریشهروندان و توسعة  یسیاسی و اجتماع

اطالعات و ارتباطات، شهروندانی با سطح اطالعات، آگاهی و دانش باالتری دارند،  یکه بواسطه توسعه فناور یهوشمند

 برخوردارند. یجمع یمشارکت یتهایو فعال یاجتماع یاز میزان توسعه یافتگی بیشتری در عرصه ها

 یشهروندوندفضایی را به مفهوم وسیع آن فراهم سازد. گیری و تحقق شهرمدیریت شهری باید بسترهای الزم برای شکل 

به  یابیدست یو از افراد برا گیردیسرچشمه م ی،اجتماع یفضا یو جمع یاز تصاحب فرد یاز لحاظ مفهوم ییفضا

  در جامعه داشته باشند. یشهر داریتوسعة پا یق،طر ینتا از ا یکندم یتالزم حما یتهایصالح

  حضور در ،گیریامکانات فناوری های اطالعاتی و ارتباطی در راستای سهولت تصمیم فراهم سازی بامدیریت شهری 

 .تأثیرگزار باشد هاگیریتصمیم در شهروندان تر فعال نقش و تر پررنگ

 ،شهروندان از حقوق مدنی خود،  ای کهباید به شهروندان کمک و آنان را هدایت کرد به گونه در عصر انقالب اطالعات

-تکنولوژیگیری از الزم است نهاد مدیریت شهری با بهره شوند. در این راستاکمیتی خویش، بیشتر مطلع همچون حق حا

فراهم آوردن تسهیالتی ویژه، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از این حقوق ضمن های پیشرفتة اطالعاتی و ارتباطی 

 .شود یشهر داریتوسعة پا گوناگون هایصهایشان در عر بیشتر هرچه مشارکت به منجر درنهایت و کندمهیا 

  حجم به شهروندان دسترسی افزایش با ارتباطی و اطالعاتی هایفناوریبرای حرکت به سمت شهر هوشمند و پویا، باید 

 شفافیت و گوییپاسخ افزایش و اطالعات ارائة به نهادها و هاساعته، با ملزم کردن سازمان24اطالعات به روز و  باالی

 .ایفا نمایند شهروندان نظارت در مهمی نقش خود، عملکرد

  چشم شهروندان توانند میتکنولوژی های اطالعاتی و ارتباطی، به منزلة ابزار و امکانی نوین، مدیران شهری با کاربست

را به وقایعی که در اطراف آنها اتفاق می افتد، گشوده و زمینه را برای تمرکز و نظارت بیشتر بر ابعاد مختلف فعالیت ها و 
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 یهااز داده یروشن یرو ارائه تصو ینفعانذ یبرا یتشفاف یا،در شهر هوشمند و پو .کنندعملکرد مسئوالن و سازمان ها فراهم 

 در اداره شهر است. یشهر داریسعة پاتو یشهر، رکن اصل

 سازی برای یک بخش قابل توجهی از تعامالت شهروندان و مدیریت شهری قابل سوق در فضای مجازی است. زمینه

ها و وظایف مدیریت شهری امروز در کالنشهرها است. چراکه به عنوان به گام در این راستا، از نقشحرکت تدریجی و گام

دهند  یکه در سطح شهر رخ م یو تصادفات یدادهادهد که رو یامکان را م ینها، به شهروندان ا کیشنیاپل یاتلفن مثال، 

فناوری های پیشرفتة اطالعاتی و  مشارکت داشته باشند. یشهر یها یسبا سرو یمبه شکل مستق یارا گزارش دهند 

تعامالت  یشرا فراهم کرده و به افزا یالتیو تسه امکانات شهروندان، هایمشورت و هاایده نظرها، از مندیارتباطی در بهره

اطالعات و ارتباطات، زمینه را برای برقراری  یفناورحتی  .شودیبا مردم منجر م یو نهادها همچون شهردار یتحاکم

 .نمایدیارتباطات سازندة ملت  دولت مهیا می کند و بدین گونه در شهروندان حس تعهد به جامعة خویش را تقویت م

شهروندان را ترغیب می کنند تا ایده ها و نظرهایشان را در ارتباط با مسائل و مشکالت جامعة خویش با دست نین همچ

 اندرکاران مربوطه، در میان بگذارند.

  شنهادها پی ها،ایده نظرها، دریافت برای بخشی الکترونیک دولت هایدر تمامی پروژه یا،در شهر هوشمند و پوالزم است

 را شهروندان که شود طراحی مجازی وگوی گفت تاالرهای همچنین باید در حد معقول و منطقی، .ایجاد شودو انتقادها 

 .کند ترغیب گوناگون هایزمینه در خود هایایده و نظرها بیان به

 کم یعتر،سر زیرا ،انجام شود هوشمند هاییکیشنبا استفاده از اپلشود نظرخواهی و مشارکت از شهروندان پیشنهاد می-

 کهیدرصورت و مشارکت جست. یاز شهروندان نظرخواه توانیم یو آسانتر در دفعات مختلف و در موضوعات شهر ترهزینه

خواهد  یشکنندگان افزاهوشمند و از راه دور باشد، تعداد مشارکت هاییستماز شهروندان با س هایو نظرخواه هاگیرییرأ

 هاتبلت یا هایگوش یکیشن،اپل یاوب و  ین،و آفال ینمختلف )آنال یها یوهبه ش باید و پویای تهران در شهر هوشمند .یافت

 ( شهروندان را به مشارکت خواست.کامپیوترها و

 منابع

نقش اینترنت اشیا و جمع سپاری در پروژه های شهر هوشمند،دومین کنفرانس بین (. 1400) اصغری، رحیم و زائری، فرهاد،

 .مهندسی، علوم و کسب و کارهای فناورانهالمللی تکنولوژی، 

،تاثیر هوشمند سازی شهر بر شاخص های توسعه پایدار منطقه 1397پارسا، پویا و دانشمندمالیری، فتانه و پورموسوی، سیدموسی،

 .شهرداری کرج،اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری،تهران 1

های شهر (. تبیین مفهوم و ویژگی1397شهرام. ) ،پشاه آبادی ،پارسا ،حسین ،حاتمی نژاد ،اهلل ،رامتک ،زیاری ،احمد ،پوراحمد

 58 شماره ،15 دوره ,باغ نظر .هوشمند

 قاتیابعاد و شاخص ها. تحق م،ی: مفاهداریشهر هوشمند پا(. 1400)محمد.  ی،مانیآلبرتو، سل ،پارویفرزانه، ز،افشار، ساسانپور ی،حاتم

 60، شماره 21. دوره ییایعلوم جغراف یکاربرد

حفظ حریم شخصی و امنیت در شهرهای هوشمند مجهز به اینترنت اشیاء،دومین (.  1400)صفاپور، پروین و نژاد مالیری، انیس،

 .کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر،اصفهان
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،بررسی توسعه پایدار شهری و تاثیر آن بر (. 1394) نوازلو، تیمور،کریمی نژاد، آرش و شا؛ غریبی، فرید ؛عزیزیان، محمد صادق

رشد اقتصادی و اجتماعی شهرها،کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه 

 به گذشته،تهران،

 یکهایو استفاده از تکن یاجتماع یاخص کالبدبر ش دیبا تاک یشهر داری(. سنجش توسعه پا1397. )اسیمودت, ال ،کورش ی،مومن

 .104-87(, 26)7, یطیو مطالعات مح ایکالنشهر اهواز. جغراف ی)مطالعه مورد یزیبرنامه ر یآمار
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