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چکیده
آنچه یک شهر را بهسمتِ هوشمندی پیشميبرد ،صرفاً استفاده از ابزار الکترونیک و سیستم ارتباطاتي آن شهر نیست؛ بلکه نحوۀ برنامهریززی و
استفاده از این ابزار درجهتِ ارتقای سطح کیفي زندگي شهروندان یک شهر است .هدف شهر هوشمند افزایش کیفیت زندگي شهری با رویکزرد
توسعۀ پایدار است .ایدۀ ایجاد شهرهای هوشمند که بحث جدیدی در برنامهریزی شهری است ،در دو دهۀ اخیزر مطزر شزده و مللفزههزای آن
بهطورِ کامل مورد تعریف و شناسایي قرار نگرفته است .هدف و نوآوری تحقیق حاضر ،طزر تووریزک شزهر هوشزمند و شناسزایي مللفزههزای
زیرساختي آن است .در این پژوهش رویکرد کار بنیادی بوده و با استفاده از روش توصیفي -تحلیلي ،شناسزایي مللفزههزای زیرسزاختي شزهر
هوشمند در مدیریت شهری شهرداری تبریز بهعنوانِ هدف تعریف شده است .در مرحلۀ اول بهمنظورِ تبیین موضوع و شناخت مللفهها براسزا
ادبیات و پیشینۀ تحقیق 71 ،مللفه مورد شناسایي قرار گرفت .سپس درجهتِ اولویتبندی و دستهبندی اهمیت مللفههای مذکور بزا پرسزش از
متخصصان فنّاوری اطالعات و هوشمندسازی شهرداری تبریز به تعداد  71خبره براسا

مدل تحلیل سلسلهمراتبي ( ،)AHPمللفزههزای اصزلي

استخراج شد .نتایج بر اهمیت  9دسته از عوامل ترکیبي در ایجاد شهر هوشمند تأکید دارد که عبارتاند از :مدیریت و سیاست (عوامل نهزادی)،
منابع انساني و سرمایۀ اجتماعي (عوامل انساني) و فنّاوری اطالعات و ارتباطات (عوامل فنّاوری) .در مرحلۀ دوم برای شناسایي دقیقتر و ارزیابي
معیارها برای هر دسته از عوامل ،زیرمعیارهای مرتبط شناسایي شد و با تکمیل  61پرسشنامه توسط کارشناسان خبرۀ شهرداری تبریزز ،اهمیزت
هریک از موارد براسا

مدل تحلیل شبکه ( )ANPمورد ارزیابي قرار گرفت .نتایج ارزش عوامل مدیریت و سیاسزت بزا مقزدار  ،1/319عوامزل

انساني و سرمایۀ اجتماعي با مقدار  1/613و عوامل فنّاوری با مقدار وزن  1/741را نشان ميدهد .تحلیل زیرمعیارها حاکياز آن اسزت کزه بزرای
تبدیل ظرفیتهای شهر هوشمند به زیرساخت ،مي بایست تغییر ساختاری و رویکردی در عوامل نهادی صورت پذیرد .در مزدل تحلیزل شزبکۀ
زیرمعیار ساختار و تشکیالت شهرداری با میزان نرخ ایدهآل  1/76رتبۀ اول ،ساختار حقوقي و قزراردادی شزهرداری  1/13رتبزۀ دوم و عملکزرد
شهرداری در استفاده از مشاوران تخصصي  1/183رتبۀ سوم را در اولویتبندی شاخصهای مربوطبه مدیریت و سیاست (عوامل نهادی) بزه خزود
اختصاص دادهاند .درنهایت با توجه به گزارههای مفهومي برپایۀ ادبیات و پیشینۀ تحقیق و عوامل زیرسزاختي شناسزایيشزدۀ ایجزاد شزهرهای
هوشمند ،استراتژیهای مناسب در ایجاد زیرساختهای شهر هوشمند بیان شده است .در این راستا ایجاد حکمروایي خزو شزهری بزهعنزوانِ
مهمترین استراتژی در ایجاد پلتفرم شهر هوشمند در مدیریت شهری تبریز مطر است.
کلید واژگان :شهر هوشمند ،فنّاوری اطالعات و ارتباطات ،عوامل انساني ،عوامل نهادی.

* اين مقاله مستخرج از رسالۀ مقطع دکتراي جغرافيا و برنامهريزي شهري در دانشگاه تبريز باعنوانِ «مدلسازي ساختاري تئوري شهر هوشمنند بمرپايمۀ کمنروايمخ خموه شمهري (مطالعمۀ
موردي :شهرداري تبريز) است.
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مقدمه
شهرهاي بزرگ در کنار مزاياي مثبت از تراکم انباشمته
دربرابر خود جنبههايي منفي ازجمله توسعۀ غيررسمي،
تراکم ترافيک ،مديريت زبالهه و دسترسهي بهه منهاب و
جرم و جنايت دارنهد ) .(Colin & Donnelly, 2011: 1بها
توجه به روند سوء مصرف انرژي در شهرها ،بروز بحهران
انههرژي و زي ههتمحيطههي در آينههدد ن ديههک بههه دور از
انتظهار ني هت ( .)Pardo & Nam, 2011: 185مشهالت
مذکور توافق روزافه ون افالهار عمهومي خردمنهد ،حتهي
سياستمداران نابخرد را به عرصۀ اقهدام ههادي -اگرچهه
بههطهور عمهد در سهط معلهو هها ،عهوامپ هندانه و
کوتها مهد  -بهراي تغييهر ايه رونهدها کشهاند اسهت
(صرافي .)7 :7997 ،برنامۀ اسهالان بشهر سهازمان مله
متحد خواستار اقدام در جهتِ تقويت ظرفيت دولتهاي
محلي براي برنامهري ي رشد آيند و حالومت يالپارچهه
است که باعث بهبود هماهنگي ميان خهدما عمهومي
در تمام سطوح ميشود (.)www.fao.org
اف ايش سري جمعيت شهرنشي چالشهاي سهختي را
براي دولت و م ائ مربوطبهه برنامههريه ي ،توسهعه و
بهر برداري از شهرها و مديريت شههري در رشهتهههاي
حرفهاي م ئو دربرابر شهر ايجاد کرد اسهت ( Colin
 .)& Donnelly, 2011: 12چالشي که خود تابعي از تغيير
و تحهوت فنّاورانهه ،جمعيتهي ،اقتصهادي و سياسهي و
بي المللي مح وب ميشود.
توسههعۀ  ICTو هوشمندسههازي هرچههه بيشههتر شهههرها،
اب اري است که امالان خدما دهي بيشتر به شهروندان
و ارتقههاء کيفيههت زنههدگي شهههري را بههراي دولههتههها و
مديريت شهري فراهم ميسازد.
مفهوم شهرهاي هوشمند در سا هاي گذشته ،بهعنوانِ
اب ار ساخت  ICTفعا خدما و برنامههاي کاربردي در
دسترس شهروندان ،شرکت ها و مقاما کهه بخشهي از
سي تم شهري ه تند ،اهميت يافته است که هدف آن
ارتقاي کيفيت زندگي شههروندان و بهبهود بههر وري و
کيفيت خهدما ارائهه شهد توسهن نهادههاي حهاکم و
ک بوکار است .اي ديدگا به چشمانداز يالپارچۀ شهر
و زيرساختهاي آن نياز دارد .در شهر هوشمند ترکيبي
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از ابعاد ،خارج از تالنولوژي (بهعنوانِ مثا  ،اجتمهاعي و


سياسي) وجود دارد که تأثير ب ايي در عينيهتيهافت
چنان شهري دارد .توسعۀ دولت الالترونيالهي کارآمهد و
مهؤثر ،شههرط تزم بههراي توسههعۀ شهههرهاي هوشههمند و
حالمروايي شاي تۀ شهري است ( Correia & Wünstel,
 .)2011:33-34نرخ بهي سهابقۀ رشهد و توسهعۀ شههرها،
ضرور پيداکردن را هاي هوشهمند را بهراي همراههي
مديريت ايجاد کرد اسهت )(Pardo & Nam,2011:282؛
اما بحث اصلي در اي است که هوشمندسهازي در چهه
ساختاري از شهرها و با چه مؤلفههايي قابليهت اجرايهي
دارد .در اي خصوص مديريت شهري تبريه بههعنهوانِ
نمونۀ مورد مطالعه انتخاب شد است .مديريت شههري
تبري در عرصۀ هوشمندسهازي و گهامنههادن بههسهوي
پلتفههرم شهههرهاي هوشههمند بهها چههالشهههاي زيههادي
روبه روست که نيازمند بررسي بيشهتر درجههتِ رشهد و
توسعۀ بيشتر است .با توجهه بهه توضهيحا ارائههشهد
درخصوصِ شههر هوشهمند ،تحقيهق حاضهر بهه سهؤا
مطرحشد در ذي پاسخ خواهد داد:
 مؤلفه هاي اصلي شهر هوشمند کهدامانهد و هريهک ازمؤلفه هاي مهذکور در ايجهاد شههر هوشهمند مهديريت
شهري تبري چه اهميتي دارند؟
بهمنظور پاسخ به سؤا فهو فرضهيهاي بهه قهرار ذيه
تبيي شد:
به نظر مي رسهد در ايجهاد شههر هوشهمند در مهديريت
شهري تبري  ،مديريت (حاکميهت و قهدر تصهميم) و
سياست نقش اصلي را داراست.
از نوآوري هاي تحقيق حاضر اي است که بهراي اولهي
بار مفاهيم تئوريک و بنيادي تئوري شههر هوشهمند در
کشور مطرح و اقدام به شناسايي مؤلفهه ههاي آن شهد
است.
مباني نظری تحقیق
 تعاریف شهر هوشمندبا توجه به سرعت ساختوساز بهويهه در سي هتمهها و
اقتصادهاي در حا ظهور ،اينک زمان آن اسهت کهه بهه
توسعۀ پايهۀ نظهري محالهم بهراي شههرهاي هوشهمند
بپردازيم و درک چگونگي توان اي روش فني در کمک
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به دستيابي به اهداف در حا ظهور شهرهاي موجود و
جديد را توسعه دهيم ( .)Colin & Donnelly, 2011: 13
جهاني شدن ،شهرها را در اشالا رقابت پيش ناشناخته
به سرمايه ،مناب و طبقۀ خت اتصا داد اسهت .ايه
چالش منجربه آزمايش روشهاي جديهد برنامههريه ي،
طراحي ،تأمي مناب مهالي ،سهاخت و سهاز ،حالومهت و
بهر برداري از زيرساختههاي شههري و خهدما شهد
است که بهطور گ ترد بهنامِ «شههرهاي هوشهمند» از
آن يههاد مههيشههود .برخههي از اي ه روشههها مربههوطبههه
نقشهاي درحها ظههور تالنولهوژي اطتعها ه هتند
(.)ibid: 1
اصطتح «شهر هوشمند» هنوز بهطهور ب هيار گ هترد
در ادبيا برنامه ري ي فضايي يها تحقيهق ههاي شههري
استفاد نشد است و هنوز ههم شناسهايي جنبهه ههاي
مختلف آن بهعنوانِ پايه اي براي ب ن ج ئيها بيشهتر
بهطور کام ممال نشد اسهت ( .)Giffinger, 2007:10
شهر هوشمند را مي توان فنّاوري ،رشد و نمو يا قهواني
و مقررا اداري تلقي کرد .شهر هوشمند بهيش از يهک
شهر ديجيتا است .شهري هوشمند است که قهادر بهه
پيوند سرمايۀ في يالي بها سهرمايۀ اجتمهاعي بههمنظهور
توسعۀ خدما بهتر و زيرساخت باشد .آنگونه است که
قادر بهه گهرد ههم آوردن فنّهاوري ،اطتعها و ديهدگا
سياسي ،برح ب يک برنامۀ من جم و بهبهود خهدما
شهري ميشود (.)Giffinger et al, 2007: 10
شهر هوشمند مالاني ممتاز براي توسعۀ پايدار است که
در آن به م ائلي مانند ترافيک ،مصرف انرژي ،آلودگي،
تخريب سرزمي و غير از طريق يک رويالرد نوآورانهه و
سي تماتيک ،بر اساس ارتباط و تباد اطتعا با هدف
بهينه سازي فرايندها پرداخته شد است .شهر هوشمند
براي تبدي به سرمايهکردن سرمايهگذاريهاي گذشته،
بهروزرساني و بهينهسازي زيرسهاختهها و سي هتمهها،
بهبود کيفيت زندگي و حتي ساخت شهر بها دسترسهي
بيشتر امالان ميدهد (.)Giovanni et al, 2011:7
کهههارگليو و همالهههاران ( )9009معتقدنهههد« :شههههري
هوشمند است که سرمايه گذاري در سرمايه هاي ان اني
و اجتماعي و زيرساخت هاي ارتباطي ،مصهرف انهرژي و

سوخت (حم ونق ) بهشيود مدرن ) ،(ICTرشهد پايهدار
اقتصادي و کيفيت بهاتي زنهدگي بها مهديريت عاقتنهۀ
مناب طبيعي ،از طريق حالومت مشارکتي در آن انجهام
پذيرد» (.)Caragliu et al, 2009: 49-59
زمينه ههاي مختلفهي از فعاليهتهها وجهود دارد کهه در
مباني نظري اصطتح شهر هوشمند بيهان شهد اسهت:
صنعت ،آموزش و پهرورش ،مشهارکت ،زيرسهاختههاي
فني ،عوامه مختلهف نهرمافه ار؛ کهارآفريني و نهوآوري
( ،)Belissent, 2011تالنولههوژي ،مههديريت ،سياسههت،
آموزش و پرورش ،سهاختار اقتصهادي ،امنيهت داد هها،
حريم خصوصي ،منهاب ان هاني ،سهرمايۀ اجتمهاعي و...
شهر هوشمند داراي شش ويهگي؛ جابهجايي هوشهمند،
اقتصههاد هوشههمند ،محههين زي ههت هوشههمند ،جامعههۀ
هوشمند ،زندگي هوشمند و دولت هوشهمند اسهت ( et
Giffinger al: 2010؛.)Toppeta:
در (شال  )7که موسوم به چرخ هوشهمند اسهت ،سهه
ويهگي کليهدي بهراي رسهيدن بهه ههدف ههر شهاخص
هوشمند تعريف شهد اسهت .مهد  ،حاصه همالهاري
تههيمهههاي متعههدد ازجملههه مرک ه علههوم منطقهههاي در
دانشگا فنّاوري وي  ،کار شهرکت زيمهنب بها شهاخص
شهر سب و بوئنهوس آيهرس «اراضهي  »Modeloاسهت
).)Boyd Cohen, 2012, (www.tipstrategies.com

شکل  .1چرخ شهر هوشمند و ويژگيهاي آن
منبعBoyd Cohen, 2012 (www.tipstrategies.com) :
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عبوهبرايمن پم يرش فنّماوري پايمان راه نيسمت؛ بلممه


 رويکردهاي شهر هوشمندسخن قصار منسوهبه آلبرت اينشتين اين است کمه در
علم انقمبه در تئموري اغلم بما انقمبه در ابمزار رخ
مخ دهد .شهرهاي هوشنند شمل جديدي از ابزار دقيق
مشاهدۀ جزئيات را در روشخ که مردم در شهر استفاده
مخکنند ارائه مخدهد و بههنمينترتيم منممن اسمت
رويمردهاي جديد را بهسوي نظريههماي شمهرها ايجماد
کنند (.)Colin & Donnelly, 2011: 6
از انديشههاي درکال ظهور اين است که براي عنلممرد
شايستۀ شهر سيسمتنخ سمالم در سمط خ مناسم از
پيشرفت و پيچيدگخ در تنام سطوح عنلياتخ خود نياز
است .اين پيچيدگخ نهتنهما در شمبمههماي فيزيممخ -
جادههما سماختنانهما و ارتباامات آن -بلممه در ابعماد
فرهنگخ و اقتصادي نيز نيماز اسمت ( Diamond, 2005:
.)125
در آثممار آلممن ( ) 991و پرتوگممالخ ( ) 222شممهر
به عنوانِ سيستم پيچيده ذکر شمده اسمت امما مفهموم
شهر بهعنوانِ يک نهاد پيچيده مطنئناً بسيار بيشتر بمه
عق برمخگمردد ( .)Jacobs, 1961: 5ايمن رويممرد بمه
معرفخ مفاهينخ ماننمد اتصمال بمازخورد سمازگاري و
خودسازمانخ بهمنظور فراهمکردن درک درستخ از رشد
تقريباً آلخ عنلياتخ کاهش و تمامل شهرها مخپردازد؛
بنابراين رويمرد شهر هوشنند بهعنوانِ راهخ براي کل
مشمبت بزرگ و پيچيمده ميمراث شهرنشمينخ سمريع
درکال ظهور است .ازآنجاکه مشمبت بزرگ و پيچيمدۀ
شهرنش مينخ اجتنمماعخ سياس مخ و سممازمانخ هسممتند
استراتژيهاي شهر هوشنند براي نموآوري بايمد توجمه
خود را به ممديريت و سياسمت و هنچنمين تمنولمو ي
منعمس کند؛ درکالخکه مفسران تنايل دارند بمهامر
تمنولو يمخ يک شهر هوشنند توجه کنند سازمان آن
و مسائل مربوطبه سياست توجه زيادي بهدست نياورده
اسممت .معنمماي «هوشممنندي» در زمينممۀ شممهري يمما
کبنشهري نهتنها اسمتفاده از تيغمۀ تيمز فنّماوريهماي
اابعمات و ارتبااممات (فمماوا) را نشمان ممخدهممد؛ بلمممه
مديريت و سياست را نيز ممورد توجمه قمرار ممخدهمد.
1- Allen
2- Portugali

مسئلۀ کياتختر از آن اسمتفادۀ هوشمنندانه از فنّماوري
به تصوي رسيده است و بهنوبۀ خود استفادۀ هوشنند
مسممتلزم مممديريت هوشممنند و سياسممت اسممت .شممهر
هوشنند تعهد جامع به نوآوري در فنّماوري ممديريت و
سياسمت اسمت ( .)Giffinger et al, 2007: 185ازنظمرِ
هارتلخ نوآوري مختواند در م صمول خمدمت فراينمد
(راههاي جديد که در آن فرايندهاي سمازمانخ اراکمخ
شمممدهانمممد) و سمممازماندهخ مجمممدد اداري در درون و
فراينممدهاي بيرونممخ آن موقعيممت (زمينممۀ جديممد)
استراتژي (اهدا جديد و يا اهدا ) کمومت (اشممال
جديدي از تعامل شهروندان و نهادهاي دموکراتيمک) و
فصاکت و ببغت (زبانهماي جديمد و مفماهيم جديمد)
کمالکاضمر
ِ
سماخته شمود ( .)Hartley, 2005: 27-34در
عنلمرد شهري نهتنها به زيرساختهاي سمخت افمزاري
بستگخ دارد (سرمايه فيزيمخ) بلمه به اور فزاينمدهاي
بممه در دسممترب بممودن و کيفي مت ارتبااممات دانممش و
زيرساخت اجتناعخ (سرمايۀ اجتناعخ و انسانخ) ارتباط
دارد .فممرم دوم سممرمايه (سممرمايۀ اجتنمماعخ و انسممانخ)
بمراي رقابمت شمهري تعيمينکننمده اسمت ( Caragliu,
)2009؛ ازاينرو ترکيبمخ از ممديريت پيچيمدۀ سمرمايۀ
فيزيمخ اجتناعخ انسمانخ و اقتصمادي بمراي عنلممرد
مطلوه شهر موردنياز است.
براي جلوگيري از ب ران پيشآمدۀ شهرنشمينخ سمريع
شهرها روشهاي نوآورانه اي را بهکار ممخگيرنمد .بمراي
رسيدن به ين هد ساخت شهر هوشمنند رويممردي
جديد در توسعۀ شمهري است ( Nam & Pardo, 2011:
.)185
شهر هوشنند موج تقويت و ايجماد دانمش و توسمعۀ
دانشم ور توسعۀ پايدار يمپارچگخ شمهر و مشمارکت
شهروندان مخشود.
شهر هوشنند با ايجماد مشماهدۀ نمامرئخ ديمدگاههماي
ارزشنندي را نشان مخ دهد که به مما کنمک ممخکنمد
درک ص ي خ از سطح فردفردِ شمهروندان و آنچمهکمه
باعث مخشود يک شهر بيشمتر يما کنتمر جم اه باشمد
داشته باشميم ننمايش ممخدهمد ( Colin & Donnelly,
.)2011: 8
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منااق شمهري زيمادي در انمدازههما و پيچيمدگخهماي
متفاوت در اول  52سال گ شته ايجماد شمده اسمت
اما هنوز فاقد ممانيزمخ براي پرداختن به مسمائل چنمد
رشتهاي توسعۀ پايدار هستند .آنها به ساختار کمومت
بهتر نياز دارند تا قادر به درنظرگرفتن چشمانداز جهانخ
در تصمنيمگيمريهما باشمند (.)Misuraca et al, 2011:9
شهر نياز به تأمل در چگونگخ توان کنمخ کمومتهاي
هوشممنند در -اسممتراتژيهمما سياسممتهمما فراينممدها و
چارچوه ها -کمار ممديران م لمخ بما يمک چشممانمداز
استراتژيمختر بهمنظور بهبود کيفيت زندگخ شهروندان
خود دارد .کموممت هوشمنند بمراي انعطما پم يري و

روابممچ چنممدسممط خ ايجمماد شممهرهاي انعطمما پم ير و
سازگار با تغيير را جستجو مخکند.
تنها راهخ که شهرها در چالشهاي قرن مخ تواننمد
بيابند ايجاد ساختار کمومت پاسخگو و عادالنمه اسمت
که خدمات عنمومخ ممؤثر و کارآممد را ارائمه ممخدهمد
( .)Fuchs, 2012:5در شمممل ( ) چرخممۀ سممازمانخ و
پاسممخگويخ دولممت در دورۀ صممنعتخ و عصممر مممديريت
هوشنند مقايسه شمده اسمت .عصمر ديجيتمال از عصمر
صنعتخ به روشهاي مختلف متفماوت اسمت .در دولمت
پاسخگو و شمفا شمبمه اي از دانمش وجمود داشمته و
ارتبااات با هناهنگخ و براساب اعتناد و صداقت بنيان
نهاده شده است.

شکل  .2فرهنگ سازماني عصر صنعتي و عصرهوشمند
منبع(Mezgar, 2006: 12) :

گزارهها و اصول مفهومي تئوري شهر هوشمند
هناناورکه پيشتر اشاره شد شمهر هوشمنند تئموري
جديدي است کمه مفماهيم آن کمامبً تعريمف نشمده و
نيازمند ت قيقات است .در ادامه اصول اصلخ و مفهومخ
شهر هوشنند برگرفته از مطالعات مهم بيان مخشود:

گزاره  :1شهر هوشنند نهتنها يک مفهوم تمنولمو يمخ
بلمه توسعۀ واکد اجتناعخ و اقتصادي است.
فنّاوري بهاور وضوح شمرط الزم بمراي شمهر هوشمنند
است اما درک مفهوم شهروندان دربارۀ توسمعۀ جامعمۀ
شممهري بممراي کيفي مت بهتممر زنممدگخ اسممت .تصمموي
فنّاوريهاي بهروز فخ نفسه موفقيت ارح شهر هوشنند
را تضممنين ننممخکنممد .در عممو نمموآوري در سممبک
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مديريت درجهتِ سياست و ارتقاء قابليت هماي جامعمه
باعث مخشود شهر قابل زندگختر شود .موفقيمت پمرو ه
شهر هوشنند توسچ تمنولو ي يا سرمايه فنخ مشخص
قطعيت ندارد .موفقيت وابسته به رهبمري و هنماهنگخ
سازمانخ است .فنّاوري بهخودي خمود هميچ سمهنخ در
نوآوري ندارد (.)Kramer, 2003: 190
گزارۀ  :2شهر هوشنند سيسمتم م مور نيسمت بلممه
سرويسگراست.

هد نهايخ شهر هوشنند بهبود کيفيت کلمخ خمدمات
شهري است .ايجاد يک سيستم يمپارچه بهخودي خود
پايان کار نيست؛ بلمه ممانيسنخ است کمه ازاريمق آن
خممدمات ت وي مل داده شممده و اابعممات بممه اشممتراک
گ اشته مخ شود .نوآوري سمازمانخ و سياسمت بمهامور
مؤثري مديريت خمدمات و مطالبمات خمدماتخ در نظمر
گرفتهشده را ازاريمق کموممت بمراي شمهر هوشمنند
شناسايخ مخکند.
گزارۀ  :3شهر هوشنند تنها يک پديدۀ شهري نيسمت
بلمه يک جنبش ملخ و يا جهانخ است.
درکالِ کاضر کبنشهرهاي مشهور جهان در چارچوه
رقابت جهانخ زندگخ مخکنند.
ارحهاي نوآوري شهر هوشنند در آن شمهرها درکمالِ
ايجاد استراتژي براي بازاريابخ يک نمام تجماري شمهري
هستند .تأثير يک شهر هوشنند فراتمر از ممرز شمهري
ملخ و جهانخ است.
گزارۀ  :4شهر هوشنند يک مفهوم تکبخشمخ نيسمت
بلمه چندبخشخ است.
م دودۀ ارح شهر هوشنند فراتر از يک بخش واکد و
يما سمازمان اسمت .شمهر هوشمنند مفهموم جديمدي از
مشممارکت و کمومممت توسممعهيافتممه ازاريممق پيونممد
المترونيمخ چندسط خ دولمت چنمدکموزه اي و هنمۀ
سهامداران غيردولتخ ماننمد شمرکتهما سمازمانهماي
غيرانتفمماعخ و شممهروندان اسممت ( Nam & Pardo,
.)2011:190
گزارۀ  :5شهر هوشمنند انقمبه نيسمت بلممه تماممل
است.
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برخخ مفسران بما نگرشمخ اجنمالخ تصمويري از تغييمر


انقبب مخ در وضممعيت فعل مخ شممهر هوشممنند اسممتخراج
کردهاند .تصوير انقببخ فقمچ بما توجمه بمه جنبمههماي
تمنولو يمخ شهر هوشنند ارائه مخ شود .بااينکال اين
مسئله تاکدي ص ت دارد .منمن اسمت بمين ممواردي
کممه آسممان بممهدسممت آمممده (بممهظمماهر انقببممخ) و
استراتژيهاي بلندمدت (درواقمع تمماملخ) سمردرگنخ
وجود داشته باشد ;(Martin & Simmie, 2008: 183-196
)Toppeta, Paskaleva, 2009: 405-422

نوآوري نمه يمک راهِکمل سمريع بلممه يمک اسمتراتژي
بلندمدت است .مخ بايست خچ سير تماملخ بلنمدممدت
نمموآوري ا مخ شممود .درکممالخکممه تغيي مرات تمنولممو ي
بممهسممرعت درکممالِ رشممد تممماملخ هسممتند؛ تغيي مر در
مديريت بهآرامخ و کتمخ در سياسمت آهسمتهتمر از آن
بهوجود مخآيد ( .)Dawes & et al, 1999:21با توجه بمه
اين مختوان ادعا کرد که شهر مختواند ازاريق نوآوري
بهسوي هوشنندي بيشتر در تمامل خود گام بردارد.
گزارۀ  :6شهر هوشنند جايگزينخ ساختارهاي فيزيمخ
نيست بلمه هناهنگخ بين ماده و دنياي مجازي است.
انتظار اينمه شهر هوشنند از م دوديت زممان و مممان
فراتر رود گنراهکننده است؛ زيرا بافت فيزيمخ مممان و
جغرافيا هنوز براي روش زنمدگخ و شميوۀ کمار اجرايمخ
دولتها مهم است .بااينکال شهر هوشمنند در برخمخ
از روش ها و تاکدودي با کاهش فاصمله و زممان داراي
پتانسميل قمموي بممراي تغييمر زنممدگخ ماسممت .شممهر در
آيندهاي نزديک بايمد بمهوسميلۀ اتصمال يمپارچمه بمين
دنياي ماده و ديجيتال قادر به دستيابخ چشمانداز خود
باشد (.)Nam & Pardo, 2011: 191
محدودۀ مورد مطالعه (شهرداري تبريز)
در شهر تبريمز شمهرداري نزديمکتمرين اليمۀ اجرايمخ
کمومممت بممه مممردم اسممت .مممديريت واکممد شممهري بمما
مشمبت گوناگون مواجه است؛ بنابراين در ب مثهماي
مديريتخ هويت شهرداري بايد بيشاز گ شته مشخص
و روشن شود و متولخ قوي براي آن وجود داشته باشد.
بمما توجممه بممه اينمممه در اي من شممهر برخ مخ از اقممدامات
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درخصممموه شمممهر المترونيمم مخ توسمممچ شمممهرداري
انجامپ يرفته و اين شهر بهعنوانِ پمايلوت ايجماد دولمت
المترونيمخ در دولت يازدهم انتخاه شده بود پتانسيل
عظينخ براي رشد و ايجاد شهر هوشنند در خمود دارد.
از مهنترين علت هايخ که موج شده است شمهرداري
تبريز بهعنموانِ ننونمۀ ممورد مطالعمه در ايمن پمژوهش
انتخاه شود وضعيت ساختاري مديريت شهري تبريمز
نسبتبه ايجاد هوشنندسازي در شهر است .شمهرداري
تبريز در عرصه هماي گونماگون خمدمات از کنملونقمل
گرفتممه تمما مممديريت پسممناند تمممريم اربمماه رجممو
مشارکت هاي مردمخ شهروندمداري تبش داشته است
تا سمرعت ارائمۀ خمدمات و کيفيمت خمدمات را بهبمود
بخشد؛ ولخ با توجه بمه اجمراي پمرو ههماي پراکنمده و
جزيممرهاي در زمينممۀ فنّمماوري اابعممات و ارتبااممات
نتوانسته است که از پتانسيل موجود اسمتفادۀ بهينمهاي
ببرد .با نگاهخ اجنالخ مخ توان دريافت که هزينمههماي
زيادي صر اين امور شده است؛ اما بهدليل آشنانبودن
بمما مفمماهيم اوليممۀ شممهر هوشممنند معنمماري و اممرح
چشمانمداز کمنروايمخ خموه شمهري در رسميدن بمه
بخش بزرگخ از اهدا خود ناکام مانده است؛ ازايمنرو
بهمنظمورِ پيمادهسمازي سيسمتم بهينمهتمر در ممديريت
شهري و ترسيم ساختار هدفنند از شمهر هوشمنند در
اين پژوهش به بررسخ چمالش هماي پميشِرو و ارتبماط
مؤلفه هاي ساختاري شهر هوشنند در شهرداري تبريمز
پرداخته شده است.
الزم به توضيح است که در ساير کبنشمهرهاي کشمور
نيز اقدام عنلياتخ براي ايجاد شهر هوشنند انجام نشده
است و شهرداري اصفهان تنها شهري است کمه پلتفمرم
شممهر هوشممنند را کممد مقممدمات مطممرح کممرده اسممت.
هنچنين در بدنۀ کارشناسخ شهرداري مشمهد مباکمث
هوشنندشدن در کد توسعۀ شمبمههماي وه و اوفمان
مغزي براي کس ايده هاي خبق در ممديريت شمهري
مطرح شده است.

مدل تحلیل شبکه )(ANP

وا ۀ  ANPمخفف التين فراينمد ت ليمل شمبمه اسمت
( .)Saaty, 1999: 12–14ريسکها و فرصتها اندازههاي
اکتنالخ هستند که در مدل  ANPمورد مبکظمه قمرار
مخگيرند ) .)Tuzkaya et al, 2007: 14مزايماي  ANPنمه
فقچ براي ننونه هاي کيفخ و کنّخ مناسبت دارند؛ بلمه
مخ توان با اين مدل بر مسمائل وابسمته در زمينمه هماي
مرتبچ نيز غلبه کرد ).)Cheng, Heng, 2007: 278
فرايند ت ليل شبمه اي کالمت عنمومخ  AHPو شممل
گستردۀ آن است؛ بنابراين تنام ويژگخ هماي مثبمت آن
ازجنله سادگخ انعطا پ يري بهکمارگيري معيارهماي
کنّخ و کيفخ بهاور هنزمان و قابليت بررسخ سازگاري
در قضمماوتهمما را دارا بمموده و اضممافه بممر آن مممختوانممد
ارتبااات پيچيده (وابستگخ هاي متقابل و بازخورد) بين
و ميان عناصر تصنيم را با بهکارگيري ساختار شبمه اي
بهجاي ساختار سلسلهمراتبخ درنظر بگيرد .تفاوت بمين
يک «ساختار سلسلهمراتبخ» و «ساختار شمبمه اي» در
شمل  3ارائه شده است .فرايند ت ليل شبمهاي )(ANP
هممر موضممو و مسممئلهاي را بممهمثابممۀ «شممبمهاي» از
معيارها زيرمعيارها و گزينه ها (هنۀ اينها عناصر ناميده
مخ شوند) که با يمديگر در خوشه هايخ جنع شمده انمد
درنظر مخ گيرد .هنۀ عناصر در يک شبمه مخ توانند بمه
هر شمل با يمديگر ممرتبچ باشمند (زبردسمت : 311
 .)12در  ANPاندازهگيمري مقمادير اهنيمت نسمبخ بمه
مانند  AHPبا مقايسات زوجخ و به کنک ايف تما 9
انجام مخشود .عدد نشاندهندۀ اهنيت يمسمان بمين
دو عامل و عدد  9نشاندهندۀ اهنيت شديد يک عاممل
نسبتبه عامل ديگر است.

1 - Analytical Network Process
2 - Analytical Hierarchy process
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(آلترناتيوها) است I .يک ماتريس هنانخ است .سوپر


ماتريس م کور بهمنظور کاهش کجمم م اسمبات الزم
درجهتِ تعيين اولويتهاي کلخ ايجاد مخشود .اين اممر
اثر تجنعخ (کلخ) هر عامل بمر روي همريمک از عواممل
ديگر را که با آنهما در تعاممل اسمت تعيمين ممخکنمد
).(Karsak et al, 2002: 171-190
جمعآوري دادهها و ارائۀ مدل

شکل  :a .3ساختار سلسلهمراتبي
 :bساختار شبکهاي

منبع)Yuksel & Metin, 2007: 3366( :
در رابطممۀ  aij  1 / aij؛  aijنشمماندهنممدۀ اهنيممت

معيار  iام در مقايسه بما معيمار j

ام اسمت .از ديمدگاه

کلخ  ANPشامل دو مرکله است:
 مرکلۀ اول :تشميل يا ساخت شبمه؛
 مرکلۀ دوم :م اسبۀ اولويتهاي عوامل.
بهمنظور تشميل ساختار مسئله تنمامخ تعمامبت بمين
عوامل بايستخ مورد توجه قرار گيرد .وقتمخ کمه عاممل
 Yوابسته به عامل  Xباشمد ايمن رابطمه بمهصمورت
فلشخ از  Xبه  Yنشمان داده ممخشمود .هنمۀ ايمن
روابچ و هنبستگخ ها بهوسيلۀ مقايسات زوجخ و روشخ
موسوم به سموپرماتريس ارزشميابخ ممخشمود (Saaty,
) .1999, 12-14سمموپرماتريس يمک سلسمملهمراتم کممه
شامل سه سطح است بهصورت زير است:
( )

A
0 
I 

C
0
w32

ازآنجاکه روشهاي تصنيمگيري چندمعياره در خطماه
با جامعۀ نخبگان مورد استفاده قرار مخگيمرد؛ ازايمنرو
در اينجا نيز اولويت کمار بمراسماب جامعمۀ نخبگمان در
دسترب است که عندتاً کارشناسمان شمهرداري تبريمز
مخباشند .تخصص کارشناسان م کور در زيرشاخههماي
مربوطبمه فنّماوري اابعمات و ارتباامات پمرو ههماي
هوشنندسممازي شممهري مممديريت شممهري و سممازمانخ
اسممت .درخصمموه اسممتفاده از جامعممۀ خبممره بدنممۀ
شهرداري الزم به توضيح اسمت قشمر مم کور آشمنايخ
بيشممتري بمما عممدم رشممد کنّ مخ و کيف مخ پممرو ههمماي
هوشنندسممازي نسممبتبممه سمماختار اداري و تشممميبتخ
شهرداري آن دارند .با توجه به اينمه م ققان آراء تعداد
 5الخ  9خبره را براي انجمام ت ليملهماي چنمدمعياره
کافخ دانستهاند در اين مقاله در مرکلۀ اول آراء تعداد
 2خبره براي مدل ت ليل سلسلهمراتبمخ و در مرکلمۀ
دوم آراء  2خبره براي ممدل ت ليمل شمبمه درجهمتِ
ارزيابخ بهکار گرفته شده است.

(G )  G
W  (C )  w21
( A)  0

 = Gهد يا آرمان  = Cمعيارها و  = Aگزينه هما کمه

در آن w21

بمرداري اسمت کمه اثمر همد را بممر روي

هممري مک از معيارهمما نشممان م مخدهممد w32 .ممماتريس
نشاندهندۀ اثر همريمک از معيارهما بمر روي گزينمههما
1- Super Matrix

 -9ماتريب هماني يا يالاني؛ ماتريب قطري است که عناصر قطر اصلي آن همه برابر با
يک ( )7ه تند.
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 مرحلۀ اول:جدول  :1ابعاد کلیدي شهر هوشمند از ديدگاه مختلف
محققان

مؤلفهها (ابعاد کلیدي شهر هوشمند)

)Mahizhnan (1999

آموزش IT
زيرساخت IT
اقتصاد IT
کيفيت زندگخ

Giffingerer et al,
)(2007

اقتصاد
جابهجايخ
م يچ زيست
مردم
دولت
تمنولو ي

)Eger (2011

توسعۀ اقتصادي
رشد شغلخ
افزايش کيفيت زندگخ
کيفيت زندگخ

)Thuzar (2011

توسعۀ پايدار اقتصادي
مديريت منابع ابيعخ برکس سياستهاي مشارکتخ
کمومت با اهدا اقتصادي اجتناعخ و زيستم يطخ
موضوعات اقتصادي-اجتناعخ-سياسخ شهر

Nam and Pardo
)(2011

موضوعات اقتصادي -فنّاوري -اجتناعخ -زيستم يطخ
ارتباط داخلخ
ابزار
ادغام کاربردها
نوآوري
اقتصاد نقاط قوّت انتقال بينالنللخ سرمايهگ اري خارجخ

Barrionuevo et al.
)(2012

عوامل انسانخ (استعداد نوآوري خبقيت آموزش)
عوامل اجتناعخ (سنن عادات م ه

نسبت خانوادگخ)

زيستم يطخ (سياستهاي انر ي مديريت آه و زباله چشمانداز)
عوامل نهادي ( مديريت شهري مسئوالن اداري انتخابات)
سرمايۀ انسانخ (بهعنوانِ مثال نيروي انسانخ و کار ماهر)
Kourtit and Nijkamp
)(2012

سرمايۀ فراساختار (تسهيبت ارتبااخ فنّاوريهاي برتر)
سرمايۀ اجتناعخ (بهعنوانِ مثال اتصال شبمههاي باز و فراوان)
سرمايۀ کارآفرينخ (بهعنوانِ مثال فعاليتهاي تجاري و خبقانه)
مديريت و سازمانها

Chourabi et al.
)(2012

فنّاوري
دولت
متن سياست
مردم و جوامع
اقتصاد
ايجاد زيرساخت
م يچ زيست ابيعخ
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در اين مرکله با توجه به مقاالت و تئموريهماي مطمرح
در اين عرصه گزينههاي مختلف کمه موکمداً در ايجماد
شهرهاي هوشنند نام برده شده اند براي بررسخ بيشتر
انتخاه شمدند (جمدول ) .بمراي انتخماه مؤلفمههماي
کيفخ و مقبولتر نظرات  2نفر از متخصصمان اممر در
شهرداري تبريز براي وزنگ اري مؤلفهها گرفته شد.
با توجه به نو بودن موضو شهر هوشنند و مؤلفمههماي
دخيل در ايجاد چنين شهرهايخ ضرورت داشت که بمه
يک اجنا نسبخ جنعخ درخصموه مؤلفمه هماي آن و
بهويژه مؤلفه هاي مهم بمهدسمت آيمد .بمراي شناسمايخ
مؤلفهها پس از گردآوري مؤلفههاي مرتبچ بما موضمو
که در پژوهش هاي مختلف بهکار رفته اند و مؤلفههمايخ
که تاکنون مطالعات چندانخ روي آنها صورت نپ يرفتمه
است با استفاده از فرايند ت ليل سلسلهمراتبخ ()AHP
مؤلفه هاي اصلخ مورد شناسمايخ قمرار گرفمت .تمنيمک
 AHPکممه در دهمۀ هفتمماد مميبدي توسممچ توممماب ال
ساعتخ پيشمنهاد شمد يممخ از تمنيمک هماي معمرو
تصممنيمگي مري چنممدمعي ماره اسممت کممه ي مک مسممئلۀ
تصنيم گيري را به چند سطح مختلف تجزيمه ممخ کنمد
کممه مجنممو ايممن سممطوح تصممنيم تشممميل يممک
سلسله مرات را مخ دهند .در روش  2 AHPنفر خبره
مممورد پرسممش قممرار گرفتنممد .ميممانگين هندسممخ آراء
خبرگان در مدل بهکارگرفته شده است .هنانامور کمه
از نتمايج ممدل  AHPبرممخآيمد مؤلفممههماي سياسممت
مديريت فنّماوري اابعمات سمرمايۀ انسمانخ سمرمايۀ
اجتنمماعخ جممزء  5مؤلفممهاي هسممتند کممه وزن بممااليخ
نسبتبه ساير مؤلفهها دارند .با توجه به وزن شاخصهما
بهنظر مخ رسد  5مؤلفۀ اول (جدول ) که وزن باالتري
دارند (بماالتر از  )2/گويماي ايمن مطلم هسمتند کمه
ايجاد شمهر هوشمنند در شمهر تبريمز ارتبماط معنمادار
باالتري با مؤلفههاي مم کور دارد .در اداممۀ ت قيمق بما
توجه به فصل مشترک مباکث مديريت (کاکنيمت) بما
سياست و سرمايۀ انسانخ با سرمايۀ اجتناعخ مؤلفههاي
1- Thomas L. Saaty
 خبرگان مشتنلبر :نفر دکتراي جغرافيا و برنامهريزي شهري نفر کارشناب ارشدمهندسخ کامپيوتر نفر کارشناب ارشد  ITنفر کارشناب ارشد مهندسخ برق نفر
دانشجوي دکتراي مديريت سازمانخ نفر دانشمجوي دکتمراي جغرافيما و برناممهريمزي
شهري نفر دانشجوي دکتراي علوم سياسخ نفر دکتراي جامعهشناسخ
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م کور به شمل تلفيقخ به شرح ذيل بهکار گرفته شمده


است:
 مؤلفۀ مديريت و سياست (عوامل نهادي)؛ مؤلفۀ سرمايه انسانخ و اجتناعخ؛ -3فنّاوري اابعات و ارتبااات.
جدول  .2وزن پیشمؤلفههاي شهر هوشمند در مدل تحلیل
سلسلهمراتبي
رديف

3
1
5
5
1
1
9
2

3
1
5
5
1

Name
سياست
مديريت
فنّاوري اابعات
سرمايه انسانخ
سرمايۀ اجتناعخ
ساختار اقتصادي
کيفيت زندگخ
آموزش و پرورش
اممانات فرهنگخ
بينالنللخ بودن و جهان
وانخ
کارآفرينخ و نوآوري
توسعۀ پايدار
ارتباط داخلخ و
انعطا پ يري
کنلونقل
ادغام کاربردها
رشد شغلخ
عوامل اجتناعخ

Normals Ideals
2/599551
2/31 119
2/33 151
2/ 19151
2/ 551 5
2/ 5 2
2/ 51 5
2/ 11

2/ 5 5
2/ 5555
2/29955
2/215155
2/213229
2/213555
2/21 3 5
2/212 91
2/2 915

Raw
2/ 5 5
2/ 5555
2/29955
2/215155
2/213229
2/213555
2/21 3 5
2/212 91
2/2 915

2/2 5111 2/2 5111 2/2911
2/2 1359 2/2 1359 2/293 1
2/2 51 2/2 51 2/21512
2/21313

2/2 92

2/2 92

2/219115
2/215111
2/251 53
2/253 3

2/2 2151
2/2 9913
2/2 151
2/2 311

2/2 2151
2/2 9913
2/2 151
2/2 311

منبع( :م اسبات نگارندگان ) 395

 مرحلۀ دومبهمنظورِ بررسمخ بيشمتر در زمينمۀ اهنيمت معيارهماي
اصلخ و زيرمعيارهاي شهر هوشمنند در مرکلمۀ بعمدي
گويه هاي مناس با معيارها تعريف شد و براي ااب از
ارزش هر معيار و زيرمعيمار پرسشمنامهاي تمدوين شمد.
ارزش گويمههمما بمما پرسممش از  2خبممره 3تعيممين شممد.
دادههاي جنعآوري شده  2نفر م کور براي اينمه بمه
 نفر دکتراي جغرافيا و برنامهريزي شهري  1نفر کارشناب ارشد مهندسخ کامپيوتر 1نفر کارشناب ارشد  ITنفر کارشناب ارشد مهندسخ برق  3نفر دانشجوي دکتراي
مديريت سازمانخ نفر دانشجوي دکتراي جغرافيا و برنامهريزي شهري نفر دانشجوي
کارشناسخ ارشد جغرافياي سياسخ نفر دانشجوي دکتراي علوم سياسخ
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شمل يکپارچه درآمده و بتوان آنهما را وارد نمرمافمزار
ت ليلخ کرد بهصورتِ ميانگين هندسخ مورد اسمتفاده
قرار گرفته است؛ يعنمخ مما بما توجمه بمه آراء نخبگمان
مختلف از تنامخ آراء ميانگين هندسخ گرفتمه و عمدد
کاصل نهايخ مبک کار قرار مخگيمرد .بايسمتخ خماار
نشان کمرد کمه روش  ANPبما توجمه بمه اينممه بمراي
معيارهاي کيفخ و کنّخ قابليمت اسمتفاده دارد در ايمن
ت قيق چون هنۀ معيارها کيفخ است؛ بنابراين ازمنظرِ
قضاوتهاي فردي و جامعۀ نخبگان به مطالعمۀ ت قيمق
م کور مخپردازيم:
گام اول :سماخت ممدل در گمام اول بايسمتخ مسمئله
ت قيق را تدوين کنيم .مسئلۀ مورد ب ث اولويتبنمدي
فاکتورهاي مؤثر در ايجاد شهرهاي هوشنند است.
اين مرکله بهعنوانِ سطح اول مدل معرفخ مخشود .اين
مسئلۀ مورد ب ث بهعنوانِ معيمار کنترلمخ ممدل ممورد
ب ث قرار مخگيرد .بههنين منظور بمراي آن شمبمهاي
اراکخ مخشود .شبمۀ مورد اراکخ شامل خوشههما و
اجزاي درون اين خوشههاست.
در اين ت قيق شبمه بهاور کلخ شامل سه سطح است.
سطح اول هنان سطح هد است .سمطح دوم سمطح
ارائه معيارهاست و درنهايت سمطح سموم گزينمههما را
تشميل مخدهد.
در نظريه و تعاريف شهر هوشمنند (همد ) سمه عاممل
مديريت و سياست فنّاوري و عوامل انسمانخ و سمرمايۀ
اجتناعخ جزء زيرساختهماي اصملخ (معيارهما) ايجماد
شهرهاي هوشنند هستند (جدول .)3
جدول  .3معیارها و زيرمعیارهاي شهر هوشمند
عوامل انساني و سرمايۀ اجتماعي
 آگاهخ و دانشکامپيوتري و اينترنتخ شهروندان از فنّاوريهاي هوشنند آگاهخ و دانشکامپيوتري مسئوالن ذيربچ شهرداري از فنّاوري -3پشتمار کارشناسان شهرداري درزمينۀ ارتقاء اابعات و استفاده از
فنّاوريهاي هوشنند شهري
 -1آموزش شهروندي از فنّاوريهاي هوشنند شهري توسچ شهرداري
 -5عبقنندي شهروندان به پ يرش تغيير و نوآوريها
 -5تخصصگرايخ مسئوالن شهري در انتخاه پرو ههاي مربوطبه فنّاوري
 -1اابعات و هنماري در راهاندازي فنّاوريهاي هوشنند در شهرداري
 -1آراء شهروندان در انتخاه و اجراي فنّاوريهاي هوشنند شهرداري
 -9ميزان معاشرت اعتناد مشارکت و ...بين شهروندان در اشاعۀ

فنّاوريهاي هوشنند در ديدگاه مديران شهر
 - 2مشارکت شهروندان در اجراي فنّاوريهاي هوشنند توسچ شهرداري
مديريت و سیاست (نهادي)
 ترسيم چشمانداز درزمينۀ توسعۀ فنّاوريهاي هوشنند توسچشهرداري
 مطلوبت تشميبت و ساختار سازمانخ شهرداري براي ايجاد فنّاوريهايهوشنند در شهر
 -3مطلوبيت ساختار کقوقخ و قراردادي شهرداري در عقد قراردادها
 -1توجه مسئوالن شهري به آزادي بيان و گردش آزاد اابعات در انتخاه
فنّاوريهاي هوشنند شهري
 -5تسهيل پاسخگويخ به شهروندان در انتخاه فنّاوريهاي هوشنند
شهري توسچ مسئوالن شهري
 -5قانوننندي و تخصصگرايخ در روند انتخاه پينانکاران مجري اجراي
فنّاوريهاي هوشنند شهري
 -1پ يرش مسئوليت شمست پرو ههاي هوشنند شهري توسچ مسئوالن
 -1انجام کار جنعخ و تشميل کارگروههاي فمري براي ايجاد فنّاوريهاي
هوشنند در شهرداري
 -9وفاق جنعخ نهادهاي مدنخ بخش خصوصخ و شهرداري براي ايجاد
فنّاوريهاي هوشنند شهري
 - 2اهنيت ايجاد زيرساختهاي فنّاوري اابعات و ارتبااات
 عنلمرد شهرداري در استفاده از مشاوران متخصص در بهکارگيريفنّاوريهاي هوشنند در شهر
 سياستهاي ملخ ارتقاء  ICTو ايجاد زيرساختها در کشور - 3استفاده از الگوهاي خارجخ و ننونههاي موفق داخلخ فنّاوريهاي
هوشنند شهري در شهرداري
عوامل فنّاوري اطالعات
 کارآيخ و اثربخشخ پرو هها در انتخاه پرو ههاي فنّاورانه شهري باورپ يري بر استفاده از فنّاوريهاي توليد داخل کشور در شهرداري -3ارتباط دانشگاه و شهرداري درزمينۀ توسعۀ فنّاوريهاي هوشنند
 -1دردسترببودن و سازگاري فنّاوريهاي اابعاتخ و ارتبااخ
 -5هزينۀ فنّاوريهاي اابعاتخ و ارتبااات
(منبع :نگارندگان ) 395

هرکدام از مؤلفمه هما نيمز داراي زيمرمعيارهماي متعمدد
هستند .اين عوامل براساب نظمرات کارشناسمان خبمره
در ب ث شناسايخ مؤلفههاي شهر هوشنند (تعمداد 2
نفر) دستهبندي شده و دوبمهدو مقايسمه و ممدلسمازي
شدهاند (شمل .)5
گام دوم :اولويت سنجي مؤلفه ها و شااخ

هااي

شهر هوشمند
پس از شناسايخ اصلخترين مؤلفمههما در قالم نظريمۀ
شممهر هوشممنند و وزنده مخ آنهمما توسممچ کارشناسممان
مربوط ابتدا ميزان اثرات هريک از عواممل و متغيّرهماي
ت قيممق مشممخص شممد .در ايممن قسممنت سممعخ بممر
اولويتبندي اين مؤلفههاست که مراکل و ن وۀ کمار در
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ذيممل تشممريح مممخشممود .در ايممن رابطممه بممراسمماب
(اولويت بندي) معيارها و شماخص هماي شمهر هوشمنند
ارتبمماط درونگروه مخ و بممرونگروه مخ ب مين عناصممر و
شمماخصهمما و تممأثيرات هممري مک از عناصممر در ايجمماد و
شمل گيري هرکدام ارزيابخ شد .مقايسه هماي زوجمخ و
ماتريس مربوطبه هنۀ معيارها و خوشه ها با اسمتفاده از
مقياب هاي تعيين ارج يت يا اهنيت در نرمافزار ANP
مشخص شد.
هنان گونه که مشاهده مخ شود نمرخ ناسمازگاري کلمخ
قضاوت انجامشده براي مؤلفه هاي شهر هوشنند برابربما


 282911است .در اين روش مقدار ناسمازگاري نبايمد از


 28بيشتر باشد (جدول )1
جدول  .4نرخ ناسازگاري مؤلفهها
مؤلفهها
نرخ
ناسازگاري

عوامل

عوامل

عوامل

نرخ

انساني

مديريت

فنّاوري

کلي

2/21

2/2911

2/29

2/2911

منبع( :م اسبات نگارندگان ) 395

در (شمل  )5نتايج مقايسه هاي زوجخ در مدل شبمه اي
 ANPبراي شمناخت مؤلفمههماي اصملخ بمراسماب وزن
هرکدام از عوامل مشخص شده است.

شکل  .5مدلسازي شهر هوشمند در تحلیل شبکۀ (.)ANP
منبع( :ترسيم نگارندگان ) 395

مطابق جمدول مم کور وزن نسمبخ خوشمه هما ازاريمقِ
مقايسۀ ماتريس زوجخ بهدست آمده است .در مماتريس
زوجخ ننرۀ  aijاهنيت نسبخ مؤلفه در سطر  iبما توجمه
به ستون  jرا نشان ممخدهمد؛ بمهعبمارتخ  aij =wi/wjرا

مشخص مخ کند .سپس مقايسۀ عناصر داخل هر خوشه
انجممام م مخگي مرد در گممام بعممدي وزن نسممبخ عناصممر
ممماتريس م اسممبه و درنهايممت عناصممر جممدول نرمممال
مخ شوند .با توجه به اينمه برخخ عناصر درونخوشه هما
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منمن است به عناصر ساير خوشه ها وابسته باشمند در
اين صمورت بما توجمه بمه معيارهماي کنتمرل مماتريس
مقايسۀ زوجخ تشيمل شده و عناصمر مماتريس دوبمهدو
با هم مقايسه مخ شوند و وزن ماتريس بهدست مخ آيد و
نتيجه وارد سوپرماتريس اوليه مخشود.
سوپر ماتريس کاصل از تلفيق مماتريس هماي مختلمف
سوپر ماتريس اوليه است (شمل  )5که جنع عناصر هر
ستون سوپر ماتريس بيش از يک است

شکل  .6سوپرماتريس اولیه
منبع( :م اسبات نگارندگان ) 395

در مرکلممۀ بعممد سمموپرممماتريس نرمممال مممخشممود و
سوپرماتريس کاصله از آن سموپرمماتريس وزنمخ اسمت
(شمل  .)1درنهايت به منظورِ هنگراشدن سوپرمماتريس
وزن مخ عناصممر موجممود در معيارهمما آنقممدر بممه تمموان
مخرسند تا هنگرا شوند.

در آخممرين مرکلممه بمما توجممه بممه وزن خوشممههمما و
سمموپرماتريس کممد وزن عنممومخ وزن نهممايخ معيارهمما
م اسبه شده که در اين مرکلمه جمدول سموپرماتريس
کد وزن عنومخ برکس برابمربمودن اعمداد عناصمر در
سطرها ذکر نشده و تنها عدد بمه دسمت آممده در شممل
( )1و جدول ( )5در قال وزن نرمال بيان شده است.
نتايج کاصل از ممدل ت ليمل شمبمه نشمان ممخ دهمد
بهترتي در بين مؤلفههاي شمهر هوشمنند ممديريت و
سياسممت بمما مقممدار  2/513عوامممل انسممانخ و سممرمايۀ
اجتناعخ با مقدار  2/ 19و عوامل فنّاوري با مقدار وزن
 2/ 11بيشترين نقش را در نظريۀ شمهر هوشمنند دارا
هستند .هنان اور کمه در (شممل  )1نشمان داده شمده
است زيرساخت شهر هوشنند وابستهبه عوامل فنّاوري
عوامل انسانخ و عوامل نهادي است.
انتقال يمک شمهر معنمولخ (غيمر هوشمنند) بمه شمهر
هوشنند مستلزم تعامل اجزاي تمنولو يمک سياسمخ و
انسانخ اجمزاي نهمادي اسمت ( Mauher, & Smokvina,
 .)2006تأکيد بر زيرساخت عوامل نهمادي (ممديريت و
سياسممتهمما)؛ هنممماري تعمماون مشممارکت مشممارکت
شهروندان و اشتراکات را برجسته مخکند؛ از ايمنرو در
ميان معيارهاي شهر هوشنند بيشتر وزن به اين شاخه
اختصاه يافته است.

شکل  .8اوزان نسبي و نهايي ،مدل شبکهاي  ANPبراي
مؤلفههاي شهر هوشمند
منبع( :م اسبات نگارندگان ) 395

تأکيدبر زيرسماختهماي انسمانخ يمادگيري اجتنماعخ
آموزش و پرورش هنماري مشارکت اعتناد و تعاممل
ب مين شممهروندان را برجسممته م مخکنممد .ب مهجمماي بمماور
کورکورانه که  ITخود بهاور خودکار مخ تواند شهرها را
تبديل کرده و بهبمود دهمد درجهمتِ ايجماد شمهرهاي
شکل  .7سوپرماتريس وزني
منبع( :م اسبات نگارندگان ) 395
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هوشنند مترقخ شهرها بايد با ممردم ازسمنت سمرمايۀ
انسانخ آغازگر راه باشند ).(Hollands, 2008:312
تأکيدبر زيرساخت فنّاوري نياز به توسعۀ هنمهجانبمه و
متعممادل مهممارتهمماي خممبق مؤسسممات نمموآوريگممرا
شبمههاي پهمن بانمد و فضماهاي مجمازي مشمارکتخ را
برجسته مخکند ( .)Komninos, 2009:342اين شماخه از
ايجاد شهر هوشنند ابزاري براي ايجاد نوآوري خبقيت
و هوش رقابتخ است و بمر ت ليمل و دادهکماوي تأکيمد
مخکند .زيرساخت فنّاوري سرمايۀ فمري دانش فممري
و زيرساخت اجتناعخ اسمت .از عواممل موفقيمت شمهر
هوشنند در شاخۀ تمنولو ي معنماري سماده و صمريح
تصوي و تأييد فرايندها تجزيه و ت ليمل داده هما بمراي
استفاده و دسترسخ و اشتراک گ اري آسان فنّماوري هما
است.
در ترکي زيرساخت هاي م کور اسمت کمه اممروزه بمه
اابعات زمان واقعخ که در سطح انتخاه افراد و اعنال
آنهممما ممممؤثر اسمممت دسترسمممخ داريمممم .هرچقمممدر
زيرساختهاي مدونتر و م ممتري در مديريت شهري
ايجاد شود؛ امممان کصمول بمه شمهر هوشمنند بيشمتر
خواهممد بممود .توانممايخ تشممخيص الگوهمماي رفتمماري و
ناهنجاري ها در الگوهاي موفمق شمهرهاي هوشمنند در
سطح مجنوعه و در سطح فردي بسيار ارزشمنند اسمت
(.)Donnelly, 2011: 8
شهر هوشنند شهري است که نوآوري در زيرساختهما
و فراينممدهاي آن درجهممتِ ت قممق سممند چشمممانممداز
ترسينخ شهر رخ مخدهمد .چشمم انمداز کاصمل تفممر
ساختاري و سازمانخ مديريت است و مديريت درجهمتِ
پيادهسمازي شمهرهاي هوشمنند در سماختار ممديريت
شممهري تبريمز مسممتلزم شممش اهممرم تغييمر اسممت کممه
عبارتاند از :برنامهريزي استراتژيک و سناريو هنمماري
و ارتبااممممات مشممممارکت عنممممومخ و خصوصممممخ
استراتژيهاي سرمايهگ اري زيرسماختهماي فنّماوري
مهمممارتهممماي ممممديريت /ظرفيممت ممممديريت اسمممت
(.)www.iese.edu
ضنن مشخصشدن اولويت مؤلفههماي اصملخ در شمهر
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هوشنند فاکتورهاي مربوطبه هرکدام از مؤلفههما نيمز


اولويتبندي شده است.
هناناور که در (جدول  )5مشاهده مخشمود در بمين
گويه هاي مؤلفۀ مديريت و سياست گويۀ هفتم ساختار
و تشميبت شهرداري با ميزان نرخ ايمدهآل  2/رتبمۀ
اول و گويممۀ ششممم سمماختار کقمموقخ و قممراردادي
شممهرداري  2/29رتبممۀ دوم و گويممۀ هشممتم عنلمممرد
شهرداري در استفاده از مشاوران تخصصخ  2/215رتبۀ
سوم را در اولويتبندي شاخصهاي مربوطبه مديريت و
سياست به خود اختصماه دادهانمد .آنچمه کمه در ايمن
مؤلفه و گويههاي آن قابل تأممل اسمت تمأثير سيسمتم
مديريت و سياستگ اري ساختار تشمميبت شمهرداري
تبريز در هوشنندسازي شهر است.
از ويژگخهاي شهر هوشمنند وجمود سماختار شمبمهاي
(ساختار پيادهسازي تغيير شمهر) اسمت بمهن موي کمه
کوزۀ کاري مشنول ادغام مديريت شهري و شمهروندان
باشد.
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جدول  .5اولويتبندي گويههاي شهر هوشمند در فرايند تحلیل شبکهاي
رديف

عنوان

نرمال شده

حد

A1

آراء شهروندان در انتخاه فنّاوري

2/21335

2/2 5 1

A2

آموزش شهروندي توسچ شهرداري

2/21915

2/2 11
2/2 11

A3

انتقال اابعات و هنماري در ايجاد فنّاوري

2/2912

A4

تأثير سرمايۀ اجتناعخ در اشاعۀ فنّاوري

2/295

9

2/2

A5

تخصصگرايخ مسئوالن در انتخاه فنّاوري

2/ 1 1

2/23 55

A6

تبش کارشناسان شهرداري براي ارتقاء فنّاوري

2/ 2111

2/2 39

A7

دانش کامپيوتري و اينترنتخ مسئوالن

2/ 1 11

2/23 11

A8

دانش کامپيوتري و اينترنتخ شهروندان

2/21921

2/2 915

A9

عبقنندي شهروندان به تغيير و نوآوري

2/213 1

2/2 115

A10

مشارکت دادهشدن شهروندان در فنّاوري

2/2112

2/2 95

M1

استفاده از الگوهاي خارجخ و موفق داخلخ

2/251

2/231 1

M2

اهنيت به زيرساخت فنّاوري توسچ شهرداري

2/21911

2/215 5

M3

ترسيم چشمانداز

2/25951

2/23155

M4

توجه مسئوالن به گردش آزاد اابعات

2/21

2/21 1

M5

ساختار کقوقخ و قراردادي شهرداري

2/29 1

2/25311

M6

ساختار و تشميبت شهرداري

2/2 311

2/21 53

M7

سياستهاي ملخ در ارتقاء فنّاوري

2/2515

2/2311

2/215

2/21913

2/21 1

2/211

M8

عنلمرد شهرداري در استفاده از مشاور

M9

قانوننندي و تخصصگرايخ در انتخاه پينانمار

M10

وفاق جنعخ مدنخ خصوصخ و شهرداري

2/2515

2/23111

M11

پاسخگويخ به شهروندان در انتخاه فنّاوري

2/21355

2/21 13

M12

پ يرش مسئوليت شمست توسچ پرو هها

2/25151

2/23391

M13

کارجنعخ و کارگروه در ايجاد فنّاوري

2/21 9

2/211 5

F1

ارتباط دانشگاه و شهرداري در توسعۀ فنّاوري

2/ 993

2/2 113

F2

باورپ يري به توليدات فنّاوري داخل کشور

2/ 515

2/2 131

F3

تأثير کارايخ و اثربخشخ در انتخاه فنّاوري

2/

2/2 119

F4

دسترسخ و سازگاري فنّاوري

2/ 5153

2/2 1 1

F5

هزينۀ فنّاوري

2/ 1111

2/2 119

15

منبع( :م اسبات نگارندگان ) 395

سياست فقچ ممانيزهکردن شهر نبوده و هوشنندسازي
مدنظر است .در ساختاري که هراب از هوشنندسمازي
وجود داشته و مديريت شهري با دانش تخصصخ پايين
عبقۀ چندانخ به شفا سازي اجنا گرايخ قانونننمدي
و تنرکززدايخ نداشته و ساختار شممل سلسملهمراتبمخ
داشممته باشممد زيرسمماخت مناس م بممراي ايجمماد شممهر
هوشنند وجود نخواهمد داشمت و در ممديريت شمهري
مخ بايست به فرايند المترونيمخشدن سط خ پمرو ههما
کفايت کرد.
درخصوه ساختار کقوقخ و قراردادي مديريت شمهري
در شهرداري تبريمز نمتمۀ مهمم تمأثير بسمزاي دانمش
کقمموقخ و قممراردادي شممهرداريهمما در عقممد و اجممراي

قراردادهاي پرو ه هاي مربوطبمه  ICTاسمت .زممانخکمه
دانش مناسم بما موضمو تخصصمخ وجمود نداشمته و
پرو ههاي فنّاوري براساب مناقصه يا مزايمده بمراسماب
سنجههاي مالخ به پينانماران واگ ار مخشمود کصمول
شهر هوشنند منمن نخواهد بود.
در بين گويههاي مؤلفمۀ عواممل انسمانخ گويمۀ پمنجم
تخصصگرايخ مسئوالن در انتخاه پرو ه هاي مربوط به
فنّاوري با نرخ ايدهآل  2/ 1رتبۀ اول گويۀ هفتم دانش
کامپيوتري و اينترنتخ مسئوالن بما نمرخ ايمده آل 2/ 1
رتبۀ دوم و گويۀ سوم انتقمال اابعمات و هنمماري در
ايجاد فنّماوري بما نمرخ ايمدهآل  2/29رتبمۀ سموم را در
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اولويت بندي شاخصهاي مربوطبمه عواممل انسمانخ بمه
خود اختصاه داده است.
با توجمه اينممه سمطح کيفمخ منمابع انسمانخ دانمش و
تخصص استعداد مهارت هاي شغلخ اعتناد مشارکت
هنممماري از مؤلفممههمماي مهممم هوشنندسممازي شممهري
م مخباشممند و کاصممل آن ايجمماد دادههمماي بمماز و قابممل
دسترب در شهر هوشنند است گويه هاي مرتبچبا اين
موضو داراي وزن بيشتري هستند.
بديهخ است هرچه مؤلفه هاي م کور در ميان مسئوالن
شهري که بهعنموانِ تقسميمکننمدگان اصملخ پمرو ههما
مابين تيم هماي کارشناسمخ هسمتند پررنم تمر باشمد
دستيابخ به ساختار شهر هوشنند تسهيل خواهد شمد.
شمهر هوشمنند شممهري اسمت کمه در آن دسترسمخ و
اشتراک گ اري دانش و اابعات مابين متوليان شمهر و
شهروندان وجود دارد.
در جدول ( )5مشمخص اسمت کمه در بمين گويمههماي
مؤلفممۀ عوامممل فنّمماوري گويممۀ سمموم تممأثير کممارايخ و
اثربخشخ در انتخاه فنّاوري با ميزان نرخ ايدهآل 2/
رتبۀ اول و گويۀ اول ارتبماط دانشمگاه و شمهرداري در
توسعۀ فنّاوري با ميزان نرخ ايمده آل  2/رتبمۀ دوم و
گويۀ دوم باورپ يري به توليدات فنّماوري داخمل کشمور


 2/رتبمۀ سمموم را در اولويمتبنممدي


بما نممرخ ايمدهآل
شاخص هاي مربوطبه عوامل فنّاوري به خود اختصماه
دادهاند.
نتممايج کاصممل از گوي مههمماي فنّمماوري اابعممات نشممان
مخ دهد هر چقدر اثربخشخ و کارايخ فنّاوريهاي ممورد
اسممتفاده بمما نيازهمماي سممازمانخ مممديريت شممهري و
شهروندان هنسو باشد ابزار کمنروايخ خموه شمهري
تقويت خواهد شد .بمديهخ اسمت اسمتفاده از تخصمص
دانشگاهخ در انتخماه و ارتقماء فنّماوري از مؤلفمههماي
تأثيرگ ار در کيفيمت هوشنندسمازي ممديريت شمهري
تبريز است.
راهکارهاي ايجاد شهر هوشمند
هنمماناممور کممه از نتممايج ت قيممق برآمممد معيارهمما و
زيرساخت هاي ايجاد شهر هوشنند به سه نو از عوامل
خبصه مخشوند :عوامل فنّاوري اابعات عوامل نهادي
و عوامل انسانخ .براي ايجاد شهر هوشنند بايسمتخ بمه
تقويت و هناهنگخ اين سه عامل در برنامهريزي توجمه
کرد .شمل ( )9استراتژي هاي ايجاد شهر هوشنند را بما
توجه به عوامل م کور ننايش مخدهد.

شکل  .9استراتژيهاي ايجاد شهر هوشمند
منبع(Nam & Pardo, 2011: 287) :
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مهمممتممرين عامممل در هوشنندسممازي در ب ممث عوامممل
نهادي رويمرد ايجماد کمنروايمخ خموه اسمت .بمراي
فعالکردن امرح شمهر هوشمنند جامعمه بايمد شمامل
کاکنيممت يمپارچممه و شممفا فعاليممت اسممتراتژيک و
تبليغاتخ شبمه و مشارکت باشد .تبديلشدن بمه شمهر
هوشنند مستلزم فعل و انفعاالت اجزاي تمنولو يک بما
اجزاي سياسخ سمازمانخ و انتقمالخ اسمت ( & Mauher
.)Smokvina, 2006
تدقيق در ويژگخهاي کمنروايخ (مشارکت توافق
هنگانخ کارايخ و اثربخشخ پاسخدهخ دربرگيرندگخ
قانوننندي شفافيت و پاسخگويخ) گوياي اين است که
سن بناي آن در مقياب م لخ و در اجتنا م لخ
است تا بهتدريج در هنبستگخ و يمپارچگخ اجتناعات
به مقيابهاي باالتر سرايت کند .اين ويژگخها در سطح
کبن ملخ قابل پايش نيست و با تنرکززدايخ و پيگيري
نهادهاي مدنخ در سطح م لخ عنلياتخ مخشوند ( Pike
 .)& Tomany, 2009گام نخست برقراري کمنروايخ
شايسته براي کمومتهاي متنرکز تنرکززدايخ از
قدرت و درنهايت واگ اري ادارۀ امور به کوچکترين و
پايينترين سطح منمن در قلنروي آنان است؛ البتّه
تنهيدات اين واگ اري نهادسازي و ظرفيتسازي در
اجتناعات م لخ است (صرافخ .) 9 : 39
در ب ث زيرساخت عواممل انسمانخ رويممرد يمادگيري
مهمترين استراتژي کمومتها درجهتِ تقويمت جامعمه
اسممت .گممروه عوامممل انسممانخ بمما خبقي مت ي مادگيري
اجتناعخ و آموزش و پرورش برجسته شده است .شمهر
هوشنند مرکز آمموزش عمالخ و نيمروي کمار هوشمنند
است ( .)ibid: 287مالک بر اهنيت آگاهخ انسانخ کمه
نشماندهنمدۀ شمناخت /توانمايخ و مهمارتهماي خمبق
انسانخ است در شهر هوشنند تأکيد مخکنمد ( Malek,
 .)2009:12شهر هوشنند تقويت م يطخ خمبق اسمت
( .)Lee & et.al, 2008اممرح شممهر هوشممنند رويمممرد
يمپارچه به اتصال ميان جوامع (دولت ها کس و کمار
مدارب غيمرانتفماعخ و تمکتمک شمهروندان) ايجماد
خدمات خاه بهمنظور برآورد اهمدا شمهر و پيشمبرد
1- Malek

( Nam & Pardo,

مهارتهاي جنعمخ و ظرفيمتهاسمت
.)2011: 287
در عوامل فنّاوري واشمبورن و هنمماران بمه شمهرهاي
هوشنند بهعنوانِ مجنوعهاي از فنّاوريهاي م اسمباتخ
هوشنند اعنالشده به اجزاي زيرساختهماي کيماتخ و
خدمات نظر دارند .م اسبات هوشنند به نسمل جديمد
سختافزار يمپارچه نرمافزار و فنّاوريهاي شمبمه نيماز
دارد که سيستمهاي فنّاوري اابعمات را بما آگماهخ در
زمان واقعخ از جهان واقعخ و تجزيمهوت ليمل پيشمرفته
براي کنک به مردم براي تصنيمگيري و آگاهخ بيشمتر
دربارۀ جايگزين ها و اقداماتخ که فرايندهاي کس وکمار
را ايجاد و درنتيجه تعادل کس وکار را بهينه مخکننمد
ارائه مخدهد ( .)Washburn et al: 2010در زيرمجنوعمۀ
توسعۀ عوامل فنّاوري رويمرد ادغمام و يمپارچمه سمازي
قمرار دارد ( .)Nam & Pardo, 2011: 286ايمن رويممرد
مجنوعه فنّاوري ها را با اجزايخ هنچون :افزايش پهناي
باند تواننندکردن سازمانها در پشمتيبانخ المترونيمک
افزايش ميزان خدمات دولتخ ازاريقِ اينترنت باالبردن
کممارايخ کممارتهمماي اعتبمماري افممزايش ضممري نفمموذ
اينترنت استقرار شمهرداري هوشمنند افمزايش ميمزان
اتصال سازمان هما بمه اينترنمت افمزايش ميمزان ايجماد
اينترانت سازمان ها افزايش نسبت ميزبان هماي وه و...
را دربر مخگيرد (کيا .)3 315
نتیجهگیري
شهر هوشنند مفهومخ نو در برنامهريزي شمهري اسمت
کمه درجهمتِ اجممراي آن تغييمرات زيرسمماختخ در سممه
مقولممۀ فنّمماوري اابعممات و ارتبااممات مممديريت–
سياستگ اري و منابع انسانخ و سرمايۀ اجتنماعخ نيماز
است .در شهرهاي کشورهاي جهان سموم بما توجمه بمه
اينمه عندتاً روند مديريت سلسهمراتبخ و تنرکزگرايانمه
است ايجاد و توسعۀ فنّاوري عنوماً تکبعمدي و جلموۀ
ننايشخ دارد .اکثر شهرهاي جهان سموم سمطوح اوليمۀ
شهر المترونيک را اخ مخکنند و بمراي کصمول شمهر
هوشنند مسير بلندي را در پيشِرو دارند .نتايج ت قيق
نشان مخ دهد که در مديريت شهري تبريز نيز خألهاي
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جممدي درزمينممۀ هوشنندسممازي وجممود دارد .برخممخ
اقدامات اوليه درزمينۀ خمدمات المترونيممخ شمهرداري
صورت پ يرفته است؛ اما بهعلت ساختار تنرکزگرا و باال
بممه پممايين تشممميبت شممهرداري تبري مز مفهمموم شممهر
هوشنند بسچ نيافته است .مشاهدات کاکخ از آن است
که مسئوالن شهري درکمد شمعار عبقننمد بمه ايجماد
شمممفافيت در سمممازوکارهممماي شمممهرداري هسمممتند.
تصنيم گيريها در هنۀ بخش ها بهويمژه در کموزۀ ICT
شمل دستوري داشمته و ممديران فرادسمت از الزاممات
زيرساختخ و اجرايخ ارحها ناآگاه هستند .با توجمه بمه
اينمه عنر مديريت شهرداران و مسئوالن منااق کوتماه
است افراد م کور از درگير کردن خود بمه پمرو ههمايخ
کممه در شممهر ننممود عينممخ ندارنممد و نيازمنممد هزينممۀ
زيرساختخ ميانمدت و اوالنخمدت هستند گريزاننمد.
اين مسئله موج رشد اندک هوشنندسمازي و توسمعۀ
سيسممتمهمماي جزي مرهاي شمممل فنّمماوري اابعممات در
مديريت شهري تبريز شمده اسمت .هنمانامور کمه در
استراتژي هاي ايجاد شهر هوشنند بيمان شمد ادغمام و
اشتراک گ اري داده ها در پرو ه هماي فنّماوري از مبمانخ
ايجاد شهر هوشنند است .ايمن درکمالخ انجمام خواهمد
شد که ساختار ممديريت و سياسمتگم اري شمهرداري
تنايلبه افزايش خدمات کنّخ و کيفخ به شهروندان در
بستر کمنروايخ خوه داشته باشد .درکالخکه سيسمتم
کاکنيممت شممهري بممه پاسممخگويخ شممفا سممازي
اجنا گرايمخ عمدالت مشمارکت مسمئوليت پم يري و
قانوننندي مطلوه رغبتخ ندارد؛ توسعۀ شهر هوشمنند
مبتنخبر پايداري شهري کمار دشمواري اسمت .ازسموي
ديگر شهر هوشمنند خواهمان شمهروندانخ خمبق و بما
دانش باالست .از وظايف اصلخ مديريت شهري ترغي
شهروندان براي استفاده از خمدمات هوشمنند آمموزش
شهروندي و ترويج سواد  ITاست که در اين زمينه نيمز
شهرداري تبريز برنامۀ مدونخ نداشته و عنلمرد ضعيفخ
را ارائه داده است .با توجه بمه وضمعيت توسمعۀ  ICTدر
شهرداري تبريز و عدمترسيم چشمانداز  ITعدماستفاده
از کممارگروههمماي تخصصممخ در انتخمماه پينانممماران
شهرداري نبود نظام مدون در انتخاه پرو ههماي قابمل
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اجرا درزمينۀ هوشنندسازي نبود ضموابچ و کاکنيمت


روابچ در واگم اري پمرو ههما عمدمکمار کارشناسمخ در
سطح مصوبات شوراي اسبمخ شهر و دخالت مسمتقيم
شهرداران وقت در انتخاه پينانمماران کموزۀ فنّماوري
بهنظر مخرسد براي کصول به شمهر هوشمنند در ايمن
شهر راهخ اوالنخ در پيش است؛ امما ايمن بمدان معنما
نيست که اممان ايجاد چنين شهرهايخ وجود ندارد .بما
توجممه بممه انجممام اقممدامات اولي مه در توسممعۀ خممدمات
المترونيمممخ در شممهرداري تبريممز و بمما درنظرگيممري
استقبال مردم از فنّاوري و ترويج استفاده از گوشخهاي
هوشنند در اين شهر مختوان با بمهکمارگيري پتانسميل
م کور و هزينه هاي زيرساختخ رويمردم مور در سمطح
کوچک و متوسچ بستر مناس توسعۀ شهر هوشنند را
در مديريت شهري تبريز ايجاد کرد.
با توجه به اينمه سازمانها در سطح دولت مديريت
شهري و کتخ مديريت دانشگاهخ در ن وۀ انتخاه و
پيادهسازي پرو ههاي هوشنندسازي مشمبت و
چالشهاي فراوانخ دارند بهنظر مخرسد بررسخ ن وۀ
ترسيم و تدوين چشمانداز فنّاوري اابعات و ارتبااات
در بعد ملخ و توسعۀ پلتفرم شهر هوشنند در بعد
شهري در بسچ مبانخ تئوريک و عنلياتخ پيوستن
شهرهاي کشور به مجنوعه شهرهاي هوشنند جهانخ
مؤثر باشد.
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