
  هوشمند شهر با مرتبط هاي تئوري

 گردآورنده : آقاي مهندس ابو الفضل رسوليان 

 قدمهم

از جمله استراتژي ها و راه كارهاي الزم براي توسعه ي اقتصادي و رسيدن به اقتصادي پايدار در هر كشور، تقويت 
اقتصاد منطقه اي شهري و يا به عبارت بهتر توسعه اقتصاد پايدار بر مبناي هوشمندي شهر است. اقتصاد پايدار و 

: اقتصاد هوشمند، زيرساخت و ارتباطات هوشمند، حمل هوشمند، خود نيازمند امكانات هوشمند در هر شهراز جمله
 و هوشمند كار  و نقل شهري هوشمند، انرژي هوشمند، دولت هوشمند، امنيت هوشمند، سالمت هوشمند، كسب 

 .باشد مي هوشمند شهروند حتي

بنا شده است،  در اين استراتژي، يعني اقتصاد پايدار بر مبناي شهر هوشمند كه بر اساس نظريه و تئوري سيستم ها
شهرها به عنوان يك كالن سيستم درنظر گرفته شده و هر شهر از اجزايي به نام زيرسيستم تشكيل گرديده و اين 
زيرسيستم ها، در حقيقت همان سازمان ها، صنايع، مردم و ديگر مولفه هاي شهري هستند كه در راستاي رسيدن به 

ار شهري است، به صورت منظم و يكپارچه در ارتباط و تعامل مي هدف نهايي كه همان اقتصاد توسعه يافته و پايد
 .باشند

پر واضح است در سايه چنين نگاه سيستمي و يكپارچه به شهر به عنوان يك كالن سيستم و با در نظر گرفتن سازمان 
ه مجموعه ها و ها و صنايع مستقر در هر شهر به عنوان اجزاي تشكيل دهنده شهر و همچنين با ارتباط منظم و يكپارچ

مولفه هاي شهري به عنوان زير سيستم هاي كالن سيستم شهري است كه توسعه علمي، اجتماعي، فرهنگي و 
 .اقتصادي هوشمند در هر شهر و در نهايت در هر كشوري اتفاق مي افتد

، و سپس مفاهيم ، الزم است ابتدا تعاريفي از تئوري سيستم ها"شهر هوشمند"بمنظور ايجاد نگاهي يكسان به مقوله 
 .شهر هوشمند و مولفه هاي آن ارائه شود كه اين مباحث در ادامه بيان مي شود

 ها سيستم تئوري 

جديدي  هايعلوم و ايجاد شاخه شدن ، تخصصيدانشمندان از سوي بندي علومسال ها تفكر و جزءنگري و تقسيم
شد مي آن موضوع محسوب شناخت و اساس موضوع، پايهيك  و تحليل داشت. در گذشته تجزيه از علوم را درپي

 هايو ويژگي ، خواصذات به دستيابي معناي جزء از هر موجوديت و موضوع، بهترينكوچك به رسيدن و توانايي



ز ارتباط با نياز اتر شدند و خود را بيرفته علوم جزء نگرتر و عميق رفته شد. بدين ترتيب،مي تلقي موجوديت آن
 .يكديگر دانستند

 كارگيري به كه ،آموختن نه از علم، كه هدفتر گشتند! در حاليها نه تنها حل نشدند، بلكه بيشتر و پيچيدهاما مشكل
 ارمغان ها بهانسان زندگي براي تسهيالتي اگر چه و فناوري علم ديگر پيشرفت سخن . چرا چنين شد؟ بهاست آن

با  توام پيچيده، بود؟ دنيايي چه را تشديد كرد. حاصل مسائل شد و پيچيدگي ديگري آورد اما خود موجد معضالت
 پيچيدگي؛ چالشي همه با اين در رويارويي انسان سرگرداني و در نتيجه ترپيچيده هاييحلو راه پيچيده مسائلي
  .كردمي طلب و جهان هستي به هنگا ديگر را براي منظري كه بزرگ

 اينشد. اگرچه احساس نياز به ديدگاهي جديد علم، در پهنه ي هاييمشكل و وجود چنين بيستم قرن با شروع
د نظر داشتن ها در اين مورد اتفاقآن اما همه بروز يافت، متفاوت شكلي به علوم هاياز شاخه نياز در هر يك احساس

راه حل را در  چند بعدي نيازدارند. زيرا علوم مختلف، هايپديده شرح براي ايرشته و ميان مشترك زباني به كه
يا پديده  كردند، در حالي كه يك ساختار در ماهيتتر جستجو ميكوچك هاياجزاء و پديده به مسائل شكستن

گرفت و همين امر، مانع رسيدن به راه حل يا قرار مي مورد غفلت جزاءبه ا با شكستن آن كه وجود داشت مسأله
 گرفته ناديده در رفتارِ پديده نظام، آمد زيرا اثر آننمي دست از مسئله نيز به درستيجواب بود. ضمن آنكه، شناخت

يا  سازمان ق نداشتند ولي دارايخاص تعلعلمي به يك شاخه ي كه هاييپديده درك براي ترتيب، شد. بدينمي
 و انسان جهان به كه كساني تمام براي مشترك جديدي بوجود آمد. منظري و نگرش زبان بودند، نياز به نظام
 .تولد يافت "هاتئوري سيستم"بود كه تفكر و نگرش سيستمي و يا همان انديشيدند و چنينمي

از  هايي از مفهوم سيستم،كند. تعريفاستفاده مي"سيستم"سازي، از مفهوم پيادهتفكر سيستمي، براي اجرايي شدن و 
 :ارائه شده ولي در اينجا به ارائه يك تعريف بسنده مي نماييم مختلف علوم دانشمندان سوي

 رو، دو ويژگي از اين تقسيم شود. از هم مستقل اجزاي تواند بهنمي گيرند كهدر نظر مي كل يك عنوان را به سيستم
را  ويژگي جدا شود، آن از كلهرگاه  كه است هاييويژگي كه هر جزء دارايعبارتند از: اول اين سيستم بسيار مهم
، به تنهايي داراي سيستم هيچ كدام از اجزاي آن دارد كه هاييويژگي كه هر سيستمخواهد داد و دوم اين از دست

  .يستندن ويژگي آن

 آن بكارگيري ضرورت و سيستمي تفكر 

منظر شد و تفكر  اين مصداق چنين بود كه تفكر سيستميبا توجه به مطالب و مشكالت بيان شده در سر راه بشر، 
 ينهپديده، زم اجزاي پديده با ديگر اجزاي پديده و نيزبا كل ارتباط ميان و با توجه به فرارشته يك عنوانبه سيستمي



منشاء ايجاد  كه رفت و تا آنجا پيش پذيرساخترا امكان  علوم مختلف هايرشته اطالعات ميان ي گفتگو و تبادل
 .نيز شد جديد از علم هاييشاخه

رود. ها وموضوعات بشمار ميبهتر پديده درك براي ، ضرورتيآن و مجهز شدن به نگرش اين شناخت امروزه،
ها آن كنند و كارآمديايجاد مي معضل انسانيجوامع  شوند، برايتر ميپيچيده علوم، پيشرفت تبعبه كه هاييپديده

ها در سطح جامعه ها و به تدريج تعميق و نهادينه شدن آنها و ناهنجاريرا كاهش داده وباعث افزايش ناكارآمدي
ين موقعيت ما (جامعه شهري به عنوان يك زير سيستم) نسبت به مي شوند. يكي از ابزارهاي مناسب به منظور تعي

 .ها، استفاده از تفكر سيستمي استجامعه ملي (به عنوان سيستم) و نيز تعيين روابط ما با ديگر سيستم

ين تفكر . بنابراي آن دهندهتشكيل اجزاي ارتباط بين و هم پديده مد نظر است كليت هم سيستمي، بنابراين در نگرش
از  موضوع (كه اجزاي آن موضوع و همچنين كل ها وموضوعات، از طريق در نظر گرفتنپديده در بررسي سيستمي

آورد. وجود مي موجوديت را به گيرد) كليتمي مرتبط هستند شكل اجزاي موضوع كه با هم پيوستگي هم به
تفسير  براي روش تفكر، نوعي و اين است و يكپارچگي دتوح سوي به ، حركتدر تفكر سيستمي عمده گرايش

 .است هم به مرتبط و متصل هايكل عنوان به جهان

 هايروشن تري از سيستم و درك فهم دهد تامي افراد امكان به در مجموع مي توان گفت كه تفكر سيستمي،
ي را شناسايي نموده و آن را بهبود دهند. به عبارت ديگر، تفكر مشكالت شهر داشته باشند و ريشه اجتماعي وشهري

از جمله حوزه  مختلف هايتواند در حوزهمي است كه خاص هاي، ابزارها و روشاز اصول ايمجموعه سيستمي
ا ياري قرارگيرد و در شناسايي مشكالت شهري و بهبود ساختار نظام هاي شهري، ما ر مديريت شهري مورد استفاده

 .رساند

  City) (Smartهوشمند شهر مفاهيم 

امروزه مديران با پديده اي بنام شهرنشيني روبرو هستند وشهرهاي امروزي، كه تقريبا نيمي از جمعيت جهان در آن 
كنند، به عنوان شبكه ها و سيستم هاي پيچيده اي در نظر گرفته شده و از اجزايي مانند: شهروندان، ها زندگي مي

ايع و كسب و كار، حمل و نقل، ارتباطات، زيرساخت هاي انرژي، خدمات شهري و ديگر زير سيستم هاي صن
كالن سيستم  "نيز در ادبيات مديريتي و سيستمي، به عنوان يك  "شهر هوشمند "شهري، تشكيل شده اند. 

شهر هوشمند در ادامه شناخته شده كه به صورت هوشمند مديريت مي شود. جهت تشريح بيشتر، تعاريف "هوشمند
 .ارائه مي گردد

 



i. هوشمند شهر تعريف 

ريزي شهري استفاده نشده و اي در ادبيات مديريت و برنامههنوز به طور بسيار گسترده "شهر هوشمند"اصطالح 
هاي مختلف آن به عنوان يك اصل براي بررسي جزئيات بيشتر، در حال مطالعه و پژوهش هنوز هم شناسايي جنبه

 :لي از طرف انديشمندان اين حوزه، تعاريفي ازشهر هوشمند بيان شده كه در ادامه ارائه مي گردداست . و

مكاني ممتاز براي توسعه پايدار اقتصادي، صنعتي و ... بوده كه در آن به مسائلي مانند ترافيك، "هوشمند  شهر "
هاي شهري، بهبود كيفيت زندگي و سازي زيرساختمصرف انرژي، آلودگي، تخريب سرزمين، بروز رساني و بهينه

سازي فرآيندهاي بادل اطالعات با هدف بهينه... از طريق يك رويكرد نوآورانه و سيستماتيك، بر اساس ارتباط و ت
 . مديريت شهري پرداخته مي شود

هاي ارتباطي از جمله هاي انساني و اجتماعي و زيرساختگذاري در سرمايهاست كه سرمايه "شهري هوشمند "
زندگي مي كه باعث رشد پايدار اقتصادي و كيفيت باالي  ICT حمل و نقل و همچنين زير ساخت هاي مدرن مانند

  .شود، با مديريت صحيح منابع طبيعي، از طريق مديريت مشاركتي مردم در آن انجام پذيرد

است كه قادر به پيوند سرمايه فيزيكي با سرمايه اجتماعي به  "شهري هوشمند"بر اساس ادبيات مديريت شهري، 
ورت است كه مديران شهري و منظور توسعه خدمات بهتر و زيرساخت الزم در يك شهر بوده و تنها در اين ص

آوري، اطالعات، و ديدگاه فرهنگي و اجتماعي برحسب يك برنامه منسجم و بهبود استاني، قادر به تجميع فن
 .خدمات شهري خواهند بود

يك كالن سيستم از زير سيستم هاي شهري است. به عبارت ديگر "شهر هوشمند"بر اساس نگرش و تفكر سيستمي، 
بسياري از مجموعه هاي شهري مانند: سازمان ها، شركت ها، دانشگاه ها، شهروندان و... و با تركيب و تعامل 

همچنين مجموعه ها و زيرسيستم هاي مستقل هوشمند در هر شهر، سيستم پيچيده ي بزرگي تشكيل مي گردد كه به 
  . آن شهر هوشمند گويند

ا و زيرسيستم هاي شهري، باعث مي شود كه بحث ارتباط و تعامالت عملياتي بين اين تعداد زياد از مجموعه ه
 و اساسي اصل يك عنوان به شهر يك هاي زيرسيستم و ها مجموعه زير سازي استاندارد همچنين  مستقل بودن و 

و استاندارد سازي  استقالل در ضعف يا و نبود كه بطوري نمايد عمل هوشمند شهرهاي مديريت و ساختار در مهم
هاي مديريت شهري و يا ضعف -حوزه هاي مديريت زيرمجموعه ها و زيرسيستم هاي شهري، باعث افزايش هزينه

 عنوان به شهر هاي زيرسيستم و  در مديريت شهرها خواهد گرديد. زيرا نبود اين استانداردسازي بين زيرمجموعه ها 



ر هر شهر جهت دستيابي به اهداف شهري را با مشكالت و موانع د شده تعريف هايپروژه اجراي سيستم، كالن يك
  . يابي به چشم انداز كالن سيستم شهر را افزايش مي دهدروبرو نموده و هزينه هاي دست يجد

ii. هوشمند شهر هايمولفه و اجزا 

 به هايي مولفه     اجزا و  از كه   شده گرفته نظر در سيستم كالن يك عنوان به"هوشمند شهر "همانطور كه بيان شد، 
 به مشخص، و مستقل اهدافي داشتن با شهري هاي زيرسيستم و ها زيرمجموعه. گرددمي تشكيل هازيرسيستم نام

 كالن نهايي هدف به رسيدن راستاي در و نموده اقدام خود ي حوزه در شده تعريف كاركردهاي و وظايف انجام
 .م و يكپارچه هستندمنظ تعامل و ارتباط در هوشمند، شهر سيستم

داري زيرمجموعه ها، زيرسيستم ها و مولفه هاي اصلي  "شهر هوشمند "بنابراين به راحتي مي توان مشاهده نمود كه 
 :ها عبارتند اززندگي هوشمند بوده كه اين مولفه

  Smart Governance:مديريت هوشمند شهري •

 Energy  Smart: :انرژي هوشمند •

   Smart Building :دساختمان هوشمن •

   Smart Mobility :حمل و نقل هوشمند •

   Smart Infrastructure :زيرساخت هوشمند •

 Smart Technology :تكنولوژي هوشمند •

 Smart Healthcare  :هاي بهداشتي هوشمندسالمت و مراقبت •

   Smart Citizen : شهروند هوشمند •

ي زندگي الكترونيك طراحي مي شود، نيازهاي افراد به روشي هوشمندانه و در اين شهرها كه براساس زيرساخت ها
با استفاده از آخرين فناوري هاي روز دنيا تامين مي شود. اگرچه زيرساخت هاي فيزيكي از مهم ترين و ضروري 

ي ارتباطي ترين نيازهاي توسعه زندگي شهرنشيني شهرهاي هوشمند است، اما امروزه شهرها بيش از پيش به ابزارها
مبتني بر فناوري هاي روز دنيا نياز دارند. محيط زندگي هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل و نقل هوشمند، ساختمان 
هوشمند و... و از همه مهم تر شهروندان هوشمند، از معيارهاي اصلي شهرهاي هوشمند آينده هستند. هوشمندي 



توان گفت كه بشر به عبارتي شهرهاي آينده است. پس ميها و مشخصات زندگي آينده بشر و شهري بيانگر ويژگي
 .در آينده، زندگي در شهرهاي هوشمند را تجربه خواهد كرد

iii. هوشمند شهرهاي عملكرد ارزيابي 

مبناي ارزيابي عملكرد شهرهاي امروزي بعنوان يك كالن سيستم، رفع مشكالت ترافيك، ايجاد اشتغال و كار، تامين 
طور كلي حل مشكالت شهر و پيشرفت هاي اجتماعي و اقتصادي شهري است. بنابراين شهرها انرژي مورد نياز و به 

توانند مشكالت خود را از طريق راه كارهاي توسعه اي هوشمند، بمنظور مقابله و مواجهه با اين چالش بزرگ، مي
 .مرتفع نمايند

و  (ICT)ايجاد زيرساخت هاي ارتباطاتيتر، مي توان بيان نمود كه بكارگيري و به طور كلي و به عبارت ساده
تجهيزات تكنولوژيكي بين زيرمجموعه هاي كالن سيستم شهري و همچنين مديريت يكپارچه ي مجموعه ها و 
ادارات مستقر در هر شهر، باعث مي شود داده ها و اطالعات دقيق و بموقع از حوزه هاي مختلف شهري و در زمان 

ات بصورت مفيد و كامل بين زير سيستم ها و زيرمجموعه هاي كالن سيستم هاي مختلف جمع آوري و اين اطالع
 وجود  شهري جريان پيدا نموده بگونه اي كه قبال چنين حركت داده اي بين سازمان ها و زيرمجموعه هاي شهري 

 .است نداشته

اطالعات و داده هاي دقيق سازي و بكارگيري كامپيوتر و نرم افزارهاي كامپيوتري و ذخيره اين از طرف ديگر، پياده
و بموقع در نرم افزارها و دريافت گزارشات دست بندي شده و تحليل اين گزارشات، يك نوع هوشمندي براي 

 .مديران شهري ايجاد مي نمايند

با توجه به مباحث مطرح شده مي توان ادعا نمود كه اين زيرساخت هاي تكنولوژيكي و سيستم هاي نرم افزاري 
رهاي هوشمند، باعث مي شوند تا مديران شهري بتوانند آينده روشني را براي شهر ترسيم نمايند و در يكپارچه ي شه

هنگام بروز چالش و بحران ها، بتوانند تصميمات هدفمند و دقيق اتخاذ نموده و اقدامات الزم را جهت حل مشكالت 
ي عملكرد زير مجموعه هاي كالن سيستم شهري شهري انجام داده و بر مبناي اقدامات انجام شده، به نظارت و ارزياب

 .بپردازند

 هوشمند شهر مديريتي الزمه سيستمي تفكر( 5

هاي فرهنگي اجتماعي پيچيده، كالن سيستم هاي هستند كه رفتارهايي خالف انتظار را نشان شهرها يا همان سيستم
 و هاآن اجزاي  هاي بزرگ پيچيده (چه در ميان زير سيستم ها و هاي پيچيده ارتباطي اين سيستمدهند. زيرا شبكهمي



 نظم درك كه شوندمي آشوبناكي رفتار موجب) باز هاي ستمسي عنوان به المللي بين و ملي محيط با تعاملِ در چه
. از اينرو است كه مديريت اين نوع سيستم هاي شهري پيچيده بوده و زير سيستم است بزرگ چالشي ها،آن در نهفته

ها و شركت هاي مستقر در هر شهر)، با كالفي سردرگم روبه رو است و همواره هاي آن(مانند شهروندان، سازمان
 .موفقيت مديران را تهديد نموده و بنابراين مواجهه با چنين چالش شهري و حل آن ها امري اجتناب ناپذير است

اين كالن سيستم هاي پيچيده مانند مشكالت شهري، نشان از نبود تفكر  بررسي در خصوص ريشه و علل مشكالت
ده دارد. يعني عدم توجه به ارتباط ميان سيستمي و نظمي يكپارچه در حوزه مديريت اين كالن سيستم هاي پيچي

اي كه بروز ناكارآمدي در سطوح مختلف را فراهم ساخته، بگونه مسائل و مشكالت در حوزه شهر و جامعه، زمينه
 .تمامي حوزه هاي شهري و استاني، از نبود كارآمدي و ضعف مديريت سيستمي متضرر مي شوند

يك سيستم كالن و بهم پيوسته مورد توجه قرار نگيرند، به طور طبيعي به  به عبارت ديگر زماني كه شهرها به عنوان
صورت مجموعهاي از اجزاي و سازمان هاي بدون ارتباط(هر چند در كنار يكديگر) ديده ميشود و اين مجموعه ها 

د يا بروز و ادارات شهري بدون ارتباط، كارآيي و اثربخشي الزم را به دنبال نخواهند داشت؛ چرا كه امكان وجو
  .هاي مختلف شهري، بسيار زياد استهاي مجموعهها و وظيفهاختالف ميان هدف

به عبارت ديگر، وقتي سخن از كارآمدي تفكر سيستمي در مديريت شهري و سازمان هاي مستقر در شهر به ميان 
نمايد. پر و پيچيده بديهي ميهاي كالن كننده اين سيستمآيد، به طور طبيعي وجود و حضور انسان به عنوان ادارهمي

اي كه مديران الزم است از ابزاري بنام تفكر بوده به گونه واضح است كه اين سيستم هاي پيچيده، داراي بار ارزشي
ها استفاده نمايند. مديري كه به تفكر سيستمي جهت كاهش مشكالت و همچنين بهبود كارآمدي اين كالن سيستم

رويكردي متفاوت نسبت به مسائل پيرامون مديريت شهري داشته بطوريكه نگاه اين  سيستمي مجهز باشد، به يقين
بيند و نه بخشي و مدير، نگاهي كل نگر بوده و سازمان ها و مجموعه هاي شهري را در ارتباط با يكديگر مي

  .ايجزيره

اند، نه يك روزه از ود آمدهها ، نه يك روزه به وجداوري منصفانه نسبت به مسائل، حكايت از آن دارد كه آسيب
ها باشد؛ تجهيز مديران جامعه به تفكر سيستمي، بهترين و اي آنروند و اگر هدف، درمان ريشهميان مي
  .حل استترين راهراهبردي
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