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 چکیده
که    یشهر یها رساختیاطالعات و ارتباطات در خدمات و ز یفناور  گسترش ر،یاخ ۀدر دو ده

شهرها  شده است، شهر هوشهمند هه  ودهود     یکنشگران اصل انیم یهمکار شیافزا ساز ن یزم

اند. هها   ها هر شهرها شده و کنترل دولت تیریتحول در مد ساز ن ینوع شهرها زم نیآورده است. ا

 افهت یدر تهوان  یخوب و شهر هوشمند مه  یدو راهبرد حکمران یها ه  شاخص یا س یمقا ینگاه

ثبهات   ،ییگهو  ارکهان اعتهرا ، ساسه     یعنه یدارنهد.    یالزم و ملزومه  ۀراهط گریکدیها  دو نیک  ا

که    ندیآ یشمار م خوب ه  یحکمران یها دولت، از شاخص یفقدان خشونت، و اثرهخش ،یاسیس

 .اهندیتحقق در هستر ارکان مختلف شهر هوشمند تجسم و  دیها

رو شهده اسهت.ها توده  هه       شههرها روهه    ۀقوار یگذشت  ها رشد ه ۀدر طول س  ده ران،یا

 انیه م یچه  نسهبت  »که    شهود  یسرسش مطرح م نیتهران  ا یتیریو مد یتیمشکالت هو

 یمعضه  چنهدسارگ   رسهد،  ینظر مه  تهران ودود دارد؟ ه  یخوب و هوشمندساز یحکمران

و نظهارت،   ت،یههدا  ،یزیه ر هرنام  ،یساز میتصم ،یگذار استیس ۀدر عرص یشهر تیریمد

 نیه تهران اسهت. ا  یخوب و هوشمندساز یحکمران انیمثبت م یمانع همبستگ نیتر مهم

و  یله یتحل  هیه فیتوص وهیشه  یریکهارگ  مهوردنظر خهود هها هه       یمقال  درصدد سنجش فرض

 است. یگانیو ها یاسناد یها داده

 یشهر تیریخوب، تهران، مد یحکمرانشهر هوشمند، : یکلید یها واژه
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 مقدمه

المللکی   یکی از مفاهیمی که از دو دهه پیش، توسط بانک  هاکانی و دکق وی بکی     
« 1حکمرانی خوب»پول، با مفاومی نوی  وارد ادبیات م یریت دولتی ش ، ادطالح 

های سیاسکی و اخکتالل    پذیری نظام سبب آسیب است. موضوع حکمرانی خوب، به
و حکومت خوب  هایی که تأیی گر ادل حاکمیت مردمی در اهرایی ش ن شاخص

حکال،   عقوان یکی از مباحث مام و درعی  بع  به به 1980گو هستق ، از دهۀ  و پاسخ
(. 118: 1395نککوی  در ادبیککات توسککعه مطککرح شکک ض اسککت بعیوضککی و مرزبککان، 

حکمرانی خوب بر مشارکت سکه بخککش دولککت، ناادهککای مکک نی، و بخککش      
تکر و   ای درسکت  گونه عمومی بهسبب آن، امور و مسائل  خصودی تأکی  دارد که به

رو، ارتباط درست و تعاملی سه بخش یکادشکک ض،   تر ادارض خواهق  ش  و ازای  بایقه
زمیقککۀ تحقککق حکمرانککی خککوب را در ابعککاد اقتصککادی، سیاسکککی، و اداری  

(. بان  هاانی، حکمرانی خکوب  95: 1382پور،  زادض و قلی کق  بشریف فککراهم می
شش شاخص تعریف ککردض اسکت کککه عبارتقک  از: حکق اظاکارنظر و        را براساس

گویی، شکاخص ثبکات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولکت، کیفیکت قکوانی  و    پاسخ
 (.65: 1391نیا و همکاران،  مقررات، حاکمیت قانون، و کقترل فساد ببیگی

ا، سبب سرعت فزایق ۀ رون  شارنشیقی در تمام دنیک  راهبرد م یریت شارها، به
اساس، ه ی تری  راهبرد م یریتی شارها با عقکوان   تحول ش ض و برای  دچار تغییرو

خکوبی درحکال    ، شاری است که به2ارائه ش ض است. شار هوشمق « شار هوشمق »
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نقکل   و ، حمکل 1گانکه بمکردم هوشکمق     های شش هلو در ویژگی های روبه اهرای راض
، و محکیط  5اقتصکاد هوشکمق   ، 4، زنک گی هوشکمق   3، حکمروایی هوشمق 2هوشمق 
سکاز،   هکای سرنوشکت   هکا و فعالیکت   ( است، که با ترکیب هوشمق  دارایی6هوشمق 

 .(Mosannenzadeh & Vettoratob, 2014)شود  مستقل، و آگاض شارون ان ساخته می
هکای   اساس، در عصر حاضر، شار هوشمق  برپایۀ توسکعه و رشک  بقیکان    برای 

.. در هوامع شاری و در قالکب حکمرانکی خکوب    اقتصادی، اهتماعی، فرهقگی، و.
رس  و ایران نیز از ای  امکر مسکتاقا نیسکت. شارسکازی      نظر می تبیی  به شاری قابل

های مختلفی را در الگوی ساخت، بافکت، و شککل    دوران انقالب، اطالعات انگارض
کق  که ای  خود، مستلزم شارسازی هوشمق  در ایکران اسکت. در    شاری عرضه می

ای اخیر، موضوع شار هوشمق  در ایران هموارض مطرح بودض و حتی شارهای ه سال
عقکوان شکارهای هوشکمق  ایکران معرفکی       ارومیه، ادفاان، تاران، مشا ، و تبریز به

های شار هوشکمق  فادکله دارنک  و     حال، ای  شارها هقوز با شاخص ان . باای  ش ض
ل نظر در ای  زمیقه احسکاس  لزوم ارتقای فقاوری، ایجاد زیرساخت، و بحث و تباد

میان، تحقق شار هوشمق  در چارچوب حکمرانی خکوب شکاری از    ای  شود. در می
رود.  شکمار مکی   شکار تاکران در مک یریت ککالن بکه      هکای ککالن   تکری  دد دکه   مام
برای ، دستاوردهای موردانتظار از برنامۀ تاران هوشکمق  عبارتقک  از: توسکعۀ     افزون

ری شکاری، رضکایت شکارون ان، ارتقکای مشکارکت و      شاری پای ار، ه ایت نوآو
های م یریت و خ مات کارآم ؛ بقابرای ، مقاله حاضر بر  شفافیت، و همچقی ، نظام

آن است که با بررسکی الزامکات تحقکق شکار هوشکمق  در ایکران برمبقکای نظریکۀ         
حکمرانی خوب بو با نگاض تأکی ی به شار تاران( به مسئلۀ شار هوشمق  در قالب 

روی تحقق ای  امر و نیکز   مان حکمرانی خوب توهه، و مشکالت و موانع پیشگفت

                                                                                                                                 

1. Smart people 
2. Smart mobility 
3. Smart Governance 

4. Smart life 
5. Smart Economic 
6. Smart Environment 
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چکه  »راهکارهای مفی  برای آن را تبیی  کق . پرسش ادلی ای  مقاله ای  است ککه  
و فرضیه ادکلی  « نسبتی میان حکمرانی خوب و هوشمق سازی تاران وهود دارد؟

ی در عردکۀ  رسک ، معلکل چقک پارگی مک یریت شکار      نظکر مکی   بکه »ای  است که 
تکری  مکانع    ریکزی، هک ایت، و نظکارت، ماکم     سازی، برنامه گذاری، تصمیم سیاست

همبستگی مابت میان حکمرانی خوب و هوشمق سازی در تاران است. ایک  مقالکه   
تحلیلکی و بکا اسکتفادض از     کک شک ض را بکه شکیوض تودکیفی     درد د است فرضیه مطرح

 قرار ده . های اسقادی و بایگانی مورد سقجش و بررسی دادض
یک  از   ش ض در ای  زمیقه حکایت از ایک  دارد ککه هکی     مروری بر آثار نوشته

سککقجی شککار هوشککمق  و حکمرانککی خککوب  مقککابع موهککود، بککه موضککوع نسککبت
ان  و تالش ای  مقاله برای درک نسبت میان شکار هوشکمق  و حکمرانکی     نپرداخته

آیک ؛ بکرای    شکمار مکی   له بهخوب با تأکی  بر مطالعه موردی تاران، نوآوری ای  مقا
شکار هوشکمق : شکار تاکران بکرای      »( در مقالکه  1397و همکاران ب پوراحم ماال، 

تقاکا از بعک  پکارادایم شکار هوشکمق  و نکاقص بکودن ایک  پکارادایم           ،«هوشمق ی
 روسکتایی ان . همچقی ،  تقاایی( در م یریت کالن تاران، به ای  موضوع پرداخته ببه

بررسی نقش ساختاری حکمرانی خکوب شکاری در   »قاله ( در م1396و همکاران ب
، تقاکا بکه نقکش    «ایجاد شارهای هوشمق  بنمونه موردی مطالعه: شارداری تبریکز( 

شارداری و لزوم ایجاد تحول در ساختار آن در راستای بابکود عملککرد مک یریت    
ی مقتشرش ض در مکورد حکمرانک   های تازض ان . گفتقی است که مقاله شارها اشارض کردض

و  زادض حشکمت ان ؛ بکرای ماکال،    خوب نیز به پارادایم شار هوشمق  توهای ن اشته
بررسکی موانکع تحقکق حکمرانکی خکوب در فرهقک        »( در مقالکه  1396همکاران ب
، تقاا به چالش حکمرانی خکوب در ایکران از نگکاض فرهقک  سیاسکی      «سیاسی ایران

قجی دو مؤلفه شار هوشمق  س ان . در مقابع خارهی نیز مقبعی دربارۀ نسبت پرداخته
( بکه مطالعکه   2020و همککاران ب  1گقزالزو حکمرانی خوب یافت نش ؛ برای ماال، 

انکک ، یککا  دولککت در شککارهای هوشککمق  بمطالعککه مککوردی بوگاتککا کلمبیککا( پرداختککه
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( موضوع حاکمیت و کیفیکت زنک گی در شکارهای    2020و همکاران ب 1گویماریس
 ان . ای ار بررسی کردضهوشمق  را در بستر اه اف توسعه پ

ه ف ادلی مقاله حاضکر ایک  اسکت ککه بکا درک ارتبکاط میکان دو پکارادایم         
سکازی آن برمبقکای مک ل     م یریت کالن بحکمرانی خوب و شار هوشمق ( و پیادض

م یریت شاری تاران، خأل اطالعاتی موهود در ای  زمیقکه را در حک  تکوان خکود     
 برطرف کق .

 . چارچوب نظری1

هکای پکس از هقک  هاکانی دوم،      اکور علکم اقتصکاد توسکعه در سکال     از هقگکام ظ 
تفکی  است؛ دورض نخست  گذاری توسعه اقتصادی به سه دورۀ متمایز قابل سیاست

ادامکه یافکت. در ایک      1970 از پایان هق  هاانی دوم شروع ش  و تا اواخر دهکه  
زرگی داشتق  ککه  گذاران، اعتقاد به دولت ب پردازان و سیاست دورض، بسیاری از نظریه

تصکور  « قارمانکان ملکی  »ماابکه   های دولتکی بکه   دست بگیرد و شرکت زمام امور را به
های دولتی در عمکل   ادامه یافت، اما شرکت 1970ش ن . ای  دورض تا اواخر دهه  می

پکذیری ززم را ن اشکته، در معکرش فشکارهای      نشان دادن  ککه ککارایی و انعطکاف   
 دض هستق . ها زیان دارن  و اکاریت آن سیاسی و تورم نیروی کار قرار

هککا( کککه  در چقککی  شککرایطی، دیکک گاض طرفکک اران اقتصککاد بککازار بنئککولیبرال  
را ی  دایت و کمال مطلوب دانسته و خواهان کاهش سام دولت   سازی خصودی

در تولی  ناخالص داخلی بودنک  و بکه قک رت بازارهکا، انتخکاب مکردم، کارآمک ی        
گرفت. براساس ای  دیک گاض، بازارهکا    ر باور داشتق ، رونق های بازا رقابت، و قیمت
دهقک ۀ مقکابع هسکتق .     ها باتکری  تخصکیص   آورن  و قیمت بار می باتری  نتایج را به

تولیک ی   آورنک ، ضک    وهود می هرگونه دخالت دولتی برای تغییر در آنچه بازارها به
مکانع  »تکری    ، به ه ی«هعامل توسع»است؛ بقابرای ، در ای  دورض، نگاض به دولت از 

آداز ش ض بود، در اواخکر دهکۀ    1970تغییر کرد. ای  دورض که از اواخر دهه « توسعه
 پایان یافت. 1990

دولکت  »و دورض دوم را « دولکت، موتکور توسکعه   »اگر شکعار دورۀ نخسکت را   
                                                                                                                                 

1. Guimarães 
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اسکت. حکمرانکی خکوب،    « حکمرانکی خکوب  »ب انیم، شعار دورض سکوم،  « کوچ 
یۀ ناادگرایی است. ناادگرایکان، بکر ایک  نظرنک  ککه عوامکل       گرفته از نظر سرچشمه

مقک  بکر رشک  اقتصکادی تکأثیر       ای نظام گونه توان  به های دولت می ناادی و سیاست
گکذاری   المللکی سیاسکت   سکو، محافکل بکی     ایک   بکه  1990رو، از دهه  بگذارد؛ ازای 

برای ثبکات  عقوان کلی  معمای توسعه و شرط ززم  اقتصادی، حکمرانی خوب را به
اقتصادی و انسجام اهتماعی مطرح کردن  و همچقکی ، حکمرانکی خکوب را بکرای     

نیاز اساسی بازار اقتصادی بحفاظکت از حقکوی مالکیکت، اهکرای      تلمی  سه پیش
قراردادهککا، و کککقش همعککی( ززم دانسککتق . اقتصککاد حکمرانککی خککوب، از همککۀ   

فکراد در امکور مختلکف    کقک  ککه براسکاس آن، ا    ای حمایت می فرایق های اقتصادی
مقظور دستیابی به ناایت توان اقتصادی هامعه بکا یکک یگر    شون  و به متخصص می
 .(Pourezzat, 2009)کقق   دادوست  می

سکاز ارائکۀ    تمرکز مراکز مطالعاتی توسعه بکر بحکث حکمرانکی خکوب، زمیقکه     
ه عمکران  ای که بان  هاانی، برنام گونه های فراوانی برای ای  مفاوم ش ؛ به تعریف

المللکی پکول، کمیسکیون حقکوقی سکازمان ملکل متحک ،         سازمان ملل، دق وی بکی  
کمیسیون اقتصادی و اهتماعی سازمان ملل متح  برای آسیا و اقیانوسیه، کمیسکیون  

به تعریکف   2، و عب اللطیف1اقتصادی اتحادیه اروپا، و حتی افرادی همچون فری م 
(. بان  هاکانی، پرککاربردتری    1397ران، ان  بپوراحم  و همکا ای  مفاوم پرداخته

مطکرح   2006، و 2000، 1992تعریف از حکمرانی خوب را در سه مقطع متفکاوت  
 کردض است.

آخری  تعریف خود از حکمرانی خکوب را ارائکه    2006بان  هاانی در سال 
یافته در سه بخش الف( انتخابات،  گویی تحقق داد و اعالم کرد که هامعیت و پاسخ

ویی و تعویض حاکمان؛ ب( کارآم ی ناادها، مقکررات، و مک یریت مقکابع؛    گ پاسخ
ج( احترام به ناادها، قوانی ، و تعامالت میان کقشگران در هوامع م نی، تجکارت و  

(. همچقی ، برای حکمرانی خوب، شش شکاخص را  1394سیاست است بمرزبان، 
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اتی سیاسی و خشونت، ثب گویی، بی معرفی کرد که عبارتق  از: حق اظاارنظر و پاسخ
دهق ض(، حاکمیکت قکانون، و کقتکرل     اثربخشی دولت، بار مالی مقررات بکیفیت نظم

 (.253: 2007فساد بکافم  و همکاران، 
رفتککه، حکمرانککی خککوب در بسککیاری از مککوارد، بیککانگر فارسککتی از  هککم روی
ای است ککه حکومکت بایک  داشکته باشک  و نیکز دربردارنک ۀ         های پسق ی ض ویژگی

های هقجاری در مورد اموری است که دولت بای  انجام ده  بمانق  ککاهش   رانینگ
. امکا  (Giffinger & Gudrun, 2010)ای(  فقر، حفظ ثبات سیاسی، یا ارائۀ خ مات پایه

حکمرانی خوب، تقاا به بخش دولتی بعمومی( اختصکا  نک ارد، بلککه بکه همکۀ      
شود. براساس نظکر دکق وی    یگیری مربوط م های دخیل در تصمیم ناادها و هریان

گوییِ بخش دولتی، از بی   دهق ض، بابود اثربخشی، پاسخ المللی پول، کیفیت نظم بی 
 ,Pierre & Peters)بردن فساد، و پیشرفت اقتصادی، ابزار حکمرانکی خکوب هسکتق    

2015: 163). 
های مختلف، مشارکت یکسکان و برابکر تمکام شکارون ان در      براساس تعریف

گکوییِ   گیری، دستگاض قلایی کارآم  و عادل، بابود اثربخشی و پاسخ مفرایق  تصمی
های مشکترک حکمرانکی    بخش دولتی، شفافیت، کارآم ی، و کقترل فساد از ویژگی

هکا بکرای    کلی، حکمرانی خکوب، یعقکی خک ماتی ککه دولکت      طور خوب هستق . به
ون ان در آن کققک  تکا شکار    کقق  و محیط و بستری که آمادض می شارون ان فراهم می

 شرط ززم برای کاهش سریع فقر است. قادر به فعالیت باشق  که پیش
کققک ؛   در دنیای امروز، بسیاری از شارون ان کشورها در شکارها زنک گی مکی   

سازی راهبکرد حکمرانکی خکوب هسکتق ، امکا مک یریت        بقابرای ، شارها محل پیادض
رحال رشک  و نمکو اسکت.    شاری امروز نیز برمبقای پارادایم ه ی  شار هوشمق  د

مفاوم شار هوشمق  در ادبیات سه حوزض دانشگاهی، دکقعتی، و حککومتی توسکعه    
. ادبیککات دانشککگاهی، (Mosannenzadeh & Vettoratob, 2014)پیکک ا کککردض اسککت 

مق ی به توسکعۀ   با توهه به عالقه نگر و هامعی دارد و معقی هوشمق  کک رویکرد کل
هککا مانقکک  خودپیکربقکک ی،   ای از ویژگککی ضکککک طیککف گسککترد  دانککش و اطالعککات

 ,Nam & Pardo)گیرد  سازی را دربر می خودترمیمی، محافظت از خود، و خودبایقه
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کککار و ابکزار دکقعتی، مفاککوم    و . در ادبیکات دکقعتی، بکا گککرایش بکه کسکب     (2011
هکای   به خ مات و محصکوزت هوشکمق ، هکوش مصکقوعی، و دسکتگاض     « هوشمق »

. سرانجام، در اسکقاد حککومتی، بکا هک ف     (Nam & Pardo, 2011)متفکر اشارض دارد 
ریکزی شکاری    ، در ارتباط با نظریکۀ برنامکه  «هوشمق »م یریت توسعه شاری، کلمۀ 

ک  رویی پ ی  آمک   برای هلوگیری از پراکق ض 1990که در اوایل دهۀ  کک رش  هوشمق  
 شود. تفسیر می

که استفادض از فقکاوری و نکوآوری، موضکوع     رس  نظر می با وهود ای  تقوع، به
خکوبی درحکال اهکرای     ادلی ای  مفاوم باش . شار هوشمق ، شاری است ککه بکه  

گانکۀ مکردم هوشکمق ، تحکرک هوشکمق ،       هکای شکش   هلو بکا ویژگکی   های روبه راض
حکمروایی هوشمق ، زن گی هوشمق ، اقتصاد هوشمق ، و محکیط هوشکمق  باشک ،    

سکاز، مسکتقل، و آگکاض     های سرنوشت ها و فعالیت داراییکه با ترکیب هوشمق ی از 
 (.(Mosannenzadeh & Vettoratob, 2014شود  شارون ان ساخته می

هکا درنظکر گرفتکه     عقوان نظامی از نظام که در ادبیات دقعتی، شارها به درحالی
سکازی   و بایقکه   هکای ادکلی   ان  که فقکاوری را بکرای تغییکر و دگرگکونی نظکام      ش ض

در ادبیات دانشگاهی،  .(Habitat, 2015)گیرن   کار می قابع کامالً مح ود بهبازگشت م
شود ککه   شار هوشمق  ی  شار پای ار و کارآم  با کیفیت بازی زن گی تعریف می

سازی اسکتفادض از مقکابع،    های شاری ببابود تحرک، بایقه ه ف آن، مقابله با چالش
ی، حمایکت از رشک  اقتصکادی، و    بابود با اشت و امقیت، بابکود توسکعۀ اهتمکاع   

هکای اطالعکاتی و ارتبکاطی در     حکمروایی مشارکتی( از طریق اسکتفادض از فقکاوری  
داران کلی ی بشکارون ان،   نفعان و ساام ها و همکاری بی  ذی خ مات و زیرساخت

هکای اهتمکاعی( اسکت     گکذاری در سکرمایه   ها، دولت، دکقعت، و سکرمایه   دانشگاض
(Mosannenzadeh & Vettoratob, 2014). 
سوی پارادایم شار هوشکمق  سکوی یافتکه     در دو دهۀ اخیر، م یریت شارها به

است که ای  پارادایم برای ارائۀ خ مات باتر و افزایش کیفیت زن گی شکارون ان،  
 .(Chourabi, 2013)به حکمرانی خوب در ای  شارها وابسته است 

دهقکک ۀ  مکک یریت شککارها بککر محککور فقککاوری اطالعککات و ارتباطککات، نشککان 
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ها، اق امات، مقابع، و هقجارهای اهتمکاعی   ها، مردم، سیاست ای از فقاوری مجموعه
هکای مربکوط بکه حکمرانکی شکار بکا        و اطالعاتی است که برای حمایت از فعالیت

 یک یگر در تعامل هستق .
 شمق  عبارتق  از:رفته شش مؤلفۀ ادلی شار هو هم روی
شکان،   ها و سطح آموزشکی  گونه از مردم براساس ماارت  ای مردم هوشمق :  ●

کیفیت تعامالت اهتماعی همچون یکپارچگی، زن گی همعی، و توانکایی برقکراری   
شون . شار هوشکمق ، دو هک ف ادکلی را بکرای مکردم       ارتباط با هاان تعریف می

 کق : هوشمق  پیگیری می
 ی  خ مات آموزشی در مقاطق شاری و روستایی؛الف( ارائه باتر

 سازی هرچه بیشتر شارون ان. ب( آموزش مجازی و از راض دور برای آگاض
پرورش، افکراد دارای مک رک    و قلمرو مؤلفه مردم هوشمق  دربرگیرن ۀ آموزش

هکای   دانشگاهی، وهود ی  دانشگاض در شار، وهکود مککانی بکرای اهکرای طکرح     
هکای آزمایشکگاهی بکه بکازار تقاضکا،       لا برای تزریق طکرح آموزشی، فراهم بودن ف
هکای دیجیتکالی، آمکوزش     هایی برای ایجاد و توسکعۀ ککالس   آموزش مجازی، طرح

هکای آمکوزش مجکازی، سکرمایه انسکانی، همککاری بکی          العمر، اهرای برنامه مادام
 بقیان، تحقیق و توسعه و نوآوری. ها و مراکز دانش شرکت
های ه ی  برای حراست از  ؤلفه به استفادض از فقاوریای  ممحیط هوشمق :  ●

محیط زیست اشارض دارد. محیط هوشکمق ، دربرگیرنک ۀ عوامکل امقیکت و اعتمکاد،      
مقظور بابود امقیکت عمکومی، فرهقک  و     استفادض از فقاوری اطالعات و ارتباطات به

 هویت، و ابتکارهایی برای دیجیتالی کردن میکرا  فرهقگکی اسکت. اهک اف ادکلی     
محیط هوشمق  عبارتق  از: پای اری محیط زیست و ککاهش اسکتفادض از انکربی بکه     

 های فقاوری و تشویق به کاهش مصرف و بازیافت. کم  نوآوری
های مختلفی که بکه بابکود کیفیکت     معقای توهه به هقبه بهزن گی هوشمق :  ●

ک ، کقق ، ازهمله فرهق ، با اشت، ایمقکی، مسک   زن گی شارون ان بسیار کم  می
گردشگری، و.... اه اف زن گی هوشمق  عبارتق  از: دسترسی به خ مات با اشکتی  
و درمانی الکترونی ، مک یریت اطالعکات بیمکاران، اتوماسکیون، و هوشمق سکازی.      
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قلمرو زن گی هوشمق  دربردارن ۀ سالمت الکترونیکی، کارت سالمت الکترونیکی، 
های هش ار برای بیمکاران،   سامانه خ مات برخط پزشکی، کقترل خانه از راض دور یا
هکای   هکای دیجیتکالی بکرای گکروض     دسترسی و شمول الکترونیککی، توسکعۀ برنامکه   

 خطر است. درمعرش
معقای فراهم کردن زمیقۀ دسترسی عمومی  ای  مؤلفه بهنقل هوشمق :  و حمل ●

ها در زنک گی روزمکرۀ شکاری اسکت. هک ف       های ه ی  و استفادض از آن به فقاوری
هکای ترافیککی، و    نقل هوشمق ، کاهش گکرض  و های حمل ای  شاخص، سامانهادلی 

هایی مانق  استفادض از وسایل نقلیه ه ی  است. قلمکرو ایک  شکاخص     ایجاد فرهق 
های فقاوری اطالعات و ارتباطات، اسکتفادض   دربردارن ۀ موارد زیر است: زیرساخت

بانک ،   انک ، اسکتفادض از پاک    ب از فقاوری در خانه، استفادض از ایقترنکت، پوشکش پاک    
استفادض از ایقترنت همراض، استفادض از تلف  همراض، دسترسکی بکه ایقترنکت همگکانی،     

در شارها، مراکز دسترسی به ایقترنت عمومی، توسکعۀ   1فای کنقاط دسترسی به وای
 «.2رسان ایقترنتی خ مات»های  قراردادها با شرکت

رهای دارای دقایع هوشکمق  اشکارض   اقتصاد هوشمق  به شا اقتصاد هوشمق : ●
دارد، که ای  دقایع در زمیقۀ فقاوری اطالعات و ارتباطات فعالیت دارن  یا دقایعی 

ها نقکش دارد. ایک     هستق  که فقاوری اطالعات و ارتباطات در فرایق های تولی  آن
ای یا هاانی، دسترسی شارون ان بکه   مؤلفه، چاار ه ف ادلیِ توسعۀ رقابت مقطقه

کار، کم  به حفظ همعیت روسکتایی، و اسکتفادض از ابزارهکای     و های کسب تفرد
کق . اقتصاد هوشمق ، عوامل فراوانی را در عردۀ رقابکت   الکترونیکی را پیگیری می

ها عبارتق  از: نفوذ اسکتفادض از   گیرد که برخی از آن اقتصادی در ی  قلمرو دربر می
هکا،   ربرد رایانه و ایقترنکت در مؤسسکه  فقاوری اطالعات و ارتباطات در تجارت، کا

میزان نفوذ ایقترنت در تجارت الکترونی ، ارتقکای مکالی، آبانکس توسکعۀ محلکی،      
راهبردهای توسعۀ اقتصاد شکاری، هکذب و حفکظ اسکتع اد و تقویکت خالقیکت،       

هکای علکم و    ککار، پکارک   و کارآفریقی و حمایت از کارآفریقی، توسعه فلای کسکب 

                                                                                                                                 

1. WI-FI 

2. Internet service provider (ISP) 
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سازی شار، راهبردهکای ارتقکای شکار در سکطح      المللی ، بی فقاوری، مراکز تجاری
المللی شکار، شکرکت    های راهبردی در راستای موفقیت بی  المللی، توسعۀ طرح بی 

 المللی. های بی  در شبکه
مشارکت سیاسکی فعکال، خک مات     ای  مؤلفه دربردارن ۀحکومت هوشمق :  ●

ایک ، حکومکت    بکر  . افکزون شارون ی، و استفادۀ هوشمق  از دولت الکترونی  است
هوشمق  به اسکتفادض از مسکیرهای ارتبکاطی ه یک  ازقبیکل دولکت الکترونیک  یکا         

تکوان بکه    دموکراسی الکترونی  اشارض دارد. ازهمله اه اف حکومت هوشکمق  مکی  
توسعۀ فرایق های هامع، ایجاد پل ارتبکاطی قکوی میکان ناادهکای دولتکی و بابکود       

 دسترسی به خ مات اشارض کرد.
حکمرانککی هوشککمق  بککه اهرایککی شکک ن    » هقسکک ،و  هانسککتونگفتککۀ  بککه
گیری ی  حکمرانی هوشمق  وابسته است که بایک    های ززم برای شکل زیرساخت

های مجکاز، تبکادل    ای  زیرساخت به همکاری«. گو، و شفاف باش  حسابرس، پاسخ
 ,Chourabi)کقک   سازی خک مات و ارتباطکات نیکز کمک  مکی      اطالعات، و یکپارچه

2013). 
دهق ۀ حکمرانی هوشکمق  عبارتقک  از: مکردم، دولکت، و      عقادر ادلی تشکیل

تکوان سکه دسکته رابطکه را مشکخص ککرد        اساس، مکی  های دیردولتی که برای  بقگاض
(Hughes,  2003): 

ها  کق  سیاست : در ای  نوع رابطه، دولت سعی می1شارون  ک الف( رابطه دولت
های همعی با شارون ان در میان بگکذارد و   از رسانه های خود را با استفادض و برنامه

 ها دریافت کق ؛ بازخورد ززم را از آن
هکای دولتکی درنظکر     : در ای  م ل، ارتباطکات بکی  سکازمان   2دولت ک ب( دولت

گرفته ش ض و در راستای ایجاد بستری شکفاف و بک ون فسکاد بکا کمک  ابزارهکای       
 شود. فقاورانه تالش می
(: در ای  م ل، دولت، ارتباطات 3کارها و های دیردولتی بکسب بقگاض  ک ج( دولت

                                                                                                                                 

1. Government to Citizen 

2. Government to Government 

3. Government to Non-Governmental Enterprises (Business) 
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مقظکور تسکایل رشک  اقتصکادی، تقویکت       ها و ناادهای تجاری را به خود با شرکت
ها نیز دانش و اطالعات خود را دربارض قوانی  و تسکایالت تجکاری    کق . شرکت می

 کقق .   تقویت می

ای هاان در زمیقۀ تحقکق  تری  کشوره دانمارک، سقگاپور، و سوئ  از معروف
بکرای ، امریککا و اتحادیکه اروپکا نیکز دارای شکارهای        شار هوشمق  هستق . افکزون 
دهک    ش ض نشان مکی  های انجام رفته، نتایج پژوهش هم هوشمق  فراوانی هستق . روی

ای چشکمگیر   گونکه  بکه  2013که عالقه به شارهای هوشمق  در سطح هاان از سال 
های شارها،  تری  ویژگی در ای  فرایق  پیشرفت، محبوب افزایش پی ا کردض است و

دورت  ها، به پذیر، در مقایسه با بقیۀ دفت مانق  پای ار، سالم، زن ض، سبز، و انعطاف
 .(Navío & Anand,2018) ان  هوشمق  درآم ض

انک ،   رو شک ض  ها روبه هایی که شارهای هوشمق  با آن امروز، بسیاری از چالش
ها بکه ناادهکای مرسکوم و فرایقک های سکقتی       ها، و دستیابی آن بلیتها، قا از ظرفیت

هکای   هایی نیازمق  شککل  حکمرانی فراتر رفته است؛ بقابرای ، مقابله با چقی  چالش
ای از حکمرانی است. رش  شارهای هوشمق  به افزایش اسکتفادض   ه ی  و نوآورانه

های عمکومی، یکا    برای توسعۀ مشارکت سیاسی، اهرای سیاست "ICT"حکومت از 
فراهم کردن خ مات بخش عمومی کم  کردض است. ایک  مسکئله سکبب سکاخت     

بکرای توسکعه    "ICT"شود ککه بکا نیکاز بکه پیشکرفت در اهکرای        هایی می حکومت
وری در ارائکه   مقظکور افکزایش باکرض    سازی، به مشارکت شارون ان در فرایق  تصمیم

کومت و اهرای راهبردهای خ مات اهتماعی و عمومی و رسی ن به شفافیت در ح
ان یشق . درواقع، حکمرانکی هوشکمق  ککه در     ان ازهای مربوطه، می سیاسی و چشم

ای  گونکه  وهکود آمک ض اسکت، در بطک  خکود بکه       گیری شار هوشمق  بکه  پرتو شکل
 کق . خودی، همان اه اف حکمرانی خوب را پیادض می خودبه

ردارنک ۀ مشکارکت   استان اردهای عوامل موفقیکت شکارهای هوشکمق  ککه درب    
سکاز مشکارکت    فعازنه شکارون ان در خلکق ادراک مالکیکت و تعاک  اسکت، زمیقکه      

شکود.   تکر مکی   ها در ی  شبکه گستردض های محلی در شبکۀ دانش و تجربه حکومت
های اقتصکادی کوچک  و    ای را میان مؤسسه ای، تعامالت گستردض ای  ارتباط شبکه
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های محلی،  نااد، حکومت های مردم ازمانهای خانگی، س ها، تعاونی متوسط، م رسه
کق  و نتیجۀ ای  تعامالت در حکوزض عمکومی، بایک های     نقل محلی ایجاد می و حمل

کق  که نتیجۀ آن، افزایش کارایی دولکت و رضکایتمق ی    ها را مشخص می حکومت
شارون ان خواه  بود. باوهودای ، عوامل کلی ی ززم برای ایجاد تعامل، مشارکت 

شاری برپایه اطالعات بکا هک ف دکایی تولیک  فزایقک ض ثکروت، و ارزش        در محیط
خوانک ؛ بقکابرای ، در    عمومی کسب کیفیت عالی زن گی برای شکارون ان را فرامکی  

شارهای هوشمق ، حکمرانی بای  از همکاری، تعاون، شراکت، درگیری شارون ان 
 .(Manuel Bolivar, 2015)در امور، و مشارکت، محافظت کق 

 هر تهران: از رؤیای شهر هوشمند تا تحقق حکمرانی خوب. ش2

یابیم ککه   لحاظ دارا بودن شارهای هوشمق ، درمی با بررسی وضعیت فعلی ایران به
تری  شار کشکورمان نیکز هقکوز بکا      عقوان پایتخت و پیشرفته حتی کالنشار تاران به

میقکه بکا   استان اردهای ی  شار هوشکمق ، فادکلۀ زیکادی دارد؛ هرچقک  در ایک  ز     
تصویب دولت الکترونی  و شبکه ملی اطالعات، در مسیر ایجاد شار الکترونیککی  

 (.1395هایی برداشته ش ض است بحسیقی،  نیاز شار هوشمق  است، گام که پیش
میلیکون   9تری  شار ایران ببا نزدی  بکه   عقوان پایتخت و بزرگ شار تاران، به
کشور است(، در بکی  شکارهای    درد  از همعیت شارنشی  7/14نفر همعیت که 

. تمرککز  (Statistical Center of Iran, 2016)ای برخوردار است  کشور از هایگاض ویژض
بازی همعیت در ای  شار باعث ش ض است که با وهود تمرکز امکانات و خ مات 
مختلف در آن، با انبوهی از مسائل و مشکالت پیچی ض ازهملکه آلکودگی، ترافیک ،    

باش ؛ برای ماکال، تاکران، در زمیقکۀ مصکرف انکربی، بیشکتری  میکزان         رو و... روبه
، 1398ای که در سال  گونه مصرف بری در ایران را به خود اختصا  دادض است؛ به

انکک   میلیککارد تومککان انککربی مصککرف کککردض   6هککای تاککران، روزانککه   سککاختمان
(http://iraneconomist.com/) ،برابر بیشتر از مصرف هاکانی   15. ای  حجم مصرف

میلیکون لیتکر بقکزی  در     12. همچقکی ، روزانکه   (https://www.yjc.ir/fa/news)است 
. گفتقکی اسکت، در بحکث    (/https://donya-e-eqtesad.com)شکود   تاران مصرف مکی 

دل کق  که معکا  درد  کل آب شرب کشور را مصرف می 20مصرف آب نیز تاران، 

http://iraneconomist.com/
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لیتکر بیشکتر از    40میلیون لیتر مترمکعب است. هر شارون  تارانکی،   60میلیارد و  1
 210کق . سرانۀ مصرف آب در کشور برای هر نفکر،   سرانه موهود، آب مصرف می

دردک  بیشکتر از    20لیتر است. شارون ان تارانکی،   250لیتر است، ولی در تاران، 
ز مردم شارهای اروپکایی، آب شکرب   درد  بیش ا 30مردم شارهای دیگر ایران و 

. از بع  امقیکت عمکومی، براسکاس    (/https://donya-e-eqtesad.com)کقق   مصرف می
قتکل   76تکوان بکه وقکوع     ، می1398آخری  اطالعات موهود، در نیمه نخست سال 

 13مورد تجاوز به عقکف، و   33مورد سرقت مسلحانه،  23ربایی،  مورد آدم 8عم ، 
. همچقی ، عک م  (/https://www.eghtesadonline.com)اشارض کرد مورد حریق عم ی 

ساز حواد  ترافیکی، فراهم ش ن بستر مقاسکبی   تأمی  روشقایی معابر شاری، زمیقه
دفکاع شکاری و ککاهش     برای بزهکاری، و تب یل ش ن معابر ام  شار به فلای بی

ن، تکأمی   شود. ای  درحالی اسکت ککه براسکاس قکانو     احساس امقیت شارون ان می
هکای   ای است و در سکال  های بری مقطقه عا ۀ ادارض شرکت روشقایی معابر تاران به

ای ککه   گونکه  انک ؛ بکه   ها در تأمی  ای  نیاز اساسکی، کوتکاهی ککردض    اخیر ای  شرکت
موردتوهکککه و دد دکککۀ شکککورای اسکککالمی شکککار تاکککران واقکککع شککک ض اسکککت 

(http://www.pana.ir/)هکای هوشکمق  موهکود در تاکران،      برای ، حتی خانکه  . افزون
نشی  تاران وهود دارن . ای  نکات برهسته از  مح ود هستق  و تقاا در مقاطق مرفه

زن گی و کار در شار تاکران ضکرورت هرچکه بیشکتر هوشمق سکازی پایتخکت را       
 کق . مطرح می

بخش زیکادی از ایک  مشککالت، بکه      ش ض گویای ای  است که مطالعات انجام
تککوهای بککه الزامککات و  مآبانککۀ مکک یران شککاری و بککی شککیوۀ ادارض و نگککرش قککیم

ریکزی   شکود. شکیوۀ برنامکه    های واقعی شار بمحلی و هاانی( مربوط مکی  ضرورت
ها پیونک  زدض   پیش به سلیقه و ارادۀ آن از تمرکزگرا و اقت ارگرایانه، ادارض شار را بیش

مقک  و متککی بکودن بکه رسی، سکلیقه،       ع ض، رویه، و ع م تفکر نظکام است. فق ان قا
ثبکاتی شک ض اسکت.     های سیسکتم، باعکث بکی    خواسته، مقافع، و حتی مزاج افراد، به

توان  در راستای ککاهش مسکائل    میان، ای ۀ شار هوشمق  و فلای مجازی می درای 
نک گی  و مشکالت شار بکه کمک  فلکای واقعکی بشکتاب  و در ارتقکای کیفیکت ز       

http://www.pana.ir/
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شارون ان در ابعاد مختلف و نیز تقویت هایگاض و نقش فراملی تاران با توهکه بکه   
 (.1397پیوستگی هاانی شارها، مفی  واقع شود بپوراحم  و همکاران، 

ویکژض در   تری  موانع فراروی م یریت شکاری، بکه   با توهه به ایقکه یکی از ادلی
سکازی،   گکذاری، تصکمیم   تشارها، چق پارگی م یریت شاری در عردۀ سیاسک  کالن
گیری از نظام مک یریت   ریزی، ه ایت، و نظارت است، راهکار ای  مشکل، بارض برنامه

یکپارچه شاری اسکت. مک یریت یکپارچکۀ شکاری، دربردارنک ۀ مجموعکه ناادهکای        
توان  کلیک    گیری از ای  نظام می نفوذ در ادارض شار است. همچقی ، بارض ربط و ذی ذی

 ای، و عملیاتی باش . های سیاسی، اهتماعی، برنامه ز نابسامانیدلبه بر انبوهی ا

ای دارد.  شار، نظامی باز است که هری  از سکاختارهایش، کارکردهکای ویکژض   
ای  عملکردها و کارکردها در پیوستگی زمانی و فلایی، درحال تغییکر و تحکول و   

شاری، چیزی همچقی ، درحال بازتولی  هستق ، ولی بای  توهه داشت که کل نظام 
فراتکر از تمکام اهکزای سکاختارها، ککارکرد، و عملکردهکای آن اسکت، یعقکی اگکر          
هکا   ساختارها و عملکردهای ی  شار از هم ه ا و تجزیه شون ، پیونک  دوبکارۀ آن  

ای ککه امکروزض بیشکتر در حکوزۀ مک یریت       دیگر شمایل نظام شار را ن ارد. مسکئله 
خکورد، تعک د مراهکع و     چشم می ان، به، ازهمله ایر توسعه شاری کشورهای درحال

ناادهای گوناگون مسئول با تأثیرپذیری از قوانی  موهکود اسکت. ایک  قکوانی ، بکا      
توهه به ناادهکای دیگکر بکرای خکود تعریکف       ای که بی ساختار و چارچوب کاری

کقق ، ضم  ایجاد ناهماهقگی در نظام مک یریت شکاری، مشککالت مختلفکی را      می
ا تشک ی  مسکائل موهکود در شکار، سکرانجام باعکث نارضکایتی        کقق  که ب ایجاد می
تکوان   ای که در برخورد ای  مسائل با ساختار فعلکی، نمکی   گونه شون ؛ به عمومی می

 (.1397امی ی به بابود داشت بآریامقش، 
معقای چق برابر ش ن مسائل و  ها به اگر افزایش همعیت شارها و گسترش آن

شکمار آیک ،    با افزایش درخواسکت خک مات بکه    مشکالت موهود در شارها، همراض
شود، ناکاد مک یریت شکاری     نخستی  ناادی که برای مقابله با ای  مسائل مطرح می

هکایی   است. درواقع، در طول دو دهۀ اخیر، تحوزت شاری و همعیت آن، چکالش 
ای ،  از ان  که تا پیش وهود آوردض را برای سیاست م یریت شاری در سطح هاان به
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 .(Habitat, 2009)رو نبودض است  ها روبه چالش با ای 
هکا و حرککت درسکت در مسکیر      که به چرایی ع م اهرای موفکق طکرح   زمانی

نگکریم، ایک  مسکئله آشککار      شاری مانق  تاران می توسعۀ پای ار در شارداری کالن
ککک   چه از درون و چکه از بکرون   شود که ساختار اداری و تشکیالتی شارداری کک می

پکذیرد و در   و شفاف نیسکت. مک یریت، از متغیرهکای فراوانکی تکأثیر مکی       گو پاسخ
انک از،   ن رت به فرایق  کارشقاسکی، ککار گروهکی، ترسکیم چشکم      ها، به گیری تصمیم

هکای یادشک ض،    شکود. بکا تمکام چکالش     رعایت قانون، مقافع عمومی، و... توهه مکی 
ارد عردکۀ توسکعه   دارد ککه و  شارون ان و فشار اهتماعی، شارداری را بکر آن مکی  

اسکتفادض و   بخشی بکه امکور، و دسکتیابی بکه اطالعکات قابکل       هوشمق سازی، سرعت
گکذاری   های بکاز، اشکتراک   م یریتی شود، اما شار هوشمق ، شاری است که بر دادض

سکازی، رعایکت حکریم خصودکی، و      اطالعات، نظام یکپارچکه و مسکتقل، شکفاف   
ای هوشمق سکازی شکاری ککه    هک  (. شکاخص 1397گویی تکیه دارد بحقیقی،  پاسخ
تکوان   توانق  بر حکمرانی خوب شاری در شار تاران تأثیر داشکته باشکق  را مکی    می
 نشان داد: 1دورت شکل  به

هایهوشمندسازیشهریتأثیرگذاربرحکمرانیخوبشهریدرشهرتهران.شاخص1شکل

 
 1397مقبع: آریامقش، 
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هایی که در سطح دنیا،  تمام ضرورتده  که  ش ض نشان می های انجام نتایج پژوهش
ان ، در تاران نیز مص ای دارنک ؛   های هوشمق  سوی دادض سوی رهیافت شارها را به

هز تغییرات  ، به4ها و الزامات، بازتری  امتیاز ببازتر از  ای که تمام ضرورت گونه به
ربکوط بکه   ان . آمار و اطالعات م دست آوردض ( را به81/3شقاختی با میانگی   همعیت
دهق ۀ اهمیکت   ، نشان2کق . شکل  های عیقی نیز درستی ای  ادعا را تأیی  می بررسی

ترتیب شارنشکیقی شکتابان، سکایر عوامکل، انگیکزض       بسیار زیاد چاار معیار ادلی ببه
شکقاختی( بکرای    محیطی، و اهمیت زیاد تغییکرات همعیکت   اقتصادی، اثرات زیست
دهق ۀ ای  است که تمکام   . ای  امر نشانسوی هوشمق ی است حرکت شار تاران به

 85/93دلیل نرخ بازی شارنشیقی در تاکران،   معیارها، ازهمله شارنشیقی شتابان ببه
دلیل میزان پایی  نفوذ ایقترنت در مقایسکه بکا    درد  شارنشیقی(، و سایر عوامل ببه

یر نقل و ترافیک ، سک   و معیارهای هاانی، مسائل و مشکالت موهود در زمیقه حمل
هکا،   دعودی مااهرت مغزها از کشکور و ضکرورت توهکه بکه حفکظ ایک  دارایکی       

های اقتصادی بباز بودن آمار بیکاری در شکار تاکران،    ه ررفت مقابع، و...(، بحران
دلیکل آلکودض بکودن شکار      محیطکی ببکه   ها(، اثرات زیست کردض ویژض در بی  تحصیل به

دلیکل سکیر    شکقاختی ببکه   رات همعیتتری  شار کشور(، و تغیی عقوان آلودض تاران به
دردک  از   12دعودی پیر ش ن همعیت تاران، در برخی از مقاطق آن بکا بکیش از   

سکوی هوشکمق ی، اهمیکت و     همعیت کل مقطقه( در شار تاران برای حرککت بکه  
 (.1397ضرورت فراوانی دارن  بپوراحم  و همکاران، 

ات موردبررسککی همچقککی ، از دیکک گاض متخصصککان، تمککام راهبردهککا و اقکک ام 
انک از   گکذاری، و چشکم   هکای یکپارچکه، قکانون    ترتیب ت وی  و اهرای سیاسکت  ببه

انک .   یکپارچه( دارای اهمیت خیلی زیادی برای هوشمق سکازی شکار تاکران بکودض    
سو  ها، ازی  ها، الزامات، و راهبردها و اق امات در پژوهش آن امتیاز بازی ضرورت

دیگکر، بیکانگر مشکابه بکودن      سکوی  شک ض و از  اییدهق ۀ درستی معیارهای شقاس نشان
 شارها است. ها، مسائل، و مشکالت کالن چالش
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.وضعیتاقداماتوراهبردهایهوشمندیازدیدگاهمتخصصان2شکل

 
 1397مقبع: پوراحم  و همکاران ،

ویکژض   های ززم، به برای ورود تاران به عردۀ شارهای هوشمق ، نیازمق  بسترسازی
ککک تولیک  محتکوا و     عقکوان اولویکت نخسکت    بکه  کک های مخابراتی  یرساختتوسعۀ ز

عقکوان اولویکت    بکه  ککک  شرط بروز رسکانی(   کاربردهای متقاسب با نیاز شارون ان ببه
عقکوان اولویکت    بکه  ککک  ویژض سواد دیجیتال(  های انسانی ببه کک و توهه به قابلیت دوم
رابر همگان در راستای کاهش شککاف  مقظور فراهم کردن امکان استفادۀ ب کک به سوم

توانک  در   تکوهای بکه ایک  امکر مکی      دیجیتال و سایر مسائل و مشکالت هستیم. بی
بکرای ، بکا توهکه بکه ایقککه       وهود آورد. افزون ناپذیری به درازم ت، خطرات هبران

رود، شارها و شارون ان برای تعامکل   سوی هوشمق  ش ن شارها پیش می هاان به
ویش در ابعاد مختلف و ایفای نقش فعال، ناگزیر بکه پیوسکت  بکه    و ادامۀ حیات خ

سکازی ززم بکرای    ای  هریان هستق ؛ ای  امر ب ون فراهم ککردن الزامکات و زمیقکه   
توانک    سکو مکی   وهودآم ض ازیک   پذیر نیست. شرایط به استقرار شار هوشمق  امکان

هکای   فت  فردکت ای در برابر توسعۀ شار داشته باش  و سبب از دست ر نقش مقفی
دیگر، اگر به شکیوۀ درسکت و    سوی هاانی و فراملی و بازتولی  ناموفق آن شود و از

هکایی   بر ایجاد وابستگی به فقاوری، ممک  است بخکش  کارآم ی اهرا نشود، افزون
از همعیت را که قادر به انطبای با ای  شیوض ه ی  حیات شاری نیستق ، به حاشکیه  
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رو کقک  و   برای رفع نیازهایشکان در شکار بکا مشککل روبکه      ها را بران  و توانایی آن
وهکود آورد. نکتکۀ    گرایی اهتمکاعی و شککاف دیجیتکال را بکه     درواقع، نوعی قطب

ای ککه در آن عمکل    گکوی تغییکرات زمیقکه    کلی ی ای  است که شارها بایک  پاسکخ  
ای  شمار آیک ، بکه شکرایط زمیقکه     کقق ، باشق  و ایقکه چه چیزی بای  هوشمق  به می

متقوعی بمت  و بستر( ازقبیل نظام سیاسی، شکرایط هغرافیکایی، و انتشکار فقکاوری     
توانق  کپی شون  و نیازمق   سادگی نمی های هوشمق  به حل بستگی دارد. درواقع، راض
های گوناگون، ارزیابی شکود. درواقکع، بکرای     ها برای زمیقه ای  هستق  که ارزش آن

ق ، تقاا ی  مسیر وهکود نک ارد و شکارهای    تب یل ش ن شارها به شارهای هوشم
ها است.  ان  که بازتاب شرایط خا  آن های مختلفی را اتخاذ کردض گوناگون، روش

های خوب را کپی کقق ، بلکه بای  رویکردهایی که  آسانی روش توانق  به شارها نمی
هکا شکرایط یکسکانی ن ارنک .      متقاسب با شرایطشان است را درپیش گیرن ، زیرا آن

میان، م یران شاری نبای  حل تمام مشکالت شار را ه ف قرار دهق ، بلککه   درای 
هکای شکاری را بکرای رویکارویی و مقابلکه بکا طیکف         های آن، بای  ظرفیت نظام به

 ای از مسائل و مشکالت تقویت کقق . گستردض
ردم اهمیت فراوان اتخاذ پارادایم شکار هوشکمق  بکرای مک یریت      رو، به ازای 
وهود خواه  آورد، مشککالت یادشک ض    هایی که به ران و فردت و مزیتشاری تا
بر م یریت شاری، در تاران تحقکق   ان  که تاکقون حکمرانی خوب مبتقی باعث ش ض

 نیاب .

 گیری نتیجه

ش ض گویای ای  مطلب است که اگرچه در دو دهکۀ اخیکر،    های انجام نتایج پژوهش
پارادایم شار هوشمق  در راسکتای ارتقکای   سوی اتخاذ  کشورهای فراوانی در دنیا به

انک  و   ها حرکت ککردض  شارها و درنتیجه، دولت گویی م یریت کالن کارایی و پاسخ
ان ، اما ایکران هقکوز نتوانسکته اسکت      دست آوردض توهای به در ای  مسیر، نتایج قابل

زهکایی  ردم همه نیا آی  ببه شمار می شار آن به تری  کالن که مام حتی در پایتخت کک
 شاری را انتخاب و اهرا کق . که وهود دارد(کک ای  پارادایم م یریت کالن

سازی پارادایم شار هوشکمق ، شکارون ان هسکتق .     نقطۀ تمرکز ادلی در پیادض
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توسعۀ فقاوری، ه ف دایی ای  الگوی مک یریتی نیسکت، بلککه هک ف ناکایی آن،      
عاک ۀ دولکت    تقاکا بکه  ایجاد نوعی یکپارچگی اثربخش است. تحقق شار هوشمق ، 

هکا،   های دولتکی، بقگکاض   ها و ادارض هانبۀ شارداری نیست، بلکه نیازمق  همکاری همه
راسککتا،  هککا اسککت. درهمککی  هککای تحقیککق و توسککعه، و دانشککگاض دککقایع، مؤسسککه

یابقک ، بلککه نیازمقک      دکورت انتزاعکی توسکعه نمکی     های شار هوشمق  بکه  فقاوری
هکای محلکی، و یکپارچکه شک ن بکا فرایقک های        لح کار، راض و الگوهای پویای کسب
 اداری و حکومتی است.

میان، ززم است که با بیان اهمیت اثرات پکارادایم ککالن مک یریتی شکار      درای 
آورنک    دست هوشمق ، م یران شاری تاران، آگاهی کاملی در مورد ای  موضوع به

و سازوکارهای مقاسب برای تحقکق آن را فکراهم کققک . اسکتفادض از آرای عمکومی،      
گکویی،   مک اری، عک الت اهتمکاعی، پاسکخ     تالش برای شفافیت بیشتر امکور، قکانون  

پذیری در کار، افزایش امقیت شاری، و تفویض اختیار بکه   تقویت روحیۀ مسئولیت
ر راسکتای تحقکق شکار هوشکمق  در     ناادهای محلی، زمیقه را برای تالش بیشکتر د 

 تاران فراهم خواه  کرد.
 



 

 

 منابع
تبیی  نقش هوشمق سازی شاری در تحقق حکمروایکی بایقکه؛   »(، 1397آریامقش، احم  ب

 .تخصصی پایاشار ک ماهقامه علمی، «مورد شار تاران
(، 1391زاد، علکی و پکوالرگ، عب المجیک  ب    مرشک ی نیا، عب الرضا؛ دکفری، سکعی ؛    بیگی

انک از   فصکلقامه چشکم  ، «های حکمرانکی خکوب   بق ی شاخص شقاسایی و اولویت»
 .12، سال سوم، شمارض م یریت دولتی

آبکادی(، شکارام    نکژاد، حسکی  و پارسکا بپشکاض     اله؛ حاتمی پوراحم ، احم ؛ زیاری، کرامت
الزامککات شککار تاککران بککرای  هککا و  شککار هوشککمق : تبیککی  ضککرورت »(، 1397ب

، شکمارض  های نو در هغرافیای انسانی پژوهشی نگرش ک فصلقامه علمی، «هوشمق ی
2. 

های حکمروایی خوب شکاری بکا تأکیک  بکر      تحلیل شاخص»(، 1395حسیقی، سی هادی ب
فصکلقامه  ، «نظرات شارون ان و م یران بمطالعکه مکوردی: شکار تربکت حی ریکه(     

 .20، شمارض یپژوهشی مطالعات شار ک علمی
بررسکی  »(، 1396یوسفی، امیرمحم  و طالبی، محمک علی ب  زادض، محم باقر؛ حاهی حشمت

هسکتارهای سیاسکی   ، «موانع تحقق حکمرانی خکوب در فرهقک  سیاسکی ایکران    
 .8، شمارض معادر
، دردسترس «ها ها و چالش هوشمق  ش ن شار تاران؛ مح ودیت»(، 1397حقیقی، حس  ب

 https://kargosha.com در:
بررسکی نقکش   »(، 1396روستایی، شاریور؛ پورمحم ی، محم رضکا و ققبکری، حکیمکه ب   

ساختاری حکمرانی خوب شاری در ایجاد شارهای هوشمق  بنمونه موردمطالعکه  
 .31، شمارض ریزی شاری نشریه پژوهش و برنامه، «شارداری تبریز(

فرهق  ، «حکمرانی خوب و نقش دولت»(، 1382اله ب پور، رحمت لیزادض، فتاح و ق شریف
 .4، شمارض م یریت

هکای حکمرانکی خکوب از     (، بررسی مؤلفکه 1395عیوضی، محم رحیم و مرزبان، نازنی  ب
 .پژوهشی( ک فصلقامه مطالعات سیاسی هاان اسالم بعلمیمقظر امام خمیقیبرض(، 

کمرانککی خککوب در ان یشککه سیاسککی امککام مطالعککه تطبیقککی ح»(، 1394مرزبککان، نککازنی  ب
، دانشکک ض علکوم سیاسکی،    نامه کارشقاسی ارش  پایان، «خمیقیبرض( و عالمه نائیقی

https://kargosha.com/


 1399بهار♦وچهارمسیشماره♦منهسال♦فرهنگی-جتماعیراهبردا88

 دانشگاض آزاد اسالمی، واح  تاران مرکز.
، تاکران: مرککز   حکمرانی خوب، بیان توسعه(، 1385می ری، احم  و خیرخواهان، هعفر ب

 های مجلس شورای اسالمی. پژوهش
Albino, V. Beradi, U. and Dangelico, R.M. (2015), "Smart Cities: Definitions, 

Dimensions, Performance, and Initiatives", Journal of Urban 

Technology, Vol. 22. 
Ali, Muhammad (2016), "Governance & Good Governance: A Conceptual 

Perspective", The Dialogue, Vol. X, No. 1. 

Bolivar, Manuel (2015), "Smart City: Big Cities, Complex Governance?", 

Journal of Transforming City Government for Successful Smart Cities, 

Spain, Springer, Vol 8. 
Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2015), "Smart Cities in Europe", 

Journal of Urban Technology, 18(2). 
Caragliu, A., Del Bo, C., Nijkamp, P. (2011), "Smart Cities in Europe", J. 

Urban Technol, 18 (2). 
Chourabi. H, Walker. S, Mellouli. S, Nam. T, Gil-Garcia. J.Ramon, Nahon. K. 

A, Pardo. T and Jochen. S. H. (2013), "Understanding Smart Cities: An 

Integrative Framework", 25th Hawaii International Conference on 

System Sciences, Hawaii. 
Coe, A. Paquet, G. & Roy, J. (2001), "E-governance and Smart Communities: 

A Social Learning Challenge", Social Science Computer Review, 19 (1). 
Ferro, E., Caroleo, B., Leo, M., Osella, M. and Pautasso, E. (2013, May), "The 

Role of ICT in Smart Cities Governance", Conference for E-Democracy 

and Open Governement. 

Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovi, N., and 

Meijers, E. (2007), Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized 

Cities, Vienna, Austria: Centre of Regional Science (SRF), Vienna 
University of Technology. 

Giffinger, R. and Gudrun, H. (2010), "Smart Cities Ranking: An Effective 

Instrument for the Positioning of the Cities?", ACE: Architecture, City 

and Environment, 4(12). 
Gil-García, J. and Pardo, T. (2005), "E-government Success Factors: Mapping 

Practical Tools to Theoretical Foundations", Government Information 

Quarterly, 22(2). 

Gonzalez. R. A, Ferro. R. E, & Liberona. D (2020), "Government and 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447919300851#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447919300851#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447919300851#!


89سنجیحکمرواییخوبوشهرهوشمندنسبت

Governance in Intelligent Cities, Smart Transportation Study Case in 

Bogotá Colombia", Ain Shams Engineering Journal, Vol. 11, Issue 1. 
Guimarães. J. C. F, Severo. E. A, Júnior. L. A. F, Costa. W. P. L. B and 

Salmoria. F. T (2020), "Governance and Quality of Life in Smart Cities: 

Towards Sustainable Development Goals", Journal of Cleaner 

Production, Vol. 253, 20. 

Habitat. I, (2015), "Smart Cities", United Nations. Conference on Housing and 

Sustainable Urban Development. 

Heidari H, Jahangirzadeh J, Saeedpour L. (2015), "The Effect of Government 

Size and Democracy on Corruption in OPEC Members", Majlis & 

Rahbord, 22(81). 
Hollands, R. G. (2008), "Will the Real Smart City Please Stand Up", Jornaul of 

City, 12 (3). 
Hughes. O. E, (2003), "Public Management and Administration", Macmillan 

International Higher Education, Third Edition, London. 
Kaufmann. D, Kraay. A and Zoido- Lobaton. P. (2002), "Governance Matters", 

The World Bank. 

Majd. P. M. (2011), Examination of Good Governance in the Constitution of 

The Islamic Republic of Iran [Dissertation], Tehran: Islamic Azad 

University Central Tehran Branch. 

Mosannenzadeh. F and Vettorato. D, (2014), "Defining Smart City. A 

Conceptual Framework Based on Keyword Analysis", TeMA-Journal of 

Land Use, Mobility and Environment, available at: https://doi.org/10. 
6092/ 1970-9870/2523. 

Mutiara. D. (2018), "Smart Governance For Smart City", Friendly City 4 ‘from 

Research to Implementation for Better Sustainability’Series: Earth and 

Environmental Science 126, 012073, available at: https:// 

doi:10.1088/1755-1315/126/1/012073. 

Nam, T. and Pardo, T. A. (2011), "Conceptualizing Smart City with 

Dimensions of Technology, People and Institutions", In Proceedings of 

the 12th Annual International Digital Government Research 

Conference: Digital Government Innovation in Challenging Times, 282-

291, ACM. 

Navío. M. j. and Anand P.B. (2018), "Governance and Economics of Smart 

Cities: Opportunities and Challenges", Telecommunications Policy, Vol. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/20904479
https://www.sciencedirect.com/science/journal/20904479/11/1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619347961#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619347961#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619347961#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619347961#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619347961#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526/253/supp/C
https://doi.org/10.%206092/
https://doi.org/10.%206092/


 1399بهار♦وچهارمسیشماره♦منهسال♦فرهنگی-جتماعیراهبردا90

42, 10. 

Palupi. H. A, Tony. S. H, Susanto. D (2019), "Modelling the Smart Governance 

Performance to Support Smart City Program in Indonesia", Procedia 

Computer Science, Vol. 161. 

Picon, A. (2018), "Urban Infrastructure, Imagination and Politics: from the 

Networked Metropolis to the Smart City", International Journal of 

Urban and Regional Research, available at: https://doi.org/ 
10.1111/1468-2427.12527. 

Pierre J, Peters G. (2015), Governance, Politics and Government, Golji H, 

Translator, Tehran: Rahyaft Khat Avval.  
Pourezzat, P. (2009), “The Importance Of Linguistic Justice For Continues 

Revision Of Good Governance", Universitatii Bucuresti, Analele. Seria 

Stiinte Economice is Administrative. 

Soderstrom. O, Paasche. T and Klauser. F. (2014), Smart Cities as Corporate 

Storytelling, City, 18(3), available at: https://doi.org/10.1080/ 13604813. 
2014.906716. 

Statistics Center of Iran (1956-2016), The Results of General Census of 

Population and Mosque, [In Persian], Tehran: Statistics Center 

Publication. 
Vasseur, J (2010), "Smart Cities and Urban Networks", In: J. Vasseur and A. 

Dunkels (Eds.), Interconnecting Smart Objects with IP: The Next 

Internet, Burlington, pp. 360–377. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050919318459#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050919318459#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18770509
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18770509
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18770509/161/supp/C
https://doi.org/
https://doi.org/10.1080/%2013604813.%202014.906716
https://doi.org/10.1080/%2013604813.%202014.906716

