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مقدمه
یکی از مفاهیمی که از دو دهه پیش ،توسط بانک

هاکانی و دکق وی بکی المللکی

پول ،با مفاومی نوی وارد ادبیات م یریت دولتی ش  ،ادطالح «حکمرانی خوب»1
است .موضوع حکمرانی خوب ،بهسبب آسیبپذیری نظامهای سیاسکی و اخکتالل
در اهرایی ش ن شاخص هایی که تأیی گر ادل حاکمیت مردمی و حکومت خوب
و پاسخگو هستق  ،از دهۀ  1980بهبع بهعقوان یکی از مباحث مام و درعی حکال،
نککوی در ادبیککات توسککعه مطککرح شک ض اسککت بعیوضککی و مرزبککان.)118 :1395 ،
حکمرانی خوب بر مشارکت سکه بخککش دولککت ،ناادهککای مکک نی ،و بخککش
خصودی تأکی دارد که بهسبب آن ،امور و مسائل عمومی بهگونهای درسکتتکر و
بایقه تر ادارض خواهق ش و ازای رو ،ارتباط درست و تعاملی سه بخش یکادشکک ض،
زمیقککۀ تحقککق حکمرانککی خککوب را در ابعککاد اقتصککادی ،سیاسکککی ،و اداری
فککراهم میکق بشریفزادض و قلیپور .)95 :1382 ،بان

هاانی ،حکمرانی خکوب

را براساس شش شاخص تعریف ککردض اسکت کککه عبارتقک از :حکق اظاکارنظر و
پاسخ گویی ،شکاخص ثبکات سیاسی ،کارایی و اثربخشی دولکت ،کیفیکت قکوانی و
مقررات ،حاکمیت قانون ،و کقترل فساد ببیگینیا و همکاران.)65 :1391 ،
راهبرد م یریت شارها ،بهسبب سرعت فزایق ۀ رون شارنشیقی در تمام دنیکا،
دچار تغییروتحول ش ض و برای اساس ،ه ی تری راهبرد م یریتی شارها با عقکوان
«شار هوشمق » ارائه ش ض است .شار هوشمق  ،2شاری است که به خکوبی درحکال
1. Good governance
2. Smart City
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اهرای راضهای روبه هلو در ویژگیهای ششگانکه بمکردم هوشکمق  ،1حمکلونقکل
هوشمق  ،2حکمروایی هوشمق  ،3زنک گی هوشکمق  ،4اقتصکاد هوشکمق  ،5و محکیط
هوشمق  )6است ،که با ترکیب هوشمق داراییهکا و فعالیکتهکای سرنوشکتسکاز،
مستقل ،و آگاض شارون ان ساخته میشود ).(Mosannenzadeh & Vettoratob, 2014
برای اساس ،در عصر حاضر ،شار هوشمق برپایۀ توسکعه و رشک بقیکانهکای
اقتصادی ،اهتماعی ،فرهقگی ،و ...در هوامع شاری و در قالکب حکمرانکی خکوب
شاری قابلتبیی بهنظر می رس و ایران نیز از ای امکر مسکتاقا نیسکت .شارسکازی
دوران انقالب ،اطالعات انگارض های مختلفی را در الگوی ساخت ،بافکت ،و شککل
شاری عرضه می کق که ای خود ،مستلزم شارسازی هوشمق در ایکران اسکت .در
ساله ای اخیر ،موضوع شار هوشمق در ایران هموارض مطرح بودض و حتی شارهای
ارومیه ،ادفاان ،تاران ،مشا  ،و تبریز بهعقکوان شکارهای هوشکمق ایکران معرفکی
ش ضان  .باای حال ،ای شارها هقوز با شاخصهای شار هوشکمق فادکله دارنک و
لزوم ارتقای فقاوری ،ایجاد زیرساخت ،و بحث و تبادل نظر در ای زمیقه احسکاس
میشود .درای میان ،تحقق شار هوشمق در چارچوب حکمرانی خکوب شکاری از
مامتکری دد دکههکای ککالنشکار تاکران در مک یریت ککالن بکهشکمار مکیرود.
افزون برای  ،دستاوردهای موردانتظار از برنامۀ تاران هوشکمق عبارتقک از :توسکعۀ
شاری پای ار ،ه ایت نوآوری شکاری ،رضکایت شکارون ان ،ارتقکای مشکارکت و
شفافیت ،و همچقی  ،نظام های م یریت و خ مات کارآم ؛ بقابرای  ،مقاله حاضر بر
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
گفتمان حکمرانی خوب توهه ،و مشکالت و موانع پیشروی تحقق ای امر و نیکز
1. Smart people
2. Smart mobility
3. Smart Governance
4. Smart life
5. Smart Economic
6. Smart Environment
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راهکارهای مفی برای آن را تبیی کق  .پرسش ادلی ای مقاله ای است ککه «چکه
نسبتی میان حکمرانی خوب و هوشمق سازی تاران وهود دارد؟» و فرضیه ادکلی
ای است که «بکهنظکر مکیرسک  ،معلکل چقک پارگی مک یریت شکاری در عردکۀ
سیاست گذاری ،تصمیمسازی ،برنامه ریکزی ،هک ایت ،و نظکارت ،ماکمتکری مکانع
همبستگی مابت میان حکمرانی خوب و هوشمق سازی در تاران است .ایک مقالکه
درد د است فرضیه مطرحشک ض را بکه شکیوض تودکیفیککتحلیلکی و بکا اسکتفادض از
دادضهای اسقادی و بایگانی مورد سقجش و بررسی قرار ده .
مروری بر آثار نوشته ش ض در ای زمیقه حکایت از ایک دارد ککه هکی یک

از

مقککابع موهککود ،بککه موضککوع نسککبتسککقجی شککار هوشککمق و حکمرانککی خککوب
نپرداخته ان و تالش ای مقاله برای درک نسبت میان شکار هوشکمق و حکمرانکی
خوب با تأکی بر مطالعه موردی تاران ،نوآوری ای مقاله بهشکمار مکیآیک ؛ بکرای
ماال ،پوراحم و همکاران ب )1397در مقالکه «شکار هوشکمق  :شکار تاکران بکرای
هوشمق ی» ،تقاکا از بعک پکارادایم شکار هوشکمق و نکاقص بکودن ایک پکارادایم

ببه تقاایی) در م یریت کالن تاران ،به ای موضوع پرداختهان  .همچقی  ،روسکتایی
و همکاران ب )1396در مقاله «بررسی نقش ساختاری حکمرانی خکوب شکاری در
ایجاد شارهای هوشمق بنمونه موردی مطالعه :شارداری تبریکز)» ،تقاکا بکه نقکش
شارداری و لزوم ایجاد تحول در ساختار آن در راستای بابکود عملککرد مک یریت
شارها اشارض کردضان  .گفتقی است که مقالههای تازضمقتشرش ض در مکورد حکمرانکی
خوب نیز به پارادایم شار هوشمق توهای ن اشتهان ؛ بکرای ماکال ،حشکمتزادض و
همکاران ب )1396در مقالکه «بررسکی موانکع تحقکق حکمرانکی خکوب در فرهقک
سیاسی ایران» ،تقاا به چالش حکمرانی خکوب در ایکران از نگکاض فرهقک

سیاسکی

پرداخته ان  .در مقابع خارهی نیز مقبعی دربارۀ نسبتسقجی دو مؤلفه شار هوشمق
و حکمرانی خوب یافت نش ؛ برای ماال ،گقزالز 1و همککاران ب )2020بکه مطالعکه
دولککت در شککارهای هوشککمق بمطالعککه مککوردی بوگاتککا کلمبیککا) پرداختککهانک  ،یککا

1. Gonzalez
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گویماریس 1و همکاران ب )2020موضوع حاکمیت و کیفیکت زنک گی در شکارهای
هوشمق را در بستر اه اف توسعه پای ار بررسی کردضان .
ه ف ادلی مقاله حاضکر ایک اسکت ککه بکا درک ارتبکاط میکان دو پکارادایم
م یریت کالن بحکمرانی خوب و شار هوشمق ) و پیادضسکازی آن برمبقکای مک ل
م یریت شاری تاران ،خأل اطالعاتی موهود در ای زمیقکه را در حک تکوان خکود
برطرف کق .
 .1چارچوب نظری
از هقگکام ظاکور علکم اقتصکاد توسکعه در سکالهکای پکس از هقک
سیاست گذاری توسعه اقتصادی به سه دورۀ متمایز قابلتفکی
از پایان هق

هاکانی دوم،

است؛ دورض نخست

هاانی دوم شروع ش و تا اواخر دهکه  1970ادامکه یافکت .در ایک

دورض ،بسیاری از نظریهپردازان و سیاستگذاران ،اعتقاد به دولت بزرگی داشتق ککه
زمام امور را بهدست بگیرد و شرکتهای دولتکی بکهماابکه «قارمانکان ملکی» تصکور
میش ن  .ای دورض تا اواخر دهه  1970ادامه یافت ،اما شرکتهای دولتی در عمکل
نشان دادن ککه ککارایی و انعطکافپکذیری ززم را ن اشکته ،در معکرش فشکارهای
سیاسی و تورم نیروی کار قرار دارن و اکاریت آنها زیاندض هستق .
در چقککی شککرایطی ،دیکک گاض طرفکک اران اقتصککاد بککازار بنئککولیبرالهککا) کککه
خصودیسازی را ی

دایت و کمال مطلوب دانسته و خواهان کاهش سام دولت

در تولی ناخالص داخلی بودنک و بکه قک رت بازارهکا ،انتخکاب مکردم ،کارآمک ی
رقابت ،و قیمتهای بازار باور داشتق  ،رونق گرفت .براساس ای دیک گاض ،بازارهکا
باتری نتایج را بهبار میآورن و قیمتها باتکری تخصکیصدهقک ۀ مقکابع هسکتق .
هرگونه دخالت دولتی برای تغییر در آنچه بازارها بهوهود میآورنک  ،ضک تولیک ی
است؛ بقابرای  ،در ای دورض ،نگاض به دولت از «عامل توسعه» ،به ه یتکری «مکانع
توسعه» تغییر کرد .ای دورض که از اواخر دهه  1970آداز ش ض بود ،در اواخکر دهکۀ
 1990پایان یافت.
اگر شکعار دورۀ نخسکت را «دولکت ،موتکور توسکعه» و دورض دوم را «دولکت
1. Guimarães
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کوچ » ب انیم ،شعار دورض سکوم« ،حکمرانکی خکوب» اسکت .حکمرانکی خکوب،
سرچشمهگرفته از نظریۀ ناادگرایی است .ناادگرایکان ،بکر ایک نظرنک ککه عوامکل
ناادی و سیاستهای دولت میتوان بهگونهای نظاممقک بکر رشک اقتصکادی تکأثیر
بگذارد؛ ازای رو ،از دهه  1990بکهایک سکو ،محافکل بکی المللکی سیاسکتگکذاری
اقتصادی ،حکمرانی خوب را به عقوان کلی معمای توسعه و شرط ززم برای ثبکات
اقتصادی و انسجام اهتماعی مطرح کردن و همچقکی  ،حکمرانکی خکوب را بکرای
تلمی سه پیش نیاز اساسی بازار اقتصادی بحفاظکت از حقکوی مالکیکت ،اهکرای
قراردادهککا ،و کککقش همعککی) ززم دانسککتق  .اقتصککاد حکمرانککی خککوب ،از همککۀ
فرایق های اقتصادیای حمایت می کقک ککه براسکاس آن ،افکراد در امکور مختلکف
متخصص میشون و به مقظور دستیابی به ناایت توان اقتصادی هامعه بکا یکک یگر
دادوست میکقق ).(Pourezzat, 2009
تمرکز مراکز مطالعاتی توسعه بکر بحکث حکمرانکی خکوب ،زمیقکهسکاز ارائکۀ
تعریفهای فراوانی برای ای مفاوم ش ؛ بهگونهای که بان

هاانی ،برنامه عمکران

سازمان ملل ،دق وی بکی المللکی پکول ،کمیسکیون حقکوقی سکازمان ملکل متحک ،
کمیسیون اقتصادی و اهتماعی سازمان ملل متح برای آسیا و اقیانوسیه ،کمیسکیون
اقتصادی اتحادیه اروپا ،و حتی افرادی همچون فری م  ،1و عب اللطیف 2به تعریکف
ای مفاوم پرداختهان بپوراحم و همکاران .)1397 ،بان

هاکانی ،پرککاربردتری

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

هاانی در سال  2006آخری تعریف خود از حکمرانی خکوب را ارائکه

داد و اعالم کرد که هامعیت و پاسخگویی تحققیافته در سه بخش الف) انتخابات،
پاسخگویی و تعویض حاکمان؛ ب) کارآم ی ناادها ،مقکررات ،و مک یریت مقکابع؛
ج) احترام به ناادها ،قوانی  ،و تعامالت میان کقشگران در هوامع م نی ،تجکارت و
سیاست است بمرزبان .)1394 ،همچقی  ،برای حکمرانی خوب ،شش شکاخص را
1. Friedman
2. Abdul Latif
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معرفی کرد که عبارتق از :حق اظاارنظر و پاسخگویی ،بیثباتی سیاسی و خشونت،
اثربخشی دولت ،بار مالی مقررات بکیفیت نظم دهق ض) ،حاکمیکت قکانون ،و کقتکرل
فساد بکافم و همکاران.)253 :2007 ،
رویهککمرفتککه ،حکمرانککی خککوب در بسککیاری از مککوارد ،بیککانگر فارسککتی از
ویژگیهای پسق ی ض ای است ککه حکومکت بایک داشکته باشک و نیکز دربردارنک ۀ
نگرانی های هقجاری در مورد اموری است که دولت بای انجام ده بمانق ککاهش
فقر ،حفظ ثبات سیاسی ،یا ارائۀ خ مات پایهای) ) .(Giffinger & Gudrun, 2010امکا
حکمرانی خوب ،تقاا به بخش دولتی بعمومی) اختصکا

نک ارد ،بلککه بکه همکۀ

ناادها و هریانهای دخیل در تصمیمگیری مربوط میشود .براساس نظکر دکق وی
بی المللی پول ،کیفیت نظم دهق ض ،بابود اثربخشی ،پاسخ گوییِ بخش دولتی ،از بی
بردن فساد ،و پیشرفت اقتصادی ،ابزار حکمرانکی خکوب هسکتق

(Pierre & Peters,

).2015: 163
براساس تعریف های مختلف ،مشارکت یکسکان و برابکر تمکام شکارون ان در
فرایق تصمیم گیری ،دستگاض قلایی کارآم و عادل ،بابود اثربخشی و پاسخگکوییِ
بخش دولتی ،شفافیت ،کارآم ی ،و کقترل فساد از ویژگیهای مشکترک حکمرانکی
خوب هستق  .بهطور کلی ،حکمرانی خکوب ،یعقکی خک ماتی ککه دولکتهکا بکرای
شارون ان فراهم میکقق و محیط و بستری که آمادض میکققک تکا شکارون ان در آن
قادر به فعالیت باشق که پیششرط ززم برای کاهش سریع فقر است.
در دنیای امروز ،بسیاری از شارون ان کشورها در شکارها زنک گی مکیکققک ؛
بقابرای  ،شارها محل پیادضسازی راهبکرد حکمرانکی خکوب هسکتق  ،امکا مک یریت
شاری امروز نیز برمبقای پارادایم ه ی شار هوشمق درحال رشک و نمکو اسکت.
مفاوم شار هوشمق در ادبیات سه حوزض دانشگاهی ،دکقعتی ،و حککومتی توسکعه
پی ک ا کککردض اسککت

)& Vettoratob, 2014

 .(Mosannenzadehادبیککات دانشککگاهی،

رویکرد کلنگر و هامعی دارد و معقی هوشمق ککبا توهه به عالقهمق ی به توسکعۀ
دانککش و اطالعککاتکککک طیککف گسککتردضای از ویژگککیهککا مانقکک خودپیکربقکک ی،
خودترمیمی ،محافظت از خود ،و خودبایقهسازی را دربر میگیرد

(Nam & Pardo,
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) .2011در ادبیکات دکقعتی ،بکا گککرایش بکه کسکبوکککار و ابکزار دکقعتی ،مفاککوم
«هوشمق » به خ مات و محصکوزت هوشکمق  ،هکوش مصکقوعی ،و دسکتگاضهکای
متفکر اشارض دارد ) .(Nam & Pardo, 2011سرانجام ،در اسکقاد حککومتی ،بکا هک ف
م یریت توسعه شاری ،کلمۀ «هوشمق » ،در ارتباط با نظریکۀ برنامکهریکزی شکاری
رش هوشمق کککه در اوایل دهۀ  1990برای هلوگیری از پراکق ضرویی پ ی آمک ک
تفسیر میشود.
با وهود ای تقوع ،بهنظر میرس که استفادض از فقکاوری و نکوآوری ،موضکوع
ادلی ای مفاوم باش  .شار هوشمق  ،شاری است ککه بکهخکوبی درحکال اهکرای
راضهای روبههلو بکا ویژگکیهکای شکش گانکۀ مکردم هوشکمق  ،تحکرک هوشکمق ،
حکمروایی هوشمق  ،زن گی هوشمق  ،اقتصاد هوشمق  ،و محکیط هوشکمق باشک ،
که با ترکیب هوشمق ی از داراییها و فعالیتهای سرنوشتسکاز ،مسکتقل ،و آگکاض
شارون ان ساخته میشود ).)Mosannenzadeh & Vettoratob, 2014
درحالیکه در ادبیات دقعتی ،شارها بهعقوان نظامی از نظامهکا درنظکر گرفتکه
ش ضان که فقکاوری را بکرای تغییکر و دگرگکونی نظکامهکای ادکلی و بایقکهسکازی
بازگشت مقابع کامالً مح ود بهکار میگیرن ) .(Habitat, 2015در ادبیات دانشگاهی،
شار هوشمق ی

شار پای ار و کارآم با کیفیت بازی زن گی تعریف میشود ککه

ه ف آن ،مقابله با چالش های شاری ببابود تحرک ،بایقهسازی اسکتفادض از مقکابع،
بابود با اشت و امقیت ،بابکود توسکعۀ اهتمکاعی ،حمایکت از رشک اقتصکادی ،و
حکمروایی مشارکتی) از طریق اسکتفادض از فقکاوریهکای اطالعکاتی و ارتبکاطی در
خ مات و زیرساختها و همکاری بی ذینفعان و ساامداران کلی ی بشکارون ان،
دانشگاض ها ،دولت ،دکقعت ،و سکرمایه گکذاری در سکرمایه هکای اهتمکاعی) اسکت
).(Mosannenzadeh & Vettoratob, 2014
در دو دهۀ اخیر ،م یریت شارها بهسوی پارادایم شار هوشکمق سکوی یافتکه
است که ای پارادایم برای ارائۀ خ مات باتر و افزایش کیفیت زن گی شکارون ان،
به حکمرانی خوب در ای شارها وابسته است ).(Chourabi, 2013
م ک یریت شککارها بککر محککور فقککاوری اطالعککات و ارتباطککات ،نشککاندهق ک ۀ
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مجموعهای از فقاوری ها ،مردم ،سیاست ها ،اق امات ،مقابع ،و هقجارهای اهتمکاعی
و اطالعاتی است که برای حمایت از فعالیتهکای مربکوط بکه حکمرانکی شکار بکا
یک یگر در تعامل هستق .
رویهمرفته شش مؤلفۀ ادلی شار هوشمق عبارتق از:
● مردم هوشمق  :ای گونه از مردم براساس ماارتها و سطح آموزشکیشکان،
کیفیت تعامالت اهتماعی همچون یکپارچگی ،زن گی همعی ،و توانکایی برقکراری
ارتباط با هاان تعریف می شون  .شار هوشکمق  ،دو هک ف ادکلی را بکرای مکردم
هوشمق پیگیری میکق :
الف) ارائه باتری خ مات آموزشی در مقاطق شاری و روستایی؛
ب) آموزش مجازی و از راض دور برای آگاضسازی هرچه بیشتر شارون ان.
قلمرو مؤلفه مردم هوشمق دربرگیرن ۀ آموزشوپرورش ،افکراد دارای مک رک
دانشگاهی ،وهود ی

دانشگاض در شار ،وهکود مککانی بکرای اهکرای طکرحهکای

آموزشی ،فراهم بودن فلا برای تزریق طکرحهکای آزمایشکگاهی بکه بکازار تقاضکا،
آموزش مجازی ،طرحهایی برای ایجاد و توسکعۀ ککالسهکای دیجیتکالی ،آمکوزش
مادام العمر ،اهرای برنامه هکای آمکوزش مجکازی ،سکرمایه انسکانی ،همککاری بکی
شرکتها و مراکز دانشبقیان ،تحقیق و توسعه و نوآوری.
● محیط هوشمق  :ای مؤلفه به استفادض از فقاوریهای ه ی برای حراست از
محیط زیست اشارض دارد .محیط هوشکمق  ،دربرگیرنک ۀ عوامکل امقیکت و اعتمکاد،
استفادض از فقاوری اطالعات و ارتباطات بهمقظور بابود امقیکت عمکومی ،فرهقک
هویت ،و ابتکارهایی برای دیجیتالی کردن میکرا

و

فرهقگکی اسکت .اهک اف ادکلی

محیط هوشمق عبارتق از :پای اری محیط زیست و ککاهش اسکتفادض از انکربی بکه
کم

نوآوریهای فقاوری و تشویق به کاهش مصرف و بازیافت.
● زن گی هوشمق  :بهمعقای توهه به هقبههای مختلفی که بکه بابکود کیفیکت

زن گی شارون ان بسیار کم

میکقق  ،ازهمله فرهق  ،با اشت ،ایمقکی ،مسکک ،

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.

سیوچهارم♦بهار1399
76راهبرداجتماعی-فرهنگی♦سالنهم♦شماره 

قلمرو زن گی هوشمق دربردارن ۀ سالمت الکترونیکی ،کارت سالمت الکترونیکی،
خ مات برخط پزشکی ،کقترل خانه از راض دور یا سامانههای هش ار برای بیمکاران،
دسترسی و شمول الکترونیککی ،توسکعۀ برنامکه هکای دیجیتکالی بکرای گکروضهکای
درمعرشخطر است.
● حملونقل هوشمق  :ای مؤلفه بهمعقای فراهم کردن زمیقۀ دسترسی عمومی
به فقاوریهای ه ی و استفادض از آنها در زنک گی روزمکرۀ شکاری اسکت .هک ف
ادلی ای شاخص ،سامانههای حملونقل هوشمق  ،کاهش گکرضهکای ترافیککی ،و
ایجاد فرهق هایی مانق استفادض از وسایل نقلیه ه ی است .قلمکرو ایک شکاخص
دربردارن ۀ موارد زیر است :زیرساخت های فقاوری اطالعات و ارتباطات ،اسکتفادض
از فقاوری در خانه ،استفادض از ایقترنکت ،پوشکش پاک بانک  ،اسکتفادض از پاک بانک ،
استفادض از ایقترنت همراض ،استفادض از تلف همراض ،دسترسکی بکه ایقترنکت همگکانی،
نقاط دسترسی به وایکفای 1در شارها ،مراکز دسترسی به ایقترنت عمومی ،توسکعۀ
قراردادها با شرکتهای «خ ماترسان ایقترنتی.»2
● اقتصاد هوشمق  :اقتصاد هوشمق به شارهای دارای دقایع هوشکمق اشکارض
دارد ،که ای دقایع در زمیقۀ فقاوری اطالعات و ارتباطات فعالیت دارن یا دقایعی
هستق که فقاوری اطالعات و ارتباطات در فرایق های تولی آنها نقکش دارد .ایک
مؤلفه ،چاار ه ف ادلیِ توسعۀ رقابت مقطقهای یا هاانی ،دسترسی شارون ان بکه
فردتهای کسبو کار ،کم

به حفظ همعیت روسکتایی ،و اسکتفادض از ابزارهکای

الکترونیکی را پیگیری میکق  .اقتصاد هوشمق  ،عوامل فراوانی را در عردۀ رقابکت
اقتصادی در ی

قلمرو دربر میگیرد که برخی از آنها عبارتق از :نفوذ اسکتفادض از

فقاوری اطالعات و ارتباطات در تجارت ،کاربرد رایانه و ایقترنکت در مؤسسکههکا،
میزان نفوذ ایقترنت در تجارت الکترونی  ،ارتقکای مکالی ،آبانکس توسکعۀ محلکی،
راهبردهای توسعۀ اقتصاد شکاری ،هکذب و حفکظ اسکتع اد و تقویکت خالقیکت،
کارآفریقی و حمایت از کارآفریقی ،توسعه فلای کسکبوککار ،پکارکهکای علکم و
1. WI-FI
)2. Internet service provider (ISP
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فقاوری ،مراکز تجاری ،بی المللی سازی شار ،راهبردهکای ارتقکای شکار در سکطح
بی المللی ،توسعۀ طرحهای راهبردی در راستای موفقیت بی المللی شکار ،شکرکت
در شبکههای بی المللی.
● حکومت هوشمق  :ای مؤلفه دربردارن ۀ مشارکت سیاسکی فعکال ،خک مات
شارون ی ،و استفادۀ هوشمق از دولت الکترونی

است .افکزونبکرایک  ،حکومکت

هوشمق به اسکتفادض از مسکیرهای ارتبکاطی ه یک ازقبیکل دولکت الکترونیک
دموکراسی الکترونی

یکا

اشارض دارد .ازهمله اه اف حکومت هوشکمق مکیتکوان بکه

توسعۀ فرایق های هامع ،ایجاد پل ارتبکاطی قکوی میکان ناادهکای دولتکی و بابکود
دسترسی به خ مات اشارض کرد.
بککهگفتککۀ هانسککتون و هقسکک « ،حکمرانککی هوشککمق بککه اهرایککی شکک ن
زیرساختهای ززم برای شکل گیری ی

حکمرانی هوشمق وابسته است که بایک

حسابرس ،پاسخگو ،و شفاف باش » .ای زیرساخت به همکاریهای مجکاز ،تبکادل
اطالعات ،و یکپارچهسازی خک مات و ارتباطکات نیکز کمک

مکیکقک

(Chourabi,

).2013
عقادر ادلی تشکیل دهق ۀ حکمرانی هوشکمق عبارتقک از :مکردم ،دولکت ،و
بقگاضهای دیردولتی که برای اساس ،مکیتکوان سکه دسکته رابطکه را مشکخص ککرد
)2003

:(Hughes,

الف) رابطه دولتکشارون  :1در ای نوع رابطه ،دولت سعی میکق سیاستها
و برنامههای خود را با استفادض از رسانههای همعی با شارون ان در میان بگکذارد و
بازخورد ززم را از آنها دریافت کق ؛
ب) دولتکدولت :2در ای م ل ،ارتباطکات بکی سکازمانهکای دولتکی درنظکر
گرفته ش ض و در راستای ایجاد بستری شکفاف و بک ون فسکاد بکا کمک

ابزارهکای

فقاورانه تالش میشود.
ج) دولتک بقگاضهای دیردولتی بکسبوکارها :)3در ای م ل ،دولت ،ارتباطات
1. Government to Citizen
2. Government to Government
)3. Government to Non-Governmental Enterprises (Business
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خود با شرکتها و ناادهای تجاری را بهمقظکور تسکایل رشک اقتصکادی ،تقویکت
میکق  .شرکت ها نیز دانش و اطالعات خود را دربارض قوانی و تسکایالت تجکاری
تقویت میکقق .
دانمارک ،سقگاپور ،و سوئ از معروفتری کشورهای هاان در زمیقۀ تحقکق
شار هوشمق هستق  .افکزونبکرای  ،امریککا و اتحادیکه اروپکا نیکز دارای شکارهای
هوشمق فراوانی هستق  .رویهمرفته ،نتایج پژوهشهای انجامش ض نشان مکیدهک
که عالقه به شارهای هوشمق در سطح هاان از سال  2013بکهگونکهای چشکمگیر
افزایش پی ا کردض است و در ای فرایق پیشرفت ،محبوبتری ویژگیهای شارها،
مانق پای ار ،سالم ،زن ض ،سبز ،و انعطافپذیر ،در مقایسه با بقیۀ دفتها ،بهدورت
هوشمق درآم ضان ).(Navío & Anand,2018
امروز ،بسیاری از چالشهایی که شارهای هوشمق با آنها روبهرو شک ضانک ،
از ظرفیتها ،قابلیتها ،و دستیابی آنها بکه ناادهکای مرسکوم و فرایقک های سکقتی
حکمرانی فراتر رفته است؛ بقابرای  ،مقابله با چقی چالشهایی نیازمق شککلهکای
ه ی و نوآورانه ای از حکمرانی است .رش شارهای هوشمق به افزایش اسکتفادض
حکومت از " "ICTبرای توسعۀ مشارکت سیاسی ،اهرای سیاستهای عمکومی ،یکا
فراهم کردن خ مات بخش عمومی کم

کردض است .ایک مسکئله سکبب سکاخت

حکومتهایی می شود ککه بکا نیکاز بکه پیشکرفت در اهکرای " "ICTبکرای توسکعه
مشارکت شارون ان در فرایق تصمیمسازی ،بهمقظکور افکزایش باکرضوری در ارائکه
خ مات اهتماعی و عمومی و رسی ن به شفافیت در حکومت و اهرای راهبردهای
سیاسی و چشمان ازهای مربوطه ،می ان یشق  .درواقع ،حکمرانکی هوشکمق ککه در
پرتو شکلگیری شار هوشمق بکه وهکود آمک ض اسکت ،در بطک خکود بکهگونکهای
خودبهخودی ،همان اه اف حکمرانی خوب را پیادض میکق .
استان اردهای عوامل موفقیکت شکارهای هوشکمق ککه دربردارنک ۀ مشکارکت
فعازنه شکارون ان در خلکق ادراک مالکیکت و تعاک اسکت ،زمیقکهسکاز مشکارکت
حکومتهای محلی در شبکۀ دانش و تجربهها در ی

شبکه گستردضتکر مکیشکود.

ای ارتباط شبکه ای ،تعامالت گستردضای را میان مؤسسههای اقتصکادی کوچک

و
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متوسط ،م رسه ها ،تعاونی های خانگی ،سازمانهای مردمنااد ،حکومتهای محلی،
حملونقل محلی ایجاد می کق و نتیجۀ ای تعامالت در حکوزض عمکومی ،بایک های
حکومت ها را مشخص می کق که نتیجۀ آن ،افزایش کارایی دولکت و رضکایتمق ی
شارون ان خواه بود .باوهودای  ،عوامل کلی ی ززم برای ایجاد تعامل ،مشارکت
در محیط شاری برپایه اطالعات بکا هک ف دکایی تولیک فزایقک ض ثکروت ،و ارزش
عمومی کسب کیفیت عالی زن گی برای شکارون ان را فرامکیخوانک ؛ بقکابرای  ،در
شارهای هوشمق  ،حکمرانی بای از همکاری ،تعاون ،شراکت ،درگیری شارون ان
در امور ،و مشارکت ،محافظت کق ).(Manuel Bolivar, 2015
 .2شهر تهران :از رؤیای شهر هوشمند تا تحقق حکمرانی خوب
با بررسی وضعیت فعلی ایران به لحاظ دارا بودن شارهای هوشمق  ،درمییابیم ککه
حتی کالنشار تاران بهعقوان پایتخت و پیشرفتهتری شار کشکورمان نیکز هقکوز بکا
استان اردهای ی

شار هوشکمق  ،فادکلۀ زیکادی دارد؛ هرچقک در ایک زمیقکه بکا

تصویب دولت الکترونی

و شبکه ملی اطالعات ،در مسیر ایجاد شار الکترونیککی

که پیشنیاز شار هوشمق است ،گامهایی برداشته ش ض است بحسیقی.)1395 ،
شار تاران ،بهعقوان پایتخت و بزرگتری شار ایران ببا نزدی

بکه  9میلیکون

نفر همعیت که  14/7درد از همعیت شارنشی کشور است) ،در بکی شکارهای
کشور از هایگاض ویژضای برخوردار است ) .(Statistical Center of Iran, 2016تمرککز
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 ،
و ...روبهرو باش ؛ برای ماکال ،تاکران ،در زمیقکۀ مصکرف انکربی ،بیشکتری میکزان
مصرف بری در ایران را به خود اختصا

دادض است؛ بهگونهای که در سال ،1398

سککاختمانهککای تاککران ،روزانککه  6میلیککارد تومککان انککربی مصککرف کککردضانکک
) .(http://iraneconomist.com/ای حجم مصرف 15 ،برابر بیشتر از مصرف هاکانی
است ) .(https://www.yjc.ir/fa/newsهمچقکی  ،روزانکه  12میلیکون لیتکر بقکزی در
تاران مصرف مکیشکود ) .(https://donya-e-eqtesad.com/گفتقکی اسکت ،در بحکث
مصرف آب نیز تاران 20 ،درد کل آب شرب کشور را مصرف میکق که معکادل
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 1میلیارد و  60میلیون لیتر مترمکعب است .هر شارون تارانکی 40 ،لیتکر بیشکتر از
سرانه موهود ،آب مصرف می کق  .سرانۀ مصرف آب در کشور برای هر نفکر210 ،
لیتر است ،ولی در تاران 250 ،لیتر است .شارون ان تارانکی 20 ،دردک بیشکتر از
مردم شارهای دیگر ایران و  30درد بیش از مردم شارهای اروپکایی ،آب شکرب
مصرف میکقق ) .(https://donya-e-eqtesad.com/از بع امقیکت عمکومی ،براسکاس
آخری اطالعات موهود ،در نیمه نخست سال  ،1398میتکوان بکه وقکوع  76قتکل
عم  8 ،مورد آدمربایی 23 ،مورد سرقت مسلحانه 33 ،مورد تجاوز به عقکف ،و 13
مورد حریق عم ی اشارض کرد ) .(https://www.eghtesadonline.com/همچقی  ،عک م
تأمی روشقایی معابر شاری ،زمیقه ساز حواد

ترافیکی ،فراهم ش ن بستر مقاسکبی

برای بزهکاری ،و تب یل ش ن معابر ام شار به فلای بیدفکاع شکاری و ککاهش
احساس امقیت شارون ان میشود .ای درحالی اسکت ککه براسکاس قکانون ،تکأمی
روشقایی معابر تاران بهعا ۀ ادارض شرکتهای بری مقطقهای است و در سکالهکای
اخیر ای شرکتها در تأمی ای نیاز اساسکی ،کوتکاهی ککردضانک ؛ بکهگونکهای ککه
موردتوهکککه و دد دکککۀ شکککورای اسکککالمی شکککار تاکککران واقکککع شکک ض اسکککت
) .(http://www.pana.ir/افزون برای  ،حتی خانکه هکای هوشکمق موهکود در تاکران،
مح ود هستق و تقاا در مقاطق مرفه نشی تاران وهود دارن  .ای نکات برهسته از
زن گی و کار در شار تاکران ضکرورت هرچکه بیشکتر هوشمق سکازی پایتخکت را
مطرح میکق .
مطالعات انجامش ض گویای ای است که بخش زیکادی از ایک مشککالت ،بکه
شککیوۀ ادارض و نگککرش قککیممآبانککۀ م ک یران شککاری و بککیتککوهای بککه الزامککات و
ضرورت های واقعی شار بمحلی و هاانی) مربوط مکیشکود .شکیوۀ برنامکهریکزی
تمرکزگرا و اقت ارگرایانه ،ادارض شار را بیشازپیش به سلیقه و ارادۀ آنها پیونک زدض
است .فق ان قاع ض ،رویه ،و ع م تفکر نظکاممقک و متککی بکودن بکه رسی ،سکلیقه،
خواسته ،مقافع ،و حتی مزاج افراد ،بههای سیسکتم ،باعکث بکیثبکاتی شک ض اسکت.
درای میان ،ای ۀ شار هوشمق و فلای مجازی میتوان در راستای ککاهش مسکائل
و مشکالت شار بکه کمک

فلکای واقعکی بشکتاب و در ارتقکای کیفیکت زنک گی
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شارون ان در ابعاد مختلف و نیز تقویت هایگاض و نقش فراملی تاران با توهکه بکه
پیوستگی هاانی شارها ،مفی واقع شود بپوراحم و همکاران.)1397 ،
با توهه به ایقکه یکی از ادلیتری موانع فراروی م یریت شکاری ،بکهویکژض در
کالنشارها ،چق پارگی م یریت شاری در عردۀ سیاسکتگکذاری ،تصکمیمسکازی،
برنامهریزی ،ه ایت ،و نظارت است ،راهکار ای مشکل ،بارضگیری از نظام مک یریت
یکپارچه شاری اسکت .مک یریت یکپارچکۀ شکاری ،دربردارنک ۀ مجموعکه ناادهکای
ذیربط و ذینفوذ در ادارض شار است .همچقی  ،بارضگیری از ای نظام میتوان کلیک
دلبه بر انبوهی از نابسامانیهای سیاسی ،اهتماعی ،برنامهای ،و عملیاتی باش .
شار ،نظامی باز است که هری

از سکاختارهایش ،کارکردهکای ویکژضای دارد.

ای عملکردها و کارکردها در پیوستگی زمانی و فلایی ،درحال تغییکر و تحکول و
همچقی  ،درحال بازتولی هستق  ،ولی بای توهه داشت که کل نظام شاری ،چیزی
فراتکر از تمکام اهکزای سکاختارها ،ککارکرد ،و عملکردهکای آن اسکت ،یعقکی اگکر
ساختارها و عملکردهای ی

شار از هم ه ا و تجزیه شون  ،پیونک دوبکارۀ آنهکا

دیگر شمایل نظام شار را ن ارد .مسکئلهای ککه امکروزض بیشکتر در حکوزۀ مک یریت
شاری کشورهای درحالتوسعه ،ازهمله ایران ،بهچشم میخکورد ،تعک د مراهکع و
ناادهای گوناگون مسئول با تأثیرپذیری از قوانی موهکود اسکت .ایک قکوانی  ،بکا
ساختار و چارچوب کاریای که بیتوهه به ناادهکای دیگکر بکرای خکود تعریکف
می کقق  ،ضم ایجاد ناهماهقگی در نظام مک یریت شکاری ،مشککالت مختلفکی را
ایجاد میکقق که ب ا تشک ی مسکائل موهکود در شکار ،سکرانجام باعکث نارضکایتی
عمومی میشون ؛ بهگونهای که در برخورد ای مسائل با ساختار فعلکی ،نمکیتکوان
امی ی به بابود داشت بآریامقش.)1397 ،
اگر افزایش همعیت شارها و گسترش آنها بهمعقای چق برابر ش ن مسائل و
مشکالت موهود در شارها ،همراض با افزایش درخواسکت خک مات بکهشکمار آیک ،
نخستی ناادی که برای مقابله با ای مسائل مطرح میشود ،ناکاد مک یریت شکاری
است .درواقع ،در طول دو دهۀ اخیر ،تحوزت شاری و همعیت آن ،چکالشهکایی
را برای سیاست م یریت شاری در سطح هاان بهوهود آوردضان که تا پیشازای ،
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با ای چالشها روبهرو نبودض است ).(Habitat, 2009
زمانیکه به چرایی ع م اهرای موفکق طکرحهکا و حرککت درسکت در مسکیر
توسعۀ پای ار در شارداری کالنشاری مانق تاران مینگکریم ،ایک مسکئله آشککار
میشود که ساختار اداری و تشکیالتی شارداری ککچه از درون و چکه از بکرونککک
پاسخگو و شفاف نیسکت .مک یریت ،از متغیرهکای فراوانکی تکأثیر مکیپکذیرد و در
تصمیمگیریها ،بهن رت به فرایق کارشقاسکی ،ککار گروهکی ،ترسکیم چشکمانک از،
رعایت قانون ،مقافع عمومی ،و ...توهه مکیشکود .بکا تمکام چکالشهکای یادشک ض،
شارون ان و فشار اهتماعی ،شارداری را بکر آن مکیدارد ککه وارد عردکۀ توسکعه
هوشمق سازی ،سرعت بخشی بکه امکور ،و دسکتیابی بکه اطالعکات قابکلاسکتفادض و
م یریتی شود ،اما شار هوشمق  ،شاری است که بر دادضهای بکاز ،اشکتراکگکذاری
اطالعات ،نظام یکپارچکه و مسکتقل ،شکفافسکازی ،رعایکت حکریم خصودکی ،و
پاسخ گویی تکیه دارد بحقیقی .)1397 ،شکاخصهکای هوشمق سکازی شکاری ککه
میتوانق بر حکمرانی خوب شاری در شار تاران تأثیر داشکته باشکق را مکیتکوان
بهدورت شکل  1نشان داد:
.شاخصهایهوشمندسازیشهریتأثیرگذاربرحکمرانیخوبشهریدرشهرتهران 

شکل1

مقبع :آریامقش1397 ،
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نتایج پژوهش های انجامش ض نشان میده که تمام ضرورتهایی که در سطح دنیا،
شارها را بهسوی رهیافت های هوشمق سوی دادضان  ،در تاران نیز مص ای دارنک ؛
بهگونهای که تمام ضرورتها و الزامات ،بازتری امتیاز ببازتر از  ،4بههز تغییرات
همعیتشقاختی با میانگی  )3/81را بهدست آوردضان  .آمار و اطالعات مربکوط بکه
بررسی های عیقی نیز درستی ای ادعا را تأیی میکق  .شکل  ،2نشاندهق ۀ اهمیکت
بسیار زیاد چاار معیار ادلی ببهترتیب شارنشکیقی شکتابان ،سکایر عوامکل ،انگیکزض
اقتصادی ،اثرات زیست محیطی ،و اهمیت زیاد تغییکرات همعیکتشکقاختی) بکرای
حرکت شار تاران بهسوی هوشمق ی است .ای امر نشاندهق ۀ ای است که تمکام
معیارها ،ازهمله شارنشیقی شتابان ببهدلیل نرخ بازی شارنشیقی در تاکران93/85 ،
درد شارنشیقی) ،و سایر عوامل ببه دلیل میزان پایی نفوذ ایقترنت در مقایسکه بکا
معیارهای هاانی ،مسائل و مشکالت موهود در زمیقه حملونقل و ترافیک  ،سکیر
دعودی مااهرت مغزها از کشکور و ضکرورت توهکه بکه حفکظ ایک دارایکیهکا،
ه ررفت مقابع ،و ،)...بحران های اقتصادی بباز بودن آمار بیکاری در شکار تاکران،
بهویژض در بی تحصیلکردضها) ،اثرات زیستمحیطکی ببکهدلیکل آلکودض بکودن شکار
تاران بهعقوان آلودضتری شار کشور) ،و تغییرات همعیتشکقاختی ببکهدلیکل سکیر
دعودی پیر ش ن همعیت تاران ،در برخی از مقاطق آن بکا بکیش از  12دردک از
همعیت کل مقطقه) در شار تاران برای حرککت بکهسکوی هوشکمق ی ،اهمیکت و
ضرورت فراوانی دارن بپوراحم و همکاران.)1397 ،
همچقککی  ،از دی ک گاض متخصصککان ،تمککام راهبردهککا و اق ک امات موردبررسککی
ببهترتیب ت وی و اهرای سیاسکتهکای یکپارچکه ،قکانونگکذاری ،و چشکمانک از
یکپارچه) دارای اهمیت خیلی زیادی برای هوشمق سکازی شکار تاکران بکودضانک .
امتیاز بازی ضرورت ها ،الزامات ،و راهبردها و اق امات در پژوهش آنها ،ازی سو
نشاندهق ۀ درستی معیارهای شقاساییشک ض و ازسکویدیگکر ،بیکانگر مشکابه بکودن
چالشها ،مسائل ،و مشکالت کالنشارها است.
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مقبع :پوراحم و همکاران 1397،

برای ورود تاران به عردۀ شارهای هوشمق  ،نیازمق بسترسازیهای ززم ،بهویکژض
توسعۀ زیرساختهای مخابراتی ککبکهعقکوان اولویکت نخسکتککک تولیک محتکوا و
کاربردهای متقاسب با نیاز شارون ان ببهشرط بروز رسکانی) کککبکهعقکوان اولویکت
دومکک و توهه به قابلیتهای انسانی ببهویژض سواد دیجیتال) کککبکهعقکوان اولویکت
سومکک به مقظور فراهم کردن امکان استفادۀ برابر همگان در راستای کاهش شککاف
دیجیتال و سایر مسائل و مشکالت هستیم .بیتکوهای بکه ایک امکر مکیتوانک در
درازم ت ،خطرات هبرانناپذیری بهوهود آورد .افزونبکرای  ،بکا توهکه بکه ایقککه
هاان بهسوی هوشمق ش ن شارها پیش میرود ،شارها و شارون ان برای تعامکل
و ادامۀ حیات خویش در ابعاد مختلف و ایفای نقش فعال ،ناگزیر بکه پیوسکت بکه
ای هریان هستق ؛ ای امر ب ون فراهم ککردن الزامکات و زمیقکهسکازی ززم بکرای
استقرار شار هوشمق امکان پذیر نیست .شرایط بهوهودآم ض ازیک سکو مکیتوانک
نقش مقفیای در برابر توسعۀ شار داشته باش و سبب از دست رفت فردکتهکای
هاانی و فراملی و بازتولی ناموفق آن شود و ازسویدیگر ،اگر به شکیوۀ درسکت و
کارآم ی اهرا نشود ،افزون بر ایجاد وابستگی به فقاوری ،ممک است بخکشهکایی
از همعیت را که قادر به انطبای با ای شیوض ه ی حیات شاری نیستق  ،به حاشکیه
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بران و توانایی آنها را برای رفع نیازهایشکان در شکار بکا مشککل روبکهرو کقک و
درواقع ،نوعی قطب گرایی اهتمکاعی و شککاف دیجیتکال را بکهوهکود آورد .نکتکۀ
کلی ی ای است که شارها بایک پاسکخگکوی تغییکرات زمیقکهای ککه در آن عمکل
می کقق  ،باشق و ایقکه چه چیزی بای هوشمق بهشمار آیک  ،بکه شکرایط زمیقکهای
متقوعی بمت و بستر) ازقبیل نظام سیاسی ،شکرایط هغرافیکایی ،و انتشکار فقکاوری
بستگی دارد .درواقع ،راضحلهای هوشمق بهسادگی نمیتوانق کپی شون و نیازمق
ای هستق که ارزش آنها برای زمیقه های گوناگون ،ارزیابی شکود .درواقکع ،بکرای
تب یل ش ن شارها به شارهای هوشمق  ،تقاا ی

مسیر وهکود نک ارد و شکارهای

گوناگون ،روشهای مختلفی را اتخاذ کردضان که بازتاب شرایط خا

آنها است.

شارها نمیتوانق بهآسانی روشهای خوب را کپی کقق  ،بلکه بای رویکردهایی که
متقاسب با شرایطشان است را درپیش گیرن  ،زیرا آنهکا شکرایط یکسکانی ن ارنک .
درای میان ،م یران شاری نبای حل تمام مشکالت شار را ه ف قرار دهق  ،بلککه
به های آن ،بای ظرفیت نظام هکای شکاری را بکرای رویکارویی و مقابلکه بکا طیکف
گستردضای از مسائل و مشکالت تقویت کقق .
ازای رو ،به ردم اهمیت فراوان اتخاذ پارادایم شکار هوشکمق بکرای مک یریت
شاری تاران و فردت و مزیتهایی که به وهود خواه آورد ،مشککالت یادشک ض
باعث ش ضان که تاکقون حکمرانی خوب مبتقیبر م یریت شاری ،در تاران تحقکق
نیاب .
نتیجهگیری
نتایج پژوهش های انجام ش ض گویای ای مطلب است که اگرچه در دو دهکۀ اخیکر،
کشورهای فراوانی در دنیا بهسوی اتخاذ پارادایم شار هوشمق در راسکتای ارتقکای
کارایی و پاسخ گویی م یریت کالنشارها و درنتیجه ،دولتها حرکت ککردضانک و
در ای مسیر ،نتایج قابلتوهای بهدست آوردضان  ،اما ایکران هقکوز نتوانسکته اسکت
حتی در پایتخت کککه مامتری کالنشار آن بهشمار میآی ببهردم همه نیازهکایی
که وهود دارد)کک ای پارادایم م یریت کالنشاری را انتخاب و اهرا کق .
نقطۀ تمرکز ادلی در پیادض سازی پارادایم شار هوشکمق  ،شکارون ان هسکتق .
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توسعۀ فقاوری ،ه ف دایی ای الگوی مک یریتی نیسکت ،بلککه هک ف ناکایی آن،
ایجاد نوعی یکپارچگی اثربخش است .تحقق شار هوشمق  ،تقاکا بکهعاک ۀ دولکت
نیست ،بلکه نیازمق همکاری همههانبۀ شارداریها و ادارضهای دولتکی ،بقگکاضهکا،
دککقایع ،مؤسسککههککای تحقیککق و توسککعه ،و دانشککگاضهککا اسککت .درهمککی راسککتا،
فقاوری های شار هوشمق بکهدکورت انتزاعکی توسکعه نمکییابقک  ،بلککه نیازمقک
الگوهای پویای کسبوکار ،راضحلهکای محلکی ،و یکپارچکه شک ن بکا فرایقک های
اداری و حکومتی است.
درای میان ،ززم است که با بیان اهمیت اثرات پکارادایم ککالن مک یریتی شکار
هوشمق  ،م یران شاری تاران ،آگاهی کاملی در مورد ای موضوع بهدست آورنک
و سازوکارهای مقاسب برای تحقکق آن را فکراهم کققک  .اسکتفادض از آرای عمکومی،
تالش برای شفافیت بیشتر امکور ،قکانونمک اری ،عک الت اهتمکاعی ،پاسکخگکویی،
تقویت روحیۀ مسئولیت پذیری در کار ،افزایش امقیت شاری ،و تفویض اختیار بکه
ناادهای محلی ،زمیقه را برای تالش بیشکتر در راسکتای تحقکق شکار هوشکمق در
تاران فراهم خواه کرد.
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