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 چکیده

ن با روند شهر نشینی آي در حال حاضر برنامه ریزان شهري در تالشند تا شهرهایشان را به شهر پایدار هوشمند تبدیل کنند که در نتیجه

این تغییر و تحول معموال با نقشه راه نشان داده میشود. به صورت نظري رویکرد هاي سریع و چالش هاي مربوطه مواجه میشوند. 

هیچکدام از این  کهمطرح شده است تا این نقشه راه ها تولید شوند. اگرچه آنالیز هاي جامع این رویکرد ها نشان میدهد  متفاوتی

بعضی از نقشه راه ها چالش هاي موجود شهر را  ،رویکرد ها بطور کامل جنبه هاي شهر پایدار هوشمند را دربر نمیگیرد. به عنوان مثال

پوشی میکنند. بقیه ي این نقشه راه ها در بیان یک یا بیشتر از جهات شش گانه شهر پایدار هوشمند دچار  آنالیز نمیکنند و از آنها چشم

اطالعاتی میشود شکاف گیرند. این امر باعث ایجاد نقصان هایی هستند. هیچکدام از آنها آمادگی شهر را براي تغییر و تحول درنظر نمی

و یک مدل نظري  نشان میدهدالخصوص با تئوري تغییر به ایده ي شهر پایدار هوشمند علیآنرا با شبه مبانی نظري  پژوهشکه این 

منطقی براي تحول به سمت شهر پایدار هوشمند ارائه میکند. سپس براي یک انسجام, نقشه راه تحول سیستماتیک که آمادگی متقاطع 

در درك جنبه  رانگیتصمیمریزان شهري , کمک به برنامه بیان میشود که هدف آن کندثبت می  راهایش  شهر در ارتباط با زیرساخت

با  رااجزاي تشکیل دهنده ي نقشه راه  بررسی ونتایج پروسه ي اعتبار سنجی انجام شده را  مقالهاین ها است. هاي مهم سیر تحول شهر

 .دهدمی پیشنهادتئوري تغییر به ایده ي شهر پایدار هوشمند 

 . برنامه ریزي شهري، تئوري  تغییر، ، شهر هوشمند ،: شهر پایدار هوشمندهاي کلیديواژه

 

 

 

																																																													
 نویسنده مسئول-1 
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 مقدمه-۱

بیشتر از نصف جمعیت جهان در حال زندگی در شهر ها درحال حاضر جهان شاهد بزرگترین موج رشد شهري در تاریخ خود است.  

معیت جهان شهرنشین شوند.  با این روند سریع از ج %66,  2050هستند و برطبق گفته ي سازمان ملل تخمین زده میشود که تا سال 

) که شامل افزایش فقر , استرس اجتماعی ,  2014شهرنشینی, شهر ها با چالش هاي مختلف پایداري مواجه میشوند ( سازمان ملل , 

) . این رشد شهر  2007( چوکریت ,  کمبود منابع طبیعی , فضاي پویا و جمعیت شهري با اثراتش بر پدیده ي تغییر آب و هوا است

نشینی جهانی بی سابقه و احتیاج به پایداري در همه ي جنبه هاي شهر ایده ي شهر پایدار هوشمند را مطرح میکند که هدف هاي دلخواه 

 را به خود جلب کرده استعداد زیادي از محققان و متخصصان براي حال و آینده ي توسعه ي شهري در آن ظاهر شده است که توجه ت

) . چالش این مسئله در این قضیه است که شهر ها بتوانند بهبود شرایط زندگی براي شهروندان را با حل چالش هاي  2011پاردو , (

پایداري در اقتصاد , محیط زیست و سطوح اجتماعی تضمین کنند. فناوري اطالعات و ارتباطات پتانسیل هاي زیادي براي حل این 

 )  2015هستند. ( آبراهام ,  سازگار با محیط زیست و قابل اعتماد مطمئن باشد آنها یدهد کهچالش ها در حالی پیشنهاد م

 تعریف و ابعاد شهر هوشمند پایدار-1.1

است که بتوان به کمک آن توصیف جامعی از آن  استاندارد هیچگونه اصطالحات شهر هوشمند پایدار یک ایده ي نامشخص بدون

هاي زیادي براي این ایده وجود دارد که بین این تعاریف ناسازگاري وجود دارد. نه یک الگو منحصر بفرد ارائه داد. در ادبیات تعریف 

با توجه به دیدگاه هاي درنظر گرفته ).  2012و نه یک تعریف که دربر گیرنده ي همه ي جوانب باشد وجود ندارد (اگردي و اهیر , 

دارد. اگرچه همه ي آنها در مورد اینکه شهر پایدار هوشمند یک فضاي شهري است شده تعاریف و ابعاد مختلف براي این ایده وجود 

است اتفاق نظر دارند ( نیر ,  تکامل یافته و توسعه ي پایداري بیشتر که براي حل مشکالت شهرنشینی و  بهبود کیفیت زندگی ساکنان

2015 .( 

وشمند نادیده گرفته نشده اتحاد بین المللی مخابرات بر روي شهر پایدار ایده ي شهر هبا هدف تضمین اینکه جنبه هاي پایداري به وسیله 

هوشمند تمرکز کرده و کلمه ي پایدار را به شهر هوشمند وصل کرده و از لغت شهر پایدار هوشمند استفاده کرده است. عالوه بر این , 

ر هوشمند در ادبیات خوانده و تجزیه و تحلیل کرده اند آنها نزدیک به یکصد تعریف موجود از شهر هوشمند , شهر پایدار و شهر پایدا

مشخصه هاي اساسی که شهر پایدار هوشمند را میسازد را بدست آورده اند. بر این اساس , آي تی یو تی اف  و کلمات کلیدي اساسی و

هوشمند شهري است جدید که از شهر پایدار  "ارائه میدهد : پژوهش جی اس اس سی یک تعریف نوین براي این ایده با توجه به این 

که  بخشدیمهمچنین عملکرد شهر ها و خدمات را در حالی بهبود  فناوري اطالعات و ارتباطات استفاده میکند و کیفیت زندگی و

بر . عالوه "احتیاجات نسل حال و آینده را با در نظر گیري اقتصاد , اجتماع , محیط زیست و همچنین جنبه هاي فرهنگی تضمین میکند

محیط هوشمند (منابع طبیعی)  این , یک شهر پایدار هوشمند با شش جنبه و مشخصه تعریف میشود از جمله , اقتصاد هوشمند (رقابتی) ,

 , حکومت هوشمند ( مشارکت) , زندگی هوشمند (کیفیت زندگی) , حمل و نقل هوشمند ( حمل و نقل و فناوري اطالعات و 
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یک شهر پایدار هوشمند همچنین از فناوري اطالعات و ).  2007یه انسانی و اجتماعی ) (جیفینجر , ارتباطات) و مردم هوشمند ( سرما

ارتباطات به عنوان توانمندساز متقابل براي بهبود کیفیت زندگی شهروندان و رقابت پذیري و تضمین پایداري بیشتر در آینده ي شهر ها 

) نشان میدهد که شهر 2016( آبراهام , 1) . شکل  2015(منفرد زاده و براردي , با راه حل هاي سبز و خدمات کافی استفاده میکند 

 شش جنبه همراه با فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان توانمند ساز متقابل دارد.پایدار هوشمند 

 تحول به سمت شهر پایدار هوشمند-1.2

سه ي کارآمد و موثر است. متاخرا زمینه ي شهر و احتیاجات , توسعه ي شهر ها به سمت شهر هاي پایدار هوشمند نیازمند یک پرو

سالیق محلی , کیفیت زندگی شهروندان , آمادگی شهر براي تغییر و یک سري از راه حل هاي پایدار و هوشمند و خدماتی که در 

شهر هاي پایدار هوشمند یک پروسه ) . تحول به سمت  2016اختیار همه ي سطوح شهر قرار بگیرد نیز در نظر گرفته میشود (آبراهام , 

که تغییرات در آن در همه ي سطوح  شهري با هدف بهبود پایداري شهري و فراهم آوردن کیفیت باالي زندگی  ي چند بعدي است

ر پایدار پروسه یک شه.) 2016انجام میشود (آبراهام ,  براي شهروندانش با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و واسطه هاي دیگر

 .شودیم) معموال با دو دیاگرام نشان داده 2016نشان داده شده است (آبراهام ,  2هوشمند که در شکل 

 فراهم میکند (که فاز ها هستند) وچارچوب. نقشه راه یک طرح دیاگرامی از جهات کلی -2نقشه ي راه -1 تحول, تغییر و مثالبراي  

) ( که مشخص کردن براي طرح تحول است). این مسئله تیم شهر پایدار هوشمند را  2012ز, پروسه ي تحول را رتبه بندي میکند ( ویدر

نقشه راه یک شهر پایدار هوشمند  ") 2016به نقد نقاط تصمیم گیري طی یک سیر تحول سوق میدهد با توجه به گفته ي (آبراهام , 

به منظور درك چشم انداز شهر براي هوشمند و پایدار شدن  نگاه جامع به اهداف پروسه تحول و تشخیص فاز هاي تحول و نقاط عطف

هر نقشه راه عمومی شهر پایدار هوشمند باید واضح پیشنهاد شود و تا جایی که امکان دارد قابل درك, دست یابی و  "فراهم میکند. 

 بر پیشنهاد چنین نقشه راه هایی تمرکز دارد. پژوهش جامع باشد. این 

 اد یک فرم دیاگرامی که نشان دهنده ي نیاز ابزاري براي به عمل درآوردن فاز هاي نقشه راه و اجزا است راین چارچوب به نوبه خو

تحول شهر  پاسخ هایی به چگونگی درك نقشه را). تالش بر این است که  2015بوروویک ,  – 2014فراهم می کند ( دي بایاس , 

یک ساختار الیه اي است که برنامه ریزان شهري و  شهر پایدار هوشمند چارچوب")  2016آبراهام , پایدار هوشمند حاصل شود. در ( 

با فراهم کردن راهنما در مورد آمادگی شهر براي تغییر و راه حل هاي نوین که براي پایداري شهر و ذینفعان مربوط به پروسه تحول را 

 "کیفیت زندگی ساکنان الزم است راهنمایی میکند.

سکوي اروپایی براي ).  2015مطرح شده است (آبراهام , براي کمک به توسعه ي این نقشه راه ها در ادبیات رویکرد هاي متفاوتی 

) , 2014) , نقشه راه هوآوي (2014) , موسسه ي استاندارد نقشه راه بریتانیایی ( بی اس آي,  2013(اپیک , هوشمند نقشه راه شهر هاي 

) از این قبیل هستند. هر 2015هر هاي هوشمند (اس سی سی , ) و نقشه راه کنسول ش2015نقشه راه آي تی یو تی اف جی اس اس سی (

 نقشه راه با یک پروسه تحول مربوط به نقطه نظر خودش در ارتباط است. آنالیز کلی از این نقشه راه ها به طور واضح نشان دهنده ي آن 
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همه ي جنبه هاي شهر هاي پایدار هوشمند نیستند که این امر یک است که هیچکدام از آنها به صورت تمام و کمال دربرگیرنده ي 

اطالعاتی را تشکیل میدهد. استفاده از نقشه راهی که همه ي جنبه هاي شهر پایدار هوشمند را در نظر نمیگیرد منجر به یک  شکاف

و ذینفعان کلیدي پایه ي اساسی براي ناقص میشود. بدون نقشه راه تحولی جامع, برنامه ریزان شهري , سیاست گذاران پروسه تحول 

در نتیجه, امکان درنظر نگرفتن جنبه هاي حیاتی هنگام تغییر و تحول شهر به سوي شهر پایدار  پیروري طی سیر تحولش نخواهد داشت.

راه تغییر و تحول  ) بنابراین , یک نقشه2000هوشمند زیاد است و یا بدتر از آن ممکن است باعث شود کل پروسه ناکام بماند (ادوارد, 

 منسجم و سیستماتیک ضروري است.

روشن سازي این مسئله است که آیا نقشه راه تحول موجود یک شهر پایدار هوشمند همه ي جنبه هاي شهر هاي پژوهش هدف این 

ت, پروسه ي تحول که باید براي تضمین جامعی به جنبه هاي اصلی کار داردپژوهش پایدار هوشمند را در نظر میگیرد یا خیر. سوال 

نقشه راه هاي مختلف تحول شهر پایدار هوشمند پایدار تضمین شود. این روش متشکل از  يشهرهاسیستماتیک شهر هاي سنتی به 

اطالعاتی را مشخص میکند و سپس براساس عناصر و مراحل تئوري تغییر و تحول طی درنظر شکاف هوشمند در ادبیات است که 

شهر سنتی به نقشه راه پیشنهاد شده تغییر و تحول پایدار هوشمند یک نقشه راه تحول جدید معرفی میکند. گرفتن اهداف و جهات شهر 

شهر پایدار و هوشمند راهنمایی و تسهیل میکند و به دانش و ممارست ارزش میبخشد. مشارکت اصلی آن احتیاجات براي شروع فاز 

این فاز ها بررسی وضعیت کنونی شهر با توجه به  ه برجسته شده است.هاي اضافی طی پروسه ي تحول  براساس تئوري منتشر شد

اقتصاد, اجتماع, محیط زیست و سیاست را تضمین میکند و همچنین آمادگی شهر براي تغییر طی ارزش هاي محلی را ارزیابی میکند و 

است گذاران, و ذینفعان مهم در درك اهمیت بر کمک به برنامه ریزان شهري, تصمیم گیران و سیبه چالش میکشد. نقشه راه بیان شده 

جنبه هایی که باید طی سیر تحول شهر ها در نظر گرفته شود کمک میکند. در نهایت مهم آن است که تحول شهر ها از سنتی به شهر 

پیشرفت مداوم مربوط مسیر ) . این امر به ماهیت بلند مدت پروسه تحول به عنوان 2015پایدار هوشمند هنوز انجام نشده است (دلویت , 

بر این اساس, هیچکدام از نقشه هاي پیشنهادي با نمونه موردي واقعی اعتبار پیدا نکرد. بعضی از آنها با شهر هاي اصالح شده و به است. 

, پژوهشاین  . بقیه ي آنها , مانند نمونه مورد مطالعهروز شده ي موجود براي دستیابی به زمینه و احتیاجات این شهر ها منطبق شده است

مفهومی هستند. اگرچه , نقشه راه پیشنهادي ما با بررسی کارشناسان کشور هاي مختلف و سرتاسر جهان اعتبار یافته است. این پروسه ي 

 را تایید میکند.اعتبار سنجی اجزاي معرفی شده و منطق نقشه راه پیشنهادي 

و اهمیتش مورد بررسی قرار میگیرد. در پژوهش دي, روش شناسی در قسمت بع ادامه ي این مقاله به صورت مقابل مطرح میشود.

و یافته ها, علی پژوهش در ادبیات مختصرا بیان میشود. قسمت چهارم به نتایج  قسمت سوم, مرور و آنالیز نقشه هاي راه تحولی موجود

نطقی نوین براي تحول به سمت شهر الخصوص معرفی یک رابطه بین تئوري تبدیل و ایده  شهر پایدار هوشمند,و یک مدل تئوري م

پایدار هوشمند,و بیان نقشه راه ها و بقیه ي مسائل , و مشخص کردن نتایج پروسه ي اعتبار بخشی اختصاص یافته است. مباحث و 

 .در قسمت پنجم بیان شده است. در قسمت ششم یک خالصه مختصر و ایده براي کار هاي آینده بیان میشودپژوهش محدودیت هاي 

 پژوهشروش شناسی و اهمیت -2

 پژوهشروش شناسی -2.1
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ات منتشر شده در مورد شهر هاي پژوهشو آنالیز صدها مقاله ي پژوهشی , مقاالت , گزارشات و پژوهش  این مقاله ي پژوهشی بر اساس

این پژوهش از شمند و تئوري هاي مربوط به توسعه ي شهري است. هوشمند, شهر هاي پایدار, توسعه ي پایدار شهري, شهر پایدار هو

اطالعاتی در نقشه راه شهر پایدار موجود در شکاف یک روش تحقیق نظري خصوصا روش تحقیق مبتنی بر ادبیات براي شناسایی 

 ادبیات و پیشنهاد یک مورد جدید پیروي میکند. روش شناسایی شامل موارد زیر است:

 هاي گسترده ي ادبی بر نقشه راه هاي تحولی شهر پایدار هوشمند موجود. الف)هدایت بررسی

 .ب)بررسی و آنالیز نقشه راه هاي موجود و استخراج و تکمیل اجزاي اصلی تشکیل دهنده ي هر یک از آنها

هر پایدار هوشمند )پیشنهاد تعریف کامل براي نقشه راه تحول یک شهر پایدار هوشمند در خط اهداف توسعه ي شهر ها به سمت شپ

 )2016(آبراهام, 

)نظر به فقدان تئوري براي تحول به سمت شهر پایدار هوشمند مرور ادبی گسترده بر تئوري هاي موجود از رشته هاي همسایه به ت

هاي عالوه ي تئوري هاي تغییر انجام شده است از قبیل , تغییر پایدار , توسعه ي شهري , ادغام سیستم هاي انسانی , تئوري 

 تغییر , تئوري شهر ها , تئوري کیفیت زندگی و ... .

)بعد از پیدا کردن تئوري مناسب براي پیروي, پدیده ي تحول شهر ها به سمت شهر پایدار هوشمند با تئوري تحول و مدل منطق ث

نقشه راه تحول  براي پروسه تحولی که معرفی شده بود به یکدیگر پیوستند تا حداقل الزامات ضروري طی توسعه ينظري 

 مورد نظر در نظر گرفته شود.

ج)فاز هاي مشترك بین تحقیقات همه ي نقشه راه ها از ادبیات انتخاب شد و به عنوان فاز هاي مهم در نقشه راه پیشنهادي در نظر گرفته 

 شد.

قیه ي تئوري هاي مربوطه به عنوان د)فاز هاي نادیده گرفته  شده با توجیحات مورد نیاز بر اساس تئوري تغییر, توسعه ي شهري, و ب

 ملزومات مشخص میشود.

براي هر فاز , یک لیست از اجزاي مورد نیاز طی پیاده سازي فاز پیشنهادي باید در نظر گرفته شوند. همانطور که در موارد (ث) و (ج) )ه

 سب اضافه شدند.اشاره شد, اجزاي مشترك تصویب شد و اجزایی که جا افتاده بودند با پشتیبانی توجیه منا

ي) یک مقایسه بین نقشه راه پیشنهادي و  نقشه راه هاي موجود که تحقیق روي آنها انجام میشود با هدف مشخص کردن فاز هاي تازه 

 .جدول بندي شده اند قدرت توصیف نقشه راه هاي  پیشنهادي براي مقایسه با بقیه نقشه ها اضافه شده و اجزا و

 اعتبار سنجی قوي براي تایید اجزاي نقشه راه پیشنهادي شهر پایدار هوشمند.ن)انجام دادن یک پروسه ي 
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 اهمیت پژوهش-2.2

, تا کنون رویکرد هاي متفاوتی در مورد توسعه نقشه راه معرفی شده که هدف آن تسهیل پروسه ي ئله و پیشینه پژوهشبیان مسبرطبق 

رویکرد ها بطور واضح نشان میدهد که هیچکدام از اگرچه, آنالیز هاي گسترده از این تحول شهر سنتی به  شهر پایدار هوشمند است.

درنظر بگیرند. در بعضی موارد نقشه راه هاي تحولی آنها به گونه اي هماهنگ نشده اند که همه جنبه هاي شهر پایدار هوشمند را 

روهی دیگر از نقشه راه .گموجود آنالیز اقتصاد,اجتماع,محیط و بیانات سیاسی و چالش هاي شهري وضع موجود را در نظر نگرفته است

محدودیت هاي این رویکرد ها زیاد هستند اما مهمترین  ها در مشخص کردن جهات یک شهر پایدار هوشمند دچار کاستی شده اند.

چیز این است که هیچکدام از نقشه راه هاي موجود توجه براي آمادگی شهر براي تغییر را قبل از برنامه ریزي براي پروسه تحول 

هري جلب نکرده است . بر این اساس, این پژوهش با معرفی یک پیوند بین تئوري تغییر و شهرپایدار هوشمند شروع میشود. هوشمند ش

استفاده از این پیوند سبب معرفی مدل منطقی نظري براي تحول به سمت شهرپایدار هوشمند میشود. این مدل نظري اساس انسجام و 

. را پیشنهاد میدهداجتماعی که آمادگی شهر را طی ساختار هاي متفاوت شهري بررسی میکند  مدوالسیونه راه تحولی سیستماتیک شنق

نقشه راه پیشنهادي تحول شهر هاي سنتی به شهر هاي پایدار و هوشمند را راهنمایی میکند و سهولت میبخشد و ارزش مضاعف به 

نجی قوي که براي تایید اجزا نقشه راه شهر پایدار هوشمند پیشنهاد اعتبارساطالعات و تمارین میبخشد. درنهایت, این مقاله نتایج روند 

 میشود را خالصه میکند. این مسئله به وسیله متخصصان متعدد سرتاسر جهان در زمینه انجام شده است. 

 مروري بر ادبیات-3

حل هاي پیشنهاد شده ي موجود در تحقیقات گسترده ي انجام شده بر نقشه راه موجود تحول شهر پایدار هوشمند تعداد محدود راه 

) , نقشه راه بی اس 2013ادبیات را نشان میدهد که هر کدام پروسه تغییر را از نقطه نظر خود دیده اند. موارد بعدي شامل نقشه راه اپیک(

) است. هدف 2015) , و نقشه راه اس سی سی (2015نقشه راه آي تی یو اف جی اس اس سی() , 2014) , نقشه راه هوآوي(2014آي(

این قسمت روشن سازي فاز ها, ضعف ها و کاستی ها, نقشه برداري با هدف شش جهت مثل اقتصاد هوشمند, محیط هوشمند, 

). 2007حکومت هوشمند, زندگی هوشمند, حمل و نقل هوشمند, مردم هوشمند هر کدام از نقشه راه هاي مورد مطالعه است(جیفنجر , 

 .در ادبیات را نشان میدهد موجود پژوهش ها و آنالیزهاي نقشه راه هاي فاز هاي 1براي شروع , جدول 

 موجود پژوهش ها و آنالیزهاي نقشه راه هاي فاز هاي 1جدول 

 نقشه راه تحول فاز نقشه راه
 فاز چشم انداز

 فاز برنامه ریزي

 فاز طراحی

 فاز ساخت

 فاز تحویل

 فاز عملکرد

 

 )2013اپیک (
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 فاز برنامه ریزي 

 فاز آغاز کردن

 فاز تحویل

 فاز تحکیم

 فاز تحول

 

 فاز برنامه ریزي 

 فاز آغاز کردن

 فاز تحویل

 فاز تحکیم

 فاز تحول

 

 چشم انداز شهرپایدار هوشمند

 اهداف شهر پاسدار هوشمند

 دستیابی به تعهد سیاسی

 ساخت یک شهر پایدار هوشمند

 سنجش پیشرفت شهر

 اطمینان از پاسخگویی و مسئولیت

 

 ارزیابیفاز 

 فاز چشم انداز

 فاز برنامه ریزي پروژه

 فاز نقطه عطف

 فاز متریک

 

 

 )2014بی اس آي(

 

 

 

 

 

 )2014هوآوي(

 

 

 

 

 

 )2015آي تی یو تی اف جی اس اس سی(

 

 

 

 

 

 

 )2015اس سی سی (

 

ي آن و سیستماتیک نیستند که در نتیجه اس منطق نظريتوسعه یافته براس جود نشان دهنده ي آن است که آنهاآنالیز نقشه راه هاي مو

یک شکاف اطالعاتی را حاصل میشوند. براي مثال نقشه راه بی اس آي و هوآوي چشم انداز شهر را طی فاز برنامه ریزي پیشنهادي 

سه ي تحول بیان شود. سپس ) , چشم انداز باید قبل از برنامه ریزي  خدمات و راه حل هاي پرو2015مطرح میکند. بر اساس (کی یو ,

با بیانیه چشم انداز, بیانیه ي ماموریت, اهداف خرد و کالن و استراتژي ها پشتیبانی میشود. پیروي از فاز هاي چشم انداز, این چشم انداز 

 .فعالیت هاي تغییر دگرگونی(راه حل ها) میتواند فاز هاي برنامه ریزي را مشخص و رده بندي کند
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یچکدام از نقشه راه هاي پیشنهادي آمادگی شهر ها براي تغییر قبل از برنامه ریزي فعالیت هاي تحول(راه حل ها) را مد عالوه بر این, ه 

, زیرساخت هاي دیجیتالی به عالوه ي  نظر قرار نمیدهد. در این متن, آمادگی شهر ها به ظرفیت هاي فعلی شهر در مورد سختی , نرمی

ردد. فقط آي تی یو اف جی اس اس سی و اس سی سی  در نقشه راه هاي توسعه یافته ي خود سطح سواد دیجیتال موجود برمیگ

) 2015ارزیابی شهر را به آسانی انجام داده است. اگرچه یک جنبه از اولین مرحله از نقشه راه  آي تی یو تی اف جی اس اس سی(

شهري است , زیرساخت آي  ري و استفاده اش در سطحوضعیت آي سی تی زیرساخت هاي شهدر رابطه با انتخاب اطالعات مرتبط 

عدم وجود زیرساخت هاي آي  ).2016کوهل, – 2012وگل, – 2014سی تی تنها منبع مورد نیاز طی پروسه ي تحول نیست( راهول,

ارزیابی , تحصیل و سیستم حکومتی حیاتی هستند و باید سی تی بیس مثل سیاست ها, قوانین و مقررات و مراقبت هاي بهداشتی 

), نقشه راه پیشنهادي شامل فاز ارزیابی است که فقط بر ارزیابی وضعیت موجود شهر 2015شوند(منبع دارد؟). در رابطه با اس سی سی(

 در رابطه با ابتکارات و اهداف شهر پایدار هوشمند که همچنین کافی نیست تمرکز دارد.

ر اساس پایه ي نظري یا منطق سیستماتیکی که بتوان طی توسعه نقشه راه راه حل هاي پژوهش ها و آنالیزها بنه به عبارت دیگر, 

. نه تشخیص نقطه نظر در پشت پرده ي تکنیکهایی که براي انتخاب فاز هاي پیشنهادي , در دسترس استپیشنهادي از آن پیروي کرد 

 رش فاز ها, و تشخیص اجزاي هر فاز.اسف

) 2012فقط اپیک( .2هوشمند را در نظر نگرفته است, جدول هش شش جهت شهر پایدار نقشه راه هاي مورد پژو, هیچکدام از در آخر

درك از شش جهت را به نمایش میگذارد. اگرچه, اپیک همه ي راه حل هاي شهر پایدار هوشمند و خدمات سکو محور بر تکنیک 

رویس هاي پیشنهادي خدمات وب محور هستند و با همه س با استفاده از پاها و ساها ي مدل تحویل فراهم می آورد.هاي محاسبات ابري 

) توسعه ي یک شهر پایدار هوشمند تنها بر اساس تکنیک محاسبات 2013تیم اپیک کنترل میشوند. برطبق دامنه هاي مختلف(آپوستو,

د تا مده اجازه میدهنست آکنندگان هستند که به راه حل هاي بد ینتأمآي سی تی ها تنها ابري ناکارآمد خواهد بود. عالوه بر این, 

 سطح هوشمندي شهر را بهبود ببخشند.

). مسائل زیادي براي درنظر گرفتن در 2016, آي تی یو تی اف جی اس اس سی, 2015, آي اس او/آي اي سی,2014(بی اس آي,

 است ها, قوانین و مقررات.یهمه ي سطوح شهر وجود دارد که با آي سی تی سر و کار ندارد مانند س

براساس مبانی نقشه راه تحول شهر پایدار هوشمند جامع یک این پژوهش در تالش از بین برد این شکاف اطالعاتی با معرفی  در نتیجه,

براي معرفی یک مدل منطق نظري نوین براي تحول شهر به سمت شهر پایدار هوشمند استفاده میشود. نقشه راه نظري است. مبانی نظري 

 ي جنبه هاي شهرپایدار هوشمند شامل شش جهاتش طراحی شده است. پیشنهادي براي درنظر گرفتن همه
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 نقشه راه تحول شهر پایدار هوشمند موجود با شش جهات شهر پایدار هوشمند -2جدول 

 هوشمند-جهات
 پژوهش اقتصاد محیط زیست حکومت زندگی پویایی مردم بقیه ي موارد

 اپیک بله بله بله بله بله بله -

 بی اس آي بله بله بله بله - - -

 هوآوي بله بله بله بله - - -

 آي تی یو تی بله بله بله بله - بله -

نام جامعه  به 

 هوشمند

نام جامعه به  

 هوشمند

 اف جی اس اس سی   

حمل و نقل هوشمند,کارآمدي 

انرژي,شبکه هوشمند,شبکه 

آبرسانی هوشمند,امنیت 

اجتماعی,خدمات دولتی 

 دیجیتال,پرداخت هوشمند

 اس سی سی      

 ) نشان دهنده ي بحث روي جهت در پژوهش است.-پ.ن: عالمت (

 یافته ها و نتایج تحقیق-4

با هدف بستن شکاف اطالعاتی در نقشه راه هاي موجود تحولی شهر پایدار هوشمند, این قسمت با معرفی یک لینک بین تئوري تغییر و 

نظري نوین براي پروسه تحول شهرهاي هوشمند پایدار  یمنطقهاد یک مدل شهر پایدار هوشمند شروع میشود. این لینک براي پیشن

شکل میگیرد. نقشه راه بدست آمده با  استفاده میشود. سپس پایه براي پیشنهاد حالت پیشرفته یک نقشه راه تحول شهر پایدار هوشمند

قشه ها بررسی میشود. در نهایت, نتایج پروسه اعتبار نقشه راه هاي موجود در ادبیات مقایسه میشود و ارزش افزوده آن نسبت به دیگر ن

 سنجی قدرتمند انجام شده براي تایید اجزاي معرفی شده ي نقشه راه پیشنهادي خالصه شده است.

 بنیاد تئوري: شهر پایدار هوشمند و تئوري تغییر-4.1

عی ظهور کرد( که شیوه هایی ابتکارات جامعه است) از رشته ي ارزیابی تئوري و تئوري تغییر اجتما 1990تئوري تغییر در اواسط دهه 

که هدف آن فراهم کردن راه هاي جدید براي آنالیز و ارزیابی برنامه ها و ابتکارات مرتبط با اجتماع و تغییرات سیاسی 

ریزي قرار دارد (  ) . همچنین یک پیوند قوي بین تئوري تغییر و پروسه برنامه2012, ووگل, 2012, استین و والترز, 2011است(جیمز,

, , ان پی سی 2004که تئوري برنامه ریزي است), که قبال به عنوان یک وسیله براي برنامه ریزي استراتژیک استفاده میشد.(اندرسون,

). روش شناسی و مدل ها و تفکرات منطقی مورد نیاز براي تشخیص وضع موجود و راه 2014, اینس و بوهر,  2012, ووگل,   2012

,  2012نیاز هارا مشخص میکند و به این نیاز ها طی یک سري از تغییرات فعالیت ها/وقایع دست می یابد ( ان پی سی, حل ها, 

 ).2014راجرز,
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از منظر توسعه, یک تئوري تغییر میتواند به عنوان یک راه براي تمرکز بر پایه ي نظري یک پروژه , پیوند بین ورودي هاي پروژه و 

تئوري تغییر به توسعه ي مدل برنامه ریزي منطقی مورد  بیان کند که یک پروژه چگونه کار خواهد کرد.کند, و خروجی هایش برقرار 

) . از منظر ارزیابی یک تئوري تغییر به مدل و برنامه ارزیابی اجتماعی و ابتکارات 2012نیاز یک ابتکار و برنامه کمک میکند(ووگل,

به  , یک تئوري تغییر میتواند) . به عنوان نتیجه2012, ووگل, 2012ه است(استین و والترز,اجتماعی شامل موارد پیچیده اش متصل شد

عنوان مرکز بلوك ساختمانی که اساس برنامه ریزي استراتژیک, اندازه گیري, یادگیري و ارزیابی برنامه و طراحی ابتکارات و برنامه را 

 ).2015پایه گذاري میکند درنظر گرفته شود(اورسیمپک,

راي دستیابی به درك بهتر از برنامه یا ابتکار عمل, یک پروسه ي تئوري تغییر پنج جزء ضروري را فراهم میکند که بید به این ترتیب به ب

دیاگرام تغییر و  -5فرض ها و -4توالی رویداد ها  -3تغییرات بلندمدت  -2زمینه ي ابتکار   -1عنوان استراتژي(فازها) بیان شوند: 

یک خالصه از تئوري تغییر و استراتژي ها/اجزایش فراهم میکند, الزم به ذکر است  3). شکل 2016, آلن, 2012ووگل,روایت خالصه(

 دیاگرامی  مانند نقشه راه و روایت خالصه است. شکلکه تالش طبقه ي پنجم براي بیان پروسه ي تئوري تغییر با استفاده از 

 

 جزا و طبقات تئوري تغییرا-1- شکل 

تغیر ریشه هاي قوي در تعدادي از رشته ها دارد که شامل جامعه شناسی, علوم سیاسی, ارتباطات, روانشناسی محیطی و  یک تئوري

) توسعه ي اجتماعی, و توسعه ي بین المللی (استین و 2015), آموزش, سالمت جامعه(لنگ و تاد,2013سازمانی (استاشویک,

 است. این ریشه هاي قوي از قدرت تئوري تغییر با تمرکز نه فقط بر جمع آوري )  2015, لنگ و تاد,2012, ووگل,  2012والترز,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            که:مراحل فعالیت گسترده-3•
 ممکن است منجر به اهداف بلند

نه ي تغییر در زمی/مدت مورد انتظار
.داده شده شود

بر چگونگی تغییر :فرض-4•
تفاق فعالیت ها که ممکن است ا/اتفاقات

نتایج آنها  بیفتد و یا اینکه این فعالیت ها و
ار در زمینه براي تاثیر بر تغییرات مورد انتظ

.ي داده شده مناسب هستند یا خیر

از چشم اند:تغییرات بلند مدت-2•
لند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           کلی از تغییرات و تغییرات ب

بانی ابتکار عمل در حال پشیت, مدت
از اهمیت سود مورد انتظاررا 

.مشخص میکند

دآنالیز اقتصا: زمینه ابتکار عمل-1•
طی سیاست و وضع زیست محی, اجتماع, 

بازیگرهایی را ,و چالش هاي موجود
الش مشخص میکند که ممکن است بر چ

د ها تاثیر بگذارد و موجودي منابع مور
.نیاز براي تغییرات را چک میکند

زمینه پیامدهاي 
بلندمدت

مراحل 
فرضاتفاقات
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در باره ي اثر برنامه و ابتکار عمل بلکه بر توضیح روش هایی مورد نیاز به استفاده براي ساخت برنامه و اثر ابتکار طالعات مورد نیاز ا

 )2011عمل سرچشمه میگیرد(کریس, 

هوشمند.چشم انداز میتواند توسعه ي شهري به نوبه ي خود جزء اصلی چشم انداز شهري است, علی الخصوص چشم انداز شهر پایدار 

طی یک سري از فعالیت هاي متغیر که در تمام سطوح شهري بکار گرفته میشوند بدست آید( مانند راه حل هاي هوشمند و پایدار در 

ین موردشش جهت شهر پایدار هوشمند). این فعالیت ها باید زمینه, احتیاجات, و سالیق محلی طی تضمین پایداري شهر در رابطه با تام

با این چشم انداز توسعه ي شهري, یک تئوري تغییر, به عنوان نتیجه  .محیطی, و اجتماعی در نظر گرفته شوند جنبه هاي اقتصادي,

میتواند در زمینه ي توسعه ي شهر ها به شهر پایدار هوشمند بکار گرفته شود. ابزارش میتواند براي تسهیل پروسه درك جریان تحول, 

مورد استفاده قرار بگیرند.  از فعالیت هاي متغیر( راه حل ها) که براي تغییر شهر به شهر پایدار هوشمند نیاز استاجزا, و مجموعه اي 

بکار گرفته شده است و چگونه تحول یک شهر به شهر نشان میدهد که چگونه ایده ي تئوري تغییر در قوانین توسعه ي شهري  4شکل 

 رقرار کرده است.پایدار هوشمند با تئوري تغییر رابطه ب

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئوري تغییر و شهر پایدار هوشمندت-2-شکل 

 توسعه شهري

 با هدف چالش هاي شهري

 بر اساس تئوري تغییر

 چالش ها

 طی پروسه تحول کنترل می شود

منجر می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 شود به

 روند تغییر

غییرات منظم که بر شهر در ت
اثر می گذراد  مختلفسطوح که 

بر اساس زمینه و احتیاجات شهر را 
 فراهم می کند

چشم انداز اصلی 
تشکیل دهنده ي شهر 

پایدار هوشمند 
 توسعه شهر است
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 مدل منطقی نظري براي تحول به سمت شهر پایدار هوشمند-3-شکل 

 

 زمینه شهر

 

 

 وضعیت فعلی

استراتژي ها و 
 چشم انداز

آنالیز فاصله 
 (آمادگی)

 تشخیص ذینفعان

 

	

 ورودي ها 

منابع برنامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ریزي
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نیاز از منابع 
 براي پروسه
 تحول
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فرایض 
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خطراتی که 

ممکن است با 
کل پروسه 

تحول مواجه 
 شود

 

 

 

 فعالیت ها

برنامه ریزي 
 فعالیت ها
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(کوتاه مدت، 
میان مدت و 

 بلند مدت)
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وسیله شخصی 
که باید به این 
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 دست پیدا کند
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 فرضیه ها،
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خطرات براي 
 هر فعالیت

نتایج، بکار 
 گیري و کنترل

 

طراحی و به 
کارگیري 
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کنترل اجتماعی 
و فیزیکی 

خدمات تولید 
شده از به 
کارگیري 
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سیاست هاي 
جدید قانون 

گذاري ها راه 
 حل هاي مدرن

زیرساخت ها 
 و...

 تأثیر پیامد

ارزیابی کوتاه 
مدت، میان 
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 مدت

آنالیز تأثیر 
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زندگی 
 شهروندان

خدمات شهري 
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 عملکرد 

 رقابت

تداوم پایداري 
شهر در رابطه 
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اجتماع، محیط 
زیست و جنبه 
 هاي فرهنگی
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در ایده ي شهر پایدار هوشمند و فراگیري تکنیک هاي  نشان داده شده است, 1بکار گیري عناصر و مراحل تئوري تغییر که در شکل 

) معرفی یک مدل 2016, الن,  2015, کی یو, 2012( ووگل,استمتفاوت که براي نشان دادن مدل منطقی تئوري تغییر نشان داده شده 

 نشان داده شده است. این مدل منطقی 3منطقی نظري براي  تحول شهر به سمت شهر پایدار هوشمند امکان پذیر شده است. در شکل 

هوشمند در نظر گرفته شوند. مدل مراحل و اجزاي حیاتی(که فاز ها هستند) را معرفی میکند تا طی پروسه تحول شهر پایدار  کوچکترین

به  "تاثیر-نتایج"منطقی معرفی شده اساس نقشه راه تحولی براي شهر پایدار هوشمند را شکل میدهد. فلش هاي بازگشت از مرحله ي 

-نتایج"و  "ورودي ها"نشان دهنده ي پایداري پروسه تغییر تحول است. فلش هاي دو سر بین  "ورودي ها"و  "زمینه ي شهر"مرحله ي 

) , که نمونه 2011یک رابطه ي دو طرفه و همبستگی بین اجزایی را نشان میدهد که نه قابل پیش بینی و نه معمولی هستند (هیر ,  "تاثیر

 ) 2010, فولک , 2009در تغییر تحولی است جایی که نتایج بلندمدت تغییر پیچیده و غیرقابل پیشگویی است(ریکرجو,

 نقشه پیشنهادي تحول شهر پایدار هوشمند-4.2

وري تغییر به عنوان یک دیدگاه سطح باال  از پروسه تحول شهر پایدار هوشمند, نقشه راه پیشنهادي تالش بر فراهم آوردن دارد. براي تئ

بررسی زمینه ي شهر در مراحل اولیه نقشه راه پیشنهادي ضروري است(طی چشم انداز و فاز هاي آمادگی) که احتمال تنظیم کردن ،

ویژگی هاي خاص, احتیاجات, سالیق محلی, نقطه ي آغاز و اهداف پایداري مشخص را اجزاي فاز ها بر اساس زمینه ي شهر و برطبق 

راه پیشنهادي به گونه اي طراحی شده است که شش جهت شهر پایدار هوشمند را مد نظر قرار دهد و پایداري شهر  نقشه تضمین میکند.

نسبت به اقتصاد, محیط زیست, و سطوح اجتماعی تضمین کند. براساس نتایج آنالیز نقشه راه هاي موجود در ادبیات, فاز ها و اجزاي 

ه حل هاي شهر پایدار هوشمند موجود اقتباس گردید و هم بر اساس نیاز هاي توسعه شهر پایدار نقشه راه پیشنهادي براي هر فاز هم از را

 و اجزاي مورد نیاز تئوري تغییر به آن اضافه شد.

)آمادگی شهر 2)چشم انداز شهر (1یداست, از شش فاز تشکیل شده است به نام هاي: (پ 4نقشه راه پیشنهادي , همانطور که در شکل 

در هر سطح  یدکه با) حفظ تغییرات. هر فاز یک لیست از اجزا دارد 6) کنترل و ارزیابی و (5) تحول شهر (4ریزي شهر ()برنامه 3(

پروسه تحول انجام شود. تقسیم بندي هر فاز به اجزاي کوچکتر باعث تسهیل در درك, بکار گیري , کنترل و ارزیابی میشود. فلش 

نشان دهنده ي استمرار پروسه ي  تحول است این بدان معنی  "تحول شهر"و  "چشم انداز شهر" به فاز "تغییر پایدار"برگشتی از فاز 

نتایج حاصل شده از این فاز هم نیاز به روز رسانی و بهبود استراتژي هاي تحولی مشخص شده در گذشته و اهداف و هم است که 

 ت جدید بیشتري را معرفی میکند.ارو تغیی بخشدیمتوانایی حفظ راه حل هاي پیاده سازي شده را بهبود 
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 نقشه راه پیشنهاد شده ي تحول شهر پایدار هوشمند - 4شکل

لیه بر مستقیما با زمینه ي شهر در ارتباط است. فاز او"آمادگی شهر"و  "چشم انداز شهر"دو فاز اولیه ي نقشه راه پیشنهادي,براي مثال 

توجه دارد. این به تشخیص بستن بررسی وضعیت فعلی و چالش هایی با توجه به اقتصاد,اجتماع, محیط زیست, و جنبه هاي سیاسی 

براي درك موافقت نسبت به چشم انداز  توانندیمکه  هاياستراتژ. یک سري از کندیمموجود طی پروسه تحول کمک  يهاچالش

). آخرین جز که 2016, هوفسترند, 2015و همچنین اهدافش هم طی فاز ها مشخص شود(کی یو,  کلی طی اهداف تحول پیروي شود

, اس سی  2014, هوآوي , 2014است(بی اس آي , شهروندان مکانیزم مشارکت طی این فاز درنظر گرفته میشود تشخیص ذینفعان و

ت بیشتر و متنوع تر ذینفعان شامل شهروندان از همه ي ). این مکانیزم ها مشارک2015, آي تی یو تی اف جی اس اس ,  2015سی , 

توان اقتصادي دارد. سطوح شهري را تضمین میکند, در پروسه ي تحول از مراحل اولیه اش تالش بر تقویت و شفاف سازي و بهبود 

	چشم انداز شهر 	آمادگی شهر برنامه ریزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	شهر 	تحول شهر 	کنترل و ارزیابی 	تحول پایدار
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 فعلی شهر
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 چشم انداز شهربر
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 و بیان مأموریت
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 هاي تحول
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 استراتژي ها

 تشخیص اهداف

 تشخیص وسایل
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 و ذینفعان

آمادگی زیر 
ساخت آي سی 

 تی اساس 

آمادگی زیر 
ساخت غیر آي 
 سی تی اساس

بررسی 
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ابتکارات گذشته 

ي شهر پایدار 
 هوشمند
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 ي هاها و کی پی آ
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اي احتمالی ارتباطی ارتباط برقرار با استفاده ي محلی همه ي کانال ه ماموریت , و استراتژي بنابر این, نیاز است چشم انداز شهر جدید, 

تباط برقرار شود, یک طیف وسیع از ذینفعان شامل انواع مختلف شهروندان ر). اگر به طور صحیح ا2012, کارپنتر , 1995کند(کوتر,

 ).2012دیدگاه شهري را به شیوه اي مناسب و مشارکت در آن بدست خواهند آورد(کوتر و کوهن , 

تداومش تضمین گردد. براي  ویک پروسه ي تحول شهر پایدار هوشمند , به عنوان یک پروسه ي متداوم بلند مدت , باید پایدار بماند 

مستند سازي شده است و در دسترس قرار گرفته  "کنترل و ارزیابی "ش میدهد که فاز این هدف, هنگامی که اجرا کننده ي طرح  گزار

در ارتباط با ذینفعان میتواند از آنها به عنوان مرجع برنامه ریزي براي فعالیت هاي مناسب آینده  , یک تیم پروسه ي شهر پایدار هوشمند

بخش تقسیم  4را له  "تغییر پایدار"ن داده شده است , این پژوهش فاز نشا 7که باید انجام شوند استفاده کند. همانطور که در شکل 

 میکند

 , الف) یادگیري از تجربیات گذشته , براي پرهیز از تکرار همان اشتباهات گذشته

د مستمر , براي به روز بهبوب) 

رسانی و یا بهبود استراتژي هاي 

تحول, اهداف, و اهدافی که براي 

دارند و  دوام نیاز به بهبود اجزا

 تحویل راه حل ها و خدمات ,

ج) اعالم دستاورد ها , براي دوام 

شفافیت پروسه تحول یک شهر 

پایدار هوشمند , اشتراك گذاري 

تجربیات با بقیه جهت یادگیري , 

 توان خرید شهروندان و ذینفعان , و

د) فراهم آوردن تغییرات بیشتر , 

براي تضمین دوام پروسه ي تحول 

سه ي تغییر طی تولید با تحریک پرو

یک سري جدید از فعالیت هاي 

متغیر , تالش براي درك اهداف 

بلند مدت توسعه ي شهر به سمت 

 شهر پایدار هوشمند دارد.

 

 و پیشروي آن پروسه تحول شهر پایدار هوشمند . پایداري5شکل 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

	
	
	
	
	
	

16	
 
	

 

 و کار آینده نتیجه گیري-5

تبدیل یک شهر به شهر پایدار هوشمند روندي پیوسته و طوالنی مدت است که نیازمند تغییراتی است تا در همه ي سطوح شهري مطرح 

شود. براي اینکه این پروسه به گونه اي موثر و کارآمد برنامه ریزي شود یک نقشه ي راه جامع از جنبه هاي مورد نظر براي درنظر 

پروسه تبدیل و تحول الزم است. تالش هاي متفاوتی در تولید اینگونه نقشه راه ها وجود دارد چرا که , هر پروسه ي  گیري در طی

تحول نقطه نظر خاص خود را دارد بدون اینکه بقیه ي جنبه هاي مورد نیاز توسعه شهر پایدار هوشمند را در نظر بگیرد ,که نشان دهنده 

له با معرفی یک رابطه ي جدید بین تئوري تحول و شهر پایدار هوشمند همراه با یک مدل منطقی ي شکاف اطالعاتی است. این مقا

نظري جدید شهر پایدار هوشمند شروع میشود که بیس و پایه براي  نقشه راه ها را فراهم میکند. و سپس یک نقشه راه تبدیلی جدید که 

و سالیق مردم شهر تغییر یابد را مطرح مینماید. نقشه راه یک نگاه اجمالی به  میتواند به جهت کارآمدي بیشتر بر اساس بافت , نیاز ها

جهت ها و سمت و سوي کلی سیر تحول پروسه, تشخیص فاز هاي اصلی و اجزا را فراهم میکند که باید در طی سیر تحول به آنها 

درنظر گرفته میشود , آمادگی شهر براي تغییر دست یافت. این پروسه ي تحول در حالی که شش جهت شهر پایدار هوشمند همراه آن 

و تحول , پایداري شهر از نظر اقتصاد , محیط زیست و سطوح مختلف اجتماعی اتفاق می افتد. فاز ها و اجزا ي این پروسه از راه حل 

هاي شهر هاي پایدار هوشمند موجود , تئوري تحول و 

یا احتیاجات توسعه شهري پایدار برگرفته شده است. 

اهنماي نقشه راه پیشنهاد شده و راحتی تبدیل شهر ر

هاي سنتی به شهرهاي پایدار هوشمند ارزش مضاعف 

به اطالعات و تمارین بخشیده است. شایان ذکر است 

که نیاز براي فاز هاي جدید اضافی در طی پروسه 

تحول بر اساس نظریه هاي منتشر شده است که هدف 

میم گیران و آن کمک به برنامه ریزان شهري , تص

سیاست گذاران و کلید گرو گذاري در درك جنبه 

هاي مهم سیر تحول شهر ها است. در نهایت مهم آن 

است که نقشه راه هاي پیشنهاد شده به وسیله ي تحقیق 

و تفحص متخصصان مختلف از کشور هاي مختلف 

سرتاسر جهان تایید صالحیت شود. نتایج تایید شده 

 پیشنهادي نقشه راه را تایید میکند.(معتبر و قانونی) اجزاي 

نقشه راه پیشنهادي اساس توسعه ي یک چارچوب تحول براي شهر پایدار 

هوشمند است. اهداف بعدي مورد نیاز در فراهم کردن ابزار ضروري براي دستیابی به فاز هاي مشخص شده و اجزاي نقشه راه تحولی 

لیست کلی از فضاهایی که آن شش خصیصه ي شهر هوشمند پایدار را داراست  یک شهر پایدار هوشمند استفاده میشود. همچنین یک

 پایدار هوشمند دریافت کدام شهر توانایی و جنبه ي این تبدیل را دارد. به  شهر به شهر مک آن بتوان حین تحولفراهم میکند تا به ک

I. ابعاد شش بعدي شهر پایدار هوشمند و 6شکل  CT 
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ر دنیاي واقعی یکی دیگر از کار هاي برنامه ریزي شده کار بردن نقشه راه تحول شهر پایدار هوشمند مطرح شده بر روي نمونه موردي د

 ي آینده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = فاز تغییر pتوجه: 

	

وضعیت 
تغییر یافته 
 شهر

وضعیت 
 اولیه شهر

P1	 P2	 P3	 P4	 Pn	

حمایت 
 شده با

	

 ام nالیه 

 ام 4الیه 

 ام                        نیازمند تغییر 3الیه 

 زار و راه حل هابام                        ا 2ه الی

 ام 1الیه 

	قالب تغییر

	تحولی نقشه راه 

 پروسه تحول
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