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Modeling smart city policy in national and urban 

dimensions based on cyberspace patterns 
 

  

 A B S T R A C T 

 

 In the space of smart cities, many previous patterns of citizens' lives have 

undergone fundamental changes.  

The purpose of this study is to explain the patterns of policy in national and 

local dimensions (city) in these cities and provide the best policy model in 

all dimensions for smart cities. In order to answer the question, what is the 
appropriate policy model for smart cities in national and local dimensions? 

Using descriptive-analytical method, this research has identified policy 

models in smart cities based on cyberspace policy models in national 
(country governance) and local (city) dimensions. In the national 

dimension, three models (free, participatory and control) and in the local 

dimension, one model (web-based) have been identified and the advantages 

and disadvantages of each have been mentioned. 

Also, considering that the smart city is based on the geographical space of 
current cities, a combined model in the national and urban dimension can 

be the best model for policy-making in and around these cities. The hybrid 

policy model describes the sum of the structural linkage processes between 
the physical space of the city and the intelligent space resulting from the 

use of new technologies, especially cyberspace. In this sense, the links and 

relations that are established between these two spaces at the national and 

local levels require political actors to adopt a mixed policy model. 
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در ابعاد  شهر هوشمند برگذاری سیاست الگویابی

  سایبر فضایالگوهای  شهری مبتنی برملی و 

 

 PhD * نوحدانیسیروس احمدی 
 یار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرساستاد

  PhDمحمد رضا حافظ نیا
رس جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مد استاد

 تهران، ایران

 امیرانی هادی زائری
ت تربی جغرافیای سیاسی دانشگاهکارشناسی ارشد  دانش آموخته

 سمدر

 چکیده
ی ندگهای هوشمند بسیاری از الگوهای پیشین زدر فضای شهر 

 هدف از تحقیق. شده استشهروندان دچار تغیرات اساسی 
سیاست گذاری در ابعاد ملی و ی ها، تبین الگوحاضر
 الگوی سیاستبهترین و ارائه  هادر این شهر )شهر(محلی

هت در جباشد و میی هوشمند هاگذاری در کلیه ابعاد برای شهر
سوال که الگوی مناسب سیاست گذاری بر  پاسخ به این

این  ی هوشمند در ابعاد ملی و محلی کدام است؟هاشهر
به شناسایی  حلیلیت-ژوهش با استفاده از روش توصیفیپ

مبتنی بر  ی هوشمندهای سیاست گذاری در شهرهاالگو
ت )حاکمیدر ابعاد ملی الگوهای سیاست گذاری فضای سایبر

 اد،)آزوپرداخته است. در بعد ملی سه الگشهر( و محلی) کشور(
 )وب محور(الگو یکو در بعد محلی  مشارکتی و کنترلی(

 شناسایی شده است و معایب و محاسن هر یک ذکر گردیده
 .است

ای اینکه شهر هوشمند مبتنی بر فضبا توجه به همچنین 
 یملد در بعی ترکیبی الگو، باشدی کنونی میهاجغرافیایی شهر

این  در بر و ،تواند بهترین الگو برای سیاست گذاریمیو شهری 
ی هایندگوی سیاست گذاری ترکیبی مجموع فرآال باشد. هاشهر

ی هوشمند فضا پیوند ساختاری میان فضای فیزیکی شهر و
را  ایبری نوین مخصوصاً فضای سهاکارگیری فناوریهناشی از ب
ین ایی که میان هاو نسبت هاکند. در این معنا پیوندمیتوصیف 

 یاسیسران شود بازیگمیدو فضا در سطوح ملی و محلی برقرار 
 نماید.میرا ملزم به اتخاذ الگوی سیاست گذاری ترکیبی 

سیاست مرانی هوشمند، حکشهر هوشمند،  :واژگان کلیدی

 گذاری
 15/07/1399تاریخ دریافت: 
 30/07/1399تاریخ پدیرش: 

 sahmadi@modares.ac.irنویسنده مسئول: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمه-1
، صرفاً بردمیچه که یک شهر را به سمت هوشمندی آن

هر شی ارتباطی آن های نوین و سیستمهااستفاده از فناوری
اره هت ادحکمرانی و استفاده از فناوری در ج بلکه نحوه، نیست

 انندسیاسی شهر و ارتقاء سطح کیفی زندگی شهروبهتر فضای 
 های اینترین ویژگیآن شهر با تحقق حقوق شهروندی از مهم

دیدی ی هوشمند که بحث جهاباشد. ایده ایجاد شهرمی هاشهر
ده ش، در دو دهه اخیر مطرح یاسی شهر استدر جغرافیایی س

 طورن مخصوصاً در بعد سیاست گذاری بهی آهااست و مولفه
 کامل مورد تعریف و شناسایی قرار نگرفته است.

در روندی همسوگرایانه با  هوشمند شهر حکمرانی
های جدید آن نیز کند و مدلهای فناورانه حرکت میپیشرفت

ز ا ت گرفتهأمبتنی بر تحوالت ساختاری نوظهوری است که نش
وع ندر واقع هر  .است «ی وب محورهافناوری»چون  میمفاهی

 میباید ناظر بر تما هوشمند، شهرگذاری برای  سیاست
 .وجود دارد ر شهرههایی باشد که در موضوعات و ظرفیت
 «عاتاطال»فراتر از  شهر هوشمندهای موضوعات و ظرفیت

 ر بردرا  «فرآیندها و اشیا ،نهادها /افراد»رف هستند و صِ
گذاری ها در مدل سیاستاین ظرفیت میگیرد و لذا باید تمامی

  .پوشش داده شود در ابعاد ملی و محلی شهر هوشمند
 

 مبانی نظری-2

 اریذگالگوی سیاست -2-1
رد فوآکس الگو معادل فارسی واژه مدل است که در فرهنگ لغت

« نل کرددنبا عنوان نمونه برای تقلید یااستفاده از چیزی به»به 
ه بین معنا شده است. همچنین این واژه در فرهنگ آنالین مع

عنای و در فرهنگ آنالین دهخدا به م« نمونه و طرح»معنای 
ر نظر د« ل و نمونهمثا، قدوه، اسوه، مقتدی، مشقسر، روبر»

 .[12] گرفته شده است
ی موجز هاتعریف، طور گذراکند که بهمیبیان او همچنین 

سی ی سیاهابرای الگواندیشمندان این حوزه  توسط اراِئه شده 
 فهرست کرد: گونهتوان اینمیرا 

شرکت، دولت با  به پنج رابطه دولت باجو ز برکند  -
ندان ارم، دولت با دولت و دولت با کشهروند، شهروند با دولت

 .[14]بردمینام 
ولت ، ددولت با شهروند، دولت با دولت از سه طبقه کنعان-

 .[13] بردمیبا شرکت و دولت با کارمند نام 
و  هااز فعالیتسیفرت سه بخش متمایز همچنین  -

دولت به شرکت و ، کنشگران دولت را شامل دولت به دولت
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 شمارد.میدولت به شهروندان بر 
ل ا، آموس، در دیگر تعاریف ارائه شده مثل ویلکینسون

یت عالی مشابهی از فهاشهری و درو و سر پونکی ما شاهد مدل

 .[12] باشیممیدولت به دولت نیز  ودولت با شهروند 
ترکیبی از دو »ست گذاری در زبان انگلیسی یاهمچنین س

در معنای یک 2به مفهوم علم سیاست و پالیسی  1واژه پولتیک

 .[12] سیاست ویژه است
ایجاد »معنای نگر بوده و بهکلمیسیاست گذاری مفهو

در  یندی نام برد کهعنوان فرآتوان آن را بهمیاست و « سیاست
 شوندمیآن بازیگران درگیر فرایند تصمیم گیری هدف گرا 

[12]. 
گذاری توسط محققان این  ی مختلفی از سیاستهاالگو
 :ئه شده استحوزه ارا

سیاست »به دو نوع ، اساس جهت سیاست گذاریاسمیت بر

، سیاست عمودی[13]کند میاشاره « عمودی و سیاست افقی
شود. اما سیاست افقی یا مییا چارچوب نامیده  میسیاست رس

ذ شده دو یا چند سازمان ی اخهاسیاست»ترکیبی اشاره به 
طوری که هر کدام توانایی پرداختی به بخشی از آن به« دارد

 سیاست را داشته باشد.
ی هاتوان به الگومیی دیگر سیاست گذاری هااز الگو

، فرایندی، گروهی»ی هاالگو [11]« دی و عمومیها ،فراگیر»
اشاره  «، تلفیقی، رضایت بخش، تدریجیمیعقالیی، سیست

 نمود.
 

 شهر هوشمند-2-2
از قرن سیزدهم رایج بوده است اما  "city"در زبان انگلیسی واژه 

خصوص از قرن نوزدهم بود که برای نامیدن هاز قرن شانزدهم و ب

مخفف "Smart "هوشمندی همچنین[5]به کار گرفته شد هاشهر
 Self Monitoring)"فناوری تجزیه و نظارت بر خود"عبارت

Analysis and Reporting Technology) که در  باشدمی
 اگرچه شود.کارگرفته میهکنار یکدیگر به مفهوم شهر هوشمند ب

در بسیاری از کتب مترادف با  [3]مجازی -عنوان شهر اطالعاتی
ه با یکدیگر تفاوت و واژکار رفته است ولی این دهشهر هوشمند ب
 اساسی دارند .

گی شهرهای هوشمند در راستای نیل به ارتقا کیفیت زند
 ،یاداقتص ،حکمرانی/ندان از ترکیب اهداف متعدد سیاسیشهرو

 یهایاز مفاهیم مرتبط با شهر ایهاجتماعی و همچنین گستر
  است.محور مواجه  انسان

                                                             
1. politic 
2. policy 

شهرهای ،ترین تعریف شهر هوشمند در اروپا متداولدر
های مجزا تعریف همزمان جنبه هوشمند از طریق ترکیب

اقتصاد )شوند که از نوآوری تا آموزش و کیفیت زندگی می
مردم  ،محیط زیست هوشمند ،پویایی هوشمند ،هوشمند
را شامل  (زندگی هوشمند و دولت هوشمند ،هوشمند

تصل به شهری م شهر هوشمند، : از نظرهاریسون .]11[شودمی
ی فناوری اطالعات، های فیزیکی، زیرساختهاساختزیر

ی تجاری در راستای های اجتماعی و زیرساختهازیرساخت
از نظرکارگلیو شهری  است. استفاده از هوش جمعی شهر

ی اجتماعی، هاهوشمند است که سرمایه گذاری در سرمایه
شد رسنتی و مدرن،  انسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات

ابع من اقتصادی پایدار و کیفیت زندگی با مدیریت خردمندانه
چنین مه از طریق حکمرانی مشارکتی تأمین شود.، طبیعی

اه را از طریق ر میاتحادیه اروپا شهری که مشکالت عمو
ند چالعات و ارتباطات براساس ی مبتنی بر فناوری اطهاحل
نماید هوشمند مینفعی و مشارکت با شهرداری حل ذی

 .[17]دباشمی
 

 حکمرانی هوشمند -3-2
و « ملت»معنی چیرگی قانونی حکومت بر به حاکمیت  
رل است و مفهوم اجرای قوانین حکومت برای کنت «زمینسر»

 . رساندیمرا  اشییایجغرافمردم و سرزمین در محدوده 
خصوص فضای سایبر در چهارچوب هگسترش فناوری ب

ی هاجنبهجامعه اطالعاتی  لیو تشک ی کنونیهاشدنیجهان
ی شهرهادر  مخصوصاًرا  هاحکومتی از حاکمیت تیپراهم

، فضای شهری هایریگمیتصم .را تغییر داده استهوشمند 
د ی ملی در شهر هوشمنهادولتاز اختیار  روزافزونی اگونهبه

ی خصوصی و در هاشرکت شهروندان،یار و در اخت شودیمخارج 
ن . ایردیگیمقرار  های بین المللیتعدادی از موارد سازمان

 تحول در حال گسترش در زندگی سیاسی شهروندان در شهر
مفهوم  و کندیمرا دگرگون  حکمرانی گذشتههوشمند مفهوم 

 کند.حکمرانی هوشمند را بیان می
های فناورانه به بازسازی پیشرفت ،در دوره معاصر از طرفی

که دامنه رانی منتهی شده و با توجه به اینحکم میمفهو
 ،ی علم کشیده شدههاشاخه میبه تما هوشمندحکمرانی 

و درجات  هاهای سابق حکمرانی را به شیوهفرآیندها و مدل
کشور  1970برای نخستین بار در دهه  .مختلف متاثر کرده است

اما در دهه  ،شیلی حکمرانی الکترونیکی را مورد توجه قرار داد
توجه به این مفهوم افزایش یافت و تاکید بر آن در  1990

شود دیده می ،ر مطرح کردوگل که ا «شاهراه اطالعات»مفهوم 
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اما  عمر کوتاهی دارد هوشمندنتیجه مفهوم حکمرانی در .[11]
مفهوم پردازی یکسانی از آن صورت نگرفته و  ،رغم آنبه

ارائه  هوشمندمحققان مختلف تعاریف متعددی از حکمرانی 
  .اندداده

استفاده از »عنوان توان بهمیرا  هوشمندحکمرانی 
ها و نامهاجرا و کنترل و بر ،نامه ریزیهای نوین برای برفناوری

ح از اصطالنیز  .[21]تعریف کرد «های دولتها و فعالیتطرح
نی دهد که حکمرامیحکمرانی دیجیتالی استفاده کرده و توضیح 

د که متمرکز بر اشکال جدی است معااصطالحی »دیجیتالی 
ای ی شیوهمعنایعنی حکمرانی الکترونیک است و به ،حکمرانی

 اویبرای اطمینان از این امر است که شهروندان از حق مس
ه گیری برخوردار هستند کتصمیمبرای مشارکت در فرآیندهای 

ا رها اثر دارد و ایشان بر آنطور مستقیم یا غیرمستقیم به
شان بهبود کند که وضعیت و کیفیت زندگیمی اثرمت ایگونهبه

ا رینان شکل جدید حکمرانی این اطم ،عبارت دیگربه «.یابدمی
 .ها مشارکت دارندگیریکند که شهروندان در تصمیممیحاصل 

 ،سازیساده ،تسهیل ،تامین هوشمند،ا هدف اصلی حکمرانی لذ
ایی ارهپشتیبانی و بهبود حکمرانی و یافتن فرآیندها و ساخت

 ،های نوین برای دولتبرداری از امکانات فناوریبرای بهره
در حکمرانی  میها و امکان مشارکت عموشهروندان و شرکت

 .[20]است 
را  هوشمندتوان مفهوم حکمرانی می ،عالوه بر این تعاریف 

 .بازشناخت ،اساس تفاوتی که با مفهوم دولت الکترونیکی داردبر
فراساختار نهادی است که جامعه از آن برای تبدیل » ،دولت

که در حالی ،«کندها به خط مشی و قانون استفاده میسیاست
خدمات دولتی و شهروندان در  ،خروجی تعامل دولت» ،حکمرانی

طراحی برنامه و  ،توسعه خط مشی ،اسر فرآیندهای سیاسیسرت

در این رابطه دولت  نتیجهدر .[20] «ارائه خدمات است
کند و عنوان یک نهاد تخصصی به حکمرانی کمک میبه

مشی محسوب برنامه و خط ،حکمرانی نیز خروجی سیاست
 دم برخی محققان مانند هوارزعحکمرانی الکترونیکی به .شودمی

تر از دولت الکترونیکی است و الش مفهوم گستردهوو بانیستر و 
نفعان  تشکیالت و ذی»در حالی که تمرکز دولت الکترونیکی بر 

دو اصل  حکمرانی الکترونیکی بر ،است «خارج از سازمان
 .[16]شفافیت اطالعاتی و تعاملی بودن ارتباطات استوار است

 هااز روابط و شبکهطیف کاملی »با  هوشمندهمچنین حکمرانی 
درون دولت در ارتباط با استفاده و کاربرد فناوری سر و کار 

دارند و روابط  هابر فعالیت دولت هااثری که فناوری»و  «دارد
 ،«کنندمیان جامعه و کارمندان دولتی را مشخص و ارزیابی می

توسعه خدمات برخط »حالی که دولت الکترونیک در رابطه با در

  .[17]است «هاروندان و شرکتدولتی به شه

عنوان استفاده از را به هوشمندتوان حکمرانی میدر مجموع 
تشویق  ،های جدید به منظور بهتر شدن عرضه خدماتفناوری

 ،افزایش پاسخگویی ،شهروندان به مشارکت در تصمیم گیری
اجرا و  ،شفافیت و اثربخشی دولت و همچنین برای برنامه ریزی

 .تعریف کرد هاکنترل فعالیت
با رویکردهای متفاوت برای حکمرانی  یی مختلفهامدل
 یهامدل: هایتوان از مدلکه می .ارائه شده است هوشمند

–میبخش عمو یهمکار یهامدل، یالملل نیمشارکت ب

تک  یهامدلی، اهچندالی–یچندگانگ یهامدلخصوصی، 
نام  ]12[ی ستیآنارش یتک بعد یهامدل، قدرت مطلقه یبعد
 برد.

 

 ی تحقیقهایافته-3

 شهر هوشمند در سیاست گذاری-3-1
فضای شهری محل زیست شهروندان با ماهیتی سیاسی 

 [2] شوندمیاست و افراد به واسطه شهر نشین بودن سیاسی 
ت و دلیل داشتن قدربعد سیاسی و نهادی به هاهمچنین در شهر

ای شهر از اهمیت ویژهکار کنترل دیگر ابعاد حیاتی سازو
 .[6]برخوردار است 

ی هاارتباط با مفهوم شناسی سیاست گذاری در شهردر
 یفضا فناوری وسیاست گذاری ، هابرای این شهر و هوشمند

 سیاست [12]ره چانگاین باگشا باشد. درتواند راهمی سایبر
ل مسائ ای از اقدامات دولت در حلمجموعه»گذاری فناوری را 

 ملی یا دسترسی به مجموعه اهداف ملی از طریق فناوری
نیز  عاملیبه نقل از  ، همچنین فیلی و همکارانش«داند می

هت ی صریح و روشنی در جهامعتقدند سیاست فناوری سازگار
 باشد.میتوسعه پایدار 

کلیه الگوهای سیاست  کرد کهستی توجه همچنین بای
نی بایست در راستای حکمرای هوشمند میهاگذاری برای شهر

 هوشمند در کلیه ابعاد انجام شود.
 مند راتوان سیاست گذاری در شهر هوشمیاین اساس بر

 ، تطابق ومنظور تصریح در امور، اخذمجموعه اقداماتی به
مندی فناوری در شهر هوشمند در جهت سود یاشاعه

 انست.ابعاد د میان و رسیدن به یک توسعه پایدار در تماشهروند
سیاست گذاری شهر هوشمند در دو سطح قابل تقسیم 

، دوم سطح اشد: اول سطح ملی و حاکمیتی کشوربمیبندی 
بندی توان مترادف با تقسیماین سطوح را می محلی یا شهری.
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 دانست.« سیاست عمودی و سیاست افقی»، به دو نوع اسمیت
شهر هوشمند شامل  وبر اساس سیاست گذاری در ینابر

باشد میدر سطح کشور  هانگرش نظام حکومتی حاکم بر شهر
د توان سطح عمودی سیاست گذاری شهر هوشمنمیکه آن را 

ی سیاست هاکارگیری الگوهدانست و در سطح افقی شامل ب
  .گذاری فضای سایبر در فضای شهر هوشمند دانست

 

 های هوشمندسیاست گذاری شهر هایالگو-3-2
 ه ازاز مهمترین رویکردهایی است ک ،رویکرد سیاسی به شهر

تا به امروز با اشکال  میی قدیهازمان شکل گیری شهر

 .[3]مختلفی مورد توجه قرار گرفته است 
ر ی هوشمند درسراسهاامروزه نیز با گسترش مفهوم شهر

 .یمباشموضوع میجهان ما شاهد رویکردهای متفاوتی در این 
ی سیاست گذاری شهر هوشمند در هر هامکانیسماصوال 
ین در آن کشور است. ا« نظام حاکم» کنندهتبیین ، کشوری
وند هرش-ی سیاست گذاری با رویکرد دولتهااز الگو هامکانیسم
ی سیاست ها، رویهمیکند و مبتنی بر قوانین رسمیتبعیت 

ام نظ ی مشترک در بینهاگذاری و کنش مبتنی بر اصول و باور
 باشد. بر همین اساس در مناطقمیو حاکم و شهروندان 

 ایبر ی سیاست گذاری متفاوتیهامختلف جهان ما شاهد الگو

ه باشیم که به سشهروند می–شهر هوشمند با رویکرد دولت
لگوی اا و ، الگوی مشارکتی اروپآمریکایی آزاذدسته کلی الگوی 
توان در میشوند. جدای از این طبقه بندی کنترل تقسیم می

الگوی و  میعمو تر از الگوی نفعتر و تخصصینگاهی جزئی

ای وسعهتالگوی ، گرای اروپافرهنگ–گراالگوی ملی، بازار آزاد
، [12] نام برد ، چینی و روسیی کوباییهاالگو ودولت راهبرد 

ی هاو زیر مجموعه بودهکه خارج از مبحث این پژوهش 
 د.نباشمیی فوق هاالگو

 

د در بع ی هوشمندهاشهردرسیاست گذاری -3-3

 ملی)عمودی(
از آنجا که فضای شهرهای هوشمند جنبه فن آوری دارد. لذا 

گذاری  الگوهای متفاوت از سایر شهرها در امر سیاستدارای 
گذاری شهرهای غیر  سیاستیی بین هاشباهتباشد هر چند می

بنای فکری مناسب در  نبود زیر ؛داردهوشمند وجود  وهوشمند 
ی ارزشی سابق در هاگذاری فناوری و تبعیت از نظامسیاست

های ارزش با الگوهای کشورها و همچنین عدم انطباق این نظام
گذاری فناوری موجب شده است بسیاری از کشورها سیاست

مخصوصاً در بین کشورهای جهان سوم نتوانند به شهرهای 
لذا رویکرد حکومت مسلط در  .دنست پیدا کنهوشمند حقیقی د

گذاری شهرهای هوشمند در  هر کشوری نوع الگوی سیاست
کند برای مثال در نظام لیبرالیستی فضای کشور را تعیین می

مرکزی وجود دارد که تالگوهای آزادی گرایانه و غیر  ،آمریکا
ا و در اروپ تمایل به حداقل مداخله دولت در امور شهروندان دارد

کارگیری الگوی مشارکتی بین عناصر شهر و شهروندان شاهد به
 .باشیممی

نظام »کننده تعیین ،ییگذاری در هر فضاالگوهای سیاست
 نظام سیاست .باشددر آن می «گذاری و حکمرانی فضا سیاست
گذاری و همچنین های سیاسترویه ،قوانین رسمی»گذاری 

ی ورهامبتنی بر اصول و هنجارها و با ینشکمیقوانین غیررس

 ای سیاستاز سوی دیگر الگوه [17]«گیردمشترک را در برمی
ای فضای شهره برگذاری برای سیاست هاگذاری حکومت

های اجرای ها و ظرفیتتواند سطوح متفاوت قابلیتهوشمند می
ن ایرب .شان را نشان دهدو قدرت اجرایی منعکس کردهرا  هاآن

 هااست گذاری در هر فضایی هم نشان دهنده ارزشسی ،اساس
و هم ترسیم کننده  استو هم نظام حاکم بر آن فضا 

  .های زیرساخت اجرایی و فناوری آن جامعه استظرفیت
بستر  .آمده استکروسافت یشرکت ما همچنین در تحقیق

اد فربا ا ی هوشمند داردهاکه نقش اساسی در شهرفضای سایبر
روز اهداف و اقدامات ام .اهد شدهای آنها ساخته خوو تصمیم

های اجتماعی به پیشرفت کسب و کارها و سازمان ،هادولت
 هها و سرمایبرنامه ،هاسیاست .دهدفناوری در آینده شکل می

و امنیت  ICT تواند موجب حمایت یا تضعیف توسعهگذاری می

 .[18]جهان سایبر شود 
 یهایاساس در مناطق مختلف جهان شاهد تفاوت همینبر

باشیم و طبقه میگذاری شهرهای هوشمند  در سیاست
ا ب .ی مختلفی توسط محققان مختلف ارائه شده استهابندی

 گذاری فضای سایبر و شهرهای ی سیاستهاتوجه به شباهت
 یتملیاععنوان زیربنای اجرایی و اینکه این فضا به وهوشمند 

ه باین الگوها نیز شباهت  .کار رفته استبه شهر هوشمند
در   نتها .باشدمیگذاری فضای سایبر  های سیاستالگو

الگوی » به گذاری فضای سایبربندی الگوهای سیاستطبقه
 ،«(سازماندهی دولت)الگوی تقاضا و کنترل » ،«خودتنظیمی

م و یا سلو [12]کند اشاره می «گذاری مشارکتی الگوی قانون»
ام ن «یالگوی ترکیب»و  «های ملی و قانونالگوی دولت»از 
روازه دالگوی »گذاری  همچنین اکو از الگوهای سیاست. بردمی

ی مبنا ما در رویکردا. [12]بردنام می «ایو الگوی توسعه
اساس رویکردهای فلسفی و معرفتی مختلف گرایانه و بر

گذاری شهر هوشمند را به شکل زیر های سیاستتوان نظاممی
  .طبقه بندی نمود
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ی هادر این بین سه الگوی سیاست گذاری برای شهر
 ،رالیستیبلگوی نظام لیا-1: باشدهوشمند در جهان متداول می

 .الگوی کنترلی-3، الگوی مشارکتی-2

  آزادگذاری  الگوی سیاست-3-3-1
 لیبرالیستیآزاد که به الگوی در الگوی سیاست گذاری 

ماهیت باز  ،جریان آزاد اطالعات گسترده بودنبر  معروف است
و  هاسرمایه گذاری و رقابت در شبکه ،و به هم پیوسته اینترنت

همکاری همه جانبه در توسعه  ،ارائه فرامرزی خدمات ،خدمات
خالقیت و نوآوری  و به حداکثر رساندن قدرت فردی ،هاسیاست

 .دارد

ل نترک-آزادی»واقع این رویکرد به نسبت باالیی از که در

معه بدون جا»این الگوها بیشتر مفهوم  .[17]تاکید دارد «کاربر
 ودالنفاو پسسون انگلوساکهای سیاسی دارد و به ایده «دولت

 در نتیجه .گرددمیبز و آدام اسمیت باز هاتوماس ،جان الک
ذاری گ نونقا ،در تضاد با کنترل»خواه به ارتباطات  نگاه آزادی

ای ندهو یا انحصاری شدن فضای اطالعاتی بوده و مدافع فرآی
نگی فره فهم»تکامل این ایده بر  «آزاد تعامل میان افراد است

 .[12]سایه افکنده است  «های جدیدفناوری
یادی با مطابقت ز هوشمند شهرگذاری بر سنت سیاست

ره دو سط آدام اسمیت و یا دراصول اقتصاد آزاد دارد که تو
اکید اد تالگوی بازار آز .یت ترسیم شده استها تر از سویجدید

و  حداقل کردن مداخله دولت در عرضه و تقاضای کاال»بر 
ظر از ن کند تا آن رادر واقع در این الگو تالش می «.خدمات دارد

باره ف دوشهروندان توصی بهبرای خدمات  یرهایاقتصادی به بازا
  .کند

رویکرد »توان گفت که نظام لیبرالیستی این اساس میبر
ن ای. دارد شهر هوشمندویژه به بخش فناوری و به «تنظیمیخود

ها تقابل توجهی در سایر سیاس الگو امروزه دارای جایگاه
 ،شهر هوشمند ،خصوص فضای هوشمند اعم از خانه هوشمندبه

  .دارد ...دانشگاه هوشمند و  ،کالس هوشمند
 دهی عموماً همراه با سازمان ،تنظیمیدر الگوی خود

سایه »تحت  میتنظیاست که این نوع از خود میتنظیخود

  .[12]شود انجام می «دولت
ارد دزیادی  شهروندان اهمیت مشارکت واقع در این الگودر

کند و نقش اساسی کننده عمل میتسهیلعنوان یک و دولت به
هر در اداره ش مشارکت شهروندانایجاد شرایط برای  ،دولت

های نزماباشد و نه اینکه اداره امور شهر هوشمند را به سامی
 دولتی واگذار نماید. 

این الگو در کنار مزایای زیاد خود و کمک به رشد 

افراطی و  های نوین و آزادی شهروندان با فردگراییفناوری
ست و ا وبرتوجه کم به عدالت و برابری در بین شهروندان رو

فردگرایی » ،«طرفداری از آزادی فردی سایبری»ایدئولوژی 
های اقتصادی مشوقبر  بیشترپذیرد و شهروندان را می «افراطی

  .تمرکز دارد و نفع شخصی

 مشارکتی  گذاری سیاست الگوی-3-3-2
هانی یکپارچگی در حال رشد اقتصاد ج 19۸0از اوایل دهه 

های اطالعاتی و توسعه آزادسازی تجاری و گسترش فناوری
 اندهیازمتعریف و س سیاست گذاری در این حوزه را وادار به باز

گذاری الگو برای سیاست هس مجموع در اروپادر .مجدد کرد
اد الگوی بازار آز»جامعه اطالعاتی وجود دارد که شامل 

گرا یا الگوی ملی» و« الگوی خدمات عمومی» ،«اروپایی

صوص الگوی خهدر الگوهای فوق ب .[12]است  «راگفرهنگ
انین قو»را تاکید بر گگرا یا فرهنگبا الگوی ملی میخدمات عمو

و  ندانبه حقوق شهرو ضمناً ؛تا قوانین قراردادی ستا «عمومی
  .کنندگان توجه داردمصرفنه 

 .[16]توان موارد زیر را برشمرد های این الگو میاز ویژگی

ز استانداردهای باالی حمایت ا، تضمین خدمات همگانی
، میموتنظیم محتوا برای آموزش عقاید عاطالعات، محرمانگی 

ای ی برگذاری دولتسرمایه ، ات اطالعاتیاستاندارد نمودن خدم
های برنامهو  سالمت و رفاه اجتماعی، نوآوری و پژوهش

  .مشخص برای خدمات اجتماعی
یکرد مشارکتی به بخش رو توان گفت که در اروپامی

ن بی و تعاملتبع آن شهرهای هوشمند وجود دارد فناوری و به
عکس الگوی آمریکایی است که در دولت و بخش خصوصی بر

 .در تنظیم قواعد ندارد ایآن دولت مداخله
 توان گفت که داراییاز جمله مزایای الگوی مشارکتی م

ز انطباق پذیری و کارآمدی باالیی است و سطح مناسبی ا
کند و میدولتی را فراهم همکاری میان مراجع دولتی و غیر

ز برای حمایت ا میتاکید بر سنت سیاسی قوانین خدمات عمو
ت از ویت ملی و حراساهمیت راهبردی ه وافراد و شهروندان 

 ینضمت ،اسی انسجام اجتماعیعنوان موضوع اسفرهنگ ملی به
 نظردر. دسترسی همگانی به خدمات و زیرساخت اطالعاتی است

ی عنوان عامل یکپارچگی فراملگرفتن جامعه اطالعاتی به
 تررضایت بیش ،انعطاف پذیری ساختاری صنایع زیرساخت ملی

 .[11]است  یبرای اجرای قوانین رقابت
است که معتقد است در اروپا مفهوم شهروندی استیل 

ی فعال در هاعنوان مشارکت کنندهاهمیت دارد و شهروندان به

این باور با  .[15]شوند گیری محسوب میطراحی و تصمیم
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مبنی بر تاکید بر اصل دینامیسم  [7]اصول ژئوپلتیک انسانگرا
و سیاسی که در زندگی بشر وجود  اجتماعی ،فنی ،میعل ،فکری

 دارد مطابقت دارد.

 کنترلی گذاری  سیاستالگوی -3-3-3
گذاری اروپا و آمریکا برای مقابل الگوهای سیاستدر

های ی فکری و نظامهاشهرهای هوشمند و با توجه به نظام
 مندتوان از حکمرانی شهرهای هوشگذاری کشورها می سیاست
نترل ر کحفظ حداکث، که ویژگی اساسی آنها کنترل دولت نام برد
 ،تعاروندهای جهانی فناوری اطال از لوتمایل به عد ،سیاسی

ری ناوفتشویق و توسعه  ،کنترل دسترسی ،نفوذ پایین اینترنت
دهی ی پیچیده شکلهااطالعات با راهبری دولت و استراتژی

د دیشمندان معتقدنبسیاری از ان .توان نام برداطالعات می
ر به تواند منجکارگیری این الگو در هیچ زمان و مکانی نمیهب

 ی هوشمند شود.هاشهرتحقق 
ری کارگیری الگوهای سیاست گذاهرغم تالش برای بعلی

 کتهباید به این ن های هوشمند توسط حکومتهانوین در شهر
ل ر حاکه تغییرات تکنولوژی به سرعت ددر حالیتوجه کرد که 

و حتی در  میراه آرشد تکاملی هستند تغییر در مدیریت ب
ه به این با توج [10]آید ود میوجتر از آن بهسیاست آهسته

آوری تواند از طریق نومیتوان ادعا کرد که شهر مینکته 
یق سوی هوشمندی بیشتر در تکامل گام بردارد تا از طربه

توان یمتغییرات سیاست هوشمندانه را  ضمناًمدیریت و سیاست 
ن ای ین مباحث تغییری در شهرهای هوشمند دانست کهرآخ ءجز

  .باشدمیامر ناشی از عوامل متفاوتی 
 

ر ددر بعد محلی  الگوهای سیاست گذاری-3-4

 )افقی(شهر هوشمند
ی هوشمند باید به هادر نگاه باالدستی به ابعاد سیاست در شهر

توجه نمود که در باال بیان شد اما در  هاکشور نظام حکومتی
 هااری در فضای این شهرطراحی الگوهای سیاست گذ اجرای و

باید با الگوهای سیاست گذاری مبتنی بر فناوری مخصوصا 
 توجه نمود.در راستای برقراری حکومت محلی  وری سایبرفنا

فرهنگ و دین  ضای سایبر همه جوامع را فارغ از نژاد،فزیرا 
و توانایی بسیاری در تحقق  [9]تحت تاثیر خود قرار داده است 

همچنین در عصر  ی هوشمند دارا است.هااهداف کلی شهر
علت تعامل باالی با این فضا ما شاهد موضوعاتی مثل حاضر به

باشیم که در کنار دالیل دیگر نشان می [20]روانشناسی سایبر
در تمام ابعاد جامعه انسانی از ارتباط عمیق فضای سایبر 

 باشد.می
 شودیمحکومت محلی فرایندی است که موجب 

ی، اجرا و نظارت درباره امور محلی در چهارچوب ریگمیتصم
ی هاسازمانی کلی حکومت مرکزی به نهادها و هااستیس

 واگذار شود. میمرد
حلقه  نیترنییپا: دیگویمدر تعریف حکومت محلی  لوریت

ی منفرد هاشهرکامور ویژه جوامع، شهرها و حکومت که به
نگ جانستون و همکارانش در کتاب فره. ]4[کندیمرسیدگی 

: دولت کنندیمتعریف  گونهنیاجغرافیای انسانی دولت محلی را 
ت ظکه مسئول حفا شودیممحلی به مجموعه مؤسساتی اطالق 

مل ی است و شاملفرو سطح و نگهداری از روابط اجتماعی در
 کارسازوحکومت محلی، دادگستری محلی، اولیای امور محلی، 

ی اداری محلی هاسازمانو  هابنگاهی محلی و سایر هااستیس
حلی، اکز ممر، ی بزرگشهرها. از این نظام در اداره امور شودیم

ز . دولت محلی بخشی اشودیمشهرستان و استان استفاده 
ی هابحراندستگاه دولت ملی است که ضرورت اجتناب از بروز 

ر این داز الگوهای موثر [15].آن است  دآورندهیپدمحلی علت 
 باشد.سیاست گذاری وب می هایراهبرد الگو

ی هادر شهر وب محور سیاست گذاری-3-4-1

 هوشمند

از  صحبتی ،است که در آن 1،0مبتنی بر وب  1،0حکمرانی 
گیری همچنان شود و تصمیممین یمشارکت یا یمدیریت تعامل

شکلی از گذاری و حکمرانی بهی سنتی سیاستهامانند مدل
گیرد و فاقد انعطاف و همکاری با صورت می هاطرف دولت

 1،0گذاری  واقع مدل حکمرانی و سیاستدر .است شهروندان
در برابر  و درآن کاربر ستگرا و خردگرامنحصراً تخصص

 میمحاکمیت قرار دارد و سیاست حاصل تعامل نیست و در تص
 ،رندا دانقش تنها ناظر و یا بازیابی کننده ر شهروندانگیری 

  .بدون اینکه بتوانند بازخوردی بدهند
گرا خدمت»بر مدل  یتاکید ،مدل از حکمرانی این همچنین
توان گفت که این اساس میبر [16]ندارد «گرایا سرویس
ها و نامهتنها از فناوری برای دیجیتالی کردن بر 1،0حکمرانی 

 «اطالع رسانی»کند و لذا در سطح میهای دولت استفاده طرح
خدمات  گسترش مفاهیم شهر الکترونیک و .قرار دارد

 دولت را باید منطبق بر این الگو دانست. کیالکترونی

 2،0گذاری و حکمرانی تسیاس ،2،0با مطرح شدن وب 
ی جدید تعاملی هاشیوه، 2،0وب  .مورد توجه قرار گرفته است

را بهبود  شهری کند و مدیریتگذاری فراهم میبرای سیاست
اثربخش را  میبخشد و استفاده از دانش برای مدیریت عمومی

را با ی ظرفیت ایجاد تغییرات 2،0وب در واقع  .کندمیتشویق 
در  وارد پاسخگویی و مشارکتی بودن د ،شفافیتمیزان زیادی از 

  .دهدنتیجه درگیری و مشارکت اجتماعی را افزایش می
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ای از مجموعه»اشاره به  2،0حکمرانی از نظر بهاتاچاری 
دارد که به سیاست  ههای فناورانحلو راه هاروش شناسی

قع در وا .[18] «کندموقع و مشارکتی کمک میبه ،گذاری بهتر
و تر سوی دولت مشارکتیمرحله تکاملی به» ،2،0حکمرانی 

ی دیدجاساس پذیرش روندهای کارآمدتر و فراگیرتر است که بر
ی مالی و هامدل ،ی عملیاتیهامدل ،های کسب و کاردر مدل

 دل روابطمهمچنین در این  .«شودی فناورانه انجام میهامدل
گرا یا مورد توجه است و مدلی سرویس شهرونداندولت و 

شود که ی فناورانه نیز مشاهده میهادر مدل .گراستخدمت
ورد مطور ابر  زیرساخت دیجیتالی و همین 2،0ی وب هافناوری

مبتنی  ول مشارکتی مد 3،0گذاری سیاست .[12]توجه است 
نفعان و ذی ،اساس هوش جمعی است که در آنبر شواهد و بر

 هاتیک شبکه اجتماعی را برای طراحی سیاس ،گذاران سیاست
ناشی  میلشواهد ع (الف :دهنداساس دو عامل مجزا شکل میبر

ه تمایالت ک (ب ؛گذاران و ذی نفعان از خرد جمعی سیاست
ده و نفعان و سیاست گذاران بوهای جمعی ذیبرخاسته از آرمان

تیجه ندر .گیری استاز طریق شبکه اجتماعی قابل اندازه
و هم  «عقالنیت»هم  3،0گذاری ستتوان گفت که در سیامی

 .[17]ت در سیاست دخیل اس «کنندگاناحساسات مشارکت»

ها ها و برنامهسازی سیاستشخصی ،3،0حکمرانی در
منظور ورانه بهاستفاده فنا 3،0درواقع حکمرانی  .یابداهمیت می

ها و ریزی شخصی شده است که اجرای سیاستبرنامه
 ،است شهروندانهای آن مبتنی بر وضعیت با اولویت برنامه

 ،اساس شخصی شدن سیاستبر 3،0نتیجه در حکمرانی در
حال مطرح است که در عین  «هوشمندی هاحکمرانی»مفهوم 

صل جای اینکه حادرنتیجه سیاست به ؛جذابیت باالیی را دارد
رت قد حاصل تعامل نفر به نفر است و لذا ،دتعامل جمعی باش

وری هرهببه  3،0همچنین در مدل حکمرانی  .اجرایی باالیی دارد
ری وآومدیریت اجتماعی و بهتر شدن مداوم از طریق ن ،بیشتر

نامه ها برای تسهیل و تقویت برفناوری ،شود و در آنتوجه می
دنبال تغییر کند و بهتصمیم گیری بهتر کمک میریزی و 

 .های ارائه خدمات است شیوه
 وب و 4،0در ادامه پیشرفت فناوری وب و مطرح شدن وب 

در  .شودنیز می 5،0و حکمرانی  4،0صحبت از حکمرانی  5،0
 هاشاهد خود راهبردی سیاست ،4،0حکمرانی فوق هوشمند 

بدون اینکه  ،ایشکل کامالً هوشمندانههستیم و ماشین به
ها و تنظیم و ارائه سیاستبه ،ضایی را داده باشدتقا شهروندان

آلی برای حکمرانی نیز پلتفرم ایده 5،0وب  .پردازدها میبرنامه
یا  رفتنبا از میان ، 5،0در حکمرانی  .یکپارچه آینده است

تواند می هاکمرنگ شدن مرز بین واقعیت و مجاز، سیاست
فرایند سیاست گذاری  حاصل تعامل ماشین با ماشین باشد و در

پذیری طباق ان 5،0همچنین حکمرانی  .خودکار ایجاد شود
به  ،اساس تحلیل هوشمندانه زمینه خاصیباالیی دارد و بر
در این  ،از سوی دیگر .پردازدمیها ها و برنامهمدیریت سیاست

گذاری و بخشی از بدنه سیاست شهروندان ،مدل از حکمرانی
در مقابل حاکمیت  شهروندشوند و لذا میمدیریت الکترونیک 

شود و تقاضاها و ها میگذاریسیاست ءبلکه مبدا ،قرار ندارد
را به پیش  هااست که تنظیم سیاست شهروندهای اولویت

  .بردمی
سبب تغییر در  هوشمندی حکمرانی هامجموع مدلدر

-اند و ماهیت رابطه شهرونداشکال موجود حکمرانی شده
های جدیدی برای مسرگون کرده و مکانیحکمرانی را دگ

این  همچنین .نداهاثرگذاری بر فرآیندهای حکمرانی ارائه کرد
ان برای شهروند ،نفعان و در سطحی فراتر برای ذی ،هامدل

 برای جدید ایند و هندسهاهامکان نظارت و کنترل را فراهم کرد
 .دهندارائه می هوشمندحکمرانی 

 

 )هیبریدی( ترکیبیالگو سیاست گذاری -4-4

 لعهلگوی جدیدی در مطا، ابا ظهور جهانی شدن و ارتباطات
خود »افزایش . [2]جامعه مطرح شده است–روابط دولت

مراه هبه  جامعه و ارتقاء نقش آن در فرایند حکمرانی« سازمانی
ی ی سنتها، موجب شده است تا ابزارتکه تکه شدن قدرت دولت
بر  بتنیی اقناعی و مهاابزارآمد و اجبار آمیز حکومت، ناکار

و [2] ردی جامعه مدنظر قرار گیهاو سازمان هامذاکره بر گروه
ا وسیله آنهی حکمرانی، جامعه را بههاباید با شناخت الگو

 دسترسی، دهد اندازه دولتمیمدیریت کرد. نتایج نشان 
ا به جایی اهداف جمعی بشهروندان به رهبران سیاسی، جا

نفع در ی ذیهات مداران و تعارض نهاداهداف فردی سیاس
ی جرای الگوی حکمرانی اصلی اهاترین چالشحکومت از مهم

 روند.میشمار به 21در قرن 
 مهه یبررس ازمندین یشهر داریتوسعه پا ییحکمروا ندهیآ

 نیا. در است گریدابعاد با هم نیارتباط ا یچگونگ لیابعاد و تحل
ز ا یکیبر مردم  یو دولت یحکومت یهاغلبه قدرت نهاد نیب

. [9] باشدمیشهر  داریتوسعه پا ییحکمروا یدیموانع کل
ور حکمرانی در سطوح فضایی خرد تا کالن برای مدیریت ام

ولت تکه شدن قدرت دای خود سازمانی جوامع شهری و تکهبر
 وان است که عالوه بر بازیگران حکومتی به مشارکت شهروند

 .[8]ی اجتماعی نیاز دارد هاگروه
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مجموع یا هیبریدی الگوی سیاست گذاری ترکیبی 
ی ضایی پیوند ساختاری میان فضای فیزیکی شهر و فهافرایند

ی فضا ی نوین مخصوصاًهاکارگیری فناوریههوشمند ناشی از ب
یی که هاو نسبت هااین معنا پیوندکند. درمیسایبر را توصیف 

شود میمیان این دو فضا در سطوح ملی و محلی برقرار 
 رکیبیی تران سیاسی را ملزم به اتخاذ الگوی سیاست گذاربازیگ
 یر رازتوان موارد می هاو نسبت هانماید. از جمله این پیوندمی

 برشمرد:
 ر شهروندان تنها در فضای فیزیکی شهربخشی از امو -1

 قابل دسترس است.
یر رار در فضای غمکان تکاز امور شهروندان ا تعدادی -2

ه بینجا ر اباید توجه نمود که رابطه تکرار د فیزیکی را دارند،
باشد. میدر دو فضا ن هامعنای مطابقت تام و تمام امور و فعالیت

فاوت مت ی زیادی از این دو فضا با همهاچرا که اساساً متغیر
 باشند.می

وشمند و فضای سایبر ی فضای ههابرخی از ظرفیت -3

، ترعبارت دقیقرار در فضای فیزیکی را دارند. بهقابلیت تک
 هارفیتظیابند. از این میامکان جایابی در فضای فیزیکی را 

 شود.مینام برده « واقعیت افزوده»عنوان به
 آورد که به خلقمیضای سایبر امکاناتی را فراهم ف -4

ن ایت که تا پیش از آن وجود نداشته اسی منجر شده هاظرفیت
ن مکاا، مبنی بر فضای هوشمند و سایبر استجا که امور از آن

 بروز در فضای فیزیکی شهر را ندارند.
ی هاعرصه میدر الگوی سیاست گذاری ترکیبی تما

 اده، اقتصادی و سیاسی شهروندان پوشش داجتماعی، فرهنگی
 هانگو در عین جین الشود. در بعد کالن و سطح عمودی امی

گرایانه و می، با رویکردی بوگرا بودنشمول بودن و جهان
و مذهب  ،گرایانه متناسب با قوانین فرهنگ، قومیتارزشی

 شود.میانجام  هاایدئولوژی حاکم بر کشور سیاست گذاری
شمند هو یشهرها از تاتیبها راستا با تعریفاین الگو هم 

ی تجسم بافت شهر یبرا یابزاربه عنوان  است که آن را
 یشهر گرانیو د نجریفیکهمچنین برابر تعریف  داند.می

 هیبا سرما یکیزیف هیسرما وندیهوشمند است که قادر به پ
ادر ق باشد و رساختیمنظور توسعه خدمات بهتر و زبه یاجتماع

 کی بر حسب ،یاسیس دگاهیاطالعات و د ،یفناور یبه گردآور
صورت به .شودمی یبرنامه منسجم و بهبود خدمات شهر

و  توان الگوهای روابط بین فضای فیزیکی شهرمی گرافیکی
 (1 شماره نمودار)ی هوشمند را در هافضای هوشمند در شهر

 .نشان داد
و محلی ضمن توجه به در الگوی ترکیبی در سطح کالن 

توسعه قرار گرفته کانون اصلی این ، شهروند محور توسعه پایدار
 است.

ی هوشمند در هاالگوی ترکیبی سیاست گذاری در شهر
 در این الگو ابعاد حاکمیتی قرابت زیادی با الگوی مشارکتی دارد.

فاع مر داجای زیرساخت از این محتوا و فرهنگ به با تأکید بر
ی هارفشا وکند که فرهنگ در پیشرفت خود باید آزاد از قیود می

 ریقطی خصوصی و دولتی( باشد. این امر از هاتبیرونی )شرک
صوصی یت خ، تنظیم قوانین مالکمیپشتیبانی از تولید محتوا بو

 شود.میو فرهنگی انجام 
ولت ، دویکرد مشارکتی بین شهرونداین الگو ردر همچنین 

ی خصوصی وجود دارد. طراحی و تنظیم و پیاده هاو بخش
و خصوصی  میی عموهامیان بخش هاسازی و اعمال سیاست

های گیکه از ویژبرای مداخله دارد  و دولت قدرت هگسترده شد

 باشد.می [13]« دی و عمومیها ،فراگیر»ی هاالگو
وی و به مشابه الگاین الگتوان گفت درمیاین اساس بر

سی ی اجتماعی و سنت سیاهاتاکید بر الگومشارکتی اروپا 
 ان درافراد و شهروند برای حمایت از میقوانین خدمات عمو

نگ ویت ملی و حراست از فره، اهمیت راهبرد هفضای سابیر
 فتنرنظر گر، دنوان موضوع اساسی انسجام اجتماعیعملی به

 ، انعطافعنوان عامل یکپارچگی فراملیجامعه اطالعاتی به
 رایپذیری ساختاری صنایع زیر ساخت ملی و رضایت بیشتر ب

 .[11] باشدیماجرای قوانین رقابتی محیا 
ا یر رتوان موارد زمیاز جمله مزایای این الگو در بعد کالن 

 نام برد:
 و املتع ی شهروندان؛هاو اولویت هاالف( توجه به نیاز

اعث نفعان در سیاست گذاری بمشارکت شهروندان و دیگر ذی
د و ی واقعی آنها مشخص بایهاو اولویت هاشود تا نیازمی

 .تر تنظیم شوندتر و واقعیعملی هاسیاست
ت برای شهروندان در جه هاب( به حداکثر رساندن فرصت

 ی نوین.هادسترسی به فناوری
جای مصرف کننده در پ( تاکید بر مفهوم شهروند به

 .[15]طراحی و تصمیم گیری 
، ملی تقویت کننده هویتمیت( حمایت از تولید محتوای بو

 .هاری، مذهبی در سیاست گذامیقو
ر مان بتواند از نظر زمی، این الگو اما در کنار مزایای فوق

و  با توجه به حضور کلیه شهروندان هابودن سیاست گذاری
ن مچنیه، مذهبی و فرهنگی متفاوت آنها و میتأمین منافع قو

به  وجهپایین بودن قدرت اجرایی در بین کلیه شهروندان با ت
 اجرا باشد.دچار ضعف در  میاهمیت فرهنگ بو

، ماعی، فرهنگیاشاره به زمینه اجت هاطور این الگوهمین
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 ها،و متناسب با ارزش [11]دارند  هاسیاسی و اقتصادی کشور
باشد ولی بایستی توجه می هاهنجارها و قوانین اساسی کشور

کارگیری اصول الگوی کنترلی در تبیین آن خودداری هنمود از ب
 نمود.

ر دبل در مقا ،کلی و انتزاعی دارند الگوهای عمودی حالتی
سیاست گذاری شکل یک برنامه  سطح فروملی و محلی،

 ملی و)گیرد و ارتباطی را بین سطح کالن و خرد میمشخص را 
ی هالگوکند. این سطح از سیاست گذاری از امیمحلی( برقرار 

 کند.میسطح ملی پیروی 
جه ا تود ببایدر ارتباط با سطح محلی و فروملی این الگو نیز 

 یی،سطح کالن مبنی بر عدالت گرایی، مصلحت گرا به اهداف
و متناسب با  نفعانذیمیمشارکتی بودن تماهدف گرایی، 

ی نوین هاکارگیری فناوریهی هوشمند و بهای شهرهاظرفیت
ی ونددر سطح زیر ساخت و برنامه ریزی و توجه به حقوق شهر

 بهره ی وب محورهابیشتر از الگو، ابعاد و تحقیق آنهامیدر تما
 گیرد. می

با  ی هردو فضا وهاو نهاد هااین بین با توجه به ظرفیتدر
ط رایشی نهفته با رویکرد محلی و متناسب با هاکشف پتانسیل
حداکثر  توان ضمن درک فضای جهانیمی میحاکمیتی و بو

یا مه ین سرنوشت برای شهروندانیتحقق کامل حق تع ،توان را
 مود. ن

 مورد هاگرایانه فناوریهمچنین دراین الگو روند تکامل
ی هایاورتوجه قرار گرفته است و با رویکردی آینده نگر با فن

با  نطباقای اخواهد بود و از ظرفیت باالیی بر نوین آینده سازگار
 دار است.تغییرات آینده برخور

 از مزایای ی هوشمندهادر شهر همچنین الگوی ترکیبی

مدل رضایت "و  "مدل انتخاب عمومی" ،"گروهی مدل"
 ومثابه تعادل در مدل گروهی سیاست به برخوردار است."بخش

 میطور رساست و افراد با منافع مشترک به هاموازنه میان گروه
ی برا کنند که تقاضایشان رابا یکدیگر توافق می میرسو غیر

ه سیاست ب با هدف ،میدر مدل انتخاب عمو دولت اعمال کنند.
، همه م گیری جمعی از سوی اشخاص ذی نفععنوان تصمی

ر دکردن منافع فردی  بازیگران سیاسی در جستجوی حداکثر
ت ایت بخش نیز سیاست رضایبرابر مدل رض وسیاست هستند 

 .[12]شودجای بهترین سیاست انتخاب میبخشی به
این اساس قدرت تصمیم گیری مناسبی جهت شهروندان بر

این سطح دارای قدرت یافته است و سیاست گذاری درتخصص 

باشد. ضمناً میشهروندان میاجرایی و کنترل باالیی از سوی تما
 گردد.میتحقق حکمرانی محلی در باالترین سطح مهیا 

اری گیری الگوی ترکیبی همچنین منجر به برقرکاربه
نظور شود. عدالتی که ممیی هوشمند هاعدالت فضایی در شهر

 وسی ، سیای جامع توسعه )اقتصادی، زیر بناییهاآن شاخصاز 
 تندی جغرافیایی کشور برابر هسهافرهنگی( در مکان و فضا

.[14] 
ی به دهد تا به راحتمیه زجاا شهروندانبه  مدل ترکیبی

ن سعه آد و همچنین توندسترسی پیدا کن شهری هابرنامه میتما
دی توان به موارمیاین مدل از دیگر مزایای  .دنبال داردبهرا 

 ،شهرکمک به رشد  زندگی،تغییر شکل  ،چون تسریع نوآوری
ود هبب ،قدرتمندی شهروندان ،ایجاد مشاغل و کسب و کار جدید

 حطس هم ،تقویت توسعه پایدار ،تغییر شکل آموزش ،رقابت
های جهش ایجاد فرصت اداره امور شهر،برای  شهروندانبودن 
یش فزاا ،تسهیل مهارت کاری شهروندان،افزایش تجربه  ،رقابتی

اهش ک ،افزایش اثربخشی دولت ،وریافزایش بهره ،مشارکت
 ،پذیری از هر جاییدسترس ،انعطاف پذیری بیشتر ،هزینه

روز شدن به ،کیفیت خدمات ،اجرای ساده ،مقیاس پذیری
 به اشتراک گذاری اسناد و همکاری اطالعات شهروندان،

شاره ا سبزنی اعتبار و اطمینان حکمرا ،هابازیابی داده ،گروهی
 . کرد

ضای هوشمند با کمک در ترکیب فضای فیزیکی شهر و ف
 کند:این الگو نتایج زیر نیز تحقق پیدا میفضای سایبر در

 شهرونددر این مدل  ؛عنوان یک خدمتبهشهر زیرساخت -
ی ات فضاامکانتواند استفاده کرده و می شهردر  ناز منابع بنیادی

ل مد همچنین در این .نصب شده و غیره را کنترل کند سایبر
شود و انتخاب از میان افزاری فراهم میزیرساخت سخت

ترس دسردپذیر بوده و درجه باالیی از ی مختلف امکانهاپلتفرم
  .بودن وجود دارد

ک یاز  شهرونداین مدل در ؛عنوان یک خدمتبه فضای سایبر-
تواند ند و میکاستفاده می شهری هامحیط میزبانی برای برنامه

این رد ،شوند را کنترل کندمیاین محیط اجرا هایی که دربرنامه
ی هامورد نیاز برای توسعه و سفارش برنامه برنامه لمد

ی مختلف و هاشود و انتخاب از میان پلتفرمکاربردی فراهم می
 .امکان پذیر است هایکپارچگی پلتفرم
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 ی هوشمندهاالگوهای روابط بین فضای فیزیکی شهر و فضای هوشمند در شهر :1نمودار

 الگو روابط نوع روابط

  روابط انحصاری فضای فیزیکی و فضای هوشمند

 

  روابط تکراری از فضای فیزیکی به فضای هوشمند

---------------------------  

  روابط تکراری از فضای هوشمند به فضای فیزیکی
----------------------------- 

 

 

 روابط ترکیبی بین دو فضا

 
 (منبع:نگارندگان)

 

 نتیجه گیری -5
 میهای فناورانه به بازسازی مفهوپیشرفت ،دوره معاصر در

 دوشمنه شهرحکمرانی منتهی شده و با توجه به این که دامنه 
بق های سافرآیندها و مدل ،ی علم کشیده شدههاشاخهمیبه تما

 .ستا ثر کردهأو درجات مختلف مت هارا به شیوه سیاست گذاری
لذا  وری دارد.اا که فضای شهرهای هوشمند جنبه فناز آنج

 ذاریگ الگوهای متفاوت از سایر شهرها در امر سیاستدارای 
است سیبا رویکردهای متفاوت برای  یی مختلفهامدل باشدمی

ارائه ها از سوی کشورها و شرکت هوشمند یهاگذاری در شهر
 .شده است

هر  مسلط دررویکرد حکومت دهد که نتایج نشان می
ند در فضای گذاری شهرهای هوشم کشوری نوع الگوی سیاست

طراحی الگوهای سیاست  و در اجرا و کندکشور را تعیین می
الگوهای سیاست گذاری  ازید با هااری در فضای این شهرگذ

بررسی  سایبر استفاده کرد.وری مبتنی بر فناوری مخصوصا فنا
ی دو فضای هامعایب و محاسن این الگوها و همچنین ظرفیت

ی هوشمند ضرورت توجه به هاسایبر حاکم بر شهر فیزیکی و
در این بین  رساند.میهر دو فضا را در انتخاب الگوی مناسب 

 میبر گیرنده تما )هیبریدی( که در انتخاب الگوی ترکیبی
تواند می ،باشدمیی هر دو فضا هاو قابلیت هاظرفیت ها،ویژگی

ی هوشمند یاری هاشهروندان را در دستیابی به اهداف شهر
مبتنی بر حکمرانی  مدل ترکیبیتوان گفت که می رساند.

گذاری در هر گیری و سیاستسازی تصمیمبه یکپارچه هوشمند،
ها در انجامد و در پیوند این ظرفیتمی شهرهای یک از ظرفیت
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ها به رتباط درونی میان این سیاستا ،ی نیزاتیک شبکه ارتباط
شود ایجاد می «ایمدیریت یکپارچه»آید و در نتیجه وجود می

درسطح ملی و محلی  که از دقت و قدرت پاسخگویی باالیی
ی هوشمند هاتحقق اهداف شهرنتیجه امکان در .برخوردار است
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