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چکیده
مطابق با پارادایم جدید شهری ،استفاده از سیستمهای نوآورانه از جمله ایجاد شهرهای فراگیر با سیستمهای همگرای
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سنجش وضعیت کالنشهر تهران بر مبنای شاخصهای شهر فراگیر

هوشمند ،راه حلی برای غلبه بر این مشکالت شهری است .شهر فراگیر از شهرهای آیندهای است که در آن فضاهای
فیزیکی و فضاهای الکترونیکی همگرا میشوند .به لحاظ ساختاری ،شهر فراگیر متشکل از مکان ،فضا ،فناوری اطالعات
و ارتباطات و انسان است .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق ،توصیفی-تحلیلی است.
منتشره سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ایران گردآوری شدند .امتیازدهی دادهها به صورت وجود کامل شاخص(،)1
وجود نیمه و ناقص شاخص( )0.5و نبود شاخص (صفر) در نظر گرفته شد و در نرم افزار اکسل تحلیل شدند .نتایج پژوهش
حاکی از آن است که وضعیت کالنشهر تهران از نظر پراکنش شاخصهای شهر فراگیر بسیار نامناسب است .ابعاد بهداشت
و درمان ،حکمروایی ،فرهنگ و گردشگری ،آموزش ،مسکن ،حملونقل ،زیرساختار ،شهروندان ،تجارت ،سیستم مالی به
ترتیب بیشترین کمبودها (زیر  50درصد) را دارند .ابعاد خدمات ،محیط زیست ،شبکه انرژی و شبکه آب به ترتیب تنها
بخشهایی هستند که وضعیت شاخصها(باالی  50درصد) در آنها به مراتب بهتر است .بهطور کلی طبقهبندی ابعاد نشان
داد که  13.33درصد ابعاد در وضعیت خیلی خوب 13.33 ،درصد در وضعیت خوب 20 ،درصد در وضعیت متوسط40 ،
درصد در وضعیت ضعیف و  13.33درصد در وضعیت بسیار ضعیف قرار دارند .موجودیت شاخصها نیز نشان داد که
 33.76درصد شاخص به طور کلی وجود ندارند 42.85 .درصد از شاخصها به صورت ناقص و تنها  23.37درصد از
شاخصها به صورت کامل وجود دارند .در نهایت اولویتبندی توسعه شاخصها برای ایجاد شهر فراگیر در کالنشهر تهران
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از بررسی مبانی نظری  15بعد و  77شاخص تعیین و دادههای مورد نیاز پژوهش از طریق سالنامه آماری و گزارشهای

ارائه شد .نتایج این تحقیق میتواند در زمینه اولویتهای توسعه شهر فراگیر در کالنشهر تهران به کار رود.
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کلید واژگان :شهر فراگیر ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،شهرهای آینده ،پایداری ،کالنشهر تهران
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با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی شهرهای آینده با مشکالت اساسی در زیرساختار شهری مواجه خواهند
بود(اسنایسکا و زاکین .)2014 ،1این امر باعث شده است که بشریت در قرن  21به دنبال راهکارها و روشهای نوین
و مقرون به صرفه برای حل مشکالت پیش آمده ضمن توجه به توسعه پایدار باشد(قائمی راد و همکاران .)2018 ،2در
اوایل دهه  ،1980فناوری های فضایی جغرافیایی شروع به گسترش کردند و امروزه پیشرفتهای سریع و چشمگیر
فناوری فرصتی بی سابقه برای توسعه ابزارهای هوشمند در حمایت از دستیابی به اهداف پایداری شهرها به ارمغان
آورده است .به خصوص فناوریها ،زیرساخت ها ،خدمات و سیستمهای مدیریتی فراگیر ،مسیر ما را برای هوشمندتر
شدن و پایدارتر شدن سهولت بخشیدهاند(یگی کانالر و لیم .)102 :2014 ،3امروزه آنچه که شهرنشینی و شهرگرایی
قرن  21را متمایز از دورههای قبل میسازد ،کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در تمام ابعاد شهری (مدیریت ترافیک،
مدیریت پسماند ،فاضالب ،کیفیت آب ،کنترل جرایم ،تولید انرژیهای تجدیدپذیر ،توسعه شهری و  )...است(لی و
همکاران2008 ،4ب) .هم اکنون در عصر ارتباطات و فناوری نیاز به شهری وجود دارد که به افزایش جمعیت ،افزایش
تقاضا برای خدمات و در عین حال توجه به توسعه پایدار و حرکت در راستای آن عمل کند .اگرچه امروزه شهرها بیش
از هر نقاط دیگری تحت تأثیر فعالیتهای انسانی قرار دارند ،به گونهای که با سرعت بسیاری در حال گسترش جمعیتی
و کالبدی و نیازمند خدماترسانی به ساکنان خود هستند .چنین خدماترسانی نیازمند پیوند نزدیک و سریع بین
بخش های مختلف یک شهر و دریافت اطالعات از شهر و اشتراک آن بین نهادهای درگیر در اداره شهر است(یو ،مین
و همکاران .)2016 ،5بدین منظور ،یکی از رویکردهایی که در چند سال اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است ،شهر
فراگیر است که با استفاده ترکیبی از کالبد و فناوری اطالعات و ارتباطات به دنبال ایجاد شهری نوین و پایدار است(یگی
کانالر و لیم .)2014 ،این شهرها به عنوان شکلهای هوشمند و توسعه پایدار ،در دستیابی به پایداری شهری تالش
میکنند(وانگ ،ژو و همکاران275 :2011 ،6؛ آنتوپولوس و فیتسیلیس .)2010 ،7دو رویکرد عمده در زمینه کاربرد
فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی شهری وجود دارد .رویکرد اول از پروژه شهرهای هوشمند هند که توسط دولت
آن کشور و وزارت توسعه شهری از سال  2015منشا میگیرد .در واقع رویکرد اول از باال به پایین یا دولتی نام دارد.
نمونه دیگر این رویکرد طرح  5ساله چین جهت گسترش شهرهای فناورانه است .رویکرد دوم یا از پایین به باال از
شهرهای فناورانه غربی منشا میگیرد .توسعه فناوریها توسط شرکتهای آی.بی.ام نمونهای از این رویکرد
است(تامپسون .)2016 ،8در توسعه شهر فراگیر هر دو رویکرد باید مورد توجه قرار گیرد .بنابراین ،یک شهر فراگیر
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میتواند به عنوان یک قاعده کلی برای انواع مختلف شهرهایی که برای آیندهای پایدار در تالشاند ،مورد توجه قرار
بگیرد .نظریه پس زمینه شهر فراگیر جدید نیست ،چرا که انسانها در طول قرنهای متمادی به دنبال افزایش کیفیت
زندگی خود بودهاند .شهر فراگیر نوعی از شهر هوشمند است که در آن اطالعات و خدمات شهری با استفاده از
فناوری های پیشرفته ،حسگرها و منابع ارتباطی که در عناصر شهری تعبیه شده به دنبال افزایش کیفیت زندگی
ساکنان ،کارکنان و بازدیدکنندگان با به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی است(یگی کانالر و لیم .)2014 ،همچنین
کشورهایی که شهر فراگیر را گسترش دادهاند بر این باورند که این شهر میتواند از طریق شناسایی و معرفی خدمات
با استفاده از فناوری اطالعات بسیاری از چالشهای موجود را حل کند(یو و همکاران .)2016 ،تاکنون ،بسیاری از
شهرها و مناطق در سراسر جهان فناوری ،زیرساختها و خدمات فراگیر را به منظور تبدیل شدن به یک شهر یا جامعه
فراگیر و جایگاه علمی -تکنولوژیکی برتر ،از طریق تضمین و گسترش رقابت اقتصادی برای تبدیل و نوسازی جوامع و
شهرها برقرار کرده اند .شهرهای بی سیم در سانفرانسیسکو و فیالدلفیا ،پروژه فناوری گسترده در توکیو ،شهر هوشمند
در مالت ،شهر الکترونیک تریکاالی در یونان(آنتوپولوس و فیتسیلیس 301 :2010 ،و شاین )516 :2009 ،1و شهر
فراگیر سونگدو در کره جنوبی یا شهر مصدر در امارات متحده عربی(استوک )64 :2015 ،2چنین ویژگیهایی از شهرها
با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ،تنوع عملکرد شهرها را افزایش میدهند(لیم و کیم .)1 :2013 ،3در واقع
شهر فراگیر از الیههای مختلف شامل خدمات شهر ،فناوری ،زیرساختها و سیستمهای مدیریتی تشکیل شده
است(یگی کانالر و لیم .)105 :2014 ،هدف از ایجاد شهر فراگیر بهبود کیفیت زندگی مردم شهر از لحاظ ایمنی ،رفاه،
آسایش و فراهم آوردن فرصتی است تا شهروندان راحتتر ،با ایمنی بیشتر و در محیطی سالمتر با استفاده از فناوری-
های فراگیر زندگی کنند .افزایش رقابت پذیری شهر(همان منبع) و ایجاد محیطی بدون محدودیت زمانی و مکانی از
طریق انواع تجهیزات فناوری اطالعات و ارتباطات در خدمت شهروندان از دیگر اهداف شهرهای فراگیر است(لی و
همکاران 2008 :آ .)149 :بنابراین این پژوهش به دنبال بررسی مفهوم شهر فراگیر و مطرح کردن آن به عنوان رویکرد
جدیدی در برنامهریزی شهری جهت تحقق پایداری و توسعه شهرها با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به دنبال
پاسخگویی به این سواالت است :وضعیت کالنشهر تهران به لحاظ شاخصهای شهر فراگیر چگونه است؟ بیشترین
کمبودها در کدام ابعاد و شاخصها هستند؟ اولویتبندی اهمیت شاخصها برای توسعه فراگیری کالنشهر تهران
کداماند؟
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و یا فناوری فراگیر را اولین بار
در سال  1988بود .وایزر اصطالح محاسبات
مبتکر شهر فراگیر ،مارک
در مرکز تحقیقات پالو آلتو زیراکس 3در ایاالت متحده مطرح کرد .اندیشه ورای این طرح ،چنین بود که موج اول
محاسبات بر پایه رایانههای بزرگ ،موج دوم رایانه شخصی و موج بعدی یا الگوواره سوم؛ محاسبات فراگیر(منعکس
کننده شروع یک دوران جدید) است .انتظار می رود که فناوری به طور کامل در محیط روزمره ما جاسازی شود.
بنابراین ایده شهر فراگیر نیز مبتنی بر تفکرات وایزر شکل گرفت .وی بر ادغام فناوری اطالعات و ارتباطات و شهر
فیزیکی به منظور همگرایی فضای مجازی و واقعی تمرکز نمود(یگی کانالر و لیم .)106 :2014 ،کلمه فراگیر به معنای
بودن در همه جا بدون محدودیت زمانی و مکانی است(کیم .)2008 ،4به عبارت دیگر ،ترکیب کلمه شهر با کلمه
فراگیر به معنای شهری است که بدون محدودیت زمانی و مکانی به ارائه خدمات به شهروندان و بازدیدکنندگان خود
میپردازد(یگی کانالر و لیم .)2014 ،ایده شهر فراگیر نیز به محقق شدن مردم ساالری فراگیر از طریق تشویق
شهروندان به مشارکت در تصمیمگیریهای مربوط به رویهها و سیاستها ،مذاکرات و رأیگیریها از طریق کاربرد
فناوری اطالعات و ارتباطات است(لی و همکاران 2008 :آ .)149 :در این شهر فناوریهای اطالعات فراگیر در فضای
شهری از طریق حسگرها مدیریت میشوند(جی وانگ و همکاران .)2017 ،5امروزه شهر فراگیر میتواند به عنوان یک
شهر آینده و یکپارچهساز زیرساختهای فناوری اطالعات و خدمات اطالعات فراگیر در فضای شهری تعریف شود(لیم
و کیم .)3 :2013 ،6این نوع شهرها از طریق تعامل بین فناوری اطالعات و ارتباطات با صنعت ،بخش ساخت و ساز،
برنامهریزی شهری ،مدیریت و علوم مهندسی به وجود آمدهاند(لی و رویکرد .)609 :2010 ،شهر فراگیرکامال مجهز به
شبکههایی است که از طریق آن مقامات شهر در دولت مرکزی /محلی میتوانند ناظر تمام اتفاقات سطح شهر
باشند(شاین .)516 :2009 ،تعاریف مختلفی از طرف محققان (شاین و همکاران2008 ،7؛ پارک و همکاران2011 ،8؛
کیم و همکاران2012 ،؛ یگی کانالر و لیم2014 ،؛ وانگ و همکاران2017 ،؛ لیو و همکاران )2017 ،9ارائه شده است.
لی و همکاران ( )2008شهر فراگیر را به عنوان شهری تعریف کرده اند که می تواند هر گونه خدمات مورد نیاز خود
را در هر مکان و زمانی از طریق ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات ارائه دهد .پارک و همکاران ( )2016نیز مدلی
هنری از شهر را که در قرن  21از ترکیب فناوری اطالعات و ساختار شهر حاصل می شود را به عنوان شهر فراگیر
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تعریف کردهاند .با این حال طبقهبندی تعاریف نشان میدهد که شهر فراگیر از رویکردهای میانافزاری(لی و رو،1
 ،)2010تکنولوژیکی(جانگ و سو ،)2010 ،2معماری(آنتوپولوس و فیتسیلیس ،)2010 ،مدیریت مجازی(رو و
همکاران ،)2011 ،3پیادهسازی(او .جی و او .اس ،)2012 ،4دموکراسیمجازی(روتوندو،)2012 ،5
زیرساختاری(آنتیروییکو2013 ،6؛ اسنایسکا و زاکین ،)2014 ،آرمانگرایی(وایلیپولی )2015 ،7و روش شناختی(قایمی
راد و همکاران )2018 ،و برخی ابعاد دیگر در سطوح بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است .این تحقیقات نشان
میدهد که سرعت فوقالعاده در توسعه فناوری ارتباطات و اطالعات باعث تغییر و تحول شهر معمولی و سنتی از حیث
هوشمندی ،نوآوری و تکامل به شهر الکترونیکی و سپس به شهر فراگیر شده است(لی و همکاران2008 ،آ.)149 :
از نظر ساختار این شهرها به محیطی دوستانه ،هوشمند یا شهر دانش مبنا اطالق میشوند که در آن رایانههای فراگیر
در بین اِلمانهای شهری نظیر مردم ،ساختمانها ،زیرساختها و فضای باز وجود داشته و در دسترس هستند .در واقع
شهر فراگیر به عنوان یک شکل شهری در حال ظهور ،بیش از هر چیزی توسط هوش ساخته شده در محیط فیزیکی
مشخص میشود(آنتی روییکا )4 :2013 ،و از طریق تراشههای رایانهای و یا حسگرهایی که در این عناصر شهری
جانمایی شدهاند ،انجام وظیفه میکنند .واحدهای اصلی شهر فراگیر حسگرها و شبکههایی از حسگرها هستند که به
طور مداوم و از طریق دستگاههای رایانهای بیسیم یا باسیم که در بدن افراد ،ساختمانها ،زیرساختها و هر موجودیت
دیگر در فضای شهری جاسازی شدهاند ،ارتباط برقرار میکنند .این امر ،امکان برقراری ارتباط فراگیر را بین فرد با
فرد ،فرد با شی و اشیاء با اشیاء را در جایی که رایانهها و حتی دستگاهها از دید کاربران پنهان هستند ،فراهم میآورد.
کارایی مدیریت و برنامهریزی شهری با در اختیار داشتن دادههای زمان واقعی و نظارت بر اطالعات از طریق رایانههای
جاسازی شده در هر بخشی از شهر ،بهبود می یابد .با این حال ،شهر فراگیر با شهر مجازی تفاوت دارد ،چرا که شهر
مجازی همه اجزای شهر را در چارچوب یک فضای مجازی بازتولید میکند (لی و همکاران 2008 ،آ .)150 :نخستین
ضرورت ایجاد این نوع شهر ،فناوریهای فراگیر است .این فناوریها حاکی از تمام ابعاد فناوری اطالعات و قدرت رایانه
است که در اصل از همه اشیاء روزمره عبور میکند(یگی کانالر و لیم .)2014:102 ،فناوریهای فراگیر اغلب بدون
سیم ،سیار و شبکهای بوده که کاربران را بیشتر به جهان اطراف خود و مردم آن متصل میکند .این فناوریها میتوانند
به تمام حوزههای زندگی نفوذ و برای توسعه یک سیستم زیربنایی فراگیر مورد استفاده قرار گیرند تا منجر به افزایش
آسایش در خانه ،بهبود بهرهوری انرژی ،ساختن جادههای امن با وسایل نقلیه هوشمند ،افزایش بهرهوری کار در دفتر
با سیستمهای کمکی ،نظارت بر سالمتی بیمار با کاشت حسگرها و میکرو رایانهها در بدن افراد و غیره میشوند(دی
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رویتر و آرتاس .)2 :2004 ،1اگرچه این مفاهیم قابلیت کاربرد در عرصههای شهری را دارند اما این امر تنها با وجود
شبکههای دیجیتالی با ظرفیت باال امکان پذیر است تا ارائه حجم عظیمی از اطالعات را در هر زمان و هر مکانی که
افراد به آن احتیاج دارند ،فراهم کنند(لی و همکاران .)150 :2008 ،شبکه همگرای پهنای باند(نسل نوین از شبکههای
مخابراتی با سرعت  50تا  100مگابایت بر ثانیه) ،پروتکل دسترسی پرسرعت و پهنای باند بی سیم ،شبکه حسگرهای
فراگیر(دستگاههای بسیار ریز جاسازی شده در محیط شهر) ،فیبر نوری(سرعت انتقال تا  1گیگ بر ثانیه) ،فناوری
تشخیص امواج رادیویی (جهت تشخیص انسان ،حیوان و اشیا از هم از فاصله  1.8متری تا  27متر) ،پروتکل پیشرفته
اینترنتی(بهبود تعداد آدرسهای در دسترس برای دستگاههای شبکه و افزایش آن از  4.3میلیارد به  340میلیارد)،
فناوری محاسباتی موقعیت سنج (دریافت اطالعات از تلفن همراه افراد و ارائه اطالعات بر مبنای زمان و مکان) ،فناوری
واقعیت افزوده ،سیستم روی یک تراشه ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،سیستم موقعیتیاب جهانی ،تلماتیک(ارسال و
دریافت اطالعات از طریق دستگاههای مخابراتی) ،میانافزار در فناوریهای شبیه سازی(نرمافزاری جهت اتصال عناصر
نرمافزاری و کاربردی) از مهمترین فناوریهای کلیدی یک شهر فراگیر هستند(لیم و کیم .)3 :2013 ،این اجزا از
طریق زیربناهای بیسیم به ارائه خدمات و انتقال داده میپردازند .این خدمات میتوانند منجر به یک جامعه بسیار
یکپارچه و دانش بنیان شبکهای شود .در واقع زیرساختار این شهر به دو بعد کالبدی و خدماتی تأکید میکند(اکونومی
و همکاران .) 1141 :2007 ،2پیش شرط موفقیت این اجزا همگرایی فناوری با شهر است .این همگرایی به معنای
ادغام دستگاهها یا توابع نیست ،بلکه ادغام فناوری اطالعات با انسانها ،اشیاء و فضا است(یگی کانالر .)2 :2009
از نظر اثرات بر فضا و مدیریت شهری استفاده ترکیبی از زمین شهری در همان محله ،خیابان ،بلوک شهری و حتی
همان ساختمان برای شهر فراگیر ضروری است .افزایش استفاده ترکیبی از زمین در شهر فراگیر بر خالف شهرهای
معمولی ،باعث کاهش مسافت سفر ،کاهش مصرف انرژی و نیازمندی به زمین میشود .در واقع در این شهر فناوری ها
فضاهای قابل برنامهریزی ایجاد میکنند که به عنوان فضاهای انعطافپذیر ساخته میشوند تا در صورت نیاز ،بتوان
آنها را برای کاربردهای مختلف تغییر داد .به عنوان مثال ،دیوار یا ساختمان را میتوان به دیوار تبلیغاتی دیجیتال یا
دیوار دیجیتالی تبدیل کرد که یک تصویر شاهکار را از طریق فناوریهای فراگیر به نمایش میگذارد .در نهایت،
برنامهریزی برای استفاده برنامهریزی شده از زمین ،باعث استفاده کارآمد از زمین و ساختمانها میشود تا تقاضاهای
جدید از آنها را بدون نیاز به اضافه کردن عرضه برآورده سازد(لی و همکاران .)158 :2008 ،در برنامهریزی راهبردی
شهری فراگیر ،پیشبینی نیازهای جامعه آینده ،سوق دادن خدمات شهر به سمت برآورده کردن نیازهای شهروندان و
جامعه ،ساختن زیرساختهای متحرک و همچنین آمادهسازی کالبدی و محیطی برای محاسبات فراگیر و در نهایت
برنامهریزی برای سازمان فضایی شهر و مدیریت آن ضروری است(لی و همکاران .)155-156 :2008 ،شهر فراگیر تنها
شهری است که هر دو فرم شهری فشرده و پراکنده به عنوان ساختار شهری ایدهآل برای آن به حساب میآیند .در
این شهر مناطق شهری مشخص ،محلههای متفاوت و فضای باز نظیر مزارع و جنگل به همراه توسعه پایدار و محیطی
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امروزه ،اهمیت شهرها در اقتصاد ملی ،منطقهای و جهانی برای دانشمندان و محققان امور شهری امری پذیرفته شده
است .با این حال محققان پیشبینی کردهاند که این اهمیت و تأثیرات در آیندهای نزدیک بیش از پیش خواهد بود .از
ابتدای قرن بیست و یکم بسیاری از جمعیت جهانی در سطوح شهری اسکان یافتهاند .این فرایند در طول چند دهه
اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است .انتظار میرود جمعیت جهانی از  600میلیون نفر در سال  1950به بیش
از  4میلیارد نفر در سال  2030برسد .پیامد این فرایند ،گسترش کالنشهرها و پیدایش شهرهای جدید
است(گاسپارینی و همکاران .)68 :2014 ،1با این شرایط زیرساختار شهرهای موجود و شهرهای جدید در آینده نزدیک
با چالشهای جدی رو به رو خواهند بود .بسیاری بر این باورند که فرایند شهرنشینی اگرچه با توسعه اقتصادی رابطهی
مثبتی دارد اما با افزایش استفاده از منابع انرژی ،کمبود مواد غذایی ،تولید پسماند و آلودگی زیست محیطی همراه
است .در واقع با روندها و فرایندهایی که تا به امروز در شهرها روی داده است ،مخاطرات بسیاری در آینده ،شهرها را
تهدید خواهند کرد .بدین منظور دانشمندان و محققان شهری بحث شهرهای آینده را مطرح کردند که این شهر متکی
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سالم دارند .مفاهیم فشردگی و تمرکز ،ریشه در محاسبات فراگیر دارد .در حالی که عبارت پراکنده از مفهوم محاسبات
فراگیر و توسعه پایدار و محیط سالم سرچشمه میگیرد که باعث میشود شهرها از صرفه جوییهای ناشی از تجمع،
خودپایداری و مصونیت ،بدون داشتن مجاورت فضایی با یکدیگر بهرهمند شوند .همچنین مفهوم دسترسیپذیری از
راه دور به شهر فراگیر تنها از نظر کیفیت ارتباطات و زمان تغییر میکند .تئوری مکانهای مرکزی ،که تعداد ،اندازه
و توزیع شهرها را از نظر فاصله تعیین میکرد ،دیگر معتبر نیست و شهر فراگیر به طور همزمان ،فشردگی و تمرکز
پراکنده مکانها را شتاب میبخشد .همچنین امکان دارد سه یا چهار سطح از سلسله مراتب شهری نظیر مراکز شهری،
مناطق و محلهها با یک یا دو سطح سیستمهای شبکهای افقی که دارای شهرهای چند محوری هستند ،جایگزین
شود .انتظار می رود شهر فراگیر از تراکم شهری ،استفاده از ماشین ،تفاضا برای زمین ،هدر رفتن فضای باز که مسائل
عمده شهرهای معاصر را تشکیل میدهند ،بکاهد(همان منبع .)157 :به لحاظ مدیریت شهری ،شهر فراگیر از بهبود
ارتباطات و با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته دیجیتالی -به عنوان مثال ،فناوریهای فراگیر شکل میگیرد .تازهترین
دیدگاه مدیریت هوشمند شهری از اصول اساسی مانند :مناسب ،مؤثر ،کارآمد ،یکپارچه ،واقعی ،قابل اعتماد ،مسئولیت-
پذیر ،پایدار و شفاف بودن شکل میگیرد ،که به عنوان مقدمهای برای مسائل در حال ظهور توسعه پایدار محیط
شهری است .در شهرهای فراگیر ،سیستم مدیریت شهری هوشمند که به عنوان یک سیستم مدیریت فراگیر شناخته
میشود ،یک سیستم پشتیبانی است که از فناوریهای مدرن برای برنامهریزی ،تصمیمگیری ،نظارت و مدیریت
استفاده میکند .بنابراین امروزه به نسل جدید سیستمهای مدیریت شهری هوشمند و یا سیستمهای مدیریتی فراگیر
مورد نیاز است تا بتواند با پیچیدگیهای شهرها مقابله کند(یگی کانالر و لیم.)114 :2014 ،
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بر نوآوری ،دانش پایه و مدرن است(اسنایسکا و زاکین .)247 :2014 ،نخستین افرادی که ایده شهرهای آینده را بعد
از عصر روشنگری و حکومت کلیسا مطرح کردند ،فرانسیس باکون 1و توماس مور 2بودند .این شهرها ترکیبی از علم و
تخیل بودند که به پیشرفتهای انسانی باور داشتند .در واقع شهرهای آینده چرخشی از یوتوپیای قرن هجدهم(که
بیشتر حالت نظری داشت) ،به شهر ایده آل قرن بیست و یکم است(بالگامبا .)57 :2016 ،3از آنجا که بیش از 80
درصد آلودگی های زیست کره ناشی از شهرها است ،در شهرهای امروزی نیاز به رویکردی نوآورانه برای کاهش اثرات
مخرب بر روی محیط زیست وجود دارد تا مکانی با انسجام اجتماعی ،تعامل انسانی با سطح باالی بهداشت و امنیت،
اشتغال و بهبود کیفیت زندگی برای اکثریت جمعیت جهانی ساخته شود(ریفات و همکاران .)10 :2016 ،4با این حال،
از اهداف اولیه شهرهای آینده پایداری و تابآوری در مقابل جمعیت ،نیازهای جمعیتی ،مخاطرات و پیامدهای زیست
محیطی است که به طور فزاینده ای در حال افزایش است .به عبارت دیگر شهرهای آینده به دنبال ساخت جامعه ای
پایدار به لحاظ زیست محیطی و تاب آور به لحاظ اجتماعی ،اقتصادی و نهادی هستند(آسپرون و همکاران:2014 ،5
.)56
روش تحقیق
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این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش پژوهش ،توصیفی-تحلیلی است .برای سنجش وضعیت
کالنشهر تهران از نظر شاخصهای شهر فراگیر ابتدا براساس مبانی و پیشینههای تحقیق  15بعد و  77شاخص
انتخاب شدند .دادههای مورد نیاز از طریق سالنامه آماری و گزارشهای منتشر شده سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات گردآوری شدند .برای امتیازدهی به دادهها از طیف سه گزینهای ،در صورت وجود کامل شاخص (امتیاز،)1 :
وجود ناقص شاخص (امتیاز )0.5 :و عدم وجود شاخص (امتیاز :صفر) استفاده شد .شاخصها پس از کدبندی وارد نرم
افزار اکسل شدند .سپس از طریق جمعبندی امتیازات نمودار وضعیت شاخصها ارائه شد .جدول( )1ابعاد و تعداد
شاخصهای مورد استفاده را نشان میدهد.
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ابعاد

زیرساختار فراگیر

تجارت فراگیر

حکمروایی فراگیر

آموزش فراگیر

محیط زیست فراگیر

بهداشت و درمان فراگیر

شاخص

کد

امتیاز

شبکه همگرای پهنای باند

U-I1

0

فناوری زمینه آگاه

U-I2

0

فناوری همگرایی

U-I3

0

سیستم اطالعات جغرافیایی

U-I4

0.5

خرید مسکن فراگیر

سیستم موقعیت یاب جهانی

U-I5

0.5

فرودگاه فراگیر

U-TR1

دسترسی به شبکه های پرسرعت 3G

U-I6

1

کنترل ترافیک فراگیر

U-TR2

پهنای باند وایرلس

U-I7

1

پرداخت عوارض فراگیر

U-TR3

شناسه فرکانس رادیویی

U-I8

1

خدمات اطالعاتی ترافیک فراگیر

U-TR4

سیستم شبکه فضایی

U-I9

0

جاده های دوچرخه فراگیر

U-TR5

0.5

شبکه سنسور فراگیر

U-I10

0

خدمات پشتیبانی فراگیر

U-TR6

0.5

0.5

مسکن فراگیر

حمل و نقل فراگیر

اجاره خانه فراگیر

U-HO2

0.5

آپارتمان فراگیر

U-HO3

0

U-HO4

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5

خرید فروش فراگیر

U-T1

حمل و نقل دریایی هوشمند

U-TR7

پشتیبانی تجارت فراگیر

U-T2

0.5

وسایل نقلیه هوشمند

U-TR8

0

انتخابات فراگیر

U-G1

0

جاده های هوشمند

U-TR9

0

دولت فراگیر

U-G2

0

پشتیبان انتخابات فراگیر

U-G3

0
0

امکان جستجوی شغل فراگیر

U-EM1

استخدام فراگیر

U-EM2

1

ادارات فراگیر

U-G4

دستمزد فراگیر

U-EM3

0.5

مدیریت اطالعات فراگیر

U-G5

0.5

بیمه شغلی فراگیر

U-EM4

0.5

شهرداری فراگیر

U-G6

0.5

کار از راه دور فراگیر

U-EM5

0.5

برنامه ریزی فراگیر

U-G7

0

بانکداری فراگیر

U-F1

0.5

0

سیستم پرداخت فراگیر

U-F2

0.5

دسترسی به انرژی فراگیر

U-ENG1

پارک فراگیر

U-C1

تور شهر فراگیر

U-C2

0

موزه فراگیر

U-C3

0.5

کتابخانه فراگیر

U-C4

0.5
0.5

اشتغال فراگیر

سیستم مالی فراگیر

جمع آوری اطالعات انرژی تجدیدپذیر U-ENG2
شبکه انرژی فراگیر
کاهس مصرف انرژی در ساختتمان ها U-ENG3

0.5

0.5
1
1

دانشگاه فراگیر

U-E1

مدیریت از راه دور مصرف کننده

U-ENG4

مجتمع آموزشی فراگیر

U-E2

0.5

سنجش انالین کیفیت آب

U-W1

1

کنفرانس فراگیر

U-E3

0

شناسایی شکستگی لوله ها

U-W2

1

مدرسه فراگیر

U-E4

0

ارتباط مستقیم با مصرف کننده

U-W3

0.5

0.5

شبکه آب فراگیر

1

بازیافت

U-EN1

سیستم مدیریتی فاضالب

U-W4

مدیریت آلودگی

U-EN2

0.5

پیشگیری از کاهش آب

U-W5

1

کنترل آلودگی هوا

U-EN3

1

مدیریت از راه دور مصرف کننده

U-W6

1

کنترل آلودگی خاک

U-EN4

1

سواد دیجیتالی

U-C1

1

کننترل آلودگی آب

U-EN5

1

مشارکت فراگیر

U-C2

0

0.5

شهروندان فراگیر

1

مدیریت پسماند

U-EN6

داشتن شناسه دیجیتال

U-C3

خانه بهداشت فراگیر

U-H1

0

حریم خصوصی فراگیر

U-C4

0

مرکز بهداشت درمان فراگیر

U-H2

0

استفاده از تلفن همراه و اپلیکیشن ها

U-C5

1

0

سیستم مراقبتی سالخودرگان

U-H4

بهداشت از راه دور فراگیر

U-H5

0
0.5

*

کنترل اورژانس با  GIS, GPSو U-H6 RFID

دسترسی پلیس

U-F1

دسترسی به آتش نشانی

U-F2

0.5

خدمات مدنی فراگیر

U-F3
*

0.5

*

1

*

] [ DOI: 10.52547/jgs.22.67.301

بیمارستان فراگیر

U-H3

0

خدمات فراگیر

0

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.9.6

فرهنگ و گردشگری فراگیر

ابعاد

مسکن هوشمند

U-HO1

0
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جدول( .)1ابعاد و شاخصهای شهر فراگیر
شاخص

کد

امتیاز
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پس از گردآوری مجموعهای از شاخصها و اطالعات مربوط به آنها از امتیازدهی سه گزینهای ( :0نیست؛  :0.5نصفه؛
 :1کامل) استفاده شده است .برای واضح تر شدن نتایج میانگین به دست آمده در عدد  100ضرب شدند .هرچه نتیجه
به دست آمده به عدد  100نزدیک باشد ،نشانگر وضعیت مناسب آن است .شکل( )1ضریب درصد ابعاد مورد مطالعه
برای کالنشهر تهران را نشان میدهد .کمترین امتیاز مربوط به بعد بهداشت و درمان فراگیر ( )%8و بیشترین امتیاز
مربوط به بعد شبکه آب فراگیر ( )%91است .حکمروایی فراگیر ( ،)%14فرهنگ و گردشگری فراگیر ( ،)%25آموزش
فراگیر ( ،)%25مسکن فراگیر ( ،)%25حمل و نقل فراگیر ( ،)%38زیرساختار فراگیر ( ،)%40شهروندان فراگیر (،)%40
تجارت فراگیر ( ،)%50سیستم مالی فراگیر ( ،)%50اشتغال فراگیر ( ،)% 60خدمات فراگیر( ،)%66محیط زیست فراگیر
( ،)75%شبکه انرژی فراگیر ( )%87به ترتیب در مراتب بعدی قرار دارند.

بیشترین کمبودها

] [ DOI: 10.52547/jgs.22.67.301

برای تعیین بیشترین کمبودها در بین ابعاد و شاخصهای مورد مطالعه از روش طبقهبندی استفاده کردیم جدول(.)1
ابعاد شبکه انرژی فراگیر و شبکه آب فراگیر در وضعیت خیلی خوب؛ خدمات فراگیر و محیط زیست فراگیر در وضعیت
خوب؛ تجارت فراگیر ،سیستم مالی فراگیر و اشتغال فراگیر در وضعیت متوسط؛ فرهنگ و گردشگری فراگیر ،آموزش
فراگیر ،مسکن فراگیر ،حملو نقل فراگیر ،زیرساختار فراگیر و شهروندان فراگیر در وضعیت ضعیف؛ و بهداشت و درمان
و حکمروایی فراگیر در وضعیت بسیار ضعیف قرار دارند .به طور کلی  13.33درصد ابعاد در وضعیت خیلی خوب،

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.9.6

شکل( .)1وضعیت موجود شاخصهای شهر فراگیر در کالنشهر تهران

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09
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جدول( .)2طبقهبندی وضعیت ابعاد شهر فراگیر در کالنشهر تهران
وضعیت

ابعاد

طبقه

ردیف
1

100

80.1

خیلی خوب

شبکه انرژی ،شبکه آب

2

80

60.1

خوب

خدمات ،محیط زیست

3

60

40.1

متوسط

تجارت ،سیستم مالی ،اشتغال

4

40

20.1

ضعیف

5

20

0

بسیار ضعیف

فرهنگ و گردشگری ،آموزش ،مسکن ،حمل و نقل ،زیرساخت ،شهروندان
بهداشت و درمان ،حکمروایی

برای بررسی کمبود شاخصها نیز از روش طبقهبندی براساس امتیاز ( 0.5 ،0و  )1استفاده شد .براساس این طبقهبندی
 26شاخص دارای امتیاز صفر 33 ،شاخص دارای امتیاز  0.5و  18شاخص دارای امتیاز  1میباشد .به طور کلی 33.76
درصد شاخصها در کالنشهر تهران به طور کلی موجود نیستند 42.85 .درصد از شاخصها به صورت ناقص و تنها
 23.37درصد شاخصها به صورت کامل موجود هستند.

ردیف

امتیاز

وضعیت

1

1

کامل

2

0.5

ناقص

3

0

وجود ندارد

کد شاخص ها
U-I6, U-I7, U-I8, U-EN3, U-EN4, U-EN5, U-EM2, U-ENG2, U-ENG3, U-ENG4,
U-W1, U-W2, U-W4, U-W5, U-W6, U-C1, U-C5, U-F1
U-I4, U-I5, U-T1, U-T2, U-G5, U-G6, U-C3, U-C4, U-E1, U-E2, U-EN1, U-EN2,
U-EN6, U-H6, U-HO2, U-HO4, U-TR1, U-TR2, U-TR3, U-TR4, U-TR5, U-TR6,
U-TR7, U-EM1, U-EM3, U-EM4, U-EM5, U-F1, U-F2, U-ENG1, U-W3, U-F2,
U-F3
U-I1, U-I2, U-I3, U-I9U-I10, U-G1,U-G2, U-G3, UG4, UG7, U-C1, U-C2, U-E3,
U-E4, U-H1, U-H2, U-H3, U-H4, U-H5, U-HO1,U-HO3, U-TR8, U-TR9,U-C2,
U-C3, U-C4

] [ DOI: 10.52547/jgs.22.67.301

بررسی شاخصها نشان میدهد که  50درصد از شاخصهای زیرساختار فراگیر 71.42 ،درصد شاخصهای حکمروایی
فراگیر 50،درصد از شاخصهای فرهنگ و گردشگری فراگیر و شاخصهای آموزش فراگیر 83.33 ،درصد شاخصهای
بهداشت و درمان فراگیر 50 ،درصد شاخصهای مسکن فراگیر 22.22 ،درصد شاخصهای حمل و نقل فراگیر60 ،
درصد از شاخصهای شهروندان فراگیر به طور کلی در کالنشهر تهران بسترسازی نشدهاند .همچنین براساس
جدول( )2حدود  20درصد از شاخصهای زیرساختار فراگیر 100 ،درصد از شاخصهای تجارت فراگیر 28.57 ،درصد
از شاخصهای حکمروایی فراگیر 50 ،درصد از شاخصهای فرهنگ و گردشگری فراگیر ،آموزش فراگیر و محیط
زیست فراگیر 16.66 ،درصد از شاخصهای بهداشت و درمان فراگیر 50 ،درصد از شاخصهای مسکن فراگیر77.77 ،

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.9.6

جدول( .)3طبقهبندی وضعیت شاخصهای شهر فراگیر

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

 13.33درصد در وضعیت خوب 20 ،درصد در وضعیت متوسط 40 ،درصد در وضعیت ضعیف و  13.33درصد در
وضعیت بسیار ضعیف قرار دارند.
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درصد از شاخصهای حمل و نقل فراگیر 80 ،درصد از شاخصهای اشتغال فراگیر 100 ،درصد شاخصهای سیستم
مالی فراگیر 25 ،درصد از شاخصهای شبکه انرژی فراگیر16.66 ،درصد از شاخصهای شبکه آب فراگیر و 66.66
درصد از شاخصهای خدمات فراگیر به صورت ناقص و ناتمام پیادهسازی شدهاند .بررسی موجودیت شاخصهای شهر
فراگیر به صورت کامل در کالنشهر تهران نشان میدهد که تنها  30درصد از شاخصهای زیرساختار فراگیر50 ،
درصد از شاخصهای محیط زیست فراگیر 20 ،درصد از شاخصهای اشتغال فراگیر 75 ،درصد از شاخصهای شبکه
انرژی فراگیر 83.33 ،درصد از شاخصهای شبکه آب فراگیر 40 ،درصد از شاخصهای شهروندان فراگیر و 33.33
درصد از شاخصهای خدمات فراگیر را شامل میشود .در نهایت بررسی شاخصها برای توسعه فراگیری کالنشهر
تهران در مرحله اول نشان میدهد که توسعه شاخصهای بهداشت و درمان فراگیر ،حکمروایی فراگیر ،شهروندان
فراگیر ،زیرساختار فراگیر ،فرهنگ و گردشگری فراگیر ،آموزش فراگیر ،مسکن فراگیر و حمل و نقل فراگیر باید در
اولویت قرار گیرند .و در مرحله دوم نیز توسعه شاخصهای تجارت فراگیر ،سیستم مالی فراگیر ،اشتغال فراگیر ،خدمات
فراگیر ،محیط زیست فراگیر ،شبکه انرژی فراگیر ،شبکه آب فراگیر در اولویت قرار میگیرند.
نتیجه گیری

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.9.6
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بررسی تجارب بشریت در راستای حرکت به سمت توسعه انسانی به خصوص توسعه شهری نشان میدهد که
رویکردهای مختلفی در دورههای مختلف در پیش گرفته شده است .آنچه اخیراً باعث شده تا انسانها بیش از هر
زمان دیگری شهرها را کانون مطالعه خود قرار دهند ،بحث توسعه پایدار بوده است .از طرف دیگر تمرکز عظیم جمعیت
در نقاط شهری نیز بر این اهمیت افزوده است .حرکت از توسعه پایدار به رشد سبز ،کاهش دی اکسید کربن ،توسعه
متعادل ،شهر مجازی ،شهر الکترونیک ،شهر هوشمند ،شهر فراگیر نشان دهنده اهمیت مسئله در دوره معاصر است.
آنچه رویکرد شهر فراگیر را نسبت به رویکردهای قبلی متمایز ساخته است ،کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات بوده
است .این فناوری باعث تغییرات اساسی در نگرش به مسایل و چالشهای شهری و حتی جهانی شده است .زمانی که
از فناوری اطالعات و ارتباطات در بستر شهر استفاده میشود شامل مجموعهای از زیرساختارهای شهری ،معماریها،
نرم افزارها ،سیستمها و تحلیلهای محاسباتی و دادهای ،مجموعههای سختافزاری در سراسر شهر که از طریق سیم
یا به صورت بیسیم و یا شبکههای ابری به هم متصل هستند .به لحاظ کاربردی آنچه در هسته این شهر قرار دارد،
سامانه اطالعات جغرافیایی و سامانه موقعیتیاب جهانی است .این دو فناوری رابط بین انسان با انسان و انسان با شیء
و شهر است .در زمینه تئوریهای پشت زمینه این رویکرد میتوان گفت که تئوری توسعه پایدار و فناوری اطالعات و
ارتباطات نقش اساسی را دارند .این دو تئوری در بسیاری از جهات زندگی شهری به لحاظ محیط ساخته شده ،سیستم
شهری ،خدمات شهری و اشکال شهری را تحت تأثیر قرار داده است .توسعه پایدار از نظر اینکه فناوری اطالعات و
ارتباط ات را در نظر نگرفته بود ،مورد انتقاد قرار گرفت .در نتیجه فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزاری در
خدمت توسعه پایدار در عصر نوین تبدیل شد.
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آمارنامه شهر تهران()1396؛ سالنامه آماری شهر تهران ،سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران.
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ایران()1395؛ تحلیلی بر وضعیت توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در جهان
و ایران در سال  ،2016مجموعه گزارش های نظام پایش شاخص های اطالعات و ارتباطات کشور.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09
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این پژوهش پس از بررسی مفهوم شهر فراگیر و مطرح کردن آن به عنوان رویکرد جدیدی در برنامهریزی شهری به
سنجش وضعیت کالنشهر تهران بر مبنای شاخصهای شهر فراگیر پرداخت .یافتههای پژوهش نشان میدهند که
وضعیت کالنشهر تهران به لحاظ شاخصهای شهر فراگیر مساعد نیست .توزیع شاخصها حاکی از آن است که در
بخشهای مشخص از جمله شبکه انرژی و آب به دلیل ساختار سازمانی خاص ،برخی قابلیتها به دالیل نیاز پیادهسازی
شده است .اما این بسترسازی هم سو و یا در جهت کاربرد در سطح جامعه به صورت هماهنگ با سایر ابعاد به مرحله
عمل نرسیده است .همچنین از بین شاخصهای شهر فراگیر مورد مطالعه در این پژوهش 50،درصد از شاخصهای
زیرساختار فراگیر 71.42 ،درصد شاخصهای حکمروایی فراگیر 50،درصد از شاخصهای فرهنگ و گردشگری فراگیر
و شاخصهای آموزش فراگیر 83.33 ،درصد شاخصهای بهداشت و درمان فراگیر 50 ،درصد شاخصهای مسکن
فراگیر 22.22 ،درصد شاخصهای حمل و نقل فراگیر 60 ،درصد از شاخصهای شهروندان فراگیر به طور کلی در
کالنشهر تهران بسترسازی نشدهاند .با توجه به اینکه حقیقت جامعه عصر نوین و آینده ،جامعه اطالعاتی خواهد بود
و مشخصه اصلی جامعه اطالعاتی فناوری اطالعات و ارتباطات است ،میتوان گفت که این فناوریها به عنوان هسته
تغییرات و تحوالت جامعهی امروزی مطرح هستند که منجر به یک جامعه بسیار یکپارچه و دانش بنیان شبکهای
میشوند .بنابراین نیازمند توجه جدی در این زمینه و سرمایهگذاری در زیرساختارهای آن است .کالنشهر تهران نیز
به عنوان یکی از بزرگترین کالنشهرهای جهان برای وارد شدن به این شبکه اطالعاتی جهانی باید زمینه سرمایهگذاری
در زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات را فراهم سازد و هم سو با نوآوریهای جهانی گردد .در غیر اینصورت
در چنین عصری محکوم به شکست و کنار رفتن از عرصه رقابت با دیگران میگردد .زیرا در عصر شبکه اطالعات
جهانی که بر محور رقابتپذیری و بهرهوری باال میچرخد .کالنشهرها باید خود را وفق دهند(نوآوری کنند و توسعه
یابند) تا در محیط جدید پیروز شده ،به عنوان موجودات اقتصادی کارآمد و ماندنی حاکم شوند .بنابراین امروزه ،آنها
تنها از طریق تحوالت فناورانه میتوانند تکامل یابند و باز تولید کنند تا بتوانند در بازار جهانی موفق شوند.
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