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 چکیده

هدف مقاله حاضر، ارائه سیستمی جهت مدیریت هوشمند زمینهای شهر تهران با در نظر گرفتن تفاوت های اقلیمی، 
قداماتی نظیر اقتصادی مناطق مختلف شهر می باشد. رشد هوشمند بعنوان یکی از الزامات توسعه شهری، با ا ی وجمعیت

بهبود کاربری ها، حمل و نقل عمومی، فرهنگ سازی و جهت دهی ساخت و سازها، مسافت میان محل سکونت، کار، 
بی توجهی به تفریح و سایر نیازمندیهای شهروندان را کاهش داده و محیط زیست شهری مناسبی را فراهم می آورد. 

زینه های هنگفتی را به سیستم مدیریت شهری و شهروندان هشهری، رشد بی رویه مدیریت هوشمند و ادامه روند 
تنوع بوده و نیازمند فعالیتهای مبا  و سیستم مدیریت هوشمند یک سیستم تکرار پذیر، خود کنترل. خواهد کردتحمیل 

 مدیریتشود. سیستم می استقالل زیر سیستم های خود می باشد و از اینرو به عنوان یک سیستم زنده در نظر گرفته 
سیستم یک سیستم این می باشد.  اجرا، هماهنگی، کنترل عملیات، توسعه و خط مشیبر پنج جزء  ند شاملمهوش

 خواهد بود. توجه به رهبری تحول یکی از الزامات موفقیت آن است و  اجتماعی بوده و نقش انسان در آن بسیار باال
 

 واژگان کلیدی
 ، رهبری تحول، سیستم اجتماعیکنترل و ارتباطاتیت مستقل، هوشمند، سایبرنتیک، سیستم زنده، مدیرمدیریت 

 

 معرفی -1
تفکر نوین در توسعه شهری، سازگاری هر چه بیشتر با محیط زیست طبیعی می باشد. بدون در نظر گرفتن اصول 

ر، شهرسازی و تنها با تکیه بر توسعه بی رویه، شهر بصورت افقی رشد نموده و مسافت میان محل سکونت، محل کا
به خودروهای شخصی ایجاد را وابستگی بیشتری  ،مراکز تجاری و مراکز تفریحی بسیار زیاد خواهد شد. افزایش مسافت

نموده و موجب افزایش آلودگی های زیست محیطی، مصرف انرژی، اتالف سرمایه های انسانی، مالی، نیاز به زیرساخت 
ویه شهر در مسیر خود به اراضی مرغوب کشاورزی تجاوز نموده های شهری و ... می گردد. عالوه بر این، توسعه بی ر

در از سفرها  %65در آمریکا،  1985در سال و آنها را در معرض ساخت و سازهای شهری بی برنامه قرار می دهد. 
(. شهرهای غیر SGN, 2002)کاهش یافت  %36به  1997ن در سال و این میزاشرایط بدون ترافیک صورت گرفت 

 جهان سالیانه برابر نیم تریلیون یورو هزینه های ناشی از آلودگی هوا بر دنیا تحمیل می کنند.  هوشمند در
به ارمغان خواهد آمد )راهنما، را رشد هوشمند ادعا می نماید که با محدود کردن رشد فضایی شهر نتایج مطلوبی 

کاهش هزینه های شهری و درمانی ورو میلیارد ی 280برابر  2020سیستم های حمل و نقل هوشمند تا سال . (2005
ناشی از آلودگی  شهرها به همراه خواهند داشت. همچنین بکارگیری تکنولوژی های مرتبط با مدیریت هوشمند 

 ایجاد می کند. میلیارد یورو در سراسر جهان صرفه جویی  216ساختمانها معادل 
و منفی الگوهای فرم شهری بیان شده ولی نظریه  بیش از دهها نظریه در خصوص جوانب مثبتحوزه رشد هوشمند در 

جنبه شک و تردید در این زمینه همچنیان ای قطعی در خصوص تنها الگوی شهری قطعی و بهینه، ارائه نشده است و 
می تواند در الگوهای مختلفی رشد نماید. چگونگی رشد هر و منطقه . هر شهر (17، ص 2000وجود دارد )ویلیامز، 



تا کنون در  آن بستگی دارد وودیتها به ویژه محدودیتهای طبیعی، امکانات و سیاستهای برنامه ریزی به محد منطقه
شطرنجی، محوری باروکی، درون گرا، آشیانه ای، رشد شهرها از الگوهای مختلفی از جمله ستاره ای، اقماری، خطی، 

هر یک از این الگوها با توجه به  (.509-496، 1381)کوین لینچ،  چند هسته ای و قطاعی استفاده شده است
 خصوصیات منطقه ای می توانند انتخاب شده و مورد استفاده قرار گیرند. 

. حجم باالی ستکالن شهر تهران همواره به عنوان شهری جذاب، مورد توجه ساکنین سایر شهرها و نقاط کشور بوده ا
صورت گیرد و این در آن صورت گرفته و در آینده نیز  تا توسعه بی رویه ای شدهمهاجرت و نیاز به ساخت و ساز موجب 

هر یک از مناطق شهر تهران با توجه به ماهیت خاص لزوم توجه به مدیریت هوشمند شهری را بیان می کند.  پدیده 
. استفاده نمودآنها و نمی توان از الگوی تجویزی واحدی برای  هستندخود، نیازمند برپایی الگوی رشد هوشمند متفاوتی 

گانه نیز نمی تواند به عنوان راهکار مناسبی اتخاذ گردد چرا  22واگذاری وظیفه توسعه هوشمند شهر تهران به مناطق 
 که کلیه مناطق در قالب شهر تهران نیازمند هماهنگی و یکپارچگی می باشند.  

فتن تفاوت های طبیعی و هدف مقاله حاضر، ارائه سیستمی جهت مدیریت هوشمند زمینهای شهر تهران با در نظر گر
انسانی مناطق مختلف شهر می باشد. سیستم ارائه شده با استفاده از علم سایبرنتیک و مدل سیستم های زنده، به 

 عنوان یک سیستم پویا و انعطاف پذیر توانایی پاسخگویی به تغییرات محیطی را خواهد داشت. 
 

 رشد هوشمند -2
ست که می تواند به پایداری و حیات شهرها کمک نماید. سیستم برنامه رشد شهری یکی از مباحث اصلی االگوی 

ریزی مدرن یک نوآوری بعد از جنگ جهانی دوم است و با تصویب قانون برنامه ریزی شهری و روستایی در سال 
عملکرد کلی سیستم برنامه . انگلیس در خصوص سیستم جامع و عمومی کنترل کاربری اراضی شروع شده است 1974

یزی شهری، ایجاد توازن منافع عمومی و خصوصی می باشد. سیستم برنامه ریزی به گونه ای ساماندهی شده است ر
 را متکی بر کارآیی کاربری زمین ارائه می کند.  "ایده شهر فشرده"که 
یر چندین گام برای تغیاستفاده از حمل و نقل عمومی توصیه شده و ماشین شخصی منع می شود. رشد هوشمند در 

 (: 115، 2000شهر ماشینی به شهری پایدار مورد نیاز است )ویلیامز، 

 تجدید حیات مرکز شهر 

 تمرکز توسعه در اطراف سیستم ریلی موجود 

 جلوگیری از تشویق به حومه نشینی 

  گسترش سیستم حمل و نقل عمومی و ساخت روستا شهرهای جدید 

ی از فعالیتهای مورد نیاز رشد هوشمند فعالیتهای فرهنگی می همانگونه که از گامهای باال مشخص است، بخش عمده ا
باشد. توسعه حمل و نقل عمومی و نیز عدم تشویق به حومه نشینی بیانگر اهمیت موضوعات اجتماعی و فرهنگی در 

ست رشد هوشمند می باشند. رشد هوشمند نه بر قوانین و تنظیمات مستقیم بلکه بر مشوق ها و موانع بنا نهاده شده ا
( . رشد هوشمند تالش می کند تا گروههای متفاوت )انجمنهای مالکان، سازندگان، طرفداران محیط 2001)نپ، 
 ( را گرد هم آورد تا درباره جهت و مقیاس توسعه آینده به توافق برسند. زیست

اربری های در حوزه رشد هوشمند شهری مطرح می باشد می توان به توسعه متراکم شهر، ککه از جمله مباحثی 
مختلط، حمل و نقل عمومی، حفاظت تاریخی، بازتوسعه محدوده های درون شهری، محیط زیست گرایی و کیفیت 

 بصری شهر اشاره نمود. 



مناطق مختلف بر اساس شرایط جغرافیایی و  ورشد هوشمند اصول اساسی زیر را مورد توجه قرار می دهد راهبرد 
 (: SGN 2002با برخی از این اصول انطباق یابند. این اصول عبارتند از ) اقتصادی اجتماعی خاص خود می توانند

  کاربری ترکیبی، مختلط 

  بهره گیری از طراحی ساختمانهای فشرده و استفاده کارآمد از منابع زیر زمینی 

 ایجاد طیفی از گزینه ها و شیوه های انتخاب مسکن 

  (مناظر خیابانی و ... تفریحی،)مراکز ایجاد همسایگی های قابل پیاده روی 

 )ایجاد جوامع جذاب با تاکید بر حس مکان )فرهنگ سازی شهروندان 

 حفظ فضای باز، زمین های کشاورزی، زیبایی های طبیعی و نواحی زیست محیطی آسیب پذیر 

 توسعه و توانمند ساختن اجتماعات موجود 

  ایجاد تنوع در شیوه های حمل و نقل 

 بل پیش بینی، عادالنه، منصفانه، ثمر بخش، موثر در هزینه هاتصمیم گیری های توسعه ای قا 

 )تشویق همکاری های شهروندان در تصمیمات توسعه ای )افزایش مشارکت شهروندان 

اصول دهگانه رشد هوشمند دسترسی شهروندان به محل های مورد نیاز شهری را افزایش داده و نیاز به اتومبیل را 
 . با کیفیت باالتر و متنوع تر ایجاد می نماید و نهایتا جوامعی کاهش می دهد

رشد هوشمند استراتژی های خاصی را برای دستیابی به اهداف خود دنبال می نماید. رشد هوشمند در برگیرنده 
راهبردها و شیوه های عملیاتی متفاوتی است که چگونگی انجام و عملکرد آنها بستگی به موقعیت های خاص و شرایط 

 (: VTPI ،2005ی دارد. راهکاری شهری رشد هوشمند عبارتند از)مکانی و زمان

  برنامه ریزی راهبردی و استراتژیک : ایجاد دیگاه جامع اجتماعی برای پشتیبانی از حمل و نقل عمومی و
 الگوی کاربری زمین منحصر به فرد

 مغازه ها، مراکز تفریحیایجاد جوامع کارآتر: قرار دادن کاربری های سازگار در کنار یکدیگر مانند مدارس ، 

  باالبردن قابلیت دسترسی و فرصت های حمل و نقل: پشتیبانی از تنوع حمل و نقل و ترابری 

 جوامع جذاب با مشخصه پرورشی و احساس قوی مکانی: ایجاد حس شهری و همبستگی اجتماعی 

 متناسب تشویق و توسعه فشرده و خوشه ای: طراحی در اندازه های کوچک، ایجاد شهرک های 

  مرکزی شغلیفعالیتهای متمرکز: ایجاد مراکز تجارت قدرتمند، بخش های 

 تشویق توسعه درونی: بازسازی مناطق متروک، کاهش سفرها و مسافت دسترسی به خدمات 

 اصالح نرخ مالیات و سود: تشویق و انگیزه سازی از طریق تخفیف ها برای انتقال ساخت و سازها 

  کارآیی: تشویق پارکینگ های عمومی، پارکینگ های مشترکبهبود خیابانهای مدیریت پارکینگ ها برای
 موجود و ایجاد شبکه ای از خیابانهای به هم پیوسته و متصل: کاهش ترافیک با اصالح خطوط ارتباطی

  طراحی مکان و جهت گیری ساختمانها: تشویق ساختمانها به جهت گیری به طرف خیابانهای شهر، اجتناب از
 زرگ پارکینگ و یا دیگر کاربری های غیر جذاب ذر نواحی تجارینواحی ب

  پیشرفت شرایط مسافرت بدون استفاده از وسایل نقلیه: تشویق پیاده روی و دوچرخه سواری از طریق توسعه
 پیاده روها، مسیرهای مخصوص عابر پیاده

 ها، دگرگونی سیاستهای  بکارگیری مدیریت تقاضای حمل و نقل: تعیین عوارض برای جاده ها و پارکینگ
 حمایتی وسایل پرظرفیت



 تشویق انواع مساکن ترکیبی و قیمت ها: توسعه مساکن قابل اجرا نزدیک مراکز شغلی، تجاری و حمل و نقل 

 حفاظت از فضای سبز: حفاظت از منابع آب، استفاده از سیستم های فاضالب 

 

 سایبرنتیک و مدیریت هوشمند -3
بیر در سال استفاده شده است.  1مدیریت هوشمند شهر تهران، از مدل سیستم زنده بیردر این تحقیق جهت بررسی 

زیر سیستم اصلی تحت عنوان مغز شرکت ارائه نمود. این مدل مبنای مدل  5مدل سایبرنتیک عصبی را شامل 1972
یکی از مهمترین ه و بودسایبر نتیک سازمانی به مفهوم علم کنترل و ارتباطات سازمانی ( است. VSM) 2سیستم زنده
( به ماهیت تکرار شونده VSMماهیت تکرار پذیر سیستم های پیچیده است. مدل سیستم های زنده ) آن،یافته های 

، سیستم سیستم ها توجه می کند و کاربرد آنرا در سطوح مختلف سیستم توصیه می کند. با استفاده از مدل سیستم زنده
مثابه ی جعبه های سیاه پدیدار می شوند، می توانند در سیستم کل سازمان مورد های سطوح پائین تر که به ناچار به 

جعبه سیاه یادآوری می کند که برای درک سیستم ها نباید تالش کرد تا آنها را به اجزای کوچکتری توجه قرار گیرند. 
رودی ها کنترل نمود. از شکست، بلکه بایستی آنان را از طریق مراقبت و رصد خروجی ها و دست کاری متناسب در و

طریق می توان با بکارگیری سازوکار بازخورد منفی به گونه ای عمل کرد که به کسب اهداف مطلوب بیانجامد. در این 
منفی، در صورت مشاهده رفتاری متفاوت از هدف اصلی، اطالعات رفتار مربوطه به بخش اصالح کننده ارسال  بازخورد

اصالحی صورت می گیرد که منجر به اصالح رفتار و تطابق آن با هدف می شود  می شود و بر اساس آن اقدامات
 (. 110، ص2003)جکسون، 

مدل سیستم زنده به شیوه ای کامال کاربردی تجسم اصول و قوانین سایبرنتیک است که بیر برای بهبود عملکرد 
ه خود مستلزم مهندسی تنوع می باشد. نقطه شروع مدل سیستم زنده، مفهوم تنوع است کسازمان ها ضروری می داند. 

به عبارتی الزم است تا تنوع متوازن گردد که شامل کاهش تنوع سیستم های بسیار متنوع و تقویت تنوع سیستم های 
 کم تنوع می باشد. 

یکی دیگر از اصول مدل سیستم زنده، پاسخ به موضوع تمرکز یا عدم تمرکز می باشد. مدل سیستم زنده مدعی است 
عملیات ها از حداکثر استقالل در عین حفظ انسجام سیستمی  ،حلی در اختیار مدیران قرار می دهد که به وسیله آن راه

 و توان هدف جویی سیستم برخوردار خواهند بود. 
یک سیستم تکرار پذیر، خود کنترل و دارای تنوع باالی فعالیتها می باشد. مناطق  وشمند زمین در شهر تهرانمدیریت ه

تهران، نیازمند استقالل در عین انسجام در قالب شهر تهران می باشند. همچنین تنوع باالی موضوعات شامل  شهر
حمل و نقل عمومی، فرهنگسازی، کاربرها، توسعه حریم شهری و ... موجب نیاز به مدیریت غیر متمرکز می باشد. 

)انجمنهای ذاکره و چانه زنی با گروههای ذینفعان مدیریت هوشمند تعامل بسیار زیادی با محیط خود دارد و نیازمند م
. از اینرو می توان مدیریت هوشمند را به عنوان یک سیستم زنده می باشدمالکان، سازندگان، طرفداران محیط زیست( 

 تصور نمود. 
 سیستم زنده بر سه سطح تکرار پذیر زیر استوار است: 

  در این سطح، سیستمی مد نظر است که سیستم مورد نظر را شامل می شود. در این تحقیق سیستم 0سطح :
 مدیریت هوشمند شهر تهران سطح صفر را تشکیل می دهد. 

                                                 
 دان سایبرنتیکاز پایه گذاران و استا –( 2002-1926استافورد بیر ) -  1

2 - Vital system model 



  این سطح شامل سیستمی است که بیشترین توجه بر آن وجود دارد و اصطالحا به آن سیستم در 1سطح :
 این تحقیق، سیستم مدیریت هوشمند زمین های شهر تهران می باشد. کانون توجه اطالق می شود. در 

  این سطح شامل فعالیتهای اولیه سیستم در کانون اوجه می باشد. 2سطح : 

 شکل زیر سطوح مختلف سیستم مدیریت هوشمند زمین را نشان می دهد. 

 
 سطوح سیستم مدیریت هوشمند - -شکل 

 
شکل زیر مدل زنده اجرا، هماهنگی، کنترل عملیات، توسعه و خط مشی می باشد.  سیستمستم زنده شامل پنج مدل سی

 مدیریت هوشمند شهر تهران را نمایش می دهد. 
 

 
 مدیریت هوشمند مدل سیستم زنده  - -شکل 

 خط مشی

 عملیات

 سیستم  توسعه
 )اتاق وضعیت(

4 

 3 کنترل عملیات

 1 اجرا

 1شهرداری منطقه 

 

 هماهنگی

 محیط

2 

 محیط
 1منطقه 

 2شهرداری منطقه  عملیات

 

 

 22شهرداری منطقه  عملیات

 

 

 محیط
 2منطقه 

 محیط
 22منطقه 

ت حمل و نقل، تراکم وضعی
 شهری، فرهنگ شهری

بازخورد نتایج اجرای برنامه 
 های رشد هوشمند

فرصتها و تهدیدها، 
 و نیازها خواسته ها

 حمل و نقل بافت منطقه
 

 فرهنگ
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 حمل و نقل بافت منطقه
 

 فرهنگ
 

 مدیریت هوشمند شهر تهران:  سطح صفر

 مدیریت هوشمند زمین :  سطح یک

 مدیریت هوشمند زمین ها

 مدیریت هوشمند حمل و نقل

 مدیریت هوشمند ساختمانها

 1زمین های منطقه 

 2زمین های منطقه 

 1منطقه : سطح دو

 یحمل و نقل عموم

 کاربری های ساختمانها

 فرهنگ ساخت و ساز



 
اجرا می باشد. سایر اجزاء شامل بخش آن، جزء ن سیستم مدیریت هوشمند شامل پنج جزء اصلی بوده و مهمتری

هماهنگی، کنترل عملیات، توسعه و خط مشی تسهیل کننده اجرا بوده و نباید بصورت مستقل بشکل یک سیستم زنده 
و شروع  کردهزندگی و حیات مستقل خویش را آغاز  5 تا 2اجزای خطر زمانی آغاز می گردد که هر یک از عمل نمایند. 

  .به بازوی عملیاتی نماینداجرا راشی در مسیر دستیابی به مانع ت
موضوعات و فعالیتهای رشد هوشمند را می توان به سه دسته عمده مدیریت بافت فرسوده، مدیریت حمل و نقل و 

 فرهنگ سازی تقسیم نموده که در هر یک از اجزاء سیستم مورد توجه خواهند بود.  
 یح داده شده است. در بخش بعد هر یک از این عناصر توض

 

 توصیف سیستم -4
 عناصر تعیین راهبردها و برنامه ریزی مدیریت هوشمند -4-1

برنامه های مدیریت هوشمند به دو دسته برنامه های کالن و دراز مدت شامل برنامه توسعه حریم شهری، طرح 
... می شود. این طرح ها در  تفصیلی جهت تعیین کاربری ها، طرح جامع حمل و نقل عمومی، طرح جامع پارکینگ و

بخش خط مشی طراحی شده و به سایر اجزاء ارسال می شود. مناطق با در اختیار داشتن این طرح های کالن، برنامه 
 های کوتاه مدت خود را تدوین می نمایند.

 

 با محیطسیستم تعامل  -4-2
تباط می باشد. به منظور تعیین راهبردهای سیستم مدیریت هوشمند در سه جزء خط مشی، توسعه و اجرا با محیط در ار

نیازها، خواسته ها و تمایالت ذینفعان اصلی در کل شهرداری تهران، الزم است تا بصورت مداوم فرصتها، تهدیدها، 
کلیدی شهرداری تهران بررسی شده و مورد ارزیابی قرار گیرد. ذینفعان کلیدی شهرداری در حوزه مدیریت هوشمند 

ن انجمنهای مالکان، سازندگان، طرفداران محیط زیست، مهاجرین، شهروندان و نیز شهرداری های زمین را می توا
 مناطق نام برد. 

از دیگر تعامالت سیستم با محیط می توان به جزء اجرا اشاره نمود. این جزء با در اختیار داشتن جزئیات خواسته ها و 
کالن شهرداری، اقدام به برنامه ریزی، اولویت بندی و نظارت و  نیازهای ذینفعان و با در اختیار داشتن برنامه های

کنترل بر وضعیت توسعه کاربری ها، سیستم حمل و نقل و بهبود وضعیت فرهنگ ساخت و ساز می پردازد. از آنجائیکه 
ء میان جزحجم عمده فعالیتهای رشد هوشمند، ارائه مشوق ها و اقدامات فرهنگی می باشد، حجم عمده مراوده و تعامل 

 اجرا و محیط وجود دارد. 

 

 ارتباطات درونی  -4-3
گانه، امکان مدیریت مجتمع و ارائه الگوی ثابتی برای آنها وجود ندارد و از  22بدلیل گستردگی شهر تهران و نیز مناطق 

ود، تصمیم گیری اینرو هر یک از مناطق نیازمند استقالل نسبی هستند تا بتوانند بر اساس تحلیل ها و ارزیابی های خ
محدود می کند نیاز به عمکلرد اجزا به عنوان جزئی از کل نمایند. تنها عاملی که استقالل مناطق مختلف را در اجرا 

ابتدا اهداف و برنامه های کالن و دراز مدت توسط جزء خط مشی تعیین شده و به شهرداری های لذا  سیستم می باشد.
مناطق بر اساس مشخصات منطقه خود اقدام به تهیه برنامه های کوتاه مدت و  مناطق ابالغ می گردد. شهرداری های

میان مدت خود نموده و آنها را جهت تائید به جزء خط مشی ارسال می نمایند. هر منطقه بر اساس توافق صورت گرفته 



 عیین و اجرا نمودهف تعملیات خویش را در خصوص این اهدابا شهرداری مرکز بر سر اهداف و برنامه های کوتاه مدت، 
استقالل عملکرد به انجام می رساند. اطالعات بازخوردی مورد نیاز را بر اساس و بر حسب ضرورت اقدامات اصالحی 

 می باشد.مبنای بسط رهبری و کنترل در کل سیستم  مناطق
داشتن توافقات صورت  کنترل عملکرد هر یک از مناطق بر عهده جزء کنترل عملیات می باشد. این جزء با در اختیار

گرفته بین شهرداری مناطق و شهرداری تهران، جزء اجرا را کنترل می نماید. در این میان وظیفه جزء هماهنگی 
برقراری ارتباط بین کلیه اجزاء سیستم و نیز درون هر جزء می باشد. هر یک از مناطق نیازمند برقراری ارتباط با سایر 

دی یک منطقه در جهت اهداف کوتاه مدت آن بدون توجه به سایر مناطق، نتیجه مناطق می باشد چرا که حرکت فر
 مطلوبی را در سیستم ایجاد نمی کند. جزء هماهنگی، ارتباطات الزم بین شهرداری های مناطق را نیز فراهم می آورد. 

ات گردآوری شده از هوشمندی سیستم در جزء توسعه آن نهفته است. جزء توسعه با پایش مستمر محیط و نیز اطالع
در صورتی که تغییر گسترده ای در کل محیط به عدم صحیح کنترل می نماید. جهت  در مناطق، حرکت سیستم را

کلیه اطالعات سیستم را  ،جزء توسعه را ایجاد خواهد کرد.، تغییرات مورد نظر توسعه اط مدل با محیط بیانجامد، جزءارتب
ز به اقدام اصالحی فوری، آنرا به جزء کنترل عملیات و در صورت نیاز به اقدام ثبت و پایش می نماید و در صورت نیا

 اصالحی کالن تر و اساسی تر، آنرا به جزء خط مشی منتقل می کند. 

 

 ارزیابی عملکرد و سالمت سیستم -4-4
مهارت و یادگیری( را توانایی ارائه مناسب ترین و سریعترین پاسخ به مسائل با استفاده از داشته ها )دانش، تجربه، 

هوش می نامند. در سیستم مدیریت هوشمند زمین، هوشمندی در جزء توسعه صورت می گیرد. این جزء با پایش 
مستمر اطالعات عملکردی کل سیستم، در مورد اصالحات مورد نیاز آن تصمیم گیری نموده و سالمت سیستم را 

ارد، توانایی استفاده از داده ها، تبدیل آنها به اطالعات و ایجاد جزء توسعه بسیار اهمیت دتضمین می نماید. آنچه در 
دانش و خرد مورد نیاز می باشد. می توان جزء توسعه سیستم را مانند اتاق وضعیتی قلمداد نمود که با بررسی کلیه داده 

 های سیستم جایگاه سیستم را نسبت به اهداف آن مشخص می نماید. 

 
  مدیریت هوشمندسیستم اتاق وضعیت در  - -شکل 

 5 خط مشی

 (و کنترل سیستم )اتاق وضعیتتوسعه 
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 3 کنترل عملیات

 اطالعات وضعیت حمل و نقل بانک 

 بانک اطالعات ساخت و سازها

 بانک اطالعات وضعیت تراکم شهری

 بانک اطالعات امکانات شهری



 

 انسان محوری و مدیریت هوشمند -5
و نظارت بر اجرای صحیح آنها دانست. بخش قوانین و مقررات مستقیم وضع رشد هوشمند را نمی توان تنها نتیجه 

می توان به عبارتی  (.2001)نپ، انسانی موجود بستگی دارد موانع رفع مشوق ها و عمده موفقیت رشد هوشمند به 
که اجزای تشکیل به سازمانی گفته می شود سازمان اجتماعی سیستم مدیریت هوشمند را یک سیستم اجتماعی دانست. 

در  که به موقعیت های خویش مفهوم می بخشند و بر طبق مقاصد خویش عمل می کنند.  یی هستندانسانها آن،دهنده 
 د. تلف و جایگاههای ارزشی متمرکز شورآیند مدیریت چانه زنی بین نقطه نظرات مختالش ها باید بر ف اینگونه سازمانها

توانمند سازی و دموکراسی حمایت ظاهری می نماید اما در واقع سخن چندانی در مورد اگر چه سایبرنتیک از عقاید 
 (. 133، 2002نحوه آرایش مشارکت و دموکراسی مطرح نمی نماید )جسکون،  نحوه ی انگیزش افراد به عمل،

سیستم مدیریت هوشمند نیازمند تحول در نگرش ها و دیدگاههای کلیه ذینفعان در حوزه توسعه های شهری می باشد. 
در سطح فردی الزم است تا انسانهای باهوش و توانمند تربیت شده و در سطح شهرداری باید توسعه توانمندی سرمایه 

 های انسانی صورت گیرد. 
 که می توان برای ایجاد تحول و افزایش انگیزه ها انجام داد می توان به موارد زیر اشاره نمود: از جمله اقداماتی

  ایجاد احساس ضرورت و فوریت تحول 

  تغییر مدلهای ذهنی ذینفعان 

  تشکیل تیم های راهبری همراه، خبره، با تجربه، موثر و قابل اعتماد در جزء توسعه مدیریت هوشمند 

  جذاب و مناسب برای مدیریت هوشمندترسیم چشم انداز 

 ترویج و فراگیر سازی چشم انداز و ایجاد حس مشترک همکاری در کلیه ذینفعان 

 رهبری تحول در حوزه ی شهرداری، عامل اساسی در تحول حوزه ی مدیریت هوشمند می باشد.

 

 نتیجه گیری -6
گی مناطق مختلف تهران، نمی توان از یک الگوی بدلیل تفاوت در ماهیت اقلیمی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و فرهن

بت برای آنها استفاده نمود. مدیریت هوشمند زمین نیازمند استقالل نسبی مناطق و نیز توجه به ویژگی اثرشد و توسعه 
های محلی در توسعه خواهد داشت. بدلیل تغییرات بسیار زیاد محیطی شامل مهاجرت ها، جهت گیری های ساخت  

ها و خواسته های شهروندان، همواره باید فرصتها، تهدیدها، خواسته ها، نیازها و تمایالت ذینفعان مورد رصد نیاز و ساز
وری اطالعات، قرار گرفته و تغییرات مورد نیاز در سیستم مدیریت هوشمند اعمال شود. هوشمندی نیازمند جمع آ

. لذا مدیریت هوشنمد نیازمند استن جایگاه فعلی سیستم بکارگیری آن در تعییپردازش و ایجاد دانش و خرد مورد نیاز و 
اتاق وضعیتی توانمند جهت شناسایی تغییرات یا اصالحات مورد نیاز سیستم می باشد. با توجه به نیازمندیها و ماهیت 
 کارکردی مدیریت هوشمند، می توان آنرا یک سیستم زنده تلقی نمود و از علم سایبرنتیک جهت تعیین ارتباطات و
کنترلهای مورد نیاز بهره برد. مدیریت هوشمند به عنوان یک سیستم زنده، باید به صورت خودکنترل، همواره عملکرد 

جزء اصلی اجرا،  5کل سیستم را ارزیابی نموده و سالمت خود را تشخیص دهد. سیستم مدیریت هوشمند زمین شامل 
و در سه سطح مدیریت هوشمند، مدیریت هوشمند هماهنگی، کنترل عملیات، توسعه سیستم و خط مشی می باشد 

 )مدیریت بافت و تراکم شهری، مدیریت حمل و نقل و فرهنگ سازی( مورد توجه قرار می گیرد.  فرآیندهازمین و 



سیستم مدیریت هوشمند یک سیستم اجتماعی بوده و بر دیدگاهها و انگیزه های انسانی ذینفعان اعم از شهروندان، 
کارکنان شهرداری و ... استوار است. چنین سیستمی نیازمند توجه جدی به موضوع تحول در ، مسکنشرکت های 

نگاهها و دیدگاههای سنتی )توسعه بی رویه( می باشد. رهبری تحول یکی از ضروری ترین فعالیتها در سیستم مدیریت 
 هوشمند می باشد که می تواند در جزء توسعه سیستم مورد توجه قرار گیرد. 
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