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 چکيده
به منظور کمک شهرهاي هوشمند و توسعه جهت طراحي  مختلف يايزوا يبررس ين مقاله در پيا

رهاي شهنانه به موضوع موردنظر است.  يواقع ب يزان  در داشتن نگاهيران و برنامه ريم گيبه تصم

ه کشتر سازد. يزان بيبرنامه ر يط موردنظر را برايوضوح شراتواند  ياست که م يله ايوس هوشمند

به جرات مي توان گفت در ط موجود دارد. ينه نمودن شرايدر به يسع  يثبات ياز ب يبا حذف قسمت

طول چند دهه اخير موفق ترين شهرها شهرهاي بوده اند که با اتخاذ رويکردي چند شاخه شمار 

ر زيادي از اين اصول را لحاظ کرده اند و چندين استراتژي مختلف در زمينه ي طراحي شهري را د

ويري تصپژوهش پيش رو از طريق روش توصيفي تحليلي  سطوح محلي و منطقه اي بکار برده اند.

جانبه از اقدامات صورت گرفته در زمينه شهر هوشمند را ارائه مي دهد و نه تنها به تجارب چند 

 شاره ميکند.موفقيت آميز، بلکه به چالشهاي دامنه دار پيش روي شهر هوشمند نيز ا

، مفهوم سکونتگاه ها)روستاها و شهرها( هوشمند يسکونتگاه ها يبررس از پژوهش به نتايج حاصل

وضع موجود از طريق طراحي بهبود  يبرا يشنهاداتيو پمختلف شهرهاي هوشمند  ، ابعادهوشمند

 يع، اجتماياسي، سي، فني)اقتصاد شهرهاي هوشمنداست. توجه به ابعاد گوناگون شهرهاي هوشمند 

ن مقاله به آن اشاره شده ياست که در ا يموارد ديگراز  طراحي شهرهاي هوشمند،و...(  در جهت 

 است.
 .طراحي شهري، توسعه، سکونتگاه، شهرهاي هوشمند  :يديکل واژگان
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 2 اکبر عبداله زاده طرف،  1 جمشيد نقيلو

 .واحد تبريز اسالمي، دانشجوي دکتري رشته طراحي شهري دانشگاه آزاد 1
 .واحد تبريز  اسالمي، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد 2

 

 نام نويسنده مسئول:
 جمشيد نقيلو

 بهبود زندگی بشر عاملی در جهت هوشمند شهرهايطراحی 
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 مقدمه
 يشرخ بيموج تار ن سهيا يشمرد. و ير را برمييسه موج تغ يت تکامل بشريح ماهيتافلر در کتاب معروف خود )موج سوم( به منظور توض

ه ياول يهاييان تواناينيشيون سال قبل، که در آن دوره پيلين دو تا سه ميکه ب يله ايد. اول دوره قبينمايم ميتقس يرا به چهار دوره بزرگ زمان

 ياخانواده تا اندازهشکار را گرفت و  يجا ين ده تا دوازده هزار سال قبل که کشاورزياست که ب ين دوره، دوره کشاورزيرا کسب کردند. دوم

 نموده است.  ين دو دوره را تافلر موج اول نام گذاريبزرگتر شد. در واقع ا

ارخانه ن عصر کياست. که در ا يالديست ميجده تا بين قرن هينام گرفته شده است، شروع موج دوم است. که ب يدورة سوم که عصر صنعت

ت در جهان صورت گرفت و شهرها رشد يرغم کوچک شدن خانواده، انفجار جمعيدوره عل نين زراعت شد. در ايگزيجا يبه عنوان موتور اقتصاد

 . 1افتندي

بر ارائه خدمات بود.  يشتر مبتنين دوره، جاذبه استخدام بيل شدند. در ايخدمتگزار تبد يآن به جوامع ين مرحله بود که جوامع طيدر ا

دکه يرس يد به حديافت اطالعات قابل توليرا در يفناورکه بشر مفهوم صنعت و  ياز وقت آمد.يک به شمار مياستراتژ يه منبعين عصر سرمايدر ا

ان رفتند و اعتقاد به انسيم يتخصص يآموزش به کالسها ين هنگام افراد برايکرد در ا ينگهدار ييک فرد به تنهايشد آن را در ذهن يگر نميد

  2نيشيز هنوز مطرح بود اما نه با وسعت پيبزرگ ن

حال  ت دريستم شروع شد و اکنون بشريمه دوم قرن بيکند. همان قرن اطالعات است که مقارن با ن ياد ميز که تافلر از آن يج سوم نمو 

 .شود يشتر بنا نهاده ميو استقالل ب يکيه تبادل اطالعات، ارتباطات الکترونيگذر از آن است و صنعت و اقتصاد جهان بر پا

علق ار ماهر تيارتباطات و متخصصان و افراد بس يفناور، انهيرات با يه بر ارزش اطالعات است و حاکميسرما يدرعصر اطالعات تمرکز به جا

 . 3شودرت تفکر و انديشه تاکيد ميبر لزوم استفاده از قد يکيزيتالش ف يدارد و به جا

 .4شودآن، حاصل ميين سرعت انتقال ل اطالعات به دانش و همچنيق تبديدر عصر اطالعات ارزش افزوده از طر

 يريگو سازمانها در برداشته است. رهاورد دوره اول شکل ياجتماع يتشکلها يبرا يک در زمان خود رهاورديدر کل چهار دوره بزرگ هر 

 اهبنا نهاده شده و توسعه قسمت اجتماعاتدر « سلسله مراتب»  يريگشکل يکوچک بوده است، در دوره دوم سنگ بنا ياجتماع يگروهها» 

 را به دنبال داشته است.  در جوامع يو قانون مدار ينظام مندش يدايدر دوره سوم پ

 يجاد و توسعه سکونتگاه هايا ،5ياطالعاتگسترده  يهاجاد شبکهيو ا اطالعات يمقوله فناورز باعث توسعه يا قرن اطالعات نيدوره  چهارم 

  .استقرار گرفته  ييو روستا يشهر زانيران و برنامه ريم گيمد نظر تصم هوشمند

 

  شهرهاي هوشمندجاد يات و ضرورت  ياهم
 يکه م ييايو مزا  يانسان در استفاده از اطالعات است. از جمله اهداف ييت و توانايبسط ظرف اطالعات يفناورن اهداف ياز مهمتر يکي

 مد نظر داشت عبارتند از: در سکونتگاها   اطالعات يفناور ياده سازيتوان از پ

 در سکونتگاه ها اتالف وقت و کاهش در آمد و شدهااز  يريوگـ جل

 مختلف سکونتگاه ها يان بخش هايم يو ناهماهنگ ن بردن تداخليـ از ب

 6از آمد و شدها يناش ينه هايـ کاهش هز

 ـ کاهش حجم مستندات 

 7ش مشارکت شهروندانيافزا -

 8مردم يت زندگيفيبهبود ک -
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 هوشمند يمفهوم سکونت گاه ها
که  است ييو روستا ياعم از شهر يتيمراکز جمع يرنده تماميمطرح شده است، دربرگ هوشمند ين مقاله با عنوان سکونتگاه هايآنچه در ا

رها در رابطه با شه يمختصر يفين منظور تعاريبه هم شده است. يين سکونتگاه هايد در چنيجاد ساختارها و روابط جدياطالعات باعث ا يفناور

 گردد: ين بخش ارائه ميدر اهوشمند  يو روستاها

 نينو يبرد که دستاورد فناور يم يدو بعد يايدن به ،و امروزه ما هستند يسنت يکه شهر ها يک بعدي يايما را از دن هوشمند يشهرها

ف شده است و يد تعريدج يدر ساختار يفرهنگ – يو اجتماع يروابط اقتصاد هوشمند ي. در شهر ها9باشد يم ينترنتيا ياياطالعات ارتباط دن

  شود. ياطالعات مشاهده  م يفناور يرا از شهروندان به واسطه ابزارها يديجد يرفتارها

 ياقتصاد يت هايان فعاليروستائ يکه از طرف يکند. به گونه ا يصدق م زين  هوشمند يدر روستاها هوشمند يمباحث مربوط به شهرها

 يفناور يو از طرف دهند ياطالعات انجام م يو ...  را با استفاده از فناور دفع آفاتذر و سموم د بي، خريل فروش محصوالت کشاورزيخود از قب

  سازد. يفراهم مان ييروستا يو آموزش يامور مشارکت يبرا ييران روستايزان و مديبرنامه رران، يم گيتصم يرا برا يمناسب يفرصت ها اطالعات

 

 هرهاي هوشمند شجاد و توسعه يا یسنجل امکان يتحل ابعاد

ت را يست که موفقين ين معنين بديط موجود دارد، اما اينه نمودن شرايدر به يسع يثبات ياز ب يقسمت فبا حذ يمطالعات امکان سنج

 .13هستند ينيش بين عوامل قابل پياز ا يگذارند. برخ ير ميکار تاث ياز عوامل بر خروج ياريرا بسيد. زين نمايتضم

وجود ط ميق شرايدق يجهت بررسمختلف  يل جنبه هايتحلازمند ينک منطقه يدر  هوشمند يتوسعه سکونتگاه هاجاد و يا يسنجامکان 

 رد:يت پذر صوريز يها يد امکان سنجيباهوشمند  يجاد و توسعه سکونتگاه هايا يامکان سنج يبرا يباشد. بطور کل ينده ميآ يط احتماليو شرا

ه ب يابيدست يبرا يفناورت موجود ياز وضع يريدر بهره گ يشنهاديند طرح پيفرآ ييانا، تويفن يسنج: امکان  11يفن يسنجامکان 

 يدر دسترس مورد توجه قرار م يت فناوريکار عالوه بر قابل يروين ين مطالعه استعداد فنيدهد. در ا يقرار م يشتر را مورد بررسياصالحات ب

 رد. يگ

دار مربوط يپا يشرفتيبه پ يابيدست يک طرح براي يرساخت هايز يتوانمند يررسبه ب يتيريمد يسنج: امکان  12يتيريمد يسنجامکان 

 يساز روشن يالزم برا يدي، عناصر کلن دستياز ا يموارداز به کارکنان ماهر و ساده و يزان نيت، ميريمد يبانيت پشتيقابل يابيشود. ارز يم

 هستند.  يتيريمد يسنجامکان 

 -نهيل هزياست. تحل يشنهاديپ يطرح ها يد منافع اقتصادي، معطوف به توليسنجل امکان يز تحلن جنبه اي: ا 13ياقتصاد يسنجامکان 

ند. در رو يبه شمار م هوشمند يجاد و توسعه سکونتگاه هايا يسنجامکان  ياقتصاد يابيمهم ارز يکردهايل نقطه سر به سر رويمنفعت و تحل

برگردانده  يم اقتصاديمستحکم و سازگار، به قالب مفاه يک مبنايبه  يابيدست يابر يشنهادي، صور ملموس و نامحسوس طرح پيرين جهت گيا

 شوند.  يم

استعداد و  يبه بررس يمال يسنجآنها متفاوت است. امکان  يمال يسنجطرح ها از امکان  ياقتصاد يسنج: امکان  14يمال يسنجامکان 

 يشتريتوجه ب يه گذاريبه مقوله سرما ين نوع امکان سنجيا يبه عبارتظر دارد. آن ن ياجرا ياز برايمورد ن ين اعتبار ماليت طرح در تأميقابل

  هستند. يسنجامکان  يل ماليمختلف تحل يو برنامه بازپرداخت وام جنبه ها ييپروژه، دارا يبه وام، ارزش اعتبار مال يسهولت دسترسدارد. 

دهد. يقرار م يط پروژه را مورد بررسيمح يت فرهنگيا وضعطرح ها ب يسنج، سازش يفرهنگ يسنج: امکان  15يفرهنگ يسنجامکان 

ز فرهنگ استفاده اموارد  ياريقابل انطباق باشد. مثالً در بس يبا ارزش ها و اعتقادات مردم بومتاثيرات پروژه الزم است  يزيبرنامه ربه هنگام 

نان ساک يرش و توانمنديزان پذيم ين نوع امکان سنجيا يطرفاز وثر است. م هوشمند يسکونتگاه ها تحققروند بر  اطالعات يفناور يابزارها

 دهد. يل قرار ميو تحل يمورد بررس هوشمندسکونتگاه ها را در رابطه با مفوله سکونتگاه 

                                                           
 25. همان، ص  9

 2ص ، 1383. جواهري،  13
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قرار  يرا مورد بررس يبر نظام اجتماع هوشمند يجاد و توسعه سکونتگاه هايا، اثرات ياجتماع يسنج: امکان  16يعاجتما يسنجامکان 

نداشته  ا اصوالً وجوديار نادر باشند و يا بسياز انجام آنها يمورد ن يانسان يروينافته باشد که يانسجام  يطور يهد. ممکن است ساختار اجتماعديم

 يتماعت اجيبر موقع ين توسعه ايچنالزم است اثر  (هوشمند يجاد و توسعه سکونتگاه هاي)ا يکردين رويچن ينان از سازگارياطم يباشند. برا

 شود.  يابيارز هوشمند يم در امر توسعه سکونتگاه هايافراد سه

مت س ياسيشود. مالحظات س يم يح تلقيصح ياسياست که از نظر س ي، پروژه اياسير سيک پروژه امکان پذي: 17 ياسيس يسنجامکان 

بازتاب  يداراکه بزرگ  يطرح ها ياجرامورد ژه در ين امر به وي. ادينما يمشخص مرا  هوشمند يجاد و توسعه سکونتگاه هايا يطرح ها يو سو

د. از يجاب نمايآن ا يت هايک طرح خاص را صرف نظر از مزي ياجرا ياسيس يمصداق دارد. مثالً ممکن است ضرورت ها هستند، يمل يها

 ،ياسيس يسنجامکان  ر قابل مقابله مسکوت بماند.يغ ياسيارزشمند به جهت مواجهه با مخالفت ها س يپروژه ها يبرخ يگر اجرايد يسو

 دهد.  يقرار م يمسلط مورد بررس ياسيس يرا با هدف ها هوشمند يجاد و توسعه سکونتگاه هايا يهدف ها يسازگار

ن پروژه ها ارزشمند است. در واقع طرفداران يژه در مراحل نخستيبه و ين جنبه از مطالعات امکان سنجي: ا 18يطيست محيز يسنجامکان 

ه ممانعت ب ،صرف مطالعه آنها شده است يديمد يکه مدت ها ييشبرد پروژه هايدرنگ خود از پ يب ياز مخالفت ها يريگست با بهره يط زيمح

نظر دمور  يمردم  بوم يو فرهنگ يعيپروژه ها اثرات مخرب آنها بر منابع طب ييل برنامه اجرايش از تکمين جهت الزم است پيآورند. به ا يعمل م

 رد. يقرار گ

 

 هوشمند ياد و توسعه سکونتگاه هاجيا يطر ح ها یکان سنجند اميفرا
شده ، اندازه و حوزه پروژه موردنظر  يه گذاريبا توجه به مقدار کل منابع سرما يل در مطالعات امکان سنجيه و تحلينه تجزياگرچه نوع و هز

 ير را برايتوان مراحل ز يم يبطور کل. 19نه استيفوق العاده مشکل و پرهز يتيفعال يتوان گفت که مطالعات امکان سنج يمتفاوت است م

 متصور شد: هوشمند يجاد و توسعه سکونتگاه هايا يامکان سنج

 :يرساختيو ز يفرهنگ – ي، اجتماعيسکونتگاه مورد مطالعه از منظر اقتصاد يبررس -مرحله اول

اس د تا بر اسينمايرا در آن سکونتگاه فراهم م شمندهو و توسعه مقوله يدر باره سکونتگاه مورد مطالعه نحوه سامانده ين مالحضاتيچن

 مختلف سکونتگاه مورد نظر بپرداخته شود. ين عناصر و کارکردهايين مالحضات به تعيا

 يها يو بررس ها ليق تحلياز طرق يد بطور دقيبا هوشمندسکونتگاه ک ي يرساختيزو  يفرهنگ – ي، اجتماعياقتصاد يمايل سيتحل

ان در يساکنان و متول يبرا يسبب بروز مشکالت فراوان ين مالحضاتيعدم توجه به چنباشد که ين موضوع بدان علت مي. ارديصورت پذ يعلم

 . نده خواهد شديآ

 نده يسکونتگاه در آ يازهاين نيتخم -مرحله دوم 

ه در شود. آنچ يورد نظر پرداخته ماطالعات در سکونتگاه م ينده به هنگام استقرار فناوريسکونت گاه در آ ياز سنجيبه ن ن مرحلهيدر ا

زان يه ردگاه برناميد از ديکه شا ييازهايده گرفتن نيسکونتگاه ها است. چرا که ناد يآت ياز هايد به آن توجه شود، عدم غفلت از نين مرحله بايا

 ندهوشمان يتوقف جر يتگاه ها و حتاطالعات در سکون يروند توسعه فناور يتواند منجر به کند يکند، م يت جلوه مياهم يا بيت و يکم اهم

 شود. يين سکونتگاه هايکردن چن

 (ي، ماليتيري، مدياطالعات در سکونتگاه )ابعاد فن يت در بخش فناوري، اقدام و فعاليه گذاريط سرماين شرايتخم -مرحله سوم 

. است يينه نهايق هزين دقياز عدم تخم ين امر ناشيخورند که ا يمحدود شکست م يه گذاريموفق به خاطر سرما ياز پروژه ها ياريبس

ن يتخم يراب يخورند. بطور کل ينه ها شکست ميص هزيکنند و در تشخ ينانه عمل ميار خوشبيبس يزيزان در طول برنامه رياز برنامه ر ياريبس

 يها يه گذاريسرما -2 ييربنايز ياه يه گذاريسرما -1م کرد: يها را به سه دسته تقس يه گذاريتوان سرما يم يه گذاريط سرمايشرا يابيو ارز

 .23يجار يبودجه ها -3 يکار

 (يطيست محيو ز ياسي، سي، فرهنگي، اجتماعي)ابعاد اقتصاد شهرهاي هوشمندجاد ياز ا يناش يان هايها و زسود نيخمت -مرحله چهارم 

ن يخمتن گونه يدر محاسبه استفاده شود. ا يبتثا يوه هايد از شيموردنظر با يجاد سکونتگاه هاياز ا يناش يان هاين سود و زيتخمهنگام 

 موردنظر فراهم سازد. سکونتگاه ها يرا برا هوشمندگردد تا امکان رشد و توسعه  يسه سال طراح يباال يد بصورت دوره هايبا ها

                                                           
Social Feasibility. 16  

Political Feasibility. 17  

Environmental Feasibility. 18 

 2،ص1383. جواهري،  19

 7، ص1383. جواهري،  23
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موردنظر استفاده  يها يبررس يار زمان و پول براياستفاده شده از مع ينه هايد مطمئن شد که در گزيبا ان هايسود و زل يهنگام تحل

 ينه هاي) هزر و قابل کنترليمتغ ينه هايهز -2ثابت  و ينه هايهز -1د محاسبه کرد. ينه را بايدو نوع هز يل سود دهيتحل يبرا .شده باشد

 (يو ادار ياتيعمل

 21يمطالعات امکان سنج يياجرا ين راهنمايتدو -مرحله پنجم 

ند يشود. فرا ين ميتدو يجهت انجام مطالعات امکان سنج ياطالعات کسب شده از مراحل قبلبا توجه به  يياجرا يين مرحله راهنمايدر ا

 چهار مرحله  صورت داد. يتوان ط يرا م شهرهاي هوشمند يبرا يامکان سنج يياجرا ين راهنمايتدو

 

 هيمطالعات اول -فاز اول

 يت در مطالعات امکان سنجيموفق ياطالعات  برا ين عوامل اصلييتع -

 يو کتاب شناس ين منابع اطالعاتييعت -

 خاص يت هاياطالعات و انتصاب مسئول يجمع آور يت ها براين مسئولييتع -

 اطالعات يو جمع بند يگردآور يبرا ين جدول زمانيتدو -

 وضع موجود يیشناسا -فاز دوم

 ل اطالعاتيه و تحليتجزو  يجمع بند -فاز سوم

 اطالعات به طور منظم يدسته بند -

 ل اطالعات  يه و تحليتجز -

 از( ي) درصورت نتيموفق يد اطالعات خاص براجهت رفع اختالف، و کمبو يين گام هاييتع -

 يت اطالعاتين اولوييتع -

 ديجد ياصالح اطالعات  با استفاده از داده ها -

 يريجه گيسنتز و نت -

 ت هاين اولوييشنهادها و تعيارائه پ -فاز چهارم 

 22انجام کار مراحل يت دهياولوو  يينها يريم گيتصم -مرحله ششم 

طالعات ا يا امکان توسعه فناوريآِنه ها و مراحل پرداخت. يگز يت بنديبه اولو ج بدست آمدهيافته ها و نتايد با توجه به يبا ن مرحلهيدر ا

تگاه مناسب سکون هوشمند هتوسع يبرا ينديپرداخت؟ چه فرا ين سکونتگاهيد به توسعه جنيبا يکرديدر سکونتگاه موردنظر وجود دارد؟ با چه رو

کات به نشهرهاي هوشمند  ينه مطالعات امکان سنجيمناسب در زم يينها يريم گيتصم يبرا يوجود دارد. بطور کل يو... . سواالت مختلفاست؟

 ر توجه شود. يز

ا يد واح يت هاي، فعالجامعه موردنظرا ي انيمتول يمورد نظرشان برا يت هاينه بر بودن فعاليزان بدون توجه به هزياوقات برنامه ر يگاه -

 يناورنه فيکپارچه به امر توسعه سکونتگاه ها در زمي يديزان با ديبرنامه ر يبرخکه  يحالکنند. در  يش نهاد ميت ها را پياز فعال يمجموعه ا

 .23نگرند ياطالعات م

 يها يين توانايبنابرااست. يتيريشتن توان مددا يان سنجکمجه مطلوب در مطالعات ايدن به نتيرس يبرا ياصل يارهاياز مع يکي - 

 . 24گردند يابيارز يت بنديست اولويل يد در ابتدايبا يتيريمد

ند يآ يبه وجود م ديعوانه ها قبل از يد قبل از شروع به کار فراهم شود. متاسفانه هزيرود و با يبه شمار م يضرور يامر يمال يبانيپشت -

 25سازد. يدر مرحله توسعه متوقف مپروژه ها را از  ياريبس است که يقتين حقيو ا

 قراردهد.  يد همه آنها را با هم مورد بررسيرنده بايم گيگر تصميکديتمام عوامل به  يل وابستگيبدل -

 باشد. يم ين توسعه ايچن يج ذاتيرد، نگرش و برخورد جامعه از نتايقرارگ يد مورد برسيکه با يگريجنبه مهم د -

                                                           
21. Treasury Board of Canada Secretariat (TBS), p 51   

 وجود داشته باشد. هوشمندتگاه هاي . درصورتي که امکان ايجاد و توسعه سکون 22

Community Futures Development Corporation of the Powell River , Powell River Parks and Wilderness Society (PRPAWS). 23

Region And  Human Resources Development Canada,p 50   

 13، ص1383. جواهري،  24

Community Futures Development Corporation of the Powell River , erness Society (PRPAWS)Powell River Parks and Wild. 25

Region And  Human Resources Development Canada,p 83   
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 ل قرارداد.يه و تحليو تجز يز مورد بررسيرا ن يگريتوان عوامل د يم سکونتگاهبر موارد ذکرشده بسته به نوع عالوه 

 

 شنهادات و راهکارهايپ
ظر گرفت در ن يد آنرا طرح توسعه ايدانست، بلکه با يستم نرم افزاريرا صرفاً توسعة چند س اطالعات يفناور ياده سازيپد ينبا "قتايحق

ند توسعة يک فراياطالعات در واقع  يفناور ياده سازيپ و در عمق سازمان را مد نظر دارد. يعمود يدر سطح، حرکت يحرکت افق يکه به جا

ات اطالع يقبل از هرگونه استفاده از فن آور .دوار بوديزآن اميت آميموفق يتوان به اجرا ين نگرش نمياصالحات است و جز با ا يو نوع يانسان

 داده شود.  ين و روشنير پاسخ معيز د به سواالتيبا

 جاد شده است؟ياطالعات ا يوراا فرهنگ استفاده از فنيآ

 اطالعات( اعتقاد و باور وجود دارد؟ يوران نظام )نظام فنيا ييا نسبت به کارايآ

 درك شده است؟ يبه خوب سکونتگاه اطالعات بر  يوراا اثرات فنيآ

 د؟ ناطالعات را دار يورافن يرياز بکارگ يالزم ناش يرات ساختارييغجاد تيتوان ا سکونتگاه و ساکنان آنا يآ

 ده اند؟ يالزم را د يها آموزش يزيقبل از هر چ شهرهاي هوشمندان توسعه يو مجر رانيا مديآ

 مناسب وجود دارد؟متخصص(  يروي)ن يانسانو  ( يو نرم افزار ي)سخت افزار يفن ،ياطالعات  يهارساختيا زيآ

ر مورد د ران(يم گيران و تصمي)ساکنان، مدا در مخاطبانينکه آير؟ مثالً ايا خيصورت گرفته است  ياقدامات يو انسان يرفتارا در بعد يآ

 وجود دارد؟ يشناخت اطالعات يفناور

کنند  يفکر م ييو روستا يران شهريم گيزان تصميمردم و برنامه رنکه يا اين رفته است ين از بينو يا ترس و مقاومت در برابر فن آوريآ

  ؟کنند يمقاومت م ITر مقابل ندارد و د يگاهياطالعات در جامعه مورد نظر جا يفناورکه 

فن  ناقص و نامناسب يرياز بکارگ يناش يداده نشود ممکن است اثرات منف يز به سواالت فوق پاسخ مناسبيکه قبل از هر چ يدر صورت

 گردد: يه ميز توصير نيشنهادات زين عالوه بر موارد فوق پينشتر از اثرات مثبت آن باشد. همچياطالعات ب يآور

 اطالعات .  يورات فنيجهت سروسامان دادن به وضع يبسط و توسعه سازمان خاص

ده و در يده مبادرت ورزينه ـ فايل هزيه و تحلياطالعات با استفاده از کارشناسان خبره به تجز يورافن يريشود قبل از بکارگ يه ميتوص

 اقدم گردد. اطالعات يفناورنه يدر زم يگذارهيجه نسبت به سرمايت بودن نتصورت مثب

 يدات الزم جهت برگزاريد تمهيبا ييو روستا يشهر رانيباشد و مد يم يضرور يموجود امر يها يورااز فن يريتوسعه فرهنگ بکارگ

 .جاد کننديبلند مدت و کوتاه مدت را ا يآموزش يدوره ها
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