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 چکیده

ای )و مرتبط به هم( مواجه هستند که تنها از طريق يک رويکرد  های پیچیده و گسترده شهرها به طور ذاتی با چالش

 اقتصادی پیشرفت و توسعه مسیر در آن پرشتاب شیب که است کشورهايی ازجمله سنگاپور یک قابل حل است.سیستمات

 تجربه حال در جهان سراسر در مختلفی شهرهای که در حالیاست.  بوده و سیاستمداران توجه اقتصاددانان مورد همواره،

 سنگاپور اند، داده قرار هدف را شهری های چالش از ای دهگستر طیف ها، فناوری از استفاده با و هستند هوشمند شهر مفهوم

سنگاپور هنوز در مراحل اولیه ساخت نسخه ای منحصربه فرد از شهر هوشمند دارد.  تری جامع و تر طلبانه جاه انداز چشم

اطالعات معرفی  است. اگرچه، تعدادی از ابرپروژه های متفاوت در سال های پیشین، سیاست های بهینه سازی را برای فناوری

اين اقدامات شهروندان را به داشتن يک  .کرده اند، ابتکار عمل شهر هوشمند نشأت گرفته از چشم انداز ملت هوشمند است

 .آورد ها فراهم می کند و تمام امکانات را برای آموزش ديجیتالی شدن امور روزمره به آن هويت ديجیتالی ملی تشويق می

اند  رو به وجود آورده های داده محور و مبتنی بر تکنولوژی، يک اکوسیستم هوشمند پیش يق نوآوریمديران شهر سنگاپور از طر

 .سازی شهر قرار داده است که شهروندان را در قلب تمام فرآيندهای هوشمندسازی و ديجیتالی

 سنگاپورتوسعه شهری، شهرمديريت هوشمند، شهرهوشمند، های كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

باشد. شهر هوشمند ای در تحقق پايداری دارند؛ لذا شهر هوشمند استراتژی مناسبی در اين باره میشهرها نقش ويژهامروزه 

مکانی ممتاز برای توسعه پايدار است که در آن به مسائلی مانند: ترافیک، مصرف انرژی، آلودگی، تخريب سرزمین و ... از طريق 

سازی فرآيندها پرداخته شده است. به  عات با هدف بهینهالاس ارتباط و تبادل اطيک رويکرد نوآورانه و سیستماتیک، بر اس

ها، بهبود ها و سیستمسازی زيرساخت روز رسانی و بهینه گذاريهای گذشته، به طوری که برای تبديل به سرمايه کردن سرمايه

برای توصیف  رچسب شهر هوشمند معموالب(. 2413دهد)کوريا، اجازه می کیفیت زندگی و حتی ساخت شهر با دسترسی بیشتر

ستفاده می شود. در واقع در الگوی شهر اهای يادگیری، توسعه فناوری و نوآوری را دارد شهری که توانايی پشتیبانی از روش

گیرد؛ بنابراين شهر های گوناگون جهت بهبود زندگی شهروندان با هم ترکیب و مورد استفاده قرار میهوشمند، تکنولوژی

باشد. سازمان شمند نه يک واقعیت، بلکه يک استراتژی توسعه شهری بوده و در آن، تکنولوژی محور توسعه آينده میهو

حفاظت محیط زيست آمريکا، اين الگو را به عنوان راهی برای کاهش آلودگی هوا معرفی کرد که همه خدمات مورد نیاز 

ها و در اين صورت ديگر نیازی به ارائه خدمات از طريق سازمان شودع رسانی تأمین میالهای اطشهروندی از طريق شبکه

های عمده توسعه و يک روش نخواهد بود و مردم مجبور نیستند بین محل ها سفر دائمی داشته باشند. اين الگوی رشد، از بديل

های مسکونی و ق کاربریح توسعه شهری است و با مبانی شهر پايدار و شهر اکولوژيک که در آن تلفیپیشنهادی برای اصال

هدف اصلی شهر (. 1331، رهنما کمانداری و)باشد اشتغال، با اولويت طراحی دسترسی پیاده مد نظر است، مورد نظر می

تر،  های کم ها و زيرساخت هوشمند، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و رشد اقتصادی است. در واقع، شهرهای هوشمند، با هزينه

های  سازد، با استفاده از زيرساخت کنند. شهر هوشمند، شهروندان را قادر می ری به شهروندان ارائه میتر و بهت خدمات بیش

های درآمدی جديدی به وجود آيد و  شود جريان ها باعث می های جديدی بیابند يا خلق کنند. اين پیشرفت موجود، ارزش

تر  روندان وقت و انرژی خود را ذخیره و صرف کارهای مهمتر انجام شوند. در نتیجه، هم دولت و هم شه ها، بهینه عملیات

در بین کشورهای جنوب شرق  غنی توسعه و رشد اقتصادی شهر هوشمند با هایسنگاپور يکی از بهترين نمونه .کنند می

، خود گذاری گیری از مواهب خدادادی توانست با مديريت کالن و ثبات سیاست آسیاست که بدون وجود منابع طبیعی و بهره

 شهر» مفهوم تجربه حال در جهان سراسر در مختلفی شهرهای که در حالی قرار دهد.را در زمره کشورهای توسعه يافته جهان، 

 انداز چشم سنگاپور اند، داده قرار هدف را شهری های چالش از ای گسترده طیف ها، فناوری از استفاده با و هستند « هوشمند

 رد.دا تری جامع و تر طلبانه جاه

 ادبیات تحقیق -2

 شهر هوشمند -2-1

ای )و مرتبط به هم( مواجه هستند که تنها از طريق يک رويکرد  های پیچیده و گسترده شهرها به طور ذاتی با چالش

سیستماتیک قابل حل است. به عبارت ديگر تجمع انبوه عظیمی از ساکنان، منجر به آشفتگی و بی نظمی شده و شرايطی را به 

های کنونی اداره و توسعه شهری  يابی به پايداری را با روش ده که نه تنها تعادل شهرها را به هم زده، بلکه دستوجود آور

کوشند تا با نگاهی يکپارچه به تمامی ابعاد شهرنشینی،  ريزان شهری در سراسر جهان می ناممکن ساخته است. در نتیجه برنامه

ها و انتظارات جديد دنیای امروز توسعه دهند. يکی  منظور پاسخگويی به خواسته به 21هايی را برای توسعه شهرهای قرن  مدل

ريزی شهری، توسعه شهر هوشمند است که در طول  های کنونی شهرها در عرصه برنامه از مفاهیم جديد جهت مقابله با چالش
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ل و توسعه هزاره مطرح شده و به های اخیر توجه زيادی را به خود جلب کرده است. شهر هوشمند به عنوان محور تحو سال

های جهان واقعی و مجازی را برای حل مشکالت شهری با  ريزی شهری است که قابلیت معنای گشايش مفاهیمی نو در برنامه

رغم ادبیات گسترده در مورد مفهوم شهر هوشمند، هنوز يک درک روشن و واضح و اجماع عمومی در   کند. علی هم ترکیب می

های هوشمند را به  اند. در حالی که برخی فناوری د ندارد و محققان مختلف محتوای متنوعی را پیشنهاد کردهباره وجو  اين

اند که فراتر از  ای ديگر تعاريفی را پیشنهاد کرده اند، عده ترين جزء شهر هوشمند مدنظر قرار داده عنوان تنها يا حداقل مهم

تواند در شهرها برای توانمندسازی شهروندان از  ها می ی پايان کار نیست. فناوریفناوری است و بر اين باورند که اتخاذ فناور

ها با الزامات فناوری مورد استفاده قرار گیرد. به عالوه،  ها به جای تطبیق زندگی آن ها با نیازهای آن طريق تطبیق اين فناوری

ای که در آن عمل  گوی تغییرات زمینه ايد پاسخمعنای يک شهر هوشمند چندوجهی است. نکته کلیدی اين است که شهرها ب

ای متنوع )متن و بستر(  کنند، باشند و اينکه چه چیزی بايد به عنوان هوشمند در نظر گرفته شود بستگی به شرايط زمینه می

نند کپی شود و توا های هوشمند به سادگی نمی حل از قبیل سیستم سیاسی، شرايط جغرافیايی و انتشار فناوری دارد. در واقع راه

 .(1333)نوروزی، های مختلف مورد ارزيابی قرار گیرد ها برای زمینه نیازمند اين است که ارزش آن

 

 اهداف شهر هوشمند -2-2

شود و هوشمندتر به عنوان کارآمدتر، پايدارتر، عادالنه و قابل زندگی  يک شهر هوشمند اغلب از طريق اهداف آن تعريف می

های متعدد است، بررسی  شهر هوشمند در درجه اول شهر را به عنوان يک سیستم که دارای زيرسیستمشود. مفهوم  تعريف می

دهد که به شیوه هوشمند و هماهنگ رفتار  ها اجازه می کند. اين عملکرد زير سیستم به عنوان يک کل در نهايت به آن می

های آن است.  بینی بین زيرسیستم وع و غیرقابل پیشکنند. به عبارتی شهر يک سیستم پیچیده متشکل از روابط متقابل متن

هدف مدل شهرهای هوشمند يافتن راهکارهای مناسب برای مديريت اين پیچیدگی به ويژه از طريق حل پیامدهای منفی 

شهرنشینی جهانی و کیفیت باالتر زندگی برای جمعیت شهری است. هدف نهايی شهر هوشمند ارائه خدمات هوشمند در کلیه 

 .(1331)پوراحمد و همکاران، های حیاتی شهر است لیتقاب

های متفاوتی در ادبیات وجود دارد.  ه طور کلی شهر هوشمند مفهومی چند بعدی با اهداف متعدد است. در اين رابطه ديدگاهب

مشارکت شهروندان  ای ديگر بر تقويت ها به لحاظ ثروت، سالمت و پايداری، و عده برخی نويسندگان بر تولید نتايج بهتر سیاست

اند. ديدگاه اول بر محتوای اقدامات دولت تمرکز دارد، در حالی که ديدگاه دوم بر  ی تمرکز کرده های باز همکار و روش

کند. اما آنچه واقعیت است، اهداف شهرها، به چیزی که برای جمعیت شهری دارای اهمیت  فرايندهای حاکمیتی تاکید می

کنند و  های شهری تاکید می دی در اينجاست که نويسندگان اندکی بر طبیعت ذاتی سیستماست، بستگی دارد. نکته کلی

گفتمان درباره شهرهای هوشمند تحت تاثیر و سلطه يکی از بهترين شهرهاست. يکی از شهرها به طور کلی به عنوان بهترين 

 .شهر برای کل جمعیت به تصوير کشیده شده است
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 (1131)جوادزاده اقدم و همکاران،  ندشاخص های شهر هوشم .1جدول 

 2مردم هوشمند 1اقتصاد هوشمند

روحیه نوآوری، کارآفرينی، تصاوير و عالئم اقتصادی، باروری و تولیدی 

 بودن، انعطاف پذيری نیروی کار، فضاسازی بین المللی، قابلیت انتقال

سطح کیفیت و صالحیت، وابستگی به دوران يادگیری زندگی، اکثريت 

، نژادی و اجتماعی، انعطاف پذيری، خالقیت، بین المللی بودن، قومی

 مشارکت در زندگی

 4حمل و نقل هوشمند 1مدیریت هوشمند

مشارکت در تصمیم سازی، خدمات اجتماعی و جمعی، مديريت شفاف، 

 چشم اندازها و راهبردهای سیاسی

دسترسی محلی، ملی و بین المللی، دسترسی به زيرساخت تکنولوژی 

 العات و ارتباطات، سیستم های حمل و نقل پايدار، نوآورانه و ايمناط

 6كیفیت زندگی 5محیط هوشمند

 جذابیت شرايط طبیعی، آلودگی، حفاظت محیطی، مديريت پايدار منابع
امکانات فرهنگی، شرايط سالمت و بهداشت، ايمنی فردی، کیفیت مسکن، 

 گی اجتماعیامکانات آموزشی، جذابیت گردشگری، به هم پیوست

 

های  اش در کسب و کار، تحقیق و توسعه، فرصت های يک شهر براساس رويکرد نوآورانه پذيری : به رقابت1اقتصاد هوشمند

 .الملل اشاره دارد پذيری بازارهای نیروی کار و نقش اقتصادی شهر در بازار ملی و بین وری، انعطاف کارآفرينی، بهره

يک سطح بااليی از آموزش سازگار به شهروندان و همچنین توصیف کیفیت تعامالت اجتماعی، : به معنای ارايه 2مردم هوشمند

 .های فرهنگی، تفکر باز و سطح مشارکت شهروندان در زندگی اجتماعی است آگاهی

 مديريتدهد. سیستم  ها را مورد خطاب قرار می : به صورت خاص مشارکت شهروندان در سطح شهرداری3هوشمند مديريت

دهد. فناوری اطالعات و ارتباطات امکان مشارکت شهروندان و  گیری را می است و به شهروندان اجازه مشارکت در تصمیم شفاف

پیوسته و کارآمد  مديريتکند. با ايجاد يک سیستم  های مربوط به مديريت شهرشان را آسان می دسترسی به اطالعات و داده

 .از میان برداشته شودتواند  موانع مربوط به ارتباط و همکاری می

کند و  های غیر موتوری( حمايت می های حمل و نقل کارآمدتر )به عنوان مثال گزينه : از سیستم0حمل و نقل هوشمند

ای سوق میدهد که دسترسی شهروندان به حمل و نقل عمومی  های اجتماعی جديد را به سمت استفاده از وسايل نقلیه نگرش

شود. شهرهای هوشمند به دنبال ارتقاء  وری يکپارچه می العات و ارتباطات موجب افزايش بهرهکند. فناوری اط را تضمین می

 .حرکت و نقل و انتقال مردم، کاال و وسايل نقلیه در يک محیط شهری هستند

و  ريزی شهرهای پايدار تاکید میکند. از طريق کاهش آلودگی گو و برنامه : بر ضرورت مديريت منابع پاسخ5محیط هوشمند

تواند ارتقاء يابد. ادغام  های طبیعی شهر می ای و تالش در جهت حفاظت زيست محیطی، زيبايی انتشار گازهای گلخانه

 .کنند شهرهای هوشمند کاهش مصرف انرژی را ترويج می  شود. وری می های فناوری منجر به دستیابی به بهره نوآوری

دگی شهروندان از طريق ارائه شرايط زندگی ايمن و سالم است. شهروندان : به دنبال ارتقاء کیفیت زن1زندگی هوشمندکیفیت 

های بهداشت و درمان، مديريت الکترونیکی سالمت و خدمات  در شهرهای هوشمند دسترسی آسان به خدمات و مراقبت

 .اجتماعی گوناگون دارند
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 بعاد شهر هوشمندا -2-1

آورد، اين مفهوم را به خصوصیات و ابعاد  وشمند را به وجود میمحققان بسیاری با هدف روشن ساختن آنچه يک شهر ه

کنند. محققان بر اهمیت  اند و علت آن را پیچیدگی شهر هوشمند به عنوان يک رويکرد جامع عنوان می متعددی تقسیم کرده

های  ها، زيرساخت های مختلف )حمل و نقل، انرژی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ساختمان يکپارچگی ارگانیک سیستم

کنند. محققانی که از اين يکپارچگی شهر هوشمند  فیزيکی، غذا، آب و امنیت عمومی( در ايجاد يک شهر هوشمند تأکید می

 .تواند در انزوا عمل کند کنند، اغلب بر اين باورند که در يک محیط متراکم مانند شهرها، هیچ سیستمی نمی حمايت می

 :کنند ت يک شهر هوشمند چهار بعد را معرفی میدر تالش برای ترسیم خصوصیا

های ديجیتال و الکترونیک برای يک شهر سايبری، ديجیتال، اطالعاتی يا  عد اول: مربوط به استفاده از طیف وسیعی از فناوریب

  .محور است دانش

 .بعد دوم: استفاده از فناوری اطالعات برای متحول کردن زندگی و کار است

  ت.های شهری اس فناوری اطالعات و ارتباطات در زيرساختبعد سوم: تعبیه 

بعد چهارم: هدايت فناوری اطالعات و ارتباطات و مردم با همديگر به منظور افزايش نوآوری، يادگیری و دانش است. گیفینگر و 

 .تاند؛ صنعت، آموزش و پرورش، مشارکت و زيرساخ همکاران چهار جزء را برای شهر هوشمند شناسايی کرده

 مطالعاتی محدوده -1

سنگاپور، کشوری در جنوب شرقی آسیا و در همسايگی دو کشور مالزی و اندونزی واقع شده است. اين کشور در گذشته در 

رسما استقالل خود را اعالم کرد. اين کشور از نظر وضعیت آب و هوايی دارای شرايطی  1313استعمار بريتانیا بود و در سال 

جزو کشورهای بسیار پربارش محسوب می شود. شرايط ويژه جغرافیايی و طبیعت زيبای اين کشور يکی  گرم و مرطوب است و

 .از مهمترين عوامل موثر در گسترش صنعت گردشگری در اين منطقه بوده است

سنگاپور کشوری جمهوری است که به شهر شیر معروف است و در جنوب مالزی قرارگرفته است. سنگاپور يکی از 

میلیون نفر جمعیت هست که  5/5کیلومترمربع و دارای  531ارترين کشورهای مستقل در جهان است. کل مساحت آن پرطرفد

های بسیاری را به لحاظ تاريخی تجربه کرده  ها و آشفتگی متشکل از چینی، مااليی، هندی و اوراسیايی هست. سنگاپور تالطم

 1313بود و پس از پايان جنگ انگلستان بر آن مسلط شد. در سال  است. ژاپن در طول جنگ جهانی دوم آن را اشغال کرده

های سابق بريتانیا برای تشکیل مالزی از انگلستان مستقل شد اما بعد از دو سال به دلیل  وسیله متحدشدن با سرزمین به

گاپور ازلحاظ موقعیت عنوان يک کشور مستقل شناخته شد. سن های ايدئولوژيک از هم جدا شدند و يک جزيره کوچک به تفاوت

گونه ذخیره انرژی،  جغرافیايی و داشتن منابع طبیعی کشوری محروم است. همچنین اين جزيره فاقد منابع اساسی است و هیچ

رغم فقدان منابع طبیعی، سنگاپور در تجارت جهانی رشد بسیاری کرده  جنگل و مزارع کشاورزی در اين کشور وجود ندارد. علی

سال متوالی رتبه  3ببرهای آسیا به دلیل تجارت خارجی و سرمايه انسانی ماهر بدل شده است. سنگاپور در است و به يکی از 

بیشترين رشد  2414توسط بانک جهانی به دست آورد و در سال « وکار ترين مکان برای انجام کسب ساده»عنوان  نخست را به

های اجتماعی  های کلیدی پیشرفت ادی، سنگاپور دارای شاخصهای اقتص اقتصادی را در آسیا کسب نمود. عالوه بر پیشرفت

 (. 2411سانگ و هسئو، هست ) ...های بهداشتی، امید به زندگی و  وپرورش، مراقبت است که شامل آموزش
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 هوشمند شهر یک سنگاپور -4

ی مواجه است و دائماً در فردی هست. به دلیل اندازه کوچک اين کشور با موانع شهری متعدد سنگاپور دارای شرايط منحصربه

محیطی و رقابت اقتصادی در سنگاپور در سطح بااليی قرار دارد و بیشتر  حال سازگاری با شرايط محیطی است. پايداری زيست

از ساير شهرها در جهان هست بخصوص در شرايطی که تراکم شهری و رشد جمعیت در حال افزايش است. تراکم شهری باال 

زيست با فضای سبز مناسب و ارائه خدمات  ه مشکالتی مانند تراکم ترافیک، مشکالت در حفظ محیطدر فضای شهری منجر ب

ها نیاز به يک پاسخ هوشمندانه داشت. درنتیجه سنگاپور به دنبال يک رويکرد  گردد. مقابله با اين چالش ونقل و مسکن می حمل

وزير  اندازی بود که نخستین نخست گرفته است چشم کلکه امروز در سنگاپور ش هوشمندی شهربلندمدت و يکپارچه بود. 

ريزی در دفتر  مطرح نمود. در آن زمان دپارتمان برنامه ،اينکه سنگاپور يک دولت خودگردان شد از سنگاپور کوان لی بعد

لی را اصالح بار طرح ک سال يک 5توانستند هر  ريزی مرکزی در نظر گرفته شد و می منظور تعیین نقش برنامه وزيری به نخست

جمعیت، مراکز تجاری، مناطق صنعتی و  کنند. اين طرح به توسعه همه مناطق شهری )اعم از مناطق مسکونی پرجمعیت و کم

منظور ارائه همبستگی و ارتباطات در سراسر کشور اشاره داشت.  ونقل سريع به ای از وسايل حمل غیره( و همچنین ايجاد شبکه

د داشت ارتقای کیفیت زندگی مردم سنگاپور بود و طرح نهايی بر عرضه انواع مختلفی از هدف بعدی که طرح بر آن تأکی

های توسعه بر ايجاد سنگاپور به يک شهر پیشرفته و  برنامه 2444مسکن، امکانات تفريحی و فضای سبز اشاره داشت. در دهه 

ساله  14انداز  ی شد با اين هدف که در طی چشمانداز ، طرح جامع ملت هوشمند راه2441پررونق جهانی اشاره داشت. در سال 

 (.2415)سازمان توسعه و برنامه ريزی سنگاپور، سنگاپور به يک کشور هوشمند تبديل شود

 

 موقعیت مناسب، حوزه عملکردی مناسب  -5

ر اين راستا بود. د 2410انداز اولین کشور هوشمند جهان تحت برنامه ملی شهر هوشمند در سال  سنگاپور درصدد تحقق چشم

های بیشتر و  ها برای حمايت از زندگی بهتر، ايجاد فرصت ها و داده به دنبال استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، شبکه

ها برای  که شهرهای مختلف در سراسر جهان مفهوم شهر هوشمند را با استفاده از فناوری تر بود. درحالی حمايت از جوامع قوی

اندازش تمام کشور را در  ای بود و چشم سنگاپور دارای اهداف بلندپروازانه ،اند ی شهری تجربه نمودهها مقابله با چالش

های رو به رشد شهری مانند جمعیت سالمند، تراکم  گويی به چالش انداز شهر هوشمند سنگاپور درصدد پاسخ گرفت. چشم برمی

زندگان فناوری و کارآفرينان در سراسر جهان دعوت شدند تا در اين نفعان مختلف مانند سا باالی شهری و انرژی پايدار بود. ذی

های هوشمند با پتانسیل جهانی  حل ها و راه انداز سهیم شوند و سنگاپور به يک آزمايشگاه زنده تبديل شود و در آن ايده چشم

 (.2411)سانگ و هسئو، مورد آزمايش قرار گیرد

  داشتن زیرساخت های حمل و نقل مناسب -6

نقل  وسعه يافته ترين خدمات هوشمند در سنگاپور در بخش حمل ونقل و تحرک شهری است؛ توسعه سیستم حمل وت

بیش از ده سال است که در حال گسترش است. سنگاپور، همچنین، يک بنیاد دولت الکترونیک قوی دارد که از ( ITS)هوشمند

ات هوشمند وجود دارد که دولت سنگاپور می خواهد آن را میالدی بسترسازی شده است. طیف وسیعی از خدم 84اوايل دهه 

فراهم کند، ولی پروژه آنها تازه درابتدای راه است، چراکه بیشتر خدمات آنها )و بیشتر هم به صورت آزمايشی( به تازگی و در 

 .اوايل دهه کنونی میالدی راه اندازی شده است؛ و بسیاری ديگر در مرحله برنامه ريزی قرار دارند
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ها به اجرا گذاشت.  منظور افزايش جريان عبور و مرور و افزايش ايمنی جاده ونقل پیچیده را به سنگاپور يک سیستم حمل

اين، از  بر شده است. عالوه ونقل عمومی رايگان در پیک ساعتی در صبح انجام ونقل اقداماتی مانند حمل همچنین در حوزه حمل

کند. همچنین پورتال جامع در خدمت تمام  ها اخذ می ای، مالیاتی را از ماشین جاده طريق سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض

توانند به اطالعات ترافیکی دسترسی  سايت اين پورتال شهروندان می رانندگان و صاحبان خودرو در سنگاپور است. از طريق وب

ها  بار ترافیکی، محاسبه زمان سفر، نقشه راه و مسیر خیابانها، اخ پیدا کنند. اين پورتال اطالعاتی درباره تصاوير ترافیکی بزرگراه

توان به  تنها از طريق اين پرتال می دسترسی است. نه های موبايل قابل دهد. اين پورتال در دستگاه را در اختیار رانندگان قرار می

شان  ، فروش و نگهداری وسايل نقلیهيافت بلکه اطالعات و راهنمايی در اختیار شهروندان درباره خريد اطالعات ترافیکی دست

 رانندگان هوشمند مرور و عبور اين طريق از. اند شده نصب GPS ها با ها و تاکسی هايی در جاده دهد. همچنین دوربین ارائه می

نی از ونقل زمی اين اداره حمل بر شود. عالوه ای گرفته می دقیقه 5 فاصله هر در که هستند ای جاده های عکس مشاهده به قادر

شود اداره  ای شناسايی می که حادثه کند. هنگامی ای را رصد و مراقبت می های نظارت و کنترل، حوادث جاده طريق دوربین

دقیقه به محل حادثه برسند و خودرو را  15دارند در مدت  کند و کارکنان آن وظیفه ونقل زمینی خودروهايش را فعال می حمل

ه خارج از بزرگراه است برسانند. عالمت سرعت شما يک دستگاه هوشمند وزنده ترين محل پارک ماشین ک به نزديک

دهد و در صورت نقض محدوديت سرعت به رانندگان هشدار  الکترونیکی است که سرعت واقعی وسايل نقلیه را نمايش می

 (.2411انگ و هسئو، سها را افزايش داده است) دهد. اين امر در کنترل سرعت رانندگان مؤثر بوده و ايمنی جاده می

اندازی کرده است که اطالعاتی را در اختیار رانندگان قرار  راه 2448ونقل زمینی سیستم هدايت پارکینگ را از سال  اداره حمل

عث کاهش ترافیک برای جستجو توانند به پارکینگ دسترسی داشته باشند. اين امکانات با زمانی می دهد که در چه مدت می

منظور يافتن پارکینگ شده و موجب استفاده مؤثر از امکانات پارکینگ شده است. همچنین سیستم هوشمند، موقعیت  به

اتوبوس در  0144کند؛ بنابراين اطالعات دقیقی را در مورد رسیدن اتوبوس برای بیشتر از  اتوبوس را در زمان واقعی تعیین می

ها را تحت نظارت   اندازی کند تا در هر زمان ماشین ای را راه سامانه 2424دهد. اين کشور قصد دارد تا سال  ه میمسیر ارائ 314

وتحلیل تولید نمايد. درنتیجه اين  ها را برای تجزيه ای از داده قرار دهد. اين سامانه قابلیت اين را دارد که حجم بسیار گسترده

دقیقی بر وضعیت ترافیک در کشور ايجاد شود و تراکم ترافیک و مشکالتی را که در  شود نظارت جامع و امکان فراهم می

 (.2414)آتوريتی، ای وجود دارد ارزيابی کنند های جاده خصوص طرح

 سنگاپور هوشمند شهر در زیست محیط -7

عنوان  تقاضا برای سنگاپور بهعنوان يک کشور کوچک، زمین و منابع آبی محدودی دارد. کمبود آب به دنبال افزايش  سنگاپور به

هايش بود. تحت نظارت وزارت منابع آب چند هیئت  يک چالش مطرح بوده بنابراين سنگاپور درصدد نوآوری و توسعه ظرفیت

زيست  زيست و هیئت خدمات عمومی و آژانس ملی آب. آژانس ملی محیط اند از آژانس ملی محیط قانونی وجود دارد که عبارت

وری انرژی و ترويج بهداشت عمومی را بر عهده دارد. هیئت  وهوا و رسیدگی به مديريت زباله، ترويج بهره بکنترل آلودگی آ

 .(2411)سانگ، خدمات عمومی و آژانس ملی آب رسیدگی به مسائل و موضوعات مربوط به آب در سنگاپور را بر عهده دارد

کند.  وری آب را به مردم ارسال می های بهره ، آژانس ملی آب پیاموری استفاده از آب منظور جذب شهروندان به افزايش بهره به

دهد که  شده است که به شهروندان اين امکان را می افزاری در تلفن همراه در نظر گرفته همچنین در سنگاپور نرم

را در مصرف نشده و وضعیت پرداخت خود را مشاهده کنند و شهروندان بتوانند مصرف خانگی خود  های پرداخت صورتحساب
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آوری آب باران و همچنین  شهر فنّاوری جمع آب کنترل کنند. همچنین سنگاپور به دلیل دسترسی محدود به آب شیرين، دولت

وسیله آژانس ملی  اين، میزان آلودگی به بر زدايی روزانه تقريباً صد میلیون گالن از آب دريا را توسعه داده است. عالوه نمک

راحتی  توانند به گیرد. برای مثال شهروندان می سايت رسمی در دسترس عموم قرار می د و در وبشو زيست نظارت می محیط

 .(2411)سانگ و هسئو، صورت آنالين دريافت کنند ساعته مربوط به گزارش يکپارچه کیفیت هوا را به 20اطالعات 

 انرژی در شهر هوشمند سنگاپور -8

و دوستدار محیط زيست باشد. با حسگرهای هوشمندی که در خانه ها قرار دارد، سنگاپور هوشمند می خواهد بهره وری انرژی 

المپ ها در صورتی که کسی در خانه نباشد به صورت خودکار خاموش می شود. همچنین سیستم های روشنايی هوشمند در 

ا قابلیت های ارتباطی ادارات می تواند حرکت را تشخیص دهد و به صورت خودکار تنظیم شوند. کنتورهای هوشمندی که ب

هم به مصرف کننده و هم به  تجهیز می شوند نقشی حیاتی دردو طرفه شدن سیستم ايفا می کند. آنها میزان برق مصرفی را

 .(2412)سنسوز، اپراتور شبکه، اطالع می دهند

 سنگاپور در هوشمند شهر تکامل فرآیند -3

ها را تقريباً در تمامی  اطالعاتی پیشرفته و در حد ملی است که رايانهسنگاپور اولین کشور جهان است که دارای يک زيربنای 

ای از  های رايانه گیری شبکه کند. هدف اين طرح شکل های شغلی به هم مرتبط می ها، ادارات و مکان ها، مدارس، دانشگاه خانه

کند. هرکدام از اجتماعات و  نی میهای اجتماعی و مدنی در سطح اجتماعات محلی پشتیبا طريق خطوط تلفن است که از شبکه

شوند و امکان دسترسی اقتصادی به يک محدوده وسیعی از خدمات مثل  ها از طريق داوطلب شدن خودشان تعیین می کمیته

توانند از طريق پست  های خبری، گفتگوی الکترونیکی و اجالس ويديويی را فراهم آورند. شهروندان می پست الکترونیکی، بولتن

توانند با  ها می ها مشورت کنند. آن کی و يا قانونی با آنپزش ٔ  یکی با متخصصان داوطلب در تماس باشند و درزمینهالکترون

ها باعث  نمايندگان برگزيده خود، مقامات شورای شهر و رهبران اجتماعات ارتباط برقرار کنند. در دسترس بودن اين شبکه

های اجتماعی شده که موجب همبستگی اجتماعی بیشتر درون جامعه  الیتتر در فع اشتیاق بیشتر افراد به حضور گسترده

 (.2411)سانگ و هسئو، شود می

 استقامت سیاسی و تعامل دولت ها در سنگاپور -11

آيد. اما تولیدات داخلی کشور سنگاپور به تنهايی نقش بسیار کشور سنگاپور از نظر منابع طبیعی کشور پرمنبعی به حساب نمی

ر رشد اقتصادی آن ايفا خواهد کرد؛ به طوری که بسیاری از تولیدات اين کشور به ساير نقاط دنیا صادر می شوند. مهمی را د

  .اصلی ترين محصوالت اين کشور اغلب ماشین آالت و تجهیزات هستند

نی از اروپا و آمريکا در به طور کلی امروزه سنگاپور به عنوان يک کشور ثروتمند از نظر سرمايه محسوب می شود و سرمايه گذارا

آن سرمايه گذاری می کنند. اين کشور از نظر میزان تجارت جزو کشورهای برتر به حساب می آيد. همچنین از نظر رشد 

با  2444پس از سال  .اقتصادی و وضعیت تورم ساالنه نیز عملکرد بسیار مناسبی در بین کشورهای جهان و منطقه داشته است

صادی پیشرفته، اقتصاد سنگاپور به عنوان يکی از قدرت های اقتصادی آسیا در کنار ساير کشورها قرار های اقتاتخاذ سیاست

ق امروزه به عنوان يکی از موف اقتصاد سنگاپور .همین امر سبب شد تا کیفیت و رفاه زندگی در اين کشور افزايش يابد .گیرد

توجه کارشناسان به سیاست های اقتصادی اين کشور گرديده  شود و همین امر سبب جلبترين اقتصادهای دنیا شناخته می

محدود به آب شیرين و  است. يکی از داليل توجه به رشد اقتصادی اين کشور، عدم وجود منابع طبیعی در آن، دسترسی
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، )باتنهمچنین جمعیت کم آن بوده است که با وجود آن کشور سنگاپور توانسته است رشد اقتصادی خود را حفظ نمايد

شايد بتوان تنها عامل موفقیت سنگاپور در زمینه اقتصادی را مديريت کالن و ثبات سیاست گذاری دانست. همین امر  .(2411

در ابتدا بر  توسعه سنگاپور .سبب شده است تا امروزه سنگاپور به عنوان يکی از کشورهای توسعه يافته معرفی و شناخته شود

کشور امروزه به عنوان دومین کشور از نظر اقتصاد آزاد شناخته می شود و جلوگیری از مبنای اقتصاد آزاد شکل گرفت. اين 

فساد مالی سبب شفافیت اقتصادی در آن شده است. همچنین يازدهمین ذخاير ارزی خارجی در دنیا متعلق به کشور سنگاپور 

نده بزرگ و پانزدهمین وارد کننده شناخته امروزه کشور سنگاپور از نظر آمارهای جهانی در رتبه چهاردهمین صادر کن .است

مديريت  .می شود. همین امر سبب شده است تا تجارت در اين کشور به عنوان يکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی شناخته شود

انداز شهر هوشمند شده  های نوآوری و سازگار شدن آن با چشم سازی برنامه متمرکز اين دولت محلی باعث يکپارچه

 (. 2412و میلن،  )مازیاست

 امنیت و آگاهی سازمانی در سنگاپور -11

های  سنگاپور چندين تديبر سايبری را به عنوان بخشی از استراتژی هوشمند ملی ايجاد کرده است. براساس آن هدف از پروژه

ستراتژيک ملی بزرگ های ا های هوشمند و ديجیتال در سرتاسر سنگاپور است، ما پروژه استراتژيک ملی پذيرش همگانی فناوری

های بزرگ و  در میان اهداف اين پروژه .و اساسی را شناسايی کرديم که تالش سازمان يافته مردمی در هوشمند سازی است

 امکان را سنگاپور شهروندان به مختلف نهادهای در دولتی خدمات ئههای پرداخت الکترونیک و ارا ، دولت اجرای قابلیت مهم

به همراه داشت که دولت فعاالنه در حال رسیدگی برای  خطراتی اما بود سودمندی و راحتی برای ای وعده ها اين همه. کرد پذير

قصد دارند بوسیله اعمال نفوذ و  CSA فناوری دولتی سنگاپور و آژانس امنیت سايبری سنگاپور .کاهش اين خطرات است

ای مثل سنگاپور  ، جامعه از طريق اين همکاری با هکرها دستیابی به هکرهای داخلی و خارجی يک دولت هوشمند امن بسازند،

های  ها و سیستم هدف پژوهشگران پیدا کردن نقص امنیتی در وب سايت .دهد به تحول و دگرگونی ديجیتالی خود ادامه می

مورد سواستفاده  تواند نقايص را برطرف کند قبل از اينکه توسط عوامل مخرب دولتی مردم مدار است بنابراين فناوری دولتی می

های ديجیتال خود را کاهش  توانند خطر نقص و قطع سیستم هايی که امنیت سايبری را جدی گرفتند می فقط دولت .قرار گیرد

 اندازه همان به و صنعت پیشرفت به که است چیزی ، سايبری امنیت با همکاری زمینه در سنگاپور شرکت میٸدهند. تعهد دا

 .(1331کرد)جلیلی،  خواهد کمک سنگاپور ساکنان و وندانشهر اطالعات از حفاظت به

 ایجاد روح انسجام برای رسیدن به یک شهر هوشمند -12

 با سازگاری و دادن پاسخ برای توانايی اين است. بوده سنگاپور دولت عهده بر همیشه مشکالت، يا و استراتژيک مسائل با مقابله

 انداز چشم است، هوشمند کشور يک که ايالت -شهر انداز است. چشم شده اندهفراخو مدرن سنگاپور تاسیس زمان از تغییرات

 هوشمندانه تالش مردم، عمل ابتکار است. ارتباطات و اطالعات فناوری طريق از بیشتر های فرصت ايجاد و مردم زندگی بهبود

 در ملی برنامه دفتر الويت حوزه سه کند. می ايجاد مردم برای را نوآورانه های حل راه شهروندان و صنعت همکاری از دولت

 واضح ها چالش اين بر تمرکز داليل ها. داده و نقل و حمل سالمندان، از: عبارتند هستند سايبری امنیت پايه بر که کشور سطح

 و نهخا کار، محل در امکانات ايجاد به فوری نیاز برسد. نفر هزار 344 به سالمندان جمعیت 2434 سال تا رود می انتظار است

 تحرک های حل راه جهانی شهر يک عنوان به همچنین کند. تامین را سالمندان نیازهای تواند می که دارد وجود هابیمارستان

 طور به شود کهها میداده به دسترسی سهولت و دسترسی نهايت در احتمالی و مشکالت حل برای نیاز موجب شهری پايدار

  (1331دهد)رضايی گرگانی و همکاران،  می افزايش را گیریتصمیم بهبود چشمگیری
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 راه خلق برای همکاری در تشويق برای مردم عموم برای دولت اطالعات گذاشتن اشتراک به ابتکار اين اصلی هایزمینه از يکی

 راهمف را مختلف های سیاست و ها وزارتخانه از عمومی دسترسی دهد اجازه تا کندمی باز را خود های سیاست دولت حل است.

 گرفته قرار عموم دسترس در دولتی های داده پورتال طريق از دولتی سازمان 14 از بیش از ها داده مجموعه اين از پیش کند.

 دارند، را مشترک های حل راه ايجاد و بهبود به نیاز که دار مشکل مناطق شناسايی برای را مردم عموم توانايی هدف است.

 اين انجام با دارد. وجود نوآوری احتمال افزايش برای ريسک و آزمايش بر بیشتری تاکید رحاض حال در فرهنگ لحاظ از است.

 ابتکارعمل اصل ترين مهم از ديگر يکی توانايی توسعه دهد. ارتقا را مستقل شهروندان و مسئله حل راه تا است امیدوار دولت کار

 جديد مشاغل گذشته سال 14 طی حقیقت در است نیاز وردم جديد مهارتهای از بسیاری زياد تغییرات با است، هوشمند های

 است داشته وجود جستجو موتورهای سازی بهینه متخصصان و اجتماعی های رسانه افسران افزار، نرم دهندگان توسعه مانند

 طرح دولت منظور اين برای بود. خواهد دسترس در بیشتری آموزشی های طرح ICT های استعداد توسعه از حمايت برای که

 کرد خواهد دريافت آينده های مهارت اعتبار دالر 544 از باالتر و سال 25 سنگاپوری شهروند هر آن در که کرد اعالم را ملی

 (.2411 شود)هوئه، می افزوده منظم فواصل در و شود نمی منقضی اعتبار شود می استفاده ها دوره از وسیعی طیف در که

 نتیجه گیری  -11

يه شهرها منجربه افزايش آلودگیهای درون شهری و از بین رفتن محیط زيست شده است. آلودگیهايی که امروزه رشد بی رو

مت شهرها شده است. افزايش جمعیت شهرها و های کالبدی و اقتصادی و در نتیجه باعث به خطر افتادن سالناشی از گسترش

يست محیطی و قطبی شدن رشد اقتصادی، حرکت به جلوی شهرنشینی، تغییرات ز تغییر در هرم سنی، افزايش روند روبه

سوی الگوی شهر هوشمند را اجتناب ناپذير ساخته است. در اين راستا برای رعايت اصول شهر سالم و اکتساب به کیفیات 

تی، پردازند و عبارت اند از: عوامل اجتماعی، شهرسازی، بهداشمطروحه نیازهای جامعه، عوامل مختلفی در شهر به فعالیت می

در رابطه با شهر همچنین هدف شهر سالم تهیه نیروی محرکه برای و  يريتیمد یايی،جغرافیاسی، س ی،اقتصادی، روان شناخت

ی ت محیط زيست شهرهاست. همچنین با فشردگی در شهرها و مناسب بودن سرانهتأمین بهداشت و برطرف کردن مشکال

های ت زيست محیطی شهرها را کاهش داد. همچنین از مؤلفهشکالتوان مهای شهر میفضای سبز شهری و کاهش آلودگی

ونقل هوشمند، کیفیت زندگی و محیط  توان به اقتصاد هوشمند، مردم هوشمند، مديريت هوشمند، حملشهر هوشمند می

رکز دارد. هوشمند اشاره کرد؛ که محیط هوشمند بر جذابیت شرايط طبیعی، آلودگی، حفاظت محیطی، مديريت پايدار منابع تم

گیری لذا شهر هوشمند، شهری برای حفاظت محیط زيست، نوآوری، شتاب دهنده و عامل تغییر است و مکانی است برای شکل

 .ساله تغییرات اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژيکی شکل گرفته است 22. شهرهای هوشمند با سابقه تقريبا است توسعه پايدار

 های مختلف مبتنی بر داردهای شهر هوشمند برخوردار است، با استفاده از سنسورها و دوربینشهر سنگاپور که از باالترين استان

 IoT،های هوشمند اين شهر،  فناوری کند. نظارت می  ، بر پاکیزگی فضاهای عمومی، تراکم جمعیت و وضعیت ترافیکی

ها نظارت  و مصرف آب را در لحظه مديريت و بر آن سازد تا بتوانند مصرف انرژی، تولید زباله ها را قادر می شهروندان و سازمان

های خودران با اندازه بزرگ است. اين شهر، با  کنند. سنگاپور، همچنین در حال آزمايش خودروهای خودران، از جمله اتوبوس

توان گفت های اين شهر میاز مهم ترين ويژگی .کند خوردگان را بررسی می های نظارتی مختلف، وضعیت سالمتی سال سیستم

درصد آن به  12رود و به همین دلیل، تنها  زمین در نظر ساکنان و مقامات سنگاپوری بسیار ارزشمند به شمار میکه 

سازی وسايل نقلیه عمومی با  های حمل و نقل اختصاص داده شده است. وزير حمل و نقل شهر، به منظور بهینه زيرساخت

کار ايجاد کرده که امکان پويايی افراد سالمند و دارای معلولیت جسمی را فراهم استفاده از تکنولوژی هوشمند، ناوگانی خود
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ها از  گیرند که اين داده های عمومی برای تسهیل طراحی حمل و نقل بهره می ريزان شهری همچنین از داده برنامه .آورد می

ز سوی ديگر ا .يافت و بررسی استطريق سنسورهايی هوشمند که روی پنج هزار خودروی عمومی شهر نصب شده، قابل در

شود به صورت  ها در مراکز درمانی با مشکل مواجه می های درمانی برای افراد سالخورده، در زمانی که حضور آن امکان مشاوره

توانند هر لحظه از وضعیت جسمی خود آگاه شوند عالوه بر اين ابزارهای مجهز  اينترنتی فراهم آمده و در نتیجه کهنساالن می

به اينترنت اشیا که روی لباس سالمندان قابل نصب است پیشرفت بیماری در آنان را هر لحظه به مراقبان سالمت هشدار 

 . کند دهد و آنان را ملزم به ارائه خدمات الزم می می

در تالشند شهروندان را به اتخاذ روش  مصنوعی هوش و اشیا اينترنت های تکنولوژیمقامات ارشد سنگاپور با استفاده از 

هزار از کارشناسان هوش مصنوعی در حال آموزش اين  12وشمندسازی سبک زندگی سوق دهند. هم اينک بیش از ه

تکنولوژی به دانشجويان و ساير افراد عالقمند هستند. اين اقدامات شهروندان را به داشتن يک هويت ديجیتالی ملی تشويق 

مديران شهر سنگاپور از طريق  .آورد ها فراهم می ر روزمره به آنکند و تمام امکانات را برای آموزش ديجیتالی شدن امو می

اند که شهروندان را در قلب تمام  رو به وجود آورده های داده محور و مبتنی بر تکنولوژی، يک اکوسیستم هوشمند پیش نوآوری

 .سازی شهر قرار داده است فرآيندهای هوشمندسازی و ديجیتالی

 پیشنهادها -14

کاهش اثر جزيره گرمايی شهری )که  جهت به سازی جريان باد و افزايش دما در سطح شهر ای برای شبیه ايانهسازی ر دلم -1

 .شود( ها باعث گرم شدن مناطق شهری بیشتر از محیط اطراف می های انسانی و سازه به موجب آن فعالیت

آوری زباله  ای استفاده از کامیون برای جمعدر واقع به ج های مختلف؛گسترش سیستم هوشمند جمع آوری زباله در محله -2

دهد و  که چندين بلوک را سرويس می منتقل می شودای  ها را از طريق سیستم پنوماتیک به محفظه از هر بلوک، همه زباله

 .کند کامیون حمل زباله هر از چند گاه زباله را فقط از آنجا جمع می

 شهر و ساختمان های مسکونی به منظور کنترل میزان مصرف انرژی هوشمند سازی سیستم های تهويه مطبوع در سطح -3

 توجه ويژه برنامه ريزان به اصول طراحی سبز و فن آوری هوشمند سازی ساختار شهری -0

استفاده ازتکنولوژی هايی با تکیه بر انرژی پاک مانند وسايل نقلیه الکتريکی و فراهم آوردن ايستگاه های شارژ مربوط به  -5

 سايل قلیه در سطح شهر  اين و
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Abstract 

Cities are inherently complex (and interrelated) challenges that can only be addressed through a systematic 

approach. Singapore is one of the countries whose rapid slope in the path of economic development has always 

been the focus of economists and politicians. While many cities around the world are experimenting with the 

concept of smart city and using technologies to target a wide range of urban challenges, Singapore has a more 

ambitious and comprehensive vision. Singapore is still in the early stages of building a unique version of Smart 

City. Although a number of different super-projects in recent years have introduced optimization policies for IT, 

the smart city initiative stems from the smart nation's perspective. These measures encourage citizens to have a 

national digital identity and provide them with all the facilities to be educated in the digitalization of everyday 

life. Through data-driven and technology-based innovations, Singapore city managers have created a leading 

intelligent ecosystem that puts citizens at the heart of all of the city's smartening and digitization processes. 
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