
 

 

 

 

 

 پژوهشی -فصلنامه علمی

 ای ریزی منطقهجغرافیا و برنامه

 1401، زمستان 49، شماره 12 دوره

 141-156صص: 

 

 

 

 

 

تدوین مدل مفهومی بازآفرینی نوآورانه شهری در تعامل با شهر 

 ( 2020-2010هوشمند: با استفاده از روش فراترکیب ) 
 زادیان نقشی ساناز

 ایران  تهران، اسالمی،  آزاد دانشگاه  تحقیقات، و  علوم  واحد معماری، و  هنر عمران، دانشکده  شهرسازی، دکترای دانشجوی 

    1رفیعیان مجتبی

 ایران  تهران،  مدرس، تربیت  دانشگاه  معماری، و  هنر عمران، دانشکده  شهرسازی، گروه  استاد

 زرآبادی سعیده زهراسادات

 ایران  تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه  تحقیقات،  و  علوم واحد  معماری،  و  هنر عمران،  دانشکده  شهرسازی،  گروه  دانشیار

 ماجدی  حمید

 ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه  تحقیقات،  و علوم  واحد  معماری، و  هنر عمران، دانشکده  شهرسازی، گروه  استاد

 چکیده  
همیشه  باز آفرینی شهری از ابتدای ظهور سعی داشته خود را با برنامه ریزی و استراتژی های توسعه تطبیق دهد. بر این اساس  

ها و سیاستهای شهرسازی تئوری  تاثیر  پیشرفت    بوده.  تحت  با  نوظهور همگام  های  برنامه  و  نظریه ها  از  پذیری آن  تاثیر  لذا، 

نشان نوآوری  فرآیندهای هوشمند سازی و  اولیه خود است  دهنده   دانش،  مفاهیم  نوآورانه  بنابراین،  .  تغییراتی در  آفرینی  باز 

با تحوالت   نوآوری و رشد هوشمند شهری همگام  تعامل فرایندهای تصمیم گیری، مدیریت، سیاستهای  بر  شهری استداللی 

جهانی میباشد. از آنجاییکه، باز آفرینی شهری بیشترین تمرکز خود را بر ساماندهی بافتهای فرسوده و رها شده شهری قرار داده  

حیث،    این   از توانایی پاسخگویی به نیازهای جامعه مطابق با استاندارهای نوآورانه و رشد هوشمند را ندارد.    لذا، ،چنین سیاستی

سیاست به  استناد  با  مطالعه  شهری  این  آفرینی  باز  مفاهیم،    های  ارتباط  بر  تأثیرگذار  های  و شاخص  ها  مؤلفه  بر  تمرکز  با  و 

منبع علمی از    181لذا،    نه مبتنی برتعامل با شهر هوشمند استخراج کرده است. چارچوب یکپارچه ای را برای باز آفرینی نو آورا

با استفاده از روش متا سنتز تجزیه و تحلیل گردید.    35طریق روش مرور سیستماتیک مورد مطالعه قرار گرفت که   مورد آن 

کمک   با  نوآورانه  شهری  آفرینی  باز  که  داد  نشان  تحقیق  های  ش   4یافته  استخراج  اجتماعیمؤلفه  همکنش  فرهنگی؛ -ده: 

مدیریت منابع مالی؛ دانش و آموزش محوری؛ مدیریت جامعه هوشمند چارچوب یکپارچه ای را مفهوم سازی کرده و نشان  

بوده، شهری  پیشین  های  گذاری  سیاست  و  ریزی  برنامه  دانش  از  برتر  راهبرد  یک  طریق   که  میدهد،  اقدام  از  های  اولویت 

اهبرد اجرایی شده، و با تمرکز قدرت اجرایی بر روند تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی و بر اساس  دستیابی به اهداف این ر

مفاهیم نوآوری، تدوین برنامه ها و طرح های اجرایی هوشمند میتواند درراستای توسعه و بهبود جامعه نوآور، توسعه دیجیتال و  

 ریزی خالق تحقق یابد. دانش ، ،همگرایی نوآوری های هوشمند و فرصتهای برنامه 
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 مقدمه

 قلب  در  (Huston et al., 2015) .دارند  قرار  اقلیمی  اغتشاشات  و  اقتصادی  ساختار  جمعیت،  رشد  فشار  تحت  شهرها

  فرا  رویکردهای  ،  پیچیده  های  چالش  حل  راه  که  دارد  وجود  شناخت  این  اجتماعی  اکولوژی  ابتکارات  از  بسیاری

  که   است  استراتژی  نیازمند  چالشها   با  مقابله  ،  بنابراین (Pires et al., 2018) .است  سیاست  با  شده  ادغام  ای  رشته

  های   استراتژی  و  زیرساختها  سازی   یکپارچه   نوآوری،  بر   تمرکز  با  تا   کند  فراهم  شهر  تغییرات  برای   جامعی  فرایند

 ،   نوآور  مراکز  توسعه  در  فرایندی  بازآفرینی  بنابراین،.  بپردازند  داخلی  مناطق  و  شهرها  شبکه  تقویت  به  مکانی  پایدار

 ;Aboelnaga et al., 2019) .دارد  کل  یک  عنوان  به  را  جوامع  هوشمند  رشد  بر   تمرکز  روند  در   ای  کننده  تعیین  نقش

Fuentes & Torre, 2017) ،و   چالشها  با   مواجهه  در  که  است   مطرحی  های  سیاست  جامعترین  از  یکی  همچنین  

  نتیجه   که  شده،  ظاهر   پیچیده  و  مبهم  اصطالحی  با"   نوآوری  اکوسیستم  ،  اخیراً.  میکند  عمل  شهرها  ناکارآمدی

  فناوری  طرفی،  از (Spena et al., 2016) .میباشد  باز  های  اکوسیستم  و  اکوسیستم  خدمات  نوآوری،  های  استراتژی 

  مزایای   به  دستیابی  برای   مناسب   بالقوه  بطور  و.  هستند  ضروری  روزمره  فعالیتهای  برای  ارتباطات   و  اطالعات

 میشوند  تلقی  فناوری  و  شهروندی  متقابل  روابط  شهروندان،  زندگی  کیفیت  بهبود  برای  کلیدی  و  اجتماعی  اقتصادی،

(García-Fuentes et al., 2017) در   تا  میکند  فراهم  مردم  برای  را  هایی  مکان  نوآوری،  فضاهای  راستا،  این  در 

  شهرهای   در  دانش  و  محور-مکان  توسعه  های  استراتژی  با  نوآوری  مناطق  بنابراین،  کنند  همکاری  خالقانه  فعالیتهای

  موبایل   فناوری  امنیت،  اجتماعی،  فرهنگی،  جمله  از  هایی  چالش  فضاها،  این  به  عالقه  افزایش   با.  شدند  ظاهر   مختلف

  بازآفرینی   مفهومی  مدل   مطالعه،  این (Morisson & Bevilacqua, 2019).است  گرفته  قرار  توجه  مورد  ها  رسانه  و

  آفرینی باز طرحهای فاکتوراصلی  عنوان  به شهر  سازی هوشمند  فرایند   که میکند  معرفی  را شهری  هوشمند ی  نوآورانه

  دو  های  شاخص  و  ها   مؤلفه  تحلیل   و  تجزیه   بر  لذا   کرده  عمل  شهری   سیاستهای  و  ها  برنامه  در   آورانه  نو   رویکرد  با

 دو  مفهومی  ارتباط  در  نقاطی  میتواند  آنها  نتایج  بررسی  و  جهانی  تجربیات  نمونه  بر  مروری.  است  شده  تمرکز  رویکرد

  کاسادوال:  نماید  روشن  تحقیقاتی  مطالعات  نوآوری  اکوسیستم  و  بازآفرینی  های  برنامه  و  ابعاد  مبنای  بر  را  رویکرد

  که   ،  هستند  فضایی  درون  غالباً  کنند  می  استفاده  نوآوری  فضاهای  و  مراکز  از  که  نوپا  کارآفرینان  میکنند  بیان(   2018)

  (Skunkworks)  مکانها،  این  از  فرار  برای.  دهند  ارائه  مشابهی  رویکردهای  و  ها  ایده   دارند  تمایل  همفکر  افراد

  اکوسیستم    دیگر  فضاهای  کاربران  تا  کند  می  استفاده  اجتماعی  های  شبکه  تحلیل  و  تجزیه  از  که  ابزاری  شده،  طراحی

  پیوسته  بهم و چندگانه زمینه  یک در را   یادگیری و دانش  مکانیسم(  2014)  اسپینا.. کنند کشف  را  خود شهر نوآوری

  زمینه   یکپارچگی  نتیجه.  میدهند  پیوند  بهم  دانش  مختلف  اجزای  با  را  عمل  بر  مبتنی  یادگیری  مقاله  این.  کردند  بررسی

(  2019)   موریسون  ارنولد.  میباشد  نوآوری  اکوسیستم  یک   ایجاد  یادگیری،  های  مکانیسم  شبکه  ایجاد  نوآوری،  دانش

  ارائه  مقاله  این  هدف.  شوند  می   اجرا  شهرها  در  بازآفرینی  های  استراتژی  عنوان  به  نوآوریها  کند،می  استدالل 

  همکاری  تولیدی،  استراتژیک،  بعد  چهار  با  نوآوری  مناطق  مطالعه  این  در.است  نوآوری  مناطق  تعریف  برای  چارچوبی

  قرار   هدف  را   نوآوری  مناطق   ایجاد(    2020)   جیانولی. اند  شده  طراحی   هماهنگ،  قوی  رهبری   یک  تحت  خالقیت،  و

  عدم  پروژه،  این  ابتکاری  ویژگی.  کنند  ایجاد   اشتغال   جدید،  های  فناوری  و   دانش  اقتصاد  بر  تمرکز   با   بتوانند  تا   دادند،

  معرفی  اجتماعی  نوآوری  مدل   یک(  2018)   انچیتی  اندریا .  است  جدید  های  فناوری  با  سازگاری  لزوم  و  اطمینان
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  اجتماعی   نوآوری  اصلی  هدف   داد  نشان  تحقیق  های  یافته.  شود  می  اجرا  محلی  شهری  بازآفرینی  طریق   از  که  میکند،

  .است  اجتماعی  نیازهای  به پاسخگویی انگیزه با نوآورانه خدمات و ها فعالیت تحلیل  بلکه نیست، سود بازآفرینی در

  نوآورانه  بازآفرینی  ادبیات

  فراهم  را   نوآوری   به  دستیابی  برای  مکانی   زمینه  تنوع،  مزیت  با   و  شده  پویا   نوآوری،  و  دانش  اجتماعات   شهرها،

 (Casadevall et al., 2018; Cunha & Selada, 2009).است  شهری  جدید  های  سیاست  بنابراین،نیازمند.  میکنند

  و  نهادی  ،  اقتصادی   اجتماعی،  زیست،  محیط  ابعاد  با  پایدار  توسعه  های   چالش  به  پاسخی  شهری  آفرینی  باز  اصول 

 ,Aboelnaga et al., 2019; Allam & Newman).میباشد  پایداری  بهبود  و  مشکالت  حل  دنبال   به  جامع  عملی

  گیرندگان   تصمیم  هنجاری   چارچوب  و  فراهم  را  بازآفرینی  فرایندهای   تکامل   امکان  انطباقی  حاکمیت  اهمیت (;2018

  مختلفی  های  زمینه  در  و  شده  تبدیل  پذیر  انعطاف   رویکردی  به  لذا،.  میکند  پشتیبانی  شهری  های  پروژه  مدیریت  در  را

. است  سیاسی  استقالل   افزایش   دنبال   به  ساختاری  پشتیبانی  با  ترکیبی،  رویکرد  این.  دارد  هماهنگی  نهادی   تنظیمات  با

  سلسله  ساختار.  میبرد  بهره  ابعاد  همه  در  توسعه  از  که  میآورد  بوجود  نوآوری  مناطق  در  موثری،  سازگاری  بنابراین

  می   بر  در  را  مناطق   تمام  که   سطحی  متروپولیتن  میباشد؛  بازآفرینی  روند   به  نزدیک  که  منطقه :  سطح  سه  با  شهر  مراتبی

  متصل  را  شهری  مناطق  بنابراین، .  میشود  مشخص  میدهد،  اتصال   هم  به  را  اقتصاد  جهانی  شبکه  که  شهر  شبکه  و  گیرد؛

  فرهنگی؛  میراث   و  ها   زیرساخت  کالبدی،  های   جنبه  با  فیزیکی:  مقیاس  پنج  کند،  می  ترغیب   یکدیگر  با   رقابت  به  و

 & Gianoli)  محلی؛  جامعه  در  تحول   تأثیر :  اجتماعی  مشاغل؛ Tگذاران  سرمایه   جذب  و  اقتصادی  فعالیت:  اقتصادی

Palazzolo Henkes, 2020) نگهداری  و  حفظ:  محیطی  زیست (Aboelnaga et al., 2019) محرکه :  فرهنگی  نهایتاً  و  

  های  مکانیسم   لذا،.  است  متکی  دانش  مختلف   های  زمینه  به  نوآوری.  میشود  اعمال  مداخالت   در   توسعه،  اصلی 

  های  پایه  اجتماعی   های  سرمایه  و  فرهنگی-  اقتصادی  تعامل   نوآوری،  و  فرهنگ  همبستگی  یادگیری،  دانش،  فرهنگی 

  حوزه  که.  میشوند  حمایت  " رهبری  پیوند"  با   سیاسی  و  اداری   نوآوری.  میباشند  نوآوری  اکوسیستم  پایداری  اصلی 

  پیچیده،  رویکردی(ANECHITEI, 2018)  .میکند  متصل  هم  به  منابع  و  ها  ایده  افراد،  پیوند  با  را  نوآوری  و  سیاسی

   تا  میباشد  بازار  قضاوت  و  دانش  دقیق  هماهنگی  مستلزم  آن  ارزیابی  لذا،.  است  تغییرات  معرض  در  و  خطر  پر  نامنظم،

 ;Hashim, 2010; Kudryavtseva et al., 2015).گیرد  شکل  نوآورانه  اقتصاد  پویای  توسعه  و  کم  محدودیتها

Rosenberg, 2009;) های   برنامه  برای  را  زمینه  تا  میدهید  ارتقا  خود  های  زیرساخت  در  را  مشارکتی  نوآوری  شهرها  

 را  آن  از(Schaffers et al., 2012)  ای  گستره  نوآور،  های  فضا  تقاضای  هنگام  شهری  نواحی   لذا،.  کنند  فراهم  ابتکاری

  پوشش  اقتصادی  اهداف  برای  را  نوآور  و  خالق  ای  جامعه  و  هوشمند  کارآفرینی  مشارکت،  که  میدهند  تشکیل

 نوآوری،  الگوی  با  هوشمند  نوآوری  قطب  به  شهر  تبدیل  بنابراین،  (Casadevall et al., 2018; Hashim, 2010).دهند

 ,Hashim)     .میباشد (ICT) ارتباطات  و  اطالعات  فناوری   زیرساخت  همچنین  تحقیقاتی  بودجه  آموزش،  کیفیت

  توسعه   محرک  و  منتفع،  جهانی  بازارهای  از  بوده،  نوآوری  اکوسیستم  تولید  مؤلفه  دیجیتال   های  آوری  فن  (2010

  وکشف   اطالعات  یافتن  دانش،  گسترش  برای  ابزاری  اجتماعی  های  شبکه  همچنین،.  است  اقتصادی  و  اجتماعی

  یافته  توسعه  و  ساختار  گرفته،  شکل  نوظهور  مفهومی  عنوان  به  "نوآور  شهری  های  سیستم" .  میباشند  نوآور  فضاهای

  کاربردهای   و  آینده  نیازهای  ارزیابی  بر  مبتنی  "هوشمند  شهرهای"  ریزی   برنامه   های  استراتژی  تدوین  آن  هدف  که
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  باز،  نوآوری   اکوسیستم  مفاهیم  در  تغییراتی  مبنای  بر  نوآوری  از  جدیدی  درک  ها  استراتژی   این  هستند،"نوآورانه

  رشد  و  نوآوری  فضاهای  گیری  شکل  جهت  و  میدهد،  شهروندان  توانمندسازی  و  جهانی  نوآوری  های  زنجیره

  در  (Markatou & Alexandrou, 2015; Schaffers et al., 2012; Sussan & Acs, 2017) .یافته  تمرکز  هوشمند

  محیط -اجتماعی  برخی،  بوده  آوری  فن  پیشرفت  اساس  بر  سیاسی  های  نوآوری  برخی  گذشته،  شهری  های  سیاست

  های   فرصت  برخی) (ANECHITEI, 2018; roberts, p ; sykes, 2000)زندگی  کیفیت  بهبود  هدف  با  گرا  زیست

  های   فرصت  فنی،  توانمندی  تغییرات  که  حالی  در  شده  حاصل  اجتماعی  عدالت  های   بحث  اتخاذ  از  اقتصادی

  (roberts, p ; sykes, 2000)اند  بوده  شهری  پیشرفت   مقیاس   و  سرعت   در  مهمی   عوامل   اجتماعی   آگاهی  و   اقتصادی

  پیشرفت  و  اقتصادی  رونق  و  است،  نوآوری  انگیزه  مستلزم   رفاه  حفظ  و  واقعیت  به  طرح  از  جامعه  تبدیل  ،  بنابراین

  و  شهری  آفرینی  باز (Hsiao & Hsiao, 2014) یابد  می  تحقق  هوشمند  و  نظری   سیستماتیک،  نوآوری   با  اجتماعی 

  میباشند چالشهایی دچار اجرایی  اشتراکات و مفاهیم اتصال   در اما میکنند، دنبال را مشترکی اهداف نوآوری  اکوسیستم

  نو   و  هوشمند   شهر  کننده  فعال  و  خاص  اقدامات  به  میدهدکه،  پوشش  را  شهری  ارتقاء  فرایند  پیشنهادی   مدل  بنابراین،

  انقالبی   ماهیت  از  گیری  بهره  آنها  توسعه  هستند،  محور-مکان  شهری  های  سیاست  نوآوری  مناطق.   است  مرتبط  آور

  ،  اقتصادی  و  اجتماعی  رشد   به  عنایت  با  لذا.  میباشد  دانش   اقتصاد  در  نوآوری  مکان  بعد  و  اطالعات  های  فناوری

 .(ANECHITEI, 2018)گردیده مبدل   فرصتها توسعه به و کرده، پیدا  اهمیت نوآوری  های اکوسیستم  کارآمدی

 پژوهش  شناسی روش

  ارائه   مختلف  های  مدل   و  ها  چارچوب  ترکیب  و  تفسیر،تبدیل  مقایسه،  به  سنتز  متا  روش  از  استفاده  با  پژوهش،  این  

  بازآفرینی   از  جدیدی  درک  و  مفهوم  ارائه  دنبال   به   و.  میپردازد  قبلی  تحقیقات  از  حاصل  کیفی  های  یافته  در  شده

  فرآیند   یک به  سنتز  متا. میباشد  آن مفهومی چارچوب و  عناصر  ارائه  و هوشمند شهر با  تعامل  بر مبتنی نوآورانه شهری

 و  سیستماتیک   بررسی  همچنین  و  جدید   و  یکپارچه  تفسیری  ایجاد  آن  هدف  که   دارد  اشاره   علمی  تحقیق   محصول   و

  یافته  از  تفسیری  ادغام  یک  واقع  در.  میباشد  کیفی  مطالعات  های  گزارش  در   مشابه  و  مرتبط   موضوع  با  ها  یافته  ادغام

  خانواده  کیفی،  تحقیق  سنتز  های  پروژه.  میدهد  ارائه  کیفی  تحقیقات  زمینه  در  را  ارزشمندی  بینش  که  است،  کیفی  های

  به   منتهی  سنتز   فرا  مطالعات  نتایج  میباشد   توصیفی-اکتشافی  که   میگیرند   بر  در  را   شناختی  روش  رویکردهای   از  ای

  های   ونظریه  عملیاتی  مدلهای  ظهور  و  دانش  موجود  حالتهای  پاالیش  در  نتایج  و  الگوها  مفاهیم،  سازی  شفاف  ایجاد

 & Campbell et al., 2003; Chrastina, 2018; sandelowski, M., Barroso, J, 2007; Walsh) .میشود  جدید،

Downe, 2005; Zimmer, 2006) توجه  با  پژوهش   سواالت  تنظیم  نخست   گام  در.  است  مرحله   6  شامل  مطالعه  این  

  موجود  منابع  در  تحقیق  سنجی   کیفیت  مطالعات  تطبیق  دوم   مرحله.  گردید  انجام  شده  تعیین   پیش  از  منطق  و  هدف  به

  پایگاههای   کمک  با  مختلف  های  مجله  در  شده  منتشر  مقاالت  جستجوی  به  مند،  نظام  طور  به  مرحله  این.  میباشد

  جهاد  علمی  اطالعاتی  مرکز   پایگاه:  شامل  که  پرداخته،  گوگل  محوریت  با  جستجو  موتورهای   و  ها  داده  اطالعاتی

  ، Ensani.irانسانی  علوم  جامع   پرتال   ،Noormags.irنور   تخصصی   مجالت   پایگاه  ،Sid.ir دانشگاهی 

www.Sivilica.com ،  Magiran.com Elsevier.com،  Scincedirect.com،  Springer.com،  Scopus.com میباشد  .

  تر   جزئی  سپس  و  کلی  بصورت  ابتدا  در  فرایند،  در  شده  استفاده  کلیدی  واژگان  و  مفاهیم  ترین  مهم  از  برخی  درادامه

 واژگان،   این  از  برخی.  است  بوده  برخوردار   باالیی  اهمیت   از  آن  در  دقت  که  گرفتند  قرار  جو  و  جست  مورد
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.  میباشند  هوشمند   شهری  آفرینی   باز   و  نوآورانه  آفرینی  باز  شهری،  آفرینی   کار   اکوسیستم  شهری،  نوآوری  اکوسیستم 

-2020)زمانی بازه -1:ورودی معیارهای  به توجه با علمی تحقیقات  منابع  و گزارشها  بازیابی و غربالگری  سوم مرحله 

  و   استخراج  پژوهش؛  هدف  با  موضوعی  ارتباط  -4  کیفی؛  غیر  و  مروری  مطالعات  حذف  -3  علمی؛  اعتبار  -2  ؛(2010

  معیارهای   به   توجه  با  مرحله  چندین  بوده  مطالعه  181  شامل   که   منتخب  مطالعات  اساس  بر   کیفی  اطالعات  ارزیابی

  مقاالت   اطالعات،  نقص  تکراری،  عوامل  براساس  مقاالت  بازبینی،  از  مرحله  هر  در  و.  قرارگرفتند  بازبینی  مورد  فوق

  موضوع  با  مرتبط  غیر  یا  و   کمتر  ارتباط  دارای  که  مواردی  و  بررسی  کیفی   غیر   مقالت  و  پژوهش  موضوع  با  مرتبط  غیر

  موضوع  راستای   در  مطالعه  35  نهایت  در  و  شدند   گذاشته   کنار   و  حذف  ترکیب  فرا   فرایند  و  ها   بررسی   دایره   از   بودند

 .گرفتند قرار پذیرش مورد اصلی   مراحل انجام  برای مطالعه  ابزار  عنوان  به پژوهش هدف و

 ( کتاب مقاالت  و  ها  کتاب  ها،  نامه پایان  مجالت، ) تحقیق  منابع فراوانی . 1شکل

 
 (1400نگارندگان، های یافته: )ماخذ 

  رویکرد  زیراکه،(  1)شکل  .باشدمی  معتبر  مجالت  های  نامه  پایان  و  مقاالت  شامل   پژوهش   مورد  اطالعات  منابع 

.  است  بوده  مرتبط  های  مقاله  و  متون  های   یافته  و  تحلیلی  بررسی  و  محتوا  تحلیل  از  استفاده  با   کیفی  غالب  تحلیلی

(  پاراگراف   یا  سطر  عبارت،)  معنایی  واحدهای   اساس   بر  شده  تایید   منابع  از   باز   کدگذاری  مرحله  این  در  چهارم   مرحله 

  پژوهش  مفهومی  و  معنایی  روند  اشباع  تا  کدگذاری  روند  و  گردید،  انجام  نتایج  و  ها  بحث  ها،  چکیده  بر  تمرکز  با

  پنجم  مرحله  گردید  بندیدسته  فرعی  و  اصلی  هایمقوله  قالب  در  که  شد  شناسایی  کد  73  راستا  این  در.  یافت  ادامه

  این  بین  تمایزات   و  تشابهات  کشف   به  کلیدی   مفاهیم   شناسایی   بعد  مرحله،   این   در  میباشد   تحقیق  های   یافته  سنتز 

  یکدیگر  به   معنایی  نظر  از   که  مفاهیمی  و.  گرفت  قرار   تحلیل  و  تجزیه   مورد   آنها   معنایی  قرابت  و  پرداخته  مفاهیم

 در  و  شناسایی  مشترک  و   مشابه  مفاهیم  با  مرتبط  های  زیرمجموعه  بنابراین .  شد  گرفته  قرار   دسته  یک  در  بودند  نزدیک

 و  شده  مقایسه  یکدیگر  با   معنایی  و  همپوشانی  نظر  تراز  جزئی  مفاهیم  محوری،  کدگذاری  روش  از  استفاده  با  نهایت،

  چارچوب  یک  به   تا  میباشد  تحقیق  های  یافته  سنتز   ارائه  ششم  مرحله  در  نهایت  در.  گردید  استخراج  اصلی  های   مقوله

 .شود منجر  پژوهش های مولفه و  ها ،شاخص ازمفاهیم  یکپارچه

 پژوهش  های  یافته
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  4  اساس  بر  "هوشمند  شهر   با  تعامل  بر  مبتنی  نوآورانه  شهری  بازآفرینی"  پژوهش  های  یافته  استدالل   بخش،  این  در

  هوشمند   جامعه  مدیریت   و  مالی  منابع   مدیریت  محوری،  آموزش   و  دانش  فرهنگی، -اجتماعی   همکنش:  اصلی  مولفه 

  شهری   های  طرح  و  ها  برنامه   اصول   بر  حاکم  قوانین  و  مالحظات  اساس  بر  ها  مولفه  استخراج.میباشد  توصیف  قابل

 .باشندمی

 فرهنگی-اجتماعی همکنش. الف 

 روابط  آن  حساسیت  عمده.  است  تاثیرگذار  نوآورانه  آفرینی  باز  بر  مستقیم  غیر  و  مختلف  زوایای  از  مولفه   این

  همکاری   با  تعاملی  ظرفیتهای  از  استفاده  "شهروندی  حقوق  درتحقق  مردمی  مشارکت  ".  میباشد  فرهنگی  و  اجتماعی

  زمین   ناسازگار  های  کاربری  اراضی،  مدیریت  جدید،  ساختارهای  در (Dobson & Jorgensen, 2015)کنشگران  میان

  افزایش  با  همراه  فقر  کاهش (Aboelnaga et al., 2019)محیطی  زیست  و  اجتماعی  های   محدوده  بر  آن  تأثیرات  و

 ,Fortunato & Alter ;).میباشد  مؤثر  مشارکت  در  محله  اقتصادی  رشد  و  زندگی  محیط   بهبود  اجتماعی،  انسجام

2015; Taylor & Hochuli, 2015) "فرهنگ  در  عمیقی  نقش  آورانه  نو  کارآفرینی   "محله   فرهنگی  امکانات  باالبردن  

  بافت   جوامع   سنت  حفظ  اجتماعی،  همگرایی   بهبود.  دارد (Roundy, 2017 ) محلی  جوامع   انسجام  و  محلی

  و  ها  ارزش  ترویج  برای  ابزاری  و  فرهنگی  چند  مراکز  ایجاد  در  مؤثر  محرکهای  ،(Kaltenborn et al., 2017)قدیم

  مردم   توسط  مستقیم  حمایتی،  خدمات  برخالف  فرهنگی  خدمات .  میباشند (ANECHITEI, 2018)محلی  هویت

 در  مردم  مشارکت" (Plieninger et.al, 2013).گردد  حمایت  فرهنگی  خدمات  تشویقی  ابزارهای  باید  و  میشود  تجربه

  خدمات   مشارکتی  عملکرد  و  دارد  بستگی  افراد  اتحاد  و  پیوند  به  محله  یک  هویت  "زیست  محیط  از  حفاظت 

  سوق  مشارکت  از  سطوحی  سمت  به  حاکمیت  قبلی  های  مدل   از  را  شهری  ریزی  برنامه.  میکند  برآورد  را  اکوسیستم

 و  مشارکت" (knuuttila Johannes Jussi, 2018 ) .میکند  برجسته  رفاه  برای   زیست  محیط  فرهنگی  مزایای  و.  میدهد

  دانش  متخصصان،  دولتی،  بخشهای  جوامع،  غیررسمی  مداخالت   " محلی  های  توسعه  جهت   در   مردم  گیری   تصمیم

  است  مشترک  مسئولیت  یک   نگهداری  لذا،.  میدهد  ارائه  مقاوم  شهری  محیط  برای  را  مشارکتی  تهای  مهار  و  تخصصی

 و  محالت  زیربنایی  مشکالت  و  مسائل  حل" .(Sader et al., 2019 ) میکند  ارزیابی  را  جامعه  و  مشاغل   بین  تعامل  و

 ,owoade )خصوصی  بخش  از  حمایت   و  محیط  احیاء   در   دولت  نقش "محلی دولتهای توسط مشورتی  مکانهای   ایجاد 

2016; Roundy, 2017)،  بخشی  مدیریت   های   شیوه تحول  و  مردم نهادها،  بین  همکاری   بنابراینMuñoz &) Cohen, 

  شاخص   اساس  بر  سازمانها  مدیریت  یکپارچگی.  میباشد  نقش  این  از(  1396,  آیدغمیش  محمدی  و  رفیعیان;  2016

  هنجاری،   چارچوبی  هم  و  بازآفرینی،  فرایندهای   تفسیر  در   تحلیلی  چارچوبی   هم  انطباقی   حاکمیت  و  شورایی   علمی،

  (Gianoli & Palazzolo Henkes, 2020) .میکند راهنمایی ها پروژه مدیریت در را محلی  گیرندگان تصمیم که

 فرهنگی -اجتماعی همکنش   مولفه منابع   و مفاهیم بندی دسته ها، شاخص .  1جدول

 شاخص دسته بندی مفاهیم   منابع

/(Aboelnaga et al., 2019 ) 

(ANECHITEI, 2018) / /(Roundy, 

2017) / 

(Taylor & Hochuli, 

2015)/(Fortunato & Alter, 2015 ) 

تعامل و تشریک مساعی؛ مدیریت پایداری زمین؛  

 انسجام اجتماعی؛ افزایش و محرومیت فقر کاهش

 محله اقتصادی زندگی؛ رشد محیط اجتماعی؛ بهبود

مشارکت مردمی درتحقق حقوق  

 شهروندی

(ANECHITEI, 2018)/(Kaltenborn 

et al., 2017 ) 
باالبردن امکانات فرهنگی محله  با  ایجاد مراکز  الق فرهنگی ؛آفرینش صنایع و مکانهای خ
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 (1400مأخذ: )یافته های نگارندگان 

  " .میباشد  مدنی  جامعه  دانش  بر  گذار  تاثیر  آموزشی  عملکردهای  ارزیابی  هدف:  محوری  آموزش  و  دانش  مؤلفه -ب

  مردم  جذب  در  موفق  جامعه  با  تعامل  سیاست  و  اقتصادی  توسعه  رسمی  آموزش  و  تعلیم  "جامعه   افراد  دانش  ارتقاء

 جوانان،   اجتماعی  ورود   و  توسعه  را  نوآوری  های  فرصت  دانش،  گسترش  و  یکپارچگی  ایجاد،  "آموزش".  است

 ,.ANECHITEI, 2018; Fortunato & Alter, 2015; Spena et al) تحصیل  ترک  کاهش  مدرسه،  عملکرد  افزایش

  برای   چارچوبی  دانش  مدیریت  سیستم  "پذیر  آسیب  افراد  برای  محور  مهارتی  فعالیتهای  انجام".میکند  قوی  را   2016

  می   پایدارتر   گیری  تصمیم  اجماع  و  میباشد،  جامعه   در  دانش   سطح  افزایش  و  تعارض  کاهش   و  توانمندسازی 

 ,Muñoz & Cohen) و مهارت  مردمی  مشارکت   و  گذاری  سرمایه موفق،  تجاری  مدل  (Dogruyol et al., 2018).شود

 ,Gianoli & Palazzolo Henkes) میدهند  ارتقاء   را  شهروندی   جامعه  توانایی  اجتماعی  و  اقتصادی  فعاالن (2016

  ارتقاء  و  اجتماعی  هنجارهای  بر  مهمی  تأثیر  جوامع  آموزش  "اجتماعات   برای  آموزشی  ایه  برنامه  تدارک ".(2020

  یادگیری   های   مکانیسم  بر   تمرکز  برای  فرصتی   آموزشی   های   برنامه  (Taylor & Hochuli, 2015) .دارد  جامعه  فکری 

.  است  علمی  های   برنامه  رویکرد  جوامع   و  گیرندگان  تصمیم  بین  دانش   مشترک  تولید (Spena et al., 2016) .است

  تشویق  بنابراین،.  میباشد  اجتماعات  طرف  از  مالی   تأمین  برای  راهبردی   امالک،  گذارای   سرمایه  آموزش  های  برنامه 

  های فرصت  شهروندی،   خدمات  آموزش، های مکانیزم .  است اولویت در (Mack & Mayer, 2016)محلی  کارفرمایان

 مؤثر  (McKeever et al., 2015; Roundy, 2017) اجتماعی  کارآفرینان  فعالیتهای   اثربخشی  و  عملکرد  بر   یادگیری

  امکانات  دولتی  نهادی  عنوان  به (De Medici et al., 2018) رشد  محرک  موتور  عنوان  به  دانشگاهها.  است

  جدید   شهروندی  خدمات  ارائه".  میکنند  فراهم  را  توانمندی  و  آموزش (Markatou & Alexandrou, 2015)الزم

  مدیریت  و  دارد  گیری  تصمیم   نهاد  یک  به  نیاز  دانش،  تلفیق  و  تولید،  مدیریت  " مردم  آگاهی  بردن  باال   جهت

 Dobson & Jorgensen, 2015; Spena) .است مهم دولت و شهروندان مشارکت  بازیگران، رفتار  پیچیده، سیستمهای

et al., 2016) "دانش  و  جوانان  توانمندی  برای...(    کامپیوتری  -محیطی  زیست  -  پایدار  توسعه)علمی  های  آموزش  

  چشم  با  تعامل   و  آموزش  عملکرد  تحقق   محلی،   جوامع   جوانان  توانمندی   جهت  دانش  های  سیستم  تولید  "آموزان

 به  کمکی  و  شهرها  تفکر  چگونگی  درک  برای  تالشی  واقع  در  قدرت  پویایی  و  اجتماعی  روابط  ها،  ارزش  اندازها،

 (Muñoz-Erickson et al., 2017) .است شهرها در پتانسیل سازگاری 

 محوری  آموزش و  دانش مولفه  منابع و  مفاهیم  بندی   دسته ها،   شاخص. 2جدول                             
 شاخص  دسته بندی مفاهیم  منابع 

(Plieninger et.al., 2013 )  چند فرهنگی؛ نقش اجتماعی فرهنگ و هنر؛ آگاهی

 دادن خدمات اکوسیستم فرهنگی ؛ابزارهای تشویقی

 کمک مردم و دولت 

/(knuuttila Johannes Jussi, 2018 )  ؛اتحاد و مشارکت مردمی ؛ مزیتهای فرهنگی محیط

 زیست

مشارکت مردم در حفاظت از محیط  

 زیست

(Dobson & Jorgensen, 2015)/ و آفرینی ؛مداخالت غیر رسمی شهروندان ؛ ارزش  

 حاکمیتی  نهادهای لگریهیتس نگهداری ؛

  در مردم گیری مشارکت و تصمیم

 محلی  های توسعه جهت

(owoade, 2016)/ (Muñoz & Cohen, 

2016)/ . /(Roundy, 2017) 

/(Fortunato & Alter, 2015)(Gianoli 

& Palazzolo Henkes, 2020) (انیعیرف  

   (1396, شیدغمیآ  یمحمد

 نهادهای بین همکاریپذیر ؛  امکان محیط آوردن فراهم

محلی ؛ کار آفرینی اجتماعی ؛ یکپارچه   ساکنان و محلی

 نمودن مدیریت شهری ؛ حاکمیت انطباقی 

زیربنایی   مشکالت  و مسائل حل

محالت و ایجاد مکانهای مشورتی 

 توسط دولتهای  محلی
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(Fortunato & Alter, 

2015)/(Taylor & Hochuli, 

2015)/(ANECHITEI, 2018 ) 

اقتصادی ؛  سیاست گذاری های   توسعه  استراتژی و رسمی آموزش

و پژوهش های علمی ؛ توانمند سازی محیط؛   اجتماعی ؛ آموزش

 عمل؛ آموزش و بهبود عملکرد جوانان؛  بر مبتنی یادگیری

 ارتقاء دانش افراد جامعه  

(Muñoz & Cohen, 2016) 
/(Gianoli & Palazzolo 

Henkes, 2020 ) 
(Dogruyol et al., 2018 ) 

تهای ارتباطی؛ دانش   مهار  شهری ؛ گذاری همکاری دریک سرمایه

 محلی؛ مدل های تجاری؛ 

مهارتی محور   انجام فعالیتهای

 افراد آسیب پذیر  برای

(Mack & Mayer, 

2016)/(Roundy, 2017 ) 
(Markatou & Alexandrou, 

2015)/(De Medici et al., 

2018 ) 

یادگیری؛   های مکانیسم  و دانش بر کلیدی؛ تمرکز های آموزش

شغلی؛  آموزش ایجاد برنامه های های تولید مشترک دانش؛ مشوق

 پشتیبانی؛ دانشگاههای معتبر؛  های آموزش زیرساخت

برای   آموزشی  های تدارک برنامه

 اجتماعات 

(Spena et al., 2016)/(Dobson 

& Jorgensen, 2015)/   
مدیریت و هماهنگی جمع آوری دانش، تلفیق و تولید آن؛  

 مشارکت؛ 

شهروندی جدید  ارائه خدمات 

 جهت باال بردن آگاهی مردم 

(Muñoz-Erickson et al., 

2017 ) 
 -علمی)توسعه پایدار آموزشهای  دانش؛ درک تفکر شهرها؛  های سیستم تحلیل

کامپیوتری ...(   -زیست محیطی

برای توانمندی جوانان و دانش  

 آموزان 

 ( 1400 نگارندگان های  یافته: )منبع

  های  استراتژی  و  ها  برنامه  سیاست،  در  جامعه  های  پتانسیل   و  مالی  منابع  محوری  نقش:  مالی  منابع  مدیریت-ج 

  اکوسیستم  افزایی  هم  "شهر  در  بالقوه  های  پتانسیل  و  امکانات  کمک   با  مالی   منابع  تامین  ".  میباشد  بحث  مورد   شهری،

 & Roja, 2015; Sarma).میبخشند  بهبود  را  رقابت  و  حمایت  محلی  کارآفرینان   نوظهور  گذاری  سرمایه  از  کارآفرینی

Sunny, 2017) های   پتانسیل  کمک  با  را  غیرسودآور  بافتهای  در  گذاری  سرمایه   مالی  منابع  میکنند  تالش  سیاستگذاران  

  این  از  هوشمندانه  استفاده  در   تالشی  هوشمند   شهر  مفاهیم.  کنند  تبدیل   اجتماعی   مراکز  به   را  آنها  و  تأمین   موجود

  مدنی  گذاری  سرمایه  حمایتی  بسترهای .(Aboelnaga et al., 2019; Allam & Newman, 2018)میباشد  فضاها

  منابع  تاثیر (Carè et al., 2018).میکند  غلبه  توسعه   مالی  منابع  برکمبود (Acs et al., 2017) رقابتی  فضاهای   جمعی،

  بهبود  در  آن  گسترش  و  کاهش  را  ها   هزینه "  فناوری   -کارآفرینی   اکوسیستم  "نوآور  و  خالق  های  ایده  ایجاد  در   مالی

  کارآفرینی   خالقیت   محرک  همگانی،  گذاری  سرمایه  با  مالی   منابع  تأمین  ،  است  حیاتی   اقتصادی   بنگاههای  عملکرد،

  تجاری  های  ایده  و  ارزش  تولید  جدید،  های  گذاری  سرمایه  . (Acs et al., 2017; Carè et al., 2018)است  مدنی

 ایده   تولید  در  ها  آپ  استارت.  میشود  آورانه  فن  آفرینی  کار  های  اکوسیستم  و  رقابتی  تجاری  فضاهای  ظهور  باعث

 (Roja, 2015). ” میشوند  مدیریت  خدمات  نوآوری  به  سپاری  برون  از  مشاغل  بر  تمرکز  با  آور  نو  و  خالق  های

  در  حاکمیتی   های   سیستم  "شهری   محیط  کیفیت   ارتقاء  جهت  مالی  منابع   از  استفاده  در  محلی   دولتهای   سازی  شفاف".

  و  اشتغال   در  تا .  میکنند  مدیریت   را  جامعه  اطمینان  عدم  و  ها   پیچیدگی  پذیری،  انعطاف  با  کالن  اقتصاد  چارچوب

 در  گامی (Gianoli & Palazzolo Henkes, 2020) ها  زیرساخت  و  استراتژیک  بخشهای  گذاری  سرمایه  افزایش

 Muñoz-Erickson et) دارند   تاکید  اکوسیستم  بهبود  برای  کارآفرینی  به  سازمانها   برخی.  بردارند  محیط   ارتقاءکیفیت

al., 2017). 
 مالی  منابع  مدیریت مولفه   منابع و  مفاهیم بندی  دسته ها، شاخص .  3جدول

 شاخص  دسته بندی مفاهیم  منابع 

/(Sarma & Sunny, 2017)/(Allam 

& Newman, 2018)/(Aboelnaga 
  امکانات  کمک با مالی منابع تامیناستراتژی رقابت پذیری؛ هم افزایی اکوسیستم های  



 149...  آفرینی باز مفهومی  مدل تدوین

 

et al., 2019)/(Acs et al., 2017)/  اجتماعی   گذاری؛ نوآوری های کارآفرینی؛ سرمایه–

 مدنی  جمعی گذاری اقتصادی؛ فضاهای رقابتی؛ سرمایه

 ، شهر در بالقوه  های پتانسیل و

(Acs et al., 2017)/(Carè et al., 

2018)/(Roja, 2015 ) 
  ؛ کار آفرینی؛ پیوند”دیجیتالی فناوری“گسترش 

ای؛ ظهور و   منطقه اقتصادی و کارآفرینی اکوسیستم

 توسعه استارت آپ ها 

  های ایده ایجاد در مالی منابع تاثیر

 نوآور  و خالق

(Gianoli & Palazzolo Henkes, 

2020 ) 
(Muñoz-Erickson et al., 2017 ) 

 

گذاری؛ بهبود اکوسیستم و   سرمایه افزایش و  اشتغال ایجاد

شهری؛ توانمند کردن اکوسیستم کارآفرینی  محیط های

 فناوری 

  در محلی دولتهای سازی شفاف

  ارتقاء   جهت مالی منابع از استفاده

 شهری  محیط کیفیت

 ( 1400 نگارندگان های  یافته: )منبع

  توانایی  مردمی،  نهادهای  نظر  نقطه  از  هوشمند  جامعه  مدیریت  بر  درکی  مؤلفه  این:  هوشمند  جامعه  مدیریت  -د 

  مشاغل  تولید  در  مردمی   نهادهای   تاثیر  ".  میدهد  ارائه   مجازی  های  شبکه  نقش  همچنین  و  مردمی  مشارکتهای  جامعه،

  و  محلی  کارآفرینی  های  شبکه   ایجاد   در  ای   انگیزه  نوآوری  اکوسیستم  ظهور   باز  بستر  ایجاد  " اینترنتی  و  مجازی

  از   نوآورانه  استفاده  فرصت (Mack & Mayer, 2016; Spena et al., 2016) .است  نوآوری  های  فعالیت  از  حمایت

  مشاغل  کیفیت   ارتقاء  به  آوری  فن   های  سیستم   با   شهروندان  مداخالت (Sader et al., 2019) کارآفرینی  هایمهارت

 تصمیم   و  مجازی  مشاغل  تولید  و  (Dobson & Jorgensen, 2015) .میکند  فراهم  نوآوری  برای  را  زمینه  و  کمک

  مشارکت" (Aboelnaga et al., 2019) .میباشد  منطقه  سطح   در   بخشی  منافع   های   نامه  توافق   بر   مبنی  محلی  نهادهای

  های  حوزه  از  هوشمند  شهرهای  مفهوم  "محالت  در  اطالعات  آوری  فن  و  مجازی  تجاری  های  شبکه  ایجاد  در  مردم

  گفتگوهای   با  و  دارند  را  اجتماعی  توسعه  و  اقتصادی  رشد  فضاهایی  چنین.  شده  گرفته  دیجیتال   و  اجتماعی  کارآفرینی

  ها   کتابخانه   مانند  دیجیتال   های  آوری  فن (Sarma & Sunny, 2017) .میشود  تسهیل  فناوری   های  نوآوری   و  مشترک

  جمع  ساخته،  کاربران  توسط  که  میباشند،  شده  ساماندهی  الکترونیکی  منابع  از  ای  مجموعه  فرهنگی  دیجیتال   مراکز  و

 (Gianoli & Palazzolo Henkes, 2020) .میکنند  پشتیبانی  جامعه  اطالعاتی  نیازهای  از  و.  میشود  سازماندهی  و  آوری

  مدنی  های  چالش  برای  نوآورانه  های  حل  راه  شهروندان،  مشارکت  و  هوشمند  شهرهای  ساخت  تکنولوژیکی  تغییر

  مردم  توانایی  "کامپیوتری  نوین  مشاغل  و  آوری  فن  زمینه  در  مردم  توانایی" (Muñoz-Erickson et al., 2017) .دارد

  شهروندان   آن،  از  بخشی  عنوان  به  آفرینی  کار  و.است  هوشمند  ی  جامعه  "اصلی   جهت"   اطالعات  فنآوری  و  علوم  در

 از  استفاده  با  هوشمند   مدنی   کارآفرینی (Fortunato & Alter, 2015) .میسازد  توانمند  خود،  مالی   آینده  بر  کنترل   با  را

IT با   و  کرده  کمک   اجتماعی  نوآوری  به  مستعد،  جوامع   به  فرصت  ارائه   با   مدنی  های  پروژه  و  فناوری  دهد   می  نشان  

  از   اشکالی  چنین.  میکنند  فراهم  را  مدنی  کارآفرینی  ابتکاری  اشکال   ایجاد  امکان  ،  آنالین  های  عامل  سیستم  کمک

 Carè et) .بخشد  می  بهبود  را  اجتماعی  تأثیر   بلکه  نیست،  اقتصادی  ارزش  به  محدود  که  کرده  ایجاد  ارزشی  نوآوری

al., 2018) برای  سازگار  و  هوشمند  شهری  ارائه  در  پردازان  نظریه  و   حکومتی  های  سیستم  انسانی،  جوامع  همکاری  

  مهارتهای   گیری  شکل  در   هوشمند  شهر  حلهای  راه  از  تر  ارجح  آوری  فن  زیرساختهای  ارتقاء  و  توانا  اقشار  تقویت

  سبک  نوین  کیفیتهای  "مردم  زندگی  سبک  تغییر  در  اجتماعی  های  شبکه  نقش" (;Sahin et al., 2011 ) .میباشد  مدنی

 ارتباطات،  محوریت  در  که.  میگردد  ذینفعان  به  یکپارچه  ارزش  انتقال   سبب  آوری  نو  برای  مردم  همکاری  با  زندگی

  سطح   در  اقتصادی   فرصتهای  آوری،  نو   سازی،   فرهنگ   به  اشاره  و  است،   مدرن  های   آوری  فن  و  اینترنتی   های   شبکه

  بازیابی   های  سیستم  پیشرفت  که  دیجیتال   های  کتابخانه (Spena et al., 2016) .دارد  جهانی  روز  تکنولوژیهای
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 (Gianoli & Palazzolo Henkes, 2020) اطالعات  اشتراک  و  تنوع  مداوم،  آزاد،  دسترسی  نقش  با  هستند  اطالعات

 .باشدمی مردم  نقش محرک

 هوشمند  جامعه  مدیریت  مولفه منابع   و مفاهیم بندی دسته ها، شاخص .  5جدول
 شاخص دسته بندی مفاهیم منابع

(Mack & Mayer, 2016)/ (Spena 

et al., 2016)/   
(Dobson & Jorgensen, 

2015)/(Aboelnaga et al., 2019 ) 

  کارآفرینی و فعالیت های نوآوری؛ تقویت دانش محلی  های شبکه پرورش

استراتژی پیشرفت فنی ؛ نقش اکوسیستم  مشارکتی؛  تهای مهار و تخصصی

 ؛ توانایی مقامات محلی کارآفرینی در فناوری دیجیتالی؛ مداخالت 

تاثیر نهادهای مردمی در  تولید  

 مشاغل مجازی و اینترنتی 

/(Muñoz-Erickson et al., 

2017)/(Carè et al., 2018 ) 
کتابخانه ها و   ؛ "هوشمند شهر "زیرساخت های فن آوری  مشارکت در

تعامالت  هوشمند؛  شهرهای  ساخت  مراکز دیجیتال فرهنگی؛ تکنولوژیکی

 دولت های محلی با جمعیت در ابتکارات کارآفرینی مدنی  

مشارکت مردم در ایجاد شبکه  

های تجاری  مجازی  و فن  

 آوری اطالعات در محالت

(Fortunato & Alter, 2015)   
/(Sahin et al., 2011)   
(Sarma & Sunny, 2017 ) 

توانمندسازی؛   ظرفیتهای استفاده از  توانایی ذهنی و عملکردی جامعه؛

؛    ITسازمانهای ارتباط دهنده دانش؛ کارآفرینی مدنی هوشمند با استفاده از 

 مشارکت بین شهروندان ،نهادهای محلی و نظریه پردازان.

توانایی مردم در زمینه فن  

آوری و مشاغل نوین  

 کامپیوتری

(Spena et al., 2016)/(Gianoli & 

Palazzolo Henkes, 2020 ) 
سبک زندگی مبتنی بر دانش ؛ انتقال ارزش یکپارچه با ایجاد کیفیتهای  

به   آزاد و مداوم نوین سبک زندگی؛ ارتباطات از راه دور؛ دسترسی

 دیجیتال های کتابخانه اطالعات 

نقش شبکه های اجتماعی در  

 غییر سبک زندگی مردمت

 ( 1400 نگارندگان های  یافته: )منبع

  گیری نتیجه 

  بر  متمرکز  که  گذاشته،  شهرها   ریزی  برنامه  عرصه  به  پا  نوینی  رویکرد  پژوهش،  موضوع  ادبیات  بر  مرور  راستای  در

  باز   تحوالت  تأثیر   تحت   مفهوم  این.  است  هوشمند  شهرهای  محوریت  با  شهری   آورانه  نو  بازآفرینی   مفاهیم  روند

  آنجایی از . است  شده ریزی برنامه  سازی   هوشمند فرایندهای  و نوآوری  عصر   جهانی تغییرات   مبنای  بر شهری   آفرینی

 نمی  امروزی  عصر  نوین  اهداف   تحقق  به  قادر   قدیمی   و  سنتی   حاکمیت  روشهای  و  ها  شیوه  با   شهری  بازآفرینی   که،

  خاص   فعالیتهای  و  ویژه  اقدامات  با  متمرکز  شهری،  تبدیل  فرایند  که  شده،  مطرح  جدید  مدل   راستا،  این  در  لذا.باشد

  با   و  داشته  را  رویکرد  این  ارتقا  در  مهمی  نقش  مرتبط  علوم  و  دانش  بنابراین،  دهد،  پوشش  را  آور  نو   و  هوشمند  شهر

  باز  که  آنجایی  از.  میدهد  ارتباط  هم  با  را  جوامع  و  رویکرد  این  از  حاصل  اکوسیستم  یکپارچه،   های  چارچوب  ایجاد

  مدل   ریزی  برنامه  لذا،  است  بوده  جامعه،  روابط  و  دولتی  و  خصوصی  های  بخش  گیری  تصمیم  شهری،  آفرینی

  تعاملی   ظرفیتهای  از  استفاده  با  را  محیطی  زیست  و  اجتماعی  اقتصادی،  فرهنگی،  کالبدی،  مقیاس  پنج  با  آن  پیشنهادی

  این   جدید  ساختارهای   ایجاد   مقابل  در  و  میدهد،  پوشش  کنشگران  میان  همکاری  و  ارتباط   بر  مبتنی  مشارکتی  و

  و   آوری  فن  دیجیتالی،  اقتصاد   سایه  در  گذاری  سرمایه  فرهنگی،-اجتماعی  روابط  ارتقاء  و  میکند،  متمرکز  را  ظرفیتها

  از  که  میشود  روابط  از  جدیدی  نوع  ظهور  به  منجر  توانایی  این  نتیجه،  در.  بخشد  می  بهبود  را  مدنی  جوامع  در  نوآوری

 این  (Sussan & Acs, 2017) .کند  می  استفاده  جهانی  ابعاد  در  پیشرفت  برای  نوآوری  و  کارآفرینی  دیجیتال،  فناوری

  مناطق  که.  میشود  تعریف  شهر،  شبکه  و  متروپولیتن،  منطقه،:  سطح  سه  با  مراتبی  سلسله  ساختار  در  اجرا  برای  مفاهیم

  فرصت   یک  و (Gianoli & Palazzolo Henkes, 2020) .کند  می  ترغیب  یکدیگر  با  رقابت  به  و  متصل  بهم  را  شهری

  بین  قوی  مشارکت  همچنین.  میکند  فراهم  را  نوآوری  تولید   ظرفیت  و  جوامع  انسجام  پتانسیل،  افزایش  برای  جمعی

  را   شهری  بازآفرینی  استراتژیک  رویکرد  اتخاذ  بالقوه  مزایای  و  مهم  مختلف  سطوح  در  دولت  و  تجارت  مدنی،  جامعه

  تقویت  به  تواند  می  استراتژیک  چارچوب  یک  واقعی  توسعه  نتیجه،  در  (De Medici et al., 2018) .میکند  آشکار
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 ,.Carter et al).کند  کمک  شهری  بازآفرینی  در  درگیر  های  سازمان  از  وسیعی  طیف  بین  مشارکت  تشویق  و  همکاری

  اجتماعی رفاه ابتکاری اشکال  محوریت  با جامعه، در زندگی سبک تغییر  دنبال  به نوآورانه آفرینی باز طرفی، از (2018

  تعامالت  برای  مهمی  ابزار  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  آن  بطن  از  که.  میباشد  جمعی  هوش  های  فرصت  ایجاد  و

 .کنند برآورده را خود ارتباطی و اطالعاتی   نیازهای کارآمد و مؤثر طور به تا  است شهر  در مردم

 هوشمند  شهر  با  تعامل در  آورانه نو  شهری آفرینی   باز مفهومی مدل چارچوب .2 شکل             

 
 (1400 ،نگارندگان های یافته: )مأخذ

  چالش   با   مقابله  برای   را  مختلفی   های  آوری  فن   شهرها،  در  آن  اهمیت  و  تأثیر  پتانسیل،  درک   با  دولتها   از   بسیاری  لذا، 

  که  (Putra & van der Knaap, 2018) .اند  گرفته کار به شهروندان زندگی کیفیت بهبود جهت در شهری پیچیده  های

 و  گذاری  سرمایه  رشد،  تسهیل   و  تشویق  طریق  از  شهر  اقتصادی  های  پایه  سازی  متنوع  به  بخشیدن  سرعت  آن  هدف

  را  دیجیتال   توسعه  آن،  از  حاصل  سود  که (Colantonio & Dixon, 2011) .است  دانش  رونق  پر  بخشهای  در  نوآوری

  دیجیتال   های  طرح  طریق  از   را  زندگی  کیفیت  و  کند   می  فراهم  را   مشاغل   و  ها   مهارت   به  دسترسی  دهد،  می   افزایش 

 باز  بنابراین، Braczyk et al.; 2014) .میبخشد  بهبود  محلی  و  مردمی  مشارکتهای  و  همکاری  با  اطالعات،  آوری  فن  و

  محلی   جوامع  که (Muñoz & Cohen, 2016) شده  متمرکز  همکاری  از  جدیدی  مفهوم  بر  شهری  نوآورانه  آفرینی

  ارجاعات   و  زیست   محیط  از  عمیقی  دانش   دارای  محلی   ساکنان.  میکنند  ایفا   فرایند  اهداف  پیشبرد  در  را   مهمی   نقش 

 Dogruyol et) .دارند  متخصصان  به  نسبت  پایدار  توسعه  از  متفاوتی  درک  و  هستند  آن  در  موجود  مشکالت  به  دقیق

al., 2018). ،بدون  رشد   به  رو  و  سودآور  اقتصادی   های  توسعه   و  شهری  اقتصاد  در  دانش  های  زیرساخت  بنابراین  

  تضمین   را  "نوآوری  اکوسیستم  در  پایداری"  اصل، (De Medici et al., 2018)تواند  می  زیست  محیط  بر  فزاینده  فشار

  و   تغییر  در  فرایندی   "شهری  هوشمند  نوآوری"  ایده.  باشد  داشته  دنبال  به  نیز  را  بازآفرینی  در"  مداوم  نوآوری  "  و

  کیفیت  افزایش  برای  نوآوری  و  فناوری  از  که  هوشمندی  شهر.  میشود  قلمداد  شهری  جوامع  هوشمندانه  تحوالت

  باالی   کیفیت  با  آور  تاب  و  پایدار  توسعه  به  کارآمد  دستیابی   آن  هدف  و.  کند  می  استفاده  خود  شهروندان  زندگی

 ,Putra & van der Knaap) .میباشد  ها  شهرداری  و  مردمی   نهادهای   با  جانبه   چند  مشارکت  اساس  بر  زندگی
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  طریق   از   که   مدتهاست  شهرها   در  سازی   هوشمند   و  آوری   نو   های  سیستم   شهری،  آفرینی   باز  های  برنامه (2018

  شاخص  و  معیارها  مفاهیم،  اصول،  ارتباط  تئوری،  و  عملی  نظر  از  اما.  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  شهری  طرحهای

  از  فرایندی  مفهومی،  چارچوب  یک  ارائه  با  که  داشت  آن   بر  سعی  مطالعه  این.  میباشد  خالء   دچار  یکدیگر   با  آنها  های

  ویژه  های عملکرد و تحوالت  با که کند  بیان شهر   در مداخالت  و تغییرات  چگونگی نظر نقطه  از را  شهری  آفرینی  باز

  منجر  مطالعه  مورد  منابع  فراترکیب   نتایج.  کند  پر  را  موجود  خالء  بتواند  تا  باشد،  ارتباط  در  سازی  هوشمند  و  نوآوری

 :گردید شاخص 17 و مؤلفه 4  استخراج به

  جامعه   عملکردهای   و  رفتارها  پذیری   تاثیر  و  گذاری   تاثیر  بر  شاخص  5  با   "فرهنگی -اجتماعی   همکنش"  اول  مؤلفه

  توان  بردن  باال   برای   شاخص  5  با   "محوری   آموزش   و   دانش"دوم   مؤلفه  میشود؛  متمرکز  محلی  دولتهای  و  انسانی 

  سعی  مؤلفه این  میگیرد  انجام  آموزشی خدمات و تسهیالت  ارائه  با که بوده اصلی  عملکردهای  از  مردم دانش و فکری 

  3  با " مالی  منابع مدیریت " سوم  مؤلفه باشند؛  مؤثر بازآفرینی فرایند در  دهدکه قرار  هدف را  جامعه مستعد اقشار  دارد،

  و   روشها  به  اشاره  و  یافته  اختصاص  جوامع  درآمدی  و  مادی  تیازهای   تامین  و  مالی  مدیریت  حوزه  به  شاخص

  گیری   جهت  در  شاخص  4  با  " هوشمند  جامعه   مدیریت "  چهارم  مؤلفه   دارد؛  معیشتی  شرایط  بهبود  بر   مبنی  فعالیتهای

  سبک  با  ارتباط  در  را  مجازی   فضاهای  تکنولوژی،  آوریها،  فن  عملکرد  و  بوده  مؤثر  حاضر  عصر  هوشمند   جوامع

  عنوان  به  شده  استخراج  مولفه  4  که  میدهد  نشان  تحقیق  نتایج  بنابرین  میدهد؛  قرار  ارزیابی  مورد  جوامع  زندگی

 و  ها  برنامه  تحوالت  و  بوده  آوری  نو  بر  مبتنی  شهری  وبازآفرینی  توسعه  های  سیاست  ارزیابی  اساسی  ابزارهای

  الزم،  های  زمینه  در  اقدام  های  اولویت  امر  این  اتخاذ  جهت  لذا،.  میدهد  پوشش  سازی  هوشمند  بر  تمرکز  با  را  طرحها

 :میگردد مطرح ذیل شرح به

  فن   متخصصین   کنار  در  شهری  مدیریت  آن  در  که  اولویتی(:  اطالعات  و  سرمایه  قدرت،)  ها   جریان  فضای  اولویت-

  " سازمانی-  نهادی  مالحضات  تنوع"   و  "سیاسی -اقتصادی"  الزامات  به  توجه  با  که  بوده،  یکسانی  رویکرد  دارای  آوری

  ای  سرمایه  و  آوری  نو  فضاهای   اطالعات  و  پرداخته  "شهری   نوین  تکنولوژی  و  اطالعاتی  دانش   تحلیل  و  تجزیه  "به

  را  دانشی  علوم  و  مالی  ادراکی،–شناختی  دیجیتالی،  های  زیرساخت  که  اطالعاتی.  میدهند  قرار   مطالعه  مورد  را  شهرها

 . دهندمی تشکیل

  مدنی   کارآفرینی   وابتکارات  مردمی،  نهادهای   محلی،  های  دولت  بین  تعامالت   تقویت:  اجتماعی  نوآوری  اولویت-

 به   دستیابی  بنابراین،.  بخشند  می  بهبود  را  اجتماعی  نیازهای   رفع  و  ایجاد  را  ارزش  از  جدیدی  اشکال   هوشمند

  ابتکار  کنندگان  تسهیل  اجتماع،   و  فرهنگ  سازگاری  بستر  کردن  فراهم  و  جذاب  فرهنگی-اجتماعی  آور  نو  مکانهای

 .باشدمی جامعه در عمل

  روش  و  تجربی  و  مفهومی  چارچوب   عنوان  به  جدید  دانش   سیستم  های  زیرساخت  طراحی :  افزایی  دانش  اولویت-

  استراتژی   و  هوشمند  رفتارهای  و  کارآفرینی  بین  پیوند  نهادی،  مهم  های  جنبه  که.میباشد   هوشمند  شهرهای  های

  اجتماعی،   روابط  ها،  ارزش  اندازها،   چشم  با  دانش   های  شیوه  تعامل   بنابراین،.  میکند  ارزیابی  را   اقتصادی   توسعه 

 .است  اهمیت با و ضروری اصلی شهرها، در دانش انتشار و  سازی یکپارچه قدرت،  پویایی

  خود اولیه مفاهیم از رو  پیش  عصر  در شهری آفرینی باز مفهوم که،  داشت اذعان میتوان  شده  مطرح  مطالب  به توجه با

 به  خردمندانه   آوریهای  نو  و  جمعی  های  گذاری   سرمایه  هوشمند،  های  آوری  فن   جدید،  دانش  به   اتکا  با  و  کرده  عبور
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 و   تدوین  در  مشترک  های  زمینه  وجود   به  توجه  با  رو  این  از.  میباشد  شهری  مداخالت  در  نوین  ای  شیوه  تظاهر  دنبال 

  رویکردی  میتوان  هوشمند  شهرهای  مفاهیم  درک  به  عنایت  و  شهری  آفرینی  باز  طرحهای  مختلف  های  مدل   اجرای

  های  اولویت  به  توجه  با  رو  پیش  فرآیند  اجرای  لذا،.  کرد   تولید  نوآوری  اکوسیستم  به  اتکاء  با  را  بازآفرینی  از  جدید

  شهروندان؛   بودجه  هدایت  در  مؤثر  محرکی  عنوان  به  مدنی   جمعی  گذاری  سرمایه  به  تشویق:  شامل  ازعواملی  اقدام

  ایجاد   انسانی؛  سرمایه  تقویت  منظور  به  مدنی  جامعه  و  آموزشی  موسسات  و  دانشگاهها  مابین  بازحمایتی  بستر   ایجاد

  ارتقاء جدید؛ اقتصادی  های فعالیت و هوشمند محلی مشاغل آوری، نو فرهنگی، اجتماعی،  کارآفرینی ابتکاری   اشکال 

  جهانی؛  استانداردهای  مبنای  بر  زندگی  کریدورهای  و  شریانها  پویایی  و  توسعه  باز  اصالح،  با  جامعه  در  زندگی  کیفیت

  منظور  به  تسهیالت  و  منابع  امکانات،  تأمین  جمعی؛  نشاط  ایجاد  از  اطمینان  برای  قوی-قانونی  اجتماعی  قراردادهای 

  برابر   در  شهری  مدیریت  و  مردمی  نهادهای  مابین  مشارکتی  سیاستهای  تقویت  دیجیتالی؛-فیزیکی  زیرساختهای  توسعه

  مطالعات   سازی  یکپارچه  محلی؛  نوآور  بخشهای  پذیری  انعطاف  ایجاد  و  محلی  جوامع  روابط  های  پچیدگی  رفع

  به   تحقیق  این. میکند  پیروی  فرهنگی،  میراث  همچنین  محلی  جوامع  فرهنگی  توسعه  و  بازسازی   مرتبط؛  علوم  با  شهری

  تئوری  و  نظری  ضعف  از  ها  رویه  و  مفاهیم  در  موضوع،  گستردگی  و  مطالعات  ارتباط  پیوستگی،  در  کمبود  دلیل

 و روشها  تکمیلی استخراج بعدی تحقیقات  در. باشد می آتی  های  پژوهش در  بیشتر بررسی نیازمند  و بوده، برخوردار

  خاص   مکانهای  و  فضاها  تنها  نباید  ها،  پژوهش  مبنای   همچنین.  گیرد  قرار  تحلیل   باز  مورد  باید  مداخالت  ابزارهای

  مورد  ملی  های  استراتژی  و  حساسیت  میزان  به  بسته  را  ای  منطقه  و  شهری  های  فضا  کل   بلکه  شود،  شامل  را  شهری

  مطالعه   مورد  مختلف  های  زمینه   در  را  یکسانی  رویکرد  شود  می  توصیه   آینده،  محققان  به  بنابراین .  دهد  قرار  مطالعه

 .کنند روز به رویکرد این اساس بر را مفهومی چارچوب و کرده اعمال 
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Abstract 

urban regeneration has tried to adapt itself to development planning . Accordingly, it has always 

been affected by policies of urban planning. Consequently, the efficacy of emerging programs along 

with the knowledge advancement on urban regeneration, smartization and innovative are indicator of 

changes in its primary concepts. Therefore, innovative urban regeneration is an argument for 

interacting processes of decision-making, management, innovation policies and smart urban 

development in line with global developments. Since urban regeneration focuses more on organizing 

worn-out and abandoned urban tissue, thereby such a policy cannot meeting the needs of society in 

accordance with innovative standards and smart development. In this regard, this study, by virtue of 

urban regeneration policies and by concentrating on the components and indicators affecting the 

concepts relations, has elicited an integrated framework for innovative regeneration according to 

interaction with the smart city. Therefore, 181 scientific sources were studied through systematic 

review method, in which 35 of them were analyzed by using meta-synthesis method. Findings of the 

study demonstrated that innovative urban regeneration is elicited by contribution of 4 

componentsconceptualizes an integrated framework and indicates that a superior strategy derived from 

the previous knowledge related to the urban planning and policy-making that implemented through the 

priorities of reaching the goals connected to this strategy, and by using the executive power focused on 

political and managerial decisions that is based on the concepts of innovation,compilation of smart 

plans can be realized in line with developing the innovative community, and opportunities of creative 

planning . 
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