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مدیریت بحران تلقی  بدیععنوان یکی از رویکردهای بهامروزه  که آورتحقق مفهوم شهر تاب-چکیده

دارای  و بوده شهریهای پذیری به ارتقا توانمندییبحاصل تغییر رویکرد مدیریت بحران از آس، شودمی

 هایتوانمندی ضمن تبیین ،باشد. دراین پژوهشزیرساختی می وسازمانی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، 

بستر این آوری زیرساختی و اقتصادی شهری در تحقق تابگیری کرونا، در مقابله با همه شهر هوشمند

 بحران در شهر هوشمند، کارآمد تیریمد دری آگاهوضعنقش ین ضمن تبی. همچنین گرددبررسی می

مشارکت این ترین براین، شاخصعالوه گردد.یابی میزاردر این چارچوب آوری سازمانی نیز تحقق تاب

، جامعه مدنی همکاری اجتماعی آینه عنوانشهر هوشمند بهدر  یاجتماع هیسرمامفهوم پژوهش تبیین 

ضمن تشریح نقش شهر هوشمند  باب ایندر . باشدمیت، انسجام و اعتماد های مشارکبتنی برشاخصم

در  تحلیلیکیفی و با دو تحلیل  در شهر هوشمند آوری اجتماعیتاب حصول، هاشاخصاین  در تحقق

 آورتوان شهر تابرا میشهری  ،گیری کرونادر بحران همه مبنا،براینشده است.  بررسیبحران کرونا 

حقق مکه این مهم در بستر شهر هوشمند آن باشد  بعاد مختلفا آوری درتاب ردار ازبرخودانست که 

 شده است. 

 گیری کرونا آوری، همهآگاهی، تابشهر هوشمند، سرمایه اجتماعی، وضع -هاکلید واژه

Social Capital Improvement Using Situation-Aware Smart 

City, A Facilitator for Resiliency in COVID-19 Crisis 

Abstract - Urban regeneration for a resilient city, which is considered as one of the 

innovative approaches to crisis management, has economic, environmental or 

infrastructural, social & institutional areas. In this study, while describing the 

smart city crisis management capabilities for tackling COVID-19, strengthening 
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infrastructural and economic resilience in the smart city is discussed. Furthermore, 

the situational awareness contribution to the effective management of the crisis 

and the institutional resilience realization is reviewed. The main contribution of 

this study is to describe social capital in the smart city, based on social cohesion, 

trust and participation. In this context, while explaining the smart city performance 

in the realization of social capital indicators, achieving social resilience is 

demonstrated by two analyzes. In summary, it can be said that a city that has 

resilience in its various area, can be considered as a resilient city in the COVID-19 

crisis, which has been achieved in the smart city framework. 

Keywords-Smart City, Social Capital, Situational Awareness, Resilience, COVID-19 

Crisis  

 مقدمه -1

در  قربانیهزاران  برعالوه 2015در سال  کایز گیریهمهتا  الدیم قبل 430سال در طاعون آتن از 

پس از اینکه بشر با اطمینان خاطر از . شده استانکار بر زندگی بشر جهان موجب بروز اثرات غیرقابل

نداشت، ویروس هم ها را در آن مقیاسحتی گیری های علم پزشکی تقریبا انتظار ظهور همهپیشرفت

اگر [. 30]منصه ظهور گذاشت قدرت یک ویروس خطیر را از ابعاد جدیدیفرد قدرت منحصربهکرونا با 

میلیون  5میلیون مبتال و  240 حدودو تاکنون  وتاز استدر حال تاختهان در ج یماریب نیاچه 

بر اساس آمار سازمان جهانی  ،نشان داده شده است 1اما مطابق آنچه در شکل   ،قربانی گرفته است

 [.31]اندکشور درای بیشترین مبتالیان کرونا قرار گرفته 8 در زمره ایران مانند ییکشورها ،بهداشت

 یاز بحران مال شدیدتربه مراتب  هاییجهان را با چالشکرونا  روسیکنند ویم ینیبشیان پاقتصاددان

بر ایجاد عالوه ،نیتأم یهارهیاختالل در زنجمواجه خواهد نمود. از جمله این که  2008سال  یجهان

 شده موجب نیز را یپزشک زاتیکمبود تجههایی در تامین کاالهای اساسی و بهداشتی، چالش

 های این حوزهعنوان بستری که در جهت حل چالشبه 1در این میان نقش شهر هوشمند[. 51ت]اس

 [. 52]تواند مثمرثمر باشد جالب توجه استمی
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 کرونا کشور درای بیشترین مبتالیان 8  .1شکل  
 

منظور به شهرهابر مجهز نمودن ه عالوهشرفتیپ هایگیری از فناوریبستر شهر هوشمند با بهره 

های مشابه، در جهت حفظ و ارتقاء سالمت عمومی شهروندان در و بحران گیریهمه نیبا ا ییارویرو

 . تواند مفید فایده باشدگیری نیز میحالت غیر همه

کارگیری عنوان مفهومی که قادر است با بهبه شهر هوشمنداین پژوهش در نگاهی نوآورانه به معرفی 

 پردازد.درمان کرونا، موثر واقع شود، می و، پیشگیری منظور ارتقاء سالمتمبانی هوشمندسازی به

بهداشت منظور ارتقاء سطح  بهگیری از ابزارهای موجود در شهر هوشمند عالوه بر بهرهمیان، دراین

 نترنتیا تعددم هایگیری شهر هوشمند از فناوریبهره، حوزه درمانیو ی، پیشگیری از ابتالء عموم

منظور بهرا  2یآگاهوضعد، تحقق کن دیرا تول و اطالعات هااز داده یاتواند حجم گستردهیمء که ایاش

دنبال به گیریهایی شبیه این همهدر مواجه با بحران هوشمند رشه اتخاذ تصمیمات دقیق و موثر در

های مبتنی آگاهی و فناوریوضع زمند ابهرهشهر هوشمند  در3دارد. همچنین توسعه سرمایه اجتماعی

آوری اجتماعی شده تا وری با تحقق تابآازپیش تابموجب بهبود بیش ،بر زیرساخت هوشمند شهری

های مختلف زیرساختی، اقتصادی، د زمینه 4آورعنوان بستری تاببه در یک کالم شهر هوشمند

در این پژوهش در این راستا بررسی آنچه که طورخالصه به 2شکل  .شناخته شودسازمانی و اجتماعی 

 دهد. شده است را نشان می
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 کرونادر بحرانآوریتاب سازنهزمی آگاه،وضعبا شهر هوشمند یاجتماع هیارتقاء سرمامفهومی نگاره. 2شکل 

 

یابد؛ پس از این مقدمه و در ادامه مفاهیم های این مقاله بدین شرح شکل میمبنا، بخشبراین

ارزیابی  سومآوری تشریح شده است. در بخش آگاهی و تابی، وضعاجتماع هیسرما شهرهوشمند،

صورت در انتهای هر بخش بهو گیری کرونا تبیین منظور مقابله با همههای شهر هوشمند بهتوانمندی

بعدی ضمن برشماری  در ایران نیز گزارش شده است. در بخشآن دسته فناوری کارگیری مختصر به

ارزیابی در بخش بعد  آن در شهر هوشمند بررسی شده است. ققسرمایه اجتماعی زمینه تح هایمولفه

گیرد. در پایان قرار میو مورد بحث در دستور کار آگاه آوری در شهر هوشمند وضعانواع مختلف تاب

 گردد.بیان میصورت خالصه بهبندی این پژوهش نتایج و جمع

  آوریآگاهی، تابی، وضعاجتماع هیسرماشهر هوشمند، بیان مفاهیم:  -2

 شهر هوشمند -2-1
 یهایفناور کمکبهموجود  یسنت یهاسیها و سرواست که در آن شبکه بستریشهر هوشمند 

 ع ـتا عملکرد شهر را به نف شوندیم دارتریکارآمدتر و پا ،ترمنعطف یو مخابرات یتالیجید ،یاطالعات

 شامل هستندو دوستانه  عی، سرسبز، امنکه شهرهاییهوشمند یساکنان آن بهبود بخشند. شهرها

هوشمند و  یبهداشت یهاهوشمند، مراقبت یهوشمند، حمل و نقل هوشمند، انرژ یهارساختیز

 .[43، 3-1]باشدمیاطالعات و ارتباطات  یفناور ، مبتنی برهوشمند یفناور

 



 

 

 

 
First International & Third National Conference on Social Capital & Resiliency 

 157  |آوریسرمایه اجتماعی و تاب المللیسومین همایش ملی و اولین همایش بین

 سرمایه اجتماعی -2-2
، های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیسرمایهدر قالب یه سرما دانشمندان این حوزه ضمن معرفی انواع

که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه  کنندبیان میها شاخصای از مجموعهرا سرمایه اجتماعی 

  است سرمایه اجتماعی یک مفهوم مرکبمبنا، براین .گرددمیاعضای یک اجتماع 

که ساختار اجتماعی آن شکبه ارتباطات  شدهی ، محتوا و کارکرد است، تلقارای سه بعد: ساختاردکه 

ه سرمای. و کارکرد آن عمل متقابل اجتماعی است، محتوای آن اعتماد و هنجارهای اجتماعی، اجتماعی

سازی در آمادهتواند در ، میشودها دیده عنوان شبکه اجتماعی افراد و سازماناجتماعی زمانی که به

  . [35ود]شقعمفید وا بحرانبرابر کاهش آثار 

 آگاهی وضع-2-3
ی دادهایروبه تر یا با نگاهی فنی ،گذردیدانستن آنچه در اطراف م سادهزبان توان بهیرا م آگاهیوضع

 ا تعریف نمود.هآن ندهیآ تیکردن وضعریها و تصوآن ریتفسو فهم  و مکان ایبا توجه به زمان  یطیمح

که  شدهشناخته  طیاز شرا یعیوس فیموفق در ط یریگمیتصم رکنی بنیادین درعنوان به یآگاهوضع

، و هدایت هواپیما کیقانون، کنترل تراف یاجرا .هاستجان و مال انسانحفظ در ارتباط با  گاهی

 ، دفاع از خودینظام هایاتیعمل یفرمانده ،یاضطرار هایواکنش، درمانی یهامراقبت، یکشت یناوبر

آگاهی در ای دانست که وضعتوان از جمله عملکردهای حیاتیرا می یاهسته روگاهین کنترل یکو 

موثر و موفق  منظور اتخاذ تصمیمآگاهی بهرو، افزایش میزان وضعازاینسزایی دارد. موفقیت آن نقش به

  .[38-36، 4]انکار استابلویژه در بحران امری غیرقبه

  آوریتاب -2-4
. کندمی مختل را سیستم عادی عملکرد که حوادثی است با معنای مقابلهبه سیستم هر در آوریتاب

 با یافتن تطبیق وارده، هایآسیب تعدیل جذب یا در سیستم توانایی شامل کلی صورتبه مقابله این

 سیستم یک. به عبارتی باشدمی عادی فعالیت ازسرگیری برای سریع بازگشت و سیستم جدید شرایط

 .[40، 39]است ترمیم  و بازیابی و پذیریبیقتط جذب، توانایی با سیستمی آور،تاب

 کرونابحران شهر هوشمند در مقابله با ی های زیرساختتوانمندی -3

نحو گیری کرونا بههمهمهار در و زیرساخت هوشمند شهری  کارکردها ،گزارشات برمبنای برخی

در سه شهر هوشمند های برخی از توانمندیدر ادامه  براین مبنا، .بوده است فایده دیمفای شایسته

 . رددگحوزه بهداشت عمومی، پیشگیری از ابتال و درمان بیماران بررسی می
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 بهداشت عمومی هوشمند -3-1 

یک بیمارستان جهت راهنمایی مبتالیان به مراکز خلوت، مدیریت یکارچه توزیع و  مارانیتعداد برصد  

 تیاولو جهتدر سطح شهر  انیی و درمپرسنل پزشکموجودی تجهیزات درمانی، ردیابی و هدایت 

جمله مراجعه ازایت بیماران را پیش از نوین، به منظور هد یغربالگر هایها و توسعه روشآن شتریب

 . [41]تواند محقق شودیهوشمند مبهداشتی  هایکمک فناوریکه به است یموارد

عنوان سالمت ومی بامنظور ارتقاء سطح بهداشت عمترین ابتکارات شهر هوشمند بهیکی از برجسته

سالمت الکترونیک و سالمت توان رویکردهای می 3مطابق شکل براین مبنا، یابد. هوشمند تحقق می

های بنددست در دتوانیمهای سالمت هوشمند دانست. سالمت هوشمند همراه را از جمله بنیان

تجلی کند یکمک مسالمت  صیدر تشخ بیماربه  بدن بوده وشبکه حسگر ی دارا هوشمند که

در مقابله با کرونا،  درگیری از سیستم سالمت هوشمند از جمله تجارب موفق بهره .[47-42]یابد

در سال که شهر هوشمند ووهان  ی ساختزیربرنامهووهان چین است که محققان بر این باورند که 

تاثیر موفقیت بی ، در اینسالمت هوشمند است درجه نیتریعالآغاز و یکی از اهداف آن نیل به   2010

بدیل ایفا نماید. در ایران تواند نقشی بیخالصه فناوری سالمت هوشمند در بحران میطور. بهباشدنمی

 [. 49، 48اند]شدهمحور ارائهسالمتیهابرنامهنیز برخی 

 پیشگیری از ابتال -3-2 

مفید  ندتوایمابتال  ازپیشگیری در  4مطابق شکل  شهر هوشمند هاییفناور اغلبذکر این نکته که  

ها، به طور خاص در حوزه زیزساختهای پیشگیری یفناور برخی باشد.فایده باشند، سخن لغوی نمی

   یابد.در ادامه شرح میها و سالمت هوشمند حمل و نقل، تکنولوژی

 
 .[47]هوشمند. شهر هوشمند و سالمت 3شکل 

 شهر هوشمند

 سالمت

 سالمت الکترونیک

 سالمت هوشمند سالمت همراه

 سالمت هوشمند
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 هوشمند مراقبتی و بهداشتی  های فناوری -3-2-1 

 بخشیآگاهی منظوربه هایی است کهاز جمله زبانزدترین فناوری هوشمند سالمتهای اپلیکیشن

شتابد. شهروندان می به کمکو وضعیت سالمتی آلوده  و مناطق و ارائه اطالعات در مورد افراد یبهداشت

 و از  در دسترس قرار دهند یریگدر مورد اخبار همه یقیاطالعات دققادرند  هابرنامه نیاز آن، ا گذشته

-کنند. در ایران نیز استفاده از اپلیکیشن ماسک در جریان این همه یرینادرست جلوگ انتشار اخبار

 و واردی است که به منظور پایش سالمتیکرونا نیز از م تماس [.15]گیری به کمک شهروندان شتافت

 کارگرفته شد.به با شهروندانارتباط 

هشدار به و  یحرارت نیبدن با کمک دورب یدما یریگاندازه یهوشمند برا ریتصو یفناورهمچنین از 

اعت سو  یمنیکاله ا همچنینشود. یخارج شوند استفاده مماسک افراد در هر زمان که از خانه بدون 

کادر ظت از فمحاو  ات تنفسیاز انتقال قطر یریجلوگ، بدن یدما یریاندازه گ تواند دریم هوشمند

ماورابنفش و های استفاده از ربات  .در صورت مشاهده عالئم به افراد هشدار دهد مفید بوده و درمان

ز و استفاده ا های ضدعفونی کنندهنلتو و کردن سطوح و معابر شهریمنظور ضدعفونیپهبادها به

 در ایران نیز  [.50، 45-42]است منظور پیشگیریبه های مورد استفادهفناوری دیگراز  وسایل خودران

  .های متعدد صورت گرفته استاز این بستر استفاده 1مطابق جدول 

 هوشمند تحویل هایفناوری -3-2-2 

های عملکردی را بر اثرات قابل توجه بر سالمتی شهروندان، برخی سیستمگیری کرونا عالوههمه

در هایی جدی مواجه نموده است. با چالشمخصوصا در زنجیره تامین کاال و لوازم بهداشتی، درمانی 

 این زنجیره بشتابد؛ کمکهای نوین خود بهد با کمک فناوریتوانیشهر هوشمند م این میان

 یکز فروشگاهمتعارف در مراریغ یالگوها صیهنگام تشخ هر فرد دیخر و محدود نمودنکنترل  •

 
 در مقابله با بحران کروناشهر هوشمند های زیرساخت .4کل ش        

شهروند 

 هوشمند

 

تکنولوژی 

 هوشمند

دولت 

 هوشمند
زیرساخت 

 هوشمند
 

آموزش 

 هوشمند

ونقل حمل

 هوشمند

 

انرژی 

 هوشمند

 

سالمت 

 هوشمند

شهر هوشمند در 
 مقابله با کرونا



 

 

 

 
First International & Third National Conference on Social Capital & Resiliency 

 160  |آوریسرمایه اجتماعی و تاب المللیسومین همایش ملی و اولین همایش بین

 دارای کمیود انتقال کاالهای حمل یهاونیکام دادن به تیاولو با نیتأم یهارهیزنج سازینهیبه •

 .[53]ر هوشمندکمک بستنجیره تامین بهشفافیت در ز و نظارت کمک بااحتکار پیشگیری از  •

بدون  یماهایواپدر منطقه آلوده با استفاده از هو مایحتاج شهروندان ، دارو غذاتوزیع  همچنین

در شرایط  این حوزه هایاز مهمترین کاربردهوشمند  یهاجعبه، تلفن همراه ی، فناورها، رباتنیسرنش

 .شرح داده است نیزرا  در کشورمان برخی اقدامات 1جدول . است کرونا

 هوشمند گذاری فاصله و یابیمکان های فناوری -3-2-3 

ترین کارکردهای شهر یاساس جملهاز توان را می مندگذاری هوشیابی و فاصلههای مکانفناوری

 یابد.که در ادامه شرح می گیری دانستاین همهمبارزه با  منظوربه هوشمند
 های بهداشتینظارت و اجرای دستورالعمل -3-2-3-1

اطالع از  و هوشمندهوشمند  نگیپارک و ونقلحمل هایاز جمله کارکردهای این فناوری سیستم

را در سیستم تواند یم کیترافپرنقاط  آن است. یافتن بزرگ یاداده ستمیس کمکبه یکیافتر وضعیت

 .[52]آگاه کند، کنترل شونداز لحاظ حفظ فواصل اجتماعی  دیباپرتراکم که  مورد مناطق
 تعیین مناطق آلوده -3-2-3-2

این فناوری را به منصه  های هوشمند از جمله ابزارهایی هستند که قادرند کارکردی دیگر ازاپلیکیشن

 . بخشدها این مهم را تحقق میبر اساس رنگ هاظهور بگذارند. تقسیم شهرها در این برنامه
 پیشگیری از ابتال به کروناهوشمند های .  تحقق بومی فناوری1جدول 

 نمونه در کشور ابزار حوزه عملکردی

های  بهداشتی و فناوری

  مراقبتی هوشمند

 [15]اپلیکیشن ماسک  وشمندههای اپلیکیشن

 [16]4030سامانه  کرونا تماس

 [17های شکارچی تب]دوربین هوشمند ریتصو یفناور

 [21]کهگیلویه فناوری پهپادهای پارک ضدعفونی هوشمند محیط

 [19]آزاد دانشگاه کنندهیتونل ضدعفون ضدعفونی افراد

 [ 20]آشکار پرتوشرکت کنندهضدعفونی ضدعفونی اشیاء

 - هوشمند یهاجعبه  های تحویل هوشمندفناوری

 [22]ربات حمل کاالی دانشگاه شریف کیاتومات هایربات

 [23آفر] اپلیکیشن لیموبا یفناور

-یابی و فاصلههای مکانفناوری

 گذاری هوشمند

 [24]اپلیکیشن نشان هانظارت بر اجرای دستورالعمل

 [15]سکاپلیکیشن ما تعیین مناطق آلوده

 [25]لیکرونا با موبا انیمبتال یابیرد افراد آلوده یابیرد

ها و افراد به شهر در هنگام ورودی به شهروندان هشدارهای ارسال پیام وکاله ایمنی و ساعت هوشمند 

 .[16،52،18]جه استنیز در این باب جالب تو مناطق آلوده یا دارای ازدحام
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 ردیابی افراد آلوده -3-2-3-3

ها کارت های بانکی و خودپردازهایی که بیمار از آنعمومی، نقل وحمل یهاکارتهای هوشمند، عتسا

 . [51]موثر استدر این باب  و ردیابی گوشی همراه استفاده کرده است

 درمان -3-3 

 .منظور تسهیل روند درمان تبیین شده استهب های هوشمندو زیرساخت برخی ابزارها در ادامه

  هوشمند ونقلو حمل تیبانیپش -3-3-1

ها به تیم پشتیبانی بیمارستان راهنمایی باتوانند یهوشمند م یشهرهادر  نقلوحمل یهارساختیز

ی به یک بر آن اتصال مراکز درمانعالوه. را تضمین کنند منابعموقع به نیتأمکم تراکم  یرهایمس

صورت خودکار سیستم بهمنابع  کمبود شود در هنگامعث میبا شهری سیستم یکپارچه هوشمند

سیستم ، تعامل این بستر با براینعالوهگردد. مرکز پشتیبانی اعالم  کمبود تجهیزات پزشکی را به

مسیر و تعیین  ییراهنما هایتنظیم چراغ تواند درمی رهایمس نیعتریسرتواند در تعیین مینقل وحمل

یا  بیمارستانکارمندان ، انتقال افراد آلوده یابر خودکار یهالیاتومباین، بر. عالوهباشدپیشنهادی موثر 

 [.52]دهدرا کاهش  دیجد ابتالیاحتمال تواند می عفونیحمل زباله

 ها تله ربات -3-3-2

، درجه حرارت، فشار خون های سنجشربات ،ضدعفونی کننده، ربات های جراح یهااستفاده از ربات

ربات ایرانی . از جمله این موارد استپرستاران شدن  کیه نزدب ازیبدون ن ماریخون ب ژنینبض و اکس

 . [55،52]ه استشدگیری موثر واقع هایی است که در این همهاز جمله رباتنیز سینا 

 همکار هایربات -3-3-3

 یبرا یاپراتور انسان کیآل هستند که دهیا یاند و زمانشده یکار در کنار انسان طراح یبرا هااین ربات

بات پرستار ردر ایران نیز . داشته باشد کیربات ستمیس کیبا  یکیزیبه تعامل ف ازین شیهاییتوانا تیتقو

 .[55،53]نمایدار صورت آنالین برقرکه ارتباط پرستار و بیمار را به قادر استایرانی 

 های خودکارربات -3-3-4

ماوراء  یهاربات هستند. یانسان هایاتورتعامل با اپر قادر به انجام اقدامات مستقل با حداقل هااین ربات

 ،یاتیخودکار عالئم ح ثبت وقرائت  جهتربات متحرک چرخدار ، هاروسیو یسازمیعق منظوربه بنفش

های در بخشکه  باتربات پزشکی کیوان الیفایران  و در یاهداف تدارکات یبرامتحرک  یهاربات

 . [55،53]موارد استجمله این  از کارگرفته شده استبه هاقرنطینه بیمارستان

 یدنیپوش یفناور -3-3-5

. [57-54]قرار دهد و پزشکان او بیمارشخص  اریرا در اخت یتوانند اطالعاتیم یدنیپوش یهایفناور
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های حیاتی بدن است و در صورت که قادر به دریافت سیگنال تولیدی در کشور های هوشمندلباس

 [.58]، از جمله این موارد استدهده پزشک ارائه میوجود شرایط غیرعادی اطالعات را ب

 های هوشمندتخت -3-3-6

 .خوردچشم میمنظور پایش وضعیت بیمار بهی هوشمند بههاگیری از تختنقاط دنیا بهره مختلفدر 

بدون تماس با کادر پزشکی است  ماریعالئم ب انتقالقادر به  کههوشمند  مارستانیتخت بنیز  یرانادر 

 .پردازدمی بخشبندی این به جمع 2.  جدول [59]شده است ابداع

 در بحران کرونا سرمایه اجتماعیشهر هوشمند بستر تحقق   -4

نیز  سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی دیگر هایسرمایه برعالوه در یک چارچوب شهریمروزه ا

به جامعه از طریق تشویق  عیا بعد معنوی یک اجتما قرار گرفته است. سرمایه اجتماعیمورد توجه 

سوی رشد وتوسعه و حرکت به آمدهفائق موجود  هاو چالش معضالتر مشارکت و همکاری قادر است ب

باشد تبیین نقش شهر در این بخش مدنظر می . آنچه[6، 5]سازدپذیر را امکان و تحقق منافع شهری 

 و پاتنا نایرون، که ریفیاتعمبتنی بر  3باشد. مطابق جدول سرمایه می این هوشمند در تحقق

شامل مشارکت، انسجام و اعتماد آن  اصلی عناصر ،اندنمود ارائه اجتماعی هسرمای زا سیشنافرانسیکر

 شود.می تبیینهوشمند شهردر باشد که در ادامه تحقق آن می

 مشارکت-4-1
 طورعام هدفشبهاین مفهوم  .های جمعی دانستشدن مردم در فعالیتسهیمتوان میرا مشارکت 

. است اجتماعی زندگیافراد در  فعاالنهشرکت عبارتی به اجتماعی یایندهای آدر فر مردمدرگیرکردن 

-نمایان می اقتصادی رونق و سیاسی ثبات در را خود اثر جمعی، کنش طریق از اجتماعی مشارکت این

 جامعه آگاهی ارتقاء اجتماعی مشارکت منظور تحققاول به شرطذکر است که در این باب الزم به. دکن

 و اجتماعی مشارکت هاییابند فرصتآگاهی نمی مسائل اجتماعی ماهیت از است. در شهری که افراد

 .[9-7]نخواهد بودهویدا  هم اجتماعی ذخیره یا حس قوی

 درمان کروناهوشمند های . تحقق بومی فناوری2جدول 
 نمونه در کشور گیری کروناکارکرد در همهبارزترین  حوزه عملکردی

 - تسهیل جابجایی ایمن کادر و تجهیزات بیمارستانی هوشمندونقلپشتیبانی،حمل

 [26]سیناجراحیربات گیریطی همه یاضطرار و خطرکم یهایحجراادامه  هاتله ربات

 [27]پرستار ایرانیتربا وضع بیماران و کاهش ارتباط مستقیم مداوم  یریگیپ همکار هایربات

 [28بات]الیفکیوانربات تقلیل ارتباط کادر درمان، پزشکان و کادر خدمات  های خودکارربات

 -  یاتیمربوط به عالئم حاطالعات انتقال سنجش و  یدنیپوش یفناور

 [29]هوشمند هیواتخت پایش پیوسته وضعیت بیماران در قرنطینه خانگی های هوشمندتخت
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نمودن متعدد قادر است نسبت به مطلع هایگیری از ابزارگیری با بهرهدوران این همههر هوشمند در ش

ارتباط با  برمبتنیابزارهای هوشمندی که نقش و ارتقاء آگاهی شهروندان قدم بردارد. در این میان 

منظور تعیین بخشی به شهروندان بههیگاآمنظور به و مدیریتی ونقل شهریحمل ی،بهداشت زیرساخت

-سامانه ،کاله ایمنی هوشمند، ساعت هوشمندمانند  گرددمناطق و افراد آلوده به ویروس استفاده می

ها و مناطق آلوده یا یاب تلفن همراه که هنگام ورود افراد به شهرهای هوشمند مبتنی بر سیستم مکان

جالب توجه  ،کنداطالع رسانی میها پروتکل تیرعانظور مهشدار بهنسبت به  مناطق دارای ازدحام

امکان شرکت در سمینارهای ، و داوطلبانه رکت در امور خیریهو مشاضویت . همچنین تسهیل عاست

ابزارهای هوشمند تصویری  استفاده از، های سالمت هوشمند تعبیه شودتواند درسامانهمدیریتی که می

منظور وشمند بهدولت ه و هاویت مشارکت در رعایت دستورالعملرسانی و تقمنظور اطالعشهری به

گر در تحقق ی تسهیلهانمونهتواند از دیگر گسترش آگاهی و مشارکت شهروندان در تصمیمات می

 باشد.  مشارکت در شهر هوشمند در دوران کرونا

 انسجام-4-2
که در آن افراد  باشدی میوضعیت انسجام اجتماعی که داللت بر توافق جمعی اعضای جامعه دارد مبین

 .[9-7]تاس جامعه در لاز تعام بوده و بیانگر تراکمی به یکدیگر وابستهی تعهداته واسطبه

و در یاری سیستم بهداشت شهر ضدعفونی نمودن معابر های مختلف داوطلب در فعالیت همدالنه گروه

همکاری این عالوه بروثری انسجام یابد. طور متواند بههای شهر هوشمند میدر بستر فناوریو درمان 

تواند های معیشتی، دارویی و خدماتی میدر قالب کمک دیده آسیببه افراد شهروندان در مساعدت 

 در شهر هوشمند تجربه کند. را یکپارچهمدیریت شفاف 

مدیریت هایی ایجاد کرد عدم له مواردی که در بیشتر شهرهای دنیا در ابتدای این بحران چالشماز ج

موثر زنجیره تولید، توزیع و تامین کاالهای اساسی و ملزومات بهداشتی بود که نقش شهرهای هوشمند 

جالب توجه های اقتصادی در میان این گروهاگاه در انسجام بخشی و مدیریت منسجم این زنجیره وضع

 .[61، 60] وم و اجزای سرمایه اجتماعی از منظر صاحب نظران. مفهم3جدول                   
 اعتماد انسجام مشارکت صاحب نظر

    1996ایونز،

    1997الپرتا، 

    1998کلمن، 

    1999نایرون،

    2000پاتنام،

    2001ولکاک، 

    2002کریشنافرانسیس و آل،

    2003ناک زاک،

    2004نیاس،

    2005روتیستین، 

    2006بجنسکو،
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 درمان به کادر دشهر هوشمندرمانی و خدماتی در بستر  منسجم کادرشبکه وجود همچنین . باشدمی

از از نیز  مارانیب داده وپاسخ تر و ایمنو موثرتر  عتریباشد سر ازیدهد تا هر زمان که نیامکان را م نیا

  مند شوند. شفافیت در ارائه خدمات بهره

 اعتماد-4-3
ساز مشارکت و همکاری میان تعضای جامعه اعتماد های مهم روابط انسانی و زمینهاز جنبهاعتماد 

اند کردهیا تعهد اطمینان دارد آنچه دیگران بیان  ،مند از اعتمادت. برمبنای تعاریف اجتماع بهرهاس

گر تعاون اجتماعی یابد. اعتماد تسهیلاین اطمینان، اعتماد نیز ارتقا می ارتقادهند و به میزان انجام می

 بینشامل  اجتماعی هسرمای سطوح تمامی در که عنصریست وساالرانه های مردمو پرورش ارزش

 . [9-7]تهاس رابطه کارآمدی شرط و حضور سازمانی بین و گروهی بین فردی،

به های موجود یفناور ریدر تاث تواندیکه م باشدیم یارکان نیاز مهمتر ی یکیموضوع اعتماد عموم

ویروس  عیرگسترش س با وجود، عنوان نمونهبه. حائز اهمیت باشد شیازپشیب هایماریمنظور کنترل ب

مشاهده  هاتیمحدود ینسبت به اجرا یعموم اتها اعتراضالتیاز ا یاریبسدر متحده،  االتیدر ا کرونا

و سیستم کشورها عدم اعتماد به دولت  ریمتحده و سا االتیدر ا نهیقرنط هیعل اعتراضات. شده است

های سیاستبا  ییهمسو ورمنظبه عموماصالح رفتار  یقدم برا نیدهد. اولینشان م سالمت عمومی را

موقع و معتبر به و گزارشات ارائه اطالعاتو کارگیری فناوری تعاملی با شهروندان بهداشتی درمانی، به

 است.  دیمف اریاعتماد بس جادیدر ا است که به شهروندان

ه زبان ب ی عمومی بهداشتی، درمانی و مراقبتیهوشمند اطالعاتهای کارگیری فناوریبراین، بهعالوه 

اختالفات گسترده در آموزش و زبان  که دارایمانند هند  ییدر کشورها تیپرجمع یشهرها یمحل

کارگیری در راستای افزایش این اعتماد عمومی است. بههوشمند  یابتکارات شهرهااز جمله  هستند

ی و ثبت گذاراشتراک را مجاب بهشهر هوشمند، شهروندان هوشمند در بستر  های نویناین فناوری

نیز  کنترل و مدیریت بیماری منظورگیری بههایی مشابه این همهخود در بحران یاطالعات زمان واقع

و  لیو تحل هی، تجزیتواند جمع آوریم یبر فناور یشهر هوشمند مبتن بتکاراتدر این میان ا نماید.می

 کند.  ریپذامکانمنظور اتخاذ تصمیمات موثر نیز بهرا این اطالعات گزارش 

های منظور ارتقاء سطح بهداشت عمومی و مواجه با چالشترین ابتکارات شهر هوشمند بهاز برجسته

یابد. براین اساس، شهر هوشمند با ابزارهای ذکرشده در بستری با عنوان سالمت هوشمند تحقق می

تماد مردم به اع ،مسئولیت مدیران در قبال شهروندانحسل هوشمند ارتباطی و تعامالتی ضمن انتقا

موجب کاهش ها سو استفاده از داده، میاندر اینسازد. را محقق می مدیران شهر در مواقع بحران

و  یفناور مبنا، ایجاد تعادل میانبراین .شودیم اطالعاتشهروندان از اشتراک  انصرافو  اعتماد عمومی

 .[13-10]امری اجتناب ناپذیر است یخصوص میمربوط به حر یهاینگران
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 در یآورتاب ساززمینه ،آگاهوضع شهر هوشمندارتقاء سرمایه اجتماعی با  -5

 کرونابحران 

که ی است تاب آوری شهرمبحث گردد، مطرح میمکرر ن آنچه امروز در مبحث مدیریت شهرهای جها

 ژهویاز اهمیت  شهر را تحت تاثیر قرار دهد ساختاری و مدیریتی تواند حیات و دواممیاز این منظر که 

و  است پیچیده و چندوجهی دارای سنجشی آوری تاب دراین میان الزم به ذکر است .برخوردار است

 دارند؛ آوری در سه دسته قابلیت تقسیمهای سنجش تابدرحالت کلی شاخص

 کیفی های ارزیابی شاخ •

  کیفیکمی های ارزیابیشاخص •

 کمی های ارزیابیشاخص •

سازی کمی منظوربه ایاکنون هیچ شاخص یا چارچوب سازمان یافتهت با این وجود باید توجه داشت که

اجماعی وجود دارد مبنی بر اینکه  با این وجود در بستر شهرها و جوامع ارائه نشده است،آوری تاب

 ختیزیرساحکومتی، سازمانی و  ودارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی، مفهومی چند جانبهشهری  آوریتاب

 در ادامه به بررسیپردازد. آوری شهری میبه بیان ابعاد مختلف تاب 5شکل  .[65، 11، 10]باشدمی

طور بهاوری در بحران کرونا مبتنی بر ارزیابی کیفی پرداخته و عملکرد شهر هوشمند در بهبود تاب

 گردد.می ثطور خاص بحبهوری اجتماعی آخاص در ارزیابی تاب

 آوری زیرساختی و اقتصادیتاببستر تحقق  ؛وضع آگاه شهر هوشمند -5-1
است که به طور اساسی ارزیابی واکنش  زیرساختی محیطی ومؤلفه، بعد  یکی از مولفه های تاب آوری

براین، مطابق آنچه در بخش قبل از عالوهدهد. می نشانبحران را بازیابی بعد از و ظرفیت  زیرساختی

 طح ـــمنظور ارتقاء سهای مبتنی بر زیرساخت هوشمند شهری بهکارگیری فناوریبه

های شهری زیرساختتوان اذعان نمود که بهداشت عمومی، پیشگیری و درمان کرونا شرح یافت، می

ق یاز طر یاساس یازهایبرآورده نمودن ندر شمند درمانی و بهداشتی های هوکمک زیرساختبه

 
 .[65]2020در سال  توسعه وی اقتصاد یهمکار سازمان برمبنای گزارش  یشهری آورتاب چارچوب.5شکل    

 

زیرساختی و 

 بدیکال

سازمانی و  اقتصادی

 حکومتی

 

 اجتماعی

 آوری شهریتاب
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 رقم بزند. زیرساختی را یآورتواند تابمانند کرونا میی هایبحران در کارآمد یهارساختیز

واکنش و سازگاری افراد و به ذکر است بعد اقتصادی تاب آوری شهری به مفهوم  الزمعالوه بر این 

که بیشتر  اشاره دارد سازد هابحرانرا قادر به کاهش خسارات بالقوه ناشی از جوامع به طوری که آنها 

مکان را می دهد تا با زیرساخت هوشمند شهری این امدنظر دارد. بعد قابلیت حیات اقتصادی جوامع را 

مشاغل به صورت کرونا از تعطیلی صنایع و  نه و محدودیت های هوشمند در طی بحراناعمال قرنطی

های اقتصادی شد را فراهم سازد. براین مبنا به کمک ابزارهای هوشمند که موجب آسیبرچه یکپا

صد مناطق آلوده تنها در آن مناطق به اجرای سیاست قرنطینه و راد آلوده با رضمن جداسازی اف

ر آن مشاغل و صنایعی و مراکز تجاری که دای اقتصادی پرداخته و درحالت کلی هتعطیلی فعالیت

ن مرکز یا جریمه بازخواست گردد را با اعمال محدودیت فعالیت آهای بهداشتی رعایت نمیلدستورالعم

طی  و مهارت، خدمات شاشتغال، آموز بهدسترسی حفظ  و پویایی اقتصاد  توان گفت حفظنماید. می

 گیری در بستر شهر هوشمند ممکن است.این همه

 سازمانیی آورتاببستر تحقق  ؛شهر هوشمند یآگاهوضع -5-2
ها ازمدیریت بحران به مدیریت شروع سده حاضر نقطه عطفی درجریانات مدیریت بحران بوده و نگرش

-همواره تابارائه شده در سالیان اخیر  های متعددمدل. در است مبدل شده تاب آوری شهر و خطر

 ذکر شده است.آور شهر تابدر ساختن  ازجمله مهمترین ابعاد آوری سازمانی

 و اعمال و بحران پاسخگویی و مدیریت سریع  گوناگونی هایتوانمند ری سیستم شهری ازگیبهره

سازمانی آوری پلی میان تاببه عنوان واند تمیدر طول بحران عکس العمل تصمیمات و بهترین  اتخاذ

توجه به تغییرات  ،شوده در مدیریت شهری مهم ارزیابی مینچشناخته شود. آشهری و مدیریت شهری 

وجود منابع مالی، انسانی و مهمتر از همه منابع اطالعاتی غنی می تواند شهر را به  البدی شهر است.ک

سمت ارائه خدمات بهتر سوق دهد تا در این میان انتظارات مردم و گروه های بانفوذ نیز برآورده گشته، 

 .[12مین گردد]اهداف پایداری بدست آمده و تاب آوری شهر تض

، یکیتراف یهانی)دورب هاو انواع حسگر تالیجید یهایآورفن زگسترده ا گیریهرهشهر هوشمند با ب

-بهشهر  تینظارت و کنترل وضع منظوربه( غیرهو  یطیمح ی، سنسورهاینقل عموموحمل یهاکارت

 یآورجمع یهاداده ،اساساینبر ازپیش مفید فایده ظاهر گردد.تواند بیشویژه در شرایط بحران می

طور مداوم توسط شهروندان که به یتالیجید یها، همراه با اطالعات و ردپادستگاه نیا قیز طرشده ا

در اختیار قرار آگاهی عبارتی وضعیا بهشهر  تیدر مورد وضع یقیاطالعات دق دتوانیم شودیم دیتول

میزان  آگاهی در شهر هوشمند عبارتند از؛ رصد بالدنگوضعتحقق برخی از مهمترین ارکان  .دهد

زیست، شبکه موبایل، تجمع در مراکز عمومی، ونقل، ترافیک، محیطی حملهااستفاده از سیستم

عبارتی بههای اجتماعی. ها در شبکهخیز و زبانی، محل تصادف خودروها، مناطق جرمآلودگی صوت
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 تیریمد ء تحققایاش نترنتیامبتنی بر  هایفناوریمجموعه از  آگاهوضعگیری شهر هوشمند بهره

آوری عبارتی تحقق تابیت یا بهو شفاف یمهارت بخش عمومه، کپارچی تصمیماتاتخاذ  ،کارآمد

 .[64، 63]دنبال داردبه گیریدر این همهرا سازمانی 

 آوری اجتماعیبستر تحقق تاب ؛وضع آگاه شهر هوشمنددر  اجتماعیسرمایه-5-3
مستقیم و غیرهای شامل روش های مختلفیوشر از ریفش،تعا مانندنیز  اجتماعی هسرمای محاسبه

ظاهر  اجتماعی یهسرما نبود در که عالیمی از استفاده با غیرمستقیم روشدر  .برخوردار استمستقیم 

 اجتماعی هسرمای برآورد به ،مجر و اجتماع فروپاشیو  تخریب روحیه، نفس عزتکاهش  شود، مانندمی

 در مشارکت درصد) آن اعضای تعداد و هاگروه تعداد نداندر روش مستقیم، دانشم شود.می پرداخته

 یمتغیرها از اعتماد راو همچنین شاخص  ها(باشگاهها و انجمن عضو افراد درصد ه،داوطلبان یهاتفعالی

کیفی و  هایروشبر و مبتنیروش مستقیم کمک شده بهادامه سعی  در .[14، 13]دانندمهم میبسیار 

 .آوری اجتماعی پرداخته شودرزیابی تاببه امبتنی بر روابط 

 مند از سرمایه اجتماعیآوری اجتماعی شهر هوشمند بهرهارزیابی کیفی تاب -5-3-1

 جوامع و اجتماعی هایگروه ظرفیت یعبارت به است که اجتماعی بعد آوری،تاب یکی از مهمترین ابعاد

 یاجتماعآوری تاب .هاستآن به مثبت سخپا دادن یا هابحران از اولیه به حالت بازگشت فرآیند در

-یـف میتعر یمجدد اجتماع یو سازماندهحوادث مختلف  ریتأث مقابله بادر  یاقدامات جمع برمبنای

 تیکل کیعنوان به ی موجودهارغم تنشیخود را علـ یاصل یعملکردها تواندیآور ماجتماع تابشود. 

افزایش توان جامعه در در موفقیت  عقیده دانشمندانبه . در این باب باید بیان داشت که کند ظحف

در این میان از  وابسته است کهای از سرمایه ل عمدهبه درک، دسترسی و استفاده از اشکا هابحران

حوزه در که  شودیاد می آوری جامعه در هنگام حوادثاجتماعی کانون درک و ارزیابی تاب سرمایه 

این به برسی  زپیش ا کمیت و کیفیت همکاری اجتماعی است بیانگرآوری، سرمایه اجتماعی تاب

 .[9، 8]داخته شدهای آن پرشاخص

، انسجام ازپیشبیش موجب تقویتخود باید بیان داشت از آنجا که بستر شهر هوشمند  در این باب

خود در  د،گردمیهای اصلی سرمایه اجتماعی عنوان شاخصهبه و اعتماد عمومی و نهادیمشارکت 

 . کندسزایی ایفا میهنقش بآوری اجتماعی تاب اد و ارتقاءایج

 بحرانی بدیع بوده ودر ابتدایکرونا که  بحران با مقابلهطور خاص باید بیان داشت که در در این میان به

نبود این تکثر و تعدد اطالعات  برخوردار شفاف چارچوبی از مرتبط با آن دانش و اطالعات آن شیوع

آوری شده که بتا تحلیل و روانی فشارهای موجب آن تبع به و افراد روانی آشفتگی بسب بعضا متناقض

یکی از بهترین خاص طوربههای هوشمند مدیریتی خود، کمک فناوریشهر هوشمند وضع آگاه به

روابط اجتماعی  همچنین شهر هوشمند در تحقق بستربوده است. منظور مقابله با این چالش بسترها به
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، سودمند هستند؛ زیرا افراد از طریق این منابع اجتماعی قادر خواهند بوددر این بحران ها و شبکه

محلی شهر هوشمند نیز از این منظر های اجتماعی شبکهد. در هنگام بروز حوادث را کاهش دهننگرانی 

ن به شهروندا تالمشکحل  منظوربهرا  بستریتوسعه مفهوم سرمایه اجتماعی  اهمیت دارند که ضمن

 .[11، 10کنند]فراهم می و بومی  صورت جمعی

 مند از سرمایه اجتماعیشهر هوشمند بهره اجتماعی وریآتاب تحلیلیارزیابی  -5-3-2

آوری در سازی ارزیابی تابهای مختلفی که به منظور کمیدر میان روشدر این باب الزم به ذکر است 

میزان  بیانگرآوری مثلث تاب ،6شکل  مطابق شدر این پژوه ،های مختلف ارائه شده استسیستم

ذکر است الزم به رفته سیستم به واسطه ایجاد بحران باشد.عملکرد از دست خسارت بالقوه یا خسارت

ها استفاده شده آوری سیستم در بحرانکه اگرچه که در برخی مراجع مانند از ذوزنقه برای تبیین تاب

آوری استفاده شده که از منظر مفهومی و ان از مثلث تابجهت تسهیل بیاست در این پژوهش به

  .[68]کنندمیمبنایی یک سخن واحد را دنبال 

باشد. در رابطه می سیستم اوریتاب باالی توان دهنده نشان R کم مقادیر (1براین مبنا مطابق رابطه )

(1 )X طی بحران، رفته ازدست عملکرد :درصدT :سیستم و  املک بازیابی در موردنیاز زمانT*:  زمان

 . [62]رفته می باشد ازدست عملکرد مورد نیاز برای تشخیص

 
  .[54]آوریب. مثلث تا6شکل  

*

* *

/ 2 / 2
( , ) 1

T X T X T
R X T

T T

−
= = −  

   (1 ) 

 مدنی جامعه یکدر روش مستقیم ارزیابی سرمایه اجتماعی در همچنین همانطور که بیان شد 

-مهم می یمتغیرها از نام اعتماد راشاخص مهمی به اهآن ایاعض تعداد و هاگروه تعداد دانشمندان

یک جامعه مناسب  اجتماعی سرمایه گیریاندازه در (2) رابطه تمعتقد اس فوکویاما ،میاندانند. در این

 .[14]شده است مدلکت در آن انسجام و مشار ر سه شاخص، اعتماد،که هباشد می
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p i

i n

R C N
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R
=      (2) 

 اعتماد شعاع Rp  گروه، داخلی انسجام ضریب C، گروه هر اعضای تعداد  N بیانگر گروه، iدر این رابطه 

 . معرف میزان سرمایه اجتماعی است  SC و دیگر هایگروه به اعتمادیبی شعاعRn گروه، 

آوری تاب در ارتباط مستقیم باگردد سرمایه اجتماعی هنگامی که عنوان میخاص طوربه ،میانر ایند

که در سرمایه اجتماعی های شاخص( 2و ) (1) وابطمطابق ر باشد کهمی بدین جهت، باشدمیاجتماعی 

طور به که این سه ( نهفته است2به نوعی در رابطه )مشارکت و انسجام  ،اعتماد مدنی اعم ازیک جامعه 

به عملکرد  منظور بازگرداندنبه موردنیاز زمانبحران، طی  افت عملکرد اجتماع میزان تواند درخاص می

  .اثر گذار باشدشده پس از بحران و سطح بازیابی حالت عادی

های سرمایه اجتماعی بیان های شهر هوشمند در تحقق شاخصمبنا و باتوجه به آنچه از توانمندیبراین

قرار گرفتن کیفیت ابزارهای هوشمندسازی شهری اوال در  7توان بیان داشت که مطابق شکل شد می

رفته در عملکرد د باالیی پیش از وقوع بحران، ثانیا کاهش میزان کیفیت ازدستسرمایه اجتماعی در ح

اجتماع طی بحران به میزان گردد که نقصان عملکرد گردد که این دو مهم موجب میاجتماع می

آگاهی و مدیریتی شهرهوشمند نقش های وضعبراین، زیرساخت. عالوهمنجر نگرددعملکرد پایینی 

توان آگاه میوضع وآمدن مدیریت شفاف، همچنین با فراهمدارد. زمان بازیابی ای در کاهش عمده

دلیل افزایش اعتماد در جامعه به میزانی قابل انتظار داشت سطح سرمایه اجتماعی پس از بازیابی به

این تفاوت در عملکرد بازیابی شده نسبت به عملکرد توجه رشد نسبت به حالت اولیه را نیز تجربه کند. 

 .[67، 66]تها نیز تجربه شده اسپیش از بحران، در دیگر حوزه

 
 آوری در بحران کرونا بهای مثلث تاتعیین شاخصه . نقش شهر هوشمند در7شکل 
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 گیرینتیجهبندی و معج -6

، شودکردهای مدیریت بحران تلقی میعنوان یکی از جدیدترین رویبه کهآورتحقق مفهوم شهر تاب

 زیرساختیهای انسانی، مادی و پذیری به ارتقا توانمندیمدیریت بحران از آسیب حاصل تغییر رویکرد

تاکنون شاخص یا چارچوب اگر چه که برمبنای مطالعات باید توجه داشت که دراین باب  .است شهری

 با این وجود در بستر شهرها و جوامع ارائه نشده است،آوری سازی تابکمی منظوربه اییافتهسازمان

مفهومی چند جانبه ودارای ابعاد اجتماعی، شهری  آوریاعی وجود دارد مبنی بر اینکه تاباجم

  که دراین پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. باشدزیرساختی می و حکومتیسازمانی و اقتصادی، 

ورد گیری کرونا مدر مقابله با همه شهر هوشمند زیرساختی هایتوانمندیدر اولین گام دراین پژوهش 

ی هاگیری از فناوریزیرساخت هوشمند شهری بهره درگیرد. برمبنای این نگاه، تحلیل و تبیین قرار می

این بیماری  درمان و از ابتال یریشگیپ ی،بهداشت عمومدر سه حوزه تنها توفیقاتی را نه هوشمند

سازد. گیری ممکن میهای اقتصادی را نیز طی این همهتواند تداوم فعالیتکند، همچنین میحاصل می

وری زیرساختی و اقتصادی شهری در بستر آتاب تحقق سازتواند زمینههای میوجود این زیرساخت

مبتنی بر  هایاز مجموعه فناوری آگاهوضعگیری شهر هوشمند بهرههمچنین  شهر هوشمند باشد.

یا  ،یتو شفاف یعموم یشمهارت بخه، کپارچی تصمیماتاتخاذ  ،کارآمد تیریمدتحقق  ،ءایاش نترنتیا

 .دنبال داردبهنیز را آوری سازمانی عبارتی تحقق تاببه

کمیت و کیفیت همکاری که بیانگر  یمفهومدر بسترشهرها به عنوان  یاجتماع هیسرما براینعالوه

های مشارکت، انسجام و اعتماد مورد بررسی ، مبتنی برشاخصاست یک جامعه مدنی اجتماعی

، انسجام ازپیشبیش موجب تقویتباید بیان داشت از آنجا بستر شهر هوشمند  ن بابدر ایقرارگرفت. 

 گردد، تحقق اینمیهای اصلی سرمایه اجتماعی عنوان شاخصهبه و اعتماد عمومی و نهادیمشارکت 

 گردد.کرونا می ی مثلبحران در اجتماعی آوریتحقق تاب      ساززمینه    هوشمند سرمایه در شهر

-ر سیستم شهری تابدمبتنی بر استاندارهای بین المللی ین میان باید بیان داشت که از آنجا که در ا

-قابل ارزیابی میادی،زیرساختی، اجتماعی و سازمانی های اقتصهای مختلف شامل حوزهآوری در حوزه

آوری قابل های فوق دارای تابتوان را شهری دانست که در مجموع در حوزهمی آور راشهر تابباشد، 

ها و متغیرهای خاص آن حوزه باشد که این مهم در بستر شهر هوشمند قابلیت رامتراتوجه به پقبول با

  .تحقق را دارد

 عمراج

و  یلیتحل ،یکتاب شناخت یهوشمند: مرور یهاب انرژ کیشهر هوشمند به مثابه (. 1399) رضایعل ،انیدونیفر ی؛مهد ان،ینوذر [1]

 .62-82، (4)9، رانیصنعت برق ا یو بهره ور تیفیک هینشر، یساختار
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شهر در بحران کرونا،  یرپذیبر انعطاف ی: مرورانرژی هاب مثابهشهر هوشمند به(. 1399) رضایعل ،انیدونیفر ی؛مهد ان،ی[ نوذر2]

 .1399آذرماه  ران،ی، کاشان، ایهوشمند انرژ یکنفرانس شبکه ها

 .1400آذرماه  ،224، ماهنامه صنعت هوشمند، شهر هوشمند (.1400) ضاریعل ،انیدونیفر مهدیه؛ ،آقاباالزاده[ 3]

دانشکده برق دانشگاه  یناریوب ی، سخنرانیآگاهیانرژ یشهر هوشمند: توسعه مردم محور، بر مبنا(. 1399) ، علیرضاانیدونیفر [4]

 . /https://www.aparat.com/v/xugNY برگرفته از،  ،یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت

شهر  ینمونه مورد یزندگ تیفیبر ک دیبا تاک یدر توسعه شهر یاجتماع هینقش سرما (.1394) رضا ی،خداداد ه؛سینف  ی،مرصوص ]5[

 .175-192، (27)6 ی،او منطقه یشهر یهاو پژوهش مطالعات ،زنجان

نقش  نیی: تبیسازمان یتاب آور یارتقابر  یاجتماع هیسرما ریتأث (.1399)حامد ، انیدریح ؛کوروش ی،زارع ؛عبدالباسط ،مرادزاده ]6[

 .87 - 112، (10)3ی،دانش سازمان یراهبرد تیریفصلنامه مد ،19-دیدانشِ مرتبط با بحران کوو میتسه یانجیم

و علوم  یروانشناس ،یعلوم انسان یالملل نیکنفرانس ب ،رانیا یاسیدر توسعه س یاجتماع هیسرما (.1394حسین )  حسنی، ]7[
 .1394 ماهآبان ران،ی، اتهران، یاجتماع

 یها بر اساس شاخص یاجتماع یآور تاب لیتحل (.1394) سعید؛ شکاری، منصوره؛ محمدی، هاجر؛ ،این داهللی علی؛ حسینی، ]8[

 .19-29، (1)3 شهر پایدار، ،در شهر تهران یاجتماع هیسرما

 یآوربر تاب دیزلزله با تأک سکیر تیریبر مد یاجتماع یۀاسرم ریتأث یبررس (.1397امیر؛ بذرافکن، شهرام ) فرجی، آروین، محمود؛ ]9[

 .1-24، (1)5 ی،او منطقه یشهر یهاو پژوهش مطالعات ،شهر تهران( 9 ۀ)مورد مطالعه: منطق

کنفرانس  نینهم،سوی دستیابی به توسعه پایدار شهری ای بهآوری شهری دریچهتاب (.1398و همکاران ) ، الهام؛قاسمی ]10[

 .1398 ماهآذر ران،ی، ااصفهان، یو عمران شهر داریتوسعه پا یلالملنیب

 آور،شهر تاب ،رعاملیدر شبکه برق و ارتباط آن با پدافند غ یآورمفهوم تاب نییتب (.1399محمدایمان ) علیزاده، غفارپور، رضا؛ ]11[

2(1) ،64-51. 

 یمعمار ی،شهر تیریو مد یزیاز برنامه ر یمفهوم یئه مدل: ارایشهر ی(. تاب آور1397) مریمپور،  یرسائ ماد؛ع ،یکتابچ ]12[
 .1-10(,  1)1 ی،شناس

 ۀفصلنام ی،اجتماع سرمایۀ ایران برحسب یغیرمستقیم استان ها ی(. رتبه بند1397)محمدجواد ، رزمی، و علیرضا ،باستانی ]13[
 .45-77(,  55)14 ی،رفاه اجتماع یپژوهش  یعلم

ها و فصلنامه پژوهش ،رانیا یدر استان ها یاجتماع هیبرآورد روند سرما (.1391)ن؛ سهانواز، سارا حس، نادر؛ دلیری ،مهرگان ]14[
 .5-24(, 64)20 ی،اقتصاد یهاتاسیس

 https://mask.ir /اپلیکیشن ماسک، برگرفته از  ]15[

 /https://behdasht.gov.irز  ، برگرفته اکرونا با مقابله و سالمت سوادی ارتقایسوبهی راه 4030ی تلفن سامانه ]16[

 /https://www.baharnews.ir/news، برگرفته از  متر 7-2 فاصلهدر  بدنی دما زانیم گیریاندازه ]17[

 /https://www.irna.ir/news، برگرفته از  رانیای کیالکترواپت دستگاه با هیثان 5 در ایاشی ضدعفون ]18[

 /https://ana.press/fa/news، برگرفته از  شد ساخته کیاتومات تمامی شپامه ستمیس با هوشمندی ضدعفون تونل]19[

  /https://www.tabnak.ir/fa/news، برگرفته ازکرونابا  مقابلهی برا کنندهیضدعفون هوشمند دستگاه ساخت ]20[

 https://www.msrt.ir/fa/news، برگرفته از  راحمدیبو و هیلویکهگ پارک محققان ساخت پاشمحلولی پهپادها]21[

 /https://www.irna.ir/news/83336246، برگرفته از ساختند کاال حمل رباتی رانیا پژوهشگران ]22[

  /https://www.mehrnews.com/news/4281044، برگرفته از  هوشمند فروش ودیخر اریدست شنیکیاپل ]23[

 /https://www.iktv.ir/newsdetail، برگرفته از  ننشا شنیکیاپل نقشه در پرتراکم پرترددو مناطقیی کروناتعیین  ]24[

 /https://www.tabnak.ir/fa/news/1008176، برگرفته از  لیموبا با کرونا انیمبتالی ابیرد ]25[

 /https://www.tasnimnews.com/fa/newsبرگرفته از  ،  دور راه ازی جراح امکانی با رانیا کامال جراحربات  ]26[

 /https://www.mashreghnews.ir/news/1051261، برگرفته از  رسدیم راه از سال انیپا تای رانیا پرستار اترب ]27[

  /https://snn.ir/fa/news/850722ت، برگرفته از  اس آمادهی  رداریواگ یماریب هر با مقابلهی برا بات فیال وانکی ]28[
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