
 
 

   

 تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر توسعه و پویایی       
 اقتصاد شهری و محلی       

 

 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات         راحله حسینی
 ارتباطات شهرداری شیراز و کارشناس تحقیق و توسعه، سازمان فناوری اطالعات و          

 

 چکیده
موجب تحوالت سااتااری  1فناوری اطالعات و ارتباطات افزونهای روزتوسعه، انطباق و کاربرد

به  فناوری اطالعات و ارتباطاتشده است. در ارتباط با این مهم، کارکردهای ای در اقاصاد ملی و منطقه
با ارائه دامنه وسایعی از تولیادات،  ع و عمیقعنوان غایت کلی و نوین تکنولوژی، اقاصاد محلی را وسی

دهد. در این مقاله ابادا به تعریف و ارزیابی معیارهاای اقاصاادی می روندها و تدمات تحت تاثیر قرار
 فناوری اطالعات و ارتباطاتو سپس تاثیرات  هناوری اطالعات و ارتباطات بصورت کلی پرداتاه شدف

بار  فنااوری اطالعاات و ارتباطاات، که شامل تاثیر شودمی بررسی عدبر توسعه اقاصاد شهری از چند بُ
کاارففرینی،  بر مشااغل و فناوری اطالعات و ارتباطاتها در اقاصاد شهری، تاثیر کاهش هزینه تراکنش

های بهاره وری و نیاروی انناانی باه های جدید به واسطه تکنولوژی نوین، رشد شاتصظهور عرصه
و  فناوری اطالعات و ارتباطااتی بخش دولای و تصوصی در صنعت هاگذاریواسطه افزایش سرمایه

باه  2ناوفوری محلایباشاد. نااا  می وریهای بهرهبر شاتص فناوری اطالعات و ارتباطاتاثر سرریز 
شاود کاه در قالاب سیناامی پی یاده و ماشاکل از عنوان یکی از عوامل مهم در این مبحث مطرح می

فناوری اطالعاات و های شود. در این راساا ارتباط میان مولفهتنیده، تعریف میچندین زیرسینامِ درهم
 فناوری اطالعات و ارتباطاتاول گیرد: از سه زاویه مورد بحث قرار می ناا  نوفوری محلیو  ارتباطات

و ساو   ؛فناوری اطالعاات و ارتباطااتو تولید  ناا  نوفوری محلیدو   ؛و تحول در پیوندهای دانشی
کاارگیری ب. نااای  ااصاله نشاان داد کاه فناوری اطالعاات و ارتباطااتو کاربرد  ناا  نوفوری محلی

هاا دارد و عاد ترد و کالن اقاصاد شاهرداریای در ابنقش مثبت و سازنده فناوری اطالعات و ارتباطات
های مناسبی در بحث توسعه اقاصادی مبانای چارچوبای های نوفوری محلی و منطقهدر این بین، ناا 

 باشند.می فناوری اطالعات و ارتباطاتبر 
 

                                                           
 r.hosseini@shiraz.ir 

1- Information and Communication Technology (ICT) 

2- Regional Innovation System (RIS) 
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وری، ناا  بهره اقاصاد شهری، توسعه اقاصادی، ،: فناوری اطالعات و ارتباطاتواژگان کلیدی

 نوفوری محلی.

 مقدمه .۱

 یتاا،، از ساو یفن هام از جننا ،یاقاصاد نیها به عناوسال یماوال یگذارنا 

مناار، لازو   نیااسات. از ا یمنطق مناادل و روشان یدارا یرهبر معام انقالب اسالم

 نیعاامل یزشایسااتاار انگ دیاموجود و تجد یدیو تول یزشیانگ یتروج از ساتاارها

 نیاا یمحاور یهامؤلفاه نیتریاصال یدیتول یروندها یماناظر با کارفمدساز یاقاصاد

کاه قابال در گفاماان توساعه  «اقاصادی اماسه»نزدیك ترین معادل واژه  منطق هناند.

 زیامقاومات ن ،یاست. به طاور کلا« اقاصادی جهاد»مورد ناررهبری، مطرح شده، واژه 

اساال  مثال  میمفااه ریدر کنار سا دیاسال  است و با یاساس میاز تعال یکیسان جهاد به

ماضامن  «یاقاصاد مقااوما»بحث از  نی. بنابراردیو... مورد توجه قرار گ یجهاد، نصراله

 اسال  است.  یاساس میسازگار از مفاه یمناومه كی یِفرافور

)مااور   های ابالغاای برنامااه پاانجممقااا  معااام رهبااری در مقدمااه سیاساات

انااار دار  در دوره پن  ساله فیناده اقادامات اساسای بارای » فرمایند:( می21/10/1387

ها بار مادار ااق و اسالمی کاه رشاد و بالنادگی انناان –تدوین الگوی توسعه ایرانی 

اسااالمی و انقالباای و تحقااق  هااایای ماکاای باار ارز عاادالت و دسااایابی بااه جامعااه

صادی در گاروه فن اسات، توساو قاوای ساه گاناه های عدالت اجاماعی و اقاشاتص

 « کشور صورت گیرد.
 

 تعاریف و معیارها : فناوری اطالعات و ارتباطات. 2

یی هابرناماه و هاااز تکنولوژیای مجموعاه فناوری اطالعات و ارتباطااتدر واقع 

دامناه است که امکان پرداز ، ذتیره سازی، بازیاابی و اناقاال الکارونیکای داده را باه 

 ،(2002) 3سالومون، کوهن و نیجکما  دهد. بر اساس ناریهمی وسیعی از کاربران ارائه

                                                           
3  - Salomon, Cohen and Nijkamp 
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 شود:می ی زیر تعریفهابر اساس مشخصه فناوری اطالعات و ارتباطات

 تغییرات تکنولوژیکی کامالً داینامیك، با ضریب نفوذ و انطباق باال 

 جدیدی هابه واسطه ورود تجهیزات و شاتصه هاکاهش هزینه 

 و شخصی افرادای فهررشد سریع کاربردها و نفوذ روزافزون فن در زندگی ا 

  بازارهای درهم تنیده که بخش تصوصی با کمارین میازان نااا  منادی در فن

 کند.می فعالیت

 کرده منابع اننانی مابحر و تحصیل به بناه تدماتی و تولیدی وابناه 

الز  اسات کاه میازان  فناوری اطالعات و ارتباطاتمناور تحلیل تاثیرات رشد ه ب

در بخش تصوصی و بخاش دولاای « فناوری اطالعات و ارتباطاتسرمایه گذاری در »

توان می ی اقاصادی و مراکز دولایهامعموالً از طریق فمارگیری از بنگاه شود.می بررسی

ی های انجا  شاده، بهاارین سارمایه گاذاریاهبه این اطالعات دست یافت. در ارزیابی

ی زیرساتت، منکن، امال و هادر اوزه هادر شهرداری فناوری اطالعات و ارتباطات

 شود.می دیده 4ی ناملموس مانند تحقیق و توسعههانقل و اوزه

باینات می فناوری اطالعاات و ارتباطااتهای برای توسعه مفاهیم سرمایه گذاری

نار داشت: سخت افزار، نر  افزار، زیر سااتت شابکه )ابزارهاای  گروه را در 4اداقل 

ارتباطی( و در بخش زیربنایی فموز  پرسنل برای کنارل تجهیزات؛ کاه البااه تنهاا ساه 

فنااوری اطالعاات و شوند. مشکالتی در ارزیابی سرمایه می گروه اول تبدیل به سرمایه

ی منجر باه هاباشد: الف(بنیاری از فعالیتمی وجود دارد که شامل موارد ذیل ارتباطات

در اناابداری سانای  5تولیاد ناتاالص داتلای تلق و ایجاد دانش به عنوان بخشی از

د. ب( سهیم کردن ابزارها و محصاوالت جدیاد و بهباود یافااه در نشونمی محلی تلقی

شااود ج( ورود می ، معمااوالً کمااار از اااد واقعاای تخمااین زدههاااتروجاای پروژه

شود که به مهجور شادن می فالتیی جدید موجب ساتت تجهیزات و ابزارهایتکنولوژ

ارز   شانجاماد کاه هماین امار منجار باه کااهی قدیمی میهاتجهیزات و تکنولوژی
                                                           

4- Research and Development (R&D) 

5- Gross Domestic Product (GDP) 
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 ی قدیمی فموتاه اند.هاشود که کارگران به واسطه اسافاده از تکنولوژیمی ییهامهارت

فناوری اطالعات و ای ا  سرمایهتوان سهمی هاال این سوال مطرح است که چگون

هر یك از ساه گاروه فاوق( را ارزیاابی کارد  فار  بار ای )یا سها  سرمایه ارتباطات

ی هاباا هزیناه فناوری اطالعات و ارتباطاتی بلند مدت در هاایننت که سرمایه گذاری

-، وجود دارد که در اینصورت اگار سارمایههاجاری و ضریب همبناگی مناسب هزینه

 ،iدر سال  iنوع  فناوری اطالعات و ارتباطاتگذاری با قیمت جاری بر دارایی 

t − 

iبوده و شاتص وضعیت ننبی 

tP سها  تولیدی )سهامی که مولد ثروت اسات(  ؛باشد ,0

i، فناوری اطالعات و ارتباطاتدارایی واقعی 

tK باشدکه در ابادای بازه زماانی میt  باه

 شود:می شکل زیر محاسبه

( ) iii

t

i

t

i

t RhPIK
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0 0,



= −= 
 

)ماوساو عمار تادمای  tنشان دهنده اداکثر عمر تدمای دارایای iTکه در فن

کشاورهای عضاو ساازمان توساعه و از ساوی  فناوری اطالعات و ارتباطاتبرای اقال  

ساال و بارای  7ساال، بارای ساخت افازار  3، برای نار  افازار ی اقاصادیهاهمکاری

نشان دهناده عمار  ih( و استسال در نار گرفاه شده  15تجهیزات و بنارهای شبکه 

گویاای اااماال  iRو  فناوری اطالعاات و ارتباطااتای عملکرد مفید کاالهای سرمایه

 باشد.می گروه پس از دوره عمر همای هبقای کاالهای سرمای

یاك عامال کلیادی در توساعه اقاصااد جهاانی و  فناوری اطالعاات و ارتباطاات

یاك عامال  فناوری اطالعات و ارتباطااتباشد. نوفوری در زمینه می تحوالت اقاصادی

و ماغیرهاای ورودی باازار و بطاور کلای تار  هااتواناد تراکنشمی بنیار مهم است که

فنااوری ی هاعملکرد اقاصادی را ارتقا دهد. توسعه، انطباق و کاربرد روزافزون نوفوری

موجب تحول اقاصاد در سطح بین المللی، ملی و محلی در تمامی  اطالعات و ارتباطات

به عناوان  اتفناوری اطالعات و ارتباطن شده است. در این رابطه، عملکرد فی هابخش

یك غایت تکنولوژیکی جدید و عمومی که اقاصااد را عمیاق و وسایع باا تولیاد دامناه 

طارح مدهاد، می وسیعی از محصوالت، تدمات و فرفیندهای جدید، تحت تااثیر قارار
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از طریق بخش تدمات و یا بخش تولید  فناوری اطالعات و ارتباطاتهمه  است. با این

ی هاادانیم ساازمانها و ارگانمای ت. گرچه همانطور کهبه تمامی صنایع رسو  کرده اس

 ،کاه تغییارات الز  را در مجموعاه تاود بوجاود نیاورناد دولای و تصوصی تا زمانی

 ی فن اسافاده کنند.هاتوانند از تمامی قابلیتنمی

شاود. هاا میموجب کاهش هزیناه تراکنش فناوری اطالعات و ارتباطاتانطباق با 

. ظهاور کارهاا و تادمات شاودمی ی شهری مناهایهاکارفیی بیشار اوزههمین امر به 

ید و هم نین تغییر و دگرگونی در ماهیت کاالها و تدمات قدیمی به سبب کااربرد دج

مانند تغییر در روند تولید و توزیع و ارائه کاال و تدمات،  ،فناوری اطالعات و ارتباطات

است که به تبع فن شرایو رقابت را ماااثر موجب تغییر در ساتاار بازارهای شهری شده 

های کوچك فاراهم کارده اسات. ها و بنگاهرا برای شرکتای ی تازههاساتاه و فرصت

 در یاك ااوزه شاهری اعماال فناوری اطالعاات و ارتباطااتکه  بطور معمول هنگامی

میاان ی جدیاد و ارتبااط هاشود نیاز به مهندسی مجادد فرفینادها، اتخااذ اساارات یمی

شود، که این منئله موجاب تغییار درون ساازمانی و بارون می مرزهای سازمانی اادث

 شود.می ی شهریهاو سازمان هاسازمانی و هم نین تغییر در تعامالت میان شرکت

در ضامن تماامی  ،بینیم که چگونه اساقرار شاهرداری الکارونیاكمی (1)در شکل 

تمامی وجوه شهری را تحت تاثیر قارار  ،ه باشدتواند برای شهرداری داشامی مزایایی که

 ایجاد کرده است.در الگوهای کاری و نگرشی  اتیتغییر وداده 
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 : نحوه استقرار شهرداری الکترونیک۱شکل 

 

ی هاو به دنباال فن ایجااد فرصات فناوری اطالعات و ارتباطاتبه عالوه با تروی  

و هم نین تغییر در الزامات مشاغل  ارتباطاتفناوری اطالعات و شغلی جدید در اوزه 

. در بازار کار تحوالتی را شاهد هنایم. بناابر تغییارات فناوری اطالعات و ارتباطاتغیر 

 هاا، اشااغال در برتای اوزهفناوری اطالعات و ارتباطااتساتااری ایجاد شده توسو 

دارد کاه از فن  روند صعودی و در برتی دیگر روند نزولی دارد. سه کانال اصلی وجود

دهاد : اولاین می رشد اقاصادی را تحت تاثیر قارار فناوری اطالعات و ارتباطاتطریق 

فنااوری ی جدید وابناه به تکنولوژی جدید از قبیل بخاش تولیاد هاکانال ظهور عرصه

 شود: می باشد. در این بخش رشد اقاصادی از دو منبع ااصلمی اطالعات و ارتباطات

قادرت بهاره وری و  ،ارز  افازوده ییانگر نر  باالای که نمی جدیدهابخش .1

 باشند که در نایجه به عنوان منبع رشد در کل اقاصاد شهر کارکرد دارند. می درفمد

 های اقاصادی را با تغییر ننبی هزیناههای جدید که شرایو دیگر بخشهابخش .2

ی کاه موجاب افازایش قادرت تولیاد باا ارائاه هاجدید از ورودیای و تامین مجموعه
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 .بخشادمی بهباودشاوند، می ید تولیددی جهامحصوالت بهبود یافاه و جدید و یا شیوه

بنیاان -فناوری اطالعات و ارتباطااتو ظهور صنایع  فناوری اطالعات و ارتباطاتتولید 

 و رونق تولید انبوه نقش بنزایی دارد. تولید ناتالص داتلی در افزایش

شود، سارمایه گاذاری می انال دو  که به افزایش قدرت تولید و نیروی کار مناهیک

باشاد می ی دولای و تصوصی شهریهاتوسو شرکت فناوری اطالعات و ارتباطاتدر 

فنااوری . سرمایه گذاری در شودمی که موجب رشد قدرت بهره وری و اشاغال در شهر

ای ن سرمایه گذاری در کاالهای سارمایهتواند مکمل و جایگزیمی اطالعات و ارتباطات

فنااوری اطالعاات و و صانایع کااربر  هااشود که به افزایش ظرفیت تولید توسو بخش

 شود.می ارتباطات

باشاد کاه بادان می سومین کانال دربر گیرنده تاثیرات غیرمناقیم بر رشد اقاصادی

ی تکنولوژیکی ااصل از صنایع تولید هاشود. فثار سرریز پیشرفتمی گفاه "اثر سرریز"

اسات  فناوری اطالعات و ارتباطااتبه صنایع کاربر  فناوری اطالعات و ارتباطاتکننده 

 شود.می منجر 6در نهایت به افزایش بازده کلی عوامل تولید که

باه فثاار اتاصاصای  فناوری اطالعات و ارتباطاتمزایای سرمایه گذاری و کاربرد 

در افازایش  فناوری اطالعات و ارتباطاتی ها. در برتی از اوزههر بخش بناگی دارد

تاثیرات بیشاری دارد، چراکه هر شهری به تبع  هاقدرت بهره وری ننبت به دیگر اوزه

و شارایو  فنااوری اطالعاات و ارتباطااتکاارگیری بتصوصیات تا، اقلیمی، نحوه 

 وسارمایه گاذاری  سرمایه گذاری و سود ااصله مافااوت اسات. در اجاماعی-سیاسی

مزایاای دلیال  باه در اال ااضار ی ارتباطیهاشبکهمربوط به  یهافوری از فن اسافاده

 این، عالوه بر. فیدمی یك مورد تا، به اناب ،شبکهاساقرار  و سرریز فثار ااصل از

 تفااوت فنااوری اطالعاات و ارتباطاات از اسافاده وبه مناور توسعه شرایو  که فنجا از

در  بارای هار شاهرای ماغیرهای ویا ه، ما انااار داریم بین شهرها داردای مالااهقابل 

 تعریف شود. فناوری اطالعات و ارتباطات ارتباط با عوامل مااثر از
 

                                                           
6- Total Factor Productivity (TFP) 



 1392 زمناانشماره سو سال اول                     

  148 

 

 حماسه اقتصادی، جهاد اقتصادی و طراحی مدل مفهومی .3
 مواجهاه معناای باه جهااد. اسات تعااون و همگاانی توجاه از فراتر تعبیری جهاد

 تهدیاد یك با برتورد یا و برنامه یك اجرای برای ماداول مالااات از فارغ و مافاوت

 اماان بای شاجاعت و ناوفوری و راسا  عاز  طریق از مشکالت زدن دور جهاد .است

 باه تبادیل( جهااد) برتوردی رو  این و همگانی توجه این 92 سال اما. است اجرایی

 .است شده اماسه مطالبه

 اماساه عناوان. اسات جهاادی رو  بر تاکید با همگانی توجه از ترکیبی اماسه

 سازی فزاد اماسه مانند. است تارج طبیعی االت از فن اجرای که است کارهایی برای

 .کردند یاد "کرد فزاد تدا را ترمشهر" تعبیر با فن از اما  اضرت که ترمشهر

 جهااد»  شودمی گفاه وقای. است ملی همت و توجه اماسه عنوان در کلیدی نکاه

 شاود،می تاکید«  اقاصادی اماسه»  بر وقای اما است برتورد رو  بر تاکید«  اقاصادی

 بارای.دارد تاود دل در را جهااد کاه البااه و. اجرا مدل تا کندمی تقویت را«  اضور» 

 . کنند درک را فن ضرورت باید همه. داریم «ملی باور» به نیاز اماسه ایجاد

ی اصالی فارارو، جهات گیاری های سیاسی در جهان با توجاه باه دغدغاههاناا 

کنناد. در نااا  سیاسای می اسارات یك دساگاه مدیریای ملی تود را بصورت پویا تعیین

هاای رهبری است. دوره زمانی جهت، دی هر  مدیریای کشورهاجمهوری اسالمی ایران

ی هامادت باشاد. بیانیاهو یاا کوتااهی سیاسی ممکن اسات در بلناد، میاان هاملی ناا 

طور گفامان سیاسای کشاور دهاه فارارو را دهاه عادالت و  ی کالن و همینهاسیاست

مان با عدالت است. بارای أاند به نار هدف عالی ناا ، تحقق پیشرفت توپیشرفت نامیده

ی سیاسای کشاور رنا  و باوی هاارسیدن به چنین هدفی اساارات یك، سااالنه، جهت

که ماولی اصلی فن رهبار نااا  )ی کالن هاگیرد. بناه اصلی سیاستمی تودتاصی به 

دار فن اسات( و راهبردهاای هاای عماومی کشاور )کاه دولات عهادهاست( و سیاست

 مدیریای کشور )که مدیریت دولای منائولیت تادوین و اجارای فن را بار عهاده دارد(

صادی صبغه اننجا  سیاساای باینت زیر چار اسارات یك ساالنه کشور یعنی جهاد اقامی
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عمودی و افقی را به نمایش بگذارند تا جن  علیاه فقار و تقاالی مقادس بارای تلاق 

 ثروت به اهداف عالیه کاهش فقر ملی و ارتقا ثروت ملی در پیوند با عدالت منجر شود.

هاای ملای در عصار کناونی، با توجه به ساالنه بودن جهت اسارات یك، تو مشای

ضاروری  ،کنادمی که میزان تحقق جهاد اقاصادی را انادازه گیارییی هاتدوین شاتص

ی هایی بر اساس هار  یکپارچاه سیاساتهااست. رصد ملی منیر تحقق چنین شاتص

 فید.می نیز امری ضروری به نار هاو اسارات ی هاکالن، سیاست

ی فراوانای وجاود دارد ولای شاعور هابحث و جدل« توسعه»اگرچه بر سر مفهو  

از واژه توساعه ای دهناده جامعاهجهانی برای توصیف تحول در عناصر تشکیل ماعارف

و بعضااً تحاول « تغییر»، «مدرنیزه کردن»ی دیگری نیز نایر هاکند؛ واژهمی مکرر اسافاده

در « توساعه»ولی گفامان گذشاه و اال عرصه جهانی فاراوان از اصاطالح  نیز ماداولند

اساس همه کشاورها بارای تحقاق اهاداف توساعه  گیرد. بر اینمی اشکال مخالف بهره

ی ملاای، های ملاای، سیاسااتهاملاای، اقاادا  بااه تاادوین چشاام انااداز ملاای، فراسیاساات

ی ملای هار کشاور هاو دغدغاه هااکنند. با توجه باه اولویتمی …ی ملی و هااسارات ی

 ی کاالن(ها)سیاسات هاممکن است جهت اساارات یکی کاه چشام اناداز، فراسیاسات

 …ساازد سااالنه، دوسااالنه و یاامی و راهبردها را در منیری وااد یکپارچاه هاسیاست

 تغییر کند. 

جمهوری اسالمی ایران نیز برای تحقق اهداف توسعه ملی بلند، میان و کوتاه مدت 

ها اسات. انداز، تعدادی سیاست کالن و تعداد بنیار زیادی از سیاستدارای نوعی چشم

ای را جاری، جهت ارکت اسارات یك رسیدن باه اهاداف توساعهرهبری ناا  در سال 

رسد این جهات اساارات یك ملای دو هادف می اند. به نار تعیین کرده« یجهاد اقاصاد»

مادل مفهاومی  1(کاهش فقار ملای. در نماودار 2( تولید ثروت 1کند: می کالن را دنبال

 شده است. جهت گیری اسارات یك ملی تحت عنوان جهاد اقاصادی نشان داده
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 یمل یهااستیس یپارچگ کیبا محور  یجهاد اقتصاد یاجرا ی: مدل مفهوم 2نمودار

 فرد( یی)دکتر حسن دانا
 

( 2( گفاماان ملای جهااد اقاصاادی 1عناصر تشکیل دهنده ایان مادل عبارتناد از: 

بنااه  (4ی جهااد اقاصاادی کنندهگر و کند(عوامل تنهیل3اهداف غایی جهاد اقاصادی 

 (تبعیت پذیری ملی از رهبری ناا 5ی ملی هایکپارچه سیاست

ناا  جهااد اقاصاادی را در ساطحی بنایار کاالن و مفهاومی ه بای این مدل پدیده

دغدغه رهبری نااا   کنانی که است که تئوریزه کرده است. هدف از ارائه این مدل این

گیری ملی را ارتقاا  دانند فهم مفهومی تحقق اهداف عالی این جهت می دغدغه تود، را

 د.نده
 

 پویایی محلی و تحوالت در مرحله گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات. ۴
باه ای به طور فزاینده ،فناوری اطالعات و ارتباطاتشهری برای اسافاده از گزینش 

و هم نین اساعداد کاارففرینی  ،ی تا،، فن فوری و دانشهاسطح دسارسی به مهارت
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توان باه می و سرمایه مخاطره پذیر ارتباط پیدا کرده است. از مفاد پراهمیت این گزینش

، فنااوری اطالعاات و ارتباطااتکارکردهای  ،فناوری اطالعات و ارتباطاتی هامهارت

، اسااعداد فنااوری اطالعاات و ارتباطاات، تدمات فناوری اطالعات و ارتباطاتدانش 

فنااوری اطالعاات و رففرینی فنااوری اطالعاات و سارمایه مقااو  و مخااطره پاذیر کا

گیارد کاه در بنایاری از می اشاره کارد. ایان منائله از ایان واقعیات نشاات ارتباطات

ی اقاصاادی در هااو تروجی هاااقاصادهای پیشرفاه افزایش رو به رشاد ساهم ورودی

 .گیردمی شکلدانش مدیریت و  فناوری اطالعات و ارتباطات قالب

موجب کاهش چشامگیر هزیناه  فناوری اطالعات و ارتباطاتاسافاده روزافزون از 

شاود. ارزیاابی می های جغرافیایی به واسطه کاهش اصطکاک مکاانی اطالعااتتراکنش

افزایش بازده بوسیله صرفه جویی باه مقیااس، تقاضاای  –ارتباط ماقابل میان سه ماغیر 

در دنیاایی باا رقابات انحصااری،  –ی جغرافیاایی هاو هزینه تراکنش محصوالت نهایی

بر کاهش هزینه  فناوری اطالعات و ارتباطاتامکان اتذ ناای  تحلیلی در مورد تاثیرات 

 شود.می ی جغرافیایی مینرهاتراکنش

ی جغرافیایی کااهش یاباد، تولیدکننادگان در شاهرهای هاکه هزینه تراکنش زمانی

 اقبال توبی در بهره گیری از صرفه جویی به مقیاس برتاوردار باوده اناد،بزرگ که از 

 ی تولید و توزیع ااصل از افزایش صادرات، را کااهش دهناد. زماانیهاتوانند هزینهمی

یاباد، کاه هماین امار موجاب جاذب می که صادرات افزایش یابد، درفمدها نیز افزایش

شاود. هم ناین می ه گذاری در فن شهری دیگر در تولید و سرمایهاتولیدکنندگان بخش

)محصاوالت( ماماایز  هااافزایش صادرات بطور ضمنی به افزایش تقاضا برای تروجی

اشاره دارد که این منئله در تولید کنندگان موفاق در زمیناه صارفه جاویی باه مقیااس، 

 کند. می ایجاد هاانگیزه فراوانی را برای تولید این قبیل ورودی

شویم که با تااثیر می از علل و بازتوردهای مثبت مواجهای مجموعهدر نایجه ما با 

شاود. می هاای جغرافیاایی فغاازهاای تاراکنشدر هزیناه فناوری اطالعات و ارتباطات

و بخصو، در تنهیالت و  فناوری اطالعات و ارتباطاتهم نین با سرمایه گذاری در 

 اهیم بود.تجهیزات ارتباطی شاهد تغییرات شگرفی در این اوزه تو
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 ی نوآوریهانظام نوآوری محلی و الیه. ۵
از قبیال تاامین ) هاناا  نوفوری محلای در واقاع یاك تجمیاع مکاانی از شارکت

، هاکنندگان تجهیزات و تدمات و مشاریان( و موسنات غیرباازاری )از قبیال دانشاگاه

بازرگاانی موسنات تحقیقاتی، موسنات فموزشای، موسناات تعیاین اساااندارد، اتااق 

باشد که برای ایجاد یاك می و ادارات دولای و غیره( هامحلی، موسنات ناارتی، اوزه

 شوند.می محصول و یا تدمت وی ه و تخصصی با یکدیگر ادغا 

که صحبت از ناا  نوفوری محلی باه میاان  از نار ماخصصین و کارشناسان زمانی

ناا  نوفوری ملی هنایم چراکاه در نااا  ی بارز و چشمگیری با هافید شاهد تفاوتمی

فن نزدیکی فیزیکی، ماذاکرات  در یك پدیده بومی هناند که هانوفوری محلی، نوفوری

شاود می مکرر و تاریخ ه و چشم انداز مشارک در تولید محصول و تدمت نهایی دیده

 بینیم.نمی را در ناا  نوفوری ملی هاکه هیچ یك از این وی گی

ی نوفوری محلی کامالً به هم مرتبو هنااند هاو ناا  ت و ارتباطاتفناوری اطالعا

فنااوری اطالعاات و کارگیری محلای ب دهند. جذب ومی و یکدیگر را تحت تاثیر قرار

باشاد. در هماین ااال می یك عامل مهم در عملکارد نااا  ناوفوری محلای ارتباطات

 ان صنایع و کارتانجااتیك عامل فضایی مهم در تعیین مک ناا  نوفوری محلیساتاار 

فنااوری اطالعاات و تواند به عنوان انگیزاننده در بهره بارداری و کااربرد می باشد ومی

 مطرح شود.  ارتباطات

یك اقدا  جهادی، دوسویه و غیر تطی اشااره دارد به ها رویکرد این ناا  نوفوری

 باه طاور اساسای اهاتعاملکه به روابو ماقابل و اساوار میان عوامل بنااگی دارد. ایان 

امایات شاوند. هم ناین  فناوری اطالعات و ارتباطاتتوسو اشکال مخالف  توانندمی

 ناا  نوفوری محلی اهمیت موسنات رسمی و غیررسمی را در فرفیند ناوفوری باارزتر

ها تاکید داشاند که بنیاری تعاملای ی اتیر کارشناسان محلی و منطقههاکند. در سالمی

-شاهریشوند که همین امر منجر به ایجاد یك عنصار باثباات می محدود مکانیاز نار 

نااا  شود. بنابراین این کارشناسان همیشه در مورد مزایای می ای در ناا  نوفوریمنطقه
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کننااد. دو مبحااث کلیاادی در ایاان رابطااه مطاارح اساات: می بحااث نااوفوری محلاای

ناش ضامنی در بنایاری از ی فضایی برای سرریزهای دانش و اهمیات داهامحدودیت

 .هانوفوری

 

 
 : نظام نوآوری محلی3نمودار 

 

 تنیدهچند زیرسینام فرعی و درهماز یك ناا  پی یده ماشکل  ناا  نوفوری محلی

باشد: زیرسینام تولید و اناشار دانش، زیرسینام بکارگیری و بهره برداری از داناش. می

اقاصادی. عالوه -و عوامل اجاماعی هامهارتزیرسینام سیاست، جریان محلی دانش و 

ی نوفوری محلای در نااا  ناوفوری ملای و باین المللای هابر این ساتاار پی یده، ناا 

اناد. ایان پیوناد گاره تورده اند و بنابراین به جریان جهانی توسعه اقاصادیفمیخاه شده

ی جدیاد هااو توانایی فنها در جذب و بهره بارداری از تکنولوژی های شرکتهافعالیت
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بخشاد. می را تحت تاثیر قارار داده و بادان سااتاار فناوری اطالعات و ارتباطاتمانند 

ی هابه صورت باالقوه نقشای ایااتی در پیوناد دادن الیاه فناوری اطالعات و ارتباطات

 محلی، ملی و بین المللی ناا  نوفوری دارد.

از سه زاویاه  ناا  نوفوری محلیو  فناوری اطالعات و ارتباطاتاط بین عناصر ارتب

و دگرگاونی پیونادهای دانشای، دو   فناوری اطالعات و ارتباطاتشود. اول می تحلیل

و  ناا  نوفوری محلیو سو   ،فناوری اطالعات و ارتباطاتو تولید  ناا  نوفوری محلی

 .تفناوری اطالعات و ارتباطااسافاده از 

باه عناوان  فناوری اطالعات و ارتباطااتشود، می که به مورد اول مربوط تا جایی

فنااوری شاود. فوایاد ذاتای می یك ابزار مهم در تولید و اناقاال داناش در ناار گرفااه

مدیران شهری را ترغیب باه  ،در نگهداری، تغییر و اناقال اطالعات اطالعات و ارتباطات

ی هاااوزهد. ناکنمی مدیریت دانشای ی رایانههامناندسازی دانش و اسافاده از سینام

صورت گنارده از اینارنت و موتورهاای الکارونیکای جنااجو باه ه علو  و تحقیقات ب

یع ی این ابزارهاا در ابعااد وساهاکند. از این رو قابلیتمی عنوان منابع اطالعاتی اسافاده

 دهاد. شاواهد تجربای نشاانمی عد مکانی تحت تااثیر قارارب ناا  نوفوری محلی را در

ی ارتبااطی هابیشارین تاثیر را بر توسعه شابکه فناوری اطالعات و ارتباطاتدهد که می

گذارد تا یافان منابع جدیاد و یاافان شارکای جدیاد در نااا  می ناا  نوفوری بر جای

کناد می جهانی مناقر” تو لوله“یك  اطالعات و ارتباطاتفناوری نوفوری. با این همه 

 شود. می ی فرعی شهری و محلی بدان ریخاههاکه تمامی جریان

مطارح شاد  باالزاویه دومی که در – فناوری اطالعات و ارتباطاتجغرافیای تولید 

بیشار مورد توجه قرار گرفاه و تمایل شدید این بخش در تمرکزگرایای  هادر پ وهش –

موقعیات مکاانی دهاد. می را نشاان فنااوری اطالعاات و ارتباطااتی تولیاد هاتوشه

 های اتیر کامالً تغییر یافاه است.در سال های فناوری محورسازمان

تحریاك  در کشورهای فسایایی باه فناوری اطالعات و ارتباطاتی جدید هاتوشه

 ماخصصینی که کشورهای پیشرفاه به وطنشان بازگشاه اند، تلاق شاده اسات. باه ناار

فنااوری ی جدید مبانی بر هارسد چنین عوامل سرریزی نقش مهمی در ایجاد توشهمی
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 دارد. اطالعات و ارتباطات

 ،فناااوری اطالعااات و ارتباطاااتی تولیااد هاشااواهد تجرباای در مااورد توشااه

دهاد. برتای توساو می یی نشاانهااسااس اقاصاادی چناین توشاهی را در یهاتفاوت

 ازی تحقیق و توسعه شهری، برتی بر اساس تقاضاهای شهری و برتای دیگار هااوزه

ی نااوفوری محلاای در هاااگیرنااد. ناا می ی پااایین محلاای انگیااز هادلیاال هزینااه

باشاند. می تنیز مافااو فناوری اطالعات و ارتباطاتی هایشان در تولید توشههاقابلیت

سنای به دلیل اتکا بر پایه شاناتت هام  ناا  نوفوری محلی رسدمی که به نار در االی

فنااوری ی تولیاد های سنای تر دارند؛ توشاههانهادی، تناسب بیشاری برای ارتقا بخش

شهری به یك بنیان داناش تحلیلای نیااز  تحقیق و توسعه مبانی بر اطالعات و ارتباطات

 باه بهاارین وجاه شاکوفا« ناا  نوفوری کاارففرینی»به اصطالح ؛ در این صورت دارند

شود که بر سرمایه مخاطره فمیز محلای کاارففرینی، داناش علمای، تقاضاای باازار و می

 تفنااوری اطالعاات و ارتباطااموسنات انکوباتری )مراکز رشد( تاکید دارد. در تولید 

 علمای و داناش منااند یهاااساس دانش تحلیلی غالاب اسات کاه ماکای بار ورودی

 باشد.می

 یهاشارکت و تکنولاوژی بار مبانای کاارففرینیدانشاگاهی )های کارففرینی  بنگاه

ی مهمای را در ایان هاای جدید اقاصادی مکانیز هادانشگاهی( و تشکیل بنگاه انشعابی

ی هاای دولای و سایر موسنات پ وهشای، ورودیهافزمایشگاه، هاموارد دارند. دانشگاه

هاای عماومی کنند. شهرهایی که از مولفهمی ی نوفور را فمادههاپ وهشی شرکت-علمی

ی سارمایه گاذاری هابنیاان، ساازمان-از قبیل دانشگاههای تحقیقاتی، موسناات داناش

ی های برای تولید توشهبرند، از شانس بیشارمی مخاطره پذیر و کارشناسان مابحر بهره

برتوردارناد. از فنجاا کاه شاهرهایی کاه میزباان  فناوری اطالعاات و ارتباطااتموفق 

 گیرناد،می باشند، نوعاً در این گروه قرارمی ی پیشرفاههای موفق با تکنولوژیهاکارتانه

 توان یك وابناگی چشمگیر به منیر را در این فرفیندها انااار داشت.می

بایااد  ناااا  نااوفوری محلاایشااوند، می ترشااهرهایی کااه ناااا  نااوفوری ساانایدر 

بازسازی یك  شود. ی با تکنولوژی باالیهادساخو  تغییرات گنارده برای ظهور توشه
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فرفینادی پی یاده و ساخت اسات. اناقااد موسناات فموزشای و  ناا  نوفوری محلای

هاای  بنگااه و فنااوری، ی علامهااتحقیقاتی کالن و عوامل امایت کنناده، مانناد پارک

و  هاا، نگر هاباشد. شایوهمی دانشگاهی و غیره تنها بخشی از این بازسازیکارففرینی 

الگوهای جدید و فناوری باید ظهور یابد که نیازمند مقادیر قابل تاوجهی فماوز  و باه 

ی قدیمی است. این کار عماالً یاك تاو مشای هافراموشی سپردن رویکردها و نگر 

 یز است. چالش برانگ

 فناوری اطالعات و ارتباطااتو اسافاده  ناا  نوفوری محلیتا فنجا که به بعد سو  

ی هاباه شادت باه اساارات ی فناوری اطالعاات و ارتباطااتشود، سازگاری می مربوط

نااا  ناوفوری و موسنات شهری و رقابت میان فنها بناگی دارد. پیوند ساده  هاشرکت

فید. موفقیت در این عرصاه نمی به اقاصاد شهری به نار یك اسارات ی قابل اجرا محلی

ی فیزیکی و نیز عناصر زیرسااتای موجاود هازیرساتت، اقاصادی-به شرایو اجاماعی

باشاد. در می موسناات شاهری وابنااهمانند کیفیت سازماندهی و نگر  ناوفوری در 

ی اروپا هابطور کلی در تمامی بخش فناوری اطالعات و ارتباطاتی هالیکه پاانن االی

دهد که شاهرها از لحااا اثربخشای می بصورت یکنواتت توزیع شده، اما شواهد نشان

ظرفیات “بهره برداری از این پااننیل به شادت باا یکادیگر مافاوتناد. ایان تفااوت در 

 کامالً به موجود بودن عناصر ذکر شده از یك نااا  ناوفوری کاارففرینی مارتبو” ذبج

 باشد.می

نااا  به عملکارد  فناوری اطالعات و ارتباطاتشود که بازتورد می گونه بیان این

ی ناوفوری، هاای کاالن ناا هاگردد. اتیراَ اغلاب نیازهاای مولفاهمی بر نوفوری محلی

داشاه است. ما پیشارفت  فناوری اطالعات و ارتباطاتنه ی چشمگیری در زمیهانوفوری

فنااوری اینارنت را به عنوان یك نمونه واقعی از این رابطه و راهی که این عنصار مهام 

انجاا   ناا  نوفوری محلایتواند در امایت از وظایف کلیدی می اطالعات و ارتباطات

ارتباطاات و همااهنگی، دسارسای باه مناابع، کنیم : اطالعات، می دهد را تیاروار مطرح

 مشارکت و تعاون.
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 در مدیریت شهری فناوری اطالعات و ارتباطاتیی از کاربردهای هانمونه .۶

 اطالعات جغرافیاییی هاسیستم .۶.۱
 فناوری اطالعات و ارتباطات ی کاربردیهابرنامه 7اطالعات جغرافیاییی هاسینام

 بار روی نقشاه مکاانی یهاداده مدیریت ،تجزیه و تحلیل ،ذتیره ،ضبو که عملکرد فن

 تجنام و، درک، تفنایر امکان مشااهده اطالعات جغرافیایی سینام، نایجه در. باشدمی

، هانقشاه در قالاب هاروناد، الگوهاا و که نشانگر روابو ی مافاوتهارا به شیوه هاداده

مبانای  اطالعاات جغرافیاایی سیناام. کنادمی باشد، را فراهمها میو نمودار هاگزار 

 و هازیرسااتت مرباوط باه اطالعات / هاداده تهیه در تواندمی تلفن همراه یا و اینارنت

 باه منجار کاه بر روی نقشه با همکاری شهروندان کمك کارده شهری تدمات نیازهای

مدیریای در شهرداری کاه سینام  چنین تواهد شد. مشارکای بهبود یافاه و برنامه ریزی

نیازهاای مادیریای  شود درک بهااری ازمی رکت طیف وسیعی از شهروندان ادارهامش با

باه  هاشکاف این برای پر کردن شهرداری برای ی بیشاریهافرصت، در نایجه شهر دارد

 جغرافیااییی کااربردی سیناام اطالعاات هابرنامه که فنجا از شود.می ایجاد طور موثر

 قادر باه مادیریت ، اسافاده از فن مدیران رااطالعات را دارد انواع مخالف پرداز  توان

 .سازدمی یکپارچه اراضی شهری

 توانادمی است کاه هاو داده هارابزا ازای مجموعه اطالعات جغرافیایی یهاسینام

 ،اطالعاات تفنایرو  ،اکاشااف، تجنم و شهروندان در، گذاران سیاست ،پ وهشگران به

تارین  سااده در جغرافیاایی اطالعاات سیناام کند. الگوها کمك فضایی و روابو درک

با کلیك . تلقی شود از اطالعات با یك پایگاه داده یك نقشه عنوان بهتواند می ،فن شکل

در نقشاه  .شاودمی ظااهر فن محل مورد در مانی اطالعات ،نقشه در یك مکان بر روی

بارای امال  یك الیه، هابرای پارک یك الیه، برای مثال -- است شده ساتاه الیه چند

 …و  برای مدارس یك الیه ،برای جمعیت یك الیه ،و نقل

GIS کاه کنادمی ادغاا  باا هام ایدر چنین شیوه را اطالعات جغرافیایی یهاالیه 

                                                           
7- Geographical Information System (GIS) 
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 توان تخماین زدمی ،به عنوان مثال. توان اطالعات جالبی را بدست فوردمی بدین وسیله

ماوساو  و یا کنندمی زندگی هادور از پارک به ننبتدر نقاطی  کودکان چه تعداد از که

 سیناام. چقادر اسات امل و نقال عماومی فسان به دسارسی بدون ییهامحله درفمد

 -- اسات شاده ترکیاب تحقیاق دیگر یهاابزارها و رو  با اغلب اطالعات جغرافیایی

 تعاداد و داناش فماوزان ساالمت باین تواناد رابطاهمی پروژه تحقیقاتی یك ،برای مثال

 مبانای بار پ وهشایکناد. بخاش  مطالعهرا  مدارس نزدیکی در فنت فود یهارساوران

و  مادارس جغرافیاایی از یاك پایگااه داده ایجاادشاامل  اطالعاات جغرافیاایی سینام

پ وهشگران بهداشات تیم  که االی در، باشدمی فواصل و محاسبه، فنت فود یهامکان

 شود.می تشکیل فموزان دانش سالمت تنت و ،نارسنجی، برای مصاابه

 

  8مشارکت الکترونیکی .۶.2
ی شاهروندان، جواماع مجاازی، هاا، فرو هاای الکارونیکای مانناد وبالگهاواسو

میاان تواند موجب ارتباط کم هزینه تر و فسان تر می گفاگوی فنالین با منئولین و غیره

که مشارکت بیشاری داشاه باشاند، بیشاار  شهروندان و منئولین شود. شهروندان زمانی

شوند و در نگهداری از شاهر منائوالنه تار برتاورد می ننبت به سرنوشت شهر راغب

توانناد از ناارات شاهروندان ننابت باه می تواهند کرد. از سوی دیگر مدیران شهری

بصورت ناشاناس و بادون صارف  یندان گاهمراجع ذیصالح فگاه شوند و چون شهرو

 یی از قبیل تردد، ناماه نگااری، پنات و غیاره وارد جواماع مجاازی شاهرداریهاهزینه

 شود.می شوند، بازتوردهای قابل اسانادتری دریافتمی

 

 ی مدیریت مالیهاسیستم .۶.3
 قرار دارد هاکه در اتایار شهرداری را ی مدیریت مالی معموالً منابع نقدیهاسینام

 پارچه مدیریای و اساناد به تمامی مفاد بودجه، مدیریت و پیش بینای با یك سینام یك

                                                           
8- E-Participation 
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 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میکند که از مزایای این سیناممی

 تر و اساانداردتر بودجه فرموله کردن و اجرای واقعی 

  هااطالعاتی در مورد هزینهداشان پیش زمینه 

 کنارل دقیق تر منابع و تخصیص اناب شده منابع مالی 

 مدیریت نقدی و تعهدی 

 ی کنارلهامدیریت مخاطرات مالی و سینام 

 دسارسی به اطالعات دقیق و قابل اطمینان برای اتذ تصمیمات 

 تدمات بهار به مشاری 

 قابلیت ممیزی دقیق 

 

 نتیجه گیری .۷
مقاله از فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یك مولد ثروت یاد شد کاه در این 

صورت مناقیم و یا غیرمناقیم در تحول اقاصاد شهری بنیار موثر است. شاید یکای ه ب

شهرهای کشور را باوان مدیریت سنای و عد  سازگاری با  ی اقاصادی کالنهااز چالش

ی مالی یکی از ارکان مدیریت شاهری اسات های روز دنیا عنوان کرد. سینامهافناوری

ی فن را هااتواناد روالمی فناوری اطالعات و ارتباطاتامروزه با اسافاده از رویکردهای 

در عرصه اقاصاد مینر نخواهاد  و اماسه ساز انقالبی ،بهبود بخشید. ارکت جهادگونه

اارف ای و  رایانهی روز دنیا، که در این زمینه علهاشد مگر با بهره گیری از تکنولوژی

 ماا را از تحقاق هادف اساارات یکی موضاوع زند. بنابراین بی توجهی به اینمی اول را

 باز تواهد داشت. امنال،
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