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 نوع مقاله: پژوهشی

 19/11/98پذیرش:  24/06/98دریافت: 

رو است؛ لذا هدف شدن به شهر  هوشمند، با موانعی روبه  راستا  تبدیلها  بسیار  در  رغم تعششهر تبریز الی: چکيده

بند  آنها است. از الریق بررسی مطالعا، و نیز مصاحبه با خبرگان  عال در توسعه پژوهش حاضر، شناسایی ای  موانع و رتبه

ماانع،  37تحلیل تام در قالاب  ها  الزم، گردآور  و موانع نهاد  اجرا  شهر هوشمند در تبریز از الریق روششهر ، داده

بند  مواناع انااام شاد. ا   از ، رتبهبند  شدند. در نهایت با استفاده از  رایند تحلیل شبکهشناسایی و در پنج گروه البقه

ساختار ، حقاوقی، اجتمااای،   -شده؛ شامل موانع مدیریتیبرا  تبدیل شهر تبریز به یک شهر هوشمند باید موانع شناسایی

ریز  را ضعیف کرد و در نهایت از بی  برد. موانع اقتصاد  که مربوط باه گذار  و برنامهسیاسی،  رهنگی، اقتصاد ، سیاست

یکی از بهتری   باشد، رتبه اول را به خود اختصاص داد.آلود میاختصاص بودجه کم به هوشمندساز  شهر تبریز و اقتصاد مه

است که دولت یک مدل مالی مناسب برا  دستیابی به منابع مالی برا  توسعه هوشامند  ها برا  غلبه بر ای  مانع، ای   راه

گذاران باید با استفاده از رویکرد شهر هوشمند به ارائه کارآمد و نوآوراناه خادما، و  نااور  باه سیاست در تبریز ایااد کند.

 کت در ارائه خدما، ایااد شود. و بهتر است که انگیزه در کاربران نهایی برا  مشار شهروندان بپردازند

 ا   از ، شهر تبریزشهر هوشمند، موانع نهاد ، تحلیل تم، تحلیل شبکهواژگان کليدی:  

 ,JEL  :N15 C38, C81, P25بندی  طبقه

 

 

 

 

 
 yjabarzade@tabrizu.ac.ir نویسنده مسئول: *

 91-107 ،((31 پیاپی)3)8 شهر ، مدیریت و اقتصاد المی  صلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
 فصلنامه علمی  2345-2870شاپا: 

 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

امااروزه، شااهرها  هوشاامند، توجااه محققااان و 

ریزان شهر  را در زمینه سیاست توسعه شهر  به برنامه

(. شااهر Macke et al., 2018انااد )خااود جلااب کرده

یا ته  نااور  و ارتباالاا، و انداز توساعههوشمند، چشام

اینترناات اشاایا در یااک ساابک نااوی  ماادیریت شااهر در 

سااکونت اساات پااذیر  و قاباالراسااتا  پایاادار ، انعطاف

(Chen & Han, 2018 و به انوان آینده تکنولوژ  در )

ا  دیاادگاه الااور  زایناادهبااهو  باشاادماایجهااان مطاار  

ریزان و مادیران را باه خاود جلاب برنامهها  ملی،  دولت

اند. ساختار شاهر هوشامند باااف ا ازایش کیفیات کرده

و    ور  زندگی از الریق ارتباالا، دیایتالی و نیز ا ازایش بهاره 

. ابعااد ( Braun et al., 2018شاود ) دسترسای در شاهرها می 

بند  کارد و ایا  البقهتوان  میمختلف شهر هوشمند را  

مارتب  سااخت. چهاار بعاد ناوآور    ابعاد را با ناوآور ،

ابارتنااد از: تکنولااوژیکی، سااازمانی، همکااار  و تارباای 

(Nilssen, 2019)حلاای باارا  . ابتکااارا، شااهر ، راه

ها  پیچیااده هسااتند. ترکیباای از ماادیریت سااازمان

تکنولوژ ، منابع انسانی و حکومت در توسعه شهر  مهم 

اساات. بااا ایاا  وجااود نااه تنهااا شااهرها در کشااورها  

یا ته اروپایی نیاز در توسعه بلکه کشورها  توسعهرحالد

هاا  هوشامند  در شهرهایشاان باا پروژهمو اق  اجرا   

 Mosannenzadeh etشوند )موانع و مسائلی مواجه می

al., 2017; Kumar et al., 2020  .) 

اگر به شهر هوشمند به اناوان پدیاده جارا یاایی 

ساااختار  اجاارا   -جارا یااایینگاااه کناایم، در تحلیاال 

تئور  شاهر هوشامند در تبریاز بایاد بساتر مناساب در 

هاا  مدیریت شهر ایاااد گاردد و بادون ایاااد سااخت

مناسب که در رأس آن سلطه و قدر، شاهردار و اوامال 

ها  غالب جارا یا   رادست سیاسی نباشد، ظهور پدیده

  شهر  وجود ندارد. از ای  نظر ساختار موجود شاهردار

بدون ایااد تاییرا، رویکارد ، مو اق باه اجارا  شاهر 

(. در 1397هوشمند نخواهد شد )روساتایی و همکااران،  

تبریز نیز همانند سااختار اجرایای هماه شاهرها  دیگار 

تری  الیه اجرایای حکومات باه کشور، شهردار ، نزدیک

مردم است و مدیریت شهر  با مشکع، متفاوتی مواجاه 

 ه در تبریاز برخای اقاداما، در خصاوص است. با توجه به اینک 

اسات، ایا    شدهشهر الکترونیکی توس  شهردار  اناام  

شهر به انوان پایلو، برا  ایاااد دولات الکترونیکای در 

است. ساختار خشک دولت یازدهم مورد توجه قرار گر ته 

 هاا  مدیریت شهر  در شهر تبریز و شناخت ناکا ی از قابلیت 

االا، بااف کند  هوشمندسااز   ناور  االعاا، و ارتب

 (.  1396است )روستایی و همکاران، در تبریز شده  

با توجه به نو بودن اصطع  شهر هوشمند، نیاز باه 

ها  مختلف توسعه و مواناع اجارا وجاود شناسایی جنبه

دارد. در شهر تبریز، مسائل مربوط به شهر هوشمند برا  

د توجاه گذار  ماورایااد نوآور  در مدیریت و سیاسات

ها و نهادها برا  مدیریت شهر  و اجارا  نیست. سازمان

ها  هوشمندساز ، معضاع، و مشاکع،  راوانای پروژه

دارنااد. باارا  ر ااع ایاا  موانااع، نیاااز بااه شناسااایی و 

امده تحقیقا، در زمینه مواناع بند  موانع است.  اولویت

اجرا  شهر هوشمند، چه در سطح کشور و چه در سطح 

اند. همچنی  ع، و موانع کلی توجه داشتهجهان، بر معض

شاده در تبریاز معماوالر بار شاهردار  ها  اناامپژوهش

تاری  نهااد مادیریت انوان تنها نهاد متولی امر و االیبه

اند، حاال آنکاه باه دلیال پیچیادگی شهر  تأکید داشته

مسئله هوشمندساز  شهر  و ابعاد مختلف آن، نهادها و 

در ایا  امار دخیال هساتند و   ها  دیگار  نیازسازمان

مو قیت اجرا  شهر هوشمند، به تعامع، بی  ای  نهادها 

و املکاارد آنهااا نیااز بسااتگی دارد. باار ایاا  اساااس، 

اناد ساایر اوامال نهااد  و ها  قبلای نتوانساتهپژوهش

جاز شاهردار  را در هاایی باهمدیریتی مرتب  با سازمان

که نقش پوشش قرار دهند. درحالیها  خود، تحتتحلیل

هاااا در تعامااال باااا شاااهردار  و  اااراهم آوردن آن

لاذا پاژوهش ها  مربواله غیرقابل انکار اسات.  زیرساخت

حاضر تعش دارد بر موانع نهاد  اجارا  شاهر هوشامند 

تمرکز کند و آنها را ماورد کنکااش قارار دهاد. از الارف 

دیگر، معضع، و موانع موجود، ماهیتی تعاملی و مارتب  

گااه ماازا باه آنهاا ممکا  اسات کاارایی با هم دارند و ن

ها  غلبه بر آنها را کاهش دهد. ای  امار نیاز در سیاست
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محاادود  تحقیقاا، گذشاته لحااش نشاده اسات و مواناع

اند. از الارف صور، مازا بررسای شادهشناسایی شده، به

ها  اثاربخش، دیگر، به منظور تدوی  و اجارا  سیاسات

جاه باه شارای  و تری  موانع موجود باا توالزم است مهم

زمینااه اجتماااای و سااازمانی مشااخا شااوند. ایاا  

هاا بارا  گاذار تواناد تمرکاز سیاساتبند  میاولویت

توسعه شهر هوشمند و غلبه بر مواناع شناساایی شاده را 

بهبود بخشد و سرات دستیابی به اهداف هوشمندسااز  

شهر را ا زایش دهد. از ای  رو، شناسایی و تحلیال مواناع 

تر و بااالتر از یاک ساازمان سطحی دربرگیرندهنهاد  در  

بند  آنها باا در نظار گار ت  )شهردار ( و اولویت  خاص

ا  بی  ای  مواناع در شاهر تبریاز، جنباه تعامع، شبکه

 نوآورانه تحقیق حاضر است. 

 

 پيشينه تحقيق   -2

 های خارجیالف( پژوهش

ها  تأثیرگذار بار ( به بررسی گروه2018)  1روهلند

شهرها  هوشامند پرداختاه اسات. نتاایج نشاان دادناد 

ها  تأثیرگذار شامل اجزا  حاکمیتی شهر هوشمند گروه

نفعاان اماومی مانناد داران، ذ نفعان و ساهاممانند ذ 

نفعاان خصوصای مانناد ها  دولتی و ذ نهادها و آژانس

و نهادها  آکادمی مثال   ها و کارآ رینان خصوصیشرکت

 ها هستند.دانشگاه

( در پژوهشای باا اناوان  2017)   2السیناک و ریستویچ 

»شهر هوشمند، ایمنی و امنیت«، تمرکز اصلی خود را بر 

ایمنی و امنیت در شهرها  هوشمند آیناده قارار دادناد. 

نتایج ای  پژوهش نشان داد که توساعه  نااور  بایاد باا 

استفاده از آنهاا دنباال شاود.   آموزش شهروندان در مورد

توانند اهاداف تری  شهرها  هوشمند نمیحتی پیشر ته

 خود را املی کنند اگر آموزش شهروندان محقق نشود. 

 
1- Ruhlandt 

2- Lacinák and Ristvej 

(، باه بررسای جنباه 2018و همکاران )  3پراحاراج

 ناااور  و کااارآ رینی شااهر بااا شااهر هوشاامند در هنااد 

ت و پرداختند. در ای  مقاله بعد سیاست بررسی شده اسا

هاا  هاا و برناماها  از سیاساتشهرها مامواهلذا کعن

هاا  دهند. ای  تحقیاق باه مکاانیزمشهر  را توسعه می

تاری  رشاد اقتصااد  ریز  و حاکمیات در ساریعبرنامه

جهان هند پرداخته است. نتایج ای  پژوهش نشان داد که 

ماادیریت رواباا  پیچیااده، مسااتلزم سااازوکار ماا ثر و 

ها  حااکمیتی اسات. باه همای  ساز  بیشتر رویهساده

منظور، یک چاارچو  مرجاع همااهنگی سیاسات بارا  

ریز  شاهر  را پیشانهاد ادغام نهاد  و ساازوکار برناماه

 دهد.  می

(، در پژوهشی باا اناوان 2018و همکاران )  4سیلوا

»به سمت شهرها  هوشمند پایدار: مارور  بار رونادها، 

هااا  باااز در شااهرها  ا و چااالشهااهااا، م لفااهمعمااار 

هوشمند« با هدف ارائه جوهره شاهرها  هوشامند بیاان 

کردنااد کااه مفهااوم شااهر هوشاامند بااه دلیاال موانااع 

تکنولوژیکی، اقتصاد  و حاکمیتی هنوز در حال پیشر ت 

اساات و در سراساار جهااان رواج ناادارد. شااهر هوشاامند، 

هاا  سیستمی است که قابلیات همکاار  بای  سیساتم

لف را برا  بهبود کیفیات زنادگی شاهروندان  رای مخت

کناد. اگرچاه، شاهرها  هوشامند در شهر  تسهیل می

ا  مهم شده است اما باه دنیا  مدرن تبدیل به کلیدواژه

هاا و نااهمگونی العااده پاردازش دادهدلیل تقاضا   او  

چیزها  هوشمند مرتب ، هنوز باا معضاع، و مشاکع، 

 رو است.جد  روبه

در پژوهشای باا  (2018و همکااران ) 5اناز- رناندز

هاا: یاک مادل انوان »اجرا  شاهر هوشامند و گفتمان

مفهومی یکپارچه، پرونده وی « به ای  نکته اشاره کردناد 

که مفهوم شهر هوشمند از یک رویکرد مبتنی بار بخاش 

یا ته است و آنهاا مشاارکت تر تکاملبه یک دیدگاه جامع

ها قارار ی استراتژ نفعان را در هسته اصلحاکمیت و ذ 

 
3- Praharaj 

4- Silva  

5- Fernandez-Anez  
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نفعاان در هار دو پاروژه و اساتراتژ  دادند. مشارکت ذ 

شهر برا  ایااد چاارچو  حااکمیتی کاه امکاان تفااهم 

کند، مهم است. اهداف ایا  یکپارچه و جامع را  راهم می

الراحی یاک مادل مفهاومی یکپارچاه و جاامع   ،پژوهش

برا  شاهرها  هوشامند و پیشانهاد روش جدیاد بارا  

وتحلیل اجزا  شهرها  هوشمند با روش ترکیبای تازیه

نظرسنای و مصاحبه اسات. نتاایج ایا  پاژوهش نشاان 

دهد که مادل مفهاومی، دیادگاه پیچیاده باا اناصار می

که ایا    کندا  منظم منعکس میتنیده را به شیوهدرهم

ها  خود را با وضو  بیشاتر  کند تا ایدهمدل کمک می

 بیان کنند.  

وتحلیال مواناع ( به تازیاه2019و همکاران )  1آدا

 با استفاده از روش دیمتال  2شهر انرژ  هوشمند در آکرا

 از  پرداختند. نتایج نشان دادند که ای  مواناع ابارتناد 

نااع بااازار، گااذار  و بااازار کااه موااز:  ناااور ، سیاساات

تری  موانع هستند. همچنای  هزیناه بااال  ارساال مهم

 ناور ، تأثیر بیشتر  بر ساایر مواناع موجاود در دساته 

موانااع  ناااور  دارنااد. ناارا بهااره باااال و ارز ناپایاادار، 

ها  کعن گذار ها  ناکا ی که نیاز به سرمایهزیرساخت

دارد، چااارچو  قااانونی و نظااارتی کااا ی، هزینااه باااال  

رساانی در ماورد هزیناه و مزایاا  االاع ناور  و اادم 

  ناور  نیازمند توجه بیشتر  هستند. 

( در پژوهشاای بااا 2017و همکاااران ) 3زادهمصاانع

هاا  بند  موانع اجرا  پاروژهانوان »شناسایی و اولویت

شهر انرژ  هوشمند در اروپا: یاک رویکارد تاربای«، باا 

ها  شهر آمیز پروژهمو قیتاشاره به ای  نکته که اجرا   

هاا  انرژ  هوشمند در اروپا برا  انتقال پایادار سیساتم

انرژ  شهر  و بهبود کیفیات زنادگی بارا  شاهروندان 

مانع کاه در ابعااد سیاسای، ادار ،   35بسیار مهم است،  

زیساات،  ناای، اجتماااای و قااانونی، مااالی، بااازار، محاای 

شناسااایی  انااد رابنااد  شاادهاالعااااتی و آگاااهی، البقه

تکاه کردند. نتایج حاکی از آن است که موانع اساسی تکه

 
1- Addae 

2- Accra 

3- Mosannenzadeh 

شدن حمایت سیاسی در درازمد، در ساطح سیاسات و 

همکار  و پذیرش خو  در بای  شارکا  پاروژه،  قدان  

حمایت مالی ناکارآمد خاارجی، حضاور نداشات  پرسانل 

 ماهر و مالکیت پراکنده در پروژه هستند.

 های داخلیب( پژوهش

( به تحلیل ملزوما، 1398ننیز و همکاران )ا ضلی  

 راینااد  ماادیریتی در هوشمندساااز  شااهر کرمااان 

نگاراناه باا ا  با نگاهی آیندهپرداختند. ای  تحقیق توسعه

اسناد  و پیمایشی انااام   -ا تکیه بر مطالعا، کتابخانه

ها  پژوهش حاکی از ای  است که یکای است. یا تهشده

دسااااز ، نباااود  رایناااد و از مساااائل مبتعباااه هوشمن

کااردن در مساایر هوشمندساااز  غیرسیسااتماتیک اماال

است؛ لذا مدیریت شهر  کرمان با هدف کمک به تسریع 

هاا  هوشمندساز  با داو، از متخصصان امر در بخاش

دولتاای و خصوصاای بایااد  رایندساااز  را در ساارلوحه 

 اقداما، هوشمندساز  خود قرار دهند.  

ا  باه ( در مقالاه1397ا ضلی ننیاز و همکااران )

هاا در  رایناد هوشمندسااز  شاهر بند  شاخااولویت

کرمان پرداختند. االعاا، به دسات آماده باه ترتیاب از 

اسناد ،   -ا ا  املیا، کتابخانهالریق  رایند سه مرحله

مصاحبه هد مند اول و مصااحبه هد مناد دوم باه روش 

 وکوس گروپ صور، گر ات. نتاایج پاژوهش نشاان داد 

ها  یک تاا چهاار مرباوط باه شااخا نارا  قار و رتبه

شااخا میاازان آماادگی در براباار  قار، شاااخا میاازان 

اشتاال و شاخا نرا بیکار  است. ای  وضاعیت نشاان 

دهد مسائل اقتصاد  و معیشتی مردم بااف شاده تاا می

ها  اصالی هوشمندسااز  شاهر کرماان از نگااه اولویت

وشمندساز  کرمان ها  مرتب  با هکارشنان خبره حوزه

 بر ای  شاخا متمرکز شود.

( باااه ارزیاااابی 1397تفتااای و همکااااران ) اااع 

ها  تأثیرگاذار بار ها  شهروند هوشمند و م لفهشاخا

به ای  منظور   .آن در پیشر ت و تعالی شهر یزد پرداختند

ها  مناساب با پیمایش از نمونه منتخب شهروندان، داده

  دارا  روایای و پایاایی ادر قالب پرسشنامه چندگزیناه
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مطلو ، گردآور  گردیاد. باا اساتفاده از تحلیال اااملی 

، به ااتبار و پایایی متایرها  SPSSا زار  اکتشا ی در نرم

هااا  مسااتقل و وابسااته پرداختااه شااد و سااپس م لفااه

گذار  شدند. در مرحله بعاد باا اساتفاده از مستخرج، نام

، ااتباار AMOSا زارهاا   تحلیل ااملی تأیید  در نارم

ها  پاژوهش نشاان یا تهها  تحقیق آزمون شدند.  سازه

هاا  مادار  را در ویژگایدادند شهروندان، نقاش قاانون

داننااد و از دیااد تاار ماایشااهروند هوشاامند، بااهمیاات

شهروندان، استفاده بهینه از  ناور  االعاا، و ارتباالاا، 

گونااگون گیر  شهر هوشمند، آثار مثبتی بر ابعاد و شکل

 محیطی شهر یزد دارد. اقتصاد ، اجتماای و زیست

( باا اساتفاده از روش 1397روستایی و همکااران )

ها  زیرساختی شهر تحلیلی به شناسایی م لفه  -توصیفی

هوشمند در مدیریت شهر  شهردار  تبریاز پرداختناد. 

نتایج بر اهمیت سه دساته از اوامال ترکیبای در ایاااد 

دارند: مادیریت و سیاسات )اوامال شهر هوشمند تأکید  

نهاااد (، منااابع انسااانی و ساارمایه اجتماااای. تحلیاال 

ها  زیرمعیارها حاکی از آن است که برا  تبدیل ظر یت

شااهر هوشاامند بااه زیرساااخت بایااد تاییاار ساااختار  و 

رویکاارد  در اواماال نهاااد  صااور، پااذیرد. ایااااد 

تری  استراتژ  در حکمروایی خو  شهر  به انوان مهم

ایااد پلتفرم شاهر هوشامند در مادیریت شاهر  تبریاز 

 مطر  است. 

( باااه شناساااایی 1396روساااتایی و همکااااران )

ها  تأثیرگذار حکمروایی خاو  شاهر  در ایاااد م لفه

دهاد در شهر هوشمند تبریز پرداختند. نتایج نشاان مای

هاا  حکمروایای خاو  شاهر  باه ترتیاب، بی  م لفاه

قانونمنام لفه پاساخگویی،  پاذیر ، د ، مسائولیتهاا  

گرایی و ااادالت، اثربخشاای، شاافا یت، مشااارکت، اجمااا 

بیشتری  نقش را در حکمروایی خو  شهر  دارا هستند. 

نتایج نشانگر تأثیر بسیار باال  حکمروایی خاو  شاهر  

 در ایااد شهر هوشمند است.

 

 

 مبانی نظری   -3

بااار در دهااه محتاوا  شااهر هوشاامند، بارا  اولی 

دهناد کاه شاهر مطر  شد. مطالعاا، نشاان می  1990

زماانی   هاا ل دورههوشمند با مفااهیم مختلاف در الاو

ا ، شهرها   نی، شاهرها  مختلف مثل شهرها  شبکه

شااهر  اساات.سااایبر  و شااهرها  خااع  مطاار  بااوده 

الور هوشامندانه در مناابع هوشمند، شهر  است که باه

انسانی، اجتماای،  ناور  االعاا، و ارتباالاا، مادرن و 

سنتی برا  ارتقا  رشد اقتصاد  پایدار و کیفیات بااال  

زندگی با مدیریت ااقعنه منابع البیعی از الریق حکومت 

 . (Caragliu et al., 2011)کناد  گذار  می مشارکتی، سرمایه 

وز توا ق نهایی برا  ارائه یک تعریف کلی در رابطه باا هن

 1اصطع  شهر هوشمند وجود ندارد. به ااتقااد موهاانتی

ها و ( شهر هوشمند، مکانی است که در آن شبکه2016)

هااا  االعااااتی، خاادما، ساانتی بااا اسااتفاده از  ناااور 

هاا و دیایتال و ارتباالاا، دوربارد بارا  بهباود  عالیات

پذیر، کارآماد نفع ساکنان آن محل، انعطاف  املکردها، به

شود. دولت هوشمند، همان مشاارکت و پایدار ساخته می

گیر ، خدما، اماومی و اجتمااای، حکومات در تصمیم

هاا اسات. جامعاه ها  سیاسی و دیدگاهشفاف، استراتژ 

هوشمند همان سطح صعحیت، وابستگی به یادگیر  باا 

پاذیر ، ی، انعطاافامر الوالنی، کثر، قاومی و اجتمااا 

والنی، ذها  بااز و مشاارکت در زنادگی خعقیت، جهان

امااومی اساات. اقتصاااد هوشاامند همااان رو  نوآورانااه، 

ور  و کارآ رینی، تصویر اقتصاد  و اعئم تااار ، بهاره

جایی هوشامند هماان پذیر  بازار کار است. جابهانعطاف

دسترسااای محلااای، دسترسااای ملااای، دسترسااای باااه 

هاا  اور  االعاا، و ارتباالا،، سیستمها   نزیرساخت

ونقاال پایاادار و زناادگی هوشاامند همااان امکانااا، حماال

 رهنگی، شرای  بهداشتی، ایمنی  رد ، کیفیت مساک ، 

امکانااا، آمااوزش و پاارورش و انساااام اجتماااای اساات 

 (. 1398)پورجوان، 

 
1- Mohanty 
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امااروزه شااهر هوشاامند را بااا  اکتورهااا  نهاااد ، 

سااز  کردناد و مادل را بارا  تکنولوژ  و مردم، مفهوم

ها  استراتژیک ماورد اساتفاده کردن دستورالعمل رموله

ها  زیرسااخت .(Nam & Pardo, 2011)قارار دادناد 

انوان ساتون و نهاد ،  یزیکی، اجتماای و اقتصااد  باه

 (. Mohanty et al., 2016)  مایه شهر هوشمند هستند ب  

نامه دهخدا، موانع چیزها  بازدارنده اسات در لات

که کسی را از اجرا  کار  مناع کناد. در ایا  تحقیاق، 

هایی است منظور از موانع نهاد  شهر هوشمند، بازدارنده

ها  شاهر تبریاز اسات کاه که از سمت نهادها و سازمان

ت. ماانع جلو  ایااد هوشمند  در تبریاز را گر تاه اسا

تواناد باه دلیال آمیز شاهر هوشامند مایاجرا  مو قیت

ها  اقتصاد  مختلف در مناالق گوناگون )مانناد  عالیت

گذار  خصوصی برا  شهر هوشمند توانایی جذ  سرمایه

ها، بازپرداخت مالی( از منطقه به منطقاه دیگار و  ناور 

ساخت شهر  .(Haddadian et al., 2015)متفاو، باشد 

شاود هاا   نای را شاامل مایهوشمند ناه تنهاا جنباه

(Addae et al., 2019)هاا  اقتصااد ، ، بلکاه جنباه

گیارد. ساایر مواناع اجتماای، بازار و سیاسات را دربرمای

ماننااد ناارا بهااره باااال و ارز ناپایاادار، سااطح پااایی  اراده 

رساانی در االع نفعان، نبود  سیاسی، مشارکت نکردن ذ 

 ,.Alam et al).ایاا   نااور  هساتندمورد هزینه و مز

 )Hesselink & Chappin, 2019 2019; زاده و مصنع

( برخی معضع، شهر انرژ  هوشمند را 2017همکاران )

و   1داند. به ااتقااد لایمموانع مالی، سیاسی و محیطی می

( حداقل شش معضل و مانع در تبادیل 2018همکاران )

وشامند وجاود ها  شهر  به االعااا، شاهرها  هداده

ها از دارد که ابارتند از: مدیریت کیفیت داده، ادغام داده

مناابع مختلاف، حفار حاریم خصوصای، درک نیازهااا  

ها  ارائه االعاا، جارا یاایی و شهروندان، ا زایش روش

( 2018و همکاااران ) 2الراحاای خاادما، شااهر . بااران

معضع، شهر هوشمند را حفر حریم خصوصای، امنیات 

 
1- Lim 

2- Braun 

گاذار  االعااا، باه ها  به اشاتراکشیوهشبکه، ایااد  

ااتماد، استفاده مناسب از هوش مصنوای بیان شکل قابل

کردند و معتقدند که الزم است شاهر هوشامند از الیاف 

هام متصال تشاکیل شاده و هاا  باهوسیعی از دساتگاه

ا  و اساتاندارد شافاف بارا  حفار رویکرد امنیات الیاه

و همکااران  3باود. لیاوحریم خصوصی بسیار مهم خواهد 

( به مشاکع، شاهرها هنگاام ایاااد یاک شاهر 2017)

هاا   اقاد سااماندهی و هوشمند از جمله وجاود پایگااه

ا ازار و یکپارچه نبودن انوا  مختلف سختمدیریت م ثر،  

ا زار و دشوار  استفاده مادد از منابع ناهمگ  اشااره نرم

ا  شاهر ( مشاکع، اجار2016)  4کردند. به ااتقاد بیال

هاا و هوشمند در ترکیه ابارتناد از: شناساایی اساتراتژ 

مد، و بلندمد، از جمله مسائل قاانونی، ها  میاناهداف

نهااد . سایلوا و نهاد  و بارونمالی، منابع انسانی، درون

( معتقد بودند که مشارکت و همکار  2018همکارانش )

 تاوجهی در اساتفاده ازبا شاهروندان، تاأثیر مثبات قابال

دار  نقااش مهماای در ساارمایه انسااانی دارد و حکوماات

و   5هماهنگی میان شهروندان و ادرا، دولتی دارد. کوماار

( در رابطااه بااا پااذیرش تکنولااوژ  و 2018همکااارانش )

مشارکت شهروندان در توسعه شهر هوشمند بیان کردناد 

که مردم باید انگیزه کا ی برا  استفاده از  ناور  داشاته 

مناد گردناد. کااراگلیو و هستم هوشمند بهرباشد تا از سی

( بار ایا  بااور بودناد کاه شاهردار  و 2011همکاران )

نهادها باید ذهنیت خود را تاییر دهند و اقداماتی  راتر از 

ابعاد آزمایشی اناام دهند و اینکه آینده نوآور  نیازمناد 

ها، حاکمان، شهروندان و رقابت صنایع همکار  شهردار 

( بر ای  باور است که مشاارکت 2018)  6اراست. ماجومد

هاا  ونقل با استفاده از شابکهریز  حملمردم در برنامه

اجتماای به دلیل ا زایش شفا یت، محبوبیات زیااد  در 

 میان مردم به دست آورده است.

 

 
3- Caragliu and Del Bo 

4- Bilbil 

5- Kumar 

6- Majumdar 
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 روش تحقيق   -4

پژوهش حاضر به لحاش هدف، کاربرد  و به لحااش 

ا  از کیفای و پاژوهش، آمیختاهها و مبنا   ماهیت داده

ی اساات. در ایاا  تحقیااق بااا اسااتفاده از مصاااحبه کم اا

نفر از خبرگان شهر  تبریز که باا  20یا ته با ساختنیمه

گیر  هد مند از میان خبرگان شهر  تبریاز روش نمونه

انتخا  شدند، االعاا، در رابطه باا مواناع نهااد  شاهر 

خبرگان اباار، شد. ویژگی  هوشمند در تبریز گردآور   

بودنااد از: درگیاار  مسااتقیم در ماادیریت یااا اجاارا  

ها  هوشمند شهر ، تخصا آکادمیاک در حاوزه پروژه

گذار  شهر  و مدیریت شهر  و شهر هوشمند، سیاست

گیر  تا رسیدن به اشبا  نظار  و ا . نمونهکعن منطقه

گار ها از منظر پژوهشگر ادامه یا ات. پژوهشکفایت داده

او، خود از بهتری  منابع االعاااتی از قبیال براساس قض

هاا را انااام مصاحبه باا مناابع مکتاو ، بهتاری  انتخا 

ها  دانشای نازد دهد. چون بخش زیااد  از سارمایهمی

خبرگان سازمانی، مستند نشاده و صار ار در اذهاان آنهاا 

رود و ماندند و با جادایی از ساازمان از بای  مایباقی می

ود ندارد، به بررسی نظرا، خبرگاان امکان بازیابی آن وج

 شهر  در رابطه با موانع نهاد  شاهر هوشامند پرداختاه

شد. پنج نفر از شهردار  تبریز شامل شاهردار، معااون و 

کارشناس شهر هوشمند سازمان  اوا، معاونات همااهنگی 

امااور اقتصاااد  و توسااعه منااابع و مرکااز مطالعااا،، 

  شاورا  شاهر، ریز  و پژوهش، دو نفار از ااضاابرنامه

هاا  شهرسااز ، شش نفر از ااضا  هیئت المی رشاته

ها  االعااتی و اقتصاد شاهر ، مدیریت شهر ، سیستم

شرقی، یک نفر از ساازمان دو نفر از استاندار  آذربایاان

میراث  رهنگی، صنایع دستی و گردشاگر ، یاک نفار از 

سااازمان اسااتاندارد، یااک نفاار از سااازمان ماادیریت و 

هاا  خصوصای ز  اساتان و دو نفار از ساازمانریبرنامه

ااضاا    ،هاا  هوشامند شاهر همکار در حوزه سیستم

 نمونه را در پنل خبرگان تشکیل دادند.   

هااا از الریااق مصاااحبه بااا پااس از گااردآور  داده

خبرگان، با استفاده از روش تحلیل تم، موانع ماورد نظار 

 شناسایی و ساماندهی شادند. روناد تحلیال تام باه ایا 

هاا  صور، است که در ابتدا برا  اینکاه امیقاار باا داده

مرتب  با موانع نهاد  شاهر هوشامند در تبریاز آشانایی 

ها )حاصال از مصااحبه صور، مکرر دادهصور، بگیرد، به

شاوند. بعاد از آن، با خبرگان و مطالعاا،( باازخوانی مای

رساد. نوبت به مرحله دوم یعنی ایااد کدها  اولیاه مای

ها  کاردن نوشاتهصور، دستی و باا رنا   بهکدگذار   

ا  از گیارد. در مرحلاه ساوم، خعصاهمهم، صاور، مای

شاده مشاخا شاد و پاس از ایاااد هاا  کدگذار داده

شادند. ااتباار  ها بازبینی و تصافیهها، تما  ازتممامواه

ها نیز باید بررسی گاردد و ها در رابطه با مامواه دادهتم

بخش ایاااد یا ت که تم رضایتمه  کدگذار  تا زمانی ادا

شد. در مرحله پنام، ماهیت چیز  که تام در ماورد آن 

کند، مشاخا شاد و در مرحلاه آخار، تحلیال بحف می

نهایی و گزارش ارائه شد. در نهایات، باا اساتفاده از روش 

بند  مواناع  رایند تحلیل شبکه که شامل هدف )اولویت

و زیرمعیارها بود   نهاد  شهر هوشمند در تبریز(، معیارها

و نیز باا اساتفاده از پرسشانامه مقایساا، زوجای میاان 

بناد  موانع، موانع )موانع اصلی و زیرمامواه آنها(، رتبه

هاا  ورود  باا ابهاام در ای  پژوهش، چاون داده  .شدند

گردناد، صور، اباارا، زباانی بیاان مایهمراه بودند و به

اااداد قطعای توان از مااتریس مقایساا، زوجای باا  نمی

استفاده کرد. به همی  دلیل از روش  رایند تحلیل شبکه 

 در محی   از  استفاده شده است.

اساااس تصاامیم  اااز ، باار منطااق  اااز  اساات و 

ها   اااز  درصاادد توصاایف بااه دنبااال آن، مامواااه

ها   ااز  هساتند. هار پدیاده  ااز ، یاا از ناو  پدیده

م، باشااد. پدیااده ماابهماابهم یااا از نااو  سربسااته می

ا  اساات کااه حااد و ماارز توضاایح آن مشااخا پدیااده

نیست. واژگاانی چاون تقریباار، حادودار، نزدیاک باه و ...، 

ها  ماابهم هسااتند و مفهااومی کااه بااه از نااو  پدیااده

درک معنااای آن نیااااز اسااات، سربساااته اسااات. روش 

باه اناوان تعمایم  رایناد تحلیال    رایند تحلیال شابکه

وش  راگیار . ایا  روش، یاک رشادارائاه    مراتبایسلسله
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صاااور، گیر  اسااات کاااه بهو چنااادمنظوره تصااامیم

گیر  ا  در حاال مسااائل پیچیااده تصاامیمگسااترده

بااودن اساات. الاات مو ااق مااورد اسااتفاده قاارار گر تااه 

بااودن نتااایج آن بااا دنیااا  واقعاای و ایاا  روش، نزدیااک 

گیر  ا اااااراد در دنیاااااا  واقعااااای باااااا تصااااامیم

ل هایش اساات. تحلیاال شاابکه  اااز ، اسااتقعپیچیاادگی

بااه انااوان  ANPپااذیرد. ساااختار میااان اناصاار را نمی

یاااک شااابکه اسااات کاااه در آن، هااادف، معیارهاااا و 

باشااند. بااه هااا  موجااود در شاابکه میها، گرهگزینااه

ای  ترتیب،  رایناد تحلیال شابکه باا اتصاال باه شابکه 

ها در داخاال و باای  بااازخورد، وابسااتگی متقاباال حلقااه

باارا  مااوارد  دهااد. در ایاا  روش هااا را نشااان میگروه

رو هساااتند، هاااا  ورود  باااا ابهاااام روباااهکاااه داده

توان از مااتریس مقایساا، زوجای باا اااداد قطعای نمی

اسااتفاده کاارد؛ لااذا از روش  راینااد تحلیاال شاابکه در 

 توان بهره گر ت.محی   از  می

 

 

 های تحقيقیافته  -5

ها با استفاده از وتحلیل دادهگانه تازیهمراحل شش

 تحلیل تمروش 

ها: برا  آشنایی محقق با مرحله اول آشنایی با داده

ور ساازد. هاا غوالاهها الزم است که خاود را در دادهداده

ها و خوانادن ورکردن، به معنی بازخوانی مکرر دادهغواله

جاو  معاانی و الگوهاا وها به صور،  عال در جستداده

ها  مرتب  باشد. در ای  مرحله، برا  اینکه امیقار با داده

با موانع نهاد  شهر هوشامند در تبریاز آشانایی صاور، 

هااا  حاصاال از مصاااحبه بااا الااور مکاارر دادهبگیاارد، بااه

 خبرگان و مطالعا، بازخوانی شدند.  

در ای  مرحله بایاد   مرحله دوم ایااد کدها  اولیه:

آورد. کدها یک ویژگای   دستها بهکدها  اولیه را از داده

گر جالاب د کاه باه نظار تحلیالکننداده را مشخا می

ها متفااو، هساتند. شده از تمها  کدگذار آید. دادهمی

هاا در ای  مرحله، نکته مهم ای  اسات کاه خعصاه داده

 اند.شده و در قالب کد مرتب شدهکدگذار 

 

 کدهای اوليه ایجاد شده   -1جدول 

 موانع ردیف 
خبرگانی که به این موانع 

 اند کرده اشاره

 P11 بودجه ناکا ی برا  ایااد و توسعه شهر 1

 P5 مدیران و نهادها  دولتی نتوانستند بر قراردادها نظار، کنند. 2

 P5 ا  پیمانکاراناقداما، غیرحر ه 3

 P8 تمایل اقتصاد  و احساس نیاز به ایااد شهر هوشمندادم 4

 P5 کند.دهد یا امکان ایااد آن را محدود میوجود مقررا، که اهمیت شهر هوشمند را کاهش می 5

 P8 ها  مختلف و بی  واحدها  ادار همکار  میان کارشناسان در زمینهادم 6

 P8, p5, p4 باشد.مد، در زمینه ایااد شهر هوشمند میریز  بلندالگو  توزیع بودجه نامناسب که مانع برنامه 7

 P11 ها  شهر هوشمندوتحلیل اقتصاد  پروژهادم تازیه 8

 P4 مدیریت محلی برا  ایااد شهر هوشمندها   کمبود برنامه 9

 P3 گیران شهر آگاهی از اهمیت ایااد شهر هوشمند میان تصمیمنا 10

 P13 مقررا، مربوط به ایااد و توسعه شهر هوشمند یا وجود ندارد یا الزامی نیست. 11

 P8  قدان شفا یت و انتشار االعاا،   12

13 
ها تاأثیر گیر دهند شهر هوشمند ایااد نشود، باه الاور ما ثر بار تصامیممیها  اجتماای که ترجیح  گروه

 دارند.
P8 

 P3 المللی برا  ایااد شهر هوشمند استفاده کنند یا تمایلی ندارند. ها  داخلی و بی  مقاما، دولتی نتوانستند از  رصت  14

 P2 هاسازمان قدان نظام رسمی برا  ساماندهی میان ا راد، جوامع و   15

 P8گیر  سازمان غیردولتی  عال برا  حمایت از شهر هوشمند، آشاکارکردن اهمیات شاهر هوشامند، شکلادم 16
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 موانع ردیف 
خبرگانی که به این موانع 

 اند کرده اشاره

 گیر  از تصمیماتی که تأثیر منفی بر توسعه شهر هوشمند دارد.پیش

17 
هاا  مختلاف ایاااد گذار  بخشدهندگان برا  سرمایهسازمان مسئول و متولی برا  باالبردن تمایل توسعه

 شهر نیست یا  عال نیست.  
P11 

18 
نفعان شهر هوشمند، شکاف ارتباالی بی  مشتریان و الراحان در الول  رایند ایاااد بودن ذ با وجود مشخا

 شهر وجود دارد.
P2 

 P12 گیر است.ها الوالنی، پیچیده و وقتبرنامهروند تصویب   19

20 
ها  متناقض در مورد مسائل مرتب  با ایااد شهر هوشمند وجاود دارد کاه  رایناد ایاااد را الاوالنی دیدگاه

 کند.می
P8 

 P10 است.  ریز  بلندمد، نهادها برا  ایااد شهر هوشمند جلوگیر  کردهآلود از برنامهوجود اقتصاد مه 21

22 
ماناده، ایا  ادراک ماانع از ادراک غالب مقاما، دولتی مبنی بر اینکه کشور نسبت به برخی از کشاورها اقب

 شود. عالیت بنیاد  احیا و بهبود ایااد شهر هوشمند می
P3 

 P2 ها در برابر تاییرترجیح سبک سنتی نسبت به سبک مکانیزه میان مسئوالن شهر  و مقاومت آن 23

24 
سااالر  و توانمندسااز  توجاه ها به وسیله کمیته اساتراتژیک اسات کاه باه شایستهکنترل و تصویب الر 

 ندارند.
P12 

 P5,p6 ها البق سعیق مسئوالن است نه بر اساس نیازها و احتیاجا،اجرا  الر  25

 P2 کار  بی  نهادها  مختلفمواز  26

 P8 غیررسمینبود تعامل میان نهادها  رسمی و   27

 P4 ریز  کعن برا  ایااد شهر هوشمندگذار  و برنامهنبود سیاست 28

 P7, p4, p2 ایااد شهر هوشمند جزء اولویت نهادها  مختلف نیست. 29

 P14 تدوی  نشدن استاندارد توس  سازمان استاندارد برا  ایااد شهر هوشمند 30

 P4 مسئوالن شهر توجهی به تفکر المی در انتخا   بی 31

 P1, p2, p3 ایستادگی نهادها در برابر تاییر 32

 P8 نگرانی امنیتی و  قدان ااتماد مردم به نهادها 33

 P12 شود.ها که مانع از نوآور  میاستفاده نکردن نهادها  مختلف خصوصی و دولتی از داده 34

 P12 مبتنی بر تقاضا نیست.رویکرد الراحی شهر هوشمند از باال به پایی  است و  35

 P9 نبردن از تاربه شهرها  دیگر و کشورها  دیگر  بهره 36

 P8 املکرد سیاسی نهادها  دولتی و بعضی از نهادها  خصوصی 37

 

ها: ای  مرحلاه، شاامل وجو  تمسوم جست  مرحله

هاا  بااالقوه و بند  کاادها  مختلاف در قالااب تمدساته

هاا  کدگاذار  شاده در کردن هماه خعصاه دادهمرتب

است. در واقع، محقق، تحلیال شده  ها  مشخاقالب تم

گیارد کاه کناد و در نظار میکدها  خاود را شارو  می

م کلای توانند برا  ایااد یک تچگونه کدها  مختلف می

 با هم ترکیب شوند.  

زمانی، مرحلاه چهاارم   ها:مرحله چهارم بازبینی تم

هاا را ایاااد و ا  از تمشود که محقق، مامواهشرو  می

ها را بازبینی کند. ای  مرحله، شامل دو مرحله بازبینی آن

هاا در ها است. مرحله اول شاامل باازبینی تمو تصفیه تم

اسات. در مرحلاه ه  شادها  کدگاذار   سطح خعصه تم

هاا در نظار ها در رابطاه باا ماموااه دادهدوم، ااتبار تم

شود. اگر نقشه تم باه خاوبی کاار کناد، آنگااه میگر ته  

خوبی باا بعد ر ت. اما چنانچه نقشه باهتوان به مرحله  می

باشاد، محقاق بایاد خاوانی نداشاته  هاا هممامواه داده

نقشااه تاام  کااهبرگااردد و کدگااذار  خااود را تااا زمانی

بخش ایااد شود، ادامه دهد. محقق در انتها  ای  رضایت

هاا  مختلاف مرحله باید برا  آگاهی خاود از اینکاه تم

هاا باا یکادیگر را در اختیاار ها هستند، تناساب آنکدام

 باشد.داشته 
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 هوشمند در تبریز های موانع نهادی شهر ابعاد و مؤلفه  -2ل جدو

 

ها: مرحله پنام گذار  تممرحله پنام تعریف و نام

هاا بخش از تمراه رضایتشود که یک نقشهزمانی آغاز می

هاایی را کاه بارا  مرحلاه، تموجود دارد. محقق در ای   

کند. سپس و بازبینی مادد میکرده، تعریف  تحلیل ارائه  

وسیله تحلیل و کند. بهها را تحلیل میها  داخل آنداده

بازبینی، ماهیت آن چیز  که یک تم راجع باه آن بحاف 

گردد کاه هار تام، و تعیی  می  شودکند، مشخا میمی

 د دارد.ها را در خوکدام جنبه از داده

ایا  مرحلاه زماانی آغااز   مرحله ششم نگارش گزارش: 

دیاده را در  هاا  آ  ا  از تم خواهد شد که محقاق، ماموااه 

باشد. ای  مرحله شامل تحلیل پایاانی و نگاارش  اختیار داشته 

 اند.  نشان داده شده   1ها در جدول  گزارش است. نتایج تحلیل 

 نتایج کمی تحقيق

بند  موانع از تحلیل شابکه  ااز  در  به منظور اولویت 

است. برا  ای  منظور پرسشانامه  شده    ا زار متلب استفاده نرم 

خبرگان شهر  توزیع شاد. ا اراد خباره  مقایسا، زوجی بی  

کننده در ای  پژوهش در زمینه شهر هوشمند از دانش  شرکت 

ها از خبرگاان  اناد. در ایا  پرسشانامه مناساب برخاوردار بوده 

شد تا اهمیت نسبی معیارها و زیرمعیارها را با استفاده  خواسته 

 ، ارزیابی کنند. 3ها  جدول  از مقیاس 

 

 یو معکوس اعداد فاز  یو اعداد فاز  تياهم یکالم  ریمقاد  -3جدول 

 معکوس اعداد فازی مثلثی  اعداد فازی مثلثی  مقادیر کالمی اهميت

 ( 1،1،1) ( 1،1،1) اهمیت برابر 

 ( 3/1،  2/1،  1)  ( 1،2،3) بینابی   

 ( 1/ 4، 1/ 3، 2/1)  ( 2،3،4) نسبتار مهم 

 ( 1/ 5، 1/ 4، 3/1)  ( 3،4،5)  بینابی   

 ( 1/ 6، 1/ 5، 4/1)  ( 4،5،6) مهم

 ( 1/ 7، 1/ 6، 5/1)  ( 7،5،6) بینابی   

 ( 1/ 8، 1/ 7، 6/1)  ( 8،7،6) بسیار مهم 

 ( 1،9/1/ 8، 7/1)  ( 9،8،7) بینابی   

 ( 1/ 9، 1/ 9، 9/1)  ( 9،9،9) مطلقار مهم 

 ( Zhou, 2012) منبع:

 هامؤلفه ابعاد

 :C1ساختار   -مدیریتی

 : C11 ها و نهادها  مسئول قدان تعامل میان سازمان

 : C12مقاومت مدیران در برابر تاییر

 :C13ها البق سعیق مدیران و کارشناسانها و اجرا  الر ضعف سیستم مدیریت و کنترل پروژه

 :C14نهادهانبود تسهیم دانش میان  

 :C15 مد، در مدیران و کارشناسان مسئولوجود دیدگاه کوتاه

 :C16هاشدن مسئولیت شهر هوشمند میان نهادها  مختلف و نبود یکپارچگی میان آنتکهتکه

 : C2حقوقی
 :C21وپاگیروجود قوانی  دست

 :C22نبودن مقررا، ایااد شهر هوشمندنبود یا الزامی

 : C3شفا یت االعاا،-اجتماای - رهنگی

 :C31 قدان شفا یت و انتشار االعاا، و ادم تمایل به ایااد شفا یت

 : C32ساالر  و سیستم المی در انتخا  مسئوالن شهر نبود شایسته

 : C33نبودن شهر هوشمنداملکرد سیاسی نهادها  دولتی و برخی نهادها  خصوصی، در اولویت

 :C 34ها  اجتماای  عال از نهادها  مسئولگروهنبود مطالبه مردم و 

 : C4 اقتصاد 
ها  شهر هوشمند و  بودجه ناکا ی )در نتیاه توزیع نامناسب بودجه و ادم تمایل اقتصاد  به پروژه

 :C41 آلود (اقتصاد مه

 :C5ریز گذار  و برنامهسیاست

 : C51نبود متولی مشخا و متمرکز راهبر  پروژه هوشمند  تبریز

 : C52نبود برنامه بلندمد، و کعن

 : C53ها در نهادها  مسئولگیربودن تصویب برنامهپیچیدگی و وقت
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در ابتااادا براسااااس سااااختار شااابکه هااادف، 

ا ااازار سوپردسااایژنز ارها و زیرمعیارهاااا را در نرمامعیااا

 شود.ا زار میبند  وارد نرمبرا  رتبه

 

 

 افزار سوپردسيژن شده در نرم   مدل رسم  -1شکل  

 

در ایاا  ساااختار، هاادف سااطح صاافر را تشااکیل 

دهد که در باال  نمودار قابل مشااهده اسات. پاس از می

آن خوشه مربوط به معیارهاا کاه در اینااا هماان ابعااد 

اصلی موانع اجرا  شهر هوشامند هساتند ترسایم شاده 

عاداد  است. از آناایی که هر کدام از ای  ابعااد، دارا  ت

ها )زیرمعیارها( در م لفه در درون خود هستند، ای  م لفه

در زیرخوشه اصلی   5تا    1ها   رای دیگر از  قالب خوشه

اند. از خبرگاان الر ه ترسیم شدهابعاد و با یک پیکان یک

خواسته شاد تاا ارتبااط بای  ایا  مواناع را نیاز از نظار 

شاه تأثیرگذار  بر یکدیگر مشخا کنند. برا  مثال، خو

ها  دیگر زیرساختی بر خوشه  -مربوط به موانع مدیریتی

هاا  یاک گذارد که ای  تأثیرا، در قالب پیکانتأثیر می

اناد. همچنای  ها ترسیم شادهالر ه از آن به سایر خوشه

ریز  گذار  و برنامهکه مربوط به موانع سیاست  5خوشه  

 ها ماننداست بر موانع حقوقی تأثیر دارد. در برخی خوشه

هایی در باال  آنها رسام شاده نیز حلقه  5و    3،  1خوشه  

است که به معنی تأثیرپذیر  برخای از مواناع داخال آن 

 خوشه از هم است. 

کااه  FANPها  هااا  حاصاال از پرسشاانامهداده

ها  کعمای باود باه نظرا، خبرگان با استفاده از مقیاس

آناایی که (. از Zhou, 2012شود )ااداد  از  تبدیل می

ساااتی اسات.  9تا   1ا زار سوپردسیژن الیف  ورود  نرم

هااا  حاصاال از بنااابرای ، بایااد قباال از وارد کااردن داده

باه  بناد   ااز وزن موانع را از الریق اولویت  ،پرسشنامه

ا زار کنیم. در ای  پژوهش، دست آوریم و سپس وارد نرم

  هاازیرمعیار داریام کاه خبرگاان داده  16پنج معیار و  

بااه  F={ãij}صااور، خااود از الریااق پرسشاانامه را به

m<=16  کهالور  ∗ (16 − 1) نحو  ارائه دادند؛ به  ⁄2

 ااداد  از  مثلثی بودند. ãij=(lij,  mij,  uij)که 

را پاژوهش  خبرگان، مقایسا، زوجی  از آناایی که  

، ابتدا بایاد میاانگی  هندسای نظارا، را باا انددهاناام دا

با توجه باه روش  ااز  آوریم.    تدستوجه به هر معیار به

به کار ر تاه در ایا  پاژوهش، بارا  محاسابه میاانگی  

بارا    اساتفاده شاده اسات.  (l,m,u)هندسی از معادلاه  

صاور، زیار امال محاسبه میانگی  هندسای نظارا، به

 کنیم:می

𝑙𝑖𝑗=(∏ 𝑙𝑖𝑗𝑘
𝑘
𝑘=1 )

1

𝑘 

𝑚𝑖𝑗=(∏ 𝑚𝑖𝑗𝑘
𝑘
𝑘=1 )

1

𝑘 

𝑢𝑖𝑗=(∏ 𝑢𝑖𝑗𝑘
𝑘
𝑘=1 )

1

𝑘 
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برا  مثال، نتایج حاصل از ادغام نظرا، خبرگان با 

 -باارا  موانااع ماادیریتی اسااتفاده از میااانگی  هندساای

نشاان داده شاده اسات. در ایا    4در جدول    زیرساختی

 صور، زیر هستند:بیانگر موانع به  Fتا    Aل، حروف جدو

A: ها و نهادها  مسئولنبود تعامل میان سازمان 

B: مقاومت مدیران در برابر تاییر 

C:  هاا و ضعف سیستم مادیریت و کنتارل پاروژه

 اجرا  الر  البق سعیق مدیران

D  :قدان تسهیم دانش  

E  :مد، مدیرانوجود دیدگاه کوتاه   

F  :تکه شدن مسائولیت شاهر میاان نهادهاا  تکه

 مختلف و نبود یکپارچگی میان آنها.

ا زار با حل کردن معادال، مربواله در نرم  همچنی 

 (: 5آورد )جدول   دست ها  موانع را به توان وزن می  1لینگو 

 

 زیرساختی -ماتریس ادغام نظرات خبرگان برای مقایسات زوجی فازی موانع مدیریتی -4 جدول

 
 

 زیرساختی   -اوزان موانع مدیریتی -5جدول 

 وزن  عامل

 0/ 12444 ها و نهادها  مسئولنبود تعامل میان سازمان

 0/ 45654 مقاومت مدیران در برابر تاییر 

 0/ 13296 اجرا  الر  البق سعیق مدیران ها و ضعف سیستم مدیریت و کنترل پروژه

 0/ 10970  قدان تسهیم دانش 

 0/ 28389    مد، مدیرانوجود دیدگاه کوتاه

 0/ 30331 تکه شدن مسئولیت شهر میان نهادها  مختلف و نبود یکپارچگی میان آنها تکه

 

نیاز همای  ها  آنها  بند برا  سایر موانع و دسته

دهیم و ساپس ایا  اوزان را وارد محاسبا، را انااام مای

ا ازار، مااتریس نرمایا   کنیم.  مای  2ا زار سوپردسیژننرم

کناد کاه ناساازگار ، نحو  پار میمقایسا، زوجی را به

 صفر شود.

مااتریس بادون وزن و در نهایت باا تشاکیل ساوپر

اوزان دار و سااوپرماتریس محدودشااده سااوپرماتریس وزن

آیاد کاه نتاایج آن در معیارها و زیرمعیارها به دسات می

 اند:  نشان داده شده 6جدول  

 

 

 

 

 

 

A B C D E F

A 1 1 1 1.747161 2.080084 2.466212 1 1.289232 1.587401 1.817121 2.268031 2.884499 0.31498 0.394132 0.48075 0.464159 0.48075 0.5

B 0.40548 0.48075 0.572357 1 1 1 1.100642 1.44225 1.817121 3.174802 4.217163 5.241483 0.31498 0.36246 0.43679 1 1.289232 1.587401

C 0.629961 0.775656 1 0.550321 0.693361 0.90856 1 1 1 0.464159 0.569992 0.721125 0.793701 0.893904 1 1.100642 1.44225 1.817121

D 0.346681 0.440911 0.550321 0.190786 0.237126 0.31498 1.386723 1.754411 2.154435 1 1 1 0.148035 0.179384 0.228144 0.146201 0.174253 0.218395

E 2.080084 2.537221 3.174802 2.289428 2.758924 3.174802 1 1.118689 1.259921 5.241483 6.257325 7.268482 1 1 1 1.338866 1.572565 1.817121

F 2 2.080084 2.154435 0.629961 0.775656 1 0.550321 0.693361 0.90856 4.578857 5.738794 6.839904 0.550321 0.635904 0.746901 1 1 1

2- Super decision 

 

1- Lingo 11.0 
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 ز یشهر هوشمند در تبر  یموانع نهاد  یارهايمعر یو ز ارياوزان مع  -6جدول 

 

شود اوامال مشاهده می  6الور که در جدول  همان

تری  مانع اجرا  شهر هوشامند در تبریاز اقتصاد ، مهم

زیرسااختی، رتباه   -هستند و پس از آن، اوامل مدیریتی

ها  موانع بند بعد  را دارند. برا  هرکدام از ای  دسته

 نیز رتبه هر مانع جزئی در جدول نشان داده شده است. 

 

 گيری و پيشنهادنتيجه  -6

که املکارد خاوبی در   شهر هوشمند، شهر  است

زیست دارد و دار ، نقل و انتقال و محی اقتصاد، حکومت

ا  در شهر که امکان کارایی سیاسی ها  شبکهزیرساخت

باشااد و نیااز از آورد را دارا میو اجتماااای را  ااراهم ماای

کناد. چنای  تکنولوژ  ارتباالا، و االعاا، اساتفاده می

هاا  حلی راهوجو و شناسایالور کلی به جستشهر  به

 شااده بااهپااردازد تااا کیفیاات خاادما، ارائههوشاامند می

هاا  رغم تعششهروندان را ا زایش دهد. شهر تبریز الی

شادن بااه چنای  شااهر  بااا بسایار  در راسااتا  تبدیل

الور کاه مواناع باهرو شاده اسات. تاا زماانیموانعی روبه

بنااد  نشااوند سیسااتماتیک شناسااایی، تحلیاال و رتبه

گر ته اثربخشی را نخواهند داشت. لاذا   ،ها  صورتعش

بناد  پژوهش حاضر به شناسایی مواناع و تحلیال و رتبه

ا   ااز  پرداختاه آنها با استفاده از  رایند تحلیل شابکه

ها  پیشی  و نیز مصاحبه است. از الریق بررسی پژوهش

ماانع کلیاد    37با خبرگاان  عاال در توساعه شاهر ،  

شناسایی شد. ایا  مواناع   اجرا  شهر هوشمند در تبریز

بناد  شادند. در پنج دسته با مشور، باا خبرگاان البقه

تاری  مواناع ها نشان دادند که موانع اقتصاد ، مهمیا ته

شده هستند. اوزان نسبی ترجیحا، سایر مواناع شناسایی

نیز مشاخا گردیاد. در میاان زیرمعیاار مواناع، بودجاه 

تمایال اادم  ناکا ی )در نتیاه توزیع نامناساب بودجاه و

آلود( ها  شهر هوشامند و اقتصااد ماهاقتصاد  به پروژه

باالتری  اولویت را باه خاود اختصااص دادناد کاه نشاان 

تاری  ماانع در میاان مواناع نهااد  شاهر دهاد مهاممی

هوشمند در تبریز است. از ای  رو، باید توجاه زیااد  باه 

نتاایج ای  مانع در اجارا  هوشامند  در تبریاز گاردد.  

 معيارها وزن  زیرمعيارها وزن 

 ها و نهادها  مسئولنبود تعامل میان سازمان 0127/0

 
1028/0 

 

-مدیریتی 

 زیرساختی 

 مقاومت مدیران در برابر تاییر  0110/0

 ها البق سعیق مدیران و کارشناسان ها و اجرا  الر ضعف سیستم مدیریت و کنترل پروژه 0136/0

  قدان تسهیم دانش میان نهادها  0253/0

 مد، در مدیران و کارشناسان مسئول وجود دیدگاه کوتاه 0291/0

 ها شدن مسئولیت شهر هوشمند میان نهادها  مختلف و نبود یکپارچگی میان آنتکهتکه 3461/0

 وپاگیر وجود قوانی  دست 0301/0
 حقوقی  0307/0

 نبودن مقررا، ایااد شهر هوشمند نبود یا الزامی 0180/0

  قدان شفا یت و انتشار االعاا، و ادم تمایل به ایااد شفا یت  0168/0

0712/0 
  -اجتماای

 سیاسی  - رهنگی

 ساالر  و سیستم المی در انتخا  مسئوالن شهر  نبود شایسته 0362/0

 نبودن شهر هوشمند املکرد سیاسی نهادها  دولتی و برخی نهادها  خصوصی، در اولویت 0181/0

 ها  اجتماای  عال از نهادها  مسئول نبود مطالبه مردم و گروه 0245/0

1869/0 
ها  شهر هوشمند و  تمایل اقتصاد  به پروژهبودجه ناکا ی )در نتیاه توزیع نامناسب بودجه و ادم

 آلود ( اقتصاد مه
 اقتصاد  1835/0

 تبریز نبود متولی مشخا و متمرکز راهبر  پروژه هوشمند   0284/0

0681/0 
گذار  و  سیاست

 ریز  برنامه
 نبود برنامه بلندمد، و کعن  0423/0

 ها در نهادها  مسئول گیربودن تصویب برنامهپیچیدگی و وقت 0149/0
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 1از ای  پژوهش باا پاژوهش آناناد و نااویو ماارکوحاصل  

نسل  علی شهرها  هوشمند باا ( مبنی بر اینکه  2018)

معضعتی نظیار مشاروایت، ااتمااد شاهروندان، تاأمی  

دار  مواجه هستند و نیااز  اور  مالی، قوانی  و حکومت

ها  جدید مبتنی بار همکاار  مو اق و حلبه توسعه راه

شاهروندان، نماینادگان و م سساا، باا اساتفاده از م ثر  

وکار و سیاست دارد، مطابقات دارد. نوآور  و مدل کسب

موانع اقتصاد  که باالتری  اولویت را در پاژوهش حاضار 

گذاران اند، ای  بینش را به سیاستبه خود اختصاص داده

دهد که برا  داشت  سیاست پایدار باید ایا  ماانع از می

الادینی و یا  پاژوهش مانناد پاژوهش سایفبی  برود. ا

ها ( بر ای  باور است که بسیار  از پروژه1392همکاران )

وکار، کمبود و ها  مالی یا مدل کسببه دلیل محدودیت

در اولویت نباودن بودجاه بارا  رسایدگی، هزیناه زیااد 

تملک با ت قدیم، ضاعف بنیاه شاهردار  و متولیاان باا 

ز  اور  باه سااخت یاک رو شده است و نیاامشکل روبه

هاا  وتحلیال تماام مادلچارچو  جاامع بارا  تازیاه

وکار در شهر هوشمند وجود دارد که ای  نتیااه باا کسب

( 2016)  2پرجریناا و ناویوماارکو-پژوهش پژوهش آگادو

الور نیاز است تاا دولات یاک مادل همی   مطابقت دارد.

مالی مناسب برا  دستیابی به منابع ماالی بارا  توساعه 

ها  پایلو،   هوشمند  در تبریز ایااد کند و الر اجرا

ا  باشد؛ به تواند سیاست بودجهرا اجرا کند. ای  مدل می

هاا ای  معنا که تخصیا بودجاه بارا  حمایات از پروژه

و   3هوشمند  را تضمی  کند که باا نتاایج پاژوهش آالم

 ( مطابقت دارد.  2019همکاران )

ود اختصااص مانع بعد  که دومی  رتباه را باه خا

زیرساختی اسات. شاورا  اساعمی  -داده است، مدیریتی

شهر باید منابع انسانی و  نی را  اراهم آورد و همچنای  

هاا  امکان دسترسی به زیرساخت شهر  را باه شارکت

خصوصی دهد تا بتواند با دسترسای دسات اول   -امومی

به بستر آزمایشی در زنادگی واقعای، محصاوال، جدیاد 
 

1- Anand and Navío-Marco 

2- Agudo-Peregrina and NavíoMarco 

3- Alam 

ها  نوآورانه شهر د و به توسعه ظر یتخود را ارضه کنن

( 2015)  4کمک نمایند که با پژوهش کاپدویع و زارلنگاا

و نیز الزم به ذکر است که زیرساخت نقاش   مطابقت دارد

دهناده زمیناه مهمی در اجرا  هوشمند  به انوان ارائه

 کند.برا  توسعه خدما، ایفا می

سااومی  مااانع، اجتماااای،  رهنگاای، سیاساای و 

براساااس پااژوهش تفتاای و همکاااران  االعااااتی اساات.

ریزان و الراحان شهر  باه بررسای (، اغلب برنامه1397)

ها  اقتصااااد و خااادما، هوشااامند در شاااهر شااااخا

پردازند و کمتر به سبک زندگی و  رهن  شاهروندان می

که مسائل  رهنگی بسیار مهم هستند پردازند در حالیمی

بارا  پاساخگویی باه نیااز   و باید موردتوجه قرار گیرناد.

ریزان شاهر  و ر اع مواناع احتماالی در مدیران و برنامه

گیر  در شهرها  دنیا، نهادهاا باه مراکاز  نیااز تصمیم

دارند کاه بارا  تامیاع، پاردازش و ارائاه االعااا، باه 

ها برا  توسعه نفعان ضرور  است. برخی از استراتژ ذ 

عه رویکارد تواند شامل توساهوشمند شدن در شهرها می

جدید از نوآور  در مناالق شاهر  باه واساطه بااالبردن 

ها  کااربرد  سطح مشارکت مردم از الریق ایااد برنامه

ها  اقتصاد  و اجتمااای باشاد. باه نفاع در میان بخش

ها و شااهر هوشاامند اساات کااه شااهروندان، شاارکت

هاا  جدیاد اناداز  الر ها  تحقیقاتی برا  راهسازمان

م گردند  و نیز مسأله چگونگی ایاااد توسعه با هم منسا

انگیزه در کاربران نهایی برا  مشارکت در ارائاه خادما، 

 ه ابتکارا، شهر هوشمند ضرور  است.برا  توسع

ریز  اسات. گذار  و برنامهچهارمی  مانع، سیاست

دولت باید مطمائ  شاود کاه تاعش در شاهر هوشامند 

ایاد باا الاور بشدن، هماهن  است و همی جا  ایزولهبه

االمینان مقابلااه کنااد و باارا  ایااااد پیچیاادگی و ااادم

 پذیر  تعش کند.انعطافصعحیت و دستیابی به 

پنامی  مانع در میان موانع نهاد  شهر هوشامند 

گذار ، یک جنباه کلیاد  در تبریز، حقوقی است. قانون

برا  شهرها  هوشمند است و از ایا  رو مساائلی مانناد 

 
4- Capdevila and Zarlenga 
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، دسترسای باه داده و مقاررا، پذیر ، شفا یتمسئولیت

 ها  دولتی وجود دارد.  سازمان

ها  خاص خود را دارد. ای  پژوهش نیز محدودیت

نظار ها  ای  پاژوهش باه شاد، تحاتبرا  مثال، یا ته

کارشناسااان و خبرگااان قاارار دارنااد. موانااع نهاااد  

توسعه باا شده ممک  است در کشورها  درحالشناسایی

داشته باشد. ای  تحقیق، محدود اصطعحا، جزئی وجود  

بند  موانع نهاد  اجرا  شاهرها  به شناسایی و اولویت

توانند محرکان نهااد  ها  آتی میهوشمند بود. پژوهش

گااذاران شااهرها  هوشاامند را بررساای کننااد. سیاساات

شاده توانند با ارزیابی ای  پژوهش، به موانع شناسااییمی

کا  کاردن و ریشه  توجه کنند و در راستا  از بی  بردن

هاا  پاژوهش، براسااس یا تاهای  موانع تاعش نمایناد.  

 گردد:پیشنهاد می

با توجه به اهمیت زیاد  که به مسائل اقتصاد   •

در نتایج ای  پژوهش تأکید شاد پیشانهاد ایا  پاژوهش 

تکیه بر روند ایااد ویژگی تبلیااتی برا  شهر با اساتفاده 

گذار  و سارمایه   رد برا  جاذ ها  منحصربهاز ویژگی

بازدیدکنندگان از شهر است. پایادار  اقتصااد  و ماالی 

که هدف آن ارزیاابی ثباا، بلندماد، شاهر هوشامند و 

گذار و مدیریت تاییارا، اسات، توانایی در جذ  سرمایه

 باید مدنظر قرار گیرد. 

انداز و استراتژ  که هدف آن، گیر  چشمشکل •

ریز  ده از برناماهارزیابی قابلیت شهر هوشمند باا اساتفا

هاا  نظاار، و ارزیاابی بارا  استراتژیک و اجارا  روش

ها  اساتراتژیک آیناده رسانی برنامهایااد آگاهی و االع 

 صور، گیرد. 

ها  هوشامند )قاوانی ، ها و استراتژ ارائه ایده •

سیاست و تحول سازمانی( برا  ارتقا  سطح هوشمند  

 تبریز

ایااد و بهبود شناسایی ساختار و اناصر کلید    •

دار  هوشاامند بایااد بااه انااوان اولاای  گااام حکوماات

 استراتژیک در هوشمند  تبریز مورد توجه قرار گیرد.

هااا  ایااااد شاابکه و همکااار  میااان حکومت •

ها و دیگر سطو  حکومات، میاان شهر ، میان شهردار 

ناعاان شهروندان و سایر م سسا، حکومت شاهر  و ذ 

 شهر مدنظر قرار گیرد. 

ه برا  مشاوره و مشاارکت باا جواماع کاه زمین •

هاا  شاهر  و اجازه ارتباالاا، دوجانباه میاان حکومت

 گیر  با شفا یت باال ایااد گردد.مردم، برا  تصمیم

کااارگیر   ناااور  االعاااا، و ارتباالااا، در بااه •

ها  ماادیریتی و نهاااد  شااامل ماادیریت داده، پروسااه

هااا  اولویااتپااردازش االعاااا، و ارتباالااا، کارآمااد از 

 گذاران باشد.  مدیران و سیاست

باااه نقاااش محاااور  شاااهروندان در روناااد  •

ها مشایگیر ، الراحای، تصاویب و ارزیاابی خا تصمیم

 توجه شود.

تاییرا، مناساب و مثبات در کاارایی خادما،،  •

آمادگی بیشتر نهادها برا  مدیریت، تعامل با شاهروندان، 

گر تاه   ایااد نام تاار  قو  برا  شهر تبریاز در پایش

 شوند.  

ها  ا زار  زیرساختا زار  و سختتقویت نرم •

هوشمند  در شهر تبریز برا  به حداقل رسااندن رابطاه 

 ها قرار گیرند. چهره به چهره و بروکراسی ادار  از اولویت

جذ  نیروها  متخصا و متعهاد و کااردان و  •

سااالر  در گاازینش کارمناادان تقویات سیسااتم شایسته

ها  اساسی در نظار گر تاه از سیاست  نهادها  گوناگون

 شوند.  

کننده نهادها باید مسئولیت خود را باه هماهن  •

 کار  اناام دهد.الور جد  و به دور از سیاسی

 

 منابع  -7

اهلل.  ا ضاالی ننیااز، مرضاایه؛ ماادیر ، مهااد ؛  رهااود ، رحماات 

ها در  رایند هوشمندساااز   بند  شاخا (. اولویت 1397) 

ریز   نشریه پژوهش و برنامه )مطالعه مورد : شهر کرمان(.  

 . 11-29(،  75) 9شهر ،  
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اهلل.  ا ضاالی ننیااز، مرضاایه؛ ماادیر ، مهااد ؛  رهااود ، رحماات 

(. تحلیااال ملزوماااا،  رایناااد  مااادیریتی در  1398) 

هوشمندساااز  شااهر )مطالعااه مااورد : شااهر کرمااان(.  

 . 15  -28(،  1) 6ی شهر ،  دو صلنامه جارا یا  اجتماا 

(. تبیاای  شااهر هوشاامند و راهکارهااا   1398پورجوان، خسرو. ) 

(،  45) 16دو صاالنامه کااارا  ،  ونقل هوشمند شهر .  حمل 

34-15 . 

روسااتایی، شااهریور؛ پورمحمااد ، محمدرضااا؛ قنباار ، حکیمااه.  

(. بررسی نقش ساختار  حکمروایی خو  شااهر   1396) 

د مطالعه: شااهردار   در ایااد شهرها  هوشمند )نمونه مور 

 . 146-123(،  31) 8ریز  شهر ،  نشریه پژوهش و برنامه تبریز(.  

روسااتایی، شااهریور؛ پورمحمااد ، محمدرضااا؛ قنباار ، حکیمااه.  

هااا   (. تئااور  شااهر هوشاامند و ارزیااابی م لفااه 1397) 

زیرساختی آن در مدیریت شهر  موردشناسی: شااهردار   

  -216  (، 26) 8نشااریه جارا یااا و آمااایش شااهر ،  تبریااز.  

197 . 

اهلل؛ دهقااانی  الدینی،  رانک؛ پوراحمد، احمد؛ زیار ، کراماات سیف 

(. بررسی بسترها و موانع رشااد  1392الوار، سید الی نادر. ) 

آباااد.  شهر هوشمند در شهرها  میانی مطالعه مورد  خرم 

 . 260-241(،  2) 5نشریه آمایش سرزمی ،  

وسااتانی،  تفتی، حامد؛ حیدر  کوشنکو، مایااد؛ الماساای سر  ع  

ها  شااهروند هوشاامند در  (. شناخت م لفه 1397راضیه. ) 

محی  شهر  با رویکرد یادگیر   ناورانااه )مااورد مطالعااه:  

 . 59-76(،  25) 7 صلنامه اقتصاد و مدیریت شهر ،  یزد(.  

(. بررسی رابطه باای  شااهر هوشاامند و  1398زاده، معی . ) مهد  

پایدار.  ها  دستیابی به شهر هوشمند  توسعه پایدار و چالش 

 . 37  -46(،  14) 1 صلنامه المی تخصصی معمار  سبز،  
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