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شهروندان بپردازند و بهتر است که انگیزه در کاربران نهایی برا مشارکت در ارائه خدما ،ایااد شود.
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است .با توجه به اینکه در تبریاز برخای اقاداما ،در خصاوص

امااروزه ،شااهرها هوشاامند ،توجااه محققااان و

شهر الکترونیکی توس شهردار اناام شده اسات ،ایا

برنامهریزان شهر را در زمینه سیاست توسعه شهر به

شهر به انوان پایلو ،برا ایاااد دولات الکترونیکای در

خااود جلااب کردهانااد ( .)Macke et al., 2018شااهر

دولت یازدهم مورد توجه قرار گر ته است .ساختار خشک

هوشمند ،چشامانداز توساعهیا ته نااور و ارتباالاا ،و

مدیریت شهر در شهر تبریز و شناخت ناکا ی از قابلیتهاا

اینترناات اشاایا در یااک ساابک نااوی ماادیریت شااهر در
( )Chen & Han, 2018و به انوان آینده تکنولوژ در
جهااان مطاار ماایباشااد و بااهالااور زایناادها دیاادگاه
دولتها ملی ،برنامهریزان و مادیران را باه خاود جلاب
کردهاند .ساختار شاهر هوشامند باااف ا ازایش کیفیات

در تبریز شده است (روستایی و همکاران.)1396 ،
با توجه به نو بودن اصطع شهر هوشمند ،نیاز باه
شناسایی جنبهها مختلف توسعه و مواناع اجارا وجاود
دارد .در شهر تبریز ،مسائل مربوط به شهر هوشمند برا

زندگی از الریق ارتباالا ،دیایتالی و نیز ا ازایش بهارهور و

ایااد نوآور در مدیریت و سیاساتگذار ماورد توجاه

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

نیست .سازمانها و نهادها برا مدیریت شهر و اجارا

مختلف شهر هوشمند را میتوان البقهبند کارد و ایا

پروژهها هوشمندساز  ،معضاع ،و مشاکع ،راوانای

ابعاد را با ناوآور  ،مارتب سااخت .چهاار بعاد ناوآور

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

ابارتنااد از :تکنولااوژیکی ،سااازمانی ،همکااار و تارباای

اولویتبند موانع است .امده تحقیقا ،در زمینه مواناع

) .(Nilssen, 2019ابتکااارا ،شااهر  ،راهحلاای باارا

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

ماادیریت سااازمانها پیچیااده هسااتند .ترکیباای از

جهان ،بر معضع ،و موانع کلی توجه داشتهاند .همچنی

تکنولوژ  ،منابع انسانی و حکومت در توسعه شهر مهم
اساات .بااا ایاا وجااود نااه تنهااا شااهرها در کشااورها
درحالتوسعه بلکه کشورها توسعهیا ته اروپایی نیاز در
اجرا مو اق پروژههاا هوشامند در شهرهایشاان باا
موانع و مسائلی مواجه میشوند ( Mosannenzadeh et

.)al., 2017; Kumar et al., 2020
اگر به شهر هوشمند به اناوان پدیاده جارا یاایی

پژوهشها اناامشاده در تبریاز معماوالر بار شاهردار
بهانوان تنها نهاد متولی امر و االیتاری نهااد مادیریت
شهر تأکید داشتهاند ،حاال آنکاه باه دلیال پیچیادگی
مسئله هوشمندساز شهر و ابعاد مختلف آن ،نهادها و
سازمانها دیگار نیاز در ایا امار دخیال هساتند و
مو قیت اجرا شهر هوشمند ،به تعامع ،بی ای نهادها

نگاااه کناایم ،در تحلیاال جارا یااایی -ساااختار اجاارا

و املکاارد آنهااا نیااز بسااتگی دارد .باار ایاا اساااس،

تئور شاهر هوشامند در تبریاز بایاد بساتر مناساب در

پژوهشها قبلای نتوانساتهاناد ساایر اوامال نهااد و

مدیریت شهر ایاااد گاردد و بادون ایاااد سااختهاا

مدیریتی مرتب با سازمانهاایی باهجاز شاهردار را در

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

تحلیلها خود ،تحتپوشش قرار دهند .درحالیکه نقش

رادست سیاسی نباشد ،ظهور پدیدهها غالب جارا یا

آنهاااا در تعامااال باااا شاااهردار و اااراهم آوردن

شهر وجود ندارد .از ای نظر ساختار موجود شاهردار

زیرساختها مربواله غیرقابل انکار اسات .لاذا پاژوهش

بدون ایااد تاییرا ،رویکارد  ،مو اق باه اجارا شاهر

حاضر تعش دارد بر موانع نهاد اجارا شاهر هوشامند

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

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

تبریز نیز همانند سااختار اجرایای هماه شاهرها دیگار

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

کشور ،شهردار  ،نزدیکتری الیه اجرایای حکومات باه

با هم دارند و نگااه ماازا باه آنهاا ممکا اسات کاارایی

مردم است و مدیریت شهر با مشکع ،متفاوتی مواجاه

سیاستها غلبه بر آنها را کاهش دهد .ای امار نیاز در
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راسااتا پایاادار  ،انعطافپااذیر و قاباالسااکونت اساات

ناور االعاا ،و ارتباالا ،بااف کند هوشمندسااز
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شناسایی شده ،بهصور ،مازا بررسای شادهاند .از الارف

ناااور و کااارآ رینی شااهر بااا شااهر هوشاامند در هنااد

دیگر ،به منظور تدوی و اجارا سیاساتها اثاربخش،

پرداختند .در ای مقاله بعد سیاست بررسی شده اسات و

الزم است مهمتری موانع موجود باا توجاه باه شارای و

لذا کعنشهرها مامواها از سیاساتهاا و برناماههاا

زمینااه اجتماااای و سااازمانی مشااخا شااوند .ایاا

شهر را توسعه میدهند .ای تحقیاق باه مکاانیزمهاا

اولویتبند میتواناد تمرکاز سیاساتگاذار هاا بارا

برنامهریز و حاکمیات در ساریعتاری رشاد اقتصااد

توسعه شهر هوشمند و غلبه بر مواناع شناساایی شاده را

جهان هند پرداخته است .نتایج ای پژوهش نشان داد که

بهبود بخشد و سرات دستیابی به اهداف هوشمندسااز

ماادیریت رواباا پیچیااده ،مسااتلزم سااازوکار ماا ثر و

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

سادهساز بیشتر رویهها حااکمیتی اسات .باه همای

نهاد در سطحی دربرگیرندهتر و بااالتر از یاک ساازمان

منظور ،یک چاارچو مرجاع همااهنگی سیاسات بارا

خاص (شهردار ) و اولویتبند آنها باا در نظار گار ت

ادغام نهاد و ساازوکار برناماهریز شاهر را پیشانهاد

تعامع ،شبکها بی ای مواناع در شاهر تبریاز ،جنباه

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

نوآورانه تحقیق حاضر است.

«به سمت شهرها هوشمند پایدار :مارور بار رونادها،
 -2پيشينه تحقيق

معمااار هااا ،م لفااهه اا و چااالشهااا باااز در شااهرها

الف) پژوهشهای خارجی

هوشمند» با هدف ارائه جوهره شاهرها هوشامند بیاان

روهلند )2018( 1به بررسی گروهها تأثیرگذار بار

کردنااد کااه مفهااوم شااهر هوشاامند بااه دلیاال موانااع

شهرها هوشامند پرداختاه اسات .نتاایج نشاان دادناد

تکنولوژیکی ،اقتصاد و حاکمیتی هنوز در حال پیشر ت

گروهها تأثیرگذار شامل اجزا حاکمیتی شهر هوشمند

اساات و در سراساار جهااان رواج ناادارد .شااهر هوشاامند،

مانند ذ نفعان و ساهامداران ،ذ نفعاان اماومی مانناد

سیستمی است که قابلیات همکاار بای سیساتمهاا

نهادها و آژانسها دولتی و ذ نفعاان خصوصای مانناد

رای مختلف را برا بهبود کیفیات زنادگی شاهروندان

شرکتها و کارآ رینان خصوصی و نهادها آکادمی مثال

شهر تسهیل میکناد .اگرچاه ،شاهرها هوشامند در

دانشگاهها هستند.

دنیا مدرن تبدیل به کلیدواژها مهم شده است اما باه

السیناک و ریستویچ )2017( 2در پژوهشای باا اناوان

دلیل تقاضا

او العااده پاردازش دادههاا و نااهمگونی

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

چیزها هوشمند مرتب  ،هنوز باا معضاع ،و مشاکع،

ایمنی و امنیت در شهرها هوشمند آیناده قارار دادناد.

جد روبهرو است.

نتایج ای پژوهش نشان داد که توساعه نااور بایاد باا

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

آموزش شهروندان در مورد استفاده از آنهاا دنباال شاود.

انوان «اجرا شاهر هوشامند و گفتمانهاا :یاک مادل

حتی پیشر تهتری شهرها هوشمند نمیتوانند اهاداف

مفهومی یکپارچه ،پرونده وی » به ای نکته اشاره کردناد

خود را املی کنند اگر آموزش شهروندان محقق نشود.

که مفهوم شهر هوشمند از یک رویکرد مبتنی بار بخاش
به یک دیدگاه جامعتر تکاملیا ته است و آنهاا مشاارکت
حاکمیت و ذ نفعان را در هسته اصلی استراتژ ها قارار

1- Ruhlandt
2- Lacinák and Ristvej

3- Praharaj
4- Silva
5- Fernandez-Anez
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تحقیقاا ،گذشاته لحااش نشاده اسات و مواناع محاادود

پراحاراج 3و همکاران ( ،)2018باه بررسای جنباه
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دادند .مشارکت ذ نفعاان در هار دو پاروژه و اساتراتژ

شدن حمایت سیاسی در درازمد ،در ساطح سیاسات و

شهر برا ایااد چاارچو حااکمیتی کاه امکاان تفااهم

قدان همکار و پذیرش خو در بای شارکا پاروژه،

یکپارچه و جامع را راهم میکند ،مهم است .اهداف ایا

حمایت مالی ناکارآمد خاارجی ،حضاور نداشات پرسانل

پژوهش ،الراحی یاک مادل مفهاومی یکپارچاه و جاامع

ماهر و مالکیت پراکنده در پروژه هستند.

تازیهوتحلیل اجزا شهرها هوشمند با روش ترکیبای

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

نظرسنای و مصاحبه اسات .نتاایج ایا پاژوهش نشاان

راینااد ماادیریتی در هوشمندساااز شااهر کرمااان

میدهد که مادل مفهاومی ،دیادگاه پیچیاده باا اناصار

پرداختند .ای تحقیق توسعها با نگاهی آیندهنگاراناه باا

درهمتنیده را به شیوها منظم منعکس میکند که ایا

تکیه بر مطالعا ،کتابخانها  -اسناد و پیمایشی انااام

مدل کمک میکند تا ایدهها خود را با وضو بیشاتر

شدهاست .یا تهها پژوهش حاکی از ای است که یکای

بیان کنند.

از مساااائل مبتعباااه هوشمندسااااز  ،نباااود رایناااد و

آدا 1و همکاران ( )2019به تازیاهوتحلیال مواناع

غیرسیسااتماتیک اماالکااردن در مساایر هوشمندساااز

شهر انرژ هوشمند در آکرا 2با استفاده از روش دیمتال

است؛ لذا مدیریت شهر کرمان با هدف کمک به تسریع

از پرداختند .نتایج نشان دادند که ای مواناع ابارتناد

هوشمندساز با داو ،از متخصصان امر در بخاشهاا

از :ناااور  ،سیاسااتگااذار و بااازار کااه موانااع بااازار،

دولتاای و خصوصاای بایااد رایندساااز را در ساارلوحه

مهمتری موانع هستند .همچنای هزیناه بااال ارساال

اقداما ،هوشمندساز خود قرار دهند.

ناور  ،تأثیر بیشتر بر ساایر مواناع موجاود در دساته

ا ضلی ننیاز و همکااران ( )1397در مقالاها باه

موانااع ناااور دارنااد .ناارا بهااره باااال و ارز ناپایاادار،

اولویتبند شاخاهاا در رایناد هوشمندسااز شاهر

زیرساختها ناکا ی که نیاز به سرمایهگذار ها کعن

کرمان پرداختند .االعاا ،به دسات آماده باه ترتیاب از

دارد ،چااارچو قااانونی و نظااارتی کااا ی ،هزینااه باااال

الریق رایند سه مرحلها املیا ،کتابخانها  -اسناد ،

ناور و اادماالاع رساانی در ماورد هزیناه و مزایاا

مصاحبه هد مند اول و مصااحبه هد مناد دوم باه روش

ناور نیازمند توجه بیشتر هستند.

وکوس گروپ صور ،گر ات .نتاایج پاژوهش نشاان داد

مصاانعزاده 3و همکاااران ( )2017در پژوهشاای بااا

رتبهها یک تاا چهاار مرباوط باه شااخا نارا قار و

انوان «شناسایی و اولویتبند موانع اجرا پاروژههاا

شااخا میاازان آماادگی در براباار قار ،شاااخا میاازان

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

اشتاال و شاخا نرا بیکار است .ای وضاعیت نشاان

اشاره به ای نکته که اجرا مو قیتآمیز پروژهها شهر

میدهد مسائل اقتصاد و معیشتی مردم بااف شاده تاا

انرژ هوشمند در اروپا برا انتقال پایادار سیساتمهاا

اولویتها اصالی هوشمندسااز شاهر کرماان از نگااه

انرژ شهر و بهبود کیفیات زنادگی بارا شاهروندان

کارشنان خبره حوزهها مرتب با هوشمندساز کرمان

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

بر ای شاخا متمرکز شود.

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

اااع تفتااای و همکااااران ( )1397باااه ارزیاااابی

االعااااتی و آگاااهی ،البقهبنااد شاادهانااد را شناسااایی

شاخاها شهروند هوشمند و م لفهها تأثیرگاذار بار

کردند .نتایج حاکی از آن است که موانع اساسی تکهتکاه

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

1- Addae
2- Accra
3- Mosannenzadeh

با پیمایش از نمونه منتخب شهروندان ،دادهها مناساب
در قالب پرسشنامه چندگزیناها دارا روایای و پایاایی
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برا شاهرها هوشامند و پیشانهاد روش جدیاد بارا

ب) پژوهشهای داخلی
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مطلو  ،گردآور گردیاد .باا اساتفاده از تحلیال اااملی

 -3مبانی نظری

اکتشا ی در نرما زار  ،SPSSبه ااتبار و پایایی متایرها

محتاوا شااهر هوشاامند ،بارا اولی بااار در دهااه

مسااتقل و وابسااته پرداختااه شااد و سااپس م لفااههااا

 1990مطر شد .مطالعاا ،نشاان میدهناد کاه شاهر

مستخرج ،نامگذار شدند .در مرحله بعاد باا اساتفاده از

هوشمند با مفااهیم مختلاف در الاول دورههاا زماانی

تحلیل ااملی تأیید در نارما زارهاا  ،AMOSااتباار

مختلف مثل شهرها شبکها  ،شهرها

سازهها تحقیق آزمون شدند .یا تهها پاژوهش نشاان

سااایبر و شااهرها خااع مطاار بااوده اساات .شااهر

دادند شهروندان ،نقاش قاانونمادار را در ویژگایهاا

هوشمند ،شهر است که باهالور هوشامندانه در مناابع

شااهروند هوشاامند ،بااهمیااتتاار ماایداننااد و از دیااد

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

شهروندان ،استفاده بهینه از ناور االعاا ،و ارتباالاا،

سنتی برا ارتقا رشد اقتصاد پایدار و کیفیات بااال

و شکلگیر شهر هوشمند ،آثار مثبتی بر ابعاد گونااگون

زندگی با مدیریت ااقعنه منابع البیعی از الریق حکومت

اقتصاد  ،اجتماای و زیستمحیطی شهر یزد دارد.

مشارکتی ،سرمایهگذار میکناد ).(Caragliu et al., 2011

نی ،شاهرها

توصیفی -تحلیلی به شناسایی م لفهها زیرساختی شهر

اصطع شهر هوشمند وجود ندارد .به ااتقااد

موهاانتی1

هوشمند در مدیریت شهر شهردار تبریاز پرداختناد.

( )2016شهر هوشمند ،مکانی است که در آن شبکهها و

نتایج بر اهمیت سه دساته از اوامال ترکیبای در ایاااد

خاادما ،ساانتی بااا اسااتفاده از ناااور هااا االعااااتی،

شهر هوشمند تأکید دارند :مادیریت و سیاسات (اوامال

دیایتال و ارتباالاا ،دوربارد بارا بهباود عالیاتهاا و

نهاااد ) ،منااابع انسااانی و ساارمایه اجتماااای .تحلیاال

املکردها ،به نفع ساکنان آن محل ،انعطافپذیر ،کارآماد

زیرمعیارها حاکی از آن است که برا تبدیل ظر یتها

و پایدار ساخته میشود .دولت هوشمند ،همان مشاارکت

شااهر هوشاامند بااه زیرساااخت بایااد تاییاار ساااختار و

در تصمیمگیر  ،خدما ،اماومی و اجتمااای ،حکومات

رویکاارد در اواماال نهاااد صااور ،پااذیرد .ایااااد

شفاف ،استراتژ ها سیاسی و دیدگاههاا اسات .جامعاه

حکمروایی خو شهر به انوان مهمتری استراتژ در

هوشمند همان سطح صعحیت ،وابستگی به یادگیر باا

ایااد پلتفرم شاهر هوشامند در مادیریت شاهر تبریاز

امر الوالنی ،کثر ،قاومی و اجتمااای ،انعطاافپاذیر ،

مطر است.

خعقیت ،جهانوالنی ،ذها بااز و مشاارکت در زنادگی

روساااتایی و همکااااران ( )1396باااه شناساااایی

امااومی اساات .اقتصاااد هوشاامند همااان رو نوآورانااه،

م لفهها تأثیرگذار حکمروایی خاو شاهر در ایاااد

کارآ رینی ،تصویر اقتصاد و اعئم تااار  ،بهارهور و

شهر هوشمند تبریز پرداختند .نتایج نشاان مایدهاد در

انعطافپذیر بازار کار است .جابهجایی هوشامند هماان

بی م لفاههاا حکمروایای خاو شاهر باه ترتیاب،

دسترسااای محلااای ،دسترسااای ملااای ،دسترسااای باااه

م لفههاا پاساخگویی ،قانونمناد  ،مسائولیتپاذیر ،

زیرساختها

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

حماالونقاال پایاادار و زناادگی هوشاامند همااان امکانااا،

بیشتری نقش را در حکمروایی خو شهر دارا هستند.

رهنگی ،شرای بهداشتی ،ایمنی رد  ،کیفیت مساک ،

نتایج نشانگر تأثیر بسیار باال حکمروایی خاو شاهر

امکانااا ،آمااوزش و پاارورش و انساااام اجتماااای اساات

در ایااد شهر هوشمند است.

(پورجوان.)1398 ،

ناور االعاا ،و ارتباالا ،،سیستمهاا

1- Mohanty
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روستایی و همکااران ( )1397باا اساتفاده از روش
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امااروزه شااهر هوشاامند را بااا اکتورهااا نهاااد ،

شبکه ،ایااد شیوهها به اشاتراکگاذار االعااا ،باه

رمولهکردن دستورالعملها استراتژیک ماورد اساتفاده

کردند و معتقدند که الزم است شاهر هوشامند از الیاف

قارار دادناد ) .(Nam & Pardo, 2011زیرسااختها

وسیعی از دساتگاههاا باههام متصال تشاکیل شاده و

نهاد  ،یزیکی ،اجتماای و اقتصااد باهانوان ساتون و

رویکرد امنیات الیاها و اساتاندارد شافاف بارا حفار

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

حریم خصوصی بسیار مهم خواهد باود .لیاو 3و همکااران

در لاتنامه دهخدا ،موانع چیزها بازدارنده اسات

( )2017به مشاکع ،شاهرها هنگاام ایاااد یاک شاهر

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

هوشمند از جمله وجاود پایگااههاا

اقاد سااماندهی و

منظور از موانع نهاد شهر هوشمند ،بازدارندههایی است

مدیریت م ثر ،یکپارچه نبودن انوا مختلف سختا ازار و

که از سمت نهادها و سازمانها شاهر تبریاز اسات کاه

نرما زار و دشوار استفاده مادد از منابع ناهمگ اشااره

جلو ایااد هوشمند در تبریاز را گر تاه اسات .ماانع

کردند .به ااتقاد بیال )2016( 4مشاکع ،اجارا شاهر

اجرا مو قیتآمیز شاهر هوشامند مایتواناد باه دلیال

هوشمند در ترکیه ابارتناد از :شناساایی اساتراتژ هاا و

عالیتها اقتصاد مختلف در مناالق گوناگون (مانناد

اهدافها میانمد ،و بلندمد ،از جمله مسائل قاانونی،

توانایی جذ سرمایهگذار خصوصی برا شهر هوشمند

مالی ،منابع انسانی ،دروننهاد و باروننهااد  .سایلوا و

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

همکارانش ( )2018معتقد بودند که مشارکت و همکار

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

با شاهروندان ،تاأثیر مثبات قابالتاوجهی در اساتفاده از

نای را شاامل مایشاود

ساارمایه انسااانی دارد و حکومااتدار نقااش مهماای در

) ،(Addae et al., 2019بلکاه جنباههاا اقتصااد ،

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

اجتماای ،بازار و سیاسات را دربرمایگیارد .ساایر مواناع

همکااارانش ( )2018در رابطااه بااا پااذیرش تکنولااوژ و

ماننااد ناارا بهااره باااال و ارز ناپایاادار ،سااطح پااایی اراده

مشارکت شهروندان در توسعه شهر هوشمند بیان کردناد

سیاسی ،مشارکت نکردن ذ نفعان ،نبود االع رساانی در

که مردم باید انگیزه کا ی برا استفاده از ناور داشاته

نااور هساتند .(Alam et al.,

باشد تا از سیستم هوشمند بهرهمناد گردناد .کااراگلیو و

) 2019; Hesselink & Chappin, 2019مصنعزاده و

همکاران ( )2011بار ایا بااور بودناد کاه شاهردار و

همکاران ( )2017برخی معضع ،شهر انرژ هوشمند را

نهادها باید ذهنیت خود را تاییر دهند و اقداماتی راتر از

موانع مالی ،سیاسی و محیطی میداند .به ااتقااد لایم 1و

ابعاد آزمایشی اناام دهند و اینکه آینده نوآور نیازمناد

همکاران ( )2018حداقل شش معضل و مانع در تبادیل

همکار شهردار ها ،حاکمان ،شهروندان و رقابت صنایع

دادهها شهر به االعااا ،شاهرها هوشامند وجاود

است .ماجومدار )2018( 6بر ای باور است که مشاارکت

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

مردم در برنامهریز حملونقل با استفاده از شابکههاا

مناابع مختلاف ،حفار حاریم خصوصای ،درک نیازهااا

اجتماای به دلیل ا زایش شفا یت ،محبوبیات زیااد در

شهروندان ،ا زایش روشها ارائه االعاا ،جارا یاایی و

میان مردم به دست آورده است.

هوشمند ناه تنهاا جنباههاا

مورد هزینه و مزایاا

الراحاای خاادما ،شااهر  .بااران 2و همکاااران ()2018
معضع ،شهر هوشمند را حفر حریم خصوصای ،امنیات
1- Lim
2- Braun

3- Caragliu and Del Bo
4- Bilbil
5- Kumar
6- Majumdar
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تکنولوژ و مردم ،مفهومسااز کردناد و مادل را بارا

شکل قابلااتماد ،استفاده مناسب از هوش مصنوای بیان
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 -4روش تحقيق

شناسایی و ساماندهی شادند .روناد تحلیال تام باه ایا

پژوهش حاضر به لحاش هدف ،کاربرد و به لحااش

صور ،است که در ابتدا برا اینکاه امیقاار باا دادههاا

کماای اساات .در ایاا تحقیااق بااا اسااتفاده از مصاااحبه

صور ،بگیرد ،بهصور ،مکرر دادهها (حاصال از مصااحبه

نیمهساختیا ته با  20نفر از خبرگان شهر تبریز که باا

با خبرگان و مطالعاا )،باازخوانی مایشاوند .بعاد از آن،

روش نمونهگیر هد مند از میان خبرگان شهر تبریاز

نوبت به مرحله دوم یعنی ایااد کدها اولیاه مایرساد.

انتخا شدند ،االعاا ،در رابطه باا مواناع نهااد شاهر

کدگذار بهصور ،دستی و باا رنا

هوشمند در تبریز گردآور شد .ویژگی خبرگان اباار،

مهم ،صاور ،مایگیارد .در مرحلاه ساوم ،خعصاها از

بودنااد از :درگیاار مسااتقیم در ماادیریت یااا اجاارا

دادههاا کدگذار شاده مشاخا شاد و پاس از ایاااد

پروژهها هوشمند شهر  ،تخصا آکادمیاک در حاوزه

مامواها ازتمها ،تمها بازبینی و تصافیه شادند .ااتباار

مدیریت شهر و شهر هوشمند ،سیاستگذار شهر و

تمها در رابطه با مامواه دادهها نیز باید بررسی گاردد و

کعن منطقها  .نمونهگیر تا رسیدن به اشبا نظار و

کدگذار تا زمانی ادامه یا ت که تم رضایتبخش ایاااد

کفایت دادهها از منظر پژوهشگر ادامه یا ات .پژوهشگار

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

براساس قضاو ،خود از بهتری منابع االعاااتی از قبیال

بحف میکند ،مشاخا شاد و در مرحلاه آخار ،تحلیال

مصاحبه باا مناابع مکتاو  ،بهتاری انتخا هاا را انااام

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

میدهد .چون بخش زیااد از سارمایهها دانشای نازد

رایند تحلیل شبکه که شامل هدف (اولویتبند مواناع

خبرگان سازمانی ،مستند نشاده و صار ار در اذهاان آنهاا

نهاد شهر هوشمند در تبریز) ،معیارها و زیرمعیارها بود

باقی میماندند و با جادایی از ساازمان از بای مایرود و

و نیز باا اساتفاده از پرسشانامه مقایساا ،زوجای میاان

امکان بازیابی آن وجود ندارد ،به بررسی نظرا ،خبرگاان

موانع ،موانع (موانع اصلی و زیرمامواه آنها) ،رتبهبناد

شهر در رابطه با موانع نهاد شاهر هوشامند پرداختاه

شدند .در ای پژوهش ،چاون دادههاا ورود باا ابهاام

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

همراه بودند و بهصور ،اباارا ،زباانی بیاان مایگردناد،

کارشناس شهر هوشمند سازمان اوا ،معاونات همااهنگی

نمیتوان از مااتریس مقایساا ،زوجای باا اااداد قطعای

امااور اقتصاااد و توسااعه منااابع و مرکااز مطالعااا،،

استفاده کرد .به همی دلیل از روش رایند تحلیل شبکه

برنامهریز و پژوهش ،دو نفار از ااضاا شاورا شاهر،

در محی

کاردن نوشاتهها

از استفاده شده است.

شش نفر از ااضا هیئت المی رشاتههاا شهرسااز ،

اساااس تصاامیم اااز  ،باار منطااق اااز اساات و

مدیریت شهر  ،سیستمها االعااتی و اقتصاد شاهر ،

اااز درصاادد توصاایف

بااه دنبااال آن ،مامواااهها

ااز هساتند .هار پدیاده ااز  ،یاا از ناو

دو نفر از استاندار آذربایاانشرقی ،یک نفر از ساازمان

پدیدهها

میراث رهنگی ،صنایع دستی و گردشاگر  ،یاک نفار از

ماابهم یااا از نااو سربسااته میباشااد .پدیااده ماابهم،

سااازمان اسااتاندارد ،یااک نفاار از سااازمان ماادیریت و

پدیاادها اساات کااه حااد و ماارز توضاایح آن مشااخا

برنامهریز اساتان و دو نفار از ساازمانهاا خصوصای

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

همکار در حوزه سیستمهاا هوشامند شاهر  ،ااضاا

از نااو پدیاادهها ماابهم هسااتند و مفهااومی کااه بااه

نمونه را در پنل خبرگان تشکیل دادند.

درک معنااای آن نیااااز اسااات ،سربساااته اسااات .روش

پااس از گااردآور دادههااا از الریااق مصاااحبه بااا

رایند تحلیال شابکه باه اناوان تعمایم رایناد تحلیال

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

سلسلهمراتبای ارائاه شاد .ایا روش ،یاک روش راگیار
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ماهیت دادهها و مبنا پاژوهش ،آمیختاها از کیفای و
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و چنااادمنظوره تصااامیمگیر اسااات کاااه بهصاااور،

 -5یافتههای تحقيق

گسااتردها در حاال مسااائل پیچیااده تصاامیمگیر

مراحل ششگانه تازیهوتحلیل دادهها با استفاده از

مااورد اسااتفاده قاارار گر تااه اساات .الاات مو ااق بااودن

روش تحلیل تم

تصااااامیمگیر ا اااااراد در دنیاااااا واقعااااای باااااا

دادهها الزم است که خاود را در دادههاا غوالاهور ساازد.

پیچیاادگیهایش اساات .تحلیاال شاابکه اااز  ،اسااتقعل

غوالهورکردن ،به معنی بازخوانی مکرر دادهها و خوانادن

میااان اناصاار را نمیپااذیرد .ساااختار  ANPبااه انااوان

دادهها به صور ،عال در جستوجاو معاانی و الگوهاا

یاااک شااابکه اسااات کاااه در آن ،هااادف ،معیارهاااا و

باشد .در ای مرحله ،برا اینکه امیقار با دادهها مرتب

گزینااهها ،گرههااا موجااود در شاابکه میباشااند .بااه

با موانع نهاد شهر هوشامند در تبریاز آشانایی صاور،

ای ترتیب ،رایناد تحلیال شابکه باا اتصاال باه شابکه

بگیاارد ،بااهالااور مکاارر دادههااا حاصاال از مصاااحبه بااا

بااازخورد ،وابسااتگی متقاباال حلقااهها در داخاال و باای

خبرگان و مطالعا ،بازخوانی شدند.

گروههااا را نشااان میدهااد .در ایا روش باارا مااوارد

مرحله دوم ایااد کدها اولیه :در ای مرحله بایاد

کاااه دادههاااا ورود باااا ابهاااام روباااهرو هساااتند،

کدها اولیه را از دادهها بهدست آورد .کدها یک ویژگای

نمیتوان از مااتریس مقایساا ،زوجای باا اااداد قطعای

داده را مشخا میکنند کاه باه نظار تحلیالگر جالاب

اسااتفاده کاارد؛ لااذا از روش راینااد تحلیاال شاابکه در

میآید .دادهها کدگذار شده از تمها متفااو ،هساتند.

محی

از میتوان بهره گر ت.

در ای مرحله ،نکته مهم ای اسات کاه خعصاه دادههاا
کدگذار شده و در قالب کد مرتب شدهاند.

جدول  -1کدهای اوليه ایجاد شده
موانع

ردیف

خبرگانی که به این موانع
اشاره کردهاند

1

بودجه ناکا ی برا ایااد و توسعه شهر

P11

2

مدیران و نهادها دولتی نتوانستند بر قراردادها نظار ،کنند.

P5

3

اقداما ،غیرحر ها پیمانکاران

P5

4

ادمتمایل اقتصاد و احساس نیاز به ایااد شهر هوشمند

P8

5

وجود مقررا ،که اهمیت شهر هوشمند را کاهش میدهد یا امکان ایااد آن را محدود میکند.

P5

6

ادمهمکار میان کارشناسان در زمینهها مختلف و بی واحدها ادار

P8

7

الگو توزیع بودجه نامناسب که مانع برنامهریز بلندمد ،در زمینه ایااد شهر هوشمند میباشد.

8

ادم تازیهوتحلیل اقتصاد پروژهها شهر هوشمند

P11

9

کمبود برنامهها مدیریت محلی برا ایااد شهر هوشمند

P4

 10ناآگاهی از اهمیت ایااد شهر هوشمند میان تصمیمگیران شهر
 11مقررا ،مربوط به ایااد و توسعه شهر هوشمند یا وجود ندارد یا الزامی نیست.
 12قدان شفا یت و انتشار االعاا،
گروهها اجتماای که ترجیح میدهند شهر هوشمند ایااد نشود ،باه الاور ما ثر بار تصامیمگیر ها تاأثیر
13
دارند.

P8, p5, p4

P3
P13
P8
P8

 14مقاما ،دولتی نتوانستند از رصتها داخلی و بی المللی برا ایااد شهر هوشمند استفاده کنند یا تمایلی ندارند.
 15قدان نظام رسمی برا ساماندهی میان ا راد ،جوامع و سازمانها

P2

 16ادمشکلگیر سازمان غیردولتی عال برا حمایت از شهر هوشمند ،آشاکارکردن اهمیات شاهر هوشامند،

P8

P3
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ایا روش ،نزدیااک بااودن نتااایج آن بااا دنیااا واقعاای و
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ردیف

خبرگانی که به این موانع

موانع

اشاره کردهاند

پیشگیر از تصمیماتی که تأثیر منفی بر توسعه شهر هوشمند دارد.
سازمان مسئول و متولی برا باالبردن تمایل توسعهدهندگان برا سرمایهگذار بخشهاا مختلاف ایاااد
17
شهر نیست یا عال نیست.

P11

با وجود مشخابودن ذ نفعان شهر هوشمند ،شکاف ارتباالی بی مشتریان و الراحان در الول رایند ایاااد
18
شهر وجود دارد.

P2

 21وجود اقتصاد مهآلود از برنامهریز بلندمد ،نهادها برا ایااد شهر هوشمند جلوگیر کرده است.
ادراک غالب مقاما ،دولتی مبنی بر اینکه کشور نسبت به برخی از کشاورها اقبماناده ،ایا ادراک ماانع از
22
عالیت بنیاد احیا و بهبود ایااد شهر هوشمند میشود.
 23ترجیح سبک سنتی نسبت به سبک مکانیزه میان مسئوالن شهر و مقاومت آنها در برابر تاییر
کنترل و تصویب الر ها به وسیله کمیته اساتراتژیک اسات کاه باه شایستهسااالر و توانمندسااز توجاه
24
ندارند.
 25اجرا الر ها البق سعیق مسئوالن است نه بر اساس نیازها و احتیاجا،
 26مواز کار بی نهادها مختلف
 27نبود تعامل میان نهادها رسمی و غیررسمی
 28نبود سیاستگذار و برنامهریز کعن برا ایااد شهر هوشمند

P8
P10
P3
P2
P12
P5,p6
P2
P8
P4

 29ایااد شهر هوشمند جزء اولویت نهادها مختلف نیست.
 30تدوی نشدن استاندارد توس سازمان استاندارد برا ایااد شهر هوشمند
 31بیتوجهی به تفکر المی در انتخا مسئوالن شهر
 32ایستادگی نهادها در برابر تاییر

P7, p4, p2
P14
P4
P1, p2, p3

 33نگرانی امنیتی و قدان ااتماد مردم به نهادها
 34استفاده نکردن نهادها مختلف خصوصی و دولتی از دادهها که مانع از نوآور میشود.

P8
P12

 35رویکرد الراحی شهر هوشمند از باال به پایی است و مبتنی بر تقاضا نیست.
 36بهره نبردن از تاربه شهرها دیگر و کشورها دیگر

P9

 37املکرد سیاسی نهادها دولتی و بعضی از نهادها خصوصی

P8

P12

مرحله سوم جستوجو تمها :ای مرحلاه ،شاامل

سطح خعصه تمها کدگاذار شاده اسات .در مرحلاه

دساتهبند کاادها مختلاف در قالااب تمهاا بااالقوه و

دوم ،ااتبار تمها در رابطاه باا ماموااه دادههاا در نظار

مرتبکردن هماه خعصاه دادههاا کدگاذار شاده در

گر ته میشود .اگر نقشه تم باه خاوبی کاار کناد ،آنگااه

قالب تمها مشخا شدهاست .در واقع ،محقق ،تحلیال

میتوان به مرحله بعد ر ت .اما چنانچه نقشه باهخوبی باا

کدها خاود را شارو میکناد و در نظار میگیارد کاه

مامواه دادههاا همخاوانی نداشاته باشاد ،محقاق بایاد

چگونه کدها مختلف میتوانند برا ایااد یک تم کلای

برگااردد و کدگااذار خااود را تااا زمانیکااه نقشااه تاام

با هم ترکیب شوند.

رضایتبخش ایااد شود ،ادامه دهد .محقق در انتها ای

مرحله چهارم بازبینی تمها :زمانی ،مرحلاه چهاارم

مرحله باید برا آگاهی خاود از اینکاه تمهاا مختلاف

شرو میشود که محقق ،مامواها از تمهاا را ایاااد و

کدامها هستند ،تناساب آنهاا باا یکادیگر را در اختیاار

آنها را بازبینی کند .ای مرحله ،شامل دو مرحله بازبینی

داشته باشد.

و تصفیه تمها است .مرحله اول شاامل باازبینی تمهاا در
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 19روند تصویب برنامهها الوالنی ،پیچیده و وقتگیر است.
دیدگاه ها متناقض در مورد مسائل مرتب با ایااد شهر هوشمند وجاود دارد کاه رایناد ایاااد را الاوالنی
20
میکند.

P12
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جدول  -2ابعاد و مؤلفههای موانع نهادی شهر هوشمند در تبریز
ابعاد

مدیریتی -ساختار

C1:

رهنگی -اجتماای-شفا یت االعااC3 :،

بودجه ناکا ی (در نتیاه توزیع نامناسب بودجه و ادم تمایل اقتصاد به پروژهها شهر هوشمند و
اقتصاد مهآلود )C41:

اقتصاد C4 :

تبریزC51 :

نبود متولی مشخا و متمرکز راهبر پروژه هوشمند
نبود برنامه بلندمد ،و کعنC52 :
پیچیدگی و وقتگیربودن تصویب برنامهها در نهادها مسئولC53 :

سیاستگذار و برنامهریز C5:

مرحله پنام تعریف و نامگذار تمها :مرحله پنام
زمانی آغاز میشود که یک نقشهراه رضایتبخش از تمهاا

اختیار داشته باشد .ای مرحله شامل تحلیل پایاانی و نگاارش
گزارش است .نتایج تحلیلها در جدول  1نشان داده شدهاند.

وجود دارد .محقق در ای مرحلاه ،تمهاایی را کاه بارا

نتایج کمی تحقيق

تحلیل ارائه کرده ،تعریف و بازبینی مادد میکند .سپس

به منظور اولویتبند موانع از تحلیل شابکه ااز در

دادهها داخل آنها را تحلیل میکند .بهوسیله تحلیل و

نرما زار متلب استفاده شده است .برا ای منظور پرسشانامه

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

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

میکند ،مشخا میشود و تعیی میگردد کاه هار تام،

شرکتکننده در ای پژوهش در زمینه شهر هوشمند از دانش

کدام جنبه از دادهها را در خود دارد.

مناساب برخاوردار بودهاناد .در ایا پرسشانامهها از خبرگاان

مرحله ششم نگارش گزارش :ایا مرحلاه زماانی آغااز
خواهد شد که محقاق ،ماموااها از تمهاا آ دیاده را در

خواسته شد تا اهمیت نسبی معیارها و زیرمعیارها را با استفاده
از مقیاسها جدول  ،3ارزیابی کنند.

جدول  -3مقادیر کالمی اهميت و اعداد فازی و معکوس اعداد فازی
مقادیر کالمی اهميت
اهمیت برابر
بینابی
نسبتار مهم
بینابی
مهم
بینابی
بسیار مهم
بینابی
مطلقار مهم
منبع)Zhou, 2012( :

اعداد فازی مثلثی
()1،1،1
()1،2،3
()2،3،4
()3،4،5
()4،5،6
()7،5،6
()8،7،6
()9،8،7
()9،9،9

معکوس اعداد فازی مثلثی
()1،1،1
()1/3 ،1/2 ،1
()1/4 ،1/3 ،1/2
()1/5 ،1/4 ،1/3
()1/6 ،1/5 ،1/4
()1/7 ،1/6 ،1/5
()1/8 ،1/7 ،1/6
()1/1،9/8 ،1/7
()1/9 ،1/9 ،1/9
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حقوقیC2 :

مؤلفهها
قدان تعامل میان سازمانها و نهادها مسئولC11 :
مقاومت مدیران در برابر تاییرC12 :
ضعف سیستم مدیریت و کنترل پروژهها و اجرا الر ها البق سعیق مدیران و کارشناسانC13:
نبود تسهیم دانش میان نهادهاC14:
وجود دیدگاه کوتاهمد ،در مدیران و کارشناسان مسئولC15:
تکهتکهشدن مسئولیت شهر هوشمند میان نهادها مختلف و نبود یکپارچگی میان آنهاC16:
وجود قوانی دستوپاگیرC21:
نبود یا الزامینبودن مقررا ،ایااد شهر هوشمندC22:
قدان شفا یت و انتشار االعاا ،و ادم تمایل به ایااد شفا یتC31:
نبود شایسته ساالر و سیستم المی در انتخا مسئوالن شهر C32 :
املکرد سیاسی نهادها دولتی و برخی نهادها خصوصی ،در اولویتنبودن شهر هوشمندC33 :
نبود مطالبه مردم و گروهها اجتماای عال از نهادها مسئولC 34:
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در ابتااادا براسااااس سااااختار شااابکه هااادف،

برا رتبهبند وارد نرما زار میشود.

معیا ااارها و زیرمعیارهاااا را در نرما ااازار سوپردسااایژنز

در ایاا ساااختار ،هاادف سااطح صاافر را تشااکیل

ااداد از تبدیل میشود ( .)Zhou, 2012از آناایی که

میدهد که در باال نمودار قابل مشااهده اسات .پاس از

ورود نرما زار سوپردسیژن الیف  1تا  9ساااتی اسات.

آن خوشه مربوط به معیارهاا کاه در اینااا هماان ابعااد

بنااابرای  ،بایااد قباال از وارد کااردن دادههااا حاصاال از

اصلی موانع اجرا شهر هوشامند هساتند ترسایم شاده

پرسشنامه ،وزن موانع را از الریق اولویتبناد

ااز باه

است .از آناایی که هر کدام از ای ابعااد ،دارا تعاداد

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

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

پنج معیار و  16زیرمعیار داریام کاه خبرگاان دادههاا

قالب خوشهها

رای دیگر از  1تا  5در زیرخوشه اصلی

خااود از الریااق پرسشاانامه را بهصااور F={ãij{ ،بااه

ابعاد و با یک پیکان یکالر ه ترسیم شدهاند .از خبرگاان

الور که  m<=16 ∗ (16 − 1)⁄2ارائه دادند؛ بهنحو

خواسته شاد تاا ارتبااط بای ایا مواناع را نیاز از نظار

که ( ãij=(lij, mij, uijااداد از مثلثی بودند.

تأثیرگذار بر یکدیگر مشخا کنند .برا مثال ،خوشاه

از آناایی که خبرگان ،مقایسا ،زوجی پاژوهش را

مربوط به موانع مدیریتی -زیرساختی بر خوشهها دیگر

اناام دادهاند ،ابتدا بایاد میاانگی هندسای نظارا ،را باا

تأثیر میگذارد که ای تأثیرا ،در قالب پیکانهاا یاک

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

الر ه از آن به سایر خوشهها ترسیم شادهاناد .همچنای

به کار ر تاه در ایا پاژوهش ،بارا محاسابه میاانگی

خوشه  5که مربوط به موانع سیاستگذار و برنامهریز

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

است بر موانع حقوقی تأثیر دارد .در برخی خوشهها مانند

محاسبه میانگی هندسای نظارا ،بهصاور ،زیار امال

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

میکنیم:

است که به معنی تأثیرپذیر برخای از مواناع داخال آن
خوشه از هم است.
دادههااا حاصاال از پرسشاانامهها  FANPکااه
نظرا ،خبرگان با استفاده از مقیاسها کعمای باود باه

1

𝑗𝑖𝑙 𝑘) 𝑘𝑗𝑖𝑙 =(∏𝑘𝑘=1
1

𝑗𝑖𝑚 𝑘) 𝑘𝑗𝑖𝑚 =(∏𝑘𝑘=1
1

𝑗𝑖𝑢 𝑘) 𝑘𝑗𝑖𝑢 =(∏𝑘𝑘=1
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برا مثال ،نتایج حاصل از ادغام نظرا ،خبرگان با

 :Dقدان تسهیم دانش

اسااتفاده از میااانگی هندساای باارا موانااع ماادیریتی-

 :Eوجود دیدگاه کوتاهمد ،مدیران

زیرساختی در جدول  4نشاان داده شاده اسات .در ایا

 :Fتکهتکه شدن مسائولیت شاهر میاان نهادهاا

جدول ،حروف  Aتا  Fبیانگر موانع بهصور ،زیر هستند:
 :Aنبود تعامل میان سازمانها و نهادها مسئول

مختلف و نبود یکپارچگی میان آنها.
همچنی با حل کردن معادال ،مربواله در نرما زار

 :Bمقاومت مدیران در برابر تاییر
 :Cضعف سیستم مادیریت و کنتارل پاروژههاا و
اجرا الر البق سعیق مدیران

جدول  -4ماتریس ادغام نظرات خبرگان برای مقایسات زوجی فازی موانع مدیریتی-زیرساختی
0.5
1.587401
1.817121
0.218395
1.817121
1

0.48075
1.289232
1.44225
0.174253
1.572565
1

F
0.464159
1
1.100642
0.146201
1.338866
1

E
0.48075
0.43679
1
0.228144
1
0.746901

0.394132
0.36246
0.893904
0.179384
1
0.635904

0.31498
0.31498
0.793701
0.148035
1
0.550321

2.884499
5.241483
0.721125
1
7.268482
6.839904

2.268031
4.217163
0.569992
1
6.257325
5.738794

C
D
2.466212
1 1.289232 1.587401 1.817121
1 1.100642 1.44225 1.817121 3.174802
0.90856
1
1
1 0.464159
0.31498 1.386723 1.754411 2.154435
1
3.174802
1 1.118689 1.259921 5.241483
1 0.550321 0.693361 0.90856 4.578857

2.080084
1
0.693361
0.237126
2.758924
0.775656

B
1.747161
1
0.550321
0.190786
2.289428
0.629961

A
1
0.572357
1
0.550321
3.174802
2.154435

1
0.48075
0.775656
0.440911
2.537221
2.080084

1
0.40548
0.629961
0.346681
2.080084
2

A
B
C
D
E
F

جدول  -5اوزان موانع مدیریتی -زیرساختی
وزن

عامل
نبود تعامل میان سازمانها و نهادها مسئول

0/12444

مقاومت مدیران در برابر تاییر

0/45654

ضعف سیستم مدیریت و کنترل پروژهها و اجرا الر البق سعیق مدیران

0/13296

قدان تسهیم دانش

0/10970

وجود دیدگاه کوتاهمد ،مدیران

0/28389

تکه تکه شدن مسئولیت شهر میان نهادها مختلف و نبود یکپارچگی میان آنها

0/30331

برا سایر موانع و دستهبند ها آنها نیاز همای

در نهایت باا تشاکیل ساوپرمااتریس بادون وزن و

محاسبا ،را انااام مایدهیم و ساپس ایا اوزان را وارد

سااوپرماتریس وزندار و سااوپرماتریس محدودشااده اوزان

نرما زار سوپردسیژن 2مایکنیم .ایا نرما ازار ،مااتریس

معیارها و زیرمعیارها به دسات میآیاد کاه نتاایج آن در

مقایسا ،زوجی را بهنحو پار میکناد کاه ناساازگار ،

جدول  6نشان داده شدهاند:

صفر شود.

2- Super decision

1- Lingo 11.0
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جدول  -6اوزان معيار و زیرمعيارهای موانع نهادی شهر هوشمند در تبریز

مدیریتی -
زیرساختی

0/1028

حقوقی

0/0307

اجتماای-
رهنگی -سیاسی

0/0712

زیرمعيارها

0/0127

نبود تعامل میان سازمانها و نهادها مسئول

0/1835

اقتصاد
سیاستگذار و
برنامهریز

مقاومت مدیران در برابر تاییر

0/0110

ضعف سیستم مدیریت و کنترل پروژهها و اجرا الر ها البق سعیق مدیران و کارشناسان

0/0136

قدان تسهیم دانش میان نهادها

0/0253

وجود دیدگاه کوتاهمد ،در مدیران و کارشناسان مسئول

0/0291

تکهتکهشدن مسئولیت شهر هوشمند میان نهادها مختلف و نبود یکپارچگی میان آنها

0/3461

وجود قوانی دستوپاگیر

0/0301

نبود یا الزامینبودن مقررا ،ایااد شهر هوشمند

0/0180

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

0/0168
0/0362

نبود شایستهساالر و سیستم المی در انتخا مسئوالن شهر
املکرد سیاسی نهادها دولتی و برخی نهادها خصوصی ،در اولویتنبودن شهر هوشمند

0/0181

نبود مطالبه مردم و گروهها اجتماای عال از نهادها مسئول

0/0245

بودجه ناکا ی (در نتیاه توزیع نامناسب بودجه و ادمتمایل اقتصاد به پروژهها شهر هوشمند و
اقتصاد مهآلود )

0/1869

نبود متولی مشخا و متمرکز راهبر پروژه هوشمند تبریز

0/0284

نبود برنامه بلندمد ،و کعن

0/0423

پیچیدگی و وقتگیربودن تصویب برنامهها در نهادها مسئول

0/0149

0/0681

همانالور که در جدول  6مشاهده میشود اوامال

سیسااتماتیک شناسااایی ،تحلیاال و رتبهبنااد نشااوند

اقتصاد  ،مهمتری مانع اجرا شهر هوشامند در تبریاز

تعشها صور ،گر ته اثربخشی را نخواهند داشت .لاذا

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

پژوهش حاضر به شناسایی مواناع و تحلیال و رتبهبناد
ااز پرداختاه

بعد را دارند .برا هرکدام از ای دستهبند ها موانع

آنها با استفاده از رایند تحلیل شابکها

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

است .از الریق بررسی پژوهشها پیشی و نیز مصاحبه
با خبرگاان عاال در توساعه شاهر  37 ،ماانع کلیاد

 -6نتيجهگيری و پيشنهاد

اجرا شهر هوشمند در تبریز شناسایی شد .ایا مواناع

شهر هوشمند ،شهر است که املکارد خاوبی در

در پنج دسته با مشور ،باا خبرگاان البقهبناد شادند.

اقتصاد ،حکومتدار  ،نقل و انتقال و محی زیست دارد و

یا تهها نشان دادند که موانع اقتصاد  ،مهمتاری مواناع

زیرساختها شبکها در شهر که امکان کارایی سیاسی

شناساییشده هستند .اوزان نسبی ترجیحا ،سایر مواناع

و اجتماااای را ااراهم ماایآورد را دارا میباشااد و نیااز از

نیز مشاخا گردیاد .در میاان زیرمعیاار مواناع ،بودجاه

تکنولوژ ارتباالا ،و االعاا ،اساتفاده میکناد .چنای

ناکا ی (در نتیاه توزیع نامناساب بودجاه و اادمتمایال

شهر بهالور کلی به جستوجو و شناسایی راهحلهاا

اقتصاد به پروژهها شهر هوشامند و اقتصااد ماهآلود)

هوشاامند میپااردازد تااا کیفیاات خاادما ،ارائهشااده بااه

باالتری اولویت را باه خاود اختصااص دادناد کاه نشاان

شهروندان را ا زایش دهد .شهر تبریز الیرغم تعشهاا

میدهاد مهامتاری ماانع در میاان مواناع نهااد شاهر

بسایار در راسااتا تبدیلشادن بااه چنای شااهر بااا

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

موانعی روبهرو شاده اسات .تاا زماانیکاه مواناع باهالور

ای مانع در اجارا هوشامند در تبریاز گاردد .نتاایج
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ماارکو1

خود را ارضه کنند و به توسعه ظر یتها نوآورانه شهر

( )2018مبنی بر اینکه نسل علی شهرها هوشمند باا

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

معضعتی نظیار مشاروایت ،ااتمااد شاهروندان ،تاأمی

مطابقت دارد و نیز الزم به ذکر است که زیرساخت نقاش

مالی ،قوانی و حکومتدار مواجه هستند و نیااز اور

مهمی در اجرا هوشمند به انوان ارائهدهناده زمیناه

به توسعه راهحلها جدید مبتنی بار همکاار مو اق و

برا توسعه خدما ،ایفا میکند.

حاصل از ای پژوهش باا پاژوهش آناناد و نااویو

نوآور و مدل کسبوکار و سیاست دارد ،مطابقات دارد.

االعااااتی اساات .براساااس پااژوهش تفتاای و همکاااران

موانع اقتصاد که باالتری اولویت را در پاژوهش حاضار

( ،)1397اغلب برنامهریزان و الراحان شهر باه بررسای

به خود اختصاص دادهاند ،ای بینش را به سیاستگذاران

شااااخاها اقتصااااد و خااادما ،هوشااامند در شاااهر

میدهد که برا داشت سیاست پایدار باید ایا ماانع از

میپردازند و کمتر به سبک زندگی و رهن

شاهروندان

بی برود .ایا پاژوهش مانناد پاژوهش سایفالادینی و

میپردازند در حالیکه مسائل رهنگی بسیار مهم هستند

همکاران ( )1392بر ای باور است که بسیار از پروژهها

و باید موردتوجه قرار گیرناد .بارا پاساخگویی باه نیااز

به دلیل محدودیتها مالی یا مدل کسبوکار ،کمبود و

مدیران و برنامهریزان شاهر و ر اع مواناع احتماالی در

در اولویت نباودن بودجاه بارا رسایدگی ،هزیناه زیااد

تصمیمگیر در شهرها دنیا ،نهادهاا باه مراکاز نیااز

تملک با ت قدیم ،ضاعف بنیاه شاهردار و متولیاان باا

دارند کاه بارا تامیاع ،پاردازش و ارائاه االعااا ،باه

مشکل روبهرو شده است و نیااز اور باه سااخت یاک

ذ نفعان ضرور است .برخی از استراتژ ها برا توسعه

چارچو جاامع بارا تازیاهوتحلیال تماام مادلهاا

هوشمند شدن در شهرها میتواند شامل توساعه رویکارد

کسبوکار در شهر هوشمند وجود دارد که ای نتیااه باا

جدید از نوآور در مناالق شاهر باه واساطه بااالبردن

پژوهش پژوهش آگادو-پرجریناا و ناویوماارکو)2016( 2

سطح مشارکت مردم از الریق ایااد برنامهها کااربرد

مطابقت دارد .همی الور نیاز است تاا دولات یاک مادل

در میان بخشها اقتصاد و اجتمااای باشاد .باه نفاع

مالی مناسب برا دستیابی به منابع ماالی بارا توساعه

شااهر هوشاامند اساات کااه شااهروندان ،شاارکتها و

اجرا هوشمند در تبریز ایااد کند و الر ها پایلو،

سازمانها تحقیقاتی برا راهاناداز الر هاا جدیاد

را اجرا کند .ای مدل میتواند سیاست بودجها باشد؛ به

توسعه با هم منسام گردند و نیز مسأله چگونگی ایاااد

ای معنا که تخصیا بودجاه بارا حمایات از پروژههاا

انگیزه در کاربران نهایی برا مشارکت در ارائاه خادما،

هوشمند را تضمی کند که باا نتاایج پاژوهش آالم 3و

برا توسعه ابتکارا ،شهر هوشمند ضرور است.

همکاران ( )2019مطابقت دارد.

چهارمی مانع ،سیاستگذار و برنامهریز اسات.

مانع بعد که دومی رتباه را باه خاود اختصااص

دولت باید مطمائ شاود کاه تاعش در شاهر هوشامند

داده است ،مدیریتی -زیرساختی اسات .شاورا اساعمی

بهجا ایزولهشدن ،هماهن

است و همی الاور بایاد باا

شهر باید منابع انسانی و نی را اراهم آورد و همچنای

پیچیاادگی و ااادماالمینان مقابلااه کنااد و باارا ایااااد

امکان دسترسی به زیرساخت شهر را باه شارکتهاا

صعحیت و دستیابی به انعطافپذیر تعش کند.

امومی -خصوصی دهد تا بتواند با دسترسای دسات اول
به بستر آزمایشی در زنادگی واقعای ،محصاوال ،جدیاد
1- Anand and Navío-Marco
2- Agudo-Peregrina and NavíoMarco
3- Alam

پنامی مانع در میان موانع نهاد شهر هوشامند
در تبریز ،حقوقی است .قانونگذار  ،یک جنباه کلیاد
برا شهرها هوشمند است و از ایا رو مساائلی مانناد
4- Capdevila and Zarlenga
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• ایااااد شاابکه و همکااار میااان حکومتهااا

مسئولیتپذیر  ،شفا یت ،دسترسای باه داده و مقاررا،
سازمانها دولتی وجود دارد.
ای پژوهش نیز محدودیتها خاص خود را دارد.
برا مثال ،یا تهها ای پاژوهش باه شاد ،تحاتنظار

شهر  ،میان شهردار ها و دیگر سطو حکومات ،میاان
شهروندان و سایر م سسا ،حکومت شاهر و ذ ناعاان
شهر مدنظر قرار گیرد.
• زمینه برا مشاوره و مشاارکت باا جواماع کاه

کارشناسااان و خبرگااان قاارار دارنااد .موانااع نهاااد
اصطعحا ،جزئی وجود داشته باشد .ای تحقیق ،محدود

مردم ،برا تصمیمگیر با شفا یت باال ایااد گردد.
• بااهکااارگیر

به شناسایی و اولویتبند موانع نهاد اجرا شاهرها

ناااور االعاااا ،و ارتباالااا ،در

هوشمند بود .پژوهشها آتی میتوانند محرکان نهااد

پروسااهها ماادیریتی و نهاااد شااامل ماادیریت داده،

شااهرها هوشاامند را بررساای کننااد .سیاسااتگااذاران

پااردازش االعاااا ،و ارتباالااا ،کارآمااد از اولویااتهااا

میتوانند با ارزیابی ای پژوهش ،به موانع شناسااییشاده

مدیران و سیاستگذاران باشد.

توجه کنند و در راستا از بی بردن و ریشهکا کاردن

• باااه نقاااش محاااور شاااهروندان در روناااد

ای موانع تاعش نمایناد .براسااس یا تاههاا پاژوهش،

تصمیمگیر  ،الراحای ،تصاویب و ارزیاابی خا مشایها

پیشنهاد میگردد:

توجه شود.

• با توجه به اهمیت زیاد که به مسائل اقتصاد

• تاییرا ،مناساب و مثبات در کاارایی خادما،،

در نتایج ای پژوهش تأکید شاد پیشانهاد ایا پاژوهش

آمادگی بیشتر نهادها برا مدیریت ،تعامل با شاهروندان،

تکیه بر روند ایااد ویژگی تبلیااتی برا شهر با اساتفاده

ایااد نام تاار قو برا شهر تبریاز در پایش گر تاه

از ویژگیها منحصربه رد برا جاذ سارمایهگذار و

شوند.
• تقویت نرما زار و سختا زار زیرساختها

بازدیدکنندگان از شهر است .پایادار اقتصااد و ماالی
که هدف آن ارزیاابی ثباا ،بلندماد ،شاهر هوشامند و

هوشمند در شهر تبریز برا به حداقل رسااندن رابطاه

توانایی در جذ سرمایهگذار و مدیریت تاییارا ،اسات،

چهره به چهره و بروکراسی ادار از اولویتها قرار گیرند.
• جذ نیروها متخصا و متعهاد و کااردان و

باید مدنظر قرار گیرد.
• شکلگیر چشمانداز و استراتژ که هدف آن،

تقویات سیسااتم شایستهسااالر در گاازینش کارمناادان

ارزیابی قابلیت شهر هوشمند باا اساتفاده از برناماهریز

نهادها گوناگون از سیاستها اساسی در نظار گر تاه

استراتژیک و اجارا روشهاا نظاار ،و ارزیاابی بارا

شوند.

ایااد آگاهی و االع رسانی برنامهها اساتراتژیک آیناده
صور ،گیرد.

• هماهن کننده نهادها باید مسئولیت خود را باه
الور جد و به دور از سیاسیکار اناام دهد.

• ارائه ایدهها و استراتژ ها هوشامند (قاوانی ،
سیاست و تحول سازمانی) برا ارتقا سطح هوشمند

 -7منابع
ا ضاالی ننیااز ،مرضاایه؛ ماادیر  ،مهااد ؛ رهااود  ،رحمااتاهلل.

تبریز
• شناسایی ساختار و اناصر کلید ایااد و بهبود

( .)1397اولویتبند شاخاها در رایند هوشمندساااز

حکومااتدار هوشاامند بایااد بااه انااوان اولاای گااام

(مطالعه مورد  :شهر کرمان) .نشریه پژوهش و برنامهریز

استراتژیک در هوشمند تبریز مورد توجه قرار گیرد.

شهر .11-29 ،)75(9 ،

Downloaded from iueam.ir at 2:37 +0430 on Monday May 10th 2021

شناساییشده ممک است در کشورها درحالتوسعه باا

اجازه ارتباالاا ،دوجانباه میاان حکومتهاا شاهر و

Downloaded from iueam.ir at 2:37 +0430 on Monday May 10th 2021

 اژدر کرمی اااااااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااااا،  سوره شکر، یونس جبارزاده/... شناسایی و تحلیل موانع نهاد
109
efficiency retrofit projects. Sustainable
. رحمااتاهلل،  مهااد ؛ رهااود،  مرضاایه؛ ماادیر،ا ضاالی ننیااز
Cities and Society, 44, 56-69.
 رایناااد مااادیریتی در، تحلیااال ملزوماااا.)1398(
Anand, P. B., & Navío-Marco, J. (2018).
.) شااهر کرمااان: هوشمندساااز شااهر (مطالعااه مااورد
Governance and economics of smart
.15 -28 ،)1(6 ، دو صلنامه جارا یا اجتماای شهر
cities: opportunities and challenges.
Bilbil, E. T. (2017). The operationalizing
 تبیاای شااهر هوشاامند و راهکارهااا.)1398( . خسرو،پورجوان
aspects of smart cities: The case of
،)45(16 ،  دو صاالنامه کااارا. حملونقل هوشمند شهر
Turkey’s smart strategies. Journal of the
.34-15
Knowledge Economy, 8(3), 1032-1048.
Braun, T., Fung, B. C., Iqbal, F., & Shah, B.
. حکیمااه،  محمدرضااا؛ قنباار،  شااهریور؛ پورمحمااد،روسااتایی
(2018). Security and privacy challenges
 بررسی نقش ساختار حکمروایی خو شااهر.)1396(
in smart cities. Sustainable cities and
 شااهردار:در ایااد شهرها هوشمند (نمونه مورد مطالعه
society, 39, 499-507.
.146-123 ،)31(8 ،  نشریه پژوهش و برنامهریز شهر.)تبریز
Capdevila, I., & Zarlenga, M. (2015). Smart
city or smart citizens? The Barcelona
. حکیمااه،  محمدرضااا؛ قنباار،  شااهریور؛ پورمحمااد،روسااتایی
case. The Barcelona Case (March 26, 2015)
 تئااور شااهر هوشاامند و ارزیااابی م لفااههااا.)1397(
Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P.
 شااهردار:زیرساختی آن در مدیریت شهر موردشناسی
(2011). Smart cities in Europe. Journal
of urban technology, 18(2), 65-82.
-216 ،)26(8 ،  نشااریه جارا یااا و آمااایش شااهر.تبریااز
Chen, Y., & Han, D. (2018). Water quality
.197
monitoring in smart city: A pilot project.
 کرامااتاهلل؛ دهقااانی،  احمد؛ زیار، رانک؛ پوراحمد،سیفالدینی
Automation in Construction, 89, 307-316.
 بررسی بسترها و موانع رشااد.)1392( . سید الی نادر،الوار
Fernandez-Anez, V., Fernández-Güell, J. M.,
& Giffinger, R. (2018). Smart City
.شهر هوشمند در شهرها میانی مطالعه مورد خرمآباااد
implementation and discourses: An
.260-241 ،)2(5 ، نشریه آمایش سرزمی
integrated conceptual model. The case of
، مایااد؛ الماساای سروسااتانی، حامد؛ حیدر کوشنکو،ع تفتی
Vienna. Cities, 78, 4-16.
Haddadian, G., Khodayar, M., & Shahidehpour,
 شناخت م لفهها شااهروند هوشاامند در.)1397( .راضیه
M. (2015). Accelerating the global
:محی شهر با رویکرد یادگیر ناورانااه (مااورد مطالعااه
adoption of electric vehicles: barriers
.59-76 ،)25(7 ،  صلنامه اقتصاد و مدیریت شهر.)یزد
and drivers. The Electricity Journal,
 بررسی رابطه باای شااهر هوشاامند و.)1398( .  معی،مهد زاده
28(10), 53-68.
Hesselink, L. X., & Chappin, E. J. (2019).
.توسعه پایدار و چالشها دستیابی به شهر هوشمند پایدار
Adoption of energy efficient technologies
.37 -46 ،)14(1 ،صلنامه المی تخصصی معمار سبز
by households–Barriers, policies and
Addae, B. A., Zhang, L., Zhou, P., & Wang,
agent-based modelling studies. Renewable
F. (2019). Analyzing barriers of Smart
and Sustainable Energy Reviews, 99, 29-41.
Energy City in Accra with two-step
John, B., Keeler, L. W., Wiek, A., & Lang,
fuzzy DEMATEL. Cities, 89, 218-227.
D. J. (2015). How much sustainability
Agudo-Peregrina,
Á. F., & Navío-Marco, J.
substance is in urban visions?–An
(2016). Extended framework for the
analysis of visioning projects in urban
analysis of innovative Smart City
planning. Cities, 48, 86-98.
business models.
Kogan, N., & Lee, K. J. (2014). Exploratory
Alam, M., Zou, P. X., Stewart, R. A.,
research on success factors and
Bertone, E., Sahin, O., Buntine, C., &
challenges of Smart City Projects. Asia
Marshall, C. (2019). Government
Pacific Journal of Information Systems,
championed strategies to overcome the
24(2), 141-189.
barriers to public building energy

Downloaded from iueam.ir at 2:37 +0430 on Monday May 10th 2021

 تابستان، شماره سیویکم/  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اقتصاد و مدیریت شهر110
1399
Komninos, N., Pallot, M., & Schaffers, H.
case-based learning methodology to
(2013). Special issue on smart cities and
predict barriers to implementation of
the future internet in Europe. Journal of
smart and sustainable urban energy
the Knowledge Economy, 4(2), 119-134.
projects. Cities, 60, 28-36.
Kumar, H., Singh, M. K., Gupta, M. P., &
Mosannenzadeh, F., Di Nucci, M. R., &
Madaan, J. (2020). Moving towards
Vettorato, D. (2017). Identifying and
smart cities: solutions that lead to the
prioritizing barriers to implementation of
smart city transformation framework.
smart energy city projects in Europe: An
Technological forecasting and social
empirical approach. Energy Policy, 105,
change, 153, 119281.
191-201.
Lacinák, M., & Ristvej, J. (2017). Smart city,
Nam, T., & Pardo, T. A. (2011, June).
safety and security. Procedia engineering,
Conceptualizing smart city with
192, 522-527.
dimensions of technology, people, and
Li, Y., Dai, W., Ming, Z., & Qiu, M. (2015).
institutions. In Proceedings of the 12th
Privacy protection for preventing data
annual international digital government
over-collection in smart city. IEEE
research conference: digital government
Transactions on Computers, 65(5),
innovation in challenging times (pp.
1339-1350.Lim, C., Kim, K. J., &
282-291).
Maglio, P. P. (2018). Smart cities with
Nilssen, M. (2019). To the smart city and
big data: Reference models, challenges,
beyond? Developing a typology of smart
and considerations. Cities, 82, 86-99.
urban innovation. Technological forecasting
Liu, X., Heller, A., & Nielsen, P. S. (2017).
and social change, 142, 98-104.
CITIESData: a smart city data management
Praharaj, S., Han, J. H., & Hawken, S.
framework. Knowledge and Information
(2018). Urban innovation through policy
Systems, 53(3), 699-722.
integration: Critical perspectives from
Macke, J., Casagrande, R. M., Sarate, J. A.
100 smart cities mission in India. City,
R., & Silva, K. A. (2018). Smart city and
culture and society, 12, 35-43.
quality of life: Citizens’ perception in a
Ruhlandt, R. W. S. (2018). The governance
Brazilian case study. Journal of Cleaner
of smart cities: A systematic literature
Production, 182, 717-726.
review. Cities, 81, 1-23.
Majumdar, S. R. (2017). The case of public
Scholl, H. J., & AlAwadhi, S. (2016). Smart
involvement in transportation planning
governance as key to multi-jurisdictional
using social media. Case Studies on
smart city initiatives: The case of the
Transport Policy, 5(1), 121-133.
eCityGov Alliance. Social Science
Mohanty, S. P., Choppali, U., & Kougianos,
Information, 55(2), 255-277.
E. (2016). Everything you wanted to
Silva, B. N., Khan, M., & Han, K. (2018).
know about smart cities: The internet of
Towards sustainable smart cities: A
things is the backbone. IEEE Consumer
review of trends, architectures, components,
Electronics Magazine, 5(3), 60-70.
and open challenges in smart cities.
Mosannenzadeh, F., Bisello, A., Diamantini,
Sustainable Cities and Society, 38, 697-713.
C., Stellin, G., & Vettorato, D. (2017). A

