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ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در مناطق چهارگانه شهر کرمان
تاریخ دریافت1394/02/30 :

تاریخ پذیرش1394/06/26 :

چکیده
شهرها در جهان امروز با چالشهایی مواجهاند که ناشی از دگرگونیهای حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح
نیازهای جدید سازمانی و اجتماعی میباشد .الزم است که برنامهریزی شهری بهنوعی بازنگری و بازاندیشی در
اقدامات خود متناسب با پیشرفت فناوریهای جدید اطالعات و ارتباطات روی آورد ،در این ارتباط «الگوی شهر
هوشمند» بهعنوان راهکاری جدید که با توجه به گسترش روزافزون تکنولوژی اطالعات در شهر و در راستای
پاسخگویی به نیازهای جدید شهروندان در زندگی شهری آنان ،پا به عرصه حضور میگذارد .از اینرو هدف
پژوهش حاضر ارزیابی شاخصهای شهرهوشمند در مناطق چهارگانه شهر کرمان میباشد .روش تحقیق این پژوهش
توصیفی-تحلیلی و از نوع هدف در زمره تحقیقات کاربردی جای میگیرد .با توجه به موضوع تحقیق و منطقه مورد
مطالعه روش گردآوری دادهها زمینهیابی (تحقیق پیمایشی) انتخاب شده ،روش نمونهگیری تصادفی منظم و
جمعآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است جامعه آماری شهروندان شهر کرمان و حجم نمونه اقتباس
شده از فرمول کوکران  384پرسشنامه میباشد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از تکنیک ویکور ( )VIKORو
نرمافزار  SPSSانجام شد .نتایج تحقیق با توجه به تکنیک ویکور حاکی از آن است که مناطق شهر کرمان از نظر
شاخصهای شهر هوشمند در وضعیت متفاوتی قرار دارند بهطوری که منطقه سه شهر با مقدار ( Qصفر) در مجموع
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( )0/136در رتبه دوم و بعد از آن منطقه یک شهر با مقدار  )0/701( Qدر رتبه سوم قرارگرفته ،در آخر منطقه چهار
شهر با توجه به شاخصهای شهرهوشمند با مقدار  )0/788( Qدر رتبه چهارم ،به عبارتی در وضعیت نامطلوبی
نسبت به سایر مناطق شهر قرار دارد .در ادامه یافتههای حاصله از آزمون ( )tنشان داد که مجموع شاخصها شهر
هوشمند در مناطق چهارگانه شهر کرمان کمتر از میانگین انتخاب شده ( )3در طیف لیکرت ،معنیدار بوده و قابل
تعمیم به جامعه مادر می باشد .لذا با احتساب نتایج فوق میتوان گفت که وضعیت تحقق شاخصهای شهر هوشمند در
شهر کرمان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

کلید واژهها :ارزیابی ،شهر هوشمند ،تکنیک ویکور ،شهر کرمان.
مقدمه
امروزه ،جمعیت مردمی که در مناطق شهری زندگی میکنند از تمام ادوار تاریخ انسان بیشتر است روند شهرنشینی
غیرقابل بازگشت است .تخمین زده شده است که جمعیت شهری دنیا تا سال  2025دو برابر شده و به بیش از 5
میلیارد نفر خواهد رسید که بیش از  90درصد این رشد در کشورهای در حال توسعه خواهد بود (لویس:2005 ،3
 .)50این رشد فزاینده باعث بروز مشکالتی چون تمرکز جمعیت ،آلودگی ،حاشیهنشینی ،کمبود مسکن ،مهاجرت
روستاییان و مشکالتی از این قبیل شده است (صرافی .)120 :1387 ،رشد نقاط شهری بهعنوان یک مقوله کمّی ،خود
را به دو صورت ،افزایش در اندازه جمعیتی شهرها و گسترش در مقیاس کالبدی آنها نشان میدهد (عزیزی:1372 ،
 .)74این در حالی است که بیتوجهی به خدمات زیربنایی و خدمات عمومی شهری باعث بروز کمبودها و فشار بر
تأسیسات موجود شده (کیانی )41 :1390 ،بهطوری که تغییرات زیادی در ساخت فضایی آنها به وجود میآورد
(بارتون)8 :2003 ،4؛ و به دنبال آن باعث رشد فیزیکی نامتعادل و ناهماهنگ شهری شده است (سیفالدینی و
همکاران .)242 :1392 ،این موضوع ،متخصصان امر برنامهریزی شهری را بر آن داشته است که الگو و فرم مطلوبی
را برای شهری با ثبات و پایدار (جهانشاهی ،)1392 ،جهت تصحیح اثرات منفی پراکندگیهای نامعقول ارائه دهند
(قربانی و نوشاد .)164 :1387 ،در این ارتباط «الگوی شهر هوشمند» بهعنوان راهکاری بیبدیل جهت حل بسیاری از
مشکالت شهرهای کنونی مطرح شده است (فتحیان .)520 :1386 ،در واقع ،استراتژی شهرهوشمند با حمایت
فعالیتهای شهری در محیط مجازی ،راهکار مناسب برای حل مسائل شهری امروزی بوده است و بیشک ،دسترسی
به فناوریهای هوشمند میتواند نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت زندگی شهروندان داشته باشد (کیانی:1390 ،
 .)41افزایش جمعیت شهری و تغییرات هرم سنی ،افزایش روند شهرنشینی ،تغییرات زیستمحیطی و قطبی شدن
رشد اقتصادی ،حرکت به سمت الگوی شهر هوشمند را اجتناب ناپذیر ساخته است .پس شهرهوشمند ،شهری برای
3- levis
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شهروندان و اینکه چگونه میتواند به امر توسعه شهری کمک کند ،میباشد .در ایران بهعنوان یک کشور در حال
توسعه ،از دهه ( 1340ه .ش) ،شهرنشینی ابعاد تازهای به خود گرفته و رشد شتابان شهرنشینی واقعی آغاز شده است
(نظریان .)63 :1385 ،شهر کرمان نیز بهعنوان یکی از هستههای کانونی محور توسعه جنوب و جنوبشرق کشور
مطرح است که در طول حیات خود تحوالت و تغییرات فراوانی را تجربه نموده .این تحوالت را میتوان در کلیه
ابعاد جمعیتی کالبدی و ساختار فضایی درونی شهر نظیر تحول در فضای داخلی و مساحت شهر ،رشد بیرویه در
سطح افقی و دگرگونی در بافت کالبدی شهر مشاهده نمود .این تغییر و تحوالت ،خصوصا در نیمقرن اخیر با شتاب
گرفتن توسعه صنعتی جوامع ،روند فزایندهای بهخود گرفته ،بهطوری که جمعیت این شهر از  62157نفر در سال
 1335به  534441نفر در سال  1390رسیده است( .نفوس و مسکن .)1390 ،همچنین مساحت شهر از  300هکتار
در سال  1335به  8700هکتار رسیده است (افضلی ،)62 :1387 ،این عوامل ،دست در دست هم باعث
نابسامانیهایی در این شهر شده و شهری که تا چند دهه پیش در فضایی محدود شکل گرفته و محصور بود،
گسترش زیادی یافته و امروزه گرفتار ساختاری متخلخل و بیمار گونه است .شهرهوشمند ،واقعیتی است که با توجه
به گسترش روزافزون تکنولوژی اطالعات در شهر و در راستای پاسخگویی به نیازهای جدید شهروندان در زندگی
شهری آنان ،پا به عرصه حضور میگذارد .لذا هدف پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت شاخصهای شهر هوشمند در
مناطق چهارگانه شهر کرمان و همچنین میزان تحققپذیری این شاخصها در این کالنشهر میباشد .در راستای این
هدف ،به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که مناطق مختلف شهر کرمان از نظر شاخصهای شهر هوشمند در
چه وضعیتی قرار دارند؟
پیشینه پژوهش
هولر 5و همکاران ( ،)2014در پژوهشی با عنوان شهرهایهوشمند به این نکته اشاره دارند که ظهور فنآوریهای
نوین اطالعاتی مانند گوشیهای هوشمند بهعنوان یک نوش دارویی برای استفاده کردن در زیرساخت شهرهای سنتی
بهکار گرفته شود و به دنبال آن کاهش اثرات زیستمحیطی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان شود و این
تکنولوژیهای جدید شهرهای هوشمند را بهعنوان یک واقعیت در جهان تبدیل خواهند کرد .فلیپ ،)2010( 6در
پژوهشی با عنوان شهرهایهوشمند و شبکه شهری به این نکته اشاره میکند که با بهکارگیری فناوری نوین ارتباطات
( )ICTمیتوان در چشمانداز آینده شهرها تغیر ایجاد کرد و شهرهای هوشمند به طرز چشمگیری میتوانند در بهبود
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به دنبال آن ایجاد یک محیط پایدار شهری دست یافت.
تاوونام 7و همکاران ( ،)2009در پژوهشی با عنوان شهرهوشمند با ابعاد فناوری ،مردم و موسسات با ارائه ابعاد و
تعاریف متعدد از شهر هوشمند به این نکته اشاره دارد که برای هماهنگی در بین این سه بعد (فناوری ،مردم و
موسسات) باید به ادغام زیرساختها و فنآوریهای واسطه ،تقویت یادگیریهای اجتماعی برای زیرساختهای
انسانی و حکومت برای بهبود سازمانی و مشارکت شهروندان بهعنوان نکات مهم توجه کرد.
کارلیو ،)2009( 8در پژوهشی با عنوان شهرهای هوشمند در اروپا با توجه به آمار و اطالعات به دنبال تعریف
واحدی از شهر هوشمند میباشد و با مشخص کردن جنبههای شهرهای هوشمند در اروپا به دنبال تدوین برنامه
استراتژیک جدید برای شهرهای هوشمند در اروپا بهمنظور رسیدن به توسعه شهری پایدار و یک چشمانداز شهری
بهتر میباشد .الهتی 9و همکاران ( ،) 2006در پژوهشی تحت عنوان مشارکت الکترونیک در مدیریت و برنامهریزی
شهری به این نتیجه رسیدند که پیادهسازی شهرهای الکترونیک نیازمند تهیه سند راهبردی شهر الکترونیک میباشد.
تا از این طریق بتوان زیرساختهای شهرهای الکترونیک را پیاده کرد و در صورت تحقق شهرهای الکترونیک
مشارکت اجتماعی شهروندان در مدیریت و برنامهریزی شهری محقق میگردد .کیانی ( ،)1390پژوهشی با عنوان
شهر هوشمند ضرورت هزاره سوم در تعامالت یکپارچه شهرداری الکترونیک با تاکید بر شهرهای ایران پرداخته،
نتایج تحقیق حاکی از آن است که شهر هوشمند ،در بسیاری از شهرهای معروف و مطرح دنیا متناسب با فناوری
اطالعات و ارتباطات روند متعارفی را طی نموده است این وضعیت در ایران به سبب تاثیر عوامل مختلف بهویژه در
ابعاد همکاری بین سازمانی و در ابعاد مرتبط با شهروند الکترونیک سیر مطلوبی طی ننموده است.
مواد و روشها
این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش تحقیق ،توصیفی–تحلیلی میباشد .برای جمعآوری
اطالعات مورد نیاز از دو شیوه کتابخانهای و میدانی استفاده شده است .در بخش کتابخانهای ،به گردآوری اطالعات
توصیفی از کتابها ،مقاالت ،گزارشها و سالنامههای آماری پرداخته شده و در بخش میدانی ،گردآوری اطالعات از
طریق نمونهگیری و با استفاده از ابزار پرسشنامه و مشاهده انجام شده است .برای نمونهگیری از روش تصادفی منظم
و تعداد حجم نمونه  384نفر که با استفاده از فرمول کوکران بهدست آمده است .در این پژوهش در ابتدا با استفاده از
مطالعات کتابخانهای برای شناسایی شاخصهای شهرهوشمند از منابع و پایگاههای اطالعاتی مختلف استفاده شد بر
این اساس 6 ،شاخص اصلی (پویایی هوشمند ،مردم هوشمند ،زندگی هوشمند ،محیط هوشمند ،حکمرانی هوشمند،
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دسترسی به اطالعات مربوط به نماگرهای آن ،حذف شد و پنج شاخص دیگر ،مبنای طراحی پرسشنامه بهعنوان ابزار
اصلی پژوهش در مطالعات میدانی قرار گرفت .پرسشنامهای حاوی  30سوال با توجه به پنج شاخص شهر هوشمند
که هر شاخص  6سؤال را به خود اختصاص میدهد تهیه شد ،سؤاالت پرسشنامه بر اساس مقیاس  5گزینهای بود و
به هر کدام از پاسخها نمره  1تا  5اختصاص داده آلفا کرونباخ برابر با  0/796میباشد و از آنجایی که در علوم
اجتماعی این میزان باالتر از  0/7معنادار بوده ،لذا پایایی تحقیق قابل اتکا میباشد .به منظور تکمیل پرسشنامه به دلیل
استفاده از تکنیک ویکور در هر منطقه شهری بهصورت مساوی  96پرسشنامه توزیع شده است ،برای تحلیل دادهها
با توجه به ماهیت دادهها و متغیرها از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است در گام اول تحقیق با بهرهگیری از روش
تصمیمگیری چند معیاره ( )Vikor10که یکی از روشهای تصمیمگیری چند معیاره کاربردی بوده (Opricovic and
) Tzeng, 2004و به اولویتبندی و انتخاب مجموعهای از گزینهها و تعیین راهحلهای توافقی برای مسألهای با
معیارهای متضاد میپردازد ) ،(Chen and Wang, 2009مناطق شهر کرمان از نظر شاخصهای شهر هوشمند مورد
سنجش و ارزیابی قرار گرفته .در مرحله بعد با استفاده از آمار استنباطی برای سنجش بنا به ماهیت تحقیق و سواالت
از آزمون تی تست تک نمونهی به دلیل پارامتریک بودن دادهها استفاده شده است.
جدول  -1شاخصها و متغیرها مربوط به الگوی شهر هوشمند
ردیف

شاخصها

1

پویایی هوشمند

2

مردم هوشمند

متغیر
 )1رضایت از کیفیت دسترسی به سیستمهای حملونقل عمومی )2 ،رضایت از کیفیت داخلی سرویسهای حملونقل عمومی)3 ،
دسترسی به اینترنت در منازل )4 ،میزان استفاده از وسایل حملونقل غیر موتوری )5 ،استفاده از ماشینهای مقرون بهصرفه)6 ،
میزان دسترسی به اینترنت در فضاهای عمومی محل زندگی (مساجد ،ورزشی ،کتابخانه و).

3

 )1میزان تحصیالت )2 ،تسلط به زبانهای خارجی )3 ،تعداد ساعات مطالعه )4 ،میزان دانش نسبت به قوانین مدیریت شهری)5 ،
تمایل به شرکت در انتخابات شورای شهر )6 ،میزان مشارکت در امور داوطلبانه.

زندگی

 )1درصد حضور در سینما )2 ،درصد حضور و بازدید از موزهها )3 ،میزان رضایت از کیفیت نظام سالمت )4 ،میزان رضایت از

هوشمند

وضعیت مسکن )5 ،میزان رضایت از سیستم آموزشی )6 ،میزان رضایت از فضاهای تفریحی و اوقات فراغت در محله زندگی.
 )1میزان تالشهای فردی جهت حفاظت از محیطزیست )2 ،نوع تفکرات در خصوص حفاظت از طبیعت)3 ،میزان رضایت از

4

محیط هوشمند

دسترسی به فضای سبز)4 ،میزان توجه به مصرف بهینه آب )5 ،میزان توجه به مصرفه بهینه برق )6 ،توجه گروهی و همکاری به
حفاظت از محیطزیست در محل زندگی.

5

حکمرانی

 )1میزان اهمیت مسائل سیاسی برای شهروندان )2 ،میزان تمایل به فعالیتهای سیاسی )3 ،میزان رضایت از کیفیت مدارس)4 ،

هوشمند

میزان رضایت از مبارزه با فساد و جرایم )5 ،میزان رضایت از عملکرد شورای شهر )6 ،میزان رضایت از عملکرد شهرداری،

منبع (کوریا)6 :2012 ،

10- vlse Kriteri Jumska Optimizacija kompromisno Resenje
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مفهوم شهر هوشمند ،هنوز در حال ظهور ،تعریف کار و فعالیت آن در حال انجام است (هولندس.)303 :2008 ،11
شهری که شهروندان را از دنیای شهرهای سنتی امروزی به دنیای دو بعدی میبرد که دستاورد فناوری نوین در
اطالعات و ارتباطات دنیای اینترنتی است .شهر هوشمند شهری  24ساعته است که امور شهری در تمام شبانهروز در
آن جریان دارد ارائه خدمات با سرعت و کارآیی باال در حوزه شهر ،همزمان با کاهش هزینهها ،ترافیک و آلودگیها
و ...متصور است .شهری با قابلیت کار از دور ،خرید از دور ،بانکداری از دور ،آموزش و درمان از دور نمونه عملی
و مصداق فعالیتهایی هستند که ضمن فراهم آوردن زمینه آزادی بیشتر وقت مردم و فضاهای شهری که سامانههای
موجود واحد کلی شهر و عرصههای همگانی را دگرگون میسازد (بهزادفر.)1 :1382 ،
شهر هوشمند مکانی ممتاز برای توسعه پایدار است که در آن به مسائلی مانند ترافیک ،مصرف انرژی ،آلودگی،
تخریب سرزمین و غیره از طریق یک رویکرد نوآورانه و سیستماتیک ،بر اساس ارتباط و تبادل اطالعات با هدف
بهینهسازی فرآیندها پرداخته شده است .به طوری که برای تبدیل به سرمایه کردن سرمایهگذاریهای گذشته،
بهروزرسانی و بهینهسازی زیرساختها و سیستمها ،بهبود کیفیت زندگی و حتی ساخت شهر با دسترسی بیشتر
اجازه میدهد (کوریا.)9 :2012 ،12
شهر هوشمند که با اج ازه دادن به سطح باالی تحرک مردم ،اطالعات ،سرمایه و انرژی به جریان آسان با همدیگر
مشخص میشود (شهرهای هوشمند دانمارک .)2012 ،یا به عبارت سادهتر شهرهوشمند عبارت است از شهری که
اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویسهای دولتی و سازمانهای بخش خصوصی بهصورت برخط 13و بهطور
شبانهروزی  ،در هفت روز هفته با کیفیت و ضریب ایمنی باال با استفاده از ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات و
کاربردهای آن انجام میشود ،در مجموع میتوان گفت در شهرهوشمند تمام خدمات مورد نیاز ساکنان از طریق
شبکههای اطالعرسانی تامین شود.
 شاخصهای شهرهوشمندشهرهوشمند دارای شش زمینه کلیدی است (شکل  )1که میتواند از طریق زیرساختهای فناوری اطالعات و
ارتباطات قوی انجام شود که عبارتاند از:
 اقتصاد هوشمنداقتصاد هوشمند به شهرهایی با صنایع هوشمند اشاره دارد ،بهویژه صنایعی که در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات
( )ITCفعالیت داشته و همچنین سایر صنایعی که فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیندهای تولید آنها جای دارد.
11- Hollands
12- Correia
13- online
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عنصر متمایز کننده شهر دیجیتالی از شهر هوشمند وجود مردم هوشمند است .مردم هوشمند براساس مهارت سطح
آموزشیشان تعریف میشوند .کیفیت تعامالت اجتماعی همچون یکپارچگی ،زندگی جمعی و توانایی برقراری
ارتباط با جهان خارج نیز از مصادیق مردم هوشمند به شمار میآیند (هیکویانگ.)8 :2012 ،14
حکومت هوشمند
حکومت هوشمند شامل مشارکت سیاسی و فعال ،خدمات شهروندی و استفاده هوشمند از دولت الکترونیک
میباشد .عالوه بر این حکومت هوشمند به استفاده از کانالهای ارتباطی جدید ،از قبیل دولت الکترونیک و یا
دموکراسی الکترونیک اشاره دارد.
 محیط هوشمندمحیط هوشمند اشاره به استفاده از فناوریهای جدید برای حفظ و حراست از محیطزیست دارد.
 پویایی هوشمندپویایی هوشمند یعنی فراهم آوردن زمینه جهت دسترسی عمومی به فنآوریهای جدید و استفاده از آنها در زندگی
روزمره شهری میباشد.
 زندگی هوشمندصحبت کردن در مورد زندگی هوشمند یعنی گردآوری جنبههای مختلف که به بهبود کیفیت زندگی شهروندان بسیار
کمک میکند؛ از جمله فرهنگ ،بهداشت ،ایمنی ،مسکن ،گردشگری و غیره (پیسر.)278 :2001 ،15

شکل  :1عناصر کلیدی شهر هوشمند
14- Hyeok Yang
15- Peiser
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نوآوری را دارد استفاده میشود (کومنینوس .)16 :2009 ،16در واقع ،در الگوی شهرهوشمند ،تکنولوژیهای گوناگون
جهت بهبود زندگی شهروندان با هم ترکیب و مورد استفاده قرار میگیرد بنابراین ،شهرهوشمند نه یک واقعیت ،بلکه
یک استراتژی توسعه شهری بوده و در آن ،تکنولوژی محور توسعه آینده میباشد .سازمان حفاظت محیطزیست
آمریکا ،این الگو را بهعنوان راهی برای کاهش آلودگی هوا معرفی کرد (وال مسلی .)13 :20016 ،17که همه خدمات
مورد نیاز شهروندی از طریق شبکههای اطالعرسانی تأمین میشود و در این صورت دیگر نیازی به ارائه خدمات از
طریق سازمانها نخواهد بود (کیانی)41 :1390 ،؛ و مردم مجبور نیستند بین محلها سفر دائم داشته باشند (بهزادفر،
 .)15 :1382این الگوی رشد ،از بدیلهای عمده توسعه و یک روش پیشنهادی برای اصالح توسعه شهری است و با
مبانی شهر پایدار و شهر اکولوژیک که در آن تلفیق کاربریهای مسکونی و اشتغال ،با اولویت طراحی دسترسی پیاده
مد نظر است ،مورد نظر میباشد (میلر.)31 :2002 ،18
 محدوده مورد مطالعهشهر کرمان ،مرکز استان و شهرستان کرمان بین  56درجه و  58دقیقه تا  57درجه و  09دقیقه طول شرقی و 30
درجه و  14دقیقه تا  30درجه و  19دقیقه عرض شمالی ،در ارتفاع  1755متری از سطح دریا واقع شده است (شکل
 .)2همچنین بهعنوان یکی از مهمترین شهرهای کشور به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ،مرکزیت سیاسی استان
کرمان قرار گرفتن بسیار از صنایع در اطراف این شهر طی  50سال گذشته که سرشماریهای رسمی جمعیت نشان
میدهد از رشد فزایندهای برخوردار بوده است بهطوری که در این مدت جمعیت شهر کرمان حدود  9برابر شده و از
رشد متوسط  4/3درصد برخوردار بوده است (کمانداری و همکاران.)5 :1393 ،
بهطور کلی گسترش فیزیکی و تغییرات کالبدی شهر کرمان در نیم قرن اخیر معلول تعامل فضایی مکانهای
جغرافیایی ،بازتابی از روند شهرنشینی و متأثر از مسائل اقتصادی-اجتماعی و جغرافیایی بوده از قبیل :نرخ رشد
طبیعی جمعیت و همچنین مهاجرتهای شدید از روستاها و شهرستانهای دیگر استان که اغلب به دلیل اصالحات
ارضی و خشکسالی در جهت جست جو کار ،مهاجرت افاغنه و همچنین در دهه گذشته به دلیل رخ دادن زلزله بم
و زرند و مهاجرت زلزلهزدگان به شهر کرمان بهطوری که مهاجرت از طریق افزایش حجم جمعیت شهر باعث
گسترش فیزیکی و تغییرات کالبدی شهر کرمان گردیده است .این عوامل به توسعه فیزیکی مدیریت نشده شهری
منجر شده بهطوری که شهر کرمان اکنون با جمعیتی تقریبا  534441هزار نفر عنوان یکی از کالنشهرهای جنوب
کشور تبدیل شده و دارای چهار منطقه شهری میباشد (نفوس و مسکن.)1390 ،

16- Komninos
17- Walmesley
18- Miller
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یافتهها و بحث
مرحله اول :پس از جمعآوری دادهها از طریق ابزار گردآوری ( 384پرسشنامه) و تبدیل آنها به دادههای کمی از راه
مقیاس دو قطبی و ترکیب آنها ،ماتریس دادههای خام هر یک از معیارها در محدوده مورد مطالعه تعریف شد
(جدول  .)2در این جدول که شامل پنج ستون و چهار ردیف میباشد؛ گزینههای ما (ردیفها) شامل مناطق
چهارگانه شهر کرمان میباشد و ستونها شامل پنج شاخص (مجموع اطالعات  30گویه مربوطه) است که در
(جدول  )2ارائه شده است.
جدول  -2ماتریس دادههای اولیه از وضعیت شاخصهای شهرهوشمند در شهر کرمان
شاخصها

مردم هوشمند

پویایی هوشمند

محیط هوشمند

حکمرانی هوشمند

زندگی هوشمند

منطقه 1

2088

2682

2632

2842

2730

منطقه 2

3108

2400

2564

2838

2498

منطقه 3

2982

2714

2934

2740

2568

منطقه 4

2544

2038

2004

2056

1790

مناطق شهر
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مرحله دوم :در جدول دادههای خام (جدول  ،)2شاخصهایی با مقیاسهای متفاوت برای سنجش هوشمندی شهر
کرمان ارائه شده است .لذا ،به منظور قابل مقایسه شدن مقیاسهای مختلف اندازهگیری و سنجش میزان هوشمندی
مناطق مختلف شهر کرمان ،از بیمقیاس نمودن ماتریس تصمیمگیری به روش «نورم» 19و تابع ( )1استفاده شده است
و نتایج آن بهصورت ماتریس بی مقیاس شده در (جدول  )3ارائه شده است.
𝑗𝑖𝑥

تابع ()1

2
𝑚∑√
𝑗𝑖𝑥 𝑖=1

= 𝑗𝑖𝑟

جدول  -3ماتریس نرمال شدة شاخصهای مورد ارزیابی
شاخصها

مردم هوشمند

پویایی هوشمند

محیط هوشمند

حکمرانی هوشمند

زندگی هوشمند

منطقه یک

0/385

0/542

0/515

0/538

0/536

منطقه دو

0/573

0/485

0/502

0/538

0/515

منطقه سه

0/550

0/549

0/574

0/519

0/530

منطقه جهار

0/469

0/412

0/392

0/389

0/396

مناطق شهر

مرحله سوم :سپس برای اهمیت نسبی معیارها الزم بود که وزن نسبی آنها تعیین شود ،به منظور تعیین وزن و درجه
اهمیت شاخصها روشهای متعددی مانند ( ،)ANP ،AHPآنتروپی شانون ،بردار ویژه و مانند آن وجود دارند که
متناسب با نیاز میتوان از هر یک از آنها استفاده نمود .در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبرای
تعیین وزن هر شاخص استفاده شده که در (جدول  )4آورده شده است.
جدول  -4وزن و اهمیت نسبی شاخصهای شهر هوشمند با توجه به تکنیک ()AHP

مردم هوشمند

پویایی هوشمند

محیط هوشمند

حکمرانی هوشمند

زندگی هوشمند

0/339

0/177

0/154

0/116

0/213

 :norm -19یعنی هر یک از عناصر شاخصهای ماتریس تصمیمگیری را بر مجموع مجذور مربعات عناصر همان شاخص تقسیم میکنیم.
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مرحله قبل محاسبه گردید .در ماتریس نرمال شده (جدول  )3ضرب شود در نتیجه حاصل ماتریس نرمال شده وزین
میباشد که در (جدول  ،)5ارائه شده است.
جدول  -5ماتریس نرمال شده وزین شاخصهای مورد ارزیابی
شاخصها

مردم هوشمند

پویایی هوشمند

محیط هوشمند

حکمرانی هوشمند

زندگی هوشمند

منطقه یک

0/131

0/096

0/079

0/062

0/120

منطقه دو

0/194

0/086

0/077

0/062

0/110

منطقه سه

0/186

0/097

0/088

0/060

0/113

منطقه چهار

0/159

0/073

0/060

0/045

0/079

مناطق شهر

مرحله پنجم :پس از محاسبه ماتریس نرمال وزین ،باالترین و پایینترین مقادیر مربوط به هر یک از شاخصها را در
مناطق چهارگانه شهر کرمان مشخص شده است (جدول  .)6همانطور که از جدول نیز نمایان است ،بهعنوان مثال
در شاخص «هوشمندی مردم» ،منطقه دو شهرداری کرمان باالترین ارزش شاخص مربوطه را به خود اختصاص داده
که کامال منطبق با محلههای مرفه و ثروتمندی (هزار یکشب ،امامجمعه ،شفاء و )...میشود؛ و در نقطه مقابل نیز،
منطقه یک شهر کرمان کمترین مقدار از شاخص «مردم هوشمند» ( )0/131را بهخود اختصاص داده است؛ که این
منطقه نیز منطبق با بخشی از محلههای فقیرنشین با بافت تاریخی و محل سکونت مهاجران افغانی میباشد.
fi− = minj fij

تابع ()2
*

fi∗ = maxj fij

-

جدول  -6باالترین (  )fو پایینترین (  )fارزش شاخصها

شاخصها
پارامترها

مردم هوشمند

پویایی هوشمند

محیط هوشمند

حکمرانی هوشمند

زندگی هوشمند

باالترین مقدار شاخص

0/194

0/097

0/088

0/062

0/120

پایینترین مقدار شاخص

0/131

0/073

0/060

0/045

0/079
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راهحلهای ایدئال مثبت (مطلوبیت  )Sو منفی (تأسف  )Rرا برای هر کدام از مناطق با توجه به مقادیر حداقل و
حداکثر با استفاده از تابع شماره ( )3محاسبه گردیده که نتایج آن در (جدول  )7ارائه شده است.
}

تابع ()3

𝑗𝑖𝑓𝑓𝑗∗ −
𝑓𝑗∗ −𝑓𝑗−

𝑗𝑤{ 𝑅𝑖 = max

جدول  -7محاسبه مقادیر مطلوبیت  Sو تأسف
شاخصها
مناطق شهر

مردم

پویایی

محیط

هوشمند

هوشمند

هوشمند

𝑗𝑖𝑓𝑓𝑗∗ −
𝑓𝑗∗ −𝑓𝑗−

𝑗𝑤 𝑆𝑖 = ∑𝑛𝑗=1

R

حکمرانی هوشمند

زندگی هوشمند

S

R

منطقه یک

0/339

0/008

0/050

0/000

0/000

0/397

0/339

منطقه دو

0/000

0/082

0/061

0/001

0/053

0/197

0/082

منطقه سه

0/042

0/000

0/000

0/015

0/037

0/094

0/042

منطقه چهار

0/187

0/177

0/154

0/116

0/213

0/847

0/213

مرحله هفتم :همچنین ،پس از محاسبه مقادیر مطلوبیت و تأسف ،مقدار نهایی مدل ویکور و یا تابع مزیت (یعنی )Q
را با استفاده از تابع شماره ( ،)4محاسبه کردهایم (جدول .)8
مقادیر تابع مزیت ( )Qکه بیانگر رتبه نهایی مناطق چهارگانه شهر کرمان از نظر «شاخصهای هوشمندی» میباشد؛
بین صفر تا یک تعیین میگردد و مقدار عددی تابع مزیت ( )Qهر چقدر به عدد صفر نزدیکتر باشد ،نشان دهنده
مطلوبیت شاخصهای هوشمندی میباشد و هر چقدر مقدار  Qبه یک نزدیکتر باشد ،نشاندهنده ضعف
شاخصهای هوشمندی در مناطق میباشد؛ بنابراین ،کمترین مقدار تابع مزیت  ،Qباالترین اولویت را بهخود
اختصاص میدهد .به عبارتی دیگر ،هر منطقهای که کمترین مقدار را از نظر تابع مزیت ( )Qداشته باشد،
مطلوبترین شرایط را از نظر شاخصهای هوشمندی (شهر هوشمند) دارا میباشد و منطقهای که بیشترین مقدار از
تابع مزیت ( )Qرا داشته ،ضعیفترین منطقه از نظر شاخصهای هوشمندی میباشد.
تابع () 4
در این تابعR*=Max Ri, R- = Min Ri,, S*= Max Si, S- = Min ،

R −R−

S −S−

]Q i = V [S∗i −S−] + (1 − V) [R∗i −R−
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مناطق

مقدار

Q

رتبه

منطقه 1

0/701

3

منطقه 2

0/136

2

منطقه 3

0/000

1

منطقه 4

0/788

4

پس از محاسبه مقدار  Qبرای تمامی مناطق ،مناطق شهر کرمان از نظر شاخصهای شهرهوشمند بر اساس مقدار Q

رتبهبندی میشوند .بدینگونه که بیشترین میزان  Qنشاندهنده بدترین وضعیت شاخصهای شهرهوشمند و
کوچکترین  Qنشاندهنده باالترین میزان هوشمندی میباشد.
همانطور که با توجه به (جدول  )8مشخص میشود که منطقه سه شهر کرمان با مقدار ( Qصفر) دارای بهترین
وضعیت با توجه به شاخصهای هوشمندی قرار دارد و سپس منطقه دو شهر با مقدار  )0/136( Qدر رتبه دوم و
منطقه یک شهر با مقدار  )0/701( Qدر رتبه سوم و در آخر نیز منطقه چهار شهر با مقدار  )0/788( Qدر بدترین
وضعیت با توجه به شاخصهای هوشمندی در شهر کرمان ارزیابی شده که در نقشه ( )3مشخص شده است.

شکل  :3نقشه رتبهبندی مناطق شهر کرمان بر اساس شاخصهای شهر هوشمند
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هوشمند محیط هوشمند ،حکمرانی هوشمند ،زندگی هوشمند) را در چهار منطقه شهر کرمان از طریق آزمون  tتک
نمونهای مورد بررسی قرار داده که در (جدول  )9قابل مشاهده میباشد.
جدول  -9نتایج آزمون  tاز وضعیت شاخصهای شهر هوشمند در مناطق چهارگانه شهر کرمان
3

آماره

T

درجه آزادی

سطح معناداری

میانگین واقعی

تفاوت میانگین

شاخص

فاصله اطمینان تفاوت  95درصد
حد پایین

منطقه 1

= Test Value

حد باال

95

/000

2/78

-0/2910

-0/2912

-0/1470

منطقه 2

-5/796

95

/000

2/79

-0/20104

-0/2699

-0/1322

منطقه 3

4/945

95

/000

2/89

-0/10868

-0/1523

-0/0651

منطقه 4

-22/447

95

/000

2/33

-0/66007

-0/7184

-0/6017

شهر کرمان

-15/686

383

/000

2/70

-0/29722

-0/3345

-0/2600

با توجه به یافتههای جدول میزان تست سنجش آزمون از طیف لیکرت برابر با ارزش عددی  3انتخاب گردیده است
میزان آماره  tدر آزمون برای تمام مولفه ها منفی در نظر گرفته شده است و این بیانگر این واقعیت است که در هر 4
منطقه شهری میزان میانگین واقعی نمونه کمتر از میانگین در نظر گرفته شده در طیف لیکرت یعنی عدد  3است
درجه آزادی که برابر با  n-1است با کسر یک مولفه از نمونه برابر با  383و  95نمونه به طور مساوی در هر منطقه
است دلیل انتخاب نمونه یکسان تحلیل برابر و تعمیم راحتتر یافتهها به جامعه مادر انتخاب گردیده است سطح
معناداری که در اصالح آماری به آن آلفا میگویند در سطح اطمینان  %95و خطای استاندارد  0/05مورد بررسی قرار
گرفته است که نتایج آزمون در سطح معناداری بیانگر تایید آزمون و یافتههای تحلیلی (جدول  )9است.
) (a=0.000≥0.5میانگین واقعی گه بیانگر مجموع گزینههای انتخاب شده پاسخگویان بر مجموع افراد پاسخگواست
در منطقه  1برابر با  2/78در منطقه  2برابر با  2/79در منطقه  3برابر با  2/89و در منطقه  4برابر با  2/70است که
کمترین میزان میانگین در منطقه  4شهر کرمان و بیشترین میزان میانگین در منطقه  3شهر کرمان است .سپس در
مجموع در کل شهر کرمان نیز میزان میانگین برابر با ارزش عددی  2/70است پس با احتساب یافتههای فوق میتوان
با اطمینان  %95ادعا کرد که بهطور کلی شهر کرمان از منظر شاخصهای شهر هوشمند در حد مناسبی نمیباشد به
طوری که (میزان میانگین واقعی تمام شاخصها کمتر از میانگین تست شده  3است).
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امروزه ،گسترش سریع شهرها ،اکثر کشورهای جهان را با مشکالت متعددی مواجه ساخته است .در این بین
کشورهای در حال توسعه بیشتر در معرض این بحرانها قرار دارند .فقر ،تخریب محیطزیست شهری ،فقدان
خدمات شهری ،آلودگی هوای شهر ،ترافیک ،تراکم زیاد جمعیت ،نزول زیربناهای الزم ،فقدان دسترسی به زمین و
سرپناه جداییگزینی اجتماعی ،افزایش هزینههای زیرساختها و خدمات شهری ،افزایش طول و فاصله سفرهای
شهری ،افزایش مصرف انرژی و نهایتا در یک جمله اتالف سرمایههای طبیعی و انسانی از جمله این بحرانهای
است که شهرها گرفتار آنها هستند .در این ارتباط شهرهوشمند با تکیه بر فناوریها نوین اطالعات و ارتباطات
بهعنوان راهکاری مهم جهت این حل بحرانها مطرح شده است پژوهش حاضر نیز با تکیه بر چهارچوب نظری با
هدف ارزیابی شاخصهای شهر هوشمند در مناطق چهارگانه شهر کرمان صورت گرفته است .نتایج تحقیق حاکی از
آن است که مناطق شهر کرمان از نظر شاخصهای شهر هوشمند در وضعیت متفاوتی قرار دارند بهطوری که منطقه
سه شهر با مقدار عددی ( Qصفر) در مجموع شاخصهای مورد ارزیابی از وضعیت مطلوبتری نسبت به سایر
مناطق قرار دارد .و سپس منطقه دو شهر با مقدار  )0/136( Qدر رتبه دوم و بعد از آن منطقه یک شهر با مقدار Q
( )0/701در رتبه سوم قرارگرفته و در آخر منطقه چهار شهر با توجه به شاخصهای شهر هوشمند با مقدار Q

( )0/788در رتبه چهارم و به عبارتی بدترین وضعیت نامطلوبی نسبت به سایر مناطق شهر قرار دارد .سپس بهمنظور
سنجش وضعیت شاخصهای شهر هوشمند از آزمون ( )Tتک نمونهی استفاده گردیده است نتایج آزمون بیانگر این
واقعیت است که میانگین واقعی تمامی شاخصها کمتر از میانگین انتخاب شده  3در طیف لیکرت است؛ و از
آنجایی که این میانگین در سطح  %95قابل تعمیم به جامعه مادر است لذا میتوان ادعا کرد که مجموع تمامی
شاخصهای شهر هوشمند کمتر از حد میانگین متوسط ( )3قرار دارد در نتیجه مناطق شهر کرمان از وضعیت مناسبی
در زمینه شاخصهای شهر هوشمند برخوردار نیستند .در پایان ،با توجه به مجموعه یافتههای پژوهش و بهمنظور
دستیابی و ارتقاء الگوی شهری هوشمند در کالنشهر کرمان ،پیشنهادهای زیر میتواند راهگشا باشد -1 :تقویت
شاخصهای مردم هوشمند جذب هرچه بیشتر شهروندان برای شرکت در دورههای آموزشی و فعالیتهای
داوطلبانه و تشکیل انجمنهای مردمی و مشارکت در امور مدیریتی  -2باال بردن کیفیت حمل نقل عمومی و استفاده
از ناوگان جدید و باکیفیت ،امکان دسترسی هرچه بیشتر مردم در سطح شهر به اینترنت پرسرعت ،تشویق مردم به
استفاده از وسایل حمل نقل غیر متوری و حملونقل عمومی  -3تقویت شاخص محیط هوشمند در سطح شهر با
ایجاد تبلیغات و فرهنگسازی جهت حفظ و مراقبت از محیط زندگی و همچنین افزایش دسترسی به فضاها سبز و
باال بردن استاندارد این کاربری در سطح شهر  -4توجه به اصول حکمرانی خوب شهری و ارتقاء رضایت شهروندان
از طریق بهبود عملکردها و فعالیتهای نهادها و سازمانهای مختلف مدیریتی در سطح شهر  -5باال بردن
شاخصهای زندگی هوشمند از طریق فراهم کردن مسکن مناسب و همچنین بهبود وضعیت سالمت شهروندان،
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هوشمند ،هر گونه برنامه اجرایی در راستای ارتقاء این شاخصها در سطح کالنشهر کرمان باید به این صورت که
مناطق کمتر توسعه یافته مناطق ( )1 ،4در اولویت نخست برنامهریزی و مناطق میان توسعه مناطق ()2 ،3در اولویت
دوم قرار گیرند.
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