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Extended Abstract
Introduction
Smart city implementation has faced many challenges despite having benefits for urban
developments. Cities have failed to implement smart city strategies. Assessing the influencing
factors in realizing a smart city is essential in clarifying the challenges facing these cities. This
study aims to investigate the affecting factors of smart city realization to define the feasibility
factors and variables of the smart city.
Using new technologies such as ICT in cities and citizen’s life has opened opportunities and
challenges for officials and related institutions in the urban area. Since cities are a cultural and
social reflection of their inhabitants, changes in the way people live also lead to the
transformation of cities. Urban planning and management seek to provide smarter solutions for
improving the quality of life through new technologies, as a process that responds to the
problems of cities. Increasing the rate of urbanization globally and the resulting environmental
crises such as destruction of natural resources, environmental pollutants, climate change,
reduction of fossil resources, and mass production of waste have posed significant challenges to
human life. Therefore, sustainable development as a form of development that ensures the
sustainable life of cities and urban communities provides a solution to improve current
urbanization problems. The increasing use of information and communication technologies in
Peoples' life, on the one hand, and the need to expand sustainable development, on the other
hand, have led to the formation of a new model of urbanization in order to overcome these
issues. The smart city uses information and communication technologies to achieve sustainable
development and improve the quality of life. The smart city is expanding rapidly as a typical
pattern in developed countries due to the many opportunities it presents to cities. Currently,
there is a wide competition between cities to become smart. However, our country has not been
able to take an effective step in order to be smart. The realization of smart cities in Iran faces
many challenges. In order to identify these challenges, this study tries to examine the factors
affecting the feasibility of smart cities based on their components and explain the contribution
of each of these factors affecting the smart city.
Methodology
This study assumes the significance of the six components of a smart city (economy,
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environment, people, living, governance, mobility) on the feasibility of a smart city in Mashhad.
Therefore, this study utilizes a mixed research method and questionnaire analysis method. For
this purpose, first, the components and variables affecting the feasibility of the smart city are
explained. The structural equation modeling method, Smart PLS 3 software, has been used for
data analysis.
Results and discussion
At the 95% confidence level, the effective components in Mashhad smart city have been
prioritized: Smart governance 92%, smart living 82%, smart economy 79%, smart mobility
69%, smart environment 59%, and smart people 57%.
Comparatively, with the feasibility of smart cities in Europe, it can be concluded that the
component of a smart environment that has been achieved in most European cities in Mashhad
is facing serious challenges. The most significant challenges are:
-Assessing the sustainability of urban plans and programs;
-Integrating resource management;
-Measuring energy efficiency;
-Transparency of energy consumption.
The component of smart people, which has a low percentage of feasibility in European cities,
faces fewer challenges than other smart city components in Mashhad, which can be considered
one of the main capacities in developing smart city strategies.
Conclusion
this article aims to review the feasibility of a smart city in Mashhad and its challenges by
reviewing the literature, smart city projects, and questionnaire from managers and employees in
the field of urban management. The relationship and impact of each of these challenges on
realizing the smart city introduce the effective components and variables in implementing smart
city strategies in Mashhad. According to the studies, it can be concluded that each component of
a smart city includes different variables. The nature of these variables is focused on the context
and complex conditions of each city. Therefore, it is expected that in examining the feasibility
of smart cities, a diverse set of variables related to the specific issues and problems of each city
will be considered:
-The most critical challenge for the feasibility of the smart city depends on providing a proper
definition of the components of the smart city and its structuring to develop innovative
ecosystems;
-The method of examining the feasibility of a smart city based on the issues and challenges of
each city can be used by urban management institutions, policymakers, and planners;
-Identifying the challenges of achieving smart cities can provide an opportunity for smart cities
in Iran to define smart projects more realistically and efficiently.
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چکیده
باوجود مزایای بسیار شهرهای هوشمند ،تحقق آن امری دشوار است که با چالشهای متعددی مواجه بوده اسـت.
بـه همـین دلیـل ،بسـیاری از شهرها در پیادهسازی راهبردهای شهر هوشمند ناموفق بودهانـد .ارزیـابی عمیـق و
موشکافانه عوامل تأثیرگذار بر تحقق شهر هوشمند گامی اساسی در روشن شدن چالشهای پیشروی این شهرها
است .این پژوهش باهدف بررسی عوامل مؤثر در تحقق شهر هوشمند و تدوین متغیرهـای تأثیرگـذار بـر عوامـل
تحققپذیری شهر هوشمند بوده است .پژوهش حاضر بـا فـر معنـاداری مؤلفـههای شـشگانه شـهر هوشـمند
(اقتصاد ،محی زیست ،مردم ،زندگی ،حکمروایی ،جابهجایی) بـر تحققپـذیری شـهر هوشـمند در مشـهد از روش
تحقیق آمیخته ضمن بهرهگیری از شیوههای یافته اندوزی کتابخانهای ،مشاهده و تحلیل پرسشنامه بهـره گرفتـه
است .بدین منظور ابتدا مؤلفهها و متغیرهای مؤثر بر تحققپذیری شهر هوشـمند را تبیـین کـرده و بـرای تحلیـل
دادهها شیوه مدلسازی معادالت سـاختاری بـا اسـتفاده نرمافـزار  Smart PLS 3مورداسـتفاده قرارگرفتـه اسـت.
بهعالوه جهت بررسی زمینههای تحققپذیری شهر هوشمند مشهد از راهبرد پـژوهش مـورد کـاوی بهـره جسـته
است .نتای پژوهش حاکی از آن است که با برنامهریزی هدفمند حل چالشهـا درزمینـه محی زیسـت هوشـمند،
اقتصاد هوشمند و حکمروایی هوشمند بهعنوان مؤلفههای زیرساختی شهر هوشمند و برنامهریزی در جهت استفاده
از فرصتهای پیش رو در بعد مردم هوشمند بتوان تحققپذیری شهر هوشمند در شهر مشهد را میسر کرد.
واژگان کلیدی :شهر هوشمند ،تحققپذیری ،شهر مشهد ،معادالت ساختاری.

لم و
 . این مقاله برگرفته از رساله دکتری سرکار خانم الله توانایی مروی در رشته شهرسازی به راهنمای نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه ععلـم
صنعت ایران میباشد.
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مقدمه
در طول سه دهه گذشته ،نگرانی فزاینـدهای در مـورد توسـعه لجامگسـیخته شهرنشـینی ایجادشـده اسـت ،بهطوریکـه
پیشبینی میشود تا سال  5121بیش از  71درصد جمعیت جهـان در منـاطق شـهری زنـدگی کننـد ( Caragliu et al,

 .)2011:66; United Nations, 2019:5ازآنجاییکه نقش شهرها بهموازات نیازهای جامعه در حال تغییر است ،مفهـوم
شهر هوشمند0نیز در حال تکامل است و بسته به منحصربهفرد بودن ،پیچیدگی و تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و فنـاوری،
ابعاد تازهای به خود میگیرد.
مفهوم شهر هوشمند برای اولین بار در دهه  )Alawadhi et al., 2012:41( 0331بهعنوان جایگزینی بـرای روشهـای
برنامهریزی سنتی مطرح شد ،بهطوریکه استفاده از فناوریهای جدید بهویژه فناوری اطالعات و ارتباطات برای مقابله بـا
مشکالت پیشروی شهرها به کار گرفته شود .شهر هوشمند معمـوالً بـهعنوان ابـزاری بـرای حـل چالشهـای فزاینـده
شهرنشینی دیده میشـوند (et al, 2015:4; Chourabi et al, 2012:2290; De Santis et al, 2014:3; Albino

 .)Meijer & Bolivar, 2016:395; Nam & Pardo, 2011:293بسیاری از پژوهشگران برای نشان دادن پیچیـدگی
شهرهای هوشمند و دستهبندی نظاممند آن از شش بعد "حکمروایی"" ،اقتصاد" ،محی زیست" ،جابجـایی"" ،مـردم" و
"زندگی" استفاده میکنند .پروژههای شهرهای هوشمند حول گروههای کنشگر و چالشهای شهری بـهمنظور پاسـخ بـه
نیازهای کنشگران مختلف شکلگرفتهاند ( .)Albino et al, 2015:11; Nam & Pardo, 2011:286-288الگوی شهر
هوشمند تالش دارد تا با استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات ضمن دستیابی به توسعه پایدار ،کیفیت زندگی مردم
را نیز ارتقاء بخشد ( .)Tan & Taeihagh, 2020:19شهر هوشمند به دلیل فرصتهای گستردهای که پیش روی شهرها
قرار میدهد بهعنوان الگوی رای در کشورهای درحالتوسعه رو به گسترش است ،عملیاتی شدن این شـهرها عمومـاً بـه
دلیل مشکالت مالی ،بیتوجهی به نیازهای کاربران و مشکالت زیرساختی با چـالش روبـرو اسـت ( Gil-Garcia et al,

 .)2015:2تحقق شهر هوشمند نیازمند توجه به نقش اصلی شهروندان است ،درواقـع یـک شـهر زمـانی هوشـمند تلقـی
میشود که سرمایهگذاری اجتماعی و انسانی ،حملونقل و زیرساختهای مدرن در حوزه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات
بتواند به رشد اقتصادی بلندمدت و کیفیت خوب زندگی منجر شود که ضـمن گسـترش حکمرانـی دموکراتیـک ،اسـتفاده
هوشمندانه از منابع طبیعی را نیز تقویت کند ( .)Caragliu et al, 2011; Hollands, 2008:65در پژوهشی که توسـ
سیفالدینی و همکاران انجامشده بسترها و موانع رشد شهر هوشمند در شهرهای میانی مورد کنکاش قرارگرفته که بیشتر
به ابعاد مدیریت یکپارچه و زیرساختهای مدیریتی در این حوزه پرداختهشده است (سیفالدینی و همکاران.)515: 0335 ،
تحقق شهرهای هوشمند از مهمترین اهداف پیش روی دولتها و نهادهای توسعه شهری است بهنحویکه بیشتر شهرها
در سرتاسر جهان برای دستیابی به برند هوشمند شدن به رقابت میپردازند .این در حالی است که کشور ما علیرغم تهیه
طرحها و برنامههای هوشمند سازی برای کالنشهرها نتوانسته گـامی مـؤثر جهـت بهرهگیـری از الگـوی توسـعه شـهر
هوشمند و پتانسیلهای پیشروی آن بردارد .یکی از موضوعات مهم در تحققپذیری شهرهای هوشمند با توجه به کـاربر
محور بودن اکثر این پروژهها ،میزان توجه به نیاز شهروندان و نحوه مداخله شهروندان در پروژههای شهر هوشـمند اسـت
( .)Dameri & Rosenthal-Sabroux, 2014:2; Lytras & Visvizi, 2018:2-10با بررسی پیشـینه پژوهشهـایی
که در زمینه شهرهای هوشمند و تحققپذیری آنها انجامشده است میتوان گفت بااینکه دو دهـه از مفهومسـازی شـهر
هوشمند گذشته و پژوهشهای بسیاری به تعاریف ،ابعاد و ویژگیهـای آن پرداختهانـد امـا کمتـر موضـوعات مربـوط بـه
چگونگی پیادهسازی و تأثیر هریک از ابعاد شهر هوشمند بر تحققپذیری شهر هوشمند موردتوجه بـوده اسـت .همچنـین،
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نگاه اغلب پژوهشهای انجامشده به مفهوم شهر هوشمند بسیار تحت تـأثیر مـد روز بـوده و طرحهـای ارائهشـده بـرای
شهرهای هوشمند توجه چندانی به نیازها و چالشهای پیش روی وضـعیت کنـونی شـهرها نداشـته و صـرفاً بـر اسـاس
تئوریهای متداول و الگوهای القا شده توس شرکتهای تجاری در زمینه هوشمند سازی بوده است .لـذا ایـن پـژوهش
تالش دارد تا با رویکرد موردپژوهی عالوه بر کنکاش ریشههای تحققپذیری شهر هوشمند در شهر مشـهد بـا توجـه بـه
نظران مدیران شهری بتواند راهکارهایی برای توسعه روند هوشمند سازی شهر مشهد ارائه کند.
در سالهای اخیر ،موضوع شهر هوشمند در ایران نیز همواره مطرح بوده و حتی شهرهای ارومیه ،اصفهان ،تهران ،مشهد،
و تبریز بهعنوان شهرهای هوشمند ایران معرفیشدهاند .بااینحـال ،ایـن شـهرها هنـوز بـا شـاخصهای شـهر هوشـمند
فاصلهدارند و لزوم ارتقای فناوری ،ایجاد زیرسـاخت ،و بحـ و تبـادلنظر در ایـن زمینـه احسـاس میشـود (هاشـمی و
همکاران .)13 :0333،شهر مشهد به دلیل جایگاه ویژهای که در سطح جهانی دارد نیازمند آن اسـت تـا همگـام بـا رشـد
فناوریهای نوین در سطح جهان حرکت کند .در این راستا در دهههای اخیر شهر مشهد اقدام به تهیه طرحهـای شـهری
در این زمینه کرده و دستاوردهایی نیز در ارائه خدمات به شهروندان داشته است اما مسئله اصـلی در تحققپـذیری شـهر
هوشمند در مشهد افزایش سطح کیفیت زندگی مردم است که این امر مستلزم توسـعه شـهر هوشـمند در همـه ابعـاد آن
است .نبود اولویتبندی مشخص در خصوص ابعاد شهر هوشمند و سیاستهای منت شده از آن با نیازهـای شـهر مشـهد
مسئله مهمی است که نیازمند بررسی و تحقیق است .در همین راستا ،این پژوهش نیز در صدد پاسخگویی به این پرسش
اساسی است که چه عواملی در پیادهسازی شهر هوشمند در مشهد مؤثر است و سـهم هریـک از ابعـاد شـهر هوشـمند و
متغیرهای آن در تحققپذیری آن چگونه است؟ بنابراین میتوان گفت هدف اصلی این پژوهش بررسـی عوامـل مـؤثر در
تحقق شهر هوشمند مشهد و تدوین متغیرهای تأثیرگذار بـر عوامـل تحققپـذیری آن اسـت تـا بتوانـد چـارچوبی بـرای
سیاست گذاری شهرهای هوشمند در شهر مشهد فراهم کند .ضرورت وجود چنین چـارچوبی بـه دلیـل نبـودن اولویـت در
سیاستگذاری و درك واضح و روشن از ضرورتها و الزامات واقعی شهر مشهد کـه بازتـاب شـرای و مشخصـههای آن
باشد ،میتواند منجر به استفاده غیر مؤثر از منابع محدود و جهتگیری اشتباه سیاستها و اقدامات شود ..اهمیت موضـوع
این پژوهش در ترسیم چشم انداز متناسب برای توسعه شهر هوشمند در شهر مشهد به دلیل پرهزینـه بـودن و پیامـدهای
طوالنی سیاستها و برنامههای شهر هوشمند ،تبیین میشود .پژوهش حاضر با فر

معناداری مؤلفههای ششگانه شهر

هوشمند (اقتصاد ،محی زیست ،مردم ،زندگی ،حکمروایی ،جابهجایی ،اقتصاد) بر تحققپذیری شهر هوشمند در مشـهد بـا
استفاده از روش تحقیق آمیخته ضمن بهرهگیری از شیوههای یافته اندوزی کتابخانهای ،مشاهده و پرسشنامه بهره گرفته
است .بدین منظور ابتدا مؤلفهها و متغیرهای مؤثر بر تحققپذیری شهر هوشمند را تبیین کرده و برای تحلیل دادهها شیوه
مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده نرمافزار  Smart PLS 3مورداستفاده قرارگرفته است.
مبانی نظری
شهر هوشمند

در سالهای اخیر شهرهای هوشمند توجه دولتها برای تحقیقات و پردازههای توسعه در سرتاسر جهان را به خـود جـذب
کرده است .بااینکه توضیح واضحی درباره اینکه شهرهای هوشمند چه هستند وجود ندارد ،اما بـهطور مختصـر میتـوان
عنوان کرد آن دسته از شهرهایی که از فناوری ارتباطات و اطالعات باهدف افزایش کیفیت زندگی ساکنان در عین تأمین
توسعه پایدار اسـتفاده میکننـد اطـالق میشـود ( .)Hall, 2000:1مفهـوم شـهر هوشـمند از نـوع شـهرهای اطالعـات
نشئتگرفتهشده و دارای شش بعد اصلی است :اقتصاد هوشمند ،جابجـایی هوشـمند ،محـی هوشـمند ،مـردم هوشـمند،
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زندگی هوشمند ،دولت هوشمند .مفهوم شهر هوشمند قابلتفکیک از دیگر نمونههای مشابه خود ماننـد شـهر

دیجیتـالی0،

شهر باهوش5است که در آن تمرکز اصلی آن بر عواملی همچون سرمایههای انسانی و تحصیالت بـهعنوان محركهـای
رشد شهری عالوه بر نقش زیرساختهای شهری است (.)Marsa-Maestre et al, 2008:30-32
تحقق شهر هوشمند

تحقق پذیری شهرهای هوشمند به دلیل فراگیر بودن راهبردهای آن در همه ابعاد شهر وابسته به موضوعات متنوعی است
که این موضوعات میتواند به چهار دسته تقسیم شود :موضوعات فناورانه ،موضوعات مربوط بـه سیاسـتها ،موضـوعات
مدیریتی و موضوعات زمینـهای ( .)Nam & Pardo, 2011:282-285از سـویی دیگـر شـهرهای هوشـمند بـا خطـری
اجتنابناپذیر مواجه هستند چراکه تولید این شهرها با آزمایشهای جدید و آزمون نشده همراه اسـت .همچنـین خطراتـی
وابسته به ورود فناوریهای جدید به شهرها نیز آنها را تهدید میکند که میتوان به مـواردی همچـون ناسـازگاری بـین
سیستمهای قدیمی و جدید ،فقدان دانش وابسته به این فناوریها و امیدواری زیاد به امکانسـنجی فنـاوری اشـاره کـرد.
عالوه بر موضوعات فنی ،سیاسی و مدیریتی اوجو و همکارانش مسائل بیشـتری در مـورد ذینفعـان و شـرکتکنندگان در
خصوص سرمایهگذاری و مشارکت مطرح میکنند چنانچـه دامـری و روسـنتال سـابروکس نیـز دراینبـاره میگوینـد" :
پشتیبانی از تصمیمات سـرمایهگذاری و تـأمین بودجـهها کـار دشـواری اسـت" ( Dameri & Rosenthal-Sabroux,

.)2014:2-12
تحققپذیری شهرهای هوشمند در اروپا

مجلس اروپا به همراه کمیته انرژی و تحقیق ،تهیه گزارشی را درباره شهرهای هوشمند اتحادیـه اروپـا در سـال  5101در
دستور کار قرار دادهاند .تعداد  111شهر با جمعیت باالی  011111نفر برای این گزارش مـورد کنکـاش قـرار گرفتنـد ..از
 111شهر حدود  511شهر بهعنوان شهر هوشمند تعریفشدهاند .ارزیابی شرای و میزان رشد شهرهای هوشمند اروپایی با
تمرکز بر شش مؤلفه :اقتصاد هوشمند ،حکمروایی هوشمند ،جابهجایی هوشمند ،محی زیسـت هوشـمند ،مـردم هوشـمند
وزندگی هوشمند انجامشده است .مطالعات روی این  511شهر پیرامون میزان توجه هر یک از شـهرها بـه شـش مؤلفـه
شهرهای هوشمند انجامشده است .تحلیلها نشان میدهـد کـه مؤلفـه محی زیسـت هوشـمند در  033شـهر موردتوجـه
قرارگرفته است که در بین سایر مؤلفهها بیشتر موردتوجه بوده است .سایر مؤلفهها بر اسـاس شـاخص محبوبیـت در بـین
شهرهای اروپایی به ترتیب زیر میباشند:
-0محی زیست هوشمند؛ -5جابهجایی هوشمند؛ -3حکمروایی هوشمند؛ -1زندگی هوشمند؛ -2اقتصاد هوشمند؛ -1مردم
هوشمند
همانطور که از تحلیلهای فوق میتوان نتیجه گرفت از بین مؤلفههای شهر هوشـمند مؤلفـه اقتصـادی و مـردم کمتـر
موردتوجه قرارگرفتهاند که این موضوع باع شده در سالهای اخیر توجه بیشتری معطوف این دو بعد شهر هوشمند شود
(.)Manville et all, 2014:32-64

1. Digital City
2. Intelligent City
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شکل شماره .1بررسی میزان توجه به شش مخلفه شهر هوشمند در شهرهای هوشمند اروپا
منبع )Manville et all, 2014:36( :

چالشهای تحقق شهر هوشمند

فراگیر و چندوجهی بودن راهبردهای شهرهای هوشمند عملیاتی سازی این شهرها را با چالشهایی مواجه کرده است ،در
ادامه این گفتار به برخی از مهمترین چالشها پرداختهشده است.
 دشواری در مدیریت نیروهای انسانی؛ قرارگیری نیروهای انسانی در جایگاه مناسب با توجه به مهارت و دانش.
 ایجاد تغییر در مدیریت حوزه عمومی امر بسیار دشواری است .چراکـه نیازمنـد مقابلـه بـا جامعـه و دولتهـا اسـت.
همچنین به دلیل دستور کارهای سیاسی تحقق شهر هوشمند؛ با چالش حمایت سیاسی مواجه است.
 قوانین سختگیرانه برای تهیه محصوالت و خدمات که دستیابی به خدمات  ICTدر قرن بیست و یکم را با چالش
مواجه کرده است.
 حفاظت از حریم خصوصی و روشی که اطمینان دهد خطری متوجه دادههای باز نیست.
 محدودیت منابع مالی ،شهرهای میبایست نسبت به تأمین بودجه خالقیت داشته باشند.
 فقدان مشارکت مردم.)Arup, 2013:10-12, Cosgrave, Doody, & Walt, 2014:20-26( .
 چالشهای حوزه مدیریت شهری در تحقق شهرهای هوشمند:
 اولویتها با توجه به مسائل سیاسی تغییر میکند.
 استراتژیهای کسبوکار بهروشنی ساختاربندی نمیشود.
 تصمیمگیری پیچیده است.
 راهبردهای شهر هوشمند اغلب غیرواقعی و دستنیافتنی هستند.
 ارزشها قابلاندازهگیری نیستند.
 مدلهای کسبوکار و فرهنگی مطابقت ندارند.
 قابلیتها و امکانات در حال حاضر آماده نیستند (.)Haston, 2009
در یک نگاه کلی میتوان مهمترین چالشهای پیش روی عملیاتی سازی شهرهای هوشمند را بهاختصار بیان کرد:
 عدم احساس نیاز به وجود شهر هوشمند
 عدمحمایت مدیران ارشد
 ناتوانی در مرزبندی اطالعات محرمانه و غیر محرمانه
 هزینههای سنگین ایجاد ،نگهداری و توسعه شبکههای اطالعرسانی و پایگاههای اطالعاتی
 فقدان یا کمبود نیروهای متخصص فناوری اطالعات در برخی از کشورها
 مشکالت مرتب با چگونگی حفاظت از اطالعات شخصی افراد
 چگونگی تحلیل و مهندسی مجدد خدمات بهمنظور استفاده از شهر هوشمند؛
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 چگونگی دسترسی کلیه کاربران به خدمات شهر هوشمند؛
 نحوه ارائه کلیه اطالعات موردنیاز شهروندان
 مسئله مرتب با مواجهشدن با افرادی که کمتر با رایانه آشنا هستند (.)Reddick, 2005
روش پژوهش
حدود یک دهه است که شهر مشهد در مسیر هوشمند شدن گامهـای مهمـی برداشـته و ماننـد سـایر شـهرهای موفـق
هوشمند در جهان ،سیر تحول هوشمند شدن را همسو با رشد فناوری و نیاز روز ،از خدمات الکترونیک ،شهر الکترونیک تا
شهر هوشمند بهعنوان چشمانداز توسعه شهری طی کرده است .در همین راستا شهرداری مشهد در جایگاه پیشگام در این
عرصه در تالش است تا از طریق ایجاد بسترهای الزم و ارائه خدمات هوشـمند بـه ارتقـاء کیفیـت زنـدگی شـهروندان و
زائران این شهر کمک کند .از مهمترین اقدامات شهرداری مشهد میتوان به بـهکارگیری ظرفیـت پژوهشـی دانشـگاهها،
مراکز تحقیقاتی و فضاهای نوآوری در جهت شناسایی نیازها و ارائه راهحلهای نوآورانه شهری اشاره کرد.
در زمینه هوشمند سازی شهر مشهد مطالعات خوبی انجامشده است .یکی از این مطالعات به مراحل سهگانه تکاملی شهر
هوشمند در مشهد ،یعنی رشد ،بلوغ و نوسازی اشاره میکند و نشان میدهد که شهر مشهد از مرحلـه اول تکامـل یعنـی
مرحله رشد عبور کرده و در مرحله بلوغ نیز تا نیمه طی گشته ولی بدون اینکه کامل شود ،وارد مرحله سوم تکاملی یعنـی
نو سازی گردیده که این مسئله باع ناقص طی شدن هوشمند شدن شده است (بیدخوری .)0332 ،بر اساس سـند شـهر
الکترونیک مشهد ( )0313شهرداری متولی پیادهسازی شهر الکترونیک و پـسازآن شـهر هوشـمند معرفیشـده اسـت .و
سازمانهای دیگر نیز در زمینه هوشمند سازی بهصورت مأموریتی موظف به ارائه خدمات و تـأمین زیرسـاختها هسـتند.
بنابراین شهرداری مشهد دو سند باالدستی تدوین نموده که عبارتاند از-0 :طرح جامع فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و
-5طرح جامع شهر هوشمند (معاونت برنامهریزی و توسعه شهرداری مشهد .)0111 ،مهمترین نکات این دو طرح عبـارت
از:
طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد :تدوین این طرح در سال  0311آغاز و در سال  0313به پایان
رسید .این طرح مرحلهبهمرحله مورد تصویب شهرداری مشهد قرار گرفت و پس از اتمـام ،مصـوب و قابـلاجرا تشـخیص
داده شد .طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات ،نقشه جامع و کاملی است که فرایند و شیوه گسترش فناوری اطالعات
را مشخص میکند.
طرح جامع شهر هوشمند مشهد :این طـرح بـه حوزههـای مـدیریت و فنـاوری اطالعـات ،مـدیریت منـابع اطالعـاتی،
سامانههای اطالعاتی و خدمات آی.سی.ئی و فناوریهای نوین در زمینه اثربخشی فعالیتها در مجموعههای شـهری بـا
محوریت شهرداری مشهد میپردازد .همچنین این طرح ،ظرفیت ایجاد ارتباط میان زیرمجموعـههای شـهری را کـه بـه
نحوی با مسائل شهروندان مرتب هستند ،فراهم میکند .هدف از طرح جامع ،ارائه نقشه راه برای سه یا پن سـال آینـده
در زمینه توسعه فناوریهای نوین شهری در سازمان فاوای شهرداری مشهد است.
روش پژوهش
این پژوهش برای بررسی عوامل تأثیرگذار در پیادهسازی شهر هوشمند در مشهد و شناسایی سهم هریـک از ابعـاد شـهر
هوشمند و متغیرهای آن از مطالعات کتابخانهای بهره جسته است .در ادامه سعی شده با مطالعات کمی و کیفی اهمیـت و
اولویت این ابعاد و عوامل مربوط به هر بعد و همچنین وضع موجود هریک از این ابعاد موردمطالعه در شهر مشهد بررسی
شود .در روش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفادهشده است که جهت ارزشگـذاری پاسـخها از طیـف لیکـرت پـن
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درجه در زمینه سنجش تأثیر ابعاد یادشده (با طیفهای خیلی کم ،کم ،متوس  ،زیاد و خیلی زیاد) بـر تحققپـذیری شـهر
هوشمند در مشهد استفادهشده اسـت .پایـایی ( )Reliabilityپرسشـنامه از طریـق آلفـای کرونبـاخ تعیینشـده و روایـی
( )Validityآن نیز با قضاوت کارشناسان و همچنین پوشش کامل مبانی نظری تائیـد شـده اسـت .جامعـه آمـاری ایـن
تحقیق کلیدی مدیران و کارشناسان سازمان شهرداری در حوزه شهر هوشمند دارای تخصـص و تسـل هسـتند در نظـر
گرفتهشده است .نمونهگیری از جامعه آماری حدود  71نفر تخمین زدهشده است .اطالعات بهدستآمده از پرسشـنامهها از
طریق آنالیز توصیفی -استنباطی مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته و از نـرم افـزار  Spssو  Smart PLSدر تحلیـل دادههـا
استفادهشده است.
در پژوهش حاضر بهمنظور رسیدن به پاسخهای دقیقتر و معتبرتر از روش تحقیـق آمیختـه کمـی و کیفـی استفادهشـده
است .ویژگی هایی که عامل انتخاب این روش در تحقیق است شامل :استفاده از سؤاالت باز و بسته ،استفاده از دادههـای
کمی و کیفی توأمان ،استفاده از تحلیلهای آماری و تحلیـل متـون اسـت .مهمتـرین شـیوههایی کـه در ایـن پـژوهش
استفادهشده شامل تحلیل محتوا برای تبیین مؤلفهها و متغیرهای مؤثر بر تحققپذیری شهرهای هوشمند اسـت دادههـای
پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمعآوری گردیده و در قسمت تحلیل دادههـا شـیوه مدلسـازی معـادالت سـاختاری بـا
استفاده نرمافزار  Smart PLS 3بهکاررفته است ،چراکه این روش بهترین ابزار برای تحلیل مطالعاتی است کـه در آنهـا
رواب بـین متغیرها پیچیده ،حجم نمونه اندك و توزیع دادهها غیر نرمـال اسـت (داوودی و رضازاده.)51: 0332،
درواقع مدلسازی معادالت ساختاری یکی از روشهای آماری است که ابزاری در دست محققـین جهـت بررسـی ارتبـاط
میان چند متغیر در یک مدل را فراهم میکند .قدرت این تکنیک در توسعه نظریـهها باعـ کـاربرد وسـیع آن در علـوم
مختلف ازجمله بازاریابی ،مدیریت منابع انسـانی ،مـدیریت اسـتراتژیک و سیسـتمهای اطالعـاتی شـده اسـت (داوودی و
رضازاده.)03: 0332 ،
مدلسازی معادالت ساختاری از دو بخش مدل اندازهگیری و مدل سـاختاری تشکیلشـده اسـت و متغیرهـای مـدل در
دودسته متغیرهای پنهان و آشـکار تقسیمبندی میشوند کـه متغیرهای پنهان نیز در سـطوح مختلـف بـه کـار میرونـد.
بخش مدل اندازهگیری ،شامل سؤالهای (شاخصها) هر بعد همراه با آن بعد است و روابـ میـان سـؤالها و ابعــاد ،در
ایـن بخـش مـورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد .بخش مدل ساختاری نیز ،حاوی تمامی سازههای مطـرح در مـدل اصـلی
پژوهش است و میزان همبستگی سازهها و رواب میان آنها ،در این مرحله ارزیابی میشود (.)Kline,2011:1-15
در این پژوهش بهمنظور روشن شدن چالشهای پیش روی تحقق شهر هوشمند در مشهد؛ بـه بررسـی ارتباطـات میـان
مؤلفهها و متغیرهای مؤثر در تحقق شهر هوشمند در مشهد پرداختهشده است .با توجه به هـدف اصــلی پــژوهش کــه
بررسـی عوامل مؤثر در تحقق شهر هوشمند مبتنی بـر مؤلفـههای شـهر هوشـمند اسـت از روش مدلسـازی معـادالت
ساختاری استفادهشده است.
مدلسازی بهگونهای انجامشده است که یک متغیر پنهان در سطح اول ،شش متغیر پنهان در سطح دوم )که همان ابعـاد
متغیر سطح اول هستند و همچنین بیستوچهار متغیر آشکار (سؤالهای پرسـشنامـه(وجود دارند .متغیرهای سطح اول یـا
ابعاد مدل ،بهطور مستقیم با سؤالها در رابطه هستند .منظـور از متغیرهای سـطح دوم ،متغیرهـایی هسـتند کـه بـا ابعـاد
رابطـه دارنـد و بهطور غیرمستقیم بـه سؤالها مربوط میشوند ،جدول  0این متغیرها را نشان میدهد.
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جدول شماره  .1متغیرهای پنهان سطح اول و دوم و متغیرهای آشکار
متغیر پنهان سطح اول
متغیر پنهان سطح دوم
متغیر آشکار
متغیر آشکار

Eq1
تناسب مدل کسبوکار
جدید بافرهنگ مردم

متغیر پنهان سطح دوم
متغیر آشکار
متغیر آشکار

Mo1
دادههای مکانی بهروز

متغیر پنهان سطح دوم
متغیر آشکار
متغیر آشکار

En1
ارزیابی پایداری

متغیر پنهان سطح دوم
متغیر آشکار
متغیر آشکار

متغیر پنهان سطح دوم
متغیر آشکار
متغیر آشکار
متغیر پنهان سطح دوم
متغیر آشکار
متغیر آشکار

Ma1
زمانبر بودن کسب
تأییدیهها

Pe1
آگاهی و دانش

Li1
دسترسیپذیری
سرویسهای همگانی و
زیرساختهای اطالعاتی

تحققپذیری شهر هوشمند
اقتصاد هوشمند
Eq4
Eq3
Eq2
جذب سرمایهگذار محدودیت منابع مالی دانش و مهارت در توسعه مدلهای
کسبوکار هوشمند
شهر
جابجایی هوشمند
Mo4
Mo3
Mo2
زیرساخت نرمافزاری و
دادههای مکانی هماهنگی بین بخشی
سختافزاری
در مدیریت ترافیک
قابلاعتماد
محی زیست هوشمند
En3
En2
سیستم یکپارچه
شفافسازی
مدیریت منابع و
میزان مصرف
کاربرد فناوریهای
انرژی
جدید در کنترل و
اندازهگیری مصرف
مدیریت شهری هوشمند
Ma4
Ma3
Ma2
مقررات و رویهها
آگاهی و نگرش
هماهنگی بین
مدیران
بخشهای
مختلف (کسب
رضایتبخش
خصوصی و
دولتی)
مردم هوشمند
Pe3
Pe2
مشارکت مردم شهروندان مجهز به
ابزارها
زندگی هوشمند
Li4
Li3
Li2
سبک زندگی هوشمند
اطمینان به حفظ
تسری
حریم شخصی و
زیرساختهای
مشارکت در سامانه
هوشمند به
داده باز
قلمروهای
همگانی

Eq5
تنوع در بخشهای
اقتصادی

Ma5
نهاد مستقل شهر
هوشمند

جامع آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان مدیریت شهری اعم از مدیران شهرداری و شورای شهر مشهد است .همـه
مدیران و کارمندان ردهباال که حاضر به شرکت در این سرشـماری شـدهاند  11نفـر بـوده کـه بـا حـذف پرسشـنامههای
مخدوش جامعه آماری به  73پرسشنامه رسید.
برای بررسی میزان پایایی پرسشنامه از روش حداقل مربعات جزئـی استفادهشده است .در ایـن روش پایـایی بـا دو معیـار
موردسنجش قرار میگیرد-0:.آلفـای کرون باخ-5.،پایـایی ترکیبی و برای ارزیابی روایی پرسشـنامه نیـز از معیـار روایـی
همگرا شاخص ( (AVEاستفادهشده است .مقدار آلفای کرون باخ باالتر از  1/7نشانگر پایـایی قابـلقبول اسـت .فـورنر و
الرکر ( )0310مقدار بحرانی برای معیار  AVEرا عدد  1/2در نظر گرفتهاند .بـدین معنـی کـه مقـدار  AVEبـاالی 1/2
روایی همگرای قابلقبول را نشان میدهند .در جدول  5نتای پایایی و روایی همگرای ابزار سنجش بهطور عنوان گردیده
است.
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جدول شماره  .2نتایج پایایی و روایی همگرای ابزار سنجش
سازهها
تحققپذیری شهر هوشمند
اقتصاد
محی زیست
جابهجایی
مدیریت
مردم
زندگی

آلفای کرون باخ
Alpha >0.7
1/75
1/73
1/13
1/77
1/72
1/11
1/11

پایایی ترکیبی
Alpha >0.7
1/11
1/15
1/13
1/71
1/35
1/75
1/31

میانگین واریانس استخراجی
AVE>0.5
1/103
1/213
1/700
1/125
1/735
1/200
1/253

بحث و یافتهها
شهر مشهد به دلیل جایگاه ویژهای که در سطح جهانی دارا است نیازمند آن است تا همگام با رشد فناوریهـای نـوین در
سطح جهان حرکت کند .در این راستا در دهههای اخیر شهر مشهد اقدام به تهیه طرحهای شهری در ایـن زمینـه کـرده
ولی در مرحله اجرا و عملیاتی سازی راهبردهای شهر هوشمند دستاوردهای چشمگیری نداشته است.
ایجاد تغییرات در ساخت و اجتماع شهرها همواره مسائل و چالشهایی را به همراه داشته است امـا مزایـای حاصـل از آن
منجر به تسری این تغییرات در همه الیههای شهرها شده است .عملیاتی شدن و تحقق شهر هوشمند ازآنجاییکه نیازمند
تغییرات اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی گستردهای است با چالشهای بسیاری در مسیر عملیاتی شدن مواجه است .جـدول
شماره  0مؤلفه های مؤثر در تحقق شهر هوشمند و متغیرهای مربوط به آن را بررسی کرده است.
جدول شماره  .3مؤلفههای مؤثر در تحقق شهر هوشمند و متغیرهای مربوط به آن
0

اقتصادی
جذب سرمایهگذار

عدم تناسب مدل
5
کسبوکار جدید بافرهنگ
مردم
 3فقدان دانش و مهارت در
توسعه مدلهای کسبوکار
هوشمند
 1محدودیت منابع مالی شهر

2

هزینههای سنگین
زیرساختهای هوشمند

1

مدیریت نامناسب منابع
مالی و انسانی

حملونقل
عدم هماهنگی بین
بخشی در مدیریت
ترافیک
فقدان دادههای مکانی
یکپارچه

محی زیست
عدم امکان ارزیابی
پایداری

مدیریت
زمانبر بودن کسب تأییدیهها

زندگی
مردم
ناآگاهی مردم از مفاهیم دسترسیپذیری سرویسهای
شهر هوشمند ،امکانات و همگانی و زیرساختهای
اطالعاتی
چالشهای آن
عدم نیاز به سبک زندگی
عدم اطمینان به
هوشمند
فناوریهای جدید

فقدان سیستم یکپارچه هماهنگی بین بخشهای
مختلف (کسب رضایتبخش
مدیریت منابع
خصوصی و دولتی)
غیرواقعی و دستنیافتنی اثرات منفی مداخله فقدان دادههای مکانی مناسب فقدان شهروندان هوشمند ناتوانی در مرزبندی اطالعات
محرمانه و غیر محرمانه
پروژهها بر محی
بودن مدلهای حملونقل
طبیعی
هوشمند
عدم احساس نیاز به وجود
فقدان ارزش و عالقه فقدان آگاهی و نگرش مدیران فقدان مشارکت مردم
فقدان زیرساختهای
شهر هوشمند
عالی
نرمافزاری و سختافزاری به اندازهگیرهای کارای
انرژی
بدبینی بخشی از جامعه عدم اطمینان به حفظ حریم
ضعف مقررات و رویهها
شفافسازی میزان
شخصی و مشارکت در
به فناوریهای جدید
مصرف انرژی
سامانه داده باز
عدم وجود یک سازمان مسئول
بهمنظور برنامهریزی و اجرای
پروژه شهر هوشمند

با توجه به هدف پژوهش که بررسی چالشهای مؤثر در تحقق شهر هوشمند (مبتنی بر مؤلفههای شهر هوشمند) و تعیین
سهم هر یک از مؤلفهها در تحققپذیری شهر هوشمند در مشهد است .جهـت تعیـین معنـاداری هـر یـک از متغیرهـا در
تحققپذیری شهر هوشمند از فرمان  Bootstrappingنرمافزار  Smart PLSاستفاده شد که خروجـی حاصـل ،ضـرایب
تـی .یـا ضرایب معناداری را نشان میدهد اگر مقادیر تی .در بازهای بیشــتر از  +0/31باشــند ،بیـانگر معنـاداری متغیـر
مربوطه و مهم بودن چالشهای پیش روی تحققپذیری شهر هوشمند در آن محدوده است .ضرایب تی .بـین سـازههای
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اصلی پژوهش ،همگی رقمی بیش از  0/31را نشان میدهند که مبین اهمیت همه متغیرهای پنهان در تحققپذیری شهر
هوشمند مشهد است.

شکل شماره  .2مدل ترسیمشده همراه با ضرایب معناداری

پسازاینکه مشخص شد متغیرهای پنهان (چالشهای پـیش روی شـهر مشـهد در راسـتای هوشـمند شـدن مبتنـی بـر
مؤلفههای یک شهر هوشمند) در تحققپذیری شهر هوشمند مشهد مؤثر میباشند در ادامـه بـه تعیـین سـهم هریـک از
متغیرها در تحققپذیری شهر هوشمند مشهد پرداختهشده اسـت .بارهـای عـاملی از طریـق محاسـبه مقـدار همبسـتگی
شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه میشود که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار  1/1شود مؤید ایـن مطلـب
است که واریانس بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سـازه بیشـتر اسـت و پایـایی قابـلقبول
است .با محاسبه و بررسی ضرایب استانداردشده ،بار عاملی مربوط به هر یک از مسیرهای سازههای اصـلی بـاالتر از 1/1
بود که بیانگر معنادار بودن پارامترهای مربوطه و متعاقباً تأیید فرضیههای پژوهش است.
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شکل شماره  .3مدل ترسیمشده همراه با ضرایب مسیر

با توجه به ضرایب  tو بار عاملی استخراجشده از شکل  3نتیجه آزمون فرضیات در جدول آورده شده اسـت:
جدول شماره  .4نتیجه آزمون فرضیات
ضریب معناداری ضریب مسیر نتیجه آزمون
فرضیه
 1/733پذیرش فرضیه
بعد اقتصادی بر تحققپذیری شهر هوشمند در مشهد تأثیر معناداری دارد.
01/201
بعد محی زیست بر تحققپذیری شهر هوشمند در مشهد تأثیر معناداری دارد.
بعد جابهجایی بر تحققپذیری شهر هوشمند در مشهد تأثیر معناداری دارد.
بعد مدیریت بر تحققپذیری شهر هوشمند در مشهد تأثیر معناداری دارد.
بعد زندگی بر تحققپذیری شهر هوشمند در مشهد تأثیر معناداری دارد.
بعد مردم بر تحققپذیری شهر هوشمند در مشهد تأثیر معناداری دارد.

3/333
7/021
33/011
7/171
5/502

1/233
1/133
1/353
1/157
1/273

پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه

در سطح اطمینان  %32سازههای مؤثر در تحقق شهر هوشمند مشهد به ترتیب :مدیریت هوشمند  ،%35زنـدگی هوشـمند
 ،15%اقتصاد هوشمند  ،%73جابهجایی هوشمند  ،%13محی زیست هوشمند  %23و مردم هوشمند  %27اولویتبندی شده
است .در مقایسه تطبیقی با تحققپذیری شهرهای هوشمند در اروپا میتوان گفت:
 مؤلفه محی زیست هوشمند که در بیشتر شهرهای اروپایی محقق شده است در شهر مشـهد بـا چالشهـای جـدی
مواجه است که بر اساس مطالعات نظری و نظرات متخصصان مدیریت شهری مهمترین چالشها عبـارت اسـت از:
چالشها درزمینه ارزیابی پایداری طرحها و برنامههای شهری ،چـالش درزمینـه مـدیریت یکپارچـه منـابع ،چـالش
درزمینه اندازهگیری بهرهوری انرژی و شفافسازی مصرف انرژی است.
 مؤلفه مردم هوشمند یکی از ارکان اصلی در تحققپذیری شهرهای هوشمند است که در شـهرهای هوشـمند اروپـا
کمتر موردتوجه قرارگرفته است .با توجه به یافتههای این پژوهش طبق نظر مدیران حوزه مـدیریت شـهری مؤلفـه
مردم هوشمند نسبت به سایر مؤلفهها از تأثیر کمتری بر تحققپذیری شهرهای هوشمند برخـوردار اسـت کـه ایـن
موضوع بیانگر لزوم توجه بیشتر به این مؤلفه است.
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 مؤلفههای اقتصاد هوشمند و حکمروایی هوشمند از مهمترین مؤلفههای شهر هوشمند است کـه بـه دلیـل ماهیـت
نهادی و زیرساختی این مؤلفهها نقش اساسی در شروع طرحهای هوشمند ایفا میکنـد .در بررسـیهای انجامشـده
این دو مؤلفه در شهر مشهد با چالشهای جدی مواجه است که نیازمند برنامهریزی منعطـف و بـین نهـادی بـرای
بهبود این چالشها است.
نتیجهگیری
مقاله حاضر باهدف بررسی زمینههای تحققپذیری شهر هوشمند در مشهد و چالشهای پیش روی آن با استفاده از مـرور
ادبیات موضوع ،بررسی پروژههای شهر هوشمند و پرسشنامه از مدیران و کارکنان حوزه مدیریت شهری ،میزان ارتباط و
تأثیر هریک از این چالشها بر تحقق شهر هوشمند مؤلفهها و متغیرهای مؤثر در تحققپذیری راهبردهای شهر هوشـمند
در مشهد را معرفی میکند .با توجه به مطالعات انجامشده میتوان نتیجه گرفت که:
شناسایی دیدگاه مدیران در حوزه شهر هوشمند و تحلیـل آن بـه دلیـل اثرگـذاری بـر سیاسـتهای شـهری میتوانـد در
شناسایی حوزههایی که نیازمند تأکید بیشتری است راهگشا باشد .همانطور که در این پژوهش مشخص شد مؤلفه مـردم
هوشمند که نقش مهمی در تحققپذیری شهرهای هوشمند دارد در دیـدگاه مـدیران شـهری از درجـه اهمیـت کمتـری
برخوردار است که نیازمند توجه بیشتری است.
هریک از مؤلفههای شهر هوشمند شامل متغیرهای مختلفی میشود که ماهیت این متغیرها معطوف به شرای زمینهای و
پیچیده هر شهری است .پس انتظار میرود در بررسی تحققپذیری شهرهای هوشمند مجموعـهای متنـوع از متغیرهـای
وابسته به مسائل و معضالت خاص هر شهر در نظر گرفته شود .مهمترین چالش تحققپذیری شهر هوشـمند وابسـته بـه
ارائه تعریفی متناسب از مؤلفههای شهر هوشـمند و سـاختاربندی آن در راسـتای توسـعه اکوسیسـتمهای نـوآوری اسـت.
یافتههای این پژوهش بهویژه روش بررسی تحققپذیری شهر هوشمند مبتنی بر مسائل و چالشهای پیش روی هر شهر
میتواند مورداستفاده نهادهای مدیریت شهری ،سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار گیرد .همچنـین شناسـایی چالشهـای
پیش روی تحققپذیری شهرهای هوشمند میتواند این فرصـت را پـیش روی شـهرهای هوشـمند ایـران قـرار دهـد تـا
پروژههای هوشمند سازی را واقعبینانهتر و کارآمدتر تعریف کنند .در همین راستا برخی از مهمترین راهبردهای رویکـردی
که میتواند در بلوغ شهرهای هوشمند و توسعه بعد مردم موردتوجه مدیران شهری مشهد قـرار گیـرد شـامل مـوارد زیـر
است:
 سیاستگذاری در حوزه خالقیت و مشارکتپذیری مردم در فرآیند هوشمند سازی،
 تدوین چارچوب اخالقی شهرهای هوشمند بهمنظور ایجاد امنیت و اعتماد شهروندان،
 توانمندسازی شهروندان از طریق وضع دستورالعملهای مناسب برای تمام نهادهای عمومی در راسـتای آمـوزش و
آگاهسازی اجتماعی نسبت به موضوع شهر هوشمند ،اهداف آن و فرصتهای مشارکت،
 گسترش رویدادهای شهری هوشمند بهمنظور ایجاد آگاهی و آشنا کردن مردم با مفاهیم و نمودهای عملیاتی شـهر
هوشمند،
 مشارکت گروههای خالق و نخبگان هنری باهدف گسترش خالقیت و نوآوری در میان شهروندان،
 گسترش خدمات شهروندی در زمینه آموزش و یادگیری فناوریهای نوین برای تمـامی سـنین بـهویژه سـالمندان،
بیماران و گروههای اجتماعی آسیبپذیر.
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