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چکیده
امروزه بهرهگیری از ویژگيهای شهر هوشمند به روشي مهم درجهتِ کاهش مشکالت حملو نقل عمومي شهرها تبدیل شده است .مسئلة
اصلي در این پژوهش ،ارزیابي رابطة میان شهر هوشمند و کاهش مشکالت حملونقل عمومي در شهر ساری است .نوع پژوهش ،کااربردی
و مبتنيبر رویکردهای توصیفي -تحلیلیميباشد .جهت گردآوری اطالعات از روش کتابخانهای و روش میداني مانند پرسشنامه و مصاحبه
استفاده شده است .جامعة آماری موردِ نظر شامل مناطق سه گانة شهر ساری است و حجم نمونه باا اساتفاده از روش کاوکران  384نفار
به دست آمده است .برای تجزیهوتحلیل ،آزمونهای آماری مختلفي بهکار برده شد .با توجه به نتایج بهدست آماده از آزماون کروساکال
والیس در شهر ساری ،منطقة  2باالترین میانگین رتبه یعني معادلِ  303/93و منطقة  3با  86/21پایینترین میانگین رتبه را بین منااطق
سهگانة شهر ساری ازلحاظِ برخورداری از شاخصهای شهر هوشمند دارد .همچنین سطح معنيداری نشانميدهد که بین مناطق ساهگاناة
شهر ساری ازلحاظِ شاخص هوشمندی تفاوت وجود دارد .نتایج آزمون  Tتکنمونهای نشانميدهد که وضعیت هوشمندی در شاهر سااری
ازنظرِ پاسخ دهندگان در وضعیت مطلوبي است .نتایج آزمون فریدمن نشانمي دهد که پویایي هوشمند با  4/21رتبة اول ،حکومت هوشمند
با  2/04رتبة آخر را دارد .خروجي حاصل از ضریب همبستگي مجذور اتا نشانميدهد که میان جنس ،سطح تحصیالت ،سن و اشتغال افراد
و شاخص هوشمندی رابطة معناداری وجود دارد؛ ولي میان وضعیت تأهل افراد و شاخص هوشمندی رابطة معناداری وجود ندارد .درنهایات
نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشانميدهد که نسبت برتری در متغیّر تحصیالت باالتر از  1است و از میان هماة متغیّارهاای مساتقل
تحصیالت با  1/37بیشترین تأثیر را بر رضایتمندی شهروندان از حملونقل دارد.
کلید واژگان :شهر هوشمند ،حملونقل ،ضریب اتا ،رگرسیون لجستیک ،ساری.
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مقدمه


وجیییود ییییک نمونیییة شیییهر الکترونیکیییی در هیییر

یکیی از مهمتیری موضیوعات مطیر در شهرسیاز
نوی  ،پدیدة پراکندگی و اتکا به وسیایل حمیلونقیل
شخصی است که درنتیجیة توسیةة بییبرنامیه اتفیا
افتاده است .ای پدیده اثیرات نیامطوو بسییار بیر
کیفیت محیط زیست و زندگی شهر داشته و موجب
عوارضی نظیر افزایش مصرف سیوتتهیا فسییوی،
آلودگی هوا ،ترافیک ،کاهش امنیت و تخریب محییط
زیست و فضاها سبز اطراف شهر شده است .امیروزه
اییی مةضییل فقییط محییدود بییه شییهرها بییزر و
کالن شهرها نیست؛ بوکه شهرها متوسیط و کوکیک
در سراسییر جهییان و ایییران دکییار مشییکالت ترافیکییی
حییاد شییدهانیید .تجییار بییی المووییی نشییانمیدهیید،
بهکارگیر زیرساتت ها حملونقوی شهر هوشیمند،
تةدا و کیفیت سفرها درونشهر را بهینیه و باعی
کییاهش گازهییا د اکسیییدکییرب و مییانر هییدررفت
انرژیمیگردد ( .)UN, 2016:16شهرسازان آمریکیایی
بیرا حیل ایی مشیکالت و مةضیالت ناشیی از آن
تدابیر اندیشیدهاند که در قالب نظریة رشد هوشمند
شیهر بییان شیده اسیت .درواقیر رشید هوشیمند
رامیتوان نوعی توسةة حساس به محییط زیسیت بیا
هدف کاهش وابستگی به حملونقل ماشینی ،کاهش
آلیودگی هیوا و کارآمیدترکیردن سیرمایهگیاار در
زیرساتتها تةریف کرد (پیورعزت و فیروزپیور:1391،
 .)11به طور کوی ،برتالفِ انتخیا رشید هوشیمند در
برتییی از کشییورها و موفقیییت آنهییا ،اسییتفاده از آن
به عنیوان راهبیرد دراز میدت در سیاماندهی منیاط
شهر کشورمان در شیرایطی نتیایم مطویو تواهید
داشت که با درنظرگرفت ابةاد مختوف آن و به تناسب
تغییر نگرش ها و شیوه ها زندگی در طی زمیان و بیا
توجه به تفاوت ها مکانی ،اصیو و تکنییک هیا آن
باید به روز شود (قربیانی و نوشیاد .)179 :1387،شیهر
هوشمند امیروزه بیه اولیویتی مهیب و بیرا مطالةیات
دانشگاهی ،صینةت ،دولیت و سیاسیت گیااران تبیدیل
شده است و ضرور است که از دیدگاه هیا مختویف
مورد مطالةه قیرار گییرد (.)Degbelo et al, 2016:19

کشوریمی تواند زمینة حضور تدریجی ،منطقی ،عومیی
و اقتصاد ای پدیدة ارزشیمند را کیه درحیا حاضیر
مةیار سینجش تیوان عومیی و قیدرت کشیورها بیرا
استفاده و تولید دانشمی باشد ،فیراهب کنید .همینیی
نتایم کارشناسی در جهیان نشیانمیدهید کیه توسیةة
پراکنده در ای زمینه موف نبوده و از کیفیت مناسب
برتوردار نخواهد بود؛ به همی دلیل کشورهایی مانند
هند ،مالز  ،امارات متحیدة عربیی ،انگوییک ،کانیادا و
بسیار از کشورها دیگیر دنییا کنیی شیهرهایی را
ایجییاد کییردهانیید و یییا درحییا تجهیییز هسییتند
(کیانی .)53 :1390،شهر الکترونیک شهر است کیه
در آن دسترسی الکترونیک شهروندان به کویة ادارههیا
و اطالعات مختوف میوردِنییاز بیهصیورت شیبانهروز ،
به شیوه ا با ثبات ،قابل اطمینان ،ام و محرمانه انجام
گیرد (شریف نژاد .)178 :1393،آژانیک حماییت هیا
محیطی آمریکا اهیداف رشید هوشیمند را اجتماعیات
سالب که محیطی سالب برا تانوادهها فراهممییکنید،
تةاد بی توسةه و محیط زیسیت ،جیادادن رشید در
عی حفظ فضاها باز و مکان ها حسیاس ،اسیتفادة
دوباره از زمی و حفاظت از ذتایر آبی و کیفییت هیوا
بیان مییکنید (زییار و همکیاران .)17 :1391،شیهر
هوشییمند آمسییتردام بییهعنییوان یکییی از موف ی تییری
ابتکارات شهر هوشمند در سیط جهیان بیه رسیمیت
شناتتهشدن بی المووی را دریافیت کیرده و همینیی
بهعنوان دومی شهر هوشمند در اروپا در سیا 2014
منصییو شیید؛ درحییالیکییه برنییدة جییوایز شییهرها
هوشمند جهان در سیا  2012و جیایزة شیهر اسیتار
اروپیا در سیا  2011را شید (Amesterdam Smart
) .city,2013طییر جییامر دهسییالة سیینگاپور بییرا
تبدیلشدن به ییک جزییرة هوشیمند در سیا 2015
ییک رویکییرد تییاب و مبتنیییبییر بیییان اسییت .دولییت
سنگاپور درواقر به بیشتر انتظیارات تیود کیه در ایی
طییر ( )2015اعییالم شییده ،تحق ی بخشیییده اسییت.
سیینگاپور امییروزه یکییی از قدرتمنییدتییری قطییبهییا
فناور اطالعات و ارتباطات در سیط جهیان بیا ییک

23

ارزیابی رابطة میان شهر هوشمند و کاهش مشکالت حملونقل عمومی در ....

اقتصییییاد تییییدماتی موفیییی گسییییترده اسییییت
( .)Angelidou,2014: 7بییهطییورکوییی شییهرها نقییش
تاصییی در تحقیی پایییدار دارنیید و فییرم شییهرها
بهطورتاب شکلدهندة عموکردها شیهر هسیتند.
آنیه امروزه بیشازپیشمی بایست مورد توجه و کیانون
تمرکز تفکر برنامهریزان شهر قرارگییرد ،نحیوه ا از
برنامهریز و طراحی برا توسةة آتی شهر اسیت کیه
کمتری زیان را به کالبدها طبیةی شیهرها برسیاند.
با توجه به اینکه امروزه موضوع شهر هوشمند بهعنوان
یکی از راهکارها مطوو حیل مشیکالت شیهرها در
جهان مورد توجه قرار گرفته است ،ضرورت دارد تیا در
ایران نیز مطالةات گستردهتر در ای رابطیه صیورت
گیرد تا زمینه برا انجیام فةالییتهیا در ایی جهیت
فراهب شود و مسئوالن و مدیران شیهر الگیو شیهر
هوشییمند را در دسییتور کییار اهییداف تییود بییرا
کالنشهرها و شهرها بزر قرار دهند تا بتوانند گام
مهب و اساسی درجهتِ کاهش مشیکالت ایی شیهرها
بردارند .در ای پژوهش ،شهر سیار بیهعنیوان مرکیز
سیاسیییی بیییا نقیییش ادار گسیییترده و همزمیییان
پرجمةیتتیری شیهر اسیتان مازنیدران اسیت کیه در
قسمتها مرکیز آن گیرههیا ترافیکیی سینگینی
وجود دارد .همینی با توجه به انتخا شهر سار در
سا  1395بهعنوان پروژة پیایووت شیهر هوشیمند در
کشور ایران ،ضرورت مطالةه و پژوهش در ای موضوع
دوکندان شده است .با وجود اینکه در کند سا اتیر
به منظیور هوشیمند سیاز شیهر و همینیی کیاهش
مشکالت حمل و نقل در شهر سار از سو مسیئوالن
شهر اقیداماتی صیورت گرفتیه اسیت؛ امیا همینیان
کاستیها و مشکالت عدییدها در ایی زمینیه وجیود
دارد .ای تحقی با انتخا مناط سیهگانیة شیهر بیه
بررسی زیرساتتها موجود در ارتباط با شاتصها
شهر هوشمندمیپردازد .مسئوة اصوی ،بررسی وضةیت
شهر سار ازلحاظِ میزان برتوردار از شیاتصهیا
شهر هوشمند و اولویتبنید منیاط سیهگانیة شیهر
ازنظییر نزدیییکبییودن بییه شییاتصهییا هوشییمند و
همینییی بررسییی میییزان تییصثیر شییاتصهییا شییهر

هوشمند بر کاهش مشیکالت حمیلونقیل عمیومی در
شهر سار است که در ایی تحقیی بیه آن پرداتتیه
شده است.
پیشینة پژوهش
الکسییاندر و تومییالتی در سییا  2002در مقال یها بییا
عنوان رشد هوشمند و توسةة پایدار با اسیتفاده از 13
شاتص ،تراکب و توسةة شهر در  26منطقة بریتیش
کومبیا ،کانادا را بررسی کردند و در پیژوهش تیود بیه
ارتباط تراکب با کارایی زیرساتتها و کیاهش اسیتفاده
از تودرو همراه با کارایی اکولوژیک و اقتصاد اشیاره
کردنید .رددیییک کریسیتوفر و فرانییک در سییا 2007
مطالةاتی دربارة اثرات دولت الکترونیکی در شیهرها
فووریدا و تگزاس برا مدیران انجام دادنید .میارکوس
در سا  2007ترکیب بازار هوشمند را برا مسیافران
و حملونقل مطرحمیکند ،بیهطیور کیه در طراحیی
سیستب ها محاسیباتی شیهرها میورد اسیتفاده قیرار
بگیرد .ضرابی و همکاران در سا  1390بیه بررسیی و
تحویل فضایی شاتصهیا رشید هوشیمند شیهر و
عوامییل مییبثر بییر آن ازطرییی  75شییاتص مختوییف
(اجتمییاعی -اقتصییاد  ،کالبیید  ،کییاربر اراضییی،
زیسیتمحیطییی ،دسترسییی و ارتباطییات) پرداتتنیید و
برا تجزیه و تحویل از مید هیا کمییی برنامیهرییز
ماننیید :تصییمیبگیییر هییا کنییدمةیییاره تاپسیییک،
آندروپی ،ضریب پراکندگی ،تحویل توشها و تحوییل
رگرسیون استفاده شده است .قیسوند و همکاران در
سا  1390پیرامون شیهر هوشیمند ،تکیوی انقیال
شهر نوی و شهر الکترونیک واقةیت شیهرها فیردا
مطالةییاتی داشییتند و بییه بررسییی تییصثیر اتتراعییات
الکترونیکی ،سخت افزارها و نرم افزارها کامپیوتر بر
مناط شهر پرداتتند .مشکینی و همکاران در سا
 ،1390در مقالها به تبییی راهبیرد رشید هوشیمند
شهر در منطقة  19کیالن شیهر تهیران پرداتتنید و
برا تبیی مفهوم ،اصیو و روشهیا و مزاییا رشید
هوشمند شهر در ای منطقه از مد ها تاپسیک و
ضریب پراکندگی استفاده کردند و نتایم نشیاندهنیدة
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وجیییود تفییییاوت و پراکنیییدگی در برتییییوردار از
شاتص ها بی نواحی منطقة  19شهر تهرانمی باشد.
تویویییان در سییا  ،1390در مقالییها تحییت عنییوان
«بررسییی بسییترها و موانییر رشیید شییهر هوشییمند در
شهرها استان مازندران» ،به ای نتیجه رسییدند کیه
وضةیت گزینهها افزایش نظارتها و امید به کیاهش
جرایب شهر  ،گسترش ناامنیها ،امنیت مجتمیرهیا
مسییکونی ،کمبییود مسییک و فرسییودگی بافییتهییا
قدیمی ،ضةف بنیة مالی مدیریت شیهر  ،فرسیودگی
زیرساتت ها شهر و استقبا نکردن از گزینه هیا
حمییلونقییل و بافییتهییا کهی شییهر  ،در وضییةیت
مناسبی نمی باشد .پورانییان در سیا  1392در مقالیة
تود تحت عنیوان «بررسیی شیهر جدیید هشیتگرد از
دیدگاه رشد هوشمند» به ای نتیجه دست یافیت کیه
فاز  1شهر جدید هشتگرد نسبت به فازهیا دیگیر بیه
مةیارهییا رشیید هوشییمند ،نزدیکییی بیشییتر دارد و
اجرا مةیارها و اصو رشد هوشمند موجیب کیاهش
هزینه ها اقتصاد و افزایش فةالییتهیا اجتمیاعی
ساکنان شهر جدید هشتگردمی شود .واحد وحدت کیار
و جاللی در سا  ،1392بیه بررسی الزامات ساتتار
و مدیریتی بیییییهکیییییارگیر سیستبها حملونقل
هوشمند و ارائییة توصیهها سیاستی بییرا شهردار
تهران پرداتتند و بیه ایی نتیجیه دسیت یافتنید کیه
بهکیارگییر سیسیتبهیا حمیلونقیل هوشیمند در
سازمان هایی کون سازمان شیهردار تهیران در کنیار
فواید متةاقب آن ،با آسیبهایی مواجه است که عمدتاً
مربوطبه فنیاور زدگیی نسیبتبیه تجهییزات نیوی و
بی توجهی ساتتار و مدیریتی به کارکرد فنیاور هیا
در سازمان است.
مباني نظری
توسعة پایدار
توسةة پایدار به مةنا برآوردن نیازها کنیونی نسیل
حاضر بدون آسیبرساندن به توانایی نسل آینده بیرا
برآوردهشدن نیازهایش است .بهطورکوی نگرش توسةة
پایدار بر ای اصل استوار است که فنّیاور نمییتوانید
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کاهش منابر طبیةی را جبران سیازد .در ایی جهیت،

سازمان مول از مبانی و دیدگاه مفهومی توسةة پاییدار
حمایتمی کند و راه دستیابی به توسةة پایدار را وجیود
بستهها فرهنگی مناسبمیداند که بیا ارتقیا سیط
آموزش و آگاهی مردممیتوان به آن دسیت یافیت .بیر
ای اساس کهار مشخصیة توسیةة پاییدار رامیی تیوان
بهرهور (پوییایی سیسیتب) ،عیدالت (توزییر عادالنیة
فرصتها) ،انةطافپایر (تیرمیب ییا نگیهدار سیط
بهرهور در بینظمیها) و ثبیات (ظرفییت جامةیه در
ادامییة اسییتفاده) دانسییت (حییاجیپییور.)155 :1385،
اتحادیة بی المووی حفیظ طبیةیت ،در آگوست 2005
بهمنظور هرکهبهتر به تصویرکشیدنمفهومتوسةةپایدار
 ،سه بُةداصویآنرا یةنی بُةد زیستمحیطی ،اجتماعی
و اقتصاد را بهعنوان پایهها اساسی ای نظریه به
تصویر کشید؛ بهطور که توسةة پایدار در حالت کوی
بهعنوان حوقة اتصا ای سه عنیوان توصییفمی شیود:
اقتصاد ،عدالت ،محیط (.)Adam:2006: 8
شهر فشرده
ایدة شهر فشرده اولی بار توسط جورج دمتزیگ و
توماس ا ساعتی در سا  1973بهعنوان راهکار
درجهت کاهش توسةة افقی شهرها و محافظت از
فضاها باز روستایی مطر شد .ای ایده مةتقد به
محدود کردن گسترش مراکز شهر بهمنظور کاهش
ترافیک ،بهبود دسترسیها و درنهایت بهبود کوی
کیفیت زندگی شهروندان است (.)Roo,2007:5
فشردگی به مةنا افزایش استفاده از زمی دارا سه
بُةد تراکب ،ترکیب کاربر ها و تشدید استفاده است
که هریک از ابةاد شامل راهکارها تاصی میشود.
طرفداران فرم فشرده مزایا آن را صرفهجویی در
مصرف زمی و انژر  ،تنوع و سرزندگی شهر ،
استفاده از حملو نقل عمومی و پیادهرو و دوکرته-
سوار و فاصوة کب بی محل کار و مسک عنوان
کردهاند و ای درحالی است که مخالفان ای حرکت
نظریات متناقضی را مطر کردهاند .بهعوت وجود ای
تناقضات پژوهشگران آزمونها تجربی را بهمنظور
تشخیص فرم پایدار انجام دادهاند (وحید .)5 :1390،
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شهر سالم
در اروپا از سا  1970به بةد ،جابهجایی با اتوموبیل
تقریباً  150درصد افزایش داشت .در مقابل ،رفتوآمد
با وسیوة حملونقل عمومی با افزایش کمتر مواجه و
مسافرت با دوکرته و پا پیاده هب کاهش یافت.
افزایش وابستگی به اتوموبیل هب عوت و هب نتیجة
حومهنشینی است .بسیار از شهروندانوسیاستمداران
از مشکالت مرتبط با پراکندگی شهر آگاه هستند .از
نقطهنظر بهداشت عمومی ،ای مشکالت عبارتاند از:
افزایش آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،تراکب ترافیک و
تطر صدمات جادهای ،افزایش گازها گوخانهای و
کاهش دسترسی به فضاها سبز مطبوع در اروپا
(پگی و توروس .)48 :1387،واژة شهر سالب اولی بار
در سا  1984در شهر«تورنتو» کانادا با حمایت
«سازمان بهداشت جهانی» توسط «لئونارد دهل» و
«تریور هانکوك» مطر شد .در ای کنفرانک شهر
سالب کنی تةریف شد :شهر که بهطور پیوسته
درحا توسةهدادن به آن دسته از سیاستها
عمومی و محیطها فیزیکی و اجتماعی است که
مردم را به حمایت متقابل از یکدیگر برا تحق
تمامی عموکردها زندگی و تکامل ظرفیت آنها قادر
میسازد .با توجه به ای ضرورت ،در سا -1985
 1986دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت برنامة
ارتقاء سط سالمت را باعنوان پروژة شهر سالب
پیشنهاد کرد .در ای شهر مشارکت مردمی بهعنوان
یکی از کهارضرورت تحق پروژه مطر شده است
(فرهاد  .)89 :1389،تجار در آمریکا نشانمیدهد
که در جورجیا تانوارها اتیراً در جستجو محوههایی
هستندکهدارا قابویتپیادهرو بیشتر و به ویژگیها
شهر سالب نزدیکتر است ).(SGA, 2017: 38
نیو اربنیسم یا شهرسازی جدید
در سا ها پایانی دهة  80و اوایل دهة  90میالد ،
نارضایتی از شهرها منجربه ظهور نهضت شهرساز
نوی شد .واژة «نوی » تالش دارد تا نشان دهد که
اصو سنتی شهرساز مثل تنوع ،زندگی تیابانی و
مقیاس انسانی در حومهها پیر و فرتوت شدهاند.

شهرساز نوی گروهی از متخصصان رشتهها
مختوف عومی را گرد هب جمر کرده است تا از ویرانی
ناشی از پراکندهرو شهر ناراضی بودند .از مهبتری
محورها بح کنگرة شهرساز نوی که منجربه
شکلگیر ای نظریه شد،میتوان به مسائل زیر اشاره
کرد :بیمکان بودن حومهها مدرن ،نابود شهرها
مرکز  ،افزایش تبةیض نژاد و سط درآمدها،
آسیبها وارد بر محیط زیست و غیره .واض است
که پیکان انتقادها شهرساز نوی متوجه عوامل
ناپایدار شهرهاست که عمدتاً ناشی از نتایم منفی
مدرنیسب بود .ازآنجاکه امروزه یکی از بارزتری
مشکالت شهرها ،فرسودگی ،زوا مراکز شهر و
گسترش افقی بیرویة شهرهاست ،راهکارها
شهرساز نوی  ،مبتنیبر پایدار که در انتقاد به
شهرساز دوران مةاصر با الگو پراکنده ،غیرانسانی
و ماشینی است ،با استقبا مواجه شده است .ای
نهضت بهدنبا حل مسائل شهر و ارائة راهبرد
برا احیا محوهها ،پیکربند مجدد تودروها
بیپیکر و محافظت از محیط طبیةی است و منافر
متةدد برا گروهها مختوف ،از شهروندان گرفته
تا شهردار ها و پیمانکاران دربر دارد (حاجیپور و
همکاران .)83 :1391،واژه «نیو» در «نیو اربانیسب»
تالشی است برا بهکارگیر اصو که شهرساز و
تةریف مقیاس انسانی برا حومهها شهرها
لجامگسیختة قرن بیستویکب .ای واژه گامی درجهت
ارتقا شهرساز سنتی بهمنظور انطبا با زندگی
مدرن و امروز است .منشور نیو اربانیسب اصو و
قواعد تویش را در سه مقیاس منطقه ،محوه و
ساتتمان بنا مینهد .بهنظر پاتییا ویژگیها شهر
سالب تا حدود شبیه شهر هوشمند است ،درواقر
شاتصها شهر هوشمند مکمل شهر سالماست
).(Paticha, 2000: 21

شهر الکترونیک
در مورد تاریخیة شکلگیر شهرها الکترونیک باید
به پروژههیا توسیةة فنّیاور اطالعیات کیه نیازمنید
تصسیییک شیییهرها اینترنتیییی بیییود ،اشیییاره کیییرد.
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درحییا حاضییر آمریکییا بییا  2000پییروژة اینترنتییی و
برنامه ا مبتنیبر ایجیاد  2000شیهر دیگیر ،حرکیت
گسترده ا را در ایی زمینیه انجیام داده اسیت .البتیه
کشورها دیگر مثل کانادا ،انگوستان ،کرة جنوبی و
کی از پیشروان توسةة شهرها الکترونیکی هسیتند
(قیسییوند و همکییاران .)5 :1390،حرکییت شییهرها
جهان بهسمت شیهر الکترونییکشیدن دارا مزاییا
بسیار است یکی از مهمتری ای مزایا ،بهینیهشیدن
حملونقل و زیرمجموعهها آن اسیت .سیسیتبهیا
حملونقل هوشمند مفهیومی نیو در عرصیة مهندسیی
ترافیییک اسییت کییه نقییش بسیییار مهمییی در امنیییت و
پویایی حملونقیل بیهعهیده دارد .اسیتفاده از فنیاور
اطالعیات و ارتباطییات نقیش اساسییی در حیل مسییائل
ترافیکی کالنشیهرها دارد (نیوروز و میرعیسییئیی،
.)11 :1395


تةاریف بسیار از شهر هوشمند وجود دارد که شیامل

طیف وسیةی مانند دیجیتا  ،اینتوجنت و غییره اسیت
که در واقر تود واژة هوشمند یک مفهوم فیاز اسیت
که در طو زمان همراه بیا تکنولیوژ ابةیاد مختوفیی
یافته است ( .)O’Grady & O’Hare, 2012: 1581بیا
توجه به دیدگاهها و نظریههیا مطیر شیدهمی تیوان
گفییت شییهر هوشییمند درجه یتِ اهییداف و مةیارهییا
توسةة پایدار ،شهر فشرده ،شهر سالب ،شهر الکترونیک
و شهرساز جدید یا نیو اربنیسیب ،بیهدنبیا بهبیود و
ارتقا وضةیت شهرها با استفاده از فنّاور ها جدید
و سیسییتبهییا جدییید اطالعییات و ارتباطییات اسییت.
مبلفهها شهر هوشمند در شکل شیمارة ییک نشیان
داده شده است.

شکل  .1مدل مفهومي پژوهش
(منبر :نگارندگان)1395 ،
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نمونه با استفاده از روش کیوکران  384نفیر بیهدسیت
آمده است .سپک مهبتری مسائل در ارتباط با اثیرات
شهر هوشمند بر کاهش مشکالت حمل و نقیل شیهر
در شهر سار استخراج شید و از آزمیونهیایی ماننید
آلفیا کرونبیا  ،کولمیوگروف اسیمیرنوف ،کروسییکا
والیییک ،آزمییون  ،Tضییریب همبسییتگی اتییا ،آزمییون
فریدم  ،رگرسیون لجستیک برا تجزیهوتحوییل داده
استفاده شده است که در جدو شیمارة  1نشیان داده
شده است.

روششناسي پژوهش
با توجه به اهداف تةییی شیده در ایی پیژوهش ،نیوع
پژوهش کاربرد با روش توصیفی -تحویویاست .بیرا
گییردآور اطالعییات از روش اسییناد  -کتابخانییها و
همینی روش میدانی تکمییل پرسیشنامیه و انجیام
مصاحبه با شهردار سیار و سیازمان حمیلونقیل و
ترافیک استفاده شده است .جامةیة آمیار میوردِنظیر
شامل مناط سهگانة شهر سار براساس بخیشهیا
کالبد شیهردار و مسیک و شهرسیاز اسیت کیه
جمةیت جامةة آمار  300هزار نفرمیباشید و حجیب

جدول  .1معرفي آزمونهای مورد استفاده در پژوهش و نوع متغیّرهای آن
آزمون آماری

نوع متغیّرهای مورد استفاده
مقایسه سه گروه یا بیشتر (مستقل) با متغییر رتبها و یا دادة کمی غیرنرما

آزمون کروسکال والیس

مقایسه سه گروه یا بیشتر (وابسته) با متغییر رتبها و یا داده کمی غیرنرما

آزمون فریدمن

پیشبینی یک متغییر براساس یک یا کند متغییر اسمی با دادهها کیفی

آزمون رگرسیون لجستیک دو وجهي

همبستگی میان متغییرها اسمی یا فاصوها و وابسته کمی

ضریب همبستگي اتا

ارزیابی میانگی یک جامةه با دادهها نرما

آزمون  Tتکنمونهای

ارزیابی نرما بودن توزیر دادهها و همقوارگی متغییرها رتبها

آزمون کولموگروف اسمیرنوف

محاسبة قابویت اعتماد یا محاسبة روایی و پایایی ابزار سنجش

آلفای کرونباخ

(منبر :نگارندگان)1395 ،

در ای پژوهش ،طب محاسبات انجامشده در  SPSSبا
روش آلفا کرونبا پایایی و روایی ابزار سنجش میورد
ارزیابی قرارگرفت و همانطورکیه در جیدو شیمارة 2
آمده است ،ضریب آلفا به دست آمده برابیربیا 0/809
است که تروجیی بیهدسیت آمیده نشیانمیدهید ابیزار
سیینجش در ای ی پییژوهش از پایییایی و روایییی بییاالیی
برتییوردار اسییت .همینییی بییرا مشییخصکییردن

نرمییا بییودن توزیییر دادههییا ،از آزمییون کولمییوگروف-
اسمیرنوف استفاده شد و نتایم ای آزمون نشاندهنیدة
ای است که دادهها نرما نبوده و بایید از آزمیونهیا
ناپارامتریک استفاده شود؛ اما بهدلیل حجب باال نمونة
آمییاریمیتییوان در بةضییی از مییوارد از آزمییونهییا
پارامتریک نیز استفاده کرد.

جدول  .2نتایج آزمون آلفای کرونباخ و کولموگروف اسمیرنوف
سط مةنیدار کولموگروف

تةداد دادهها

سط مةنیدار آلفا کرونبا

تةداد مبلفهها

اسمیرنوف
0/009

384

0/809

6

(منبر :نگارندگان)1395 ،

معرفي محدودة مورد مطالعه
شهر سار در  53درجه و  37دقیقه طو شیرقی34 ،
درجه و  36دقیقه عرض شمالی واقر شده است .ارتفاع
شهر از سط دریاها آزاد  18/5متر و اتتالف مسافت

آن تا سیاحل درییا مازنیدران  24کیویومترمیباشید.
شهرستان سار از شما و شیما شیرقی بیه درییا
مازندران و شهرستان بهشهر ،از جنو و جنو شیرقی
به رشتهکوهها البرز و اسیتان سیمنان ،از مشیر بیه

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هفتم ،شماره  ،24پاییز 1396

28

شهرستان بهشهر و نکا و از مغیر بیه شهرسیتانهیا
قائبشهر ،سوادکوه و جویبار محدود است .برابر آتیری
تقسیییمات کشییور ،شهرسییتان سییار از کهییار بخییش،
شامل (مرکز  ،کهاردانگه ،میاندرود و دودانگه) و کهار
دهستان تشکیل شده اسیت و بیهعنیوان مرکیز اسیتان
مازنییدران و شهرسییتان سییار بییر سییر راه تجییارتی و


توریسییتی تهییران بییه سییواحل جنییو شییرقی دریییا 

مازندران و شهرستانها شما شرقی کشور قرار دارد
و بییهدلیییل موقةیییت سیاسییی -ادار دارا اهمیییت و
اعتبار تاصیی اسیت (درتشیندهلزرجیانی.)53 :1393،
شکل شمارة  ،2موقةیت استان مازندران و شهر سیار
را در تقسیمات کشور نشانمیدهد.

شکل  .2موقعیت شهر ساری در استان مازندران و تقسیمات کشوری
(منبر :استاندار مازندران )1389،

یافتههای پژوهش
توزیع فراواني شاخص مردم هوشمند
طب نتایجی که در جدو شیمارة  3نشیان داده شیده
است ،در شاتص مردم هوشمند بیشتری فراوانی گویة
او مربوطبه گزینة مخالفب ،بیشتری فراوانی گویه دوم

و کهارم مربوطبه گزینة موافقب ،بیشتری فراوانی گویة
سوم مربوطبه گزینة کامالً مخالفب است و نشانمیدهید
که شیاتص میردم هوشیمند در شیهر سیار ازلحیاظِ
میزان ساعات مطالةه در طو روز همینیی آمیوزش و
تدریک بهصورت آنالی در وضةیت مطووبی نیست.

جدول  .3جدول توزیع فراواني مؤلفة مردم هوشمند
شاتص
سباالت

کامالً مخالفب

مخالفب

موافقب

نظر ندارم

کامالً موافقب

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

 -1تةداد مراکز دانشیگاهی ،تةیداد افیراد تحصییل کیرده و
ساعات مطالةه در طو روز باالست.

81

21/1

126

32/8

16

4/2

106

27/6

55

14/3

 -2دسترسی به اینترنت در مدارس مناسب است.

43

11/2

70

18/2

28

7/3

156

40/6

87

22/7

 -3آموزش و تیدریک بیهصیورت الکترونیکیی و آنالیی در
وضةیت مطووبی است.

123

32

108

28/1

16

4/2

59

15/4

78

20/3

 -4تمایل و عالقة شیهروندان بیه اسیتفاده از فنّیاور هیا
هوشمند ،تحقی  ،توسةه و نوآور باالست.

69

18

96

25

17

4/4

128

33/3

74

19/3
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ارزیابی رابطة میان شهر هوشمند و کاهش مشکالت حملونقل عمومی در ....

فراوانی گویة ششب کامالً مخالفب است کیه ایی نتیایم
نشاندهنیدة مطویو بیودن وضیةیت شیاتص زنیدگی
هوشمند در رابطه با امنیت و همینی نامطوو بیودن
وضةیت شاتص زندگی هوشمند در زمینة گردشیگر
و امکانات فرهنگی ،مناز و نظام آموزشی است.

توزیع فراواني مؤلفة زندگي هوشمند
طب نتایجی که در جدو شیمارة  4نشیان داده شیده
اسییت ،بیشییتری فراوانییی گوی یة او مربییوطبییه کییامالً
مخالفب ،بیشتری فراوانیی گوییة دوم ،کهیارم و پینجب
مخالفب ،بیشتری فراوانی گویة سوم میوافقب ،بیشیتری

جدول  .4توزیع فراواني مؤلفة زندگي هوشمند
کامالً مخالفب

شاتص

نظر ندارم

مخالفب

کامالً موافقب

موافقب

سباالت

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

 -1امکانییات فرهنگییی ازقبیییل کتابخانییههییا الکترونیکییی،
نمایشگاهها کتا مجاز و غیره در وضةیت مناسبی است.

126

32/8

125

32/6

23

6

67

17/4

43

11/2

 -2ارائییة تییدمات بهداشییت و سییالمت و درمییان بییهصییورت
الکترونیکی و آنالی مطوو است.

23

6

177

64/1

24

6/3

49

12/8

110

28/6

 -3امنیت برا شهروندان که در فضا مجاز و الکترونیکیی و
که در فضا واقةی وجود دارد.

46

12

99

25/8

26

6/8

141

36/7

72

18/8

 -4کنتر و مدیریت کیفیت نظیام آمیوزشوپیرورش بیهصیورت
هوشمند صیورتمی گییرد و رضیایت میردم از سیسیتب آموزشیی
باالست.

55

14/3

130

33/9

23

6

111

28/9

65

16/9

 -5امکانات هوشمند گردشگر مانند تهیة بوییطهیا بیهصیورت
الکترونیکی ،آشنایی با مکیانهیا جیاا توریسیتی بیهصیورت
آنالی و غیره در وضةیت مطووبی است.

133

29/4

152

39/6

7

1/8

70

18/2

42

10/9

 -6اتوماسیییون و هوشییمندسییاز تانییههییا بییهصییورت مطوییو
صورتمیگیرد.

111

28/9

70

18/2

22

5/7

109

28/3

72

18/8
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سوم و کهارم گزینة مخالفممیباشد؛ بنابرای  ،شیاتص
محیط هوشمند در شهر سار در زمینة استفادة بهینه
از منابر انرژ  ،حفاظت از منابر زیستمحیطی حساس
و کاربرد انرژ ها تجدییدپیایر در وضیةیت مطویوبی
نمیباشد.

توزیع فراواني شاخص محیط هوشمند
طب نتایجی که در جدو شیمارة  5نشیان داده شیده
است ،در شاتص محییط هوشیمند بیشیتری فراوانیی
گویة او مربوطبه گزینیة میوافقب و بیشیتری فراوانیی
گویة دوم مربوطبه گزینة کامالً موافقب و در گوییههیا

جدول  .5توزیع فراواني مؤلفة محیط هوشمند
شاتص
سباالت

کامالً مخالفب

مخالفب

موافقب

نظر ندارم

کامالً موافقب

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

 -1از نورپرداز ها و روشیناییهیا هوشیمند و ابزارهیا
زیبایی بصر هوشیمند و الکترونیکیی بیهصیورت مطویو
استفاده شده است.

101

26/3

74

19/3

17

4/4

118

30/7

74

19/3

 -2اسییتفاده و کییاربرد انییرژ هییا جدییید و تجدیییدپییایر
بهصورت مطوو صورتمیگیرد.

128

33/3

92

24

17

4/4

55

14/3

92

24

 -3منابر طبیةی و مناط حساس زیستمحیطی بیهطیور
هوشمند مورد حفاظت و کنتر قرارمیگیرد.

70

18/2

131

34/1

21

5/5

78

20/3

84

21/9

 -4استفادة بهینه از منابر انرژ مانند آ  ،گیاز و بیر بیا
استفاده از فنّاور ها مدرن صورتمیگیرد.

84

21/9

135

35/2

24

6/3

72

18/8

69

18
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مربوطبه موافقب و گویهها سیوم و کهیارم مربیوطبیه

توزیع فراواني شاخص اقتصاد هوشمند
طب نتایجی که در جدو شیمارة  6نشیان داده شیده
است ،در شاتص اقتصاد هوشیمند ،بیشیتری فراوانیی
گویة او مربوطبه مخالفب و بیشتری فراوانی گویة دوم

گزینة کامالً مخالفممی باشید و نشیاندهنیدة وضیةیت
نامناسب شاتص اقتصاد هوشمند در شهر سار است.

جدول  .6توزیع فراواني مؤلفة اقتصاد هوشمند
شاتص

مخالفب

کامالً مخالفب

نظر ندارم

کامالً موافقب

موافقب

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

 -1شرکتهیا و مبسسیات بیی الموویی کیه در سیط جهیانی
فةالیت دارند ،هب ازنظر تةداد و هب ازنظر عموکرد در وضیةیت
مطوو هستند.

143

37/2

145

37/8

46

12

28

7/3

22

5/7

 -2امییور مییالی در مبسسییات تجییار و اقتصییاد بییهصییورت
هوشییمند و الکترونیکییی بییا اسییتفاده از کییامپیوتر و اینترنییت
مدیریت و اداره میشود.

87

22/7

108

28/1

10

2/6

117

30/5

62

16/1

 -3تخوفات اقتصیاد بیا اسیتفاده از سیسیتبهیا هوشیمند
فناور اطالعات و ارتباطات کنتر و پیگیر میشود.

176

45/83

129

33/59

9

2/34

39

10/15

31

8/07

 -4دسترسی شهروندان به فرصتها کار و اشیتغا مطویو
وجود دارد.

129

33/5

91

23/7

17

4/4

55

14/3

92

23/9

سباالت
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توزیع فراواني شاخص حکومت هوشمند
طب نتایجی که در جدو شیمارة  7نشیان داده شیده
است ،در شاتص حکومت هوشیمند بیشیتری فراوانیی
گویة او مربوطبه گزینیة مخیالفب و گوییههیا دوم و

سوم گزینة کامالً مخالفممیباشد و به ای مةناست کیه
وضةیت حکومت هوشمند در شهر سیار در وضیةیت
نامطووبی است.

جدول  .7جداول توزیع فراواني مؤلفة حکومت هوشمند
شاتص

کامالً مخالفب

مخالفب

موافقب

نظر ندارم

کامالً موافقب

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

 -1امکان مشارکت شهروندان بهصیورت الکترونیکیی و آنالیی
در تصمیبگیر ها سیاسی و حکومتی وجود دارد.

63

16/4

152

39/6

17

4/4

120

31/3

39

8/3

 -2نحوة حکمرانی دولت بهصورت هوشمند مناسب است.

122

31/8

103

26/8

19

4/9

75

19/5

65

16/9

 -3عموکرد و فةالیتها کارکنان دولت و دولتمردان بهصورت
هوشمند مورد کنتر قرار میگیرد.

112

29/16

107

27/86

18

4/69

111

28/90

36

9/37

سباالت
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توزیع فراواني شاخص پویایي هوشمند
طب نتایجی که در جدو شیمارة  8نشیان داده شیده
است ،بیشتری فراوانی گویة او  ،دوم و سوم مربوطبیه
گزینة موافقب و بیشتری فراوانی گویة کهارم ،پینجب و
ششب مربوطبه گزینة مخالفب و درنهاییت گوییة هفیتب
گزینة کامالً موافقممیباشد .نتایم بیانگر مطویو بیودن

شاتص پویایی هوشمند در شهر سار در زمینیههیا
کنتر ترافیک و دسترسی مناسب به وسایل حملونقل
عمومی با ظرفیت باال و ساتت پییادهروهیا و همینیی
دسترسی به فنّاور اطالعیات و ارتباطیاتمیباشید ،امیا
ازلحاظِ وسایل نقویة سبز و دوکرته و حملونقل ایم
در وضةیت نامطوو است.

31

ارزیابی رابطة میان شهر هوشمند و کاهش مشکالت حملونقل عمومی در ....
جدول  .8توزیع فراواني مؤلفة پویایي هوشمند
کامالً مخالفب

شاتص

نظر ندارم

مخالفب

کامالً موافقب

موافقب

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

 -1میزان دسترسی شهروندان به فنّاور ها هوشمند اطالعیات
و ارتباطات مانند دسترسی بیه  Wi-Fiدر سیط شیهر مطویو
است.

13

3/4

28

7/3

13

3/4

166

43/2

164

42/7

 -2امکان کنتیر ترافییک بیرا سیازمانهیا مربیوط ازطریی
سیستبها هوشمند وجود دارد.

37

9/6

85

22/1

16

4/2

175

45/6

71

18/5

 -3میزان دسترسی شهروندان به سیستبها حملونقل عمومی
با ظرفیت باال ازقبیل اتوبوس ،مینیبوس ،مترو و قطارها سیبک
شهر ( BRTو  )LRTمطوو است.

34

8/9

54

14/1

14

3/6

157

40/9

125

32/6

ایم یا حملونقل

108

28/1

116

30/2

16

4/2

97

25/3

47

12/2

 -5اقییدامات مربییوطبییه کییاهش گییرههییا ترافیکییی بییهوسیییوة
آسانساز گرافها شهر صورتمیگیرد.

78

20/3

109

28/4

11

2/9

103

26/8

83

21/6

 -6سیستبها هوشمند و مدرن ازقبیل کراغهیا راهنمیایی و
رانندگی هوشمند ،تابووها هوشمند پیامرسان یا  VMSدرحید
مطوو وجود دارد.

55

14/3

119

31

11

2/9

73

19

126

32/8

 -7اقدامات درجهتِ استفاده نکردن از وسایل نقویه و تشیوی بیه
پیادهرو  ،استفاده از امکانات مدرن در ساتت پیادهروها و غییره
بهصورت مطوو صورتمیگیرد.

70

18/2

105

27/3

19

4/9

79

20/6

111

28/9

سباالت

 -4میزان استفاده از وسایل نقویة غیرموتور
سبز ازقبیل دوکرته باالست.
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ارزیابي تفاوت میان مناطق مختلف شهر ازلحااظِ
معیار هوشمندی
آنالیز واریانک یکطرفة کروسکا والیک با استفاده از
رتبهها آزمون مفید برا بررسیییی تفیییاوت مییییان
گروههییا نمونییه مستقل از جامةة آمار میییباشیید .بییا
توجه به نتایم بهدست آمده از آزمون کروسکا والییک
در شهر سار که در جدو شمارة  9نشیان داده شیده
اسییت ،منطق یة  2بییاالتری میییانگی رتبییههییا مةییاد

 303/93و منطقة  3با  86/21پایی تری میانگی رتبه
را بی مناط سهگانة شهر سیار بیه تیود اتتصیاب
دادهاند .همینی با درجیة آزاد  2سیط مةنییدار
برا شهر سار مةاد  0/000بهدست آمده است کیه
پایی تر از  0/05است و ای نشاندهندة ای اسیت کیه
بییی منییاط سییهگانییة شییهر سییار ازلحییاظِ شییاتص
هوشمند تفاوت وجود دارد.

جدول  .9نتایج آزمون کروسکال والیس برای رتبهبندی مناطق شهر
سطح معنيداری

درجة آزادی ))df

اولویت

میانگین رتبهها

تعداد دادهها

مناطق

))Sig
0/000

شاخص هوشمندی
2

2

185/80

130

1

1

303/93

128

2

3

86/21

126

3
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سنجش سطح شاخص هوشمندی
کنمونها اگر حد باال و حید پیایی هیر
در آزمون  Tت 
دو مثبت باشند ،بدی مةنی است که مییانگی جامةیه
در مییورد آن متغیی یر بیییشتییر از مقییدار مییورد آزمییون

میباشد .همینی اگر اولی مثبت و دومی منفی باشید،
میانگی جامةیه تقریبیاً برابیر بیا مقیدار آزمیون اسیت.
همینی منفی بودن ای دو مقدار بدی مةنی است که
میانگی متغییر موردِنظر در جامةه کبتر از مقدار آزمون
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دارد .همینی حد باال ( )15/26و حد پایی (،)14/45

است و ای متغییرها در جامةة میورد بررسیی در سیط
پایینی قرار دارند .در ایی پیژوهش بیهمنظیور بررسیی
اینکه وضةیت هوشیمند در شیهر سیار از مییانگی
باالتر است یا نه ،از آزمون  Tتکنمونه ا استفاده شید
و تروجی ای آزمون در جدو شمارة  10نشانمیدهد
که سط مةنی دار کمتر از  0/05است و میان پاسی
نمونهها و میانگی فرضشده تفیاوت مةنیادار وجیود

هر دو مثبت بیه دسیت آمیده اسیت کیه نشیانمیدهید
میانگی جامةیة نمونیه از مییانگی فرضیی ( )3بیاالتر
است؛ یةنی وضةیت هوشمند در شیهر سیار ازنظیر
پاس دهندگان در وضةیت مطووبی است.

جدول  .10خروجي آزمون  Tتکنمونهای
Test Value = 3
95% Confidence Interval of the Difference
Lower
Upper
حد پایین
حد باال
15/26

مقدار میانگین=3

Mean Difference

)Sig. (2-tailed
سطح معنيداری

df
درجة آزادی

t

14/85

0/000

383

71/96

14/45

شاخص

هوشمند
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رتبهبندی شاخصهای شهر هوشمند
آزمون فریدم یک آزمیون ناپیارامتر  ،مةیاد آنیالیز
واریانک با اندازهها تکیرار کیه از آن بیرا مقایسیة
میانگی رتبهها در بی  kمتغییر اسیتفادهمیکنییب .در
ای پژوهش برا رتبهبند شاتصها هوشیمند از
آزمون فریدم استفاده شد .طب نتایم تروجی که در
جدو شمارة  11آورده شده است ،نتایم میانگی رتبة
شاتصها نشانمیدهد کیه پوییایی هوشیمند بیا ،4/21

رتبة او ؛ مردم هوشیمند بیا  ،3/99رتبیة دوم؛ محییط
هوشمند با  ،3/63رتبة سوم؛ زندگی هوشمند بیا ،3/61
رتبة کهیارم؛ حکومیت هوشیمند  ،3/52رتبیة پینجب و
درنهایت اقتصاد هوشمند با  2/04رتبة ششب و آتیر را
دارد .همینییی بییا درجیة آزاد  ،5سییط مةنیییدار
برا آزمون فریدم  0/000به دست آمید کیه از 0/05
کوککتر است که نشانمیدهد رابطه مةنادار است.

جدول  .11نتایج میانگین رتبههای آزمون فریدمن
سطح معنيداری

درجة آزادی

0/000

5

رتبهها

میانگین رتبهها

بیشترین

کمترین

میانگین

شاخصها

2

3/99

5

1/25

3/22

مردم هوشمند

4

3/61

8/70

1/50

3/05

زندگي هوشمند

3

3/63

5

1

3

محیط هوشمند

6

2/04

5

1

2/36

اقتصاد هوشمند

5

3/52

5

1

2/95

حکومت هوشمند

1

4/21

7/50

1/38

3/25

پویایي هوشمند
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ساانجش رابطااة میااان معیااار هوشاامندی و
ویژگيهای عمومي
ضریب همبستگی اتا بیرا ارزییابی مییزان همبسیتگی
میییان متغییرهییا اسییمی یییا فاصییوها مییورد اسییتفاده

قرارمی گیرد .در ای پژوهش برا انیدازهگییر رابطیة
میان مةیار هوشمند و ویژگییهیا عمیومی ازقبییل
س ی  ،جیینک ،تحصیییالت ،تصهییل و اشییتغا از ضییریب
همبستگی اتا استفاده شده است .همانطور کیه نتیایم
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حاصل از ضریب همبسیتگی اتیا در جیدو شیمارة 12
نشانمی دهد ،سط مةنیدار متغیییر جینک  0/014و
ضییریب آن  0/921اسییت کییه نشییانمیدهیید بیشییتری
ارتباط و همبستگی را با مةیار هوشیمند دارد .سیط
مةنیییدار متغییییر سیی  0/038و ضییریب آن 0/863
اسییت .سییط مةنیییدار متغیی یر تحصیییالت  0/029و
مقدار ضریب آن  0/875است .سط مةنیدار متغیییر

اشتغا  0/041و ضریب آن  0/866است .همانطور که
مالحظه می شود ،ضریب همبستگی متغییرهیا سی و
اشتغا تقریباً با یکدیگر برابر است و اتتالف ناکیز با
یکدیگر دارند .همینی نتایم نشانمیدهید کیه متغیییر
تصهل با سط مةنیدار بیاالتر از  0/05و مةیاد 0/2
نشانمیدهد که رابطة متغییر تصهل و شاتص هوشمند
مةنیدار نمیباشد.

جدول  .12نتایج ضریب همبستگي اتا بین شاخص هوشمندی و ویژگيهای عمومي
نتایج

سطح معنيداری

مقدار ضریب انا

0/014

0/921

جنک و مةیار هوشمند

0/038

0/863

س و مةیار هوشمند

0/029

0/875

تحصیالت و مةیار هوشمند

0/26

0/788

تصهل و مةیار هوشمند

0/041

0/866

اشتغا و مةیار هوشمند

(منبر :نگارندگان)1395 ،

ارزیابي ارتباط رضایتمندی شهروندان در استفاده
از حملونقل عمومي با شاخصهای شهر هوشمند
در ای ی پییژوهش بییرا ارزیییابی رابط یة میییان میییزان
رضییایتمند شییهروندان از حمییلونقییل عمییومی و
شییاتصهییا شییهر هوشییمند از آزمییون رگرسیییون
لجستیک استفاده شده است .رگرسیون لجستیک ییک
مد برآورد تجربی است که ارتباط میان مجموعها از
متغییرها مستقل و یک متغییر وابستة طبقهبند شده
را ارزیابیمی کند .نتایم آزمون رگرسییون لجسیتیک در
کند جدو تروجی نشان دادهمی شود .جدو شیمارة
 13نتایم مربیوطبیه لگیاریتب درسیتنمیایی و ضیریب
تةیی پیزودو (شیامل ضیریب تةییی کیاکک و نیل و
ضییریب تةیییی نیجییل کییرك) را نشییانمیدهیید .در
رگرسیون لجستیک ،کون محاسبة دقی مقدار ضیریب
تةیی دشوار است؛ بنابرای  ،از مقادیر آمارههیا فیو
برا ای کار اسیتفادهمیشیود تیا مشیخص شیود کیه

متغییرها مستقل توانستهاند تا که مییزان از وارییانک
متغییر وابسته را تبیی کنند .مقادیر آمارههیا ضیریب
تةیی پزودو بی ( )0تا ( )1نوسان دارد و هرکه مقدار
ای آمارهها به عدد ( )1نزدیکتر باشد ،نشانمیدهد که
نقییش متغییرهییا مسییتقل در تبیییی واریییانک متغیی یر
وابسته زیاد اسیت و بیرعکیک مقیادیر نزدییک بیه ()0
داللت بر نقش ضةیف متغییرها در ای امر دارد .با توجه
به جدو شمارة  16مالحظهمی شود که مقادیر هیر دو
آماره مربوط به ضریب تةییی پیزودو بیاال بیوده و ایی
نشانمیدهد کیه متغییرهیا مسیتقل از قیدرت تبییی
باالیی درتصوب وارییانک و تغیییرات متغیییر وابسیته
برتییوردار هسییتند .درواقییر ،متغییرهییا س ی  ،جیینک،
تحصیالت ،تصهل و اشیتغا توانسیتهانید بیی  50/9تیا
 77/9درصیید از تغییییرات رضییایتمند شییهروندان را
تبیی کنند.

جدول  .13خالصة مدل رگرسیون لجستیک
ضریب تعیین نیجل کرک

ضریب تعیین کاکس و نل

0/779

0/509
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لگاریتم درستنمایي
-2 Log likelihood
31/395

نتایج

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هفتم ،شماره  ،24پاییز 1396
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ای درصد برابر با  60/4است؛ یةنیی متغیرهیا سی ،

جدو شمارة  13ازطری ترسیب تیوافقی پاسی هیا در
طبقات مشاهده شده و میورد انتظیار ،عموکیرد مید و
قدرت تفکیک افراد در طبقات متغیر وابسته بیه پاسی
مورد انتظار در همان طبقه را نشانمی دهد .ای جیدو
میزان عموکرد پیش بینی پایر مد را ارزیابیمیکند
و درصد صحت پیش بینی پایر را نشیانمیدهید کیه

جیینک ،تحصیییالت ،تاهییل و اشییتغا  60درصیید از
تغیییییرات رضیییایتمند شیییهروندان از اسیییتفاده از
حملونقل عمومی را پیش بینیمیکنند .بنابراینمیتوان
گفییت میید از قییدرت پیییش بینییی پییایر مناسییبی
برتوردار است.

جدول شماره  :13ارزیابي عملکرد پیش بیني پذیری مدل رگرسیون لجستیک

پیش بیني شده
درصد صحت پیش

مشاهده شده

رضایتمندی

بیني

2

1

65/5

70

133

1

54/7

99

82

2

60/4

-

-

رضایتمندی
نتایج
درصد کل
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جدو شمارة  ،14مهبتیری جیدو در تفسییر نتیایم
مربوطبه مةنیدار و میزان تصثیر هر متغییر مستقل بیر
متغییر وابستهاست .در تفسییر نتیجیة آمیارة والید اگیر
مقیدار ایی آمیاره بییرا هیر متغیییر در سیط تطییا
کوککتر از  0/05مةنی دار باشد ،در آن صورتمی تیوان
نتیجه گرفت که وجود آن متغییر در مد مفید و اثر آن
مةنی دار است .برا پیبیردن بیه اینکیه کیدام ییک از
متغییرها بر متغییر وابسته تصثیر آمار مةنیدار دارنید،
از آمارة والید ( )Waldاسیتفادهمی شیود .بیا توجیه بیه
تروجیها بهدست آمده ،متغییر س  3با مقیدار والید
 0/02و اشتغا با والد کمتر از ،0/05میی تیوان نتیجیه
گرفت که ایی دو متغیییر (سی و اشیتغا ) نسیبت بیه
متغییرها دیگیر بیشیتری تیصثیر آمیار را بیر متغیییر
رضایتمند شهروندان از حملو نقیل عمیومی دارنید و
مةنی دار هستند .برا پیبردن به میزان تصثیر هریک از
ای متغییرها بر رضایتمند شهروندان ،از آمارة نسیبت
بخیتهیا ) Exp (Bاسیتفادهمیشیود .طبی تروجیی

به دست آمده در ستون آتر جیدو شیمارة  ،8نسیبت
بختها در متغیییر تحصییالت بیاالتر از  1اسیت و ایی
نشانمی دهید کیه از مییان همیة متغیییرهیا مسیتقل،
تحصیییالت بییا  1/37بیشییتری تییصثیر را دارد و بییدی
مةناست که هرکه سط تحصیالت افیراد بیاالتر بیرود،
میزان رضایتمند شهروندان از حملو نقل عمیومی در
شهر سار نیز باالترمیرود .متغیییر بةید کیه بةید از
تحصیالت بیشتری تصثیر را بر میزان رضایتمند دارد،
س با مقدار  1/35است که نشیانمیدهید هرکیه سی
افیییراد بیییاالترمیرود ،مییییزان رضیییایتمند آنهیییا از
حمییلونقییل عمییومی در شییهر بییاالترمیرود .سییومی
متغییر که بیشتری تیصثیر را بیر مییزان رضیایتمند
شهروندان دارد ،متغییر اشتغا با مقدار  1/05است؛ امیا
نسبت بختها در دو متغییر جینک و تصهیل کمتیر از 1
است و به ای مةناست که نسبت به متغییرهیا دیگیر،
در رضایتمند شهروندان از حمل و نقل عمیومی تیصثیر
کمتر دارند و یا تصثیر کندانی ندارند.
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جدول .14خروجي نهایي آزمون رگرسیون لجستیک دو وجهي

نسبت بختها

درجة آزادی

والد

خطای

ضریب تأثیر

Exp B

df

wald

استاندارد

استاندارد

S.E

نشده B

0/77

1

1/18

0/24

0/26

جنس

1/35

1

0/02

0/34

0/30

سن

1/37

1

0/71

0/37

0/31

تحصیالت

1/05

1

1/28

0/27

0/21

تأهل

0/85

1

0/04

0/79

0/15

اشتغال

متغیّرها
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نتیجهگیری
محیط شهر امروز شرایط پیییده و پویایی دارد که
ای موضوع اهمیت بیه کیارگیر فنّیاور هیا نیوی و
کارآمد را در شهرها امروز غیرقابل انکارمیکنید .در
شهر سار موقةییت جغرافییایی ،شیرایط اجتمیاعی و
اقتصیاد موجییب افییزایش نقیش شییهر و مةییابر آن در
ترافیک و جابهجایی در اسیتان مازنیدران شیده اسیت.
پژوهش حاضر در ابتدا به بررسیی شیاتصهیا شیهر
هوشییمند پرداتتییه اسییت و سییپک بییا اسییتفاده از
آزمونها آمار  ،موضوع پژوهش را مورد بررسی قیرار
داده اسییت .بییا اسییتفاده از آزمییون کروسییکا والیییک،
مناط سه گانة شیهر سیار را ازلحیاظِ برتیوردار از
شاتصها شهر هوشمند مورد ارزیابی قرار داده است
و نتایم حاکی از آنمیباشد کیه مییان منیاط مختویف
شییهر سییار ازلحییاظِ برتییوردار از شییاتصهییا
هوشمند تفاوت وجود دارد .بدی صورت کیه منطقیة
 2برتوردارتری و منطقة  3محرومتری منطقه ازلحاظِ
برتوردار از شاتصها هوشمندیمی باشد .بیا توجیه
به نیابرابر در شیاتصهیا شیهر هوشیمند ،منیاط
محروم باید در اولویت نخست برنامهریزان شهر باشید
و مناطقی که در وضةیت مناسیبتیر قیرار دارنید ،در
اولویت بةد قرار گیرند.
همینیییی در پیییژوهش حاضیییر بیییرا رتبیییهبنییید
شاتصها شهر هوشمند از آزمون فرییدم اسیتفاده
شد که نتایم نشانمی دهد پوییایی هوشیمند رتبیة او ،

مردم هوشمند رتبة دوم ،محیط هوشیمند رتبیة سیوم،
زندگی هوشمند رتبة کهارم ،حکومیت هوشیمند رتبیة
پنجب و درنهایت اقتصاد هوشمند رتبة ششیب و آتیر را
دارد .همینی سط مةنی دار برا آزمیون فرییدم
نشانمی دهد ،رابطة میان شاتصهیا مةنیادار اسیت .بیا
توجه بیه نتیایم حاصیل از ایی روش ،در شیهر سیار
شییاتص پویییایی هوشییمند کییه فنّییاور اطالعییات و
ارتباطییات و سیسییتبهییا حمییلونقییل هوشییمند را
شییامومیشییود ،در وضییةیت مطوییو تییر نسییبتبییه
شاتصها دیگر قرار دارد و از میان  6شیاتص ،رتبیة
او را به تود اتتصاب داده است؛ اما شاتص اقتصیاد
هوشمند و شاتص حکومت هوشمند در شهر سار در
وضةیت مناسبی نیستند و لزوم بر ارتقاء ای شاتصها
در سط شهر وجود دارد.
برا ارزیابی رابطة میان شاتص هوشمند و اطالعات
توصیییفی ازقبیییل س ی  ،جیینک ،تحصیییالت ،تصهییل و
اشتغا  ،از ضریب همبستگی اتیا اسیتفاده شیده اسیت.
تروجی به دست آمده نشانمی دهد میان سی  ،جینک،
تحصیییالت و اشییتغا افییراد پاس ی دهنییده و شییاتص
هوشمند همبستگی وجود دارد؛ اما میان تصهل افیراد
و شاتص هوشمند رابطه ا وجیود نیدارد و بیه ایی
مةناست که مجرد ییا متصهیل بیودن افیراد تیصثیر در
برتوردار آنها از شاتص هوشمند ندارد.
بهمنظور بررسی رابطة میان رضایتمند شیهروندان در
استفاده از حملونقل عمومی شهر سار و شاتصها
هوشمند  ،از روش رگرسیون لجستیک استفاده شید و
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نتایم نشانمیدهد که س و اشتغا نسبتبه متغییرها
دیگر بیشتری تیصثیر را بیر رضیایتمند شیهروندان از
حمل و نقل عمومی دارنید .بیدی مةناسیت کیه هرکیه
سط تحصیالت افراد باالتر بیرود ،مییزان رضیایتمند
شهروندان از حملو نقیل عمیومی در شیهر سیار نییز
باالترمیرود .متغییر بةد که بةد از تحصیالت بیشتری
تیصثیر را بیر مییزان رضیایتمند دارد ،سی اسیت کیه
نشییانمیدهیید هرکییه سی افییراد بییاالترمیرود ،میییزان
رضییایتمند آنهییا از حمییلونقییل عمییومی در شییهر
باالترمی رود .سومی متغییر که بیشتری تیصثیر را بیر
میییزان رضییایتمند شییهروندان دارد ،متغیی یر اشییتغا
اسیت؛ امییا دو متغیییر جینک و تصهییل بیر رضییایتمند
شهروندان از حملونقل عمومی تصثیر کندانی ندارند.
برا سنجش سط شاتص هوشمند در شهر سیار
از آزمییون Tتییکنمونییها اسییتفاده شیید و نتییایم
نشاندهندة ای است که میان پاس نمونهها و میانگی
فرضشده تفاوت مةنادار وجیود دارد .همینیی حید
بییاال ( )15/26و حیید پییایی ( )14/45هییر دو مثبییت
به دست آمده است که نشیانمی دهید مییانگی جامةیة
نمونه از میانگی فرضی ( )3باالتر اسیت؛ یةنیی سیط
شاتص هوشمند در شیهر سیار از مییانگی بیاالتر
اسییت و وضییةیت هوشییمند در شییهر سییار ازنظییر
پاس دهندگان در وضةیت مطووبی است .بیا توجیه بیه
اهمیت موضوع ایجاد شهر هوشیمند در کیالنشیهرها،
انتظیارمیرود بیا توجییه بیه وضییةیت مطویو شییاتص
هوشمند در شهر سار و وجود زمینیههیا الزم ،از
سو مدیران شیهر تیالشهیا گسیتردها در ایی
رابطه صورت گیرد.
شییهردار و سییازمان حمییلونقییل و ترافیییک ،اییی
سییازمانهییا درجه یتِ هوشییمندسییاز شییهر و کییاهش
مشکالت حملونقل عمومی اقداماتی انجیام دادنید کیه
یکی از ای اقدامات ،کنتر هوشمند و هوشمندسیاز
زیرساتتها شهر است که اولی مورد در ای زمینیه،
قراردادن سنسیورها کیراغهیا راهنمیایی راننیدگی
هوشییمند در تیابییان پرتییردد شییهر اسییت .مییورد دوم
تابووهییا  VMSیییا تابووهییا هوشییمند پیییام متغیی یر
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هستند که بهطور محدود در بةضی از تیابانها شیهر

سار وجود دارد و سازمان درصیدد اسیت تیا در سیا
آینده تةداد بسیار زیاد از تیابانها شهر مجهیز بیه
تابووها  VMSو کراغها هوشمند شیوند .در رابطیه
با کنتر و نظارت بر سیسیتب حمیلونقیل ،بیه تیازگی
مرکز کنتر ترافیک شهردار سار تصسیک شید کیه
بهطور هوشمند به بررسی رونید حمیلونقیل در سیط
شهرمی پردازد .ازجموه اقدامات ایی مرکیز ،اسیتفاده از
دوربی ها هوشمند تخوفیا یا دوربی هیا کنتیر
نظارتی است و قرار است تا پایان سیا  1395بیهطیور
کامییل در تمییام سییط شییهر گسییترش داده شییود و
زیرسییاتتهییا آن نیییز درحییا آمییادهشییدن اسییت.
همینی  ،درحا حاضر تمام تاکسیهیا و اتوبیوسهیا
شهر سار بهطورکامل مجهز به کارتها هوشمند ییا
سار کارت هستند و تمام اتوبوسها شهر سیار بیه
سیستب  GPSمتصومی باشند .امیید اسیت کیه در طیی
سا ها آینده ،در شهر سار با بهکارگیر روشهیا
نوی و هوشمندساز زیرساتتها شهر  ،مشیکالت
و محدودیتها موجود در زمینة حملونقیل ،بیهوییژه
حملونقل عمومی تا حد زیاد رفر شود .همینیی بیا
توجه به تفاوتها موجیود در سیط شیهر سیار در
برتوردار از شاتصها شهر هوشمند و تفاوت میان
مةیارها شهر هوشمند و نامطوو بودن وضةیت برتی
از مةیارها در ای شیهر ،درجهیتِ بهبیود و ارتقیاء ایی
وضةیت باید از سو مسئوالن شیهر اقیداماتی میبثر
صورت گیرد و برا تبدیلشدن شهر سیار بیهعنیوان
شهر هوشیمند در اییران بایید مةیارهیا و اصیو شیهر
هوشمند بهعنوان راهبرد اصوی مورد توجه قرار گیرد.
ارائة پیشنهادها
با توجه به یافتهها تحقی و درجهتِ بهبیود عموکیرد
سیستب حمیلو نقیل عمیومی شیهر سیار مییتیوانیب
پیشنهادها کاربرد زیر را ارائه دهیب:
 -1تشوی شهروندان به اسیتفاده از کیارتهیا کراییة
هوشمند (سار کارت) بیهجیا اسیتفاده از پیو نقید

ارزیابی رابطة میان شهر هوشمند و کاهش مشکالت حملونقل عمومی در ....

درجهییتِ هوشییمندسییاز حمییلونقییل عمییومی و
فرهنگساز در ای زمینه.
 -2تصکید بر آشنایی هرکه بیشتر شهروندان و میدیران
شییهر بییا اصییو و شییاتصهییا شییهر هوشییمند و
آگاهسیاز میردم در ایی زمینیه ازطریی رسیانههیا
عمومی.
 -3ایجاد طر ترافیکی در تیابیانهیا پرتیردد شیهر
سییار ماننیید :تیابییان فرهنییگ ،انقییال  ،قییارن کییه
کاربر ها مسکونی ،تجیار  ،ادار و درمیانی دارنید،
جاذ سفر هستند و مشکالت ترافیکی عدیدها دارند.
 -4افزایش سط پیادهرو و کیاهش سیط سیوارهرو در
تیابانها و محورها پرتردد و شووغ درجهیتِ ترغییب
شهروندان به استفاده از تطوط پیادهرو ،بهتصیوب در
تیابانها پرتردد شهر.
 -5ایجاد ساتتوسازهایی با کاربر ترکیبی (اتیتالط
کاربر ) در مقیاس مناسب.
 -6ایجاد مشو هایی برا کمک به اجرا پروژة شیهر
هوشییمند در سییار در زمینییههییا حمییلونقییل،
گردشگر  ،اقتصاد ،اینترنت و . ...
پیشنهادهایي برای تحقیقات آتي
-1ارزیابی عموکرد طیر جیامر کنتیر ترافییک شیهر
سار درجهتِ کاهش مشکالت حملونقل.
 -2بررسیییی رضیییایتمند شیییهروندان از وضیییةیت
حملونقل عمومی در شهر سار .
-3ارزیابی عموکرد شهر سار درجهتِ تبدیلشیدن بیه
شهر هوشمند بهعنوان پروژة پایووت کشور.
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