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ABSTRACT 

 

Objective: Today, the perform of the smart city as a famous paradigm in the world in order to 

get rid of the growing problems and complexities caused by widespread urbanization, is more 

important than ever Therefore, the present study, in order to use the theory of chaos in the 

framework of the paradigm of complexity and to understand the current complex conditions of 

the metropolis of Ahvaz in order to achieve a smart city in this metropolis did research. 

Methods: The present article is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in 

terms of method. The data collection tool is a researcher-made electronic questionnaire based 

on a five-point Likert scale; In order to analyze the data, mean statistical tests, one-sample t-

test and Friedman ranking were used using SPSS software. The statistical population of the 

study is experts working in the executive apparatus involved in the urban area of Ahvaz. The 

statistical sample of this study is 380 samples that were selected by snowball sampling and 

supervised network. 

Results, chaos theory prevails in the metropolis and due to extreme weakness in the self-

organizing balance component on the one hand and high power in three chaotic components 

of nonlinear effect, butterfly effect and unknown fascinates, the rule of chaos theory It is a 

serious obstacle to the realization of a smart city in the metropolis of Ahvaz.  

Conclusion: Therefore, strengthening the power of organization in the metropolis of Ahvaz is 

of strategic importance. 
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 اهواز از منظر نظریۀ آشوب شهرکالنتدقیقی بر موانع تحقق شهر هوشمند در 
 

 c انیسجادمهیار  ، bپوراحمد احمد ، 1 و aیروزیفمحمدعلی 

 
a رانیا ،اهواز ،شهید چمران اهوازدانشگاه ریزی شهری، استاد جغرافیا و برنامه. 
b رانیا ،تهران ،تهران دانشگاه ریزی شهری،جغرافیا و برنامه استاد. 
c  شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. ریزیبرنامهدانشجوی دکتری جغرافیا و 

  چکیده

رهایی از مشکالت و  منظوربهپارادایمی مطرح در سطح جهان  عنوانبهامروزه، تحقق شهر هوشمند تبیین موضوع: 

از  یریگبهره منظوربه. پژوهش حاضر نیز، باشدیممطرح  شیازپشیبگسترده، روزافزون ناشی از شهرنشینی  هایپیچیدگی
اهواز در راستای تحقق شهر هوشمند در  شهرکالننظریۀ آشوب در چارچوب پارادایم پیچیدگی و درک شرایط پیچیدۀ کنونی 

 به تحقیق پرداخت. شهرکالناین 

الکترونیکی  نامهپرسش، هادادهابزار گردآوری.باشدیم یلیتحل - یفیو از نظر روش توص یمقاله حاضر از نظر هدف کاربرد روش:

تک  tآماری میانگین،  هایآزمونها از داده وتحلیلتجزیهدر جهت که  دباشای لیکرت میحقق ساخته مبتنی بر طیف پنج درجهم
بهره گرفته شده است. جامعۀ آماری پژوهش کارشناسان شاغل در  spss افزارنرمفریدمن با استفاده از  بندیرتبهو  اینمونه

 گیرینمونهنمونه است که با روش  380. نمونۀ آماری این پژوهش، باشندمیاجرایی دخیل در حیطۀ شهری اهواز  یهادستگاه
  نظارت شده انتخاب گردیدند. ایشبکهگلوله برفی و 

 بخشتعادل مؤلفهحاکمیت داشته و به سبب ضعف مفرط در  شهرکالنهای تحقیق، نظریۀ آشوب در بر اساس یافته: هایافته

ناشناس، حاکمیت  هایکنندهمجذوبای و پروانهآشوبناک اثر غیرخطی، اثر  مؤلفهباال در سه  و توان سویکخودسازماندهی از 
 باشد. اهواز می شهرکالنشهر هوشمند در  نظریۀ آشوب مانعی جدی در راستای تحقق

 بخشتعادل مؤلفهارتقای  یبرا قیدق یزیربرنامه ،اهواز شهرکالنمدیریت بهینۀ استقرار شهر هوشمند در جهت  نیبنابرا نتایج:

ناشناس و ضرورت  هایکنندهمجذوبای و آشوبناک اثر غیرخطی، اثر پروانه مؤلفهخودسازماندهی در مقابل شناخت دقیق از سه 
 دارد.

  .شهر اهواز نظریۀ آشوب، خودسازماندهی، ،شهر هوشمند، نظریۀ پیچیدگیها: کلیدواژه
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 مقدمه
ها، سکونت داشته باشند. میلیارد نفر، در شهرهای جهان و مناطق پیرامون آن 6، بیش از 2050تا سال  کهرود انتظار می

: 1397 رضوی زاده و مفیدی،) شهرسازی مرتبط با آن فرایندنواحی شهری و  سویبهاین روند رو به افزایش هجوم مردم 
تعادل شهرها را به سقوط کشانده، بلکه دستیابی  تنهانهشده و شرایطی را به وجود آورده که  نظمیبیمنجر به آشفتگی و ( 9

شهری در سراسر جهان  یزانربرنامهاممکن ساخته است. در نتیجه های کنونی اداره و توسعه شهری نبه پایداری را با روش
پاسخگویی  منظوربه 21ن هایی را برای توسعه شهرهای قرابعاد شهرنشینی، مدل یتمامبهکوشند تا با نگاهی یکپارچه می

های کنونی شهرها در ها و انتظارات جدید دنیای امروز توسعه دهند. یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالشبه خواست
های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. ست که در طول سالشهری، توسعه شهر هوشمند ا ریزیبرنامهعرصه 

شهری است  ریزیبرنامهمحور تحول و توسعه هزاره مطرح شده و به معنای گشایش مفاهیمی نو در  عنوانبهشهر هوشمند 
 (.5: 1397 ران،)پوراحمد و همکا کندشهری با هم ترکیب می مشکالت های جهان واقعی و مجازی را برای حلکه قابلیت

و پیشرفت علوم کامپیوتر،  سویکهای انسانی از های اقلیمی و بحران، آشفتگیمحیطیزیستهای از سوی دیگر، بحران
 بنامند« قرن پیچیدگی»پردازان، قرن بیست و یکم را دیگر سبب شده است تا بیشتر نظریهریاضی و فیزیک از سوی 

 2000و فیلسوف نامدار در ژانویه  یزیکدانف، «استفان هاوکینگ»در این راستا، (. 9:1397حاتمی نژاد و بهبودی مقدم،)
 (.10: )همان« کنم قرن بعدی قرن پیچیدگی استفکر می»میالدی بیان نمود که: 

کردند، ریزان تصور می، برنامهترپیشهای شهری نیز، بسیار بیش از آنچه، نین فضایی، رفتار و پویایی سیستمدر چ
های محدود ها و قابلیتبه توانایی غالباًتر شده است، ریزی هر چه به زمان کنونی نزدیک، سنت برنامهروینازا. اندیچیدهپ

عقالنیت »به « عقالنیت فنی»خود در دستیابی به حفظ و بهبود محیطی و کیفیت فضایی، آگاهی یافته است. گذار از 
ریزی شهری با چالش اندیشه ر این موضوع است. امروزه، برنامهب یدیمؤریزی، در نظریۀ برنامه« تحلیل قدرت»و  «ارتباطی

نا های های عقالنیت ارتباطی با ویژگیساوی و قطعیت از یک سو، و موقعیتعقالنیت فنی بر پایۀ ثبات، یکنواختی، ت
و... از سوی دیگر،  زاییافهم، بینیپیش، آشوب، انشعابی، عدم قطعیت، عدم قابلیت غیرخطی، ناهمگنی، نواختییک

 (.11: 1394 شورچه،) رویاروست
ستمدیگرعبارتبه سی شهرها  ستند. دیدگاه ،  شهر  انگارانۀسادههایی پیچیده ه ساده، با  عنوانبهدرک  یک مجموعۀ 

ت در شهر در جهت نامناسبی پیش شود. در نتیجه، مداخالعدم شناخت درست از ماهیت شهر می ساده، سبب هایحلراه
سیبمی سرود که در نهایت چیزی جز آ ست که از منظر در شت؛ بنابراین الزم ا ها به آن تیهای بزرگ مقیاس نخواهد دا

شود، کمک  بینیپیشیرقابلغکن است دچار آشفتگی یک پدیدۀ پیچیده که هر لحظه مم مثابۀبهنگریست. نگاه به شهر، 
ـــازمان کند که بتوانمی  مطلوب هدایت نمود یوســـوســـمته را به نحو مناســـبی به داین کل بزرگ پیچیده و خودس

 (.16: 1397 سالینگاروس،)
ریزی شهری، ، در سطح کالن برنامهیطورکلبه های شهریهای سیستمرای رسیدن به درک نوین از پویاییلذا، ب

که حرکت در راستای در این راستا، از آن جایی و  های پیچیدگی و آشوب به طور مرتب در حال تکامل بوده استنظریه
گردد؛ لذا ضرورت دارد که ای محتوم قلمداد میتجربیات موفق جهانی، آینده بهباتوجهاستقرار شهرهای هوشمند در کشور، 

اهواز به لحاظ تبدیل به  شهرکالندر ارتباط با شهرهای هوشمند آیندۀ کشور، وضعیت کنونی شهرهای کشور و از جمله 
یۀ پیچیدگی و در این چهارچوب نظریۀ آشوب مورد واکاوی قرار گیرد؛ تا در صورت وجود شهری هوشمند از منظر نظر

 سویبهآمیز این موانع، مسیر بر تبدیل موفقیتها و ارائۀ راهبردها و راهکارهای حل موانعی در این راستا، با شناسایی آن
 شهرهایی هوشمند در کشور هموار گردد.
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شهر جنوب غربی کشور،  ترینبزرگو صنعتی خوزستان و  یزخنفت سیاسی استان مرزی، - یاهواز، مرکز ادار شهرکالن
در بستری از اقتصاد سیاسی  ،پیرامون -ز متکی بر نفت و مبتنی بر مرک یمحصولتکنیز، در کشوری با نظامی متمرکز، 

اهواز پیچیده  شهرکالن که اساساً ماندای، جای شک باقی نمیدر چنین عرصهکه  پیچیدۀ مبتنی بر نفت گسترده شده است
های خاص رافیای اجتماعی شهر، دارای ویژگی، به لحاظ اجتماعی و از دیدگاه جغشهرکالناین  که، آن یژهوبه؛ باشدیم

 موردتوجه شهرکالنهوشمندسازی این  فرایندباید در این واقعیت میکه  باشدیمدارد؛ اقوام متنوعی که در این راستا وجود 
 -د ه به اهم آن اشاره گردیک - شهرکالناین  هایپیچیدگیهای خاص و ویژگی بهباتوجه، دیگرعبارتبهقرار گیرد.  خاص

از منظر انگارۀ نوین پیچیدگی و در این چهارچوب، نظریۀ آشوب مورد واکاوی  شهرکالناین  یهوشمندسازالزم است که 
 غالباًاست؛  یافتهانجاماهواز  شهرکالنهایی که تاکنون در راستای هوشمندسازی رد. اما مسئله این است که فعالیتقرار گی

ها اغلب در عمل، به موفقیت ؛ لذا این فعالیتاستگرا، صورت پذیرفته و تقلیل انگارانهسادهبا نگاهی  در محورهای فنی و
( و 1396) جمهورییاسترای استراتژیک هدو گزارش اخیر معتبر مرکز بررسی بر طبق که؛ شاهد این ندامنجر نگردیده

پایدار  یاتوسعهبه  یابیدستاهواز در راستای  شهرکالن(، شرایط محیطی 1397ایران ) پژوهییندهآگزارش پژوهش ملی 
؛ باشدیمبا مشکالتی چون ریزگردها، آب، فاضالب، حکمرانی، بیکاری و غیره مواجه  شهرکالنمناسب نبوده و این 

 ها، تعبیر به ابرچالش گردیده است.ها، از آناین گزارش مشکالتی که در
زیر و واکاوی  یهاسؤاللذا، این پژوهش به سبب اهمیت موضوع، با تبعیت از انگارۀ پیچیدگی؛ به هدف پاسخگویی به 

اهواز از منظر معیارهای نظریۀ آشوب؛ و در واقع درک بهتر شرایط پیچیده کنونی  شهرکالنموانع تحقق شهر هوشمند در 
تبدیل به شهری هوشمند، در چارچوب نظریۀ نوین آشوب؛ و در نتیجه ارائۀ راهکارهایی به  اندازچشمبا  شهرکالناین 

 تحقیق پرداخت.
بدیل اهواز به شهری هوشمند، نظریۀ آشوب در این ت اندازچشماهواز؛ و با  شهرکالنشرایط کنونی  بهباتوجهآیا، ( 1
 حاکمیت دارد؟ شهرکالن
 اهواز است؟ شهرکالن( آیا حاکمیت نظریۀ آشوب، مانعی در تحقق شهر هوشمند در 2

س ستفادۀ کاربردی از نظریۀ آشوب در را هرها ش گونهیناریزی تای تحقق شهرهای هوشمند و برنامهدر کل، تاکنون، ا
هایی به آن گردیده است. در ایران و نجام پذیرفته و در واقع اشارهوب نهادی و حکمروایی، به شکل محدود، اتنها در چارچ

نوآوری این پژوهش،  ؛ لذا، انجام نیافته استالذکرفوقهای پژوهش، تاکنون، تحقیقی با ویژگی در منطقه مورد مطالعۀ این
از اهو شهرکالنمعیارهای نظریۀ آشوب با پویایی در بستر پیچیدۀ  توجه به پیچیدگی در تحقق شهرهای هوشمند و ارتباط

 باشد.در راستای تحقق شهر هوشمند می

 پیشینۀ نظری 
 فرهنگی، اجتماعی، مختلف هایعرصه در دانش و اطالعات نقش و شد اطالعات عصر وارد بشری جامعه 1980 دهه از

 فناوری، و ارتباطات اطالعات، مانند مفاهیمی یافت؛ و افزایش المللیبین و ملی محلی، سطوح در اقتصادی؛ و سیاسی
 گردید پیشین رایج مفاهیم جایگزین ،محوردانش توسعه در کلیدی مفاهیم عنوانبه اطالعاتی و سواد کارآفرینی و نوآوری

 اند.شهرهای هوشمند طرح گردیده ارتباطیندرا(؛ و 154: 1397 مقدم، بهبود و نژادحاتمی)
های گوناگونی آن متخصصان متعددی از رشته ایرشتهینببه خاصیت  بناکه  است یچندبعدشهر هوشمند یک پدیدۀ 
 تمرکز مشخصی از شهر هوشمند مرزهای روی پژوهشگران متنوعی بر که ، مادامیین؛ بنابرادر حال کار بر روی آن هستند

 Gil-Garcia) باشد  داشته وجود هوشمند هست، شهر یک حقیقتاً که آنچه درباره اجماع عدم یک رسدمی نظر به اندیافته

et al, 2016) (Hilton & Marsh, 2015: 1). هایراه از که شهرهایی با روشنی تعاریفی هایپوشانیهم اما محققان 
 شهر به (،2012) همکاران و چورابی برای مثال، .((Chourabi et al, 2012اندیافته ،اندشده کشیده تصویر به شمارییب
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 حکومت برای شانتوانایی نظیر خصوصیاتی، از تنوعی یک روی بر خالق بودن یا دیجیتال بودن، باهوش عنوانبه هوشمند
 هوشمند شهرهای که به محققانی کار همچنین، قلمروی .اندنمودهاشاره  ITساختار  زیر نفوذ باقدرت و (نفعانیذ )روابط

 ,Gil-Garcia) است بوده گسترش حال در دارند، توجه هایشانتکنولوژی و اطالعات یکپارچگی برای توانایی عنوانبه

& Aldama Nalda, 2013) .نقاط عنوانهوشمند بهکارآفرینی در شهرهای  و نوآوری روی دیگر بر یاعده همچنین 
بستگی  ،یروشنبه تعاریف شهر هوشمند،رسد، با این اوصاف، به نظر می .(Paskaleva, 2011) اندیافته تمرکز تریمرکز

 که ایینهزم معنی است: بدان این باشد. داشته اند،گردیده واقع بررسی مورد شهرها ها،آن میان در که هاییلنز و هابه زمینه
 ,Neirotti et al) دارد اصلی مشکالت با شهر مقابله چگونگی به بستگی شود، شناخته «هوشمند» تواند،می شهر یک

2014). 
 چیزهای «شهر هوشمند»اصطالح  ندارد. در واقع، وجود هوشمند شهر از ایشده پذیرفته سراسری تعریف هیچ بنابراین،

 به کشوری از و شهری، به شهری از بنابراین، هوشمند، شهر یسازمفهوم کند.می تعریف مختلف برای مردم مختلفی را
 Ministry) تاس متفاوت شهر ساکنان یهاو جنجال منابع اصالح، و تغییر تمایالت به توسعه، سطح به وابسته کشوری،

of Urban Development of India, 2015: 5( ؛)Merline & Vimalathihan, 2017: 263).  اما در کل
شمند که از جامعیت  توانیم شهر هو سبتاًبر این تعریف از  س ن ست تأمنا شتری برخوردار ا  شهرکید نمود: ب و پذیرش بی

ست هوشمند، شهری )خالقیت،  مردم افزاری(،سخت و افزارینرم های)زیرساخت تکنولوژی بنیادی عوامل بهباتوجه که ا
ست نهادها و هاسازمان و آموزش( تنوع و سیا سانی اجتماعی، هایسرمایه روی بر دولت( و ) ساخت و ان سرمایه هازیر
 .(Caragliu et al, 2009) بخشدیم را ارتقاء زندگی کیفیت مشارکتی حکومت طریق از و نمایدمی گذاری

 یچندبعدهای دهد، شهرهای هوشمند سیستمها نشان میبررسی وتحلیلتجزیهاره شد، نیز اش ترپیشهمان گونه که 
ری از ابعاد اند. بسیاد، اهمیت ابعاد دیگر را رد نکردهانبیشتر بر یک بعد خاص تمرکز کرده که ییهاچارچوبهستند و حتی 

دارند. از دیدگاه کلی،  یپوشانهمبا هم  غالباً در مفاهیم اولیه توسط محققین مختلف پیشنهاد شده است،  کهو عناصری 
(، از جامعیت بیشتری 1 شماره)شکل « اقتصاد، مردم، زندگی، حکمروایی، محیط و تحرک هوشمند»: گانۀششعوامل 

 (.17: 1397 زاده و مفیدی،رضوی) دهندیمابعاد نظری محققین دیگر را نیز پوشش  ینوعبهبرخوردارند و 
 

 
 شهر هوشمند )استخراج و ترسیم: نگارندگان( یهامؤلفه -1شکل 
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 یهاقسمتجبری که از  صورتبه، در دائره المعارف التین «پیچیده»واژۀ  کهاست  ذکرقابلدر ارتباط با نظریۀ پیچیدگی 
 نامۀلغتساخته شده و مشکل برای فهم باشد، تعریف شده است. در زبان فارسی، از دیدگاه نسخۀ برخط  همبهمتصلزیاد 

در سخن به معنای ابهام، غامض و روشن نبودن آن مطرح شده و خود واژۀ پیچیده به معنای خمیده، « پیچیدگی»دهخدا، 
 پیوستن آمده است. بهمفهوم مشکل کردن و به « پیچیده کردن»درنوردیده و مشکل، بیان شده است و 

؛ این کنندیمسیستم پیچیده، سیستمی است که اجزاء و عوامل گوناگون دارد که هر یک از آنها نقش معینی را ایفاء 
؛ عوامل این سیستم و همچنین طبقات و مراتب آنها، به انواع و اندیافتهسازماندرونی خاصی  یبندطبقهعوامل بنا بر 

پیچیده، ارتباطات بسیار پیچیده و گوناگون  هاییستمسو رابطه دارند و به همین سبب در  یوندپهمگوناگون با  یهاشکل
و  گیرندیمیک سیستم پیچیده به شکل و نوع خاصی صورت  دهندهیلتشکمیان عوامل  یهاواکنشوجود دارد. کنش و 

، نظریه پیچیدگی به ارتباط ینا درو  (؛14: 1397 لینگاروس،سا) آیندیمپدید  غیرخطی صورتبه هاواکنشو  هاکنشاین 
 ,Johnson) پردازدیمپیچیده  هاییستمس عنوانبهکه از مجموعۀ عناصر در تعامل با هم  پردازدیم هایییدهپدمطالعۀ 

2009: 3). 

از اجزاء است که به طور شدید به یکدیگر مرتبط هستند. این  یامجموعهشهر نیز یک سیستم پیچیده است، یعنی 
رفتاری همواره در حال تغییر دارند. در نهایت، به دلیل تنوع و پرشماری اجزای  یهاحالتسیستم پویا است و اجزای آن 

 سالینگاروس،) الگویی در حال تحول و جذاب فراهم کند که کسالت و یکنواختی القاء نکند تواندیماین سیستم، شهر 
هستند،  یدهتندرهمپیچیده، پویا و  هاییدهپدپیچیدۀ اجتماعی،  هاییستمسبستر  عنوانبه(. در واقع، شهرها 14: 1397

در . (Batty, 20111: 1) ، بخشی از علم پیچیدگی استشودیمو ساختاردهی  یدهنظمبنابراین، این که شهرها چگونه 
 آورده شده است. (1)این پژوهش در جدول  موردتوجهگی این راستا، هفت بنیاد نظریۀ پیچید

 این پژوهش موردتوجههفت بنیاد نظریۀ پیچیدگی  -1جدول 

 مفهوم پایه ردیف
ستمسبین  1 شمیرقابلغمهم و  یهاتفاوتساده و پیچیده  هایی شیچ ستمسوجود دارد. در  پو شمار اجزاء محدود  هایی ساده تنوع و 

 پیچیده تنوع و شمار اجزاء بیشتر بوده و روابط پیچیده است. هاییستمسدر  کهیدرحالبوده، روابط بین آنها ساده و مشخص است. 

ست که در ناظر ایجاد  2 سی ا ست که تعیین شودیمپیچیدگی ح شخیص وی ا صر پیچیده  کندیم. در واقع، این ناظر و ت که یک عن
 قضاوت فرد شرط اساسی است. ین؛ بنابرااست یا ساده

ممکن در نظر گرفته شود. درک غلط  هاییستمس ترینیچیدهپ عنوانبهمسائل اجتماعی و همچنین بسترهای کالبدی آن،  بایستیم 3
شهر، تعمیم و  هاییستمساز  شده و به دلیل فهم نادرست از  ساده سبب هاییستمسآن به  یسازسادهاجتماعی مانند  انحراف مطالعات 

 مناسبی ارائه داد. هایحلراه توانینم، هایستمسماهیت این 

 از اجزاء هستند. هر جزء به اجزای دیگر مرتبط است. یختهآمدرهمپیچیده، مخلوطی  هاییستمس 4

تغییری  ینترکوچکبسیار به شرایط اولیه حساس هستند.  هاسیستموجود دارد. این  یاپروانه، اثر یدهتندرهمپیچیده  هایسیستمدر  5
 و سرتاسر متفاوتی را در آینده بیافرینند. بارفاجعهدر شرایط اولیه ممکن است تغییرات 

ستم 6 شرایط اولیه،  ایپروانهبه دلیل اثر  یدهتندرهمپیچیده  هایسی سیت به  سا ستند. البته این به  بینیپیشیرقابلغو ح معنای آن ه
 وجود ندارد. بینیپیشآماری باید کنار گذاشته شود، بلکه بیانگر این است که قطعیت در  هایبینیپیشی تجربی و هادادهنیست که 

 پیچیدگی در ارزیابی، باید منطبق بر پیچیدگی سیستم باشد. 7

 Sanger,Giddings, 2012: 2,3منبع

 غیرخطیپویای  هایسیستم. نظریۀ آشوب، نظریۀ مطالعۀ آیدیم حساببهنظریۀ آشوب، زیرمجموعۀ نظریۀ پیچیدگی 
نژاد و )حاتمی کندمیپیچیده است. در حقیقت، نظریۀ آشوب چگونگی رسیدن سیستم از حالت نظم به آشوب را مطالعه 

 (.9: 1397 بهبودی مقدم،
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شوب یک معنای تکنیکی محدود و دقیق در ، واژۀ آپسندعامهداشت که برخالف ادبیات  خاطربهدر مورد آشوب، باید 
 یهاجنبه، از نظمیبینیست.  یختگیردرهمو  ییناکاراو آشوب به مفهوم سازمان نیافتگی،  نظمیبیتئوری پویا دارد. 

 نظمیبی، نوعی نظم غایی و نظم در نظمیبیخاص خود را دارد.  هایویژگیپویاست که  هاییدهپددر  بینیپیشغیرقابل
 (.3: 1394 صبور و رهبر،) است

آشوبناک را به دلیل وابستگی  هایسیستمبه این معنی که رفتار ؛ هستند بینیپیشیرقابلغآشوبناک،  هایسیستم
با  توانینمبر سیستم و تغییر دائمی محیط،  مؤثربودن درک تمامی عوامل  یرممکنغ، و در نتیجه ایپروانهحساس یا اثر 

 (Mason, 2008) نمود بینیپیشمنظم و از قبل تعیین شده  هایروشاز اطمینان، یا به  ایدرجه

« آشوب محلی و میکروسکوپی»در مقابل « آشوب جهانی، ماکروسکوپی و جبرگرا»نظریۀ آشوب، تحت دو عنوان کلی 
 (.235: 1394 شورچه،) شودمی بندیتقسیم

 گرااثباتاست. تفاوت بین دو پارادایم در این حقیقت نهفته است که در پارادایم  ییگرااثباتپارادایم  تزیآنتنظریۀ آشوب، 
 غیرخطیو  ثباتبی هاسیستمپارادایم نظریۀ آشوب مدعی است که  کهیدرحال، شودمیروابط خطی ثابت، مشاهده و تبیین 

و همیشه در  غیرخطی، پویایی ثباتبی هایسیستم. یعنی جهان، مرکب از شوندمیپویا مشاهده  صورتبههستند، یعنی 
 (.44: 1392 الهوتیان و رهبر،) شودمیخطی ثابت، تصور  هایسیستمحال تغییر، نه 

و این به نوع جدیدی از برنامه و عمل در  دهدمیجدیدی را برای درک از مدیریت شهری به دست  اندازچشمآشوب، 
 (.44، همان) بلکه مشارکت استهدف آن کنترل نیست،  عرصۀ مدیریت شهری تکیه دارد که

 موردتوجهدر این پژوهش نیز که  مختلف نظریۀ آشوب شده است هایویژگیمطالعات نیم قرن اخیر موجب شناسایی 
 آورده شده است.( 2) چنین مطالعات نظری، بنیادهای نظری پژوهش در جدول بهباتوجه ؛ لذابوده است

 بنیادهای نظری پژوهش -2جدول 
 ویژگی پردازنظریه

 ناشناس هایکنندهمجذوبو  ایپروانهاثر  لورنز

 بودن غیرخطی، قطعیت گرایی و ایپروانهوابستگی حساس یا اثر  بیشاپ

نادرلیانسکی و 
 همکاران

، ارتباطات هامحدودیت، زایندگی خود)سینرژیک(،  نه افزایشهمبودن، وابستگی درونی، تولیدات  بینیپیشغیرقابلغیرخطی بودن، 
 معکوس، خودسازماندهی

 فیتز جرالد و
 وان اینتن

 آگاهی، اتصال، عدم قطعیت، ظهوریابندگی، اتالف

 بودن بینیپیشغیرقابلمحدود شده،  نهایتبیخودمانایی،  اسمیترمن

 & Smitherman, 2004.,  Lorenz, 2005., Bishop, 2009., Nadrljanski et al, 2008., Fitzgerald ): منبع

Eijnatten, 2002) 

در راستای تحقق  بایستیکه م آشوبناک چند ویژگی، به شرح زیر دارند هایسیستمبنابراین، نظریۀ آشوب و در نتیجه 
 قرار گیرد: موردتوجهشهر هوشمند نیز 

، نبود ارتباطی روشن، بین ینهبرهمآشوبناک از اصل  هایسیستمبه معنی عدم تبعیت رفتار  بودن: غیرخطی( 1
ی مانند چرخه هایویژگی دادننشانو  هاسیستمدروندادها و بروندادهای سیستم، وجود نقاط تعادل جداگانه متعدد در این 

ها، آن یهاپاسخبر سیستم و  مؤثر، وجود روابط نابرابر بین نیروهای (Rickles et al, 2007) محدود، انشعاب و آشفتگی
بر  مؤثرگری اجزاء سیستم و همچنین عوامل مختلف کنشبرهممتغیرهای مختلف بر سیستم، و  تأثیربودن  تفکیکیرقابلغ

 (.1389 )کرم، باشدمیآن 
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در « تضاد مالکیت»و « تضاد توسعه»، «تضاد منافع»برای مثال، در این پژوهش، مطابق شکل زیر، از تقابل نیروهای 
 (.2شکل ) ر بهره گرفته شده استچارچوب دیدگاه توسعه پایدا

 

 
 اهواز از دیدگاه این پژوهش شهرکالنشدن تحوالت  غیرخطیبر  مؤثرعوامل  -2شکل 

 
و توجه به حفاظت  سویکمتقابل توجه به توسعۀ اقتصادی از  یرتأث، تضاد منافع، حاصل از (2) مطابق شکل

اهواز در راستای دستیابی به توسعۀ پایدار است. تضاد  شهرکالناز دیگر سو، توسط کنشگران نهادی در  محیطیزیست
و تضاد مالکیت  محیطیزیستمتقابل توجه به عدالت اجتماعی و حفاظت  تأثیرتوسعه نیز در چارچوب چنین نگرشی حاصل 

ش این سه تضاد در این پژوه کنشبرهممتقابل به دو عامل عدالت اجتماعی و توسعۀ اقتصادی است.  تأثیرنیز، حاصل 
 در نظر گرفته شده و مورد آزمون قرار گرفتند. شهرکالنشدن تحوالت در این  غیرخطیعوامل  ترینمهم عنوانبه

 ، رخدادهای کوچک و تغییرات اندکغیرخطی: به این معنی که در اثر ویژگی یا وابستگی حساس ایپروانهاثر ( 2
 (.18: 1397 سالینگاروس،) نشده گردد بینیپیشموجب تغییرات  تواندمی(، 182:1396حسینی،)

ناشناس  هایکنندهمجذوب، ایپروانهبودن و در نتیجه اثر  غیرخطیدر کنار خاصیت : ناشناس هایکنندهمجذوب( 3
ظاهر شده در طول زمان معین است که  بینیپیشغیرقابلناشناس، به معنی الگوهای پیچیده  هایکنندهمجذوبقرار دارند. 

 ,.Lorenz, 2005) شوندمی توجهقابلی هادادهغیرمنتظره به  ظاهربهی هادادههستند، اما سبب تبدیل  ظمنبیاگرچه 

Nadrljanski et al, 2008). 
ویژگی دیگر نظام آشوبناک پایداری است. پایداری به معنی ثبات و دوام است. پایداری  :(پذیریانطباقپایداری )( 4
طوالنی است؛ به این معنا که خود اصل پدیده با  زمانمدتدر طی  هاپدیده، ناشی از دوام الگو، نظام یا روش این هاپدیده
. گرددمی، بلکه در هر دوره، بر اساس الگویی واحد و باثبات تکرار ماندینمخود باقی  یرمادیغمادی و  هایویژگیتمام 

(. بدین ترتیب، 113: 1385 پاکزاد،) کندمیخود را اصالح  باز تکرارو در این  ندکمیاز این طریق تداوم پیدا  اییدهپدچنین 
اختالالت  صورتبهآن  نظمیبیمتناقض یکدیگر نیست. یک نظام آشوبناک اگر نوع  پذیریانطباقمفهوم آشوب پذیری و 

 ولی در کل پایدار است بینیپیشیرقابلغآشفته به طور موضعی  یهانظامدر واقع، . پایدار باشد تواندمیکوچک باقی بماند، 
 (.67: 1376 گلیک،)

 یپیشینۀ علم
در دهۀ « ژاک هادامارد»و  1880در دهۀ « هنری پوانکاره»به  توانمینظریۀ آشوب را  هاییشهرکه  حالیندرع 

( و ظهور آن در 1978« )میشل فیگنبام»( و 1963نسبت داد، اما کاربرد مدرن این نظریه به ادوارد ان. لورنز ) 1890
 (.235: 1394 شورچه،) گرددیبرم« نظم خارج از آشوب»ی درباره هاینظریهپیچیدگی و خودسامانی در قالب  هاینظریه
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شوب،  یافتهانجام هایپژوهش بهباتوجهاما در مجموع،   بندیتقسیماین تحقیقات را در گروه  توانمیدر زمینۀ نظریۀ آ
 نمود:
ــته هایپژوهش( در 1 ــیاســی و  ییهارش ــتعارهشــهری، به شــکل  ریزیبرنامهمانند علوم اجتماعی، علوم س با  ایاس

در پژوهشی با عنوان  ،(1392) نژادیموسوکاربردهای مفهومی و در کل کیفی استفاده گردیده است. برای مثال، اکوانی و 
سی ایران سیا ضای  شوب؛ مدلی برای تحلیل پیچیدگی ف شکل  نظریۀ آ ستعارهبه  از مفاهیم  گیریبهرهو کیفی، با  ایا

 . اندپرداختهران در دو دهۀ گذشته اساسی نظریۀ آشوب، به واکاوی شرایط سیاسی ای
در مجموع در یک شهر، بیش از »: اعتقاد دارد که شهرآشوب پردازانیهنظر ترینبزرگاز « سالینگاروس»، ارتباطیندرا

 (.13: 1397 سالینگاروس،) «گیردیمآن که کاربرد ریاضیاتی و کمی مطرح باشد، کاربرد مفهومی و کیفی مدنظر قرار 
 .اندیرفتهپذبه شکل کاربرد ریاضیاتی و در کل کمی انجام که  علوم فیزیک و ریاضیات هایپژوهش( در 2

شهرها نیز  ستهرا به  یافتهانجام هایپژوهش توانمیحال، در ارتباط با  سیم نمود: یک گروه که  دود از  ییهاحوزهتق
ــش  ــهری و غیره را پوش ــد ش ــتا، دهندمیجمله ترافیک، رش  آدی وامی و همکاران هایپژوهشبه  توانیم. در این راس

و « شـــهری یهاشـــبکهترافیکی موتوری در  هاییانجر هایبینیپیشکاربرد نظریۀ آشـــوب در »با عنوان  ،(2016)
ستفاده از  بینیپیش یسازمدل»با عنوان  ،(2012تریاتاکونستانتیس ) ، سعیدی «و نظریۀ آشوب هافرکتالرشد شهری با ا

، همائی «(دهخودسازمانو طرح کاربری اراضی  GISشهری ) خودسازمانده هایطرحنظریۀ آشوب و »(، با عنوان 1390)
شوب »با عنوان  ،(1398فر و همکاران ) ستفاده از تئوری آ شهد با ا شهری م سی و تحلیل تحوالت کالبدی مجموعه  برر

شاره نمود«لود(مشهد، حوزۀ طوس و بینا شهرکالن) سبه این نتیجه  در مجموعکه  ، ا شوب  اندیدهر ستفاده از نظریۀ آ که ا
 ابزاری مناسب بوده است.

طراحی منظر ساحل رودخانه کارون »خود، در رشتۀ طراحی منظر، با عنوان  نامۀیانپادر  ،(1394در این راستا، همتی ) -
آشوب با معرفی  ۀنظری، به هدف طراحی ساحل رودخانه کارون در اهواز، به این نتیجه رسید، «با رویکرد پیش سازگاری

تواند دهد که میه میهای تحت تنش ارائشرایط آشوبناک برای مدیریت سیستم ۀهای سازگار، راهبردهایی بر پایسیستم
توان راهبردهای مدیریتی نظریه آشوب در های وارده گردد. به عبارتی سازگاری را میها در برابر آسیبموجب پایداری آن

های زیستی دانست. سازگاری با بازتعریف پایداری اکولوژی، الگوهایی برای طراحی علم اکولوژی و مدیریت سیستم
ها را برای مواجهه با سوانح و مخاطرات آن کند که قابلیتارائه می - ییک سیستم زیست عنوانهب -شهرهای امروزی 
 دهدطبیعی افزایش می

، هاپژوهشاز جملۀ این . اندپرداختهشهری  ریزیبرنامهی است که به بحث کالن در شهرها و هایپژوهشدستۀ دیگر 
به این نتیجه که  اشاره نمود« نظمبیکاربردهای نظریۀ آشوب در شهرهای »با عنوان  ،(2019به تحقیق اورگان ) توانمی

و  نظمبیعلل آشوب در شهرهای  شناختییشهراز چارچوب نظریۀ آشوب به تحلیل  گیریبهرهبا  توانمیرسیده است که 
 شهرها پرداخت. گونهایندر نتیجه، مدیریت بهینۀ 

سالینگاروس ) - شهره ترینبزرگیکی از  عنوانبه ،(1397همچنین،  شوب در  شگران نظریۀ آ سمتی از  -ا پژوه در ق
منتشر شده است، به این نتیجه رسیده است که: « شهر از منظر هندسه فراکتال»مجموعه مقاالتی که از وی تحت عنوان 

ـــرایط اولیۀ شـــهرها،  ود. درک این که در شـــهر فاحش در آینده ب یهاتفاوتمنتظر بروز  توانمیبا تغییرات اندک در ش
 تواندمیبگذارد،  هاحوزهعمیقی بر مقیاس کالن و ســایر  یراتتأث تواندمیتصــمیمات در مقیاس کوچک یا حوزۀ خاصــی، 

 دقت نظر بیشتری وجود داشته باشد. هاگیرییمتصمسبب شود که در 
رفتارهای فضایی  که رسدمینتیجه به این « ساخت علم شهرها»در قسمتی از پژوهش خود با عنوان  ،(2011بتی ) -

 در شهرها آشوبناک بوده و بسیار متفاوت از شرایط اولیه است.
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 که رسدمی، به این نتیجه «انیمجر یمقدمه )و دعوت( برا ،یدگیچیعلم پ»(، در پژوهش خود با عنوان 2010میلز ) -
 است. دهخودسازمانشهر یک سیستم پیچیده، آشوبناک و 

ــوب »در پژوهش خود با عنوان  ،(2007بن هموچ ) - ــیح دهد؟  تواندمیآیا نظریۀ آش ــهری را توض پیچیدگی بافت ش
را برای تحلیل و درک بافت  یمؤثر، به این نتیجه رسیدند که نظریۀ آشوب، ابزار «کاربردهایی در اسکان سنتی مسلمانان

 .انددادهرا نیز انجام  هاییوتحلیلیهزتج. سپس در پرتو آن، کندمیسنتی شهری در شهرهای قدیمی مسلمانان فراهم 
شوب ریزیبرنامه»نیز در تحقیقی با عنوان  ،(2007کار رایت ) - سدمی، به این نتیجه «و نظریۀ آ شوب  ر که نظریۀ آ

یامدهای عمیقی در مورد آن چه  به دهدمیو نحوۀ انجام آن را نوید  دهندمیانجام  یزانربرنامهپ نا  این  گیرینتیجه. ب
و نامرتب ممکن  پرسروصدا، شهرهای شودمیو دشوارتر از آن باشد که تصور  ترآسانهش: درک جهان ممکن است پژو

ست به همان اندازه که  صور  معموالًا شند و نیاز به شودمیت شته  ریزیبرنامه، ناکارآمد نبا سازگارانه دا شی و  ماهیتی افزای
 .شودمیاز آن چه فکر  تریفورباشد؛ 

 شناسی روشها و داده

ی هادادهگردآوری  منظوربهتحلیلی است.  - یاین پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به جهت روش انجام، توصیف
ی تحلیلی از روش پیمایشی و ابزار هادادهو اسنادی استفاده گردید و برای گردآوری  یاکتابخانهتوصیفی از مطالعات 

اهواز از نظرگاه معیارهای  شهرکالنهدف واکاوی موانع تحقق شهر هوشمند در در این مقاله، . استفاده شده است نامهپرسش
تبدیل به شهری هوشمند، در چارچوب  اندازچشمبا  شهرکالننظریۀ آشوب؛ و در واقع درک بهتر شرایط پیچیده کنونی این 

 .باشدمینظریۀ نوین آشوب؛ و در نتیجه پیشنهاد راهکارهایی 
 ایدرجهکه بر اساس طیف پنج  باشدمیالکترونیکی محقق ساخته  نامۀپرسشدر بخش پیمایش،  هادادهابزار گردآوری 

تنظیم گردید که تحت شبکۀ اینترنت در اختیار  5تا گزینۀ خیلی زیاد با امتیاز  1لیکرت از گزینۀ خیلی کم با امتیاز 
 قرار گرفت.  دهندگانپاسخ

 80/0گردید و ضریب آلفای کرونباخ  ییدتأید در نهایت، بعد از اصالحاتی با نظر اسات نامهپرسشروایی محتوایی نهایی 
 داشت. نامهپرسشبودن پایایی  قبولقابل، نشان از مطلوبیت و نامهپرسشبرای کل 
و  ریزیبرنامهکارشناسانی است که در نهادهای مدیریت و  از ، متشکل5شماره مطابق جدول  پژوهش، آماری جامعۀ

 گیرینمونه هایروش ، تلفیقی ازیبردارنمونهمشغول به فعالیت هستند. روش  شهرکالناجرا در ارتباط با شهر اهواز در این 
 یننمونه ادریافت گردید؛ لذا تعداد  نامهپرسش 380در نهایت که  شده بوده است نظارت ایشبکه و یاخوشه برفی گلوله

هوشمندسازی شهر؛  فراینددرگیر در  هایشرکتو  هاسازمان، نهادها، هاادارهمورد از کارشناسان اجرایی   380پژوهش 
شامل استانداری استان خوزستان، فرمانداری اهواز، شهرداری اهواز، ادارۀ راه و شهرسازی اهواز، شرکت مخابرات اهواز، 

 باشدمیاهواز  شهرکالنری و شهرسازی و فناوری اطالعات و ارتباطات در مشاور معما هایشرکت، یمهندسنظامسازمان 
 افزارنرمفریدمن با استفاده از  بندیرتبهو  اینمونهتک  tآماری میانگین،  هایآزموناز  هاداده وتحلیلتجزیهدر جهت که 

spss .بهره گرفته شده است 
شهر »از چنین تعریف از  متأثرو معیارهای مورد سنجش  هامؤلفهبر اساس مطالعات نظری و اسنادی این پژوهش، 

نماید  گذارییهسرما هازیرساختاجتماعی، انسانی و  هاییهسرمااست: شهر هوشمند، شهری است که بر روی « هوشمند
، عمدۀ ، در این راستا؛ لذا(Caragliu et al, 2009: 6) و از طریق حکومت مشارکتی، کیفیت زندگی را ارتقا بخشد

 ,Caragliu et al) باراندازکه  نمایندمیتحقق شهر هوشمند را در سه مورد خالصه  یهامؤلفه ترینمهممتخصصین، 

2009: 6., Dawes & Pardo, 2002., Nam & Pardo, 2011 ؛ 160: 1394 نژاد و همکاران،)حاتمی(؛
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توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ؛ واحد تحقیق و 12: 1397 زاده و مفیدی،؛رضوی56-64،1397دامری،
 (:36: 1396 اصفهان،

 ( مردم1
 ( نهادها2
 ( فناوری3
در این که  را هامؤلفهمعیارهای مورد سنجش در هر یک از سه  توانمی، الذکرفوقبرشمرده  هایمؤلفه بهباتوجه 

 ، در جدول زیر خالصه نمود:اندگرفتهقرار  مورداستفادهپژوهش 

 در این پژوهش مورداستفادهتحقق شهر هوشمند  هایمؤلفهمعیارهای  -3جدول 

مؤلفه تحقق 

 شهر هوشمند

 منابع های تحقق شهر هوشمندمعیارهای مؤلفه

مندی به شهر، ر اجتماعی و قومی، سطح امنیت اجتماعی، عالقهتکث مردم
مشارکت در زندگی اجتماعی، تمایل به یادگیری، خواست عمومی 

ی وطنجهانپذیرش فناوری توسط مردم، تفکر باز/مردم، سطح 
پذیری شهروندان، خالقیت شهروندان، انسجام و شهروندان، انعطاف

 وحدت اجتماعی، سطح سواد دیجیتالی

IMD, 2021., Lopez & Castro, 2021: 

18., OECD, 2020: 16., Adiyarta et al, 

2020., Bayar et al, 2020.,  Stubinger & 

Schneider, 2020., Huovila et al, 2019., 

Borsekova et al, 2018:19,21., 

Dameri,Riciardi, 2017: 113., 

Innovation & Technology Bereau, 

2017., AlDairi & Tawalbeh, 2017: 

1087., Lacinak & Ristvej, 2017: 523., 

Borsboom et al, 2017: 9., Sajid Khan 

et al, 2017: 3., Vidiasova et al, 2017: 

274., Bouwfonds Investment 

Management, 2017: 9., European 

mission,Directorate-General foe 

Energy, 2016., 
 زاده و همکاران،؛ اسماعیل597: 1399 رهنما و همکاران،

؛ پوراحمد 17: 1398 ؛ افضلی ننیز و همکاران،145: 1398
؛ 147: 1398 پیرانی،؛ نسترن و 17: 1397 و همکاران،

: 1397 ؛ حاتمی نژاد و بهبودی مقدم،34: 1397 دامری،
؛ هایل مقدم و 19: 1397 ؛ رضوی زاده و مفیدی،157

 ؛ افضلی ننیز و همکاران،217: 1397 نوری کرمانی،
واحد تحقیق ؛ 212: 1396 ؛ کمانداری و رهنما،11: 1397

ری و توسعه سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهردا
مزد ی و طباطبایی محمدپور زرند؛ 41: 1396 اصفهان،

؛ مراد حاصل و 12: 1396 ؛ مالباقر،114: 1396 ی،آباد
: 1395 های مجلس،؛ مرکز پژوهش551: 1396 مزینی،

؛ رستگاری، 85: 1395 ؛ رضویان،12: 1395 طریحی،؛ 15
1394. 

 
 
 
 نهاد

ریزی شهری با ارادۀ دولت، مدیریت یکپارچه، انطباق نظام برنامه
، سطح پذیرش فناوری توسط ICTتحوالت ناشی از تغییرات 

بنیان های دانشها، توان شرکتها و پژوهشگاهنهادها، توان دانشگاه
آپ، توان شهرداری، توان خدمات پیشرفتۀ تولید، سطح و استارت

گیری، میزان مشارکت در تصمیم آمادگی الکترونیکی نهادها،
شفافیت نحوۀ مدیریت، میزان خدمات عمومی و اجتماعی، استفاده 

در جهت تعدیل شرایط محیطی، استفاده از  ICTهای از قابلیت
های محیطی، استفاده از در جهت حل آلودگی ICTهای قابلیت
زیست، استفاده از در جهت حفاظت از محیط ICTهای قابلیت
 در جهت مدیریت منابع پایدار ICTای هقابلیت

فناوری اطالعات 
 و ارتباطات

دسترسی به اینترنت، زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات، 
 مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

، هدف پژوهش تدقیقی بر موانع گرددمیشماتیک مشاهده  صورتبهنیز ( 3)در این راستا، همان گونه که در شکل 
تحقق  هایمؤلفهنیاز به متناظر نمودن معیارهای  ؛ لذااست« منظر نظریۀ آشوب»اهواز از  شهرکالنتحقق شهر هوشمند در 
 .باشدمینظریۀ آشوب  الذکرفوق هایویژگیشهر هوشمند از دیدگاه 
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 مدل مفهومی انجام پژوهش -3شکل 

و معیارهای طرح شده تحقق شهر  هامؤلفهمدل مفهومی ارائه شده؛ و نیز چارچوب نظری پژوهش و  بهباتوجهحال 
تنظیم گردید.  4شماره ذیل در جدول  صورتبههوشمند، حاصل از مطالعات نظری، معیارهای مورد سنجش این پژوهش 

اهواز به لحاظ استقرار شهر هوشمند از  هرشکالن، از آن جایی که هدف این پژوهش، ارزیابی شرایط کنونی دیگرعبارتبه
(، بنیادهای 1منظر نظریۀ آشوب در چهارچوب انگارۀ پیچیدگی است، لذا در راستای هفت بنیاد نظریۀ پیچیدگی )جدول 

( و در نهایت مدل مفهومی 2اهواز )شکل  شهرکالنبر غیرخطی شدن تحوالت  مؤثر(، عوامل 2نظری پژوهش )جدول 
 هایمؤلفهاهواز در چهارچوب  شهرکالنگانۀ تحقق شهر هوشمند در  6 هایمؤلفه(، معیارهای 3ل انجام پژوهش )شک

، ایپروانهنظریۀ آشوب )غیرخطی، اثر  هایمؤلفهمتقاطع در راستای  صورتبهاجرایی مردم، نهاد و فناوری، 
( با پیروی از انگارۀ 4جدول زیر )جدول  ؛ لذااست یافتهینتدو (4)( در جدول پذیریانطباقناشناس،  هایکنندهمجذوب

 .باشدمی یندیآفرپیچیدگی، حاصل چنین 

 و معیارهای مورد سنجش در این پژوهش هامؤلفه -4جدول 

  تحقق شهر هوشمند هایمؤلفه

 معیارهای نظریۀ آشوب
 

 

 کد
نظریه  هایمؤلفه

فناو نهاد آشوب

 ری

 مردم

   
 

  1Q تضاد توسعه
 غیرخطی

 2Q مالکیتتضاد    

 3Q تضاد منافع   

 اثر 4Q تکثر اجتماعی و قومی   
 5Q اجتماعی ناامنیسطح     ایپروانه 

  6Q به شهر مندیعالقه   
 

 ناشناس هایکنندهمجذوب

 
 
 
 

 7Q مشارکت در زندگی اجتماعی   

 8Q تمایل به یادگیری   

 9Q خواست عمومی مردم   

 10Q توسط مردمسطح پذیرش فناوری    

 11Q دسترسی به اینترنت   

 12Q ضعف ارادۀ دولت   
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 13Q ضعف ارادۀ نهادهای نفتی   

  14Q مدیریت یکپارچه   
 
 
 
 
 
 

 پذیریانطباق
 )خودسازماندهی(

شهری با  ریزیبرنامهانطباق نظام    
 ICT تحوالت

15Q 

 16Q سطح پذیرش فناوری توسط نهادها   

 17Q هاپژوهشگاهو  هادانشگاهتوان    

و  بنیاندانش هایشرکتتوان    
 آپاستارت

18Q 

 19Q توان شهرداری   

 20Q توان خدمات پیشرفتۀ تولید   

 21Q سطح آمادگی الکترونیکی نهادها   

 22Q گیریتصمیممیزان مشارکت در    

 23Q شفافیت نحوۀ مدیریت   

 24Q و اجتماعیمیزان خدمات عمومی    

در جهت  ICT هایقابلیتاستفاده از    
تعدیل شرایط محیطی مانند درجه حرارت 

 باال

25Q 

در جهت  ICT هایقابلیتاستفاده از    
 محیطی هایآلودگیحل 

26Q 

در  ICT هایقابلیتاستفاده از    
 زیستمحیطجهت حفاظت از 

27Q 

در جهت  ICT هایقابلیتاستفاده از    
 مدیریت منابع پایدار

28Q 

زیرساخت فناوری اطالعات و    
 ارتباطات

29Q 

 30Q مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات   

 31Q شهروندان وطنیجهانتفکر باز/    

 32Q شهروندان پذیریانعطاف   

 33Q خالقیت شهروندان   

 34Q انسجام و وحدت اجتماعی   

 35Q دیجیتالی شهروندانسطح سواد    

 36Q انطباق با تغییرات بیرونی   

 37Q انطباق با تغییرات درونی   

 مطالعات نظری پژوهش منبع:

 قلمرو پژوهش
ساحت تقریبی  شهرکالن شور و  220اهواز با م سیع ک شهر و شهر جنوب غربی  ترینبزرگکیلومترمربع )چهارمین 

دقیقه عرض شمالی  23درجه و  31دقیقه تا  13درجه و  31متر از سطح دریا، در موقعیت جغرافیایی  18ایران( و با ارتفاع 
 ؛ معروف نژاد،305: 1396ملکی و همکاران، ) دقیقه طول شرقی واقع شده است 47درجه و  48دقیقه تا  32درجه و  48و 

 (.167: 1396 ؛ آروین و همکاران،197: 1395 ؛ سجادیان و همکاران،44: 1398 ران،؛ بوذرجمهری و همکا69: 1390
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هفتمین شهر  عنوانبه، که باشدمینفر  1184788برابر با  1395جمعیت این شهر، طبق سرشماری نفوس و مسکن  
محله بر اساس  124و ناحیه  34منطقۀ شهری،  8(. این شهر، دارای 78: 1399 پرجمعیت ایران )امان پور و همکاران،

، نقشۀ منطقۀ (4)(. در شکل 6: 1396 شهرداری اهواز، ریزیبرنامه)معاونت  باشدمی یافتهانجامهای  بندیتقسیمآخرین 
 آورده شده است. موردمطالعه

 

 
 (40:1395و همکاران، پورامان، )منبع: پژوهش موردمطالعهنقشه منطقه  -4شکل 

نتایج حاصل از این پژوهش، با  بهباتوجههوشمند،  شهریکالنموجود برای تبدیل اهواز به  هایزمینهبه لحاظ ساختار و 

ی در هاسازمانمابین شهرداری اهواز و  هایینامهتفاهم - می الزهازیرساختدر سطح فراهم نمودن  - رنگاهی فن محو

ارتباط با فناوری اطالعات و ارتباطات و نیز استانداری خوزستان به امضاء رسیده است. اما در این زمینه، نهادی متخصص و 

 اهواز وجود ندارد. شهرکالنمتولی مستقیم در راستای هوشمندی 

 هایافته
 05/71با  شوندگانپرسشنمونۀ آماری پژوهش، اکثریت  شناختیجمعیت هایویژگیحاصل از  هاییافتهبر مبنای 
 94/78سال با  60تا  45متعلق به گروه سنی  شوندگانپرسش. بیشترین بازۀ سنی باشندمیدرصد زن  95/28درصد مرد؛ و 

منظر  درصد بوده است. از 32/1سال با  44درصد و کمتر از  74/19سال با  60درصد و بعد از آن به ترتیب گروه بیش از 
درصد، دکتری با  62/27درصد، کارشناسی با  32/51تحصیالت نیز بیشترین تعداد به ترتیب شامل کارشناسی ارشد با 

 32/1درصد و دیپلم با  9/7بوده که در مراتب بعد از آن کارشناسان با مدرک کاردانی با  78/90درصد؛ در مجموع با  84/11
اهواز و از آن  شهرکالنی موجود در هاادارهیت موجود هرم تحصیالت در سازمان و وضع به باتوجهکه  اندگرفتهدرصد قرار 

سازمان، ادارات و  -ن نه خبرگا و - یدانیمآشنا با واقعیات کنونی و  نظر کارشناساناز  گیریبهرهجایی که هدف پژوهش 
 ،اهواز شهرکالنهوشمندسازی  فرایندل در اهواز، دخی شهرکالنو مدیریت  ریزیبرنامهروزمرۀ  فراینددرگیر در  هایشرکت

 فراینداز آن سو که این کارشناسان، هر یک در قسمتی از  ویژهبهبه سبب آشنایی دقیق با وضعیت موجود بوده است؛ 
اهواز متخصص بوده؛ و آشنا به شرایط کلی و واقعی این  شهرکالن، اجرایی و نظارت استقرار شهر هوشمند در ریزیبرنامه
 یچندبعدگرچه شهر هوشمند موضوعی سیستمی و کالن و  کهاست. قابل توضیح آن  یهتوجقابل، باشندمی شهرکالن

نیاز  -د دهنمیکه در نهایت کل را تشکیل  -ا که اجرای هر یک از آنه یافتهیلتشک ییهاپروژهاست، اما در مرحلۀ اجرا از 
 متفاوت علمی دارد. یهارشتهمده از سطح تحصیالت و متفاوت برآ هاییییتوانامتفاوت و  یهاتخصصبه 
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 نمونه آماری پژوهش شناختیجمعیت هایویژگی -5جدول 

 جمع فراوانی درصد فراوانی ابعاد متغیر

 380 95/28 110 زن جنس
 05/71 270 مرد 

 

 سن

  32/1 5 سال 44کمتر از 
 94/78 300 سال 60تا  45مابین  380

 74/19 75 سال 60بیش از 

 

سطح 

 تحصیالت

 

  32/1 5 دیپلم
 
380 

 9/7 30 کاردانی

 62/27 105 کارشناسی

 32/51 195 کارشناسی ارشد

 84/11 45 دکتری

 
و  هاپاسخآماری میانگین  هایروشو  SPSS افزارنرممعیار، از  37و  مؤلفه 4در چارچوب  هاداده وتحلیلتجزیهبرای 

و معیارهای مورد پژوهش، از آزمون  هامؤلفه بندیرتبهاستفاده گردید؛ ضمن آن که برای  اینمونهتک  tآزمون آماری 
 فریدمن نیز استفاده گردید. بندیرتبه

نظریۀ آشوب، شامل اثر  مؤلفه؛ از چهار مؤلفه، میانگین هر سه  5شمارۀ تحقیق، مطابق با جدول  هاییافتهبر مبنای 
بودن  غیرخطی( و 24/3ناشناس ) هایکنندهمجذوب هایمؤلفه، بیشترین و سپس به ترتیب 05/4با میانگین  ایپروانه

 تریپائیندر جایگاه  23/2با میانگین  پذیریانطباق مؤلفه. اما در مقابل، باشندمی( از میانگین مقیاس لیکرت باالتر 83/2)
 هایکنندهمجذوبو  ایپروانهبودن، اثر  غیرخطی هایمؤلفهنسبت به این میانگین قرار دارد. این بدان معنی است که در اثر 

مانعی در تحقق شهر هوشمند در  عنوانبهی ثباتبیناشناس؛ حرکت از نظم به آشوب و یا به عبارتی حرکت از ثبات به 
جهت تحقق شهر در  - یخودسازمانده بخشتعادل مؤلفه؛ اما در مقابل، باشدمیاهواز از توان باالیی برخوردار  شهرکالن

 .باشدمیبرخوردار  تریپائینر مقایسه با این حرکت پرتوان؛ از توان د -ز اهوا شهرکالنهوشمند در 
اهواز، نظریۀ آشوب حاکمیت  شهرکالناین بخش از پژوهش، در راستای تحقق شهر هوشمند در  هاییافتهلذا، بر اساس 

 .باشدمیمیانگین لیکرت  ؛ باالتر از08/3دارد. شاهد آن که میانگین کل با 

 و معیارهای تحقق شهر هوشمند از منظر نظریۀ آشوب هامؤلفهوضعیت  -6جدول 
میانگی کد هامؤلفه

 شاخص  ن

میانگی

 مؤلفهن 

میانگی کد هامؤلفه

 ن شاخص

میانگی

 مؤلفهن 

میانگی

 ن کل

 
 غیرخطی

1Q 84/2  
83/2 

 

 
 
 
 
 

 پذیریانطباق
)خودسازمانده

 ی(
 
 

2Q

1 
32/2  

 
 
 
 
 
 
23/2 

 

 

 

 

 

 

 

08/3 

2Q 80/2 2Q

2 
85/1 

3Q 85/2 2Q

3 
59/1 

 اثر
 ایپروانه 

4Q 84/3 05/4 
 

2Q

4 
96/1 

5Q 26/4 2Q

5 
84/1 

 6Q 3  2Q

6 
68/1 
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 مجذوب

هاکننده
 ی

 ناشناس
 
 

 

7Q 71/2  
 
24/3 

 
 
 
 

 2Q

7 
68/1 

8Q 64/2 2Q

8 
99/1 

9Q 47/3 2Q

9 
05/2 

1Q

0 
1/3 3Q

0 
01/2 

1Q

1 
93/2 3Q

1 
71/2 

1Q

2 
03/4 3Q

2 
18/3 

1Q

3 
05/4 3Q

3 
38/2 

 1Q

4 
07/2  3Q

4 
63/2 

1Q

5 
13/2  3Q

5 

62/2  

1Q

6 
47/2 3Q

6 
24/2 

1Q

7 
72/2 3Q

7 
34/2 

1Q

8 
59/2   

میانگین آشوب جدا از 
 38/3: پذیریانطباق مؤلفه

  

1Q

9 
13/2 

2Q

0 
14/2  

 
  بهره گرفته شد: اینمونهتک  tآزمون فرضیۀ زیر از آزمون  منظوربهحال 

تبدیل اهواز به شهری هوشمند،  اندازچشماهواز؛ و با  شهرکالنشرایط کنونی  بهباتوجه، رسدمیبه نظر فرضیۀ اول:  
 حاکمیت داشته باشد. شهرکالننظریۀ آشوب در این 

 داریمعنی صورتبه، هاداده(، میانگین 7 )جدول اینمونهتک  tتحقیق، حاصل از انجام آزمون  هاییافتهبر مبنای 
(P<0.05) بیشتری از مقدار میانگین متوسط مورد انتظار است؛ همچنین عدد مثبت ،t  و اعداد مثبت حد پائین و باال نیز

. باشدمیمحاسبه شده از جدول  tاز آزمون بیشتر از  آمدهدستبه tکه  دهدمیمثبت نشان  t. نمایندمی تأییداین موضوع را 
بودن میانگین متغیر از متوسط مورد  تربزرگ. این به مفهوم باشدمیحد پائین و حد باال برای این متغیر مثبت  ازآنجاکه

تبدیل اهواز  اندازچشماهواز؛ و با  شهرکالنشرایط کنونی  بهباتوجهکه  باشدمیانتظار است؛ و همۀ این موارد، بدان معنی 
تشدید کنندۀ  هایمؤلفهحاکمیت داشته باشد. چنین شرایطی در مورد  شهرکالنبه شهری هوشمند، نظریۀ آشوب در این 

 کنندۀلتعدی مؤلفهتحقیق، در ارتباط با  هاییافتهبر مبنای ، گرددمی. اما همان گونه که مشاهده نمایدمیآشوبناکی نیز صدق 
، (P<0.05) داریمعنی صورتبه، هاداده)جدول زیر(، میانگین  اینمونهتک  t، حاصل از انجام آزمون پذیریانطباق

و اعداد منفی حد پائین و باال نیز این موضوع را  tکمتری از مقدار میانگین متوسط مورد انتظار است؛ همچنین عدد منفی 
حد  ازآنجاکه. باشدمیمحاسبه شده از جدول  tاز آزمون کمتر از  آمدهدستبه tکه  دهدمیمنفی نشان  t. نمایندمی تأیید

بودن میانگین متغیر از متوسط مورد انتظار است؛ و  ترکوچک. این به مفهوم باشدمیپائین و حد باال برای این متغیر منفی 
اهواز به لحاظ تبدیل اهواز  شهرکالندر شرایط کنونی  پذیریانطباق مؤلفهکه وضعیت  باشدمیهمۀ این موارد، بدان معنی 
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 شهرکالنکه در شرایط کنونی  یافتدستبدین نتیجه  توانمی منطقاًبه شهری هوشمند مناسب نیست. از تمام این موارد 
 کنندۀتعدیل مؤلفهتشدیدکنندۀ آشوب در سطحی باال در حال فعالیت هستند؛ اما از سوی دیگر  هایمؤلفهاهواز، از سویی 

شرایط کنونی  بهباتوجه؛ و لذا جای تعجب نیست که نمایدینمدر سطح مناسبی فعالیت  پذیریانطباقآشوب یعنی توانایی 
حاکمیت داشته باشد؛  شهرکالنتبدیل اهواز به شهری هوشمند، نظریۀ آشوب در این  اندازچشماهواز؛ و با  شهرکالن

 .نمایدمی تأییدنیز، همان گونه که مشاهده گردید،  وضعیتی که نتیجۀ آزمون این پژوهش

 ی پژوهشهاداده اینمونهتک  tآزمون  -7جدول 

 درصدی 95فاصلۀ اطمینان   5/0مقدار متوسط مورد انتظار= 

تفاوت  میانگین هامؤلفه

 میانگین

t  سطح

 معناداری

 حد باال حد پائین

 0684/0 5982/0 014/0 507/2 3333/0 83/2 غیرخطی

 4027/1 7026/1 000/0 629/20 5526/1 05/4 ایپروانهاثر 

 هایکنندهمجذوب

 ناشناس

24/3 7434/0 463/14 000/0 8458/0 6410/0 

 -1564/0 -3961/0 000/0 -591/4 -27/62/0 23/2 پذیریانطباق

 4963/0 6803/0 000/0 740/12 5883/0 08/3 آشوب

 

 اهواز است. شهرکالنحاکمیت نظریۀ آشوب، مانعی در تحقق شهر هوشمند در  رسدمیبه نظر  فرضیه دوم:
اهواز، به ترتیب اثر  شهرکالنچهارگانۀ حاکمیت نظریۀ آشوب در  هایمؤلفهفریدمن، از بین  بندیرتبهبر طبق آزمون 

 45/27با میانگین  غیرخطیدوم،  رتبۀ 20/41ناشناس با میانگین  هایکنندهمجذوبرتبۀ اول،  91/43با میانگین  ایپروانه
در رتبۀ چهارم قرار دارد. این بدان معنی است که در  21/21با میانگین  یریپذانطباقرتبۀ سوم و در انتها با فاصلۀ زیاد، 

 ویژهبهو  غیرخطیاهواز، حاکمیت نظریۀ آشوب، مانع است؛ به عبارتی، حرکت  شهرکالنراستای تحقق شهر هوشمند در 
. این نیروی زیاد باعث باشدمیاهواز از نیروی فراوانی برخوردار  شهرکالنناشناس در  هایکنندهمجذوبو  ایپروانهاثر 
اهواز در راستای تحقق شهر هوشمند، با ناپایداری و آشوب مواجه باشد. اما در مقابل با ضعف مفرط  شهرکالنکه  گرددمی

کنندۀ نتایج حاصل از  تأیید. نتایج این آزمون فرضیه باشدمیپائین  شهرکالن قدرت خودسازماندهی در این ،پذیریانطباق
 (.8جدول ) باشدمی 7تفسیر جدول شماره 

 فریدمن بندیرتبهحاصل از انجام آزمون  بندیرتبه-8جدول 

رتبه  کد هامؤلفه

 میانگین 

رتبه 

 معیار

میانگین  کد هامؤلفه

 شاخص

رتبه 

 معیار

  غیرخطی
45/27 

1Q 88/27 11  
 
 
 
 
 

18Q 73/25 20 
2Q 44/27 15 19Q 76/18 27 
3Q 85/27 12 20Q 15/19 26 

 ایپروانهاثر 
91/43 

 

4Q 20/41 2 21Q 46/22 23 
5Q 18/44 1 

 

22Q 40/15 33 

 3رتبه:

 1رتبه:
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 هایکنندهمجذوب
 ناشناس

20/41 

6Q 88/31 8  
 

 پذیریانطباق
 )خودسازماندهی(

21/21 

23Q 30/11 37 
7Q 62/28 10 24Q 37/17 30 
8Q 19/27 17 25Q 71/13 34 
9Q 88/37 5 26Q 91/11 36 
10Q 18/33 7 27Q 71/12 35 
11Q 74/31 9 28Q 21/17 31 
12Q 05/41 3 29Q 17/18 29 
13Q 13/40 4 30Q 12/17 32 

 14Q 55/18 28 31Q 81/26 19 
15Q 46/19 25 32Q 02/34 6 
16Q 21/25 21 33Q 78/23 22 
17Q 66/27 13 34Q 14/27 18 

 
 88/34آشوب: 

35Q 30/27 16 
36Q 12/21 24 
37Q 58/22 14 

 
معنادار بوده و بنابراین  الذکرفوق بندیرتبهبوده لذا   05/0از  ترکوچک sigکه سطح معناداری  دهدمی، نشان (9)جدول 

 . گرددمی تأییدفرضیۀ دوم پژوهش 
 فریدمن بندیرتبهاعتبارسنجی آزمون  -9جدول 

  هامؤلفه

380 N 

199/1410 Chi-Square 

51 df 

000/0 Symp.Sig 

جهت بحث دارد، تدقیق بر مقایسۀ چگونگی نقش  ترییراهبردتحقیق، قابلیت  هاییافتهدر این میان، آن چه از میان 
 .باشدمینظریۀ آشوب  مؤلفهاساسی تحقق شهر هوشمند از منظر چهار  مؤلفهو اثرگذاری سه 

 ایپروانهخود اختصاص داده است، در اثر  جایگاه را به ترینمهمشهرهای هوشمند،  متأخرمردم که در نسل سوم و  مؤلفه
ی و قومی و سطح ناامنی اجتماعی باال، قابلیت فراوانی در ایجاد تغییرات بزرگ و تکثر اجتماع آفرینینقشبا 

اثر  که، کما این باشندمیاهواز دارا  شهرکالنتحقق شهر هوشمند در  فراینداز تغییرات کوچک در  بینیپیشغیرقابل
گانه، دارای  37عی در میان تمام معیارهای اجتما ناامنی؛ و هامؤلفهفریدمن در میان  بندیرتبهبر مبنای آزمون  ایپروانه

ناشناس در رتبۀ بعد از نهاد و  هایکنندهمجذوب. اما در میان انددادهبیشترین وزن بوده و رتبۀ یک را به خود اختصاص 
نقش در راستای  ینمؤثرتر، دارای پذیریانطباق مؤلفهفناوری قرار گرفته است. این در حالی است که در  مؤلفهاز  ترپیش

 .باشدمیبه شهری هوشمند  شهرکالناهواز به هدف تبدیل این  شهرکالنی دهخودسازمان
 هایکنندهمجذوبدر  مؤثر آفرینینقشو نیز  ایپروانهبا ایجاد اثر  سویکمردم، در برخی از موارد، از  مؤلفهبه عبارتی، 

 پذیریانطباق مؤلفهپرتوان در  آفرینینقشنموده و از دیگر سو، با  آفرینینقشآشوبناکی  سویبهناشناس در راستای حرکت 
 اهواز گردیده است. شهرکالنتعادل در پروسه تحقق شهر هوشمند در  سویبهی و حرکت دهخودسازمانموجب 

 کنندۀمجذوبناشناس که به نسبت مردم و نهاد،  هایکنندهمجذوبدر  آفرینینقشفناوری نیز عالوه بر  مؤلفه
 قرار دارد.  ترینپائدیگر تحقق شهر هوشمند، در جایگاهی  مؤلفه، به نسبت دو پذیریانطباق مؤلفه، در باشدمی ترییفضع

 2رتبه: 4رتبه:
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 بخشتعادلرا در عملکرد ضعیف  یرگذاریتأثو مدیریت فناوری به سبب ضعف، بیشترین  هازیرساختیعنی 
 .اندداشتهی دهخودسازمان

، نهادها باشند. نهادها از مؤلفه یزترینبرانگبحثتحقق شهر هوشمند از منظر نظریۀ آشوب، شاید  مؤلفهاما در میان سه 
در چارچوب مثلث تضادها شامل تضاد توسعه، تضاد مالکیت و تضاد منافع باعث ایجاد اثر غیرخطی در راستای  سویک

ناشناس، باعث  هایکنندهمجذوبنقش در  ینمؤثرترو از دیگر سو با  گردندمیاهواز  شهرکالنتحقق شهر هوشمند در 
باعث ضعف مفرط در نیروی  پذیریانطباق مؤلفهو در نهایت با عملکرد ضعیف در  گردندمی ایجاد الگوهای ناشناخته

 .گردندمیاهواز  شهرکالنخودسازماندهی در  بخشتعادل
 یزخنفتی، عملکردی دوگانه را در این شهر در چنین منظری، ضعف در ارادۀ دولت و نیز ضعف در ارادۀ نهادهای نفت

ناشناس، باعث ایجاد الگوهایی ناشناخته و آشوبناک  هایکنندهمجذوب ترینیقو عنوانبهسو  به وجود آورده است؛ از یک
به شهری هوشمند  شهرکالنهدف تبدیل این  اهواز را به شهرکالنی داخلی دهخودسازمانشده و از دیگر سو، ضعف در 

 را تشدید نموده است.

 گیرینتیجه
اهواز از نظرگاه معیارهای نظریۀ آشوب؛ و در  شهرکالناین پژوهش به هدف واکاوی موانع تحقق شهر هوشمند در 

تبدیل به شهری هوشمند، در چارچوب نظریۀ نوین آشوب؛  اندازچشمبا  شهرکالنواقع درک بهتر شرایط پیچیده کنونی این 
 شهرکالنوضعیت موجود  بهباتوجهدر نتیجه ارائۀ راهکارهایی به تحقیق پرداخت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که  و

 حاکمیت دارد. شهرکالنتبدیل اهواز به شهری هوشمند، نظریۀ آشوب در این  اندازچشم بهباتوجهاهواز و 
 شهرکالنشرایط کنونی  بهباتوجه، اینمونهتک  tزمون تحقیق، حاصل از انجام آ هاییافتهدر این راستا، بر مبنای 

حاکمیت داشته باشد. چنین شرایطی  شهرکالنتبدیل اهواز به شهری هوشمند، نظریۀ آشوب در این  اندازچشماهواز؛ و با 
 شهرکالندر شرایط کنونی  پذیریانطباق مؤلفهوضعیت . اما نمایدمیتشدید کنندۀ آشوبناکی نیز صدق  هایمؤلفهدر مورد 

که  یافتدستبدین نتیجه  توانمی منطقاًاهواز به لحاظ تبدیل اهواز به شهری هوشمند مناسب نیست. از تمام این موارد 
دارای بیشترین اثرگذاری بر حاکمیت نظریۀ  غیرخطیناشناس و اثر  هایکنندهمجذوب، ایپروانهاثر  مؤلفهبه ترتیب سه 

 .باشدمیدارای ضعف  پذیریانطباق بخشتعادل مؤلفه ؛مؤلفه. اما در مقابل این سه باشندمیاهواز  شهرکالنآشوب در 
گانۀ مورد سنجش نیز، به ترتیب معیارهای تضاد توسعه، تضاد منافع و تضاد مالکیت در ایجاد  37در ارتباط با معیارهای 

و نیز معیارهای ضعف ارادۀ  ایپروانهاجتماعی و قومی در ایجاد اثر اثر خطی؛ همچنین معیارهای ناامنی اجتماعی و تکثر 
به شهر، دسترسی به  مندیعالقهدولت، ضعف ارادۀ نهادهای نفتی، خواست عمومی مردم، پذیرش فناوری توسط مردم، 

نقش را در حاکمیت ناشناس بیشترین  هایکنندهمجذوب عنوانبهاینترنت، مشارکت در زندگی اجتماعی و تمایل به یادگیری 
 .باشندمیاهواز دارا  شهرکالننظریۀ آشوب در راستای تحقق شهر هوشمند در 

 عنوانبهاهواز را  شهرکالنیا به عبارتی خود سازماندهی  پذیریانطباقهمچنین بیشترین اثرگذاری در ضعف مفرط 
ریت، استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات اهواز به ترتیب شفافیت در مدی شهرکالنموانعی در تحقق شهر هوشمند در 

، استفاده از فناوری اطالعات زیستمحیطمحیطی، استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در حفاظت  هایآلودگیدر حل 
، مدیریت فناوری اطالعات و گیریتصمیمو ارتباطات در تعدیل شرایط محیطی )مانند درجه حرارت باال(، مشارکت در 

اطات، استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در مدیریت منابع پایدار، سطح خدمات عمومی و اجتماعی، زیرساخت ارتب
خدمات پیشرفتۀ تولید، انطباق نظام  هایشرکتفناوری اطالعات و ارتباطات، مدیریت یکپارچه، توان شهرداری، توان 

ات و ارتباطات، آمادگی الکترونیکی نهادها دارای بیشترین اثرگذاری با تحوالت ناشی از تغییرات فناوری اطالع ریزیبرنامه
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، سواد دیجیتالی شهروندان، انسجام و وحدت اجتماعی هاپژوهشگاهو  هادانشگاهبوده، ضمن این که به ترتیب معیارهای توان 
ط نهادها و خالقیت ، پذیرش فناوری توسبنیاندانش هایشرکتشهروندان، توان  وطنیجهانشهروندان، تفکر باز/

اهواز به هدف تحقق  شهرکالندر راستای خودسازماندهی  پذیریانطباق مؤلفهشهروندان بیشترین اثرگذاری توان افزای 
 .باشندمیرا دارا  شهرکالنشهر هوشمند در این 

سه معیار تضاد منافع، تضاد مالکیت و تضاد توسعه با محوریت عامل نهادی،  کنشبرهمبر مبنای این نتایج، در اثر 
با محوریت  ایپروانهاثر  مؤلفهبوده و  غیرخطیبه شهری هوشمند  شهرکالنجریان تحوالت در اهواز در راستای تبدیل این 

تبدیل پایداری به آشوب  فرایندالیی در ناشناس با محوریت نهاد، مردم و فناوری، از توان با هایکنندهمجذوب مؤلفهمردم و 
از  پذیریانطباقتعادل ساز  مؤلفهفناوری و نهادی،  هایمؤلفه؛ اما در مقابل به سبب عملکرد ضعیف باشندمیبرخوردار 

و  سویکناشناس از  هایکنندهمجذوب عنوانبهنقش دوگانۀ ضعیف دولت و نهادهای نفتی  بهباتوجه ویژهبهضعف مفرطی 
 . اندنمودهاهواز را تشدید  شهرکالن، ضعف مفرط خودسازماندهی در پذیریانطباق مؤلفهبر  هاآنگذاری ذاتی اثر

 پیشنهادها
نظریۀ آشوب در جهت تحقق شهر  هایمؤلفهدر دو چارچوب راهکارهای کلی و نیز در راستای  توانمیپیشنهادها را 

 اهواز طرح نمود. شهرکالنهوشمند در 
 کلی پیشنهادی راهکارهای

 :باراندازدر راستای نتایج پژوهش، راهکارهای پیشنهادی 
 اهواز؛ شهرکالنپیشنهاد این پژوهش در راستای تحقق شهر هوشمند در  ترینمهمتحقیق،  هاییافته بهباتوجه( 1

 .باشدمیناشناس  هایکنندهمجذوبو  ایپروانه، اثر غیرخطیآشوبناک اثر  هایمؤلفهخودسازماندهی در مقابل  مؤلفهتقویت 
که تحقق شهر هوشمند در چارچوب طرحی سیال انجام پذیرد. زیرا به علت حاکمیت نظریۀ آشوب،  گرددمی( پیشنهاد 2
 هایطرحکافی  پذیریانعطاف. باشندینمباالیی برخوردار  یریپذتحققبلندمدت با چارچوب کنونی از میزان  هایطرح

سیال، امکان تغییر و بازنگری و همچنین پرهیز از تعیین تکلیف قطعی است، به  هایبازهز تعیین بلندمدت که حاصل ا
همچنین، برقراری . کندمیاهواز کمک  شهرکالنبلندمدت شهری از جمله تحقق شهر هوشمند در  هایطرحبودن  تراجرایی

 تواندمیزمانی، نیز  هایبازهجام تغییرات الزم در این امکان پایش و بازنگری در فواصل زمانی کوتاه، حین اجرای طرح، و ان
 نماید. تراجراییو  یرپذامکانمواجهه با پدیده پیچیده و آشوبناک شهر را 

 نظریۀ آشوب هایمؤلفهراهکار پیشنهادی در راستای 
 غیرخطیاثر  مؤلفهراهکار پیشنهادی در راستای 

اهواز  شهرکالندر  غیرخطیسه نیروی حاصل از تضاد منافع، تضاد مالکیت و تضاد توسعه، اثر  کنشبرهم( در اثر 1
و در نتیجه مدیریت بهینه تحوالت  بینیپیشنامتقارن و اثر غیرخطی ایجاد شده،  کنشبرهمدر اثر این که  آیدیمپدید 

با تدوین  گرددمی، لذا پیشنهاد گرددمیتبدیل  اهواز به مانعی بزرگ شهرکالنآینده در راستای تحقق شهر هوشمند در 
 تضادها کاسته شود. گونهایناز  هاییافزاهمو  هایهماهنگراهبردی شفاف مبتنی بر رهنمودهای توسعه پایدار، با افزایش 

 ایپروانهاثر  مؤلفهراهکار پیشنهادی در راستای 
 :گرددمیپیشنهاد  ؛ لذاباشدمیفریدمن  بندیرتبهدارای بیشترین امتیاز بر اساس آزمون  ایپروانهاثر 

پژوهش دارای رتبۀ باالیی در  هاییافته. این معیار بر اساس باشدمیاهواز باال  شهرکالن( تکثر اجتماعی و قومی در 1
اخت عمیق ضمن شن گرددمیپیشنهاد  ؛ لذاباشدمیاهواز  شهرکالندر راستای تحقق شهر هوشمند در  ایپروانهایجاد اثر 

آن کاسته گردد. زیرا ممکن است در اثر این عامل یک تغییر  ایپروانهاین معیار، و در نتیجه مدیریت بهینۀ آن، از اثر 
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به علت که  اهواز به شهری هوشمند گردد شهرکالنتبدیل  فرایندکوچک در این معیار باعث ایجاد تغییرات ناخواسته در 
 گردد. هاتالشنتایج تمام  رفتنازدستموجب  تواندمی، مناسب بینیپیشعدم شناخت و عدم 

 ناامنی، دیگرعبارتبهمعیار مورد سنجش به دست آورده است.  37اجتماعی بیشترین اثرگذاری را در میان  ناامنی( 2
 ؛ لذااهواز است شهرکالناجتماعی دارای بیشترین اثرگذاری در ایجاد محیطی آشوبناک در راستای تحقق شهر هوشمند در 

 .گرددمیاهواز پیشنهاد  شهرکالنارتقای امنیت اجتماعی در 

 ناشناس هایکنندهمجذوب مؤلفهراهکار پیشنهادی در راستای 
ناشناس در ایجاد الگوهایی  یاکنندهمجذوب عنوانبه( ارادۀ ضعیف دولت و همچنین نهادهای نفتی نقش بسیار جدی 1

مانعی جدی در راستای تحقق  عنوانبه؛ پذیریانطباق مؤلفهاثرگذاری ذاتی در چارچوب  بهباتوجه ویژهبهکه  ناشناخته دارد
که این نقش اصالح گردیده و ارادۀ ضعیف دولت و  گرددمیپیشنهاد  ؛ لذاباشدمیاهواز مطرح  شهرکالنشهر هوشمند در 

 قوی تبدیل گردد. یاارادهاهواز برای آنها، به  شهرکالننهادهای نفتی با توجیه ضرورت تحقق شهر هوشمند در 

 پذیریانطباق مؤلفهراهکار پیشنهادی در راستای 
ماهیت شهر هوشمند، فناوری اطالعات و ارتباطات دارای نقشی  بهباتوجه، پذیریانطباق مؤلفه( در میان معیارهای 1

ز مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات، مانعی جدی در و نی هازیرساختبا ارتقای  گرددمی یشنهادپ ؛ لذاباشدمیمحوری 
 تبدیل به شهری هوشمند برداشته شود. منظوربهاهواز  شهرکالنراستای ارتقای خودسازماندهی 

و خدمات عمومی و اجتماعی با  گیریتصمیمفاکتورهای شفافیت در مدیریت، مشارکت در  ویژهبه( عامل نهادی 2
 بخشتعادل مؤلفه، مانعی جدی در راستای افزایش عملکرد پذیریانطباق مؤلفهعملکردی ضعیف در چارچوب 

سیستم حکمروایی خوب  گرددمیپیشنهاد  ؛ لذاباشدمیاهواز  شهرکالنخودسازماندهی به هدف تحقق شهر هوشمند در 
 اهواز مستقر گردد. شهرکالنشهری در 

محیطی،  هایآلودگیحل  منظوربهفناوری اطالعات و ارتباطات  هایقابلیتپژوهش، استفاده از  هاییافته( بر اساس 3
، تعدیل شرایط محیطی مانند درجه حرارت باال و نیز در مدیریت منابع پایدار در سطحی بسیار ضعیف زیستمحیطحفاظت 

عیف عمل اهواز در سطحی ض شهرکالنخودسازماندهی  بخشتعادل. این عملکرد ضعیف باعث گردیده که عملکرد باشدمی
افزایش  منظوربهفناوری اطالعات و ارتباطات  هایقابلیتدر سطحی وسیع و هوشمندانه از  گرددمیپیشنهاد  ؛ لذانماید

 نمودن شهر بهره گرفته شود. پذیرتریستزکیفیت محیطی و 
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