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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 ttest 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 selforganizing 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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تدقیقی بر موانع تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز از منظر نظریۀ آشوب
محمدعلی فیروزی aو  ،1احمد پوراحمد  ، bمهیار سجادیان

c

 aاستاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 bاستاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 cدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
مقاله پژوهشی
چکیده
تبیین موضوع :امروزه ،تحقق شهر هوشمند بهعنوان پارادایمی مطرح در سطح جهان بهمنظور رهایی از مشکالت و
پیچیدگیهای روزافزون ناشی از شهرنشینی گسترده ،بیشازپیش مطرح میباشد .پژوهش حاضر نیز ،بهمنظور بهرهگیری از
نظریۀ آشوب در چارچوب پارادایم پیچیدگی و درک شرایط پیچیدۀ کنونی کالنشهر اهواز در راستای تحقق شهر هوشمند در
این کالنشهر به تحقیق پرداخت.
روش :مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی  -تحلیلی میباشد.ابزار گردآوریدادهها ،پرسشنامه الکترونیکی
محقق ساخته مبتنی بر طیف پنج درجهای لیکرت میباشد که در جهت تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای آماری میانگین t ،تک
نمونهای و رتبهبندی فریدمن با استفاده از نرمافزار  spssبهره گرفته شده است .جامعۀ آماری پژوهش کارشناسان شاغل در
دستگاههای اجرایی دخیل در حیطۀ شهری اهواز میباشند .نمونۀ آماری این پژوهش 380 ،نمونه است که با روش نمونهگیری
گلوله برفی و شبکهای نظارت شده انتخاب گردیدند.
یافتهها :بر اساس یافتههای تحقیق ،نظریۀ آشوب در کالنشهر حاکمیت داشته و به سبب ضعف مفرط در مؤلفه تعادلبخش
خودسازماندهی از یکسو و توان باال در سه مؤلفه آشوبناک اثر غیرخطی ،اثر پروانهای و مجذوبکنندههای ناشناس ،حاکمیت
نظریۀ آشوب مانعی جدی در راستای تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز میباشد.
نتایج :بنابراین جهت مدیریت بهینۀ استقرار شهر هوشمند در کالنشهر اهواز ،برنامهریزی دقیق برای ارتقای مؤلفه تعادلبخش
خودسازماندهی در مقابل شناخت دقیق از سه مؤلفه آشوبناک اثر غیرخطی ،اثر پروانهای و مجذوبکنندههای ناشناس و ضرورت
دارد.
کلیدواژهها :شهر هوشمند ،نظریۀ پیچیدگی ،نظریۀ آشوب ،خودسازماندهی ،شهر اهواز.
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مقدمه
انتظار میرود که تا سال  ،2050بیش از  6میلیارد نفر ،در شهرهای جهان و مناطق پیرامون آنها ،سکونت داشته باشند.
این روند رو به افزایش هجوم مردم بهسوی نواحی شهری و فرایند شهرسازی مرتبط با آن (رضوی زاده و مفیدی:1397 ،
 )9منجر به آشفتگی و بینظمی شده و شرایطی را به وجود آورده که نهتنها تعادل شهرها را به سقوط کشانده ،بلکه دستیابی
به پایداری را با روشهای کنونی اداره و توسعه شهری ناممکن ساخته است .در نتیجه برنامهریزان شهری در سراسر جهان
میکوشند تا با نگاهی یکپارچه بهتمامی ابعاد شهرنشینی ،مدلهایی را برای توسعه شهرهای قرن  21بهمنظور پاسخگویی
به خواستها و انتظارات جدید دنیای امروز توسعه دهند .یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالشهای کنونی شهرها در
عرصه برنامهریزی شهری ،توسعه شهر هوشمند است که در طول سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
شهر هوشمند بهعنوان محور تحول و توسعه هزاره مطرح شده و به معنای گشایش مفاهیمی نو در برنامهریزی شهری است
که قابلیتهای جهان واقعی و مجازی را برای حل مشکالت شهری با هم ترکیب میکند (پوراحمد و همکاران.)5 :1397 ،
از سوی دیگر ،بحرانهای زیستمحیطی ،آشفتگیهای اقلیمی و بحرانهای انسانی از یکسو و پیشرفت علوم کامپیوتر،
ریاضی و فیزیک از سوی دیگر سبب شده است تا بیشتر نظریهپردازان ،قرن بیست و یکم را «قرن پیچیدگی» بنامند
(حاتمی نژاد و بهبودی مقدم .)9:1397،در این راستا« ،استفان هاوکینگ» ،فیزیکدان و فیلسوف نامدار در ژانویه 2000
میالدی بیان نمود که« :فکر میکنم قرن بعدی قرن پیچیدگی است» (همان.)10 :
در چنین فضایی ،رفتار و پویایی سیستمهای شهری نیز ،بسیار بیش از آنچه ،پیشتر ،برنامهریزان تصور میکردند،
پیچیدهاند .ازاینرو ،سنت برنامهریزی هر چه به زمان کنونی نزدیکتر شده است ،غالباً به تواناییها و قابلیتهای محدود
خود در دستیابی به حفظ و بهبود محیطی و کیفیت فضایی ،آگاهی یافته است .گذار از «عقالنیت فنی» به «عقالنیت
ارتباطی» و «تحلیل قدرت» در نظریۀ برنامهریزی ،مؤیدی بر این موضوع است .امروزه ،برنامهریزی شهری با چالش اندیشه
عقالنیت فنی بر پایۀ ثبات ،یکنواختی ،تساوی و قطعیت از یک سو ،و موقعیتهای عقالنیت ارتباطی با ویژگیهای نا
یکنواختی ،ناهمگنی ،غیرخطی ،آشوب ،انشعابی ،عدم قطعیت ،عدم قابلیت پیشبینی ،همافزایی و ...از سوی دیگر،
رویاروست (شورچه.)11 :1394 ،
بهعبارتدیگر ،شهرها سی ستمهایی پیچیده ه ستند .دیدگاه سادهانگارانۀ درک شهر بهعنوان یک مجموعۀ ساده ،با
راهحلهای ساده ،سبب عدم شناخت درست از ماهیت شهر می شود .در نتیجه ،مداخالت در شهر در جهت نامناسبی پیش
میرود که در نهایت چیزی جز آ سیبهای بزرگ مقیاس نخواهد دا شت؛ بنابراین الزم ا ست که از منظر در ستی به آنها
نگریست .نگاه به شهر ،بهمثابۀ یک پدیدۀ پیچیده که هر لحظه ممکن است دچار آشفتگی غیرقابلپیشبینی شود ،کمک
میکند که بتوان این کل بزرگ پیچیده و خودســـازمانده را به نحو مناســـبی به ســـمتوســـوی مطلوب هدایت نمود
(سالینگاروس.)16 :1397 ،
لذا ،برای رسیدن به درک نوین از پویاییهای سیستمهای شهری بهطورکلی ،در سطح کالن برنامهریزی شهری،
نظریههای پیچیدگی و آشوب به طور مرتب در حال تکامل بوده است و در این راستا ،از آن جایی که حرکت در راستای
استقرار شهرهای هوشمند در کشور ،باتوجهبه تجربیات موفق جهانی ،آیندهای محتوم قلمداد میگردد؛ لذا ضرورت دارد که
در ارتباط با شهرهای هوشمند آیندۀ کشور ،وضعیت کنونی شهرهای کشور و از جمله کالنشهر اهواز به لحاظ تبدیل به
شهری هوشمند از منظر نظریۀ پیچیدگی و در این چهارچوب نظریۀ آشوب مورد واکاوی قرار گیرد؛ تا در صورت وجود
موانعی در این راستا ،با شناسایی آنها و ارائۀ راهبردها و راهکارهای حل این موانع ،مسیر بر تبدیل موفقیتآمیز بهسوی
شهرهایی هوشمند در کشور هموار گردد.
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کالنشهر اهواز ،مرکز اداری  -سیاسی استان مرزی ،نفتخیز و صنعتی خوزستان و بزرگترین شهر جنوب غربی کشور،
نیز ،در کشوری با نظامی متمرکز ،تکمحصولی متکی بر نفت و مبتنی بر مرکز  -پیرامون ،در بستری از اقتصاد سیاسی
پیچیدۀ مبتنی بر نفت گسترده شده است که در چنین عرصهای ،جای شک باقی نمیماند که اساساً کالنشهر اهواز پیچیده
میباشد؛ بهویژه ،آن که این کالنشهر ،به لحاظ اجتماعی و از دیدگاه جغرافیای اجتماعی شهر ،دارای ویژگیهای خاص
اقوام متنوعی که در این راستا وجود دارد؛ میباشد که این واقعیت میباید در فرایند هوشمندسازی این کالنشهر موردتوجه
خاص قرار گیرد .بهعبارتدیگر ،باتوجهبه ویژگیهای خاص و پیچیدگیهای این کالنشهر  -که به اهم آن اشاره گردید -
الزم است که هوشمندسازی این کالنشهر از منظر انگارۀ نوین پیچیدگی و در این چهارچوب ،نظریۀ آشوب مورد واکاوی
قرار گیرد .اما مسئله این است که فعالیتهایی که تاکنون در راستای هوشمندسازی کالنشهر اهواز انجامیافته است؛ غالباً
در محورهای فنی و با نگاهی سادهانگارانه و تقلیلگرا ،صورت پذیرفته است؛ لذا این فعالیتها اغلب در عمل ،به موفقیت
منجر نگردیدهاند؛ شاهد این که بر طبق دو گزارش اخیر معتبر مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری ( )1396و
گزارش پژوهش ملی آیندهپژوهی ایران ( ،)1397شرایط محیطی کالنشهر اهواز در راستای دستیابی به توسعهای پایدار
مناسب نبوده و این کالنشهر با مشکالتی چون ریزگردها ،آب ،فاضالب ،حکمرانی ،بیکاری و غیره مواجه میباشد؛
مشکالتی که در این گزارشها ،از آنها ،تعبیر به ابرچالش گردیده است.
لذا ،این پژوهش به سبب اهمیت موضوع ،با تبعیت از انگارۀ پیچیدگی؛ به هدف پاسخگویی به سؤالهای زیر و واکاوی
موانع تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز از منظر معیارهای نظریۀ آشوب؛ و در واقع درک بهتر شرایط پیچیده کنونی
این کالنشهر با چشمانداز تبدیل به شهری هوشمند ،در چارچوب نظریۀ نوین آشوب؛ و در نتیجه ارائۀ راهکارهایی به
تحقیق پرداخت.
 )1آیا ،باتوجهبه شرایط کنونی کالنشهر اهواز؛ و با چشمانداز تبدیل اهواز به شهری هوشمند ،نظریۀ آشوب در این
کالنشهر حاکمیت دارد؟
 )2آیا حاکمیت نظریۀ آشوب ،مانعی در تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز است؟
در کل ،تاکنون ،استفادۀ کاربردی از نظریۀ آشوب در راستای تحقق شهرهای هوشمند و برنامهریزی اینگونه شهرها
تنها در چارچوب نهادی و حکمروایی ،به شکل محدود ،انجام پذیرفته و در واقع اشارههایی به آن گردیده است .در ایران و
در منطقه مورد مطالعۀ این پژوهش ،تاکنون ،تحقیقی با ویژگیهای فوقالذکر ،انجام نیافته است؛ لذا نوآوری این پژوهش،
توجه به پیچیدگی در تحقق شهرهای هوشمند و ارتباط معیارهای نظریۀ آشوب با پویایی در بستر پیچیدۀ کالنشهر اهواز
در راستای تحقق شهر هوشمند میباشد.
پیشینۀ نظری
از دهه  1980جامعه بشری وارد عصر اطالعات شد و نقش اطالعات و دانش در عرصههای مختلف اجتماعی ،فرهنگی،
سیاسی و اقتصادی؛ در سطوح محلی ،ملی و بینالمللی افزایش یافت؛ و مفاهیمی مانند اطالعات ،ارتباطات و فناوری،
نوآوری و کارآفرینی و سواد اطالعاتی بهعنوان مفاهیم کلیدی در توسعه دانشمحور ،جایگزین مفاهیم رایج پیشین گردید
(حاتمینژاد و بهبود مقدم)154 :1397 ،؛ و دراینارتباط شهرهای هوشمند طرح گردیدهاند.
شهر هوشمند یک پدیدۀ چندبعدی است که بنا به خاصیت بینرشتهای آن متخصصان متعددی از رشتههای گوناگونی
در حال کار بر روی آن هستند؛ بنابراین ،مادامی که پژوهشگران متنوعی بر روی مرزهای مشخصی از شهر هوشمند تمرکز
یافتهاند به نظر میرسد یک عدم اجماع درباره آنچه که حقیقتاً یک شهر هوشمند هست ،وجود داشته باشد (Gil-Garcia
 .(Hilton & Marsh, 2015: 1) )et al, 2016اما محققان همپوشانیهای تعاریفی روشنی با شهرهایی که از راههای
بیشماری به تصویر کشیده شدهاند ،یافتهاند) .)Chourabi et al, 2012برای مثال ،چورابی و همکاران ( ،)2012به شهر
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هوشمند بهعنوان باهوش بودن ،دیجیتال یا خالق بودن بر روی یک تنوعی از خصوصیاتی ،نظیر تواناییشان برای حکومت
(روابط ذینفعان) و باقدرت نفوذ زیر ساختار  ITاشاره نمودهاند .همچنین ،قلمروی کار محققانی که به شهرهای هوشمند
بهعنوان توانایی برای یکپارچگی اطالعات و تکنولوژیهایشان توجه دارند ،در حال گسترش بوده است (Gil-Garcia,
 .)& Aldama Nalda, 2013همچنین عدهای دیگر بر روی نوآوری و کارآفرینی در شهرهای هوشمند بهعنوان نقاط
مرکزیتر تمرکز یافتهاند) . (Paskaleva, 2011با این اوصاف ،به نظر میرسد ،تعاریف شهر هوشمند ،بهروشنی ،بستگی
به زمینهها و لنزهایی که در میان آنها ،شهرها مورد بررسی واقع گردیدهاند ،داشته باشد .این بدان معنی است :زمینهای که
یک شهر میتواند« ،هوشمند» شناخته شود ،بستگی به چگونگی مقابله شهر با مشکالت اصلی دارد (Neirotti et al,
.)2014

بنابراین ،هیچ تعریف سراسری پذیرفته شدهای از شهر هوشمند وجود ندارد .در واقع ،اصطالح « شهر هوشمند» چیزهای
مختلفی را برای مردم مختلف تعریف میکند .مفهوم سازی شهر هو شمند ،بنابراین ،از شهری به شهری ،و از ک شوری به
کشوری ،وابسته به سطح توسعه ،تمایالت به تغییر و اصالح ،منابع و جنجالهای ساکنان شهر متفاوت است( Ministry
)of Urban Development of India, 2015: 5؛ ( .)Merline & Vimalathihan, 2017: 263اما در کل
میتوان بر این تعریف از شهر هو شمند که از جامعیت ن سبتاً منا سب و پذیرش بی شتری برخوردار ا ست تأکید نمود :شهر
هوشمند ،شهری است که باتوجهبه عوامل بنیادی تکنولوژی (زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری) ،مردم (خالقیت،
تنوع و آموزش) و سازمانها و نهادها ( سیا ست و دولت) بر روی سرمایههای اجتماعی ،ان سانی و زیر ساختها سرمایه
گذاری مینماید و از طریق حکومت مشارکتی کیفیت زندگی را ارتقاء میبخشد ).(Caragliu et al, 2009
همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد ،تجزیهوتحلیل بررسیها نشان میدهد ،شهرهای هوشمند سیستمهای چندبعدی
هستند و حتی چارچوبهایی که بیشتر بر یک بعد خاص تمرکز کردهاند ،اهمیت ابعاد دیگر را رد نکردهاند .بسیاری از ابعاد
و عناصری که در مفاهیم اولیه توسط محققین مختلف پیشنهاد شده است ،غالب ًا با هم همپوشانی دارند .از دیدگاه کلی،
عوامل ششگانۀ« :اقتصاد ،مردم ،زندگی ،حکمروایی ،محیط و تحرک هوشمند» (شکل شماره  ،)1از جامعیت بیشتری
برخوردارند و بهنوعی ابعاد نظری محققین دیگر را نیز پوشش میدهند (رضویزاده و مفیدی.)17 :1397 ،

شکل  -1مؤلفههای شهر هوشمند (استخراج و ترسیم :نگارندگان)
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در ارتباط با نظریۀ پیچیدگی قابلذکر است که واژۀ «پیچیده» ،در دائره المعارف التین بهصورت جبری که از قسمتهای
زیاد متصلبههم ساخته شده و مشکل برای فهم باشد ،تعریف شده است .در زبان فارسی ،از دیدگاه نسخۀ برخط لغتنامۀ
دهخدا« ،پیچیدگی» در سخن به معنای ابهام ،غامض و روشن نبودن آن مطرح شده و خود واژۀ پیچیده به معنای خمیده،
درنوردیده و مشکل ،بیان شده است و «پیچیده کردن» به مفهوم مشکل کردن و به پیوستن آمده است.
سیستم پیچیده ،سیستمی است که اجزاء و عوامل گوناگون دارد که هر یک از آنها نقش معینی را ایفاء میکنند؛ این
عوامل بنا بر طبقهبندی درونی خاصی سازمانیافتهاند؛ عوامل این سیستم و همچنین طبقات و مراتب آنها ،به انواع و
شکلهای گوناگون با همپیوند و رابطه دارند و به همین سبب در سیستمهای پیچیده ،ارتباطات بسیار پیچیده و گوناگون
وجود دارد .کنش و واکنشهای میان عوامل تشکیلدهنده یک سیستم پیچیده به شکل و نوع خاصی صورت میگیرند و
این کنشها و واکنشها بهصورت غیرخطی پدید میآیند (سالینگاروس)14 :1397 ،؛ و در این ارتباط ،نظریه پیچیدگی به
مطالعۀ پدیدههایی میپردازد که از مجموعۀ عناصر در تعامل با هم بهعنوان سیستمهای پیچیده میپردازد (Johnson,
.)2009: 3

شهر نیز یک سیستم پیچیده است ،یعنی مجموعهای از اجزاء است که به طور شدید به یکدیگر مرتبط هستند .این
سیستم پویا است و اجزای آن حالتهای رفتاری همواره در حال تغییر دارند .در نهایت ،به دلیل تنوع و پرشماری اجزای
این سیستم ،شهر میتواند الگویی در حال تحول و جذاب فراهم کند که کسالت و یکنواختی القاء نکند (سالینگاروس،
 .)14 :1397در واقع ،شهرها بهعنوان بستر سیستمهای پیچیدۀ اجتماعی ،پدیدههای پیچیده ،پویا و درهمتنیده هستند،
بنابراین ،این که شهرها چگونه نظمدهی و ساختاردهی میشود ،بخشی از علم پیچیدگی است) . (Batty, 20111: 1در
این راستا ،هفت بنیاد نظریۀ پیچیدگی موردتوجه این پژوهش در جدول ( )1آورده شده است.
جدول  -1هفت بنیاد نظریۀ پیچیدگی موردتوجه این پژوهش
ردیف
1
2
3

4
5
6
7

مفهوم پایه
بین سی ستمهای ساده و پیچیده تفاوتهای مهم و غیرقابلچ شمپو شی وجود دارد .در سی ستمهای ساده تنوع و شمار اجزاء محدود
بوده ،روابط بین آنها ساده و مشخص است .درحالیکه در سیستمهای پیچیده تنوع و شمار اجزاء بیشتر بوده و روابط پیچیده است.
پیچیدگی ح سی ا ست که در ناظر ایجاد می شود .در واقع ،این ناظر و ت شخیص وی ا ست که تعیین میکند که یک عن صر پیچیده
است یا ساده؛ بنابراین قضاوت فرد شرط اساسی است.
میبایست مسائل اجتماعی و همچنین بسترهای کالبدی آن ،بهعنوان پیچیدهترین سیستمهای ممکن در نظر گرفته شود .درک غلط
از سیستمهای اجتماعی مانند شهر ،تعمیم و ساده سازی آن به سیستمهای ساده سبب انحراف مطالعات شده و به دلیل فهم نادرست از
ماهیت این سیستمها ،نمیتوان راهحلهای مناسبی ارائه داد.
سیستمهای پیچیده ،مخلوطی درهمآمیخته از اجزاء هستند .هر جزء به اجزای دیگر مرتبط است.
در سیستمهای پیچیده درهمتنیده ،اثر پروانهای وجود دارد .این سیستمها بسیار به شرایط اولیه حساس هستند .کوچکترین تغییری
در شرایط اولیه ممکن است تغییرات فاجعهبار و سرتاسر متفاوتی را در آینده بیافرینند.
سی ستمهای پیچیده درهمتنیده به دلیل اثر پروانهای و ح سا سیت به شرایط اولیه ،غیرقابلپیشبینی ه ستند .البته این به معنای آن
نیست که دادههای تجربی و پیشبینیهای آماری باید کنار گذاشته شود ،بلکه بیانگر این است که قطعیت در پیشبینی وجود ندارد.
پیچیدگی در ارزیابی ،باید منطبق بر پیچیدگی سیستم باشد.
منبعSanger,Giddings, 2012: 2,3

نظریۀ آشوب ،زیرمجموعۀ نظریۀ پیچیدگی بهحساب میآید .نظریۀ آشوب ،نظریۀ مطالعۀ سیستمهای پویای غیرخطی
پیچیده است .در حقیقت ،نظریۀ آشوب چگونگی رسیدن سیستم از حالت نظم به آشوب را مطالعه میکند (حاتمینژاد و
بهبودی مقدم.)9 :1397 ،
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در مورد آشوب ،باید بهخاطر داشت که برخالف ادبیات عامهپسند ،واژۀ آشوب یک معنای تکنیکی محدود و دقیق در
تئوری پویا دارد .بینظمی و آشوب به مفهوم سازمان نیافتگی ،ناکارایی و درهمریختگی نیست .بینظمی ،از جنبههای
غیرقابلپیشبینی در پدیدههای پویاست که ویژگیهای خاص خود را دارد .بینظمی ،نوعی نظم غایی و نظم در بینظمی
است (صبور و رهبر.)3 :1394 ،
سیستمهای آشوبناک ،غیرقابلپیشبینی هستند؛ به این معنی که رفتار سیستمهای آشوبناک را به دلیل وابستگی
حساس یا اثر پروانهای ،و در نتیجه غیرممکن بودن درک تمامی عوامل مؤثر بر سیستم و تغییر دائمی محیط ،نمیتوان با
درجهای از اطمینان ،یا به روشهای منظم و از قبل تعیین شده پیشبینی نمود)(Mason, 2008
نظریۀ آشوب ،تحت دو عنوان کلی «آشوب جهانی ،ماکروسکوپی و جبرگرا» در مقابل «آشوب محلی و میکروسکوپی»
تقسیمبندی میشود (شورچه.)235 :1394 ،
نظریۀ آشوب ،آنتیتز پارادایم اثباتگرایی است .تفاوت بین دو پارادایم در این حقیقت نهفته است که در پارادایم اثباتگرا
روابط خطی ثابت ،مشاهده و تبیین میشود ،درحالیکه پارادایم نظریۀ آشوب مدعی است که سیستمها بیثبات و غیرخطی
هستند ،یعنی بهصورت پویا مشاهده میشوند .یعنی جهان ،مرکب از سیستمهای بیثبات ،پویایی غیرخطی و همیشه در
حال تغییر ،نه سیستمهای خطی ثابت ،تصور میشود (الهوتیان و رهبر.)44 :1392 ،
آشوب ،چشمانداز جدیدی را برای درک از مدیریت شهری به دست میدهد و این به نوع جدیدی از برنامه و عمل در
عرصۀ مدیریت شهری تکیه دارد که هدف آن کنترل نیست ،بلکه مشارکت است (همان.)44 ،
مطالعات نیم قرن اخیر موجب شناسایی ویژگیهای مختلف نظریۀ آشوب شده است که در این پژوهش نیز موردتوجه
بوده است؛ لذا باتوجهبه چنین مطالعات نظری ،بنیادهای نظری پژوهش در جدول ( )2آورده شده است.
جدول  -2بنیادهای نظری پژوهش
ویژگی

نظریهپرداز
اثر پروانهای و مجذوبکنندههای ناشناس
لورنز
وابستگی حساس یا اثر پروانهای ،قطعیت گرایی و غیرخطی بودن
بیشاپ
نادرلیانسکی و غیرخطی بودن ،غیرقابلپیشبینی بودن ،وابستگی درونی ،تولیدات همافزایش نه (سینرژیک) ،خود زایندگی ،محدودیتها ،ارتباطات
معکوس ،خودسازماندهی
همکاران
فیتز جرالد و آگاهی ،اتصال ،عدم قطعیت ،ظهوریابندگی ،اتالف
وان اینتن
خودمانایی ،بینهایت محدود شده ،غیرقابلپیشبینی بودن
اسمیترمن
منبعSmitherman, 2004., Lorenz, 2005., Bishop, 2009., Nadrljanski et al, 2008., Fitzgerald & ( :
)Eijnatten, 2002

بنابراین ،نظریۀ آشوب و در نتیجه سیستمهای آشوبناک چند ویژگی ،به شرح زیر دارند که میبایست در راستای تحقق
شهر هوشمند نیز موردتوجه قرار گیرد:
 )1غیرخطی بودن :به معنی عدم تبعیت رفتار سیستمهای آشوبناک از اصل برهمنهی ،نبود ارتباطی روشن ،بین
دروندادها و بروندادهای سیستم ،وجود نقاط تعادل جداگانه متعدد در این سیستمها و نشاندادن ویژگیهایی مانند چرخه
محدود ،انشعاب و آشفتگی) ، (Rickles et al, 2007وجود روابط نابرابر بین نیروهای مؤثر بر سیستم و پاسخهای آنها،
غیرقابلتفکیک بودن تأثیر متغیرهای مختلف بر سیستم ،و برهمکنشگری اجزاء سیستم و همچنین عوامل مختلف مؤثر بر
آن میباشد (کرم.)1389 ،
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برای مثال ،در این پژوهش ،مطابق شکل زیر ،از تقابل نیروهای «تضاد منافع»« ،تضاد توسعه» و «تضاد مالکیت» در
چارچوب دیدگاه توسعه پایدار بهره گرفته شده است (شکل .)2

شکل  -2عوامل مؤثر بر غیرخطی شدن تحوالت کالنشهر اهواز از دیدگاه این پژوهش

مطابق شکل ( ،)2تضاد منافع ،حاصل از تأثیر متقابل توجه به توسعۀ اقتصادی از یکسو و توجه به حفاظت
زیستمحیطی از دیگر سو ،توسط کنشگران نهادی در کالنشهر اهواز در راستای دستیابی به توسعۀ پایدار است .تضاد
توسعه نیز در چارچوب چنین نگرشی حاصل تأثیر متقابل توجه به عدالت اجتماعی و حفاظت زیستمحیطی و تضاد مالکیت
نیز ،حاصل تأثیر متقابل به دو عامل عدالت اجتماعی و توسعۀ اقتصادی است .برهمکنش این سه تضاد در این پژوهش
بهعنوان مهمترین عوامل غیرخطی شدن تحوالت در این کالنشهر در نظر گرفته شده و مورد آزمون قرار گرفتند.
 )2اثر پروانهای یا وابستگی حساس :به این معنی که در اثر ویژگی غیرخطی ،رخدادهای کوچک و تغییرات اندک
(حسینی ،)182:1396،میتواند موجب تغییرات پیشبینی نشده گردد (سالینگاروس.)18 :1397 ،
 )3مجذوبکنندههای ناشناس :در کنار خاصیت غیرخطی بودن و در نتیجه اثر پروانهای ،مجذوبکنندههای ناشناس
قرار دارند .مجذوبکنندههای ناشناس ،به معنی الگوهای پیچیده غیرقابلپیشبینی ظاهر شده در طول زمان معین است که
اگرچه بینظم هستند ،اما سبب تبدیل دادههای بهظاهر غیرمنتظره به دادههای قابلتوجه میشوند ( Lorenz, 2005.,
.)Nadrljanski et al, 2008
 )4پایداری (انطباقپذیری) :ویژگی دیگر نظام آشوبناک پایداری است .پایداری به معنی ثبات و دوام است .پایداری

پدیدهها ،ناشی از دوام الگو ،نظام یا روش این پدیدهها در طی مدتزمان طوالنی است؛ به این معنا که خود اصل پدیده با
تمام ویژگیهای مادی و غیرمادی خود باقی نمیماند ،بلکه در هر دوره ،بر اساس الگویی واحد و باثبات تکرار میگردد.
چنین پدیدهای از این طریق تداوم پیدا میکند و در این باز تکرار خود را اصالح میکند (پاکزاد .)113 :1385 ،بدین ترتیب،
مفهوم آشوب پذیری و انطباقپذیری متناقض یکدیگر نیست .یک نظام آشوبناک اگر نوع بینظمی آن بهصورت اختالالت
کوچک باقی بماند ،میتواند پایدار باشد .در واقع ،نظامهای آشفته به طور موضعی غیرقابلپیشبینی ولی در کل پایدار است
(گلیک.)67 :1376 ،
پیشینۀ علمی
درعینحال که ریشههای نظریۀ آشوب را میتوان به «هنری پوانکاره» در دهۀ  1880و «ژاک هادامارد» در دهۀ
 1890نسبت داد ،اما کاربرد مدرن این نظریه به ادوارد ان .لورنز ( )1963و «میشل فیگنبام» ( )1978و ظهور آن در
نظریههای پیچیدگی و خودسامانی در قالب نظریههایی درباره «نظم خارج از آشوب» برمیگردد (شورچه.)235 :1394 ،
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اما در مجموع ،باتوجهبه پژوهشهای انجامیافته در زمینۀ نظریۀ آشوب ،میتوان این تحقیقات را در گروه تقسیمبندی
نمود:
 )1در پژوهشهای رشــتههایی مانند علوم اجتماعی ،علوم ســیاســی و برنامهریزی شــهری ،به شــکل اســتعارهای با
کاربردهای مفهومی و در کل کیفی استفاده گردیده است .برای مثال ،اکوانی و موسوینژاد ( ،)1392در پژوهشی با عنوان
نظریۀ آ شوب؛ مدلی برای تحلیل پیچیدگی ف ضای سیا سی ایران به شکل ا ستعارهای و کیفی ،با بهرهگیری از مفاهیم
اساسی نظریۀ آشوب ،به واکاوی شرایط سیاسی ایران در دو دهۀ گذشته پرداختهاند.
دراینارتباط« ،سالینگاروس» از بزرگترین نظریهپردازان شهرآشوب اعتقاد دارد که« :در مجموع در یک شهر ،بیش از
آن که کاربرد ریاضیاتی و کمی مطرح باشد ،کاربرد مفهومی و کیفی مدنظر قرار میگیرد» (سالینگاروس.)13 :1397 ،
 )2در پژوهشهای علوم فیزیک و ریاضیات که به شکل کاربرد ریاضیاتی و در کل کمی انجام پذیرفتهاند.
حال ،در ارتباط با شهرها نیز میتوان پژوهشهای انجامیافته را به دود سته تق سیم نمود :یک گروه که حوزههایی از
جمله ترافیک ،رشــد شــهری و غیره را پوشــش میدهند .در این راســتا ،میتوان به پژوهشهای آدی وامی و همکاران
( ،)2016با عنوان « کاربرد نظریۀ آشـــوب در پیشبینی های جر یان های ترافیکی موتوری در شـــبکه های شـــهری» و
تریاتاکونستانتیس ( ،)2012با عنوان «مدل سازی پیشبینی رشد شهری با استفاده از فرکتالها و نظریۀ آشوب» ،سعیدی
( ،)1390با عنوان «نظریۀ آشوب و طرحهای خودسازمانده شهری ( GISو طرح کاربری اراضی خودسازمانده)» ،همائی
فر و همکاران ( ،)1398با عنوان «برر سی و تحلیل تحوالت کالبدی مجموعه شهری م شهد با ا ستفاده از تئوری آ شوب
(کالن شهر مشهد ،حوزۀ طوس و بینالود)» ،اشاره نمود که در مجموع به این نتیجه رسیدهاند که استفاده از نظریۀ آشوب
ابزاری مناسب بوده است.
 در این راستا ،همتی ( ،)1394در پایاننامۀ خود ،در رشتۀ طراحی منظر ،با عنوان «طراحی منظر ساحل رودخانه کارونبا رویکرد پیش سازگاری» ،به هدف طراحی ساحل رودخانه کارون در اهواز ،به این نتیجه رسید ،نظریۀ آشوب با معرفی
سیستمهای سازگار ،راهبردهایی بر پایۀ شرایط آشوبناک برای مدیریت سیستمهای تحت تنش ارائه میدهد که میتواند
موجب پایداری آنها در برابر آسیبهای وارده گردد .به عبارتی سازگاری را میتوان راهبردهای مدیریتی نظریه آشوب در
علم اکولوژی و مدیریت سیستمهای زیستی دانست .سازگاری با بازتعریف پایداری اکولوژی ،الگوهایی برای طراحی
شهرهای امروزی  -بهعنوان یک سیستم زیستی  -ارائه میکند که قابلیت آنها را برای مواجهه با سوانح و مخاطرات
طبیعی افزایش میدهد
دستۀ دیگر پژوهشهایی است که به بحث کالن در شهرها و برنامهریزی شهری پرداختهاند .از جملۀ این پژوهشها،
میتوان به تحقیق اورگان ( ،)2019با عنوان «کاربردهای نظریۀ آشوب در شهرهای بینظم» اشاره نمود که به این نتیجه
رسیده است که میتوان با بهرهگیری از چارچوب نظریۀ آشوب به تحلیل ریشه شناختی علل آشوب در شهرهای بینظم و
در نتیجه ،مدیریت بهینۀ اینگونه شهرها پرداخت.
 همچنین ،سالینگاروس ( ،)1397بهعنوان یکی از بزرگترین پژوه شگران نظریۀ آ شوب در شهرها  -در ق سمتی ازمجموعه مقاالتی که از وی تحت عنوان «شهر از منظر هندسه فراکتال» منتشر شده است ،به این نتیجه رسیده است که:
با تغییرات اندک در شـــرایط اولیۀ شـــهرها ،میتوان منتظر بروز تفاوتهای فاحش در آینده بود .درک این که در شـــهر
تصــمیمات در مقیاس کوچک یا حوزۀ خاصــی ،میتواند تأثیرات عمیقی بر مقیاس کالن و ســایر حوزهها بگذارد ،میتواند
سبب شود که در تصمیمگیریها دقت نظر بیشتری وجود داشته باشد.
 بتی ( ،)2011در قسمتی از پژوهش خود با عنوان « ساخت علم شهرها» به این نتیجه میرسد که رفتارهای فضاییدر شهرها آشوبناک بوده و بسیار متفاوت از شرایط اولیه است.
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 میلز ( ،)2010در پژوهش خود با عنوان «علم پیچیدگی ،مقدمه (و دعوت) برای مجریان» ،به این نتیجه میرسد کهشهر یک سیستم پیچیده ،آشوبناک و خودسازمانده است.
 بن هموچ ( ،)2007در پژوهش خود با عنوان «آیا نظریۀ آشــوب میتواند پیچیدگی بافت شــهری را توضــیح دهد؟کاربردهایی در اسکان سنتی مسلمانان» ،به این نتیجه رسیدند که نظریۀ آشوب ،ابزار مؤثری را برای تحلیل و درک بافت
سنتی شهری در شهرهای قدیمی مسلمانان فراهم میکند .سپس در پرتو آن ،تجزیهوتحلیلهایی را نیز انجام دادهاند.
 کار رایت ( ،)2007نیز در تحقیقی با عنوان «برنامهریزی و نظریۀ آ شوب» ،به این نتیجه میر سد که نظریۀ آ شوبپیامدهای عمیقی در مورد آن چه برنامهریزان انجام میدهند و نحوۀ انجام آن را نوید میدهد .بنا به نتیجهگیری این
پژوهش :درک جهان ممکن است آسانتر و دشوارتر از آن باشد که تصور می شود ،شهرهای پرسروصدا و نامرتب ممکن
ا ست به همان اندازه که معموالً ت صور می شود ،ناکارآمد نبا شند و نیاز به برنامهریزی ماهیتی افزای شی و سازگارانه دا شته
باشد؛ فوریتر از آن چه فکر میشود.
دادهها و روششناسی
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به جهت روش انجام ،توصیفی  -تحلیلی است .بهمنظور گردآوری دادههای
توصیفی از مطالعات کتابخانهای و اسنادی استفاده گردید و برای گردآوری دادههای تحلیلی از روش پیمایشی و ابزار
پرسشنامه استفاده شده است .در این مقاله ،هدف واکاوی موانع تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز از نظرگاه معیارهای
نظریۀ آشوب؛ و در واقع درک بهتر شرایط پیچیده کنونی این کالنشهر با چشمانداز تبدیل به شهری هوشمند ،در چارچوب
نظریۀ نوین آشوب؛ و در نتیجه پیشنهاد راهکارهایی میباشد.
ابزار گردآوری دادهها در بخش پیمایش ،پرسشنامۀ الکترونیکی محقق ساخته میباشد که بر اساس طیف پنج درجهای
لیکرت از گزینۀ خیلی کم با امتیاز  1تا گزینۀ خیلی زیاد با امتیاز  5تنظیم گردید که تحت شبکۀ اینترنت در اختیار
پاسخدهندگان قرار گرفت.
روایی محتوایی نهایی پرسشنامه با نظر اساتید در نهایت ،بعد از اصالحاتی تأیید گردید و ضریب آلفای کرونباخ 0/80
برای کل پرسشنامه ،نشان از مطلوبیت و قابلقبول بودن پایایی پرسشنامه داشت.
جامعۀ آماری پژوهش ،مطابق جدول شماره  ،5متشکل از کارشناسانی است که در نهادهای مدیریت و برنامهریزی و
اجرا در ارتباط با شهر اهواز در این کالنشهر مشغول به فعالیت هستند .روش نمونهبرداری ،تلفیقی از روشهای نمونهگیری
گلوله برفی خوشهای و شبکهای نظارت شده بوده است که در نهایت  380پرسشنامه دریافت گردید؛ لذا تعداد نمونه این
پژوهش  380مورد از کارشناسان اجرایی ادارهها ،نهادها ،سازمانها و شرکتهای درگیر در فرایند هوشمندسازی شهر؛
شامل استانداری استان خوزستان ،فرمانداری اهواز ،شهرداری اهواز ،ادارۀ راه و شهرسازی اهواز ،شرکت مخابرات اهواز،
سازمان نظاممهندسی ،شرکتهای مشاور معماری و شهرسازی و فناوری اطالعات و ارتباطات در کالنشهر اهواز میباشد
که در جهت تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای آماری میانگین t ،تک نمونهای و رتبهبندی فریدمن با استفاده از نرمافزار
 spssبهره گرفته شده است.
بر اساس مطالعات نظری و اسنادی این پژوهش ،مؤلفهها و معیارهای مورد سنجش متأثر از چنین تعریف از «شهر
هوشمند» است :شهر هوشمند ،شهری است که بر روی سرمایههای اجتماعی ،انسانی و زیرساختها سرمایهگذاری نماید
و از طریق حکومت مشارکتی ،کیفیت زندگی را ارتقا بخشد) (Caragliu et al, 2009: 6؛ لذا ،در این راستا ،عمدۀ
متخصصین ،مهمترین مؤلفههای تحقق شهر هوشمند را در سه مورد خالصه مینمایند که بارانداز ( Caragliu et al,
)2009: 6., Dawes & Pardo, 2002., Nam & Pardo, 2011؛ (حاتمینژاد و همکاران160 :1394 ،؛
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دامری56-64،1397،؛رضویزاده و مفیدی12 :1397 ،؛ واحد تحقیق و توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری
اصفهان:)36 :1396 ،
 )1مردم
 )2نهادها
 )3فناوری
باتوجهبه مؤلفههای برشمرده فوقالذکر ،میتوان معیارهای مورد سنجش در هر یک از سه مؤلفهها را که در این
پژوهش مورداستفاده قرار گرفتهاند ،در جدول زیر خالصه نمود:
جدول  -3معیارهای مؤلفههای تحقق شهر هوشمند مورداستفاده در این پژوهش
مؤلفه تحقق
شهر هوشمند
مردم

نهاد

فناوری اطالعات
و ارتباطات

معیارهای مؤلفههای تحقق شهر هوشمند
تکثر اجتماعی و قومی ،سطح امنیت اجتماعی ،عالقهمندی به شهر،
مشارکت در زندگی اجتماعی ،تمایل به یادگیری ،خواست عمومی
مردم ،سطح پذیرش فناوری توسط مردم ،تفکر باز/جهانوطنی
شهروندان ،انعطافپذیری شهروندان ،خالقیت شهروندان ،انسجام و
وحدت اجتماعی ،سطح سواد دیجیتالی
ارادۀ دولت ،مدیریت یکپارچه ،انطباق نظام برنامهریزی شهری با
تحوالت ناشی از تغییرات  ،ICTسطح پذیرش فناوری توسط
نهادها ،توان دانشگاهها و پژوهشگاهها ،توان شرکتهای دانشبنیان
و استارتآپ ،توان شهرداری ،توان خدمات پیشرفتۀ تولید ،سطح
آمادگی الکترونیکی نهادها ،میزان مشارکت در تصمیمگیری،
شفافیت نحوۀ مدیریت ،میزان خدمات عمومی و اجتماعی ،استفاده
از قابلیتهای  ICTدر جهت تعدیل شرایط محیطی ،استفاده از
قابلیتهای  ICTدر جهت حل آلودگیهای محیطی ،استفاده از
قابلیتهای  ICTدر جهت حفاظت از محیطزیست ،استفاده از
قابلیتهای  ICTدر جهت مدیریت منابع پایدار
دسترسی به اینترنت ،زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات،
مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات
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در این راستا ،همان گونه که در شکل ( )3نیز بهصورت شماتیک مشاهده میگردد ،هدف پژوهش تدقیقی بر موانع
تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز از «منظر نظریۀ آشوب» است؛ لذا نیاز به متناظر نمودن معیارهای مؤلفههای تحقق
شهر هوشمند از دیدگاه ویژگیهای فوقالذکر نظریۀ آشوب میباشد.
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شکل - 3مدل مفهومی انجام پژوهش

حال باتوجهبه مدل مفهومی ارائه شده؛ و نیز چارچوب نظری پژوهش و مؤلفهها و معیارهای طرح شده تحقق شهر
هوشمند ،حاصل از مطالعات نظری ،معیارهای مورد سنجش این پژوهش بهصورت ذیل در جدول شماره  4تنظیم گردید.
بهعبارتدیگر ،از آن جایی که هدف این پژوهش ،ارزیابی شرایط کنونی کالنشهر اهواز به لحاظ استقرار شهر هوشمند از
منظر نظریۀ آشوب در چهارچوب انگارۀ پیچیدگی است ،لذا در راستای هفت بنیاد نظریۀ پیچیدگی (جدول  ،)1بنیادهای
نظری پژوهش (جدول  ،)2عوامل مؤثر بر غیرخطی شدن تحوالت کالنشهر اهواز (شکل  )2و در نهایت مدل مفهومی
انجام پژوهش (شکل  ،)3معیارهای مؤلفههای  6گانۀ تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز در چهارچوب مؤلفههای
اجرایی مردم ،نهاد و فناوری ،بهصورت متقاطع در راستای مؤلفههای نظریۀ آشوب (غیرخطی ،اثر پروانهای،
مجذوبکنندههای ناشناس ،انطباقپذیری) در جدول ( )4تدوینیافته است؛ لذا جدول زیر (جدول  )4با پیروی از انگارۀ
پیچیدگی ،حاصل چنین فرآیندی میباشد.
جدول  -4مؤلفهها و معیارهای مورد سنجش در این پژوهش
مؤلفههای نظریه
آشوب

مؤلفههای تحقق شهر هوشمند
کد

معیارهای نظریۀ آشوب

Q1

تضاد توسعه

Q2

تضاد مالکیت

Q3

تضاد منافع

Q4

تکثر اجتماعی و قومی

Q5

سطح ناامنی اجتماعی

Q6

عالقهمندی به شهر

Q7

مشارکت در زندگی اجتماعی

Q8

تمایل به یادگیری

Q9

خواست عمومی مردم

Q10

سطح پذیرش فناوری توسط مردم

Q11

دسترسی به اینترنت

Q12

ضعف ارادۀ دولت

مردم

فناو
ری

غیرخطی

اثر
پروانهای

مجذوبکنندههای ناشناس

نهاد
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Q13

ضعف ارادۀ نهادهای نفتی

Q14

مدیریت یکپارچه

Q15

انطباق نظام برنامهریزی شهری با
تحوالت ICT
سطح پذیرش فناوری توسط نهادها

Q17

توان دانشگاهها و پژوهشگاهها

Q18

توان شرکتهای دانشبنیان و
استارتآپ
توان شهرداری

Q20

توان خدمات پیشرفتۀ تولید

Q21

سطح آمادگی الکترونیکی نهادها

Q22

میزان مشارکت در تصمیمگیری

Q23

شفافیت نحوۀ مدیریت

Q24

میزان خدمات عمومی و اجتماعی

Q16

انطباقپذیری
(خودسازماندهی)

Q19

Q25

Q26
Q27
Q28
Q29
Q30

استفاده از قابلیتهای  ICTدر جهت
تعدیل شرایط محیطی مانند درجه حرارت
باال
استفاده از قابلیتهای  ICTدر جهت
حل آلودگیهای محیطی
استفاده از قابلیتهای  ICTدر
جهت حفاظت از محیطزیست
استفاده از قابلیتهای  ICTدر جهت
مدیریت منابع پایدار
زیرساخت فناوری اطالعات و
ارتباطات
مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

Q31

تفکر باز /جهانوطنی شهروندان

Q32

انعطافپذیری شهروندان

Q33

خالقیت شهروندان

Q34

انسجام و وحدت اجتماعی

Q35

سطح سواد دیجیتالی شهروندان

Q36

انطباق با تغییرات بیرونی

Q37

انطباق با تغییرات درونی
منبع :مطالعات نظری پژوهش

قلمرو پژوهش
کالن شهر اهواز با م ساحت تقریبی  220کیلومترمربع (چهارمین شهر و سیع ک شور و بزرگترین شهر جنوب غربی
ایران) و با ارتفاع  18متر از سطح دریا ،در موقعیت جغرافیایی  31درجه و  13دقیقه تا  31درجه و  23دقیقه عرض شمالی
و  48درجه و  32دقیقه تا  48درجه و  47دقیقه طول شرقی واقع شده است (ملکی و همکاران305 :1396 ،؛ معروف نژاد،
69 :1390؛ بوذرجمهری و همکاران44 :1398 ،؛ سجادیان و همکاران197 :1395 ،؛ آروین و همکاران.)167 :1396 ،
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جمعیت این شهر ،طبق سرشماری نفوس و مسکن  1395برابر با  1184788نفر میباشد ،که بهعنوان هفتمین شهر
پرجمعیت ایران (امان پور و همکاران .)78 :1399 ،این شهر ،دارای  8منطقۀ شهری 34 ،ناحیه و  124محله بر اساس
آخرین تقسیمبندی های انجامیافته میباشد (معاونت برنامهریزی شهرداری اهواز .)6 :1396 ،در شکل ( ،)4نقشۀ منطقۀ
موردمطالعه آورده شده است.

شکل - 4نقشه منطقه موردمطالعه پژوهش( ،منبع :امانپور و همکاران)40:1395،

به لحاظ ساختار و زمینههای موجود برای تبدیل اهواز به کالنشهری هوشمند ،باتوجهبه نتایج حاصل از این پژوهش ،با
نگاهی فن محور  -در سطح فراهم نمودن زیرساختهای الزم  -تفاهمنامههایی مابین شهرداری اهواز و سازمانهای در
ارتباط با فناوری اطالعات و ارتباطات و نیز استانداری خوزستان به امضاء رسیده است .اما در این زمینه ،نهادی متخصص و
متولی مستقیم در راستای هوشمندی کالنشهر اهواز وجود ندارد.
یافتهها
بر مبنای یافتههای حاصل از ویژگیهای جمعیتشناختی نمونۀ آماری پژوهش ،اکثریت پرسششوندگان با 71/05
درصد مرد؛ و  28/95درصد زن میباشند .بیشترین بازۀ سنی پرسششوندگان متعلق به گروه سنی  45تا  60سال با 78/94
درصد و بعد از آن به ترتیب گروه بیش از  60سال با  19/74درصد و کمتر از  44سال با  1/32درصد بوده است .از منظر
تحصیالت نیز بیشترین تعداد به ترتیب شامل کارشناسی ارشد با  51/32درصد ،کارشناسی با  27/62درصد ،دکتری با
 11/84درصد؛ در مجموع با  90/78بوده که در مراتب بعد از آن کارشناسان با مدرک کاردانی با  7/9درصد و دیپلم با 1/32
درصد قرار گرفتهاند که باتوجه به وضعیت موجود هرم تحصیالت در سازمان و ادارههای موجود در کالنشهر اهواز و از آن
جایی که هدف پژوهش بهرهگیری از نظر کارشناسان آشنا با واقعیات کنونی و میدانی  -و نه خبرگان  -سازمان ،ادارات و
شرکتهای درگیر در فرایند روزمرۀ برنامهریزی و مدیریت کالنشهر اهواز ،دخیل در فرایند هوشمندسازی کالنشهر اهواز،
به سبب آشنایی دقیق با وضعیت موجود بوده است؛ بهویژه از آن سو که این کارشناسان ،هر یک در قسمتی از فرایند
برنامهریزی ،اجرایی و نظارت استقرار شهر هوشمند در کالنشهر اهواز متخصص بوده؛ و آشنا به شرایط کلی و واقعی این
کالنشهر میباشند ،قابلتوجیه است .قابل توضیح آن که گرچه شهر هوشمند موضوعی سیستمی و کالن و چندبعدی
است ،اما در مرحلۀ اجرا از پروژههایی تشکیلیافته که اجرای هر یک از آنها  -که در نهایت کل را تشکیل میدهند  -نیاز
به تخصصهای متفاوت و تواناییهایی متفاوت برآمده از سطح تحصیالت و رشتههای متفاوت علمی دارد.
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جدول  -5ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه آماری پژوهش
ابعاد
زن
مرد
کمتر از  44سال
مابین  45تا  60سال
بیش از  60سال
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

متغیر
جنس

سن

سطح
تحصیالت

فراوانی
110
270
5
300
75
5
30
105
195
45

جمع فراوانی
380

درصد
28/95
71/05
1/32
78/94
19/74
1/32
7/9
27/62
51/32
11/84

380

380

برای تجزیهوتحلیل دادهها در چارچوب  4مؤلفه و  37معیار ،از نرمافزار  SPSSو روشهای آماری میانگین پاسخها و
آزمون آماری  tتک نمونهای استفاده گردید؛ ضمن آن که برای رتبهبندی مؤلفهها و معیارهای مورد پژوهش ،از آزمون
رتبهبندی فریدمن نیز استفاده گردید.
بر مبنای یافتههای تحقیق ،مطابق با جدول شمارۀ  ، 5میانگین هر سه مؤلفه؛ از چهار مؤلفه نظریۀ آشوب ،شامل اثر
پروانهای با میانگین  ،4/05بیشترین و سپس به ترتیب مؤلفههای مجذوبکنندههای ناشناس ( )3/24و غیرخطی بودن
( )2/83از میانگین مقیاس لیکرت باالتر میباشند .اما در مقابل ،مؤلفه انطباقپذیری با میانگین  2/23در جایگاه پائینتری
نسبت به این میانگین قرار دارد .این بدان معنی است که در اثر مؤلفههای غیرخطی بودن ،اثر پروانهای و مجذوبکنندههای
ناشناس؛ حرکت از نظم به آشوب و یا به عبارتی حرکت از ثبات به بیثباتی بهعنوان مانعی در تحقق شهر هوشمند در
کالنشهر اهواز از توان باالیی برخوردار میباشد؛ اما در مقابل ،مؤلفه تعادلبخش خودسازماندهی  -در جهت تحقق شهر
هوشمند در کالنشهر اهواز  -در مقایسه با این حرکت پرتوان؛ از توان پائینتری برخوردار میباشد.
لذا ،بر اساس یافتههای این بخش از پژوهش ،در راستای تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز ،نظریۀ آشوب حاکمیت
دارد .شاهد آن که میانگین کل با 3/08؛ باالتر از میانگین لیکرت میباشد.
جدول  -6وضعیت مؤلفهها و معیارهای تحقق شهر هوشمند از منظر نظریۀ آشوب
مؤلفهها

کد

میانگی
ن شاخص

غیرخطی

Q1

2/84

Q2

2/80

Q3

2/85

Q4

3/84

Q5

4/26

Q6

3

میانگی

کد

مؤلفهها

ن مؤلفه

میانگی
ن شاخص

Q2
2/83

میانگی
ن مؤلفه

میانگی
ن کل

2/32

1

Q2

1/85

Q2

1/59

2

اثر
پروانهای

4/05

انطباقپذیری
(خودسازمانده
ی)

3

Q2

1/96

4

Q2

1/84

5

Q2
6

1/68

2/23

3/08
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مجذوب
کنندهها
ی
ناشناس

Q7

2/71

Q8

2/64

Q9

3/47

Q1

3/1

Q1

2/93

Q1

4/03

Q1

4/05

Q1

2/07

Q1

2/13

Q1

2/47

Q1

2/72

Q1

2/59

Q1

2/13

Q2

2/14

Q2

1/68

7

3/24

Q2

1/99

Q2

2/05

8

9

0

Q3

2/01

Q3

2/71

Q3

3/18

Q3

2/38

Q3

2/63

Q3

2/62

Q3

2/24

Q3

2/34

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

میانگین آشوب جدا از
مؤلفه انطباقپذیری3/38 :

9

0

حال بهمنظور آزمون فرضیۀ زیر از آزمون  tتک نمونهای بهره گرفته شد:
فرضیۀ اول :به نظر میرسد ،باتوجهبه شرایط کنونی کالنشهر اهواز؛ و با چشمانداز تبدیل اهواز به شهری هوشمند،
نظریۀ آشوب در این کالنشهر حاکمیت داشته باشد.
بر مبنای یافتههای تحقیق ،حاصل از انجام آزمون  tتک نمونهای (جدول  ،)7میانگین دادهها ،بهصورت معنیداری
) ،(P<0.05بیشتری از مقدار میانگین متوسط مورد انتظار است؛ همچنین عدد مثبت  tو اعداد مثبت حد پائین و باال نیز
این موضوع را تأیید مینمایند t .مثبت نشان میدهد که  tبهدستآمده از آزمون بیشتر از  tمحاسبه شده از جدول میباشد.
ازآنجاکه حد پائین و حد باال برای این متغیر مثبت میباشد .این به مفهوم بزرگتر بودن میانگین متغیر از متوسط مورد
انتظار است؛ و همۀ این موارد ،بدان معنی میباشد که باتوجهبه شرایط کنونی کالنشهر اهواز؛ و با چشمانداز تبدیل اهواز
به شهری هوشمند ،نظریۀ آشوب در این کالنشهر حاکمیت داشته باشد .چنین شرایطی در مورد مؤلفههای تشدید کنندۀ
آشوبناکی نیز صدق مینماید .اما همان گونه که مشاهده میگردد ،بر مبنای یافتههای تحقیق ،در ارتباط با مؤلفه تعدیلکنندۀ
انطباقپذیری ،حاصل از انجام آزمون  tتک نمونهای (جدول زیر) ،میانگین دادهها ،بهصورت معنیداری )،(P<0.05
کمتری از مقدار میانگین متوسط مورد انتظار است؛ همچنین عدد منفی  tو اعداد منفی حد پائین و باال نیز این موضوع را
تأیید مینمایند t .منفی نشان میدهد که  tبهدستآمده از آزمون کمتر از  tمحاسبه شده از جدول میباشد .ازآنجاکه حد
پائین و حد باال برای این متغیر منفی میباشد .این به مفهوم کوچکتر بودن میانگین متغیر از متوسط مورد انتظار است؛ و
همۀ این موارد ،بدان معنی میباشد که وضعیت مؤلفه انطباقپذیری در شرایط کنونی کالنشهر اهواز به لحاظ تبدیل اهواز
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به شهری هوشمند مناسب نیست .از تمام این موارد منطقاً میتوان بدین نتیجه دستیافت که در شرایط کنونی کالنشهر
اهواز ،از سویی مؤلفههای تشدیدکنندۀ آشوب در سطحی باال در حال فعالیت هستند؛ اما از سوی دیگر مؤلفه تعدیلکنندۀ
آشوب یعنی توانایی انطباقپذیری در سطح مناسبی فعالیت نمینماید؛ و لذا جای تعجب نیست که باتوجهبه شرایط کنونی
کالنشهر اهواز؛ و با چشمانداز تبدیل اهواز به شهری هوشمند ،نظریۀ آشوب در این کالنشهر حاکمیت داشته باشد؛
وضعیتی که نتیجۀ آزمون این پژوهش نیز ،همان گونه که مشاهده گردید ،تأیید مینماید.
جدول  -7آزمون  tتک نمونهای دادههای پژوهش
مقدار متوسط مورد انتظار= 0/5
مؤلفهها

میانگین

فاصلۀ اطمینان  95درصدی
t

تفاوت
میانگین

حد پائین

سطح

حد باال

معناداری

غیرخطی

2/83

0/3333

2/507

0/014

0/5982

0/0684

اثر پروانهای

4/05

1/5526

20/629

0/000

1/7026

1/4027

مجذوبکنندههای

3/24

0/7434

14/463

0/000

0/8458

0/6410

ناشناس
انطباقپذیری

2/23

-0/62/27

-4/591

0/000

-0/3961

-0/1564

آشوب

3/08

0/5883

12/740

0/000

0/6803

0/4963

فرضیه دوم :به نظر میرسد حاکمیت نظریۀ آشوب ،مانعی در تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز است.
بر طبق آزمون رتبهبندی فریدمن ،از بین مؤلفههای چهارگانۀ حاکمیت نظریۀ آشوب در کالنشهر اهواز ،به ترتیب اثر
پروانهای با میانگین  43/91رتبۀ اول ،مجذوبکنندههای ناشناس با میانگین  41/20رتبۀ دوم ،غیرخطی با میانگین 27/45
رتبۀ سوم و در انتها با فاصلۀ زیاد ،انطباقپذیری با میانگین  21/21در رتبۀ چهارم قرار دارد .این بدان معنی است که در
راستای تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز ،حاکمیت نظریۀ آشوب ،مانع است؛ به عبارتی ،حرکت غیرخطی و بهویژه
اثر پروانهای و مجذوبکنندههای ناشناس در کالنشهر اهواز از نیروی فراوانی برخوردار میباشد .این نیروی زیاد باعث
میگردد که کالنشهر اهواز در راستای تحقق شهر هوشمند ،با ناپایداری و آشوب مواجه باشد .اما در مقابل با ضعف مفرط
انطباقپذیری ،قدرت خودسازماندهی در این کالنشهر پائین میباشد .نتایج این آزمون فرضیه تأیید کنندۀ نتایج حاصل از
تفسیر جدول شماره  7میباشد (جدول .)8
جدول -8رتبهبندی حاصل از انجام آزمون رتبهبندی فریدمن
مؤلفهها

کد

غیرخطی
27/45

Q1

رتبه3:

اثر پروانهای
43/91

رتبه1:

Q2
Q3
Q4
Q5

رتبه

رتبه

میانگین
27/88
27/44
27/85
41/20
44/18

معیار
11
15
12
2
1

مؤلفهها

کد
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22

میانگین
شاخص
25/73
18/76
19/15
22/46
15/40

رتبه
معیار
20
27
26
23
33
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Q6
Q7

مجذوبکنندههای
ناشناس
41/20

رتبه2:

Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17

31/88
28/62
27/19
37/88
33/18
31/74
41/05
40/13
18/55
19/46
25/21
27/66

8
10
17
5
7
9
3
4
28
25
21
13

Q23
Q24

انطباقپذیری
(خودسازماندهی)
21/21

Q25
Q26
Q27
Q28

رتبه4:

Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36

آشوب34/88 :

Q37

11/30
17/37
13/71
11/91
12/71
17/21
18/17
17/12
26/81
34/02
23/78
27/14
27/30
21/12
22/58

37
30
34
36
35
31
29
32
19
6
22
18
16
24
14

جدول ( ،)9نشان میدهد که سطح معناداری  sigکوچکتر از  0/05بوده لذا رتبهبندی فوقالذکر معنادار بوده و بنابراین
فرضیۀ دوم پژوهش تأیید میگردد.
جدول  -9اعتبارسنجی آزمون رتبهبندی فریدمن
مؤلفهها
380
1410/199
51
0/000

N
Chi-Square
df
Symp.Sig

در این میان ،آن چه از میان یافتههای تحقیق ،قابلیت راهبردیتری جهت بحث دارد ،تدقیق بر مقایسۀ چگونگی نقش
و اثرگذاری سه مؤلفه اساسی تحقق شهر هوشمند از منظر چهار مؤلفه نظریۀ آشوب میباشد.
مؤلفه مردم که در نسل سوم و متأخر شهرهای هوشمند ،مهمترین جایگاه را به خود اختصاص داده است ،در اثر پروانهای
با نقشآفرینی تکثر اجتماعی و قومی و سطح ناامنی اجتماعی باال ،قابلیت فراوانی در ایجاد تغییرات بزرگ و
غیرقابلپیشبینی از تغییرات کوچک در فرایند تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز دارا میباشند ،کما این که اثر
پروانهای بر مبنای آزمون رتبهبندی فریدمن در میان مؤلفهها؛ و ناامنی اجتماعی در میان تمام معیارهای  37گانه ،دارای
بیشترین وزن بوده و رتبۀ یک را به خود اختصاص دادهاند .اما در میان مجذوبکنندههای ناشناس در رتبۀ بعد از نهاد و
پیشتر از مؤلفه فناوری قرار گرفته است .این در حالی است که در مؤلفه انطباقپذیری ،دارای مؤثرترین نقش در راستای
خودسازماندهی کالنشهر اهواز به هدف تبدیل این کالنشهر به شهری هوشمند میباشد.
به عبارتی ،مؤلفه مردم ،در برخی از موارد ،از یکسو با ایجاد اثر پروانهای و نیز نقشآفرینی مؤثر در مجذوبکنندههای
ناشناس در راستای حرکت بهسوی آشوبناکی نقشآفرینی نموده و از دیگر سو ،با نقشآفرینی پرتوان در مؤلفه انطباقپذیری
موجب خودسازماندهی و حرکت بهسوی تعادل در پروسه تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز گردیده است.
مؤلفه فناوری نیز عالوه بر نقشآفرینی در مجذوبکنندههای ناشناس که به نسبت مردم و نهاد ،مجذوبکنندۀ
ضعیفتری میباشد ،در مؤلفه انطباقپذیری ،به نسبت دو مؤلفه دیگر تحقق شهر هوشمند ،در جایگاهی پائینتر قرار دارد.
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یعنی زیرساختها و مدیریت فناوری به سبب ضعف ،بیشترین تأثیرگذاری را در عملکرد ضعیف تعادلبخش
خودسازماندهی داشتهاند.
اما در میان سه مؤلفه تحقق شهر هوشمند از منظر نظریۀ آشوب ،شاید بحثبرانگیزترین مؤلفه ،نهادها باشند .نهادها از
یکسو در چارچوب مثلث تضادها شامل تضاد توسعه ،تضاد مالکیت و تضاد منافع باعث ایجاد اثر غیرخطی در راستای
تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز میگردند و از دیگر سو با مؤثرترین نقش در مجذوبکنندههای ناشناس ،باعث
ایجاد الگوهای ناشناخته میگردند و در نهایت با عملکرد ضعیف در مؤلفه انطباقپذیری باعث ضعف مفرط در نیروی
تعادلبخش خودسازماندهی در کالنشهر اهواز میگردند.
در چنین منظری ،ضعف در ارادۀ دولت و نیز ضعف در ارادۀ نهادهای نفتی ،عملکردی دوگانه را در این شهر نفتخیز
به وجود آورده است؛ از یک سو بهعنوان قویترین مجذوبکنندههای ناشناس ،باعث ایجاد الگوهایی ناشناخته و آشوبناک
شده و از دیگر سو ،ضعف در خودسازماندهی داخلی کالنشهر اهواز را به هدف تبدیل این کالنشهر به شهری هوشمند
را تشدید نموده است.
نتیجهگیری
این پژوهش به هدف واکاوی موانع تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز از نظرگاه معیارهای نظریۀ آشوب؛ و در
واقع درک بهتر شرایط پیچیده کنونی این کالنشهر با چشمانداز تبدیل به شهری هوشمند ،در چارچوب نظریۀ نوین آشوب؛
و در نتیجه ارائۀ راهکارهایی به تحقیق پرداخت .نتایج تحقیق حاکی از آن است که باتوجهبه وضعیت موجود کالنشهر
اهواز و باتوجهبه چشمانداز تبدیل اهواز به شهری هوشمند ،نظریۀ آشوب در این کالنشهر حاکمیت دارد.
در این راستا ،بر مبنای یافتههای تحقیق ،حاصل از انجام آزمون  tتک نمونهای ،باتوجهبه شرایط کنونی کالنشهر
اهواز؛ و با چشمانداز تبدیل اهواز به شهری هوشمند ،نظریۀ آشوب در این کالنشهر حاکمیت داشته باشد .چنین شرایطی
در مورد مؤلفههای تشدید کنندۀ آشوبناکی نیز صدق مینماید .اما وضعیت مؤلفه انطباقپذیری در شرایط کنونی کالنشهر
اهواز به لحاظ تبدیل اهواز به شهری هوشمند مناسب نیست .از تمام این موارد منطقاً میتوان بدین نتیجه دستیافت که
به ترتیب سه مؤلفه اثر پروانهای ،مجذوبکنندههای ناشناس و اثر غیرخطی دارای بیشترین اثرگذاری بر حاکمیت نظریۀ
آشوب در کالنشهر اهواز میباشند .اما در مقابل این سه مؤلفه؛ مؤلفه تعادلبخش انطباقپذیری دارای ضعف میباشد.
در ارتباط با معیارهای  37گانۀ مورد سنجش نیز ،به ترتیب معیارهای تضاد توسعه ،تضاد منافع و تضاد مالکیت در ایجاد
اثر خطی؛ همچنین معیارهای ناامنی اجتماعی و تکثر اجتماعی و قومی در ایجاد اثر پروانهای و نیز معیارهای ضعف ارادۀ
دولت ،ضعف ارادۀ نهادهای نفتی ،خواست عمومی مردم ،پذیرش فناوری توسط مردم ،عالقهمندی به شهر ،دسترسی به
اینترنت ،مشارکت در زندگی اجتماعی و تمایل به یادگیری بهعنوان مجذوبکنندههای ناشناس بیشترین نقش را در حاکمیت
نظریۀ آشوب در راستای تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز دارا میباشند.
همچنین بیشترین اثرگذاری در ضعف مفرط انطباقپذیری یا به عبارتی خود سازماندهی کالنشهر اهواز را بهعنوان
موانعی در تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز به ترتیب شفافیت در مدیریت ،استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
در حل آلودگیهای محیطی ،استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در حفاظت محیطزیست ،استفاده از فناوری اطالعات
و ارتباطات در تعدیل شرایط محیطی (مانند درجه حرارت باال) ،مشارکت در تصمیمگیری ،مدیریت فناوری اطالعات و
ارتباطات ،استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در مدیریت منابع پایدار ،سطح خدمات عمومی و اجتماعی ،زیرساخت
فناوری اطالعات و ارتباطات ،مدیریت یکپارچه ،توان شهرداری ،توان شرکتهای خدمات پیشرفتۀ تولید ،انطباق نظام
برنامهریزی با تحوالت ناشی از تغییرات فناوری اطالعات و ارتباطات ،آمادگی الکترونیکی نهادها دارای بیشترین اثرگذاری
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بوده ،ضمن این که به ترتیب معیارهای توان دانشگاهها و پژوهشگاهها ،سواد دیجیتالی شهروندان ،انسجام و وحدت اجتماعی
شهروندان ،تفکر باز/جهانوطنی شهروندان ،توان شرکتهای دانشبنیان ،پذیرش فناوری توسط نهادها و خالقیت
شهروندان بیشترین اثرگذاری توان افزای مؤلفه انطباقپذیری در راستای خودسازماندهی کالنشهر اهواز به هدف تحقق
شهر هوشمند در این کالنشهر را دارا میباشند.
بر مبنای این نتایج ،در اثر برهمکنش سه معیار تضاد منافع ،تضاد مالکیت و تضاد توسعه با محوریت عامل نهادی،
جریان تحوالت در اهواز در راستای تبدیل این کالنشهر به شهری هوشمند غیرخطی بوده و مؤلفه اثر پروانهای با محوریت
مردم و مؤلفه مجذوبکنندههای ناشناس با محوریت نهاد ،مردم و فناوری ،از توان باالیی در فرایند تبدیل پایداری به آشوب
برخوردار میباشند؛ اما در مقابل به سبب عملکرد ضعیف مؤلفههای فناوری و نهادی ،مؤلفه تعادل ساز انطباقپذیری از
ضعف مفرطی بهویژه باتوجهبه نقش دوگانۀ ضعیف دولت و نهادهای نفتی بهعنوان مجذوبکنندههای ناشناس از یکسو و
اثرگذاری ذاتی آنها بر مؤلفه انطباقپذیری ،ضعف مفرط خودسازماندهی در کالنشهر اهواز را تشدید نمودهاند.
پیشنهادها
پیشنهادها را میتوان در دو چارچوب راهکارهای کلی و نیز در راستای مؤلفههای نظریۀ آشوب در جهت تحقق شهر
هوشمند در کالنشهر اهواز طرح نمود.
راهکارهای کلی پیشنهادی

در راستای نتایج پژوهش ،راهکارهای پیشنهادی بارانداز:
 )1باتوجهبه یافتههای تحقیق ،مهمترین پیشنهاد این پژوهش در راستای تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز؛
تقویت مؤلفه خودسازماندهی در مقابل مؤلفههای آشوبناک اثر غیرخطی ،اثر پروانهای و مجذوبکنندههای ناشناس میباشد.
 )2پیشنهاد میگردد که تحقق شهر هوشمند در چارچوب طرحی سیال انجام پذیرد .زیرا به علت حاکمیت نظریۀ آشوب،
طرحهای بلندمدت با چارچوب کنونی از میزان تحققپذیری باالیی برخوردار نمیباشند .انعطافپذیری کافی طرحهای
بلندمدت که حاصل از تعیین بازههای سیال ،امکان تغییر و بازنگری و همچنین پرهیز از تعیین تکلیف قطعی است ،به
اجراییتر بودن طرحهای بلندمدت شهری از جمله تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز کمک میکند .همچنین ،برقراری
امکان پایش و بازنگری در فواصل زمانی کوتاه ،حین اجرای طرح ،و انجام تغییرات الزم در این بازههای زمانی ،نیز میتواند
مواجهه با پدیده پیچیده و آشوبناک شهر را امکانپذیر و اجراییتر نماید.
راهکار پیشنهادی در راستای مؤلفههای نظریۀ آشوب
راهکار پیشنهادی در راستای مؤلفه اثر غیرخطی

 )1در اثر برهمکنش سه نیروی حاصل از تضاد منافع ،تضاد مالکیت و تضاد توسعه ،اثر غیرخطی در کالنشهر اهواز
پدید میآید که در اثر این برهمکنش نامتقارن و اثر غیرخطی ایجاد شده ،پیشبینی و در نتیجه مدیریت بهینه تحوالت
آینده در راستای تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز به مانعی بزرگ تبدیل میگردد ،لذا پیشنهاد میگردد با تدوین
راهبردی شفاف مبتنی بر رهنمودهای توسعه پایدار ،با افزایش هماهنگیها و همافزاییها از اینگونه تضادها کاسته شود.
راهکار پیشنهادی در راستای مؤلفه اثر پروانهای

اثر پروانهای دارای بیشترین امتیاز بر اساس آزمون رتبهبندی فریدمن میباشد؛ لذا پیشنهاد میگردد:
 )1تکثر اجتماعی و قومی در کالنشهر اهواز باال میباشد .این معیار بر اساس یافتههای پژوهش دارای رتبۀ باالیی در
ایجاد اثر پروانهای در راستای تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز میباشد؛ لذا پیشنهاد میگردد ضمن شناخت عمیق
این معیار ،و در نتیجه مدیریت بهینۀ آن ،از اثر پروانهای آن کاسته گردد .زیرا ممکن است در اثر این عامل یک تغییر
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کوچک در این معیار باعث ایجاد تغییرات ناخواسته در فرایند تبدیل کالنشهر اهواز به شهری هوشمند گردد که به علت
عدم شناخت و عدم پیشبینی مناسب ،میتواند موجب ازدسترفتن نتایج تمام تالشها گردد.
 )2ناامنی اجتماعی بیشترین اثرگذاری را در میان  37معیار مورد سنجش به دست آورده است .بهعبارتدیگر ،ناامنی
اجتماعی دارای بیشترین اثرگذاری در ایجاد محیطی آشوبناک در راستای تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز است؛ لذا
ارتقای امنیت اجتماعی در کالنشهر اهواز پیشنهاد میگردد.
راهکار پیشنهادی در راستای مؤلفه مجذوبکنندههای ناشناس

 )1ارادۀ ضعیف دولت و همچنین نهادهای نفتی نقش بسیار جدی بهعنوان مجذوبکنندهای ناشناس در ایجاد الگوهایی
ناشناخته دارد که بهویژه باتوجهبه اثرگذاری ذاتی در چارچوب مؤلفه انطباقپذیری؛ بهعنوان مانعی جدی در راستای تحقق
شهر هوشمند در کالنشهر اهواز مطرح میباشد؛ لذا پیشنهاد میگردد که این نقش اصالح گردیده و ارادۀ ضعیف دولت و
نهادهای نفتی با توجیه ضرورت تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز برای آنها ،به ارادهای قوی تبدیل گردد.
راهکار پیشنهادی در راستای مؤلفه انطباقپذیری

 )1در میان معیارهای مؤلفه انطباقپذیری ،باتوجهبه ماهیت شهر هوشمند ،فناوری اطالعات و ارتباطات دارای نقشی
محوری میباشد؛ لذا پیشنهاد میگردد با ارتقای زیرساختها و نیز مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات ،مانعی جدی در
راستای ارتقای خودسازماندهی کالنشهر اهواز بهمنظور تبدیل به شهری هوشمند برداشته شود.
 )2عامل نهادی بهویژه فاکتورهای شفافیت در مدیریت ،مشارکت در تصمیمگیری و خدمات عمومی و اجتماعی با
عملکردی ضعیف در چارچوب مؤلفه انطباقپذیری ،مانعی جدی در راستای افزایش عملکرد مؤلفه تعادلبخش
خودسازماندهی به هدف تحقق شهر هوشمند در کالنشهر اهواز میباشد؛ لذا پیشنهاد میگردد سیستم حکمروایی خوب
شهری در کالنشهر اهواز مستقر گردد.
 )3بر اساس یافتههای پژوهش ،استفاده از قابلیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات بهمنظور حل آلودگیهای محیطی،
حفاظت محیطزیست ،تعدیل شرایط محیطی مانند درجه حرارت باال و نیز در مدیریت منابع پایدار در سطحی بسیار ضعیف
میباشد .این عملکرد ضعیف باعث گردیده که عملکرد تعادلبخش خودسازماندهی کالنشهر اهواز در سطحی ضعیف عمل
نماید؛ لذا پیشنهاد میگردد در سطحی وسیع و هوشمندانه از قابلیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات بهمنظور افزایش
کیفیت محیطی و زیستپذیرتر نمودن شهر بهره گرفته شود.
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