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 چکیده

راتژی تها و استر سیاسل اخیر به طور فزاینده ای نه تنها در ادبیات دانشگاهی بلکه دتحرک و جابجایی هوشمند شهری در چند سا

رک و ران تحهای شهری به موضوع بحث و گفتگو تبدیل شده است. با این حال، در بسیاری از شهرهای جهان و کشور ما ای

ت. ه بوده اسری همرااز مدیریت ناکارآمد شه ناشی جابجایی هوشمند شهری با مشکالتی مانند عدم مشارکت شهروندان و نابرابری

 شامل) ییجابجا و تحرک های شاخص تبیین و ارزیابی به نوآورانه دیدگاهی باپژوهش حاضر سعی شده است  درینابراین 

 ازیرساخته این اعیاجتم ابعاد و(ارتباطات و اطالعات فناوری پایدار، نقل و حمل عمومی، نقل و حمل نقل، و حمل زیرساختهای

هر شیراز پرداخته شتوسعه پایدار این شاخص ها با  ارتباط و( ها زیرساخت این از استفاده در شهروندان مشارکت میزان شامل

های گردآوری اطالعات به دو ظر هدف کاربردی می باشد. روشتحلیلی و از ن -روش تحقیق با توجه به ماهیت آن توصیفی شود.

گانه شهر ن در مناطق یازدهنفر از شهروندان ساک 420نمونه آماری پژوهش شامل  باشد.ی می)اسنادی( و میدانای صورت کتابخانه

 تر از حدی پایینبه طور معنادار در شهر شیراز میانگین متغیر تحرک و جابجایی هوشمند یافته ها نشان داد شیراز هستند.

رک ی بین متغیر تحقرار ندارد. همچنین رابطه معناداردر وضعیت مناسب و مطلوبی  و (Sig ≤ 05/0)( برآورد شده است3)متوسط

 سیونرگرط به مقادیر مربوبرآورد در شهر شیراز وجود دارد؛  توسعه پایدارو جابجایی هوشمند و شاخص های آن با متغیر 

 مجموع دروشمند، های تحرک هشاخصکه  این است دهندهنشانهای تحرک هوشمند بر توسعه پایدار نیز چندگانه اثر شاخص

یین خص ضریب تعاثر شا کنند، با مدنظر قرار دادن مقادیر مربوط به حجمدرصد از واریانس متغیر توسعه پایدار را تبیین می 26

س متغیر ن واریانهای تحرک هوشمند در حد متوسط به باال توان تبییشود. به عبارت دیگر شاخصاین مقدار بزرگ برآورد می

 .توسعه پایدار را دارند

 ، شهرشیرازتوسعه پايدارهوشمند،  و جابجايي : شهر هوشمند، تحرکگانلید واژک
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 مقدمه 

کنند که انتظار از مردم جهان در شهرهای مختلف زندگی میدرصد  54باشد. امروزه ای بدون پایان میشهرنشینی پدیده

 5/2ینی در عرض سه دهه آینده، هرنشبرسد. در مجموع با رشد کلی جمعیت، ش درصد 66به  2050رود تا سال می

کم جمعیت شهری افزایش ترا همزمان با (.United Nations,2018)میلیارد نفر دیگر را به شهرها اضافه خواهد کرد

 (.Cledou et al, 2018:61)و افزایش نیاز به خدمات، توجه به چالش های پایداری شهرها نیز مطرح می شود

 یبه طور گسترده ا است که شهر هوشمندبرنامه ریزی و مدیریت پایدار شهرها،  یکی از جدیدترین رویکردها در

وجود داشته است، اما در چند سال  1990، هر چند که از دهه 1مفهوم شهر هوشمند .مورد بحث قرار گرفته است

دان مطرح و به عنوان وسیله ای برای بهبود کیفیت زندگی شهرون گذشته، توجه خاصی را به خود جلب کرده است

این استراتژی پیشرو با هدف کلی بهبود پایداری با کمک فن آوری در یک شیوه قابل انطباق، قابل اعتماد، شده است. 

محیط زیست پایدار کمک می ، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی ،مقیاس پذیر به بهبود کیفیت زندگی شهروندان

 Martina et al,2018,276 ,Ahvenniemi et al,2017,234, Trindade et al,2017,4, Dameriکند)

et al,2018,2, Aletàa et al,2016,164 ,Garau et al,2016,35 ,Battarraa et al 

,2018,557,Benevolo et al,2016:15) فناوری اطالعات و ارتباطات برای بهبود بهره وری از  و با استفاده از

عمومی، ساخت و ساز، حمل و نقل(، و کیفیت زندگی بهتر برای به عنوان مثال، خدمات )تمام جنبه های عملکرد شهر

سرمایه گذاری در سرمایه های  در رویکرد شهر هوشمند (.Brcic et al 2017:1602,)ساکنان آن استفاده می کند

فناوری  های ارتباطی از جمله حمل و نقل و همچنین زیر ساخت های مدرن مانند انسانی و اجتماعی و زیرساخت

مدیریت صحیح منابع  از طریق که باعث رشد پایدار اقتصادی و کیفیت باالی زندگی می شود ت و ارتباطاتاطالعا

پیوند سرمایه فیزیکی با سرمایه اجتماعی به منظور ، و در آن پذیردمی مدیریت مشارکتی مردم در آن انجام و  طبیعی

 .(Garau et al,2016:37)الزم استتوسعه خدمات بهتر و زیرساخت الزم در یک شهر 

در سال های اخیر، تالش های زیادی در سطح جهان برای توسعه طرح های شهر هوشمند از طریق ابعاد مختلف یک 

شش دارای  هوشمند، شهر مدل در ها جنبه این همه(. (Cledou et al, 2018:61شهر هوشمند انجام شده است

 و اجتماعی سرمایه ،(هوشمند محیط)طبیعی منابع ،(هوشمندو جابجایی تحرک )نقل و حمل هوشمند، اقتصاد بعد

 دباشمی (هوشمند حکومت)مشارکت و مدیریت ،(هوشمند زندگی)زندگی کیفیت و استاندارد ،(هوشمند مردم)انسانی

(Cledouaetal, 2018:61, Battarraetal, 2018:557, Lyons, 2018:5, Zawieska&Pieriegud, 

2018:43, Lopesabc& Oliveiraa, 2017:618, z Camero & Alba,2019:86.) 

فناوری اطالعات و   وشمند به عنوان یکی از ابعاد شهر هوشمند براستفاده از زیرساخت های یکپارچهتحرک ه

ارتباطات، سیستم های حمل و نقل پایدار، پروژه ها و ابتکارات جدید برای حمایت از ترافیک شهری و تحرک  و 

عضی از نمونه هایی از خدمات تحرک و جابجایی هوشمند شامل ارائه اطالعات واقعی جابجایی شهر تمرکز می کند. ب

 بهینه سازی چراغ راهنمایی برای حضور در تقاضای ترافیک در زمان واقعی است، حمل و نقل عمومی و چند منظوره

Cledou et al, 2018:62).) مترادف برای  به عنوان در این پژوهش مفهوم تحرک و جابجایی هوشمند شهری را

که در آن ابزار فناوری ارتباطات کرده ایم تفسیر توسعه و پایداری اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی شهری 

صرفه جویی در "شهری را برای طرح ها و ابتکارات تحرک و جابجایی را قادر می سازد تا  شهری مدیران ،اطالعات

ی به اطالعات و خدمات، صرفه جویی در انرژی و منابع و وقت، ارتقاء تحرک و جابجایی افراد، تسهیل دسترس

                                                           
1- Smart City 
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در آن یک رویکرد جامع و یکپارچه برای تمام جنبه های که  ند.تقویت کن "شرکت در مراحل تصمیم گیری شهری

 (.Garau et al,2016:35)توسعه به کار می رود

حمل و نقل پایدار و ایمن ، کارآمد شامل سیستم های ترافیکی جامع هوشمند، حمل و نقل عمومی این رویکرد جامع

ای از خطوط دوچرخه امن و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و مصرف انرژی(، شبکه )با تأثیر کم  بر محیط زیست

 Garau etو پارکینگ مبادله ای است که به وسیله تکنولوژی نوین و مشارکت شهروندان پشتیبانی می شود) پیوسته

al,2016:35,Aletaa et al,2017:165)  وسیله برای بهبود و بهینه سازی برنامه  را به عنوان یکفناوری و در آن

هوشمند و جابجایی تحرک  به  به عنوان یک عنصر کلیدی مدنظر قرار می دهد. شهروندان را نیزریزی حمل و نقل 

و جابجایی مشارکت شهروندان، یک پیش نیاز برای توسعه تحرک (. Garau et al,2016:36می سازد)متصل 

ارتباط متعدد و مستحکمی بین تحرک و جابجایی هوشمند  هوشمند جابجایی و هوشمند است. به نظر می رسد تحرک

های اخیر پژوهش هایی  در زمینه تحرک و جابجایی هوشمند و پایداری شهری در سالو پایداری شهرها وجود دارد. 

هدف بررسی و ارزیابی تحرک و جابجایی هوشمند در ( در پژوهشی با 2019)پپراه و دیگرانانجام شده است. 

شهرهای منطقه گانین افریقا، بیان کرده اند که  تحرک و جابجایی هوشمند برای کاهش برخی از اثرات منفی 

این شهرها بسیار حائز اهمیت است، که البته نیازمند آموزش به جمعیت با سواد و پذیرنده فن آوری و  شهرنشینی در

( در پژوهشی به بررسی چگونگی ارتباط هوشمندی و 2018، لیونز)خت های هوشمند این شهرها استیرسابهبود ز

تحرک و جابجایی هوشمند شهری مقرون به صرفه، موثر، جذاب و  ،پایداری پرداخته اند و در نهایت بیان کرده اند

توسعه تحرک و جابجایی شهری پایدار است، و پارادایم های هوشمند و پایدار به سمت یک چارچوب مشترک برای 

( در پژوهشی به بررسی رابطه بین شهر هوشمند و حمل و نقل پایدار به 2018)حرکت می کنند. زاویزکا و پریگوند

ناشی از حمل و نقل بیان کرده اند که راه حل های هوشمند شهر می  دی اکسید کربن ویژه با توجه به کاهش انتشار

( در 2017)ر دی اکسید کربن ناشی از حمل و نقل داشته باشد. آلتا و دیگرانتواند نقش مهمی در کاهش انتشا

پژوهشی به بررسی توسعه ابتکارات شهرهای هوشمند اسپانیا از نظر تحرک و جابجایی و مسائل زیست محیطی 

محور  پرداخته اند و در نهایت بیان کرده اند که تحرک و جابجایی هوشمند و پایداری محیط زیست به عنوان دو

تحرک و جابجایی هوشمند شهری به اساسی توسعه شهر هوشمند است. در تمامی این پژوهش ها بیان شده است که 

تمرکز مطلق بر پایداری شهر دارد، که می تواند و  عنوان یکی از ابعاد مهم شهر هوشمند، فراتر از تکنولوژی است

 .تباطات در این زمینه نقش مهمی داردبخش های دیگر شهر را تقویت کند و فناوری اطالعات و ار

شهر شیراز به عنوان یکی از کالنشهرهای کشور دارای جایگاه خاصی است. این جایگاه از جنبه های مختلف فرهنگی، 

سیاسی و گردشگری همواره مطرح بوده و شناخته شده است. با توجه به همین جایگاه ازروند جذب جمعیت زیادی 

های گذشته در شهر شیراز ابتکارات و پروژه های مختلف در زمینه  همین اساس در سالبرخوردار بوده است. بر 

تحرک و جابجایی هوشمند نظیر طرح مطالعات جامع سیستم حمل و نقل هوشمند، طرح تجهیز ناوگان تاکسی رانی به 

دو خط اتوبوس سیستم های حمل و نقل هوشمند، مطالعات جامع سیستم دوچرخه سواری، مطالعه و طراحی مسیر 

کالبدی پیاده راه -طرح ساختاری رانی سریع شهر شیراز، مطالعات ساماندهی شبکه و خطوط تاکسیرانی شهر شیراز،

 معاونت حمل و نقل و ترافیک)سازی و... صورت گرفته است که بیشتر این مطالعات به طور کامل محقق نشده اند

و ق سعی شده است که چارچوب تحرک و جابجایی هوشمند بر این اساس در این تحقی .(1396 شهرداری شیراز،

با توجه به شاخص های بین المللی و محلی در زمینه تحرک و جابجایی هوشمند با تاکید در شهر شیراز  توسعه پایدار

بررسی و تحلیل شود. بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر به صورت زیر  مشارکت شهروندان کارآمد،مدیریت بر 

  است:
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 ر دارند؟شهر شیراز تأثی توسعه پایدارهای تحرک و جابجایی هوشمند بر شاخص چه میزان ابعاد و شاخصبه 

 مواد و روش ها 

جامعه آمااری پاژوهش شاامل شاهروندان     تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد.  -توجه به ماهیت آن توصیفیبا 

 445.977طبق آمار شهرداری شیراز و مرکز آمار ایاران تعاداد    گانه شهر شیراز در زمان مطالعه کهساکن در مناطق یازده

خانوار باه عناوان جامعاه     445.977گانه هستند. بنابراین تعداد نفر ساکن در مناطق یازده 1.569.543خانوار و جمعیت 

د، باا  استفاده گردیا  1SPSS Sample Powerافزاربرآورد حجم نمونه از نرمآماری پژوهش در نظر گرفته شده است. 

ساطح اطمیناان، تاوان    )گیری احتمالیهای مربوط به نمونهفرضهای پژوهش و همچنین پیشتوجه به اهداف و فرضیه

 نفر برآورد گردید. 420آزمون، حجم اثر و تعداد متغیرهای درگیر در تحلیل( حجم نمونه آماری پژوهش 

نامه باشد. ابزار گردآوری تحقیق، پرسشی میاسنادی( و میدان)های گردآوری اطالعات به دو صورت کتابخانهروش

ها نیز با توجه به تجزیه و تحلیل داده. نامه بر اساس شاخص های پژوهش طراحی گردیده استباشد. ابزار پرسشمی

 برازش گردیده است.   2رگرسیون چندگانه همبستگی پیرسون و هدف پژوهش با استفاده از آزمون تی مستقل و

 یاتي مولفه هاي پژوهشتعريف نظري و عمل

ن گار سانجش ایا   ابتدا با توجه به این مفاهیم به لحاظ نظری تعریف و در ادامه نحوه عملیاتی کردن یا باه عباارت دی   

ند شهری به شود. تحرک و جابجایی هوشمها و ابعاد این مفاهیم ارائه میمفاهیم در پژوهش حاضر در راستای شاخص

مل وهش شامل یک سری اقدامات که برای تسهیل تحارک و جابجاایی شاهری، شاا    عنوان یک متغیر مستقل در این پژ

 ارتباطاات در  روی، حمل و نقل عماومی، اساتفاده از فنااوری اطالعاات و    سواری، پیادههای دوچرخهها و پروژهبرنامه

ناد  قال چ هاای حمال و ن  مدیریت ترافیک و استفاده از کارت هوشمند و تلفن هوشمند در پرداخت یکپارچاه سیساتم  

سات کاه در   زیست و استفاده بهینه از زمان اهای اقتصادی، کاهش آلودگی محیطمنظوره با هدف مشترک کاهش هزینه

یی حارک و جابجاا  تهای حلریزی باید بر تکنولوژی غلبه کند و شهروندان باید از همه اقدامات مربوط به راهآن برنامه

  (. Aleta et al,2017:165کنند)هوشمند در جهت کیفیت زندگی و سالمت استفاده 

ن به صارفه  های مختلف شهری و حمل و نقل ایمن و مقروها؛ ابتکاراتی که هدف آن ارتقاء دسترسی به مکاندسترسی

 رسی شاملهای مربوطه به شاخص دستباشد. انواع اقدامات تحرک و جابجایی هوشمند و مقولهبرای جامعه شهری می

 اشد.بحرک شهری، بهبود حمل و نقل عمومی و تقویت سیستم پارک وسیله نقلیه میهای جدید تایجاد زیر ساخت

ا تارویج  جدیدپاذیر ر کنند و استفاده از منابع انرژی تحمل و نقل ایمن و پایدار ؛ ابتکاراتی که محیط طبیعی را حفظ می

ورد ما ساواری شااخص هاای     پیاده روی و دوچرخاه  کنند.دهند و حفاظت از منابع غیرقابل تجدید را حمایت میمی

 بررسی حمل و نقل پایدار در این پژوهش هستند.

فناوری اطالعات و ارتباطات ؛ ابتکاراتی که می توانند سیستم های حمل و نقل هوشمند نامیده شوند و توانایی بهبود 

 (.Battarra et al, 2018,561بهره وری سیستم شهری و تاثیر بر رفتار شهروندان را دارند)

 

 

 

                                                           
های آماری اسب با روشهای مختلف و متنبا در نظر گرفتن عوامل تاثیر گذار بر حجم نمونه در موقعیت Sample Powerنرم افزار  - 1

 تحلیل داده حجم بهینه نمونه را برآورد می کند.

 .گردید استفاده SPSS نرمافزار 23 نسخه از پژوهش دادههای تحلیل و تجزیه به مربوط محاسبات انجشام منظور به -2
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هاي منفرد شاخص تحرک و جابجايي هوشمند شهر ها و برآورد مقادير مربوط به اعتبار معرفشاخص ها، ابعاد، گويه: 1 دول ج

 )متغییر مستقل(شیراز

 گويه ابعاد شاخص
ضريب 

 اعتبار

سطح 

 معناداري

 دسترسی ها

های حمل زیرساخت

 و نقل

 003/0 76/0 دسترسی به معابر شهری

 004/0 56/0 شیب و پنهای معابر

 010/0 67/0 هادسترسی به پارک خودرو / پارکینگ

ها بخش دولتی در زمینه تحرک و روند ارتقاء طرح و پروژه

 جابجایی شهر
65/0 020/0 

 حمل و نقل عمومی

 005/0 76/0 استفاده از حمل و نقل عمومی

 030/0 87/0 دسترسی به شبکه مسیرهای اتوبوس

 003/0 84/0 مسیرهای مترو دسترسی به شبکه

 011/0 64/0 کیفیت و کارایی حمل و نقل عمومی

 حمل و نقل پایدار

 پیاده روی

 001/0 40/0 پیاده روی سفرهای روزانه

 003/0 34/0 دسترسی به مناطق پیاده روی

 001/0 88/0 کیفیت و کارآیی مناطق پیاده روی

 دوچرخه سواری

 001/0 86/0 انهدوچرخه سواری سفرهای روز

 020/0 43/0 دسترسی به شبکه مسیرهای دوچرخه سواری

 030/0 41/0 دسترسی به ایستگاههای دوچرخه اشتراکی

 004/0 65/0 سواریکیفیت و کارآیی شبکه مسیرهای دوچرخه

فناوری اطالعات 

 و ارتباطات

 

 ابعاد اجتماعی

 005/0 23/0 میزان استفاده از اینترنت

 030/0 42/0 استفاده از دستگاه تلفن همراه هوشمند میزان

 004/0 36/0 میزان  استفاده از کارت هوشمند برای حمل و نقل عمومی

میزان  استفاده از برنامه های کاربردی دستگاه تلفن همراه 

 هوشمند در تحرک و جابجایی شهری
41/0 006/0 

برای تاکسی  میزان  استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی

 خطی شهری
52/0 020/0 

 013/0 34/0 میزان  استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی پارکینگ ها

زیرساختها و 

 ابتکارات

 015/0 56/0 دسترسی اینترنتی به نقشه آنالین ترافیکی شهری

 004/0 45/0 دسترسی سیستم اطالع رسانی اتوبوس از طریق پیامک  و وب

 030/0 26/0 تابلوهای پیام متغیر خبریدسترسی به 

 011/0 43/0 دسترسی به سامانه هوشمند کنترل چراغ راهنمایی تقاطعات

 030/0 32/0 دسترسی به سامانه مدیریت مکانیزه پارکینگ

روند ارتقاء طرح ها و پروژه ها کاربرد فناوری اطالعات و 

 ارتباطات در تحرک و جابجایی شهری
25/0 021/0 

 1398 يافته هاي پژوهش، منبع:

 در شهر شیراز)متغییر وابسته( توسعه پايدارهاي منفرد متغیر ها و برآورد مقادير مربوط به اعتبار معرفابعاد، گويه:  2جدول 

 سطح معناداري ضريب گويه ابعاد

 زیست محیطی

 0.001 0.73 میزان آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل

 0.023 0.35 اشی از حمل و نقل میزان آلودگی صوتی ن

 0.001 0.50 میزان تراکم ترافیکی معابر و تقاطع ها



                                                        42                                                                  پايدار شهر شيرازتوسعه تحرک و جابجايی هوشمند شهری و   

 0.035 0.31 میزان سازگاری بین فضای پیاده و سواره

 0.32. 0.26 میزان مطبوع بودن زندگی شما از نظر زیباشناسی

 اجتماعی

 001/0 35/0  سکونت رضایت از  میزان

 001/0 46/0 ...(  و تجاری آموزشی، درمانی،)یشهر خدمات به دسترسی میزان

 001/0 46/0  شهری جابجایی و تحرک در امنیت و ایمنی میزان

 005/0 29/0  شهری جابجایی و تحرک پروژههای و طرحها مشارکت در میزان

 040/0 25/0  زندگی محیط پایداری اهمیت آگاهی در مورد میزان

 از استفاده به شهروندان ترغیب دربخش دولتی  فرهنگی های برنامه

  پایدار نقل و حمل و عمومی نقل و حمل
43/0 008/0 

 اقتصادی

 001/0 48/0 ...(  و تجاری آموزشی، درمانی،)شهری خدمات به دسترسی زمان

 001/0 52/0  جابجایی و تحرک برای نقل و حمل مالی هزینه

 001/0 54/0  کار محل به روزانه سفر

 1398 ته هاي پژوهش،ياف منبع:

های هر بعد و جهت محاسبه نمره کل متغیر، میانگین به منظور محاسبه نمره متغیرها، میانگین نمره پاسخ افراد به گویه

است.  5تا  1های مربوط به متغیر ها بین مقادیر ها در نظر گرفته شد. دامنه تغییرات نمرهگویه نمره پاسخ افراد به همه

نشان دهنده وضعیت  5دهنده وضعیت نامطلوب متغیر و ابعاد و مقادیر نزدیک به نشان 1مقدار  مقادیر نزدیک به

 مطلوب این متغیر و ابعاد آن در شهر مورد مطالعه است.  

 معرفي محدوده مورد مطالعه 

 درصد مساحت 1/71شهر شیراز از لحاظ تقسیمات سیاسی، در بخش مرکزی شهرستان شیراز واقع شده که حدود 

درصد از کل مساحت استان را در بر می گیرد و به عنوان مرکز استان فارس، پراهمیت  15/0شهرستان شیراز و حدود 

(. این شهر از سمت غرب به کوه دراک و از شمال به کوه های بمو، 1ترین شهر استان محسوب می شود)شکل شماره 

صلی از وسط شهر عبور می کند که به رودخانه سبزپوشان، چهل مقام و باباکوهی محدود شده است.  یک رود ف

خشک معروف است و تنها در فصل زمستان و بهار آب دارد. این رود به دریاچه مهارلو واقع در جنوب شرقی شیراز 

رسیده است. یعنی حدود  1395نفر در سال  1565572به  1335نفر در سال  170659جمعیت شهر شیراز از  د.می ریز

تا 1355ساله  10یش جمعیت وجود داشته است. بیشترین نرخ رشد جمعیت نیز مربوط به دوره نفر افزا 1394913

درصد است. این شهر در حال حاضر به لحاظ تقسیم بندی مدیریت خدمات  70/3می باشد که میزان آن برابر با  1365

(. در 1396توسعه سرمایه انسانی، دفتر برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و )شهری به یازده منطقه تفکیک شده است

رابطه با وضعیت کلی حمل و نقل در شهر شیراز یا تاکید بر تعدادخودروها،زیرساختهای موجود بیشترین تعداد سفر 

 2/67درصد بوده است. در حقیقت بیش از  7/19و  5/47مربوط به گزینه بازگشت به منزل و گزینه کار به ترتیب با 

در زمینه  د را در استفاده از حمل و نقل برای رفت و آمد به منزل و کار ابراز داشته اند.درصد افراد هدف سفر خو

درصد است. این دو روش  6/14درصد و تاکسی  4/51شیوه سفر نیز بیشترین استفاده مربوط به سواری شخصی 

سایل حمل و نقل عمومی نسبت بیشترین شیوه استفاده از وسایل حمل و نقل در شهر شیراز است. بنابراین استفاده از و

معاونت حمل و نقل )درصد قرار دارد. 8/11به وسایل شخصی جایگاه پایین تری دارد. اتوبوس واحد در رتبه سوم با 

(. بنابراین درصد باالیی از سفرها و ترددهای درون شهری شیراز به وسیله وسایل 1396و ترافیک شهرداری شیراز،

این خود معطوف به سیاست های نادرست، کمبود گزینه های جانشین، عدم توجه نقلیه شخصی صورت می گیرد که 

 (.55:1392سلطانی و فالح منشادی،)شهروندان به عواقب اقدامات فردی و جمعی می باشد
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 موقعیت فضايي شهر شیراز در شهرستان شیراز، استان فارس، کشور ايسران: 1شکل 

 (1398 فتر برنامه و بودجه معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني ؛ بازترسیم نگارنده،) منبع: د

 شرح و تفسیر نتايج

 يافته هاي توصیفي

-دهصیف گردیشناختی ارائه و تودر این قسمت ابتدا توصیفی از نمونه آماری پژوهش بر حسب متغیرهای جمعیت 

ا مردان تشکیل درصد ر 7/52درصد از نمونه آماری پژوهش را زنان و  3/47است. مقادیر نشان دهنده این است که 

نه د. سن نموانداده توان گفت مردان درصد بیشتری از نمونه آماری پژوهش را به خود اختصاصاند، بنابراین میداده

سن دارند،  الس 36سال است، بیشترین فراوانی مربوط به افرادی است که  55تا حداکثر  18آماری پژوهش حداقل 

ری گین سن نمونه آماسال و نیمی باالتر از این است، در نهایت اینکه میان 38نیمی از نمونه آماری پژوهش کمتر از 

ارای درصد د 7/19درصد از نمونه آماری پژوهش دارای تحصیالت دیپلم،  1/55سال است.  37پژوهش حدود 

راد دارای توان گفت افارشد هستند. بنابراین میسیدرصد دارای تحصیالت کارشنا 2/25تحصیالت کارشناسی و 

 اند.تحصیالت دیپلم درصد بیشتری از نمونه آماری پژوهش را به خود اختصاص داده

 يافته هاي استنباطي

استفاده گردید، برآوردهای مربوط  1اینمونهبه منظور بررسی تحرک و جابجایی هوشمند شهر شیراز از آزمون تی تک

میانگین متغیر  4شماره  جدولشود. بر حسب مقادیر برآورد شده در گزارش می 3شماره  در جدول به این آزمون

                                                           
1- Independent Sample T Test   
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(. بنابراین Sig ≤ 05/0)( برآورد شده است3)تر از حد متوسطتحرک و جابجایی هوشمند به طور معناداری پایین

ات و ارتباطات( در شهر شیراز دسترسی، حمل و نقل پایدار و فناوری اطالع)های آنمتغیر تحرک هوشمند و شاخص

 بنا به نظر شهروندان در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار ندارد. 

 هاي آنجهت تعیین وضعیت متغیر تحرک هوشمند و شاخص اينمونهتکبرآورد مقادير آزمون تي :  3جدول

 آمار استنباطي آمار توصیفي ابعاد 

Test Value: 3 

 t Df Sigآماره  معیار انحراف میانگین

 001/0 420 -38/43 27/0 42/2 تحرک و جابجایی هوشمند 

 001/0 -33/11 47/0 74/2 دسترسی

 001/0 -94/46 39/0 12/2 حمل و نقل پایدار 

 001/0 -91/38 33/0 36/2 فناوری اطالعات و ارتباطات 

( 3)تر از حد متوسطمعناداری پایین میانگین ابعاد شاخص دسترسی به طور (4)بر حسب مقادیر برآورد شده در جدول

های حمل و نقل و حمل نقل عمومی( در زیرساخت)(. بنابراین ابعاد شاخص دسترسیSig ≤ 05/0)برآورد شده است

 شهر شیراز بنا به نظر شهروندان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. 

 عیین وضعیت ابعاد شاخص دسترسيجهت ت اينمونهتکبرآورد مقادير آزمون تي  : 4 جدول                 

 آمار استنباطي آمار توصیفي ابعاد

Test Value: 3 

 t Df Sigآماره  معیار انحراف میانگین

 001/0 420 -65/5 71/0 80/2 های حمل و نقلزیرساخت

 001/0 -46/10 61/0 69/2 حمل و نقل عمومی

این است که میانگین ابعاد شاخص حمل و نقل پایدار به طور نشان دهنده  (5)بر حسب مقادیر برآورد شده در جدول 

-پیاده)(. بنابراین ابعاد شاخص حمل و نقل پایدارSig ≤ 05/0)( برآورد شده است3)تر از حد متوسطمعناداری پایین

 سواری( در شهر شیراز بنا به نظر شهروندان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. روی، دوچرخه

 جهت تعیین وضعیت ابعاد شاخص حمل و نقل پايدار اينمونهتکد مقادير آزمون تي برآور : 5 جدول

 آمار استنباطي آمار توصیفي ابعاد

Test Value: 3 

 t Df Sigآماره  معیار انحراف میانگین

 001/0 420 -26/33 54/0 13/2 رویپیاده

 001/0 -37/37 49/0 11/2 سواریدوچرخه

( نشان دهنده این است که میانگین ابعاد شاخص فناوری اطالعات و 6)ورد شده در جدولبر حسب مقادیر برآ

(. ابعاد شاخص فناوری اطالعات Sig ≤ 05/0)( برآورد شده است3)تر از حد متوسطارتباطات به طور معناداری پایین

 طلوبی برخوردار نیست. ها( در شهر شیراز بنا به نظر شهروندان از وضعیت ماجتماعی و زیرساخت)و ارتباطات

 جهت تعیین وضعیت ابعاد شاخص فناوري اطالعات و ارتباطات اينمونهتکبرآورد مقادير آزمون تي :  6 جدول

 آمار استنباطي آمار توصیفي ابعاد

Test Value: 3 

 t Df Sigآماره  معیار انحراف میانگین

 001/0 420 -72/15 55/0 58/2 اجتماعی
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 001/0 -22/45 36/0 20/2 هازیرساخت

، میانگین متغیر توسعه پایدار و ابعاد اقتصادی و اجتماعی و زیست 7شماره  بر حسب مقادیر برآورد شده در جدول

(. در حالیکه میانگین شاخص Sig ≤ 05/0)( برآورد شده است3)تر از حد متوسطمحیطی آن به طور معناداری پایین

(. بنابراین در پاسخ به این سوال که متغیر توسعه Sig > 05/0)د متوسط نداردمحیطی تفاوت معناداری با حزیست

توان گفت محیطی( در شهر شیراز  دارای چه وضعیتی است؟ می اقتصادی، اجتماعی، زیست )های آنپایدار و شاخص

ر وضعیت مطلوبی های اقتصادی و اجتماعی آن در شهر شیراز بنا به نظر شهروندان دمتغیر توسعه پایدار و شاخص

به چه  "پاسخ به سوال پژوهشمحیطی در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد. قرار ندارد، در حالیکه شاخص زیست

بررسی ابتدا به منظور  "شهر شیراز تأثیر دارند؟ توسعه پایدارهای تحرک هوشمند بر شاخص میزان ابعاد شاخص

ابتدا از ضریب در کالن شهر شیراز  ابعاد آن با  توسعه پایدار هوشمند و شاخص ها و ارتباط بین تحرک و جابجایی

نشان دهنده این است  7شماره  جدولبرآورد مقادیر ضریب همبستگی پیرسون در همبستگی پیرسون استفاده گردید. 

مدنظر  با .(Sig ≤ 05/0)های آن با متغیر توسعه پایدار وجود داردرابطه معناداری بین متغیر تحرک هوشمند و شاخص

های آن با متغیر توسعه توان گفت رابطه بین متغیر تحرک هوشمند و شاخصقرار دادن ضرایب همبستگی پیرسون می

 شود.پایدار مستقیم و در حد متوسط به باال برآورد می

 برآورد ضريب همبستگي جهت بررسي بین متغیر تحرک هوشمند با توسعه پايدار :  7جدول 

 متغیر
 توسعه پايدار

 حجم نمونه سطح معناداري ضريب پیرسون

 001/0 49/0 تحرک و جابجایی هوشمند

420 

 001/0 28/0 دسترسی

 060/0 09/0 های حمل و نقلزیرساخت

 001/0 30/0 حمل و نقل عمومی

 001/0 31/0 حمل و نقل پایدار

 001/0 24/0 رویپیاده

 001/0 23/0 سواریدوچرخه

 001/0 44/0 رتباطاتفناوری اطالعات و ا

 001/0 40/0 اجتماعی

 001/0 26/0 ها و ابتکاراتزیرساخت

و نقل پایدار، فناوری  حمل های تحرک هوشمند)دسترسی،چندگانه اثر شاخص رگرسیونمقادیر مربوط به برآورد 

 :این است دهندهنشاننیز  8شماره  جدولاطالعات و ارتباطات( بر توسعه پایدار در 

درصد از  26در مجموع حمل و نقل پایدار، فناوری اطالعات و ارتباطات(  دسترسی،)های تحرک هوشمندخص. شا1 

کنند، با مدنظر قرار دادن مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این واریانس متغیر توسعه پایدار را تبیین می

شمند در حد متوسط به باال توان تبیین واریانس های تحرک هوشود. به عبارت دیگر شاخصمقدار بزرگ برآورد می

 متغیر توسعه پایدار را دارند.

بر توسعه پایدار به دسترسی،حمل و نقل پایدار، فناوری اطالعات و ارتباطات( )های تحرک هوشمند. اثر شاخص2 

های تحرک هوشمند صتوان گفت اثر شاخ(.  با توجه به مقادیر ضریب تأثیر میp ≤ 05/0)لحاظ آماری معنادار است

 شود.بر توسعه پایدار در جامعه آماری پژوهش مستقیم و در حد متوسط برآورد می
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 هاي تحرک هوشمند بر توسعه پايدارچندگانه اثر شاخص رگرسیونمقادير مربوط به برآورد  : 8 جدول

 3خطاي معیار 2ضريب تعیین تعديل شده 1ضريب تعیین R مدل

51/0 26/0 26/0 36/0 

 F Sig میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات

 001/0 09/49 43/6 3 29/19 رگرسیون

 13/0 417 64/54 باقیمانده

 - 420 93/73 کل

 T Sig ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد مدل

B خطای معیار Beta 

مقدار 

 (Constant)ثابت

62/0 16/0 - 95/3 001/0 

 002/0 19/3 14/0 04/0 13/0 دسترسی

 001/0 82/4 21/0 05/0 23/0 حمل و نقل پایدار

استفاده از فناوری 

 اطالعات

44/0 06/0 35/0 98/7 001/0 

 گیري نتیجه

ین اج گویای ت. نتایشهر شیراز پرداخته اس توسعه پایداراین تحقیق به تبیین تحرک و جابجایی هوشمند با تاکید بر 

 ≤ 05/0)ه استتر از حد متوسط برآورد شدجابجایی هوشمند به طور معناداری پایین میانگین متغیر تحرک واست 

Sigتباطات( ات و اردسترسی، حمل و نقل پایدار و فناوری اطالع)های آن(. بنابراین متغیر تحرک هوشمند و شاخص

ون تگی پیرسهمبس یر ضریبدر شهر شیراز بنا به نظر شهروندان در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار ندارد. برآورد مقاد

پایدار  توسعهخصهای آن با شانیز  بیانگر این است رابطه معناداری بین متغیر تحرک و جابجایی هوشمند و شاخص

بطه بین متغیر توان گفت رابا مدنظر قرار دادن ضرایب همبستگی پیرسون می(. Sig ≤ 05/0)شهر شیراز وجود دارد

یر مقادرآورد بشود. غیر توسعه پایدار مستقیم و در حد متوسط به باال برآورد میهای آن با متتحرک هوشمند و شاخص

عات و های تحرک هوشمند)دسترسی،حمل و نقل پایدار، فناوری اطالچندگانه اثر شاخص رگرسیونمربوط به 

ل پایدار، مل و نق،ح دسترسی)های تحرک هوشمندشاخصکه  این است دهندهنشانارتباطات( بر توسعه پایدار نیز 

ر با مدنظر قرا نند،کدرصد از واریانس متغیر توسعه پایدار را تبیین می 26در مجموع فناوری اطالعات و ارتباطات( 

های گر شاخصشود. به عبارت دیدادن مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار بزرگ برآورد می

 .واریانس متغیر توسعه پایدار را دارند تحرک هوشمند در حد متوسط به باال توان تبیین

د. قویت شونختلف تمبنابراین بایستی ابعاد مختلف این شاخص ها در شهر شیراز مورد تاکید قرار گیرند و در مناطق 

ر دباطات شاخص هاص تحرک و جابجایی هوشمند از جمله دسترسی، حمل و نقل پایدار و فناوری اطالعات و ارت

رت ی و ضروهستند. پیشنهادی می شود که این شاخص ها در هر منطقه متناسب با نیازمندمناطق مختلف متفاوت 

 جهت بهبود اولویت بندی شوند.

اخص های شبایستی در شهر شیراز، پ توسعه پایدارهمچنین با توجه به وجود رابطه مثبت بین متغیر تحرک هوشمند و 

 امات اساسی انجام گیرد.این دو متغیر باهم همپوشانی شوند و در یک راستا اقد

                                                           
1- R Square   

2- Adjusted R Square   

3- Std. Error    
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