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چکیده
مطالعه حاضر با هدفِ اثرسنجیِ پروژههای هوشمند شهرداری منطقه  6تهران به انجام رسیده است .در
این مطالعه میزان اثربخشیِ پروژههای هوشمند در قالب مدلِ اثرسنجیِ کرکپاتریک انجام گرفته است.
روشِ مورد استفاده ،پیمایش؛ جامعۀ آماری ،شهروندان باالی  05سالِ منطقۀ  6تهران؛ حجم نمونه 054
نفر و روش نمونهگیری خوشهای بوده است .یافتههای بخش کمی نشان داد که دو پروژۀ پیدو و بیدود با
اختالف بسیار فاحش نسبت به سایر پروژهها اثربخشترین پروژههای هوشمند اجراشده در منطقه 6
تهران محسوب میشوند .پروژه الوپارک در رتبۀ سوم قرار دارد و پروژههای پارک حاشیهای هوشمند و
ریالو در رتبههای بعدی جای گرفتهاند .کم اثرترین پروژههای هوشمندِ اجراشده در منطقۀ  6مربوط به
دو پروژۀ کاپیتانکار و کیوسک هوشمند شهری است .نتایج بخش علتیابی نیز نشان داد که عدم
موفقیت پروژه های موردبررسی در درجه اول به ضعف مدیریتی و تصمیمات نسنجیده و غیرکارشناسانه
مربوط است .در درجۀ دوم ،فقدان یک رویکرد تعاملی و مشارکتجویانه در بین بخشهای مختلف قرار
دارد و نهایتاً در درجۀ سوم مشکالت مربوط به فرایند اجرا و عوامل اجرایی مطرح میشود .در همین
راستا ،کاربست پژوهش در سه محور اصلی شامل لزوم تغییر در نظام تصمیمسازی ،تغییر در نظام
مشارکت و تغییر در نظام اجرا تدوین و ارائه شده است.
واژگان کلیدی :هوشمندسازی شهری ،اثربخشی ،اثرسنجی ،مدل کرکپاتریک.
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مقدمه
شهرها بهطور ذاتی با چالشهای پیچیده و گستردهای که به هم مرتبطاند ،مواجه هستند و
تجمع انبوه عظیمی از ساکنان منجر به آشفتگی و بینظمی شده و شرایطی را به وجود
آورده است که نه تنها تعادل شهرها را به سقوط کشانده ،بلکه دستیابی به پایداری را با
روشهای کنونی اداره و توسعه شهری ناممکن ساخته است .شهرنشینی شتابان موجب شده
که شهرها پویایی ،کارایی و توانمندی الزم را برای تأمین نیازها و خواستههای شهروندان و
برقراری رفاه ،آسایش ،امنیت و  ...نداشته باشند ( .)Ferraro, 2013از طرفی در بسیاری از
کشورهای درحالتوسعه ازجمله ایران که به دلیل رشد شهرها ،جمعیت ساکن متناسب با
زیرساختها و امکانات موجود نبوده است؛ بنابراین با فشارهای فزایندهای برای ارائه بهتر
خدمات پایه به جمعیت شهری در حال رشد ،مواجهاند.
یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالشهای کنونی شهرها در عرصه برنامهریزی
شهری ،توسعه شهر هوشمند است .با توجه به نیازهای کیفیت زندگی ،شهرهای هوشمند
مدرن بر روی راهحلهای پایدار و کارآمد برای مدیریت انرژی ،حملونقل ،مراقبتهای
بهداشتی ،حکومتداری و بسیاری موارد تأثیرگذار دیگر تمرکز ویژهای دارند تا نیازهای
شدید شهرنشینی را حل کنند .دنیای مدرن ،شهرهای هوشمند را بهمثابه آرمانشهری
جدید بیان میکند .کارشناسان ادعا میکنند که شهر هوشمند ،راهحل ایدهآلی برای
مدیریت چالشهای زیاد شهرنشینی است .برخی از چالشهای عمدهای که به دنبال
شهرنشینی ایجاد میشوند عبارتاند از :مشکالت مدیریت زباله ،آلودگی هوا ،تراکم ترافیک،
آسیبهای ناشی از سالمت انسان و کمبود منابع (.)Silvaa & Han, 2018: 698
شهر هوشمند یک مدل توسعه شهری است که از تعامل بازیگران مختلف به وجود
میآید و نمایانگر طیفی از اهداف و ویژگیهای مختلف است .مفهوم شهر هوشمند در درجه
اول شهر را بهعنوان یک سیستم که دارای زیر سیستمهای متعدد است ،بررسی میکند
( )Chourabi, 2012هدف نهایی شهر هوشمند ارائه خدمات هوشمند در کلیه قابلیتهای
حیاتی شهر است .پروژههای هوشمندسازی در جهان نشاندهنده اهداف مختلف و متفاوت
است که از آن جمله میتوان به کاهش کربن ،دستیابی به بهرهوری انرژی ،دستیابی به
محیط زندگی با باالترین کیفیت برای ساکنان ،توسعه فضاهای سبز در درون شهر ،توسعه
جوامع پایدار و  ...اشاره نمود (.)Ojo et al, 2014
در همین راستا ،در سازمانِ شهرداری تهران و مناطق  66گانۀ این سازمان در
سالهای اخیر حرکتِ قابلتوجهی به سمتِ مدیریت الکترونیک و اجرای پروژههای هوشمند
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سازی مشاهده میشود که در این میان شهرداری منطقۀ  6تهران جزوِ مناطق سرآمد در
این عرصه محسوب میشود .این منطقه با اجرای  04پروژه هوشمندسازی و حمایت از
پیادهسازی  45استارتآپ در حوزه شهر هوشمند ،یکی از پرکارترین مناطق محسوب شده
که نشان از عزم جدی مسئولین منطقه درحرکت به سمت مدیریت شهری الکترونیک است.
مروری بر مطالعاتِ این حوزه حاکی از آن است که پروژههای یادشده چه از سوی
پژوهشگران و چه از سوی بخشها و سازمانهای مختلف ،در معرض ارزیابی و اثرسنجی و ...
قرار نگرفته است .این در حالی است که  04مورد از این پروژهها و استارتاپها شامل پیدو،
بدود ،زیستاپ ،الوپارک ،ریالو ،کاپیتانکار ،بازرگام ،مبلمان شهری هوشمند ،کیوسک
هوشمند شهری و پارک هوشمند حاشیهای ،به طور کامل در سطح منطقه به مرحله اجرا
درآمده و دستکم دوسال از فعالیت آنها در این منطقه میگذرد و بنابراین ،امکان سنجش
اثربخشی آنها در قالب مطالعۀ حاضر فراهم میباشد.
در خصوص اهمیت انجام این مطالعه اثرسنجی نیز الزم به ذکر است که سازمانها
برای بقاء همواره نیازمند بهرهگیری از اصل بهبود مستمر هستند .این بهبود را میتوان بـا
گرفتن بازخورد الزم از محیط درونی و پیرامونی ،تجزیهوتحلیل نقاط قوت و ضـعف و
فرصتها و تهدیدهای سازمان ،مسئولیتپذیری و جلب رضایت مخاطبان ایجاد نمود .به
عبارت بهتر ،سازمانها به طور مداوم باید عملکرد خود را در معرض ارزیابی قرار داده و از
این طریق به انعطافپذیری برنامهها و اهدافشان کمک نمایند.
سازمان شهرداری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به نظر میرسد این سازمان به
دلیل گستردگی حوزههای فعالیتی و نیز وسعت باالی تعامالتش با شهروندان ،بیشتر از
سایر سازمانها نیازمند اثرسنجیِ دقیقِ اقدامات و پروژههای خود در حوزههای مختلف
میباشد .تجربه نشان میدهد که در برخی از اقدامات مداخلهای سازمان شهرداری ،در کنار
تمام آثار مثبت ،همواره وجود یک سری مشکالت بهویژه مشکالتی که در برقراری ارتباط
با مردم و جلب مشارکت آنها به وجود میآید ،موجبات نارضایتی بخشی از جمعیت را
فراهم آورده و موفقیت اقدامات مذکور را با چالشهایی اساسی مواجه میسازد .طبق تجربه،
این مسائل بهویژه در پروژههای جدیدی که شهروندان آشنایی چندانی با محتوای آن ندارند
بیشتر قابل ردیابی است .پروژههای هوشمندسازی که در سالهای اخیر از سوی شهرداری
تهران به مرحلۀ اجرا درآمده است مصداق بارز این دست اقدامات محسوب میشود.

69

فصلنامهبرنامهريزيتوسعهشهريومنطقهاي(علمی)،سالششم،شماره،71تابستان7011

این در حالی است که ما با فقدان مدلهای اثرسنجی و ارزیابی عملکردِ مطلوب در
زمینه این پروژهها مواجه هستیم که بخشی از علل آن بهدشواری ارزیابی و اثر سنجی این
دست اقدامات بازمیگردد .فرایند اجرا و نیز پیامدهای این پروژهها ماهیتاً با سایر پروژههای
شهری که در زمان و مکان مشخصی اجرا میشوند متفاوتاند .این برنامهها معموالً شامل
اقداماتی گسترده در سطح شهر هستند که اجرای آن با پراکندگی زمانی و مکانی همراه
است؛ بنابراین ،دامنۀ نتایج آنها نیز گسترده ،متعدد و پراکنده است .این مسئله اثرسنجیِ
این برنامهها و بررسی میزان موفقیت آنها در دستیابی به نتایج تعیینشده را با
دشواریهای اساسی روبهرو میکند .این موضوع در مورد پروژههای هوشمندسازی که به
لحاظ صورت و محتوی متفاوت با سایر پروژههای شهریاند ،اهمیت بیشتری مییابد .در
مجموع میتوان اذعان نمود که پروژههای هوشمندسازی به دلیل ماهیت متفاوتی که در
مقایسه با سایر پروژههای شهری از آن برخوردارند ،کمتر و به سختی در معرض اثرسنجیِ
واقعی قرار میگیرند و مهمترین دالیل این مسئله را در دو مقوله «دشواری اثرسنجی» و
«فقدان مدلهای اثرسنجیِ تعریف شده» در این حوزه باید جستجو نمود .اقدامات و
برنامههایی که شهرداری منطقۀ  6تهران در قالب پروژههای هوشمندسازی به مرحله اجرا
درآورده است نیز جزو همین دست اقدامات محسوب میشود و بنابراین ،مسائل یادشده در
فوق در بحث اثرسنجی این اقدامات نیز قابل تسری میباشد .این در حالی است که اقدامات
یادشده شدیداً نیازمند بررسی ،مطالعه و ارزیابی دقیقاند .مطالعهای که پروژههای یادشده را
در سطوح مختلف سیاستگذاری و تصمیمسازی ،اجرا و مشارکت موردبررسی قرار داده،
آثار آن را آشکار ساخته و در نهایت راهکارهایی در جهت بهبود عملکرد آن در آینده ارائه
نماید .بر همین اساس در مطالعه حاضر اثربخشیِ پروژههای هوشمندسازیِ شهرداری منطقه
 6تهران در قالب یک الگوی نظری -روشیِ مشخص مورد ارزیابی قرار گرفته است.
بنابراین ،پژوهش حاضر مشخصاً با هدف پاسخگویی به سؤاالت زیر به مرحلۀ اجرا
درآمده است:
 -1پروژههای هوشمندسازی منطقه  6تا چه حد اثربخش بوده و توانستهاند به اهداف
تعیینشدهشان دست یابند؟
 -2مهمترین علل موفقیت  /عدم موفقیت پروژههای هوشمندسازی شهرداری منطقه
 6کداماند؟
 -3چگونه میتوان عملکرد پروژههای هوشمندسازی شهرداری منطقه  6در حوزههای
فوق را بهبود بخشید؟
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مبانی نظری
مبانی نظری مطالعۀ حاضر حول مفهوم شهر هوشمند قابل ردیابی است .شهر هوشمند،
شهری پایدار ،زیستپذیر ،کارآمد و مفهوم نوینی است که کاربرد نسل جدیدی از
تکنولوژیها و اطالعات همانند اینترنت اشیا ،محاسبات ابری ،ترکیب دادههای بزرگ و
اطالعات جغرافیایی برای تسریع برنامهریزی ،ساختوساز ،مدیریت و خدمات هوشمند
شهرها را شامل میشود (.)Joshi & Shreya, 2016: 903
چشمانداز شهر هوشمند بهطورمعمول با تأکید بر ویژگی آرمانی بودن و داشتن نتایج
سودمند مطرح میشود .چشمانداز شهر هوشمند شهروندمحور ،مشارکتی ،دیجیتال و
مبتنی بر اطالعات صریح میباشد .این ویژگی مزیتهای گسترده اجتماعی ،اقتصادی و
زیستمحیطی به همراه دارد که سبب حفظ و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان میشود
( .)Sally & Hallett, 2019: 190زمینههای مختلفی از فعالیتها وجود دارد که در مبانی
نظری اصطالح شهر هوشمند بیان شده است که از آن جمله میتوان به صنعت،
آموزشوپرورش ،مشارکت ،زیرساختهای فنی ،عوامل مختلف نرمافزار کارآفرینی و نوآوری
()Belissent, 2011
اما بدیهی است که قبل از بررسی جزییات یک شهر هوشمند بهعنوان یک نوآوری ،ما
نیازمند درک عناصر مفهومی اصلی آن هستیم .مروری مختصر بر ادبیات مرتبط در این
حوزه نشان میدهد که حاکمیت در شهر هوشمند بر شش پایه اصلی یعنی دولت هوشمند،
اقتصاد هوشمند ،محیطزیست هوشمند ،معیشت هوشمند ،مردم هوشمند و پویایی
هوشمند استوار است (.)Darmawan et al, 2019: 149
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شکل  .1ابعاد شهر هوشمند

«شهر هوشمند ،شهری است که بهخوبی در حال اجرای راههای روبهجلو در خصوصیات
ششگانه (مردم هوشمند ،تحرک هوشمند ،حکمروایی هوشمند ،زندگی هوشمند ،اقتصاد
هوشمند و محیط هوشمند) است که در ترکیبی هوشمند از داراییها و فعالیتهای
سرنوشتساز ،مستقل و آگاه شهروندان ساخته میشود» ( & Vettoratob
 .)Mosannenzadeh, 2014مفهوم شهر هوشمند بهطورکلی در سه حوزه اصلی توسعه پیدا
کرده است .0 :دانشگاهی  .6صنعتی و  .4حکومتی .ادبیات دانشگاهی رویکرد کلنگر و جامع
دارد و با توجه به عالقهمندی به توسعه دانش و اطالعات معنی هوشمند طیف وسیعی از
خصوصیات مانند خودپیکربندی ،خودترمیمی ،محافظت از خود و خود بهینهسازی را
دربرمیگیرد ( .)Nam & Pardo, 2011درحالیکه در ادبیات صنعتی شهر هوشمند را
بهعنوان شهری که فناوری را برای تغییر و دگرگونی سیستمهای اصلیاش و بهینهسازی
بازگشت منابع کامالً محدود مورد استفاده قرار میدهد ،تعریف میکند ()Habitat, 2015؛
اما ادبیات حکومتی بیشتر بر روی جنبههای اداری و مالی شهر هوشمند و بر اهداف
زیستمحیطی مانند انتشار گازهای گلخانهای تأکید میکند .بهطورکلی ادبیات دانشگاهی
رویکرد کلنگر و جامع دارد و طیف گستردهای از موضوعات را دربرمیگیرد و عمدتاً بر
بهبود در سه حوزه حکمروایی ،توسعه اجتماعی و محیطزیست متمرکز شده است.
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مدل تحلیلیِ پژوهش
یکی از رویکردهای رایج در اثرسنجیِ طرحها و برنامهها رویکرد هدفمدار است .در این
رویکرد ،دستیابی مخاطبان به اهداف تعیینشده سازمان ،از شاخصهای اصلی در اثرسنجیِ
طرحها و پروژهها است .اولین قدم در این رویکرد آگاهی از اهداف پروژه است ( Hogan,
 .)2010از سؤاالت اصلی پژوهشگرانی که ازاینروی کرد برای اثر سنجی برنامههای
موردبررسیشان استفاده میکنند آن است که تا چه حد برنامۀ اجراشده توانسته است به
مخاطبان و کاربران در رسیدن به اهدافِ تعریف شده کمک نماید .برای جواب به این سؤال
این رویکرد الگوهای متعددی ارائه داده است .یکی از این الگوهای ساده و کاربردی در
اثرسنجیِ طرحها و برنامهها الگوی چهار سطحی کرک پاتریک 0است ( Rajeev et al,
 .) 2009در حال حاضر این الگو محبوبیت فراوانی کسب نموده و در بسیاری از مطالعات
اثرسنجی از الگوی کرک پاتریک استفاده میشود .این الگو درک فرایند اثرسنجی را تسهیل
میکند و به مرتبط ساختن سنجشهای مختلف به اهداف و پیامدهای طرحها کمک
مینماید (.)Smith et al, 2009., Moseley, 2010
کرک پاتریک عقیده دارد که اثربخشی یک طرح یا برنامه در چهار سطح قابلبررسی
است .این چهار سطح شامل:
اول -سطح واکنشی یا احساسی :حداقلِ انتظار از یک برنامه آن است که در انتها
مخاطبان از آن برنامه راضی باشند .رضایتمندی مخاطبان طرحها موجب افزایش انگیزه
آنها برای آموختن و مشارکت در فرایند اجرای این طرحها میشود .عدم رضایت از یک
برنامه خود یکی از عوامل مهم در شکست آن برنامه است .در این معنا ،ازآنجاکه شهروندان
مشتریان اصلی سیستمهای هوشمند خدماترسانی شهری هستند ،بنابراین امروزه بقای
این سیستم ها منوط به رضایت شهروندان است .در این سطح ،نگرش و احساس مخاطب در
خصوص برنامه مورد سؤال قرار میگیرد .غالباً جهت بررسی این سطح ،از فرمهای
نظرسنجی استفاده میگردد .سطح واکنش دارای سه زیر سطح است :واکنش بهعنوان یک
احساس عاطفی نسبت به طرح ،واکنش بهعنوان قضاوت در مورد کارآمدی طرح و ترکیبی
از هر دو مورد (.)Jonson, 2014

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. .Kirckpatrick
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دوم -سطح یادگیری ،کسب دانش و تجربه :در فرایند اجرای طرحها و برنامهها معموالً
مدیران در جهت ارتقای دانش نظری ،اصالح نگرش شهروندان و افزایش توانمندیهای
عملی آنان تالش میکنند .یکی از مالکهای مؤثر بودن این طرحها را در میزان یادگیری
مخاطبان آن نیز میتوان جستجو کرد .مخاطب باید قادر باشد که آموختههای خود را ارائه
نماید .مثالً نشان دهد که چگونه یک مهارت را انجام میدهد و یا بتواند نحوه انجام یک
مهارت را شرح دهد و توصیف کند .در این سطح میزان یادگیری مخاطبان برنامه بهعنوان
یکی از معیارهای اثربخشی آن در نظر گرفته میشود .به عبارت بهتر ،اینگونه فرض
میشود که چنانچه طرح یا برنامۀ موردنظر اثربخش باشد ،یکی از شواهد این اثربخشی را
میتوان در تمایل مخاطبان به یادگیریِ شیوههای مشارکت در آن برنامه جستجو نمود
( .)Praslova, 2010در این سطح ممکن است که نگرش مخاطبان برنامه موردسنجش قرار
گیرد ،ولی تفاوت سنجش نگرش در این سطح با سطح اول در آن است که در اینجا تغییر
نگرش مخاطب بهعنوان یکی از اهداف برنامه موردبررسی قرار میگیرد .این سطحِ الگو خود
دارای چند زیرسطح است که از آن جمله میتوان به آزمون نظری آموختهها و آزمون عملی
آنها اشاره نمود (.)Jonson, 2014
سوم -سطح رفتاری :در سطح سومِ الگو ارزشیابی به دنبال شواهدی است که نشان دهد
اجرای طرح موجب بهبود کارایی افراد در محیط واقعی شده است؛ بهعبارتدیگر ،در این
سطح ارزشیاب به دنبال شواهدی است که نشان دهد کاربر قادر به استفاده از آموختهها در
محیط واقعی و بالینی است .این سطح را انتقال آموختهها مینامند ( .)Emery, 2003در
این سطح به تغییرات رفتار کاربران در محیط واقعی توجه میشود .در این سطحِ بررسی
پایبندی کاربر به تداوم رفتار آموختهشده یک ضرورت است و نیازمند سنجشهای پیگیرانه
است .در بروز و تداوم یک رفتار حمایت کارکنان و مدیران سازمان نقش مؤثری دارد .در
ای ن سطح معیار قضاوت در مورد عملکرد فرد ،باالترین استانداردهای عملکردی تعیین شده
است (.)Kirckpatrick, 2005
چهارم -سطح نتایج :توانمندسازی و بهبود عملکرد کارکنان ،هدف نهایی از اجرای
برنامهها به شمار میرود .برنامۀ اثربخش قادر به ارتقای شاخصهای کمی و کیفی و
بهرهوری سازمانی است .ارزشیابان در این سطح به تعیین اثربخشیِ برنامهها بر شاخصهای
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سازمانی همچون بازگشت سرمایه ،افزایش بهرهوری ،افزایش تولیدات سازمانی میپردازند
(.)Kirckpatrick, 2006., Emery, 2003
این چهار سطح را تحت عنوان هرم کرک پاتریک هم معرفی میکنند .در شکل زیر
نمایی از آن نشان داده شده است.

شکل  .2سطوح هرم کرک پاتریک

این هرم شیوه ارتباط چهار سطح اصلی الگوی کرک پاتریک شاملِ واکنش ،0پیگیری،6
رفتار 4و نتیجه 0با یکدیگر را نشان میدهد .باید توجه داشت که هرچه به سمت سطوح
فوقانی هرم حرکت شود سطح توجه ارزشیاب دچار تغییرات خاصی میگردد .برای مثال از
اثرات درونی برنامه بر کاربران بهسوی اثرات بیرونی آن بر کاربران (از دادههای ذهنی
فراگیران به دادههای عینی) معطوف میشود ،بهطوریکه در سطوح پایین به آنچه در ذهن
افراد رخداده توجه میشود ،ولی در سطح چهارم اثرات طرح بر شاخصهای مراقبتی بررسی
میگردد .همچنین ارزشیاب بهجای تمرکز بر نتایج فوری برنامه بهسوی سنجش پیامدهای
وسیع برنامه متمایل میگردد؛ زیرا بررسی اثرات برنامه در سطوح سوم و چهارم نیاز به زمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Reaction
2. Learning
3. Behavior
4. Result
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بیشتری دارد .همچنین اثرسنجی در سطوح اول و دوم آسانتر از سطوح باالتر است
بهگونهای که اثرسنجی در سطوح سوم و چهارم نیازمند استفاده از سنجهها و آزمونهای
پیچیدهتر است.
بنابراین ،در مطالعه حاضر از الگوی کرک پاتریک برای اثرسنجیِ پروژههای
هوشمندسازیِ شهرداری منطقه  6تهران بهره گرفته شده و سعی شده است با تکیه بر
الگوی یادشده مدل مفهومی مناسب جهتِ اثرسنجی پروژههای هوشمندسازی را تدوین
نماییم.
اما استدالل ما برای انتخاب این الگو در پژوهش حاضر بر چند ایدۀ اصلی استوار بوده
است :اول اینکه ،الگوی یادشده مبتنی بر رویکرد هدفمدار است و به عبارتی ،میزان
دستیابیِ یک پروژه به اهداف تعیینشده را معیار اثربخشی آن پروژه قلمداد میکند .این
رویکرد تا حد زیادی با اهداف پژوهش حاضر همخوانی دارد .به عبارت بهتر ،در عرصۀ نظر
برای هر پروژه هوشمندسازی اهدافی تعیینشده است که پژوهش حاضر قصد دارد میزان
تحقق این هدفها از منظر مخاطبان یا به عبارتی کاربران آن پروژهها را موردسنجش قرار
دهد؛ بنابراین ،میتوان عنوان کرد انطباق رویکردی ،دلیلِ اولِ تیم پژوهش در انتخاب
الگوی اثرسنجیِ کرک پاتریک بوده است.
دلیلِ دوم ،به جایگاه خاص مقولۀ آموزش در پروژههای هوشمندسازی مربوط است.
این پروژهها که گاهی تحت عنوان پروژههای نرم از آنها یاد میشود ذاتاً با سایر پروژههای
شهری (سخت) اعم از پروژههای مهندسی ،ترافیکی ،عمرانی و  ...متفاوتاند .ازاینجهت که
روی آوردن شهروندان به آنها و بهرهگیری از خدمات ارائهشده در قالب این پروژهها کامالً
منوط به آموزش و یادگیری آنها است و ازآنجاکه الگوی کرک پاتریک جایگاهِ ویژهای در
اثرسنجیِ طرحها و برنامههای آموزشمحور دارد ،بنابراین به نظر میرسد بتوان در ارزیابیِ
پروژههای هوشمندسازی از این الگو بهره گرفت.
اما دلیلِ سوم ما برای انتخاب این الگوی اثرسنجی در پژوهش حاضر که شاید مهمتر
از دالیل قبلی باشد ،ارتباط منطقیِ میان اثربخشیِ پروژههای هوشمندسازی با مقوالت مدلِ
کرک پاتریک است .طبقِ این منطق ،آنگاه که شهروندان به یک پروژۀ هوشمندسازی تمایل
نشان داده (واکنش) ،نحوۀ کاربرد آن را یاد گرفته (پیگیری) ،در عمل از آن استفاده کرده
( رفتار) و از تأثیرات مثبت آن در عمل منتفع شده باشند (نتیجه) ،در این صورت میتوان
اذعان نمود که آن پروژه از اثربخشی برخوردار بوده است .همانطور که مشاهده میشود،
این منطق تا حد زیادی با اهداف پژوهش حاضر همخوانی دارد ،البته الزم به ذکر است که
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میتوان الگوی یا دشده را (تا جایی که به ارکان اصلیِ آن آسیبی وارد نشود) تعدیل نموده و
از این طریق همخوانی بیشتری میان این الگو و اهداف پژوهش ایجاد نمود.

شکل  .3مدل اثرسنجیِ پروژههای هوشمندسازی

روش تحقیق
همانطور که اشاره شد ،در مطالعۀ حاضر به اثرسنجیِ پروژههای هوشمندسازیِ منطقۀ 6
شهرداری تهران پرداخته شده است .بدیهی است که اولین گام در اجرای این اثرسنجی
شناساییِ پروژههای هوشمندسازی است که توسط شهرداری منطقه  6تهران به مرحلۀ اجرا
درآمده و در این مطالعه به سنجش میزان اثربخشیِ آنها پرداخته خواهد شد .بررسی
مقدماتی حاکی از آن است که اقداماتِ شهرداری منطقۀ  6تهران در حوزۀ هوشمندسازی را
در دو مقولۀ کلی میتوان خالصه نمود که عبارتاند از .0 :حمایت از استارتاپها و
بهرهگیری از آنها در خدماترسانی به شهروندان؛ و  .6اجرای پروژههای هوشمندسازی.
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جدول  .1فهرست پروژهها و استارتاپهای موردبررسی در پژوهش حاضر
پروژهها

موضوع پروژه

اهداف پروژه

1

اپلیکیشن پیدو

سیستم سوخترسانی آنالین

رفاه شهروندان ،کاهش ترافیک و آلودگی
هوا

2

اپلیکیشن بدود

دوچرخههای اشتراکی هوشمند

افزایش سالمت شهروندی و کاهش
ترافیک

3

اپلیکیشن زیست آپ

سامانه هوشمند خرید و جمعآوری
زباله

درآمدرایی و کاهش آلودگی
زیستمحیطی

4

اپلیکیشن الو پارک

سامانه آنالین جستجو و رزرو جای
پارک

افزایش رفاه اجتماعی و کاهش ترافیک

5

اپلیکیشن بازرگام

سامانه توزیع و فروش آنالین میوه

افزایش رفاه ،کاهش ترافیک و آلودگی
هوا

6

اپلیکیشن ریالو

سامانۀ کیف پول الکترونیکی

افزایش رفاه و امنیت شهروندان

7

اپلیکیشن کاپیتان کار

سامانه خدمات آنالین خودرو

کاهش ترافیک و افزایش رفاه اجتماعی

8

مبلمان شهری
هوشمند

مبلمان شهری هوشمند

تسهیل خدماترسانی به شهروندان

9

کیوسک هوشمند
شهری

کیوسک هوشمند شهری

اطالعرسانی و ارائه خدمات یکپارچه
شهری

10

پارک هوشمند
حاشیهای

پارک هوشمند حاشیهای

افزایش رفاه اجتماعی و کاهش ترافیک

در پژوهش حاضر بهمنظور ارزیابی پروژههای فوق از یک متد ترکیبی شامل روشها و
تکنیکهای مختلف کمی و کیفی بهره گرفته شده است .بررسیهای کمی در قالب پیمایش
و تحلیل سلسله مراتبی به انجام رسیده و مطالعه کیفی شامل بررسی اسناد موجود مرتبط با
موضوع ،تحلیل محتوای مصاحبههای انجامگرفته با گروههای ذینفع و مشاهدات میدانی
پژوهشگران میباشد .از بررسیهای کمی بهمنظور سنجش مقوالت اثرسنجی ،اعم از میزان
آگاهی از پروژه ،واکنش نسبت به پروژه ،پیگیریِ پروژه ،استفاده از پروژه و نتیجۀ استفاده از
پروژه ،بهره گرفتهشده و بررسیهای کیفی نیز با هدف شناسایی علل و ریشههای موفقیت /
عدم موفقیت پروژهها به مرحلۀ اجرا درآمده است .در ادامه ویژگیهای هرکدام از مطالعات
بهطور خالصه بیان شده است.
مطالعه کمی
مختصات روشیِ مطالعه کمی که در فوق مورداشاره قرار گرفت به شرح زیر میباشد:
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جامعه آماری :به لحاظ ماهیتی که پروژههای هوشمندسازی از آن برخوردارند ،این پروژهها
معموالً در معرض استفادۀ تمام شهروندان قرار دارند و بنابراین در اثرسنجی این پروژهها در
منطقۀ  6تهران کلیۀ شهروندان باالی  05سال این منطقه بهعنوان جامعۀ آماریِ پژوهش
مد نظر گرفتهاند که مطابق با برآوردهای سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری
تهران این تعداد این جمعیت برابر با  590944نفر میباشد.
حجم نمونه :حجم نمونه در تحقیق حاضر از طریق فرمول کوکران مشخص شده و بر
اساس این فرمول ،حجم نمونه تحقیق حاضر  400نفر محاسبه شد ،اما بهمنظور افزایش
دقت سنجش این تعداد  054نفر در نظر گرفته شد و نهایتاً پس از کم کردن موارد
مخدوش تعداد  040پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت .در تحقیق حاضر برای انتخاب
نمونه از روش نمونهگیری دومرحلهای استفاده شده است ،بهنحویکه در مرحله اول برای
انتخاب خوشهها (بلوکها) از روش نمونهگیری خوشهای و در مرحلۀ دوم برای انتخاب افراد
در درون هر بلوک از روش نمونهگیری سیستماتیک بهره گرفته شد.
ابزار سنجش :جمعآوری اطالعات موردنیاز از طریق پرسشنامه صورت گرفته است.
سؤاالت این پرسشنامه حول دو محور تدوین شده است .محور اصلی ،اثربخشیِ پروژههای
هوشمندسازی که شامل چهار مقولۀ ارزیابی آگاهی ،ارزیابی واکنش ،ارزیابی یادگیری،
ارزیابی تغییر رفتار و ارزیابی نتیجه میباشد و محور بعدی ،سؤاالتی در خصوص علل
موفقیت /عدم موفقیت طرح را شامل میشود .قابلذکر است که سؤاالت محور اول بهصورت
بسته طراحی شدند ،ولی برای بررسی محور دوم از سؤاالت باز نیز استفاده شده است.
سنجش اعتبار و پایایی مفاهیم :برای سنجش وضعیت اعتبار مفاهیم و متغیرها از روش
محتوایی به دو طریق استفاده شد .نخست ،برای تأمین اعتبار منطقی نمونهگیری این
تحقیق سعی شد برای تهیه و سنجش کیفیت عوامل و معرفهای مربوط به متغیرهای
اصلی از مطالب و مواد آییننامه و دستورالعمل اجرایی پروژههای هوشمندسازی کمک
گرفته شود تا معرفها بیانگر محتوای برنامههای تدوینشده در طرح موردنظر باشند .دوم،
بعد از تهیۀ پرسشنامۀ اولیه ،سؤاالت پرسشنامه در اختیار کارشناسان مسئول و افرادی که
بهعنوان مجری طرح در سالهای مختلف حضور داشتند ،قرار گرفت تا درباره اعتبار آنها
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قضاوت کنند .پرسشنامه پس از انجام جرحوتعدیلهای یادشده نهایی شده و در اختیار
پاسخگوها قرار گرفت.
روش تجزیهوتحلیل دادهها :تجزیهوتحلیل اطالعات در قالب نرمافزار  Spssانجامگرفته و
در طی آن از ابزارهای آماری اعم از جداول و نمودارهای فراوانی ،شاخصهای مرکزی و نیز
آزمونهای آماری ،بهصورت توصیفی و تطبیقی بهره گرفته شده است.
مطالعه کیفی
اما همان طور که اشاره شد ،در بخش دیگری از مطالعۀ حاضر از روش کیفی بهره گرفتهایم.
به عبارت بهتر ،پس از ارزیابی پروژههای هوشمندِ شهرداری منطقۀ  6تهران و دستیابی به
نتایجی در خصوص میزان اثربخشیِ آنها در ادامه به بررسی علل و عوامل مؤثر بر موفقیت /
عدم موفقیت این پروژهها پرداختهایم که برای این منظور یک مطالعه کیفی به شرح زیر به
انجام رسیده است.
 تکنیک گردآوری اطالعات :مصاحبههای ساختیافته مصاحبهشوندهها :مسئولین مرتبط با پروژههای هوشمندسازی در شهرداری تهران (6نفر) ،کاربران پروژهها و برنامههای هوشمند ( 60نفر) ،گروههای استارتاپی و
فریلنسرها ( 06نفر).
 تعداد مصاحبهها :مالک تعیین تعداد مصاحبهها با هر گروه از اطالعرسانها ،تکمیلاطالعات و اشباع نظری میباشد که درنهایت با  06نفر در طول مطالعه مصاحبه به
عمل آمد.
 روش تجزیهوتحلیل اطالعات :تحلیل محتوی کیفی متنیافتههای پژوهش
در این بخش به بررسی پروژههای هوشمندسازی منطقۀ  6تهران در قالب مدل اثرسنجی
کرکپاتریک میپردازیم .این بررسی کمک میکند تا بتوانیم پروژهها را از منظر متغیرهای
مختلف اولویتبندی کرده ،نقاط ضعف و وقت آنها را نسبت به همدیگر شناسایی کنیم و
همچنین ،تدوین راهکارها را با توجه به طبقهبندی پروژهها انجام دهیم.
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بررسی پروژهها از منظر میزان شناختگی (ارزیابی آگاهی)
اولین و شاید مهمترین مقولۀ در ارزیابی عملکرد پروژهها شاید این نکته باشد که چه تعداد
از شهروندان با آن آشنا بوده و اساساً نام و عنوان آن را میشناسند .بدیهی است سایر
مقوالت اثرسنجی ،اعم از میزان استفاده و  ،...تنها زمانی موضوعیت پیدا میکند که
شهروندان به یک آشنایی نسبی با پروژهها دست یافته باشند .بر همین اساس این مقوله در
پژوهش حاضر موردبررسی قرارگرفته و دادههای مربوط به آن گردآوریشده است؛ بنابراین،
با استناد به نتایج حاصل از این دادهها در ادامه سعی شده است  04پروژۀ هوشمند
موردبررسی در بخش کمی پژوهش مورد مقایسه قرار گیرد.

شکل  .4مقایسۀ پروژهها از منظر میزان شناختگی در منطقه

همانطور که مشاهده میشود ،دو برنامۀ پیدو و بیدود با اختالف بسیار فاحش از سایر
پروژهها شناختهشدهترین پروژههای هوشمند در بین شهروندان منطقه  6محسوب میشوند.
این دو ،برنامههایی آشنا در بین نزدیک به نیمی از پاسخگویان میباشند .در رتبههای بعدی
نیز پروژههای الوپارک و ریالو قرار گرفتهاند که اختالف زیادی را با دو برنامۀ قبلی نشان
میدهند .در انتهای شکل هم پروژههای کاپیتانکار ،کیوسک هوشمند شهری و زیستاپ
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به ترتیب به میانگین  4.6 ،6.5 ،0.6قرار گرفته است که نشان میدهد این برنامهها
بههیچعنوان برای شهروندان منطقه  6تهران شناخته شده نیستند؛ بنابراین ،درمجموع باید
عنوان کرد که غیر از دو پروژه پیدو و بیدود ،سایر پروژههای موردبررسی در این بخش
شدیداً با مشکل اطالعرسانی و بازاریابی مواجهاند و تا زمانی که این شرایط در منطقه حاکم
باشد ،حتی ارتقاء کیفی پروژهها نیز کمک چندانی به بهبود وضعیت نخواهد کرد.
بررسی پروژهها از منظر واکنش شهروندان (ارزیابی واکنش)
در مطالعۀ حاضر برای سنجش واکنش شهروندان به پروژهها از تلفیق دو شاخصِ میزان
اهمیت پروژه برای شهروندان و میزان رضایت آنها از پروژه استفاده شده است .بر همین
اساس ،یکی از سؤاالتی که در اثرسنجی پروژهها موردتوجه قرار گرفته است ،میزان اهمیت
آن ها برای شهروندان است .هدف از طرح این سؤال بررسی این موضوع است که هرکدام از
پروژههای اجراشده در منطقۀ  6تهران از چه جایگاهی در دیدگاههای شهروندان این منطقه
قرار دارند .به عبارت بهتر ،بر اساس پاسخهای ارائهشده به این سؤال میتوان به بررسی این
موضوع پرداخت که آیا خدمت ارائهشده از سوی یک برنامه جزو خدمات اساسی و ضروریِ
شهروندان منطقه محسوب میشود یا خیر.

شکل  .5مقایسۀ پروژهها از منظر میزان اهمیت
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شکل  5میزان اهمیت هرکدام از پروژههای موردبررسی در بخش کمی را بر اساس میانگین
درصدی نمایش میدهد .به عبارت بهتر ،در این شکل میتوان میزان اهمیت هر پروژه از
منظر شهروندان را بر روی پیوستار  4تا  0مشاهده نمود .طبق این یافتهها ،برنامههای پیدو
و بدود مهمترین برنامههای هوشمند از منظر شهروندان منطقه محسوب میشوند.
زیستاپ ،الوپارک و ریالو از منظر اهمیت در رتبههای میانی قرار گرفتهاند و در رتبههای
انتهایی نیز پارک حاشیهای هوشمند ،مبلمان شهری هوشمند و کاپیتانکار قرار دارند.
نتایج آزمون فریدمن 0نیز حاکی از آن است که تفاوتهای مشاهدهشده میان برنامهها
برحسب متغیر میزان اهمیت به لحاظ آماری معنیدار است.
مقولۀ دیگری که در ارزیابی واکنش شهروندان نسبت به پروژههای هوشمند
موردبررسی قرار گرفته است ،میزان رضایت شهروندان از اجرای این پروژهها در منطقه
است .برای این منظور در اثرسنجیِ تکتک پروژهها مشخصاً سؤالی در خصوص میزان
رضایت شهروندان مطرحشده است که نتایج حاصل از این بررسی در قالب شکل زیر نمایش
داده شده است.

شکل  .6مقایسۀ پروژهها از منظر میزان رضایت شهروندان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0زمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری ،معادل آنالیز واریانس با اندازههای تکراری (درون گروهی) است که از آن برای مقایسه
میانگین رتبهها در بین  kمتغیر (گروه) استفاده میشود (رنجبران.)0490 ،
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در اینجا همانطور که مشاهده میشود پروژه کاپیتانکار و زیستاپ باالترین میزان رضایت
شهروندان را به خود اختصاص دادهاند .این یافتهها نشان میدهد که گرچه درصد ناچیزی از
شهروندان منطقه با این پروژهها آشنا هستند ،اما این افراد رضایت باالیی از این برنامهها
دارند .پروژه پیدو و بیدود با اختالفِ نزدیک به  0درصد نسبت به دو برنامه اول در رتبۀ
بعدی ازنظر رضایت شهروندان قرار دارند .کمترین میزان رضایت نیز همانطور که مشاهده
میشود به پروژۀ کیوسک هوشمند شهری اختصاص دارد.
طبق نتایج آزمون فریدمن ،تفاوتهای مشاهدهشده میان پروژهها از منظر میزان
رضایت شهروندان به لحاظ آماری معنیدار است.
بررسی پروژهها از منظر میزان یادگیری (ارزیابی پیگیری)
اما همانطور که در بخش نظری اشاره شد ،در مطالعۀ حاضر میزان یادگیری برنامهها توسط
مخاطبان بهعنوان یکی از مالکهای مؤثر بودن آن برنامه در نظر گرفتهشده است .به عبارت
بهتر ،میزان یادگیری مخاطبان برنامه بهعنوان یکی از معیارهای اثربخشی آن تلقی شده و
اینگونه فرض می شود که چنانچه طرح یا برنامۀ موردنظر اثربخش باشد ،یکی از شواهد این
اثربخشی را میتوان در تمایل مخاطبان به یادگیریِ شیوههای مشارکت در آن برنامه
جستجو نمود .بر این اساس ،در اثرسنجی پروژهها میزان یادگیری نیز در قالب طیف لیکرت
موردسنجش قرار گرفته و میانگین نمراتِ بهدستآمده برای پروژهها بهصورت میانگین
درصدی در شکل زیر نمایش داده شده است.
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شکل  .7مقایسۀ پروژهها از منظر میزان یادگیری شهروندان

همانطور که اطالعات شکل  6نشان میدهد ،سه اپلیکیشینِ زیستاپ ،پیدو و بیدود به
ترتیب با میانگین درصدی  50 ،24و  ،54باالترین میزان یادگیری را در بین شهروندان
منطقۀ  6تهران تجربه کردهاند .به عبارت بهتر ،شهروندان منطقه بیشترین رغبت را به
آموزش و یادگیری این برنامهها نشان دادهاند.
پروژههای مبلمان هوشمند شهری ،بازرگام ،کاپیتانکار و پارک هوشمند شهری در رتبههای
میانی قرار گرفتهاند و در انتهای این سلسلهمراتب نیز سه پروژۀ کیوسک هوشمند شهری،
الوپارک و ریالو به ترتیب با میانگینهای درصدیِ  44 ،65و  49قرار دارند که شهروندان
کمترین رغبت را به آموزش و یادگیری آنها نشان دادهاند.
نتایج آزمون فریدمن نیز حاکی از آن است که تفاوتهای مشاهدهشده میان برنامهها
بر حسب متغیر میزان یادگیری به لحاظ آماری معنیدار است.
بررسی پروژهها از منظر میزان استفاده (ارزیابی رفتار)
مقولۀ مهم بعدی در بحث اثرسنجی پروژهها میزان استفادۀ عملی شهروندان از این پروژهها
است .برای بررسی این موضوع در ادامه پروژهها را از منظر میزان استفادۀ نسبی و نیز میزان
استفادۀ کاربران مورد مقایسه قرار دادهایم.
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اطالعات شکل  5سهم هرکدام از پروژهها از متغیر میزان استفاده را نمایش میدهد.
به عبارت بهتر ،در اینجا میزان استفاده واقعیِ شهروندان از مجموعِ پروژهها  044در نظر
گرفته شده و سپس سعی شده است سهم هر پروژه از این میزان محاسبه گردد .همانطور
که مشاهده میشود ،دو پروژه پیدو و بیدود درمجموع بیش از  64درصدِ کل استفادۀ
شهروندان از پروژههای هوشمندِ منطقه را به خود اختصاص دادهاند و از این منظر میتوان
اذعان کرد که این دو پروژه پرکاربردترین برنامههای هوشمند در سطح منطقه محسوب
میشوند.

شکل  .1مقایسۀ پروژهها از منظر میزان استفادۀ نسبی

پروژههای الوپارک ،ریالو ،بازرگام و پارک حاشیهای هوشمند با اختالف بسیار فاحش از دو
پروژۀ اول در رتبههای میانی از منظر میزان استفاده قرار گرفتهاند و در انتهای شکل نیز
پروژههای کاپیتانکار ،کیوسک هوشمند شهری و زیستاپ به ترتیب با کمترین میزان
استفاده قرار دارند .قابلذکر است که طبق نتایج آزمون فریدمن ،تفاوتهای مشاهدهشده
بین میزان استفاده از برنامههای موردبررسی به لحاظ آماری معنیدار است.
تمام اطالعات شکل فوق از دادههای گردآوریشده از اثرسنجیِ تکتک پروژهها
استخراجشده و نهایتاً با ادغام آنها در یک شکل به یک بررسی مقایسهای در این خصوص
دست یافتهایم.
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بررسی پروژهها از منظر میزان تأثیرگذاری (ارزیابی نتیجه)
میزان تأثیرگذاری هرکدام از پروژههای موردبررسی نیز در قالب دو سؤال موردسنجش
قرارگرفته است که این سؤاالت گاهی برحسب ماهیت پروژهها متفاوت بوده و متناسب با
اهداف هر پروژه طراحیشدهاند .بر این اساس ،در این بخش از گزارش سعی کردیم با ادغام
نتایج حاصل از این بررسیها در قالب یک شکل واحد ابزاری برای مقایسۀ پروژهها از منظر
آثار و پیامدهای آنها ایجاد کنیم .این شکل میزان اثربخش بودن پروژهها در حوزههای
تعیینشده را برحسب میانگین درصدی نمایش میدهد.
اطالعات شکل  9حاکی از آن است که از نگاه پاسخگویان پروژه پیدو با میانگین
درصدی  4.02تأثیرگذارترین پروژه از بین پروژههای هوشمند موردبررسی در منطقه 6
است .پروژههای بیدود و زیستاپ از این منظر در رتبههای دوم و سوم قرار دارند و در
انتهای شکل نیز پروژههای مبلمان هوشمند شهری ،کیوسک هوشمند شهری و پارک
حاشیهای هوشمند جای گرفتهاند و کماثرترین پروژهها ازنظر پاسخگویان به شمار میروند.
همانطور که مشاهده میشود ،طبق نتایج آزمون فریدمن ،تفاوتهای مشاهدهشده
میان برنامهها برحسب متغیر میزان تأثیرگذاری به لحاظ آماری معنیدار است.

شکل  .6مقایسۀ پروژهها از منظر میزان تأثیرگذاری
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بررسی پروژهها از منظر انطباق و افتراق کارکردی
اما در مطالعۀ حاضر از دو شاخص ترکیبی نیز برای بررسی اثربخشی پروژهها بهره گرفته
شده است .شاخص «انطباق کارکردی» ابزاری ترکیبی است که از اختالف دو متغیرِ میزانِ
آگاهی از برنامه و میزان استفاده از برنامه ساختهشده و نشاندهندۀ این است که چه مقدار
از شناختِ ایجادشده در خصوص یک برنامه به استفادۀ عملی از آن برنامه منتهی شده
است .این شاخص یک ابزار برآورد نیز محسوب میشود که به کمک آن میتوان بهطور
تقریبی پیشبینی نمود که چه مقدار از هزینه و انرژی صرف شده در حوزۀ تبلیغات و
اطالع رسانی در خصوص پروژه به نتیجۀ موردنظر (استفادۀ عملی شهروندان از پروژه) منجر
خواهد شد (شکل .)04
طبق اطالعات شکل  ،04پروژه پیدو با میانگین درصدی  4.09باالترین انطباق
کارکردی را در بین پروژههای موردبررسی به خود اختصاص داده است .این عدد نشان
میدهد اکثریت شهروندانی که با پیدو آشنا شدهاند ،استفادۀ عملی از آن را نیز تجربه
کردهاند و بنابراین ،میتوان اذعان نمود که هرگونه سرمایهگذاری در جهت شناساندن بیشترِ
این برنامه به شهروندان سرمایهگذاریِ معقول و پربازدهی خواهد بود .از همین منظر ،سه
پروژه بازرگام ،زیستاپ و کاپیتان کار نیز با میزان انطباق کارکردیِ نزدیک به  4.64جزو
برنامههایی محسوب میشوند که میتوان انتظار داشت بخش اعظمِ شناخت ایجادشده در
خصوص آنها به کاربردِ عملیِ این برنامهها توسط شهروندان منجر شود.

شکل  .11مقایسۀ پروژهها از منظر انطباق کارکردی
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اما در رتبههای میانی سه پروژۀ مبلمان هوشمند شهری ،بدود و ریالو قرار گرفتهاند و
پروژههای الوپارک ،کیوسک هوشمند شهری و پارک حاشیهای هوشمند رتبههای انتهایی را
از منظر انطباق کارکردی به خود اختصاص دادهاند .در اینجا ذکر این نکته نیز حائز اهمیت
است که حتی پایینترین عددهای شکل فوق که انطباق کارکردی حدوداً  4.04را نمایش
میدهد ارقام ضعیفی نیستند و درمجموع میتوان گفت که تمامی پروژهها از جذابیت
کاربردیِ متوسط و زیاد برای شهروندان منطقه برخوردارند.

شکل  .11مقایسۀ پروژهها از منظر افتراق کارکردی

اما رویِ دیگرِ انطباق کارکردی که در این پژوهش تحت عنوان «افتراق کارکردی» از آن
یادشده است نشاندهندۀ این است که چه میزان از شناخت ایجادشده در خصوص یک
پروژه به استفادۀ عملی از آن منجر نشده و به عبارتی تلفشده است .از این شاخص نیز
میتوان بهمنظور برآوردِ میزان احتمالی اتالف سرمایه بهره برد .به عبارت بهتر ،مقدار این
شاخص میتواند به طور تقریبی نشان دهد که چه میزان از سرمایه و انرژی صرف شده در
حوزۀ تبلیغات و اطالعرسانی در خصوص پروژه احتماالً به هدر خواهد رفت.
جمعبندی نتایج اثرسنجی
حال ،چنانچه بخواهیم نتایج این بخش را جمعبندی نموده و به یک نتیجۀ مشخص در
خصوص میزان اثربخشیِ پروژههای موردبررسی دستیابیم ،الزم است این نتیجهگیری در
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قالب مدل ارزیابی مورد استفاده در پژوهش تدوین و ارائه شود .برای این منظور الزم است
شاخصهای اثربخشیِ موردبررسی در کنار هم قرارگرفته و از مجموع آنها به یک شاخص
کلی که همان شاخص اثربخشیِ پروژهها است ،دستیابیم .این کار در دو مرحله انجام شده
است .در مرحلۀ اول میانگینِ نمرات درصدیِ شاخصهای چهارگانۀ هر پروژه (میزان
رضایت ،میزان یادگیری ،میزان استفاده و میزان تأثیر) محاسبهشده و در مرحلۀ دوم این
نمرات وزن گرفتهاند .این کار به این صورت انجام شده است که نمرۀ میانگین بهدستآمده
از مجموعِ شاخصهای چهارگانۀ هر پروژه در درصدِ پاسخگویانی که با لوگو و عنوان آن
پروژه آشنا بودهاند ضرب شده است .شاخص بهدستآمده درواقع ترکیبی است از میزان
شناختگی پروژه در بین شهروندان منطقه و مقبولیت و جذابیتِ برنامه از منظر پاسخگویانی
که در معرض آن قرار گرفتهاند .برای مثال ،میانگینِ نمرات شاخصهایِ چهارگانۀ برای پیدو
برابر با  4.50است که این عدد در درصدِ پاسخگویانی که با این برنامه آشنا بودهاند ،یعنی
عدد  09.4ضرب شده و نهایتاً به عدد  65.00رسیده که همان مقدار اثربخشی برنامه پیدو
است؛ بنابراین ،مقادیر بهدستآمده برای شاخصِ اثربخشی بر روی طیف  4تا  044قابل
تفسیر است که در مثال برنامۀ پیدو میتوان گفت که میزان اثربخشی این برنامه حدوداً 65
درصد است .شکل 06وضعیتِ پروژههای موردبررسی را بر اساس شاخص اثربخشی نمایش
میدهد.

شکل  .12مقایسۀ پروژهها بر اساس شاخص اثربخشی

اطالعات این شکل حاکی از آن است که دو پروژۀ پیدو و بیدود با اختالف بسیار فاحش
نسبت به سایر پروژهها اثربخشترین پروژههای هوشمند اجراشده در منطقه  6تهران
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محسوب میشوند که این نتیجه با توجه به پیشتازیِ این دو پروژه در اغلب شاخصهای
موردبررسی کامالً قابل پیشبینی بود .این پیشتازی هم در شاخصهای چهارگانۀ
محاسبهشده برای این دو پروژه و هم در میزان شناختگیِ آنها برای شهروندان منطقه
مشهود بوده و به همین دلیل در شاخص اثربخشی کل نیز همین برتری را میتوان مشاهده
نمود؛ اما در مورد سایر پروژهها همانطور که در شکل نیز مشهود است میزان اثربخشی در
مقایسه با دو پروژۀ اول بسیار کمتر است .بااینحال ،در بین این پروژهها نیز از منظر
اثربخشی سلسلهمراتبی وجود دارد و تفاوتهای محسوسی بین آن به چشم میخورد .از این
منظر ،پروژه الوپارک با اتربخشی نزدیک به  0.5در رتبۀ سوم قرار دارد و پروژههای پارک
حاشیهای هوشمند و ریالو با میزان اثربخشی حدوداً  4.24در رتبههای بعدی جای گرفتهاند؛
اما کماثرترین پروژههای هوشمند اجراشده در منطقۀ  6مربوط به دو پروژۀ کاپیتانکار و
کیوسک هوشمند شهری است که میزان اثربخشی این پروژهها در قالبِ مدلِ اثرسنجیِ
پژوهش کمتر از  0محاسبهشده و نشان میدهد که این پروژهها بنا به دالیلی که در بخش
علت یابی به آن اشاره خواهد شد از اثربخشی بسیار ضعیفی در بین شهروندان منطقه 6
تهران برخوردارند.
بنابراین ،با توجه نتایج این اثرسنجی میتوان پروژههای موردبررسی را از منظرِ میزان
اثربخشی در سه مقولۀ «اثربخشی باال»« ،اثربخشیِ ضعیف» و «اثربخشیِ خیلی ضعیف»
دستهبندی نمود .الزم به ذکر است دستهبندی یادشده با استناد به مقادیر بهدستآمده از
سنجش اثربخشیِ برنامهها انجامشده است .دامنۀ تغییرات در این مقادیر (باالترین اثربخشی
منهای پایینترین اثربخشی) حدوداً  60است که این دامنه به سه قسمت تقسیمشده و
نمرات  06الی  65در مقولۀ «اثربخشی باال» 9 ،الی  02در مقولۀ «اثربخشی متوسط» و
نمرات  0و کمتر در مقولۀ «اثربخشی ضعیف» دستهبندیشدهاند؛ اما ازآنجاکه با تراکم
برنامه ها در مقولۀ اثربخشی ضعیف مواجه بودیم این مقوله را به خرده مقوالت ضعیف و
خیلی ضعیف تقسیم کرده و برنامههای دارای اثربخشی کمتر از  4را در مقولۀ «اثربخشی
خیلی ضعیف» قرار دادهایم.
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شکل  .13دستهبندی پروژههای هوشمندِ منطقه  2بر اساس شاخصِ اثربخشی

بررسی علل موفقیت  /عدم موفقیت پروژههای هوشمند
طبق نتایجِ حاصل از تحلیل محتوای مصاحبهها ،سه دسته از عوامل شامل عوامل مربوط به
حوزۀ تصمیم و سیاستگذاری ،عوامل مربوط به حوزۀ تعامل و مشارکت و عوامل مربوط به
حوزۀ اجرا در موفقیت پروژههای پیدو و بیدود و بهتبع آن در اثربخشی باالی این پروژهها
تأثیرگذار بودهاند .دو پروژۀ یادشده ترکیبی از سه دسته عوامل فوق را در اختیار داشته و
درنتیجه توانستهاند به اثربخشیِ باالیی در بین شهروندان منطقه  6تهران دست یابند؛ اما
بااین حال ،آنچه مسلم است این است که وزن تأثیرگذاری عوامل مدیریتی در موفقیت این
پروژهها بهمراتب باالتر از دودسته عوامل دیگر بوده و بهنوعی از تقدم زمانی نیز نسبت به
این عوامل برخوردار هستند؛ بهعبارتدیگر ،عوامل مرتبط با حوزۀ تصمیم و سیاستگذاری،
اعم از ماهیت خصولتی پروژهها ،میزان سرمایهگذاریِ صورت گرفته در آنها ،میزان
برخورداری از رانت سازمانی ،حمایت سطوح باالی مدیریت و  ...بهمثابۀ شرط الزم بستر
مساعد جهت ورود به عرصه را برای این پروژهها فراهم آورده و عوامل حوزۀ مشارکت و اجرا
در این بستر فرصت بروز و ظهور پیداکرده و بیشتر بهمثابۀ شرط کافی عمل کردهاند.
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شکل  .14عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای پیدو و بیدود

در مصاحبههای ذینفعان همچنین مقوالتی بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر عدم موفقیت
پروژههای هوشمندسازی منطقه عنوانشده است که میتوان این عوامل را نیز در سه مقولۀ
یادشده در فوق تقسیمبندی نمود .نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که گرچه فقدان
امتیازات یادشده در دو پروژۀ پیدو و بیدود نقش غیرقابلانکار در عدم موفقیت سایر پروژهها
دارد ،اما در ادامه عوامل مرتبط با حوزۀ مشارکت و اجرا نیز نقش پررنگی در عدم موفقیت
این پروژهها ایفا کردهاند .از یکسو مجموعهای از عوامل سازمانی (همچون ضعف
مشارکتهای بین سازمانی ،مقاومتهای درونسازمانی و  )...و فردی (ازجمله «مقاومت در
برابر تغییر»« ،عدم اعتماد به خدمات هوشمند»« ،تصور خدمات لوکس و تجملی» و )...
باعث عدم رغبت شهروندان به مشارکت در برنامههای هوشمند میشود و از سوی دیگر،
مجموعهای از نواقص و مشکالت عینی در ساختار اجرایی برنامهها ،ازجمله ضعف
زیرساختی ،ضعف نظارت ،پرهزینه بودن ،خأل نیازسنجی در انتخاب برنامهها ،فقدان نظام
اطالعرسانی جامع و  ...جذابیت استفاده از این برنامهها برای شهروندان را کاهش داده است؛
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بنابراین ،چنانچه نتایج حاصل از مصاحبههای مسئولین و شهروندان را در کنار هم قرار
دهیم نهایتاً میتوانیم علل عدم موفقیتِ پروژههای هوشمند در منطقۀ  6تهران با بهصورت
زیر ترسیم کنیم.

شکل  .15عوامل مؤثر بر عدم موفقیت پروژههای هوشمند

در ادامه فهرست مربوط به علل مسئله که با تحلیل محتوای مصاحبهها به آن
دستیافتهایم ،پس از انجام جرحوتعدیلهای الزم در قالب پرسشنامه  AHPدر اختیار  0نفر
از متخصصان و فعاالنِ حوزۀ هوشمندسازی و استارتاپ در منطقه قرار گرفته و در قالب
تحلیل سلسلهمراتبی به اولویتبندی مقوالت پرداخته شده است .جدول زیر نتایج این
تحلیل را در قالب سه مقولۀ عوامل مدیریتی ،عوامل مشارکتی و عوامل اجرایی نمایش
میدهد.
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جدول  .2اولویتبندیِ علل موفقیت  /عدم موفقیت پروژههای هوشمندسازی به تفکیک
حوزههای سهگانۀ تصمیمسازی و سیاستگذاری ،تعامل و مشارکت و اجرا
مقوالت مربوط به

مقوالت مربوط به حوزه
تصمیم و سیاستگذاری

وزن

میزان ثبات مدیریتی در حوزۀ
هوشمندسازی

0.680

میزان حمایت سطوح باالی
مدیریت شهری از برنامه

0.524

میزان سرمایهگذاریِ مربوط به
برنامه

0.39

ماهیت برنامه (خصوصی،
دولتی ،خصولتی)

0.292

میزان درآمدزایی برنامه برای
شهر و شهرداری

0.273

میزان برخورداری برنامه از
مجوزهای رسمی

0.252

میزان برخورداری برنامه از
رانت سازمانی

0.168

حوزه تعامل و

وزن

مشارکت

میزان سازگاری برنامه با
نیازهای شهروندان
(نیازسنجی)
میزان سواد استارتاپی
کارکنان و مدیران شهری
میزان خواست و ارادۀ سازمانی
نسبت به هوشمندسازی
شرایط رقابت میان برنامههای
موازی (رقابتی یا انحصاری)
وضعیتِ نظارتهای کمی و
کیفی
جمع

میزان برخورداری از
امکان تبلیغات وسیع
محیطی
شرایط مدیریت واحد
محلی
مقاومتهای
درونسازمانی در برابر
برنامه
وضعیت مشارکتهای
بین سازمانی
ادبیات مشترک میان
شهرداری و فضای
استارتاپی
وضعیت نظام
اطالعرسانی
مقاومتهای
برونسازمانی در برابر
برنامه

0.528

مقوالت مربوط به
حوزه اجرا
کیفیت خدماتدهی ِ
برنامه

وزن

0.507

ضعف زیرساختهای
0.472
نرمافزاری و سختافزاری
سطح پوشش برنامه
(شهری ،منطقهای،
0.324
0.425
محلی)
0.390

 0.306سهولت استفاده از برنامه 0.306
0.219

میزان همگانی
بودن برنامه

0.304

0.207

میزان هزینهبر
بودن استفاده از برنامه

0.176

0.192

وجود زیرساختهای
قبلی

0.126

پیشزمینههای ذهنی در
0.165
0.098
خصوص برنامه

میزان تحرک محور
بودن برنامه

0.120

0.088
0.082
0.078
0.075
2.998

میزان مقاومت
شهروندان در برابر تغییر
میزان اعتماد شهروندان
0.092
به خدمات
امکان بازاریابی از طریق
0.086
خدمات رایگان
عمرِ سپریشده از زمانِ
0.078
اجرای برنامه
0.112

جمع

2.882

میزان سازگاری برنامه
با مصالح جمعی
محدودیتهای مکانیِ
0.093
دسترسی به برنامه
محدودیت زمانیِ
0.087
دسترسی به برنامه
زمانبر بودن استفاده از
0.078
برنامه
0.118

جمع

2.629
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شکل  .16اولویتبندی عواملِ مدیریتی بر اساس تحلیل سلسلهمراتبی

شکل  .17اولویتبندی عواملِ مشارکتی بر اساس تحلیل سلسلهمراتبی
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شکل  .11اولویتبندی عواملِ اجرایی بر اساس تحلیل سلسلهمراتبی

نتیجهگیری و پیشنهادها
در پژوهش حاضر در دو بخشِ کمی و کیفی به اثرسنجی پروژههای هوشمند شهرداری
منطقۀ  6تهران پرداختیم .در بخش کمی گزارش آن دسته از پروژههای هوشمندِ فعال در
منطقۀ  6تهران که از ماهیت خدماترسانی به شهروندان برخوردار بوده و به عبارتی
شهروندان منطقه مخاطب اصلی آنها محسوب میشوند در قالب بررسیهای کمی مورد
ارزیابی قرار گرفت .این ارزیابی با استفاده از مدل اثرسنجی کرک پاتریک انجام شد که
مبتنی بر پنج شاخصِ اصلی شاملِ آگاهی ،واکنش ،پیگیری ،رفتار و نتیجه بود .پروژههای
یادشده ابتدا بهصورت جداگانه موردبررسی قرار گرفتند و وضعیت شاخصهای پنجگانۀ
هرکدام بهطور مجزا گزارش شد .همچنین ،از شاخصهای ترکیبی ازجمله انطباق کارکردی
و افتراق کارکرد ی نیز در این بررسی بهره گرفته شد .بعدازاین مرحله ،سعی شد آمارهای
بهدستآمده از ارزیابی جداگانۀ پروژهها تجمیع شده و تحلیلهای مقایسهای نیز بر مبنای
آن ارائه گردد.
درنهایت یافتههای این بخش را جمعبندی نموده و به نتایجی در خصوص میزان
اثربخشیِ پروژههای موردبررسی دستیافتیم که نشان میدهد دو پروژۀ پیدو و بیدود با
اختالف بسیار فاحش نسبت به سایر پروژهها اثربخشترین پروژههای هوشمند اجراشده در
منطقه  6تهران محسوب میشوند؛ که این نتیجه با توجه به پیشتازیِ این دو پروژه در اغلب
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شاخصهای موردبررسی کامالً قابل پیشبینی بود .این پیشتازی هم در شاخصهای
پنجگانۀ محاسبهشده برای این دو پروژه و هم در میزان شناختگیِ آنها برای شهروندان
منطقه مشهود بوده و به همین دلیل در شاخص اثربخشی کل نیز همین برتری را میتوان
مشاهده نمود.
اما در مورد سایر پروژهها میزان اثربخشی در مقایسه با دو پروژۀ اول بسیار کمتر است.
بااینحال ،در بین این پروژهها نیز از منظر اثربخشی سلسلهمراتبی وجود دارد و تفاوتهای
محسوسی بین آن به چشم می خورد .از این منظر ،پروژه الوپارک در رتبۀ سوم قرار دارد و
پروژههای پارک حاشیهای هوشمند و ریالو در رتبههای بعدی جای گرفتهاند؛ اما
کم اثرترین پروژههای هوشمندِ اجراشده در منطقۀ  6مربوط به دو پروژۀ کاپیتانکار و
کیوسک هوشمند شهری است و نشان میدهد که این پروژهها بنا به دالیلی که در بخش
علتیابی به آن اشاره شد از اثربخشی بسیار ضعیفی در بین شهروندان منطقه  6تهران
برخوردارند.
مباحث ارائه شده در بخش علتیابی نشان داد که علل ناکامی بسیاری از پروژههای
هوشمندسازی در شهرداری منطقۀ  6تهران در سه حوزۀ مدیریت و تصمیمسازی ،مشارکت
و اجرا نهفته است .اولویتبندی این عوامل نیز بهاینترتیب است که عوامل مرتبط با حوزۀ
مدیریت و تص میم در درجه اول ،عوامل مربوط به حوزه تعامل و مشارکت در درجه دوم و
عوامل مربوط به حوزه اجرا نیز در درجۀ سوم اهمیت جای میگیرند .به عبارتی عوامل مؤثر
در موفقیت پروژههای موردبررسی در درجه اول به ضعف مدیریتی و تصمیمات نسنجیده و
غیرکارشناسانه مربوط است .در درجۀ دوم ،فقدان یک رویکرد تعاملی و مشارکتجویانه در
بین بخشهای مختلف اعم از متولیان سازمانی و سازندگان برنامهها ،پیمانکاران و شهروندان
قرار دارد و نهایتاً در درجۀ سوم مشکالت مربوط به فرایند اجرا و عوامل اجرایی مطرح
میشود .از بین عواملِ مدیریتی ،میزان ثبات مدیریتی در حوزۀ هوشمندسازی بیشترین
سهم را در موفقیت پروژههای هوشمند دارا میباشد .در بین عوامل حوزۀ مشارکت ،میزان
برخورداری از امکان تبلیغات وسیع محیطی و در بین عوامل اجرایی نیز کیفیت
خدماتدهی ِ برنامه ،بیشترین تأثیر را در این خصوص دارند.
بنابراین ،درمجموع میتوان اذعان نمود که نتایج مطالعه حاضر ریشه عدم موفقیت این
پروژهها را در دو حوزه رویکردی (تصمیمات و سیاستها) و ساختاری (اجرا و مشارکت)
ترسیم می کند؛ و بر همین اساس ،برنامه پیشنهادی این مطالعه بر لزوم دو تغییر اساسی در

پروژههايهوشمندسازيِ...؛جهانیدولتآباديوجهانیدولتآبادي 

اثرسنجی

27

حوزۀ هوشمندسازی تأکید دارد که عبارت از تغییر رویکردی و تغییر ساختاری در عرصۀ
هوشمندسازی شهری میباشد.
به عبارت بهتر ،تیم پژوهش در طراحی نظام کاربست دقیقاً بر نقاط ضعف ،یا به
عبارتی عوامل ریشهایِ پدیدآورندۀ مسائل و چالشهای هوشمندسازی ،تمرکز داشته و در
کاربست پیش رو درصدد ارائه پیشنهادهایی در جهت کمرنگ ساختن این عوامل و به
حداقل رساندن آن میباشد .در همین راستا ،کاربست پژوهش حاضر در سه محور اصلی
شامل لزوم تغییر در نظام تصمیمسازی ،لزوم تغییر در نظام مشارکت و لزوم تغییر در نظام
اجرا تدوین و ارائه شده است.
جدول  .3خالصۀ کاربست پژوهش
اولویت

استراتژی

اولویت
اول

لزوم تغییر در
نظام
تصمیمسازی

اولویت
دوم

لزوم تغییر در
نظام مشارکت

راهکار

لزوم گذار از مدیریتهای
کوتاه و مقطعی به
مدیریتهای بلندمدتِ
استراتژیمحور

برنامه
شناسایی ،ابقاء و حمایت از مدیرانِ دغدغهمند در
حوزۀ هوشمندسازی شهری
شناسایی و ابقاء مدیران موفق در حوزۀ
هوشمندسازی شهری
الزام مدیران حوزۀ هوشمندسازی به تدوین استراتژی
و پایبندی به آن

لزوم گذار از رویکرد
سوداگرانۀ مبتنی بر
درآمدزایی مقطعی به
رویکرد حمایتیِ مبتنی بر
درآمدزایی پایدار

لزوم گذار از رویکرد از باال
به پایین به رویکرد از پایین
به باال در انتخاب و اجرای
پروژههای هوشمند
ایجاد یک نظام
اطالعرسانی جامع در

توزیع برابر حمایتهای سازمانی در خصوص
پروژههای هوشمندِ کارآمد
تسهیلِ مراحل اخذ مجوزها و تأمین سرمایۀ اولیۀ
این پروژهها
فراهم ساختن امکان تبلیغات محیطی وسیع برای
پروژههای هوشمند
اجرای دورهای و منظم مطالعات نیازسنجی در
خصوص پروژههای هوشمند
ایجاد نظام چرخهای مبتنی بر بازخوردگیری از
شهروندان در خصوص پروژهها
راهاندازیِ سامانۀ تخصصی نظرخواهی از شهروندان
در خصوص پروژههای هوشمند
تبلیغات رسانهایِ قوی در خصوص پروژههای
هوشمند بهویژه در شبکههای تلویزیونی
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اولویت

استراتژی

اولویت
سوم

لزوم تغییر در
نظام اجرایی

راهکار

برنامه

خصوصِ پروژههای
هوشمندسازی

فراهم آوردن امکان تبلیغات محیطی وسیع برای
پروژههای هوشمندِ تازهظهور
بهرهگیری از پتانسیل شبکههای اجتماعی بهمنظور
تبلیغ و اطالعرسانی پروژهها

ایجاد و تقویتِ ادبیات
مشترک میان بدنۀ مدیریت
شهری و جامعۀ استارتاپی

تقویت مشارکتهای
بینسازمانی با هدفِ ایجادِ
مدیریتِ واحد محلی در
حوزۀ هوشمندسازی

تربیت نیروی انسانی خبره
و معتقد به هوشمندسازی
در بدنۀ مدیریت شهری

لزوم رشد و توسعۀ
زیرساختهای سختافزاری
و نرمافزاریِ متناسب با
شرایط منطقه

لزوم تدوین و تصویب
قوانین و مقررات متناسب
با شهر هوشمند

دورههای آموزشیِ مستمر با هدف افزایش سواد
استارتاپی بدنۀ مدیریت شهری
دورههای آموزشی مستمر با هدف آشنایی
استارتاپیها با ساز و کارهای اجرایی
افزایش فرصتهای تعامل میان بدنۀ مدیریت شهری
و گروههای استارتاپی
حمایت مدیریت کالنشهری از مشارکتهای
بینسازمانی و مدیریت واحد محلی
ایجاد یک کمیتۀ هماهنگی بینسازمانی در بحث
هوشمندسازی شهری
برگزاری جلسات دورهای با حضور نمایندگانِ
ارگانهای دخیل در امر هوشمندسازی
بهرهگیری از الگوهای موفق جهانی بهمنظور ایجاد
تغییر در نگاه مدیران شهری
بهرهگیری از نیروهای متخصص و بروز در مناصب
شهریِ مرتبط با هوشمندسازی
الزام مدیران شهرداری به استفاده از برنامههای
هوشمند و بازخوردگیری از آنها
شناسایی نیازهای زیرساختیِ مناطق از طریق
مطالعات نیازسنجی و امکانسنجی
حمایت از ایدههای جدید در حوزۀ بومیسازی و
ارزانسازیِ صنایع هوشمند
حمایت از سرمایهگذاری بینالمللی در زمینۀ ایجاد
زیرساختهای هوشمند
تدوین قوانین شهروندی بروز در خصوص رویههای
مشارکت شهروندان
تدوین قوانین کارآمد جهت نظارت و برخورد با
مقاومتهای سازمانی
تدوین ضمانتهای اجرایی چندالیه و واقعی جهت
اطمینان از اجرای صحیح قوانین تصویب
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