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بررسی کیفیت محیط شهر الکترونیک با تأکید بر ادراکات ذهنی 
شهروندان، مورد مطالعاتی: شهر تبریز

سمیه آهنی*- الهام کاکاوند**- فاطمه زارعی***- محمدرضا پورمحمدی****

چکیده
فناوری نوین اطالعات و ارتباطات در حال ورود به اجتماعات انسانی است و بسيار دور از ذهن است كه بتوان تنها با اتکاء به 
شيوه هاي گذشته، طراحي، برنامه ریزي و مدیریت شهرها را انجام داد. مهم ترین راهکار در این زمينه شهر الکترونيک است 
كه با هدف به كارگيری از فناوري هاي نوین در طراحی همه عرصه های محيط شهری پا به عرصه جهاني گذاشته است و 
می توان اذعان داشت كه تأثيرات حاصل از آن در كيفيت محيط شهری جلوه گر می شود. در مقاله حاضر با استفاده از روش 
توصيفی- تحليلی و با به كارگيری نرم افزار Spss و آزمون  آناليز واریانس یک طرفه )Oneway( در تجزیه و تحليل داده ها، 
با حجم جامعه آماری 1494998 نفر پرسش نامه هایی حاوی سؤاالتی جهت دریافت رضایت مندی شهروندان از كيفيات 
محيط شهر الکترونيک در جامعه مورد نظر )شهروندان شهر تبریز(، در نظر گرفته شده است. در این پژوهش رضایت مندی 
شهروندان از محيط شهر الکترونيک به عنوان متغير وابسته و معيارهای محيطی، اجتماعی، اقتصادی و كالبدی به عنوان 
متغير وابسته معرفی می شود. براساس فرمول محاسباتی كوكران و با ضریب خطای 0.06 درصد، به طور متوسط 267 عدد 
پرسش نامه در هر منطقه تعيين شده و با استفاده از روش نمونه گيری چند مرحله ای خوشه ای در مناطق ده گانه توزیع 
شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد كه كيفيت كالبدی محيط شهری متأثر از فناوری ارتباطی و اطالعاتی با امتياز 
4.20 در حد خوب، كيفيت محيطی و اقتصادی محيط شهری متأثر از فناوری ارتباطی و اطالعاتی با امتياز 3.7 در حد 
متوسط، معيار اجتماعی، با امتياز 3.4 پایين ترین امتياز را در بين معيارها به خود اختصاص داده است. همچنين كيفيت 
محيط سکونت متأثر از پياده  سازی فناوری اطالعات و ارتباطات در شهر تبریز از دید ساكنين به طور كلی در سطح خوب 

ارزیابی می شود. درنهایت مدل مفهومی پيشنهادات در راستای كاربردی كردن نتایج حاصل از تحقيق ارائه شده است.

واژگان کلیدی: شهر الکترونيک، كيفيت محيط، تصویر ذهنی شهروندان، شهر تبریز.
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مقدمه
ارتباطات در همه عرصه ها جنبه كاربردی پيدا نموده و پيشروان  در طول هزاره سوم زندگی بشر، فناوری اطالعات و 
توسعه خدمات و سيستم های مبتنی بر فناوری شده است )Raies dana & Firoz abadi. 2006, p. 85(. در عصر حاضر، 
اطالعات و اطالع رساني، مهم ترین ابزار راهبردی براي مدیریت و اداره صحيح همه واحدهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
و سياسي محسوب می شود )Pazalos. 2011, pp. 123-136(. سرعت تبادل اطالعات، ارتباطات دیجيتالی و دسترسی آسان 
به منابع با رسوخ به ابعاد متفاوت زندگی شهری، نوع جدیدی از ارتباطات را به عرصه حيات جمعی و فردی انسان وارد 
نموده است )Cukurcayir & Eroglu. 2010, pp. 125-126(. دراین عرصه شهر نيز به واسطه تحول مفهوم فضای شهری و 
ظهور زیر ساخت نوین فناوری اطالعات و ارتباطات متحول می شود )Graham & Marvin. 2016, p. 289(. امروزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات واقعيتی گریزناپذیر در اجتماعات انسانی است و در حال تسخير همه حيطه های حيات انسانی است 
)Motlagh & Behroznia. 2009, p. 68(. تغييراتی كه در پرتو فناوری، باألخص در كيفيت محيط شهری پدیدار شده كه 
.)Moghtaderi esfahani. 2009, p. 58( زمينه ساز نيازهای جدیدی در پارادایم های فکری و بسترهای پژوهشی شده است

در این راستا، این پژوهش با اهداف زیر:
1- تشخيص ميزان رضایت مندی شهروندان از تحوالت ارتباطی و اطالعاتی كه در محيط شهری آنان اتفاق خواهد افتاد.

2- برنامه ریزی برای شهرهای آینده براساس تصویر ذهنی شهروندان و بهبود كيفيت محيط های شهری. 
3- ساماندهی و تسهيل خدمات شهری. 

4- ارتقاءء كيفيت محيط شهری با توجه به تحوالت حاكم بر زندگی شهروندان.
 به دنبال بررسی كيفيت محيط های شهری متأثر از فناوری اطالعات و ارتباطات »شهر الکترونيک« می پردازد و برای 
همين منظور شهر تبریز كه روند استفاده از فناوری های نوین در آن روز به روز در حال گسترش است، به عنوان نمونه 
مطالعاتی انتخاب شده تا بدین وسيله رضایت مندی شهروندان از این تحوالت و روند و گرایشات حاكم در این دوره مورد 

ارزیابی قرار گيرد.

1. فرضیه تحقیق
• به نظر می رسد ميانگين كيفيت محيط سکونت متأثر از پياده  سازی فناوری اطالعات و ارتباطات در شهر تبریز از دید 

ساكنين به طور كلی در سطح خوب ارزیابی می شود.
• ميزان رضایت مندی شهروندان از كيفيات محيط شهر الکترونيک در مؤلفه های كالبدی به نسبت سایر مؤلفه ها نظير 

اجتماعی، اقتصادی بيشتر است. 

2. روش تحقیق
این پژوهش كه با هدف كاربردی و با استفاده از روش كمی، توصيفی- تحليلی انجام شده، توصيفی است؛ چرا كه شامل 
 Sarmad & Hejazi. 2001,( مجموعه روش هایی است كه هدف آن ها توصيف كردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی
p. 82( و تحليلی است، زیرا به بررسی و مقایسه دودویی مؤلفه های كيفيت محيط شهری از منظر ذهنی شهروندان در 
شهرهایی كه با رشد فناوری ارتباطات و اطالعات مواجه شده اند، می پردازد. برای تجزیه و تحليل اطالعات از نرم افزار 
از روش  Post Hoc Tests استفاده شده است. در زمينه جمع آوری اطالعات،  SPSS و آزمون های واریانس یک طرفه و 
مطالعه اسنادی و كتابخانه ای و ميدانی استفاده شده است. داده ها و اطالعات حاصل از پيمایش، پرسشنامه، مصاحبه و 
نظر سنجی از شهروندان برای سنجش سؤاالت و بررسی فرضيات پژوهش در محدوده مورد نظر به كار گرفته شده است. 
الزم به ذكر است كه پرسش نامه حاوي سؤاالتي از شهروندان در خصوص بعد ذهني كيفيت محيط شهر الکترونيک بر 
مبنای طيف 5 مقياسی ليکرت از كاماًل ناراضی تا كاماًل راضی تنظيم شده است. نمونه مطالعاتی در پژوهش حاضر، از 
بين جامعه مورد نظر )شهروندان شهر تبریز( بر اساس فرمول محاسباتی كوكران و با ضریب خطای 0.06 درصد، تعيين 
شده و بر این اساس به طور متوسط 267 پرسش نامه در هریک مناطق ده گانه توزیع شده است. همچنين برای توزیع 
پرسشنامه ها نيز از روش نمونه گيری چند مرحله ای خوشه ای استفاده شده است. در این پژوهش رضایت مندی شهروندان 
از محيط شهر الکترونيک به عنوان متغير وابسته و معيارهای محيطی، اجتماعی، اقتصادی و كالبدی به عنوان متغير وابسته 

معرفی می شود. 

3. پیشینه پژوهش
به سبب ابعاد و زمينه های بسيار گسترده و پيچيده در موضوعات شهری، سابقه ی تحقيق بسيار متنوع و وسيع می باشد، 

بنابراین در ادامه به برخی از مهم ترین پژوهش ها در سطح جهان و ایران به طور خالصه اشاره می شود : 
می نماید  مطرح  شهرها  در  الکترونيکی  خدمات  اصالح  و  ارزیابی  برای  را  بافت ها  ساختار  روش   2012 سال  در  پازالو 
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الکترونيکی در  اثرات دولت  به  فرانک در سال 2007، مالحظاتی راجع  )Pazalos. 2011, p. 123(. ردیک كریستوفر و 
شهرهای فلوریدا و تگزاس برای مدیران داشتند )Reddick & Frank. 2007, pp. 576-594(. روترفورد راجع به اطالعاتی 
مفاهيم  و  آورده  انسانی«  بين المللی جغرافيای  »دایره المعارف  در  را  پيدا می نمایند  تحقق  الکترونيکی  در شهرهای  كه 
پایه ای آن را مطرح نموده  است )Rutherford. 2009, pp. 475-480(. ورفولونگ احيای مجدد ابعاد و جهات توسعه شهرها 
را با برنامه ریزی و طراحی راهبردی به شيوه جدید و مبتنی بر دنيای فناوری برای شهرهای چين بررسی نموده  است  
)Wu Fulong. 2007, pp. 379-392(. مک گاو و وانس پيرامون خيابان های هوشمند و نقش آن ها در آفرینش هيجانات 
اجتماعی شهرها بررسی داشته اند )McGawVance. 2008, pp. 65-69(. ویسی و قيسوندی در سال 1390 پيرامون »شهر 
الکترونيک واقعيت شهرهای فردا« مطالعاتی داشته اند كه پذیرش واقعيات  انقالب شهری نوین، شهر  هوشمند، تکوین 
موجود و در حال توسعه را برای شهرهای آینده ضروری می داند )Vaisi & Ghaisvandi. 2011, p. 36(. عزمی در سال 
1386، به زندگی و حمل و نقل در شهر هوشمند توجه نموده است )Azmi. 2006, p. 27(. قویمی به الگوی مدیریت مطلوب 
شهری در شهرداری الکترونيک تأكيد نموده است )Ghavimi. 2010, p. 65(. سرفرازی به بررسی سنجش ارزیابی آمادگی 
الکترونيک پرداخته است )Sarafrazi. 2009, p. 49(. در سال 1383، محمود  الکترونيکی، مفهومی نو در استقرار شهر 
رضایی در رساله دكتری شهرسازی در دانشگاه آزاد تهران مركز به بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در طراحی 
شهری با توجه به مفاهيم نوین شهرسازی پرداخت. در سال 1387، سيد عليرضا باقرپور در پایان نامه كارشناسی ارشد 
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تبيين نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه ریزی شهری )مطالعه موردی: 
تهران( پرداخت و در سال 1389، رضا فرین مهر دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قزوین پایان نامه ای را با عنوان 
تأثير شهر الکترونيک بر ساختار كالبدی شهر كار كردند. نتایج همه این مطالعات كه بسياری از ابعاد و زوایای مرتبط 
با تحقيق حاضر را مطرح نموده است،  نشان می دهد كه امروزه شهر نشينی، به عنوان شکل غالب زندگی آینده ناگزیر از 
همسو شدن با فناوری جهانی اینترنت به منظور مورد استفاده قرار دادن هر چه بيشتر، راحت تر، كامل تر و متنوع تر آن در 
انجام كارهای روزمره می باشد و با گسترش وسيع اطالعات و زیرساخت های ناشي از آن در سطح جامعه شهري، فضاهاي 
شهري و علی الخصوص كيفيت این فضاها دچار تحوالت جدي می شوند كه در ادامه این روند، به منظور به دليل اهميت 
موضوع و ضرورت آن، پژوهش حاضر سعی دارد تأثيرات شهر الکترونيک را برروی كيفيت محيط شهری از منظر ذهنی 

شهروندان مورد بررسی قرار دهد. 

4. مبانی نظری

1-4- عصر فناوری اطالعات و ارتباطات و زمینه های پیدایش شهر الکترونیک 
عصر فناوری اطالعات و ارتباطات عصری است كه در آن كيفيت زندگي، گستره دگرگوني اجتماعي و توسعه اقتصادي 
ادبيات  در   .)Sarafrazi & Memarzade. 2009, p. 8( است  متکي  آن  از  بهره وري  و  اطالعات  به  روزافزون  گونه ای  به 
شهرسازی دهه های اخير، تأثير متقابل فناوری اطالعات و شهر و زمينه های پيدایش آن در نظام شهری تحت عنوان شهر 
الکترونيک بررسی شده است )Mitra & Schwartz. 1999, p. 30(. شهر الکترونيک به مفهوم استفاده آسان از فناوري 
اطالعات به منظور توزیع خدمات شهري به صورت مستقيم و شبانه روزي به شهروندان است )Jalali. 2003, p. 45(. به طور 
كلی، می توان گفت كه زمينه های اقتصاد شهری، روابط اجتماعی شهری، حمل و نقل شهری، فرهنگ شهری، محيط زیست 
شهری، فرم فيزیکی شهری، برنامه ریزی شهری و در نهایت مدیریت و حکمروایی شهری در ارتباط شهر و فناوری اطالعات 

و ارتباطات قابل شناسایی است كه در نمودار زیر بيان شده است:     

نمودار 1 : تأثیر فناوری اطالعات بر ابعاد مختلف شهر

)Graham & Marvin. 1996, p. 4(
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2-4- طراحی و شهرسازی الکترونیک و تأثیرات آن بر روی محیط شهری
فناوری IT این امکان را فراهم می كند كه شخص توأمان در هر دو بعد واقعيت و مجاز حضور داشته باشد و فراتر از حدود 
فضائی- زمانی محل استقرار خود به درک فضا نائل شود )Aurigi. 1997, p. 41(. از این رو، شکل شهر، عملکرد، تركيب و 
 Farzin( پراكنش فعاليت ها كه همواره به شدت تحت تأثير قابليت های شبکه زیر ساخت آن بوده است، متحول خواهد شد
Mehr. 2009, p. 61(. فضاهای فيزیکی و مکان ها یک بخش مهم از هر شهر مجازی را تشکيل می دهند و هر نوع پيشرفت 
 Carmona. 2003, pp.( در فناوری دیجيتال به طور چشمگيری بر فضاهای فيزیکی تأثير گذارده و یا از آن تأثير می پذیرد

.)105-106

3-4- مفهوم کیفیت محیط شهری
»كيفيت« مفهومی دو وجهی است، یعنی مفهومی است »روشن و واضح« ولی در عين حال »چند پهلو« مفهومی است، 
 Golkar. 2001, p. 28( )Porteous. 1971, p.( قابل فهم ولی در عين حال »فرار« كه به راحتی تن به تعریف شدن نمی دهد
105(. معنای لغوی واژه »كيفيت« در فرهنگ زبان فارسی »عميد«، »چگونگی، چونی، صفت و حالت چيزی« مطرح شده 
است )Amid. 1984, p. 1024(. كيفيت محيط شهری عبارت است از شرایط اجتماعی–  فرهنگی و كالبدی محيط شهری 
كه نشان دهنده ميزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از محيط شهری می باشد )Ibid. 2005, p. 6(. به طور كلی می توان 
كيفيت محيطی را به دو دسته تقسيم كرد: نخست،شاخص های شرایط فيزیکی محيط اطراف؛ دوم، شاخص های عوامل 
محيطی )Ha.M&Weber J.M. 1994, p. 297(. »یک محيط با كيفيت باال، حس رفاه و رضایت مندی را به جمعيتی كه 
 Bahrami( و )Van poll. 1999, p. 17( به نقل از .)Lansing & Marans. 1969, p. 197( »در آن ساكن اند منتقل می كند
nejad. 2002, p. 44( یکی از شيوه های برداشت، شناسایی و ادراک كيفيات محيط، تصویر ذهنی شهروندان نسبت به 

.)Amin salhi. 2008, p. 19( محيط می باشد

5. چارچوب نظری تحقیق
 دیدگاه نظریه پردازان در مورد كيفيت محيط و شهر الکترونيک به شرح جدول شماره 2 است.

جدول 1: دیدگاه نظریه پردازان در مورد کیفیت محیط و شهر الکترونیک

مؤلفه های مطرح شده در ارتباط با کیفیت محیط و شهر الکترونیکصاحب نظران

Stonier استانداردهاي زندگي و الگوهاي كار و فراغت، نظام آموزشي، فعاليت هاي اقتصادي و بازرگاني از
.)Stonier. 1990, p. 25( پيشرفت اطالعات و دانش فني تأثير مي پذیرد

Singh.)Singh. 2007, p. 64( افزایش قابليت های محيط شهری و تعریف عملکردهای نوین
Cukurcayir & Eroglu.)Cukurcayir & Eroglu. 2010, p. 1( توسعه اطالعات و ارتباطات

Hall & Castells.)Castells. 1999, p. 1998( جامعه اطالعاتی باعث تغييرات بنيادی درساختار شهرها می شود
 Van Denberg,

Mitchell
.)Van Denberg. 1987; Mitchell. 1999( جامعه اطالعاتی باعث تغيير در فرم شهر می شود

Hall,Thrift Hall. 1998; Storper. 1996; Thrift.( جامعه اطالعاتی باعث تغيير در اقتصاد شهری می شود
)1996

Castells. Sassen
Meer & Winden

 Castells. 1996; Sassen.( جامعه اطالعاتی باعث تاثيرات اجتماعی و اقتصادی بر شهرمی شود
.)2001( )Meer & Winden. 1998, p. 408

Madanipoor می یابد تغيير  الکترونيک  شهر  در  مکانی  اجتماعی-  مؤلفه های  كالبدی،  طراحی  مؤلفه های   
.)Madanipoor. 2000, p. 98(

)Authors. 2014(

با توجه به اسناد و مدارک مرتبط و بنيان های نظری صاحب نظران در رابطه با شاخص های كيفيت فضای شهری و شهر 
الکترونيک كه در جدول فوق اشاره شده است، پژوهش حاضر در ادامه روند تحقيقات فوق، به بررسی كيفيت محيط شهر 

الکترونيک با تأكيد بر رضایت مندی شهروندان می پردازد.
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6. مدل تحلیلی پژوهش
به منظور سنجش كيفيت محيط شهر الکترونيک با تأكيد بر ادراكات ذهنی شهروندان، معيارهای مورد بررسی در ابعاد 
مختلف آن در قالب مدل ارزیابی كيفيت محيط شهرالکترونيک بر مبنای رضایت مندی شهروندان براساس رویکرد از باال 

به پایين و ایجاد درخت ارزش در سطوح مختلف عمودی و افقی شکل گرفت كه در جدول 3 نشان داده شده است.

جدول 2: مدل مفهومی بررسی کیفیت محیط شهر الکترونیک با رویکرد رضایت مندی

گزینه معیارهدف

دان
رون

شه
ی 

ند
ت م

ضای
ر ر

د ب
أكي

با ت
ک 

وني
کتر

ر ال
شه

ط 
حي

ت م
يفي

ی ك
رس

بر

محيطی

• رضایت مندی از انتخاب محل سکونت 
• رضایت مندی از الگوهای جدید شهری 

• رضایت مندی از پاكيزگی و كاهش آلودگی های محيطی 
• رضایت مندی از حفاظت از محيط زیست 

• رضایت مندی از تردد و حمل ونقل آسان در شهر الکترونيک 

اجتماعی  و 
فرهنگی

• رضایت مندی از رشد فناوری اطالعات و اثرات آن بر كيفيت محيط شهری
• رضایت مندی از ارتباطات اجتماعی و تأثير بر محيط شهری

• رضایت مندی از تغيير نقش خانه و ادغام آن با فعاليت الکترونيکی
• رضایت مندی از صرفه جویی در وقت با استفاده از فناوری اطالعات

• رضایت مندی ميزان اوقات فراغت
• رضایت مندی از تغيير دراشکال واحدهای مسکونی 

• رضایت مندی از انسجام اجتماعی در شهر الکترونيک
• رضایت مندی از ارتباط و تعامل نهادها و سازمانها با شهروندان

• رضایت مندی از توسعه زیرساخت های اطالعاتی 
• رضایت مندی از  سيستم های ارتباطی در شهر الکترونيک

اقتصادی

• رضایت مندی از اثرات فضایي فناوري اطالعات و ارتباطات بر تجارت، صنایع و خدمات و غيره
• رضایت مندی از ميزان و نحوه اشتغال در شهر الکترونيک

• رضایت مندی از رشد اقتصادی فعاليت های شهری متأثر از فناوری اطالعات
• رضایت مندی از شيوه و نحوه كار )دوركاری(

• رضایت مندی در جذب نيروی كار ماهر

كالبدی

• رضایت مندی از خدمات شهر الکترونيک در فعاليت های بانکی 
• رضایت مندی از خدمات شهری در فعاليت های آموزشی 

• رضایت مندی از فعاليت های مسافرتی 
• رضایت مندی از فعاليت های درمانی 
• رضایت مندی از فعاليت های تجاری 

• رضایت مندی از رشد فناوي اطالعات و ارتباطات در از ميان بردن مشکالت ناشي از فاصله و دوري 
مکان ها

• رضایت مندی از برخط بودن 24 ساعته و از بين رفتن زمان اداری خاص 
• رضایت مندی از خدمات شهر الکترونيک در كسب اطالعات 

• رضایت مندی از خدمات شهر الکترونيک در فعاليت های علمی 
• رضایت مندی ازخدمات شهر الکترونيک در فعاليت های سياسی 

• رضایت مندی ازتغيير بافت كالبدی و سکونتی در شهر الکترونيک

7. بحث و تحلیل

1-7-  شناخت محدوده های مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه شهر تبریز می باشد كه به عنوان بزرگ ترین مجتمع زیستی شمال غرب و یکی از كالن شهرهای 
كشور است كه در آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1390، 1494998 نفر جمعيت داشته و مساحت 
 Statistics Center of Iran.( آن براساس آخرین مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران 23000 هکتار بوده است

.)2006
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شکل 1:  نقشه منطقه بندی تبریز

2-7- آزمون فرضیات
برای كمی نمودن مدل تجربی پژوهش و تجزیه و تحليل داده ها، از مقياس سازی استفاده شده است. همان طور كه بيان 
شد؛ مقياس سازی در این مقاله براساس طيف 5 گزینه ای ليکرت صورت گرفته است. به طوری كه امتياز 1 نشان دهنده 
كمترین ميزان رضایت ساكنين سؤال مربوطه است و امتياز 5 نشان دهنده بيشترین ميزان رضایت است. بدین ترتيب عدد 

.)1> X >5( 3 به عنوان ميانه نظری پاسخ ها انتخاب می شود
براي به دست آوردن آمار توصيفي از هر معيار مجموع امتياز سؤاالت مربوط به آن معيار براي هر پرسش شونده محاسبه 
شده و متناسب با تعداد سؤاالت امتيازات دسته بندي شده و از آنجایي كه تعداد سؤاالت معيارها متفاوت است براي مقایسه 

بين آن ها، ميانگين امتيازات هر معيار براي هر فرد پرسش شونده محاسبه شد كه به صورت زیر می باشد: 

1-2-7- مؤلفه های محیطی  
براي این معيار 5 سؤال در نظر گرفته شده است، لذا امتيازاتي كه به هر فرد پرسش شونده اختصاص مي یابد، عددي بين 5 
تا 25 است. این سؤاالت درارتباط با شاخص های بيان شده در سطر یک مدل نظری فوق می باشد. همان طور كه مالحظه 
می شود؛ امتياز مؤلفه های محيطی در حد متوسط می باشد. بنابراین شهروندان كيفيت محيط شهر الکترونيک را در حد 

خوب می دانند.

2-2-7- مؤلفه های اجتماعی- فرهنگی
براي این معيار 10 سؤال در نظر گرفته شده، لذا امتيازاتي كه به هر فرد پرسش شونده اختصاص مي یابد عددي بين 10 
تا 50  است. این سؤاالت در ارتباط با شاخص های بيان شده در ستون دو مدل نظری فوق می باشد. مشاهدات بيانگر آن 
است كه بيشترین امتياز در خصوص مؤلفه های اجتماعی- فرهنگی در حد خوب می باشد كه با فاصله قابل قبولی، این 

مهم را می رساند كه رضایت مندی شهروندان از این مؤلفه در حد خوب می باشد.

3-2-7- مؤلفه های اقتصادی
براي این معيار 4 سؤال در نظر گرفته شده، لذا امتيازاتي كه به هر فرد پرسش شونده اختصاص مي یابد، عددي بين 4 تا 
20  است. این سؤاالت در ارتباط با شاخص های بيان شده در سطر 3 مدل نظری فوق می باشد. همان طور كه مالحظه 
می شود بيشترین امتياز در خصوص مؤلفه های اقتصادی در حد متوسط می باشد و بعد از آن شهروندان كيفيت محيط 
شهر الکترونيک را در حد خوب و خيلی خوب می دانند، می توان از نتایج این معيار به این مهم رسيد كه رضایت مندی 

شهروندان از مؤلفه های اقتصادی فضای شهری در حد متوسط و خوب می باشد.
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4-2-7- مؤلفه های کالبدی
براي این معيار 10 سؤال در نظر گرفته شده، لذا امتيازاتي كه به هر فرد پرسش شونده اختصاص مي یابد، عددي بين 10 تا 
50  است. این سؤاالت درارتباط با شاخص های بيان شده در ستون چهار مدل نظری فوق می باشد. همان طور كه مالحظه 
می شود بيشترین امتياز در خصوص مؤلفه های كالبدی در حد خوب است. در جدول 3 توزیع فراوانی پاسخ ها به سؤاالت 

معيار محيطی، اجتماعی، اقتصادی، كالبدی آورده شده است.                           

جدول 3: توزیع فراوانی پاسخ ها به سؤاالت معیار محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی                              

معیار محیطیمعیار اجتماعیمعیار اقتصادیمعیار کالبدی
درصد 
درصد تناوب درصدتجمعی

درصد تناوب درصدتجمعی
درصد تناوب درصدتجمعی

تناوب درصدتجمعی

      بد0007.57.52417.517.55610.010.032
متوسط5.05.01642.535.011240.022.57245.035.0112
خوب 55.050.016070.027.58892.552.516875.030.096

خيلی 100.045.0144100.030.096100.07.524100.025.080
خوب

كل 100.0320100.0320100.0320100.0320

3- 7- تحلیل مقایسه دوتایی
پس از این كه به طور دو به دو تفاوت رضایت از معيارها بررسي شد، باید معيارها براساس ميزان رضایت رتبه بندي شوند كه 
این كار با استفاده از آزمون توكي انجام شده است و نتایج در جدول زیر آمده است. البته شایان ذكر است كه نتایج این 
آزمون كه در جدول زیر آمده است به صورت نزولي است یعني بيشترین رضایت از معيار كالبدي بوده است.                                                              

جدول 4: نتایج آزمون توکی در رتبه بندی رضایت مندی از کیفیات محیط شهر الکترونیک

میزان رضایت مندی
Subs et for alp ha = 0.5

NCode
321

اجتماعی3.4350160
محيطی3.7150160
اقتصادی3.7450160

كالبدی4.2037160
سطح معنی داری 1.0000.9761.000

نهایت معيار  امتياز 3.7 قرار دارند و در  با  اقتصادی در حد متوسط  همان طور كه دیده می شود، معيار های محيطی و 
اجتماعی با پایين ترین امتياز 3.4 را به خود اختصاص داده است. در منظر ذهنی شهروندان كيفيت كالبدی محيط شهری 
متأثر از فناوری ارتباطی و اطالعاتی با امتياز 4.20 در حد خوب می باشد كه نشان می دهد تغييرات كالبدی محيط به 
نسبت سایر مؤلفه ها نظير اجتماعی و اقتصادی، رضایت مندی بيشتری را در ذهن شهروندان به وجود آورده است؛ بنابراین  

فرضيه پژوهش اثبات می شود.

4-7- تحلیل میزان کیفیت محیط شهر الکترونیک در شهر تبریز  
برای به دست آوردن ميزان كيفيت محيط شهر الکترونيک كلی درک شده از طرف ساكنين، از آزمون T تک نمونه ای 
استفاده شده است. همان طور كه در جدول ذیل مالحظه می شود، ميانگين امتياز كيفيت محيط در شهر تبریز متأثر از 
فناوری اطالعات و ارتباطات به صورت كلی 2.8852 به دست آمد. این امتياز در طيف لی كرت كمتر از عدد 3 یعنی ميانه 

نظری می باشد. 
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جدول 5 : نتایج آزمون T- کیفیت محیط سکونتی در شهر تبریز

One-Sample Statistics

Std. Error MeanStd. DeviationMeanN

كيفيت محيط شهر الکترونيک01397.27085.2.8852267

دارد.         وجود  اختالف   3 عدد  و  محيط  كيفيت  امتياز  ميانگين  بين  كه  می شود  مالحظه  فوق  جدول  نتایج  به  با توجه 
)p > 0.05( با توجه به نتایج فوق می توان به این نتيجه رسيد كه ميانگين امتياز كيفيت محيط متأثر از فناوری اطالعات 
و ارتباطات در شهر تبریز به عدد 3 بسيار نزدیک می باشد. بدین معنا كه كيفيت محيط سکونت از دید ساكنين به طور 

كلی در سطح متوسط ارزیابی شده است بنابراین فرضيه اول پژوهش رد می شوند.

8. جمع بندی
قالب جزء  ارتباطات در  و  اطالعات  فناوری  از  متأثر  ارزیابی سطح كيفيت محيط شهری  نهایی  نتيجه  پژوهش  این  در 
معيارهای سازنده آن ارائه شد. كليه یافته های تحقيق حاصل از تجزیه و تحليل های آماری مورد بررسی قرار گرفت. به طور 
كلی براساس نتایج به دست آمده از امتيازات و آزمون های صورت گرفته بر روی داده ها، ميزان ميانگين رضایت ساكنين 
شهر تبریز متأثر از فناوری اطالعات و ارتباطات از شرایط كيفی شهر الکترونيک با امتياز 3 در سطح متوسطی قرار دارد. از 
سوی دیگر در بررسی زیرمعيارهای سازنده كيفيت محيط، مؤلفه های كالبدی با توجه به نقش فناوری اطالعات و ارتباطات 
در كيفيت محيط شهری از منظر ذهنی شهروندان با امتياز 4.20 بيشترین رضایت محيطی را برای آنان به وجود می آورد. 
نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد كه مخالف و عدم مقبوليت را می توان بر روی كارایی پيشرفته در تصميم گيری 
مشاهده كرد و انعطاف بيشتر و مقبوليت باال را می توان در دیدگاه شهروندان در فرایند تصميم گيری،كاهش نابرابری های 
اجتماعی، روابط اجتماعی پيشرفته و كاهش حجم ترافيک مشاهده نمود. بنابراین نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در 
توسعه ارتباطات و دسترسی الکترونيکی و ارتقاء كيفيت محيط به طور گسترده مورد قبول عموم شهروندان است اما نقش 
فناوری اطالعات وارتباطات برای توسعه وحل مشکالت زیر ساختی و اساسی هنوز با عدم مقبوليت در افکار عمومی مواجه 
است. نتایج نشان می دهد كه آگاهی كمی از راهبرد های حوزه فناوری اطالعات برای شهروندان وجود دارد آگاهی كم، 
انعکاس دهنده كم اهميت تر بودن سياست های فناوری اطالعات و ارتباطات در مقایسه با دیگر سياست های شهری است. 
شاید یک توجيه این باشد كه فقدان اطالعات درباره برنامه ها و فعاليت ها، باعث عدم امکان برای پاسخ دهندگان برای درک 
جزئيات اطالعات و برنامه ها باشد. شهر الکترونيک نيز نقش غير قابل انکار و مهمی در ارتقاءء كيفيت محيط دارد. از آنجا 
كه گریزی از ورود فناوری جدید به الیه های مختلف زندگی بشر در جوامع گوناگون نيست باید آگاهانه با آن مواجه شد 
و با توجه به ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وكالبدی با تأكيد بر ارتقاء كيفيت محيط در الیه های مختلف شهر 
با تأكيد بر برنامه ریزی منطقه ای، ظهور آن را پيش بينی كرد. بنابراین توجه به آثار محتمل فناوری جدید و وارد كردن آن 
در اصلی ترین زیرساخت های شهری باید در همه مراحل و اجرای توسعه محيط شهری با تأكيد بر ارتقاء كيفيت محيط 
و با اولویت بندی مناطق صورت گيرد. به خودی خود ظهور این پدیده اگرچه خود معلول تحوالتي چند بوده اما پس از 
ظهور، خود منشاء تحوالت عدیده اي شده است. بنابراین تغيير دیگاه شهروندان در مورد شهر الکترونيک و به روز كردن 
ساختارهای سنتی و كارآمد در بافت های مورد بررسی الزم است. بنابراین رسيدن به این اهداف باید به گونه ای باشد كه 
ضمن حفظ هویت اوليه و سرزندگی شهر تبریز باعث ایجاد تحوالت جدید در جهت ارتقاء ارزش های كمی و كيفی و ارتقاء 

كيفيت محيط شود.

9. پیشنهادها 
به منظور كاربردی نمودن نتایج حاصل از تحقيق، مهم ترین راهکارها و پيشنهادها به شرح مدل مفهومی )نمودار2( ارائه 

می شوند.
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نمودار 2: ارائه مدل مفهومی پیشنهادات در راستای کاربردی کردن نتایج حاصل از تحقیق
 

ارتقاءرضایتمندي 
شهروندان از 
-کیفیت محیط

شهرالکترونیک  
 

ارتقاء کیفیت 
هاي مؤلفه
شهر  کالبدي

 الکترونیک
 

ایجاد تغييرات 
مطلوب در 

بافت كالبدي و 
 سکونتي  

مشکالت
 

- از بين بردن مشکالت ناشي از 
فاصله و دوري مکانها   
 برخط - فراهم نمودن خدمات 

 ساعته  24
 
 

 

ارتقاء خدمات 
شهر الکترونيک 

در فعاليتهاي 
نيازمند محيط 

كالبدي 

در فعابيت  

 در

ارتقاء خدمات شهر الکترونيک در 
زمينه فعاليتهاي علمي، آموزشي، 
 درماني، بانکداري، تجاري و غيره 

ارتقاءکیفیت 
هاي مؤلفه

شهر محیطی 
 الکترونیک

 

كاهش آلودگيهاي 
محيطي و حفاظت 

 از محيط زیست

 - كاهش آلودگي هوا، كاهش آلودگي صوتي و ...
- حفاظت از محيط زیست طبيعي )باغات، مزارع، 

 فضاي سبز و ...  

 
- 
 

  ITS هوشمند حملونقل سيستمهاي - استفاده از
 -كاهش سفرهاي درون شهري

  خدمات     ئھ -كاهش هزینه ارا
 

 

زمينههاي ارتقاء 
 حملونقل  آسان

   ایجاد تعامل مطلوب فرهنگ و توسعه

ارتقاءکیفیت 
هاي مؤلفه

شهر اجتماعی 
 الکترونیک

 

ارتقاء انسجام اجتماعي و روابط 
همسایگي در ارتباطات 
 اجتماعي به شکل جدید

ایجاد زمينههاي رشد 
 اقتصادي مطلوب

-ارتقاء ميزان و نحوه اشتغال در شهر الکترونيک  
- افزایش جذب نيروي كار ماهر 

 
 

 

ارتقاءکیفیت 
هاي مؤلفه

شهر اقتصادي 
 الکترونیک
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