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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :مولفه شهروند هوشمند در سايه نظريه رشد هوشمند شهري به فراموشي سپرده شده است
بگونهاي که در قالب اين نظريه ،اغلب برنامهريزان و طراحان شهري تنها به بررسي شاخصهاي اقتصاد و خدمات
هوشمند در شهر ميپردازند و سبک زندگي و فرهنگ شهروندان را به کمتر مورد توجه قرار ميدهند .در همين راستا
در اين پژوهش محله ولنجک به عنوان يکي از محالت چندکارکردي و برنامهريزي شده شهر تهران در منطقه يک ،به
عنوان مطالعه موردي انتخاب شده است تا شاخصهاي شهروند هوشمند و مولفههاي تاثيرگذار بر آن مورد ارزيابي قرار
گيرد.
روش پژوهش :روش پژوهش بصورت توصيفي-تحليلي و از لحاظ هدف کاربردي-توسعهاي ميباشد .حجم نمونه با
توجه به شيوه نمونهگيري غيرتصادفي-دردسترس به تعداد  60نفر انتخاب شدهاند .دادهها و اطالعات به دو صورت
کتابخانهاي و ميداني گردآوري شده است .دادههاي گردآوري شده وارد نرم افزار  spssشده و در تحليل آن از آزمون-
هاي  Tمستقل ،همبستگي اسپرمن و رگرسيون استفاده شده است.
يافتهها :يافتههاي پژوهش حاکي از آن است که محله ولنجک داراي سطح متوسطي از شهروندان هوشمند است.
نتايج آزمون  Tنشان ميدهد که شاخص اجتماعمحوري با ميانگين  2.58داراي کمترين ميانگين و شاخص طبيعت-
دوستي با ميانگين  2.40داراي بيشترين ميانگين است .همچنين بر اساس نتايج آزمون اسپرمن و رگرسيون بين
متغيرهاي فردي و رفتار هوشمند شهروندان همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد.
نتيجه گيري :ضرورت دارد تا با تکيه بر ظرفيتهاي اجتماعي ،پيشنهاداتي همانند توانمندسازي شهروندان براي حضور
در نهادهاي مردممحور ارائه گردد که عاملي موثر در تقويت هوشمندي شهروندان است.
واژگان كليدي :شهروند هوشمند ،رشد هوشمند  ،ولنجک

ژیال سجادی و پرویز آقایی

-1مقدمه
-1-1طرح مساله
مفهومي که از رشد هوشمند شهري در ذهن اغلب
محققان وجود دارد عالوه بر استفاده از تکنولوژيهاي
نوين در شهر ،مربوط به نحوه استفاده از زمين و
جلوگيري از پراکندگي يا رشد اسپرال شهري است که
در آن تاکيد زيادي بر تاسيسات و زيرساختهايي شده
است که از طرف دولت ارائه ميگردد ( Baetjer, 2000:
 .)1مطابق تعاريف و شاخصهاي ارائه شده از رشد
هوشمند شهري؛ يک شهر هنگامي هوشمند است که
سرمايهگذاريگذاري زيادي در زيرساختهاي فناوري
اطالعات و ارتباطات داشته باشد و تکنولوژيهاي
گوناگون در جهت بهبود کيفيت زندگي شهروندان بکار
برده شود ) .(Caragliu et al, 2009شش شاخص اصلي
رشد هوشمند شهري همگي به نوعي با زيرساختها و
تجهيزات ارائه شده از طرف نهادهاي دولتي و اغلب
بصورت متمرکز و از باال به پايين در ارتباط هستند و
کمتر به انسان و رفتار انسان در ارزيابي هوشمندي شهر
توجه ميشود .حتي شاخص زندگي هوشمند و يا رفتار
هوشمند که از طرف نظريهپردازان ارائه شده است با
اينترنت و وسايل فناوري اطالعات گره خورده است و
کمتر در مورد فرهنگ انساني سخني به ميان آمده است.
شاخصهاي اصلي رشد هوشمند شهري يعني اقتصاد
هوشمند (نوآوري ،کارافريني ،انعطافپذيري و ،)...دولت
هوشمند (ارائه خدمات اجتماعي و اقتصادي به مردم
و ،)...محيطزيست هوشمند (کاهش آلودگيهاي محيطي،
حفظ محيط و ،)...مردم هوشمند (مدرک تحصيلي مردم،
ميزان تمايل به يادگيري در طول عمر و ،)...زندگي
هوشمند (امکانات فرهنگي ،امنيت و ايمني ،کيفيت
مسکن و )...و ارتباطات هوشمند (ميزان دسترسي به
 )ICTداراي دو فصل مشترک يعني خدمات از باال به
پايين و ارائه خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات هستند
(Ranking of European medium-sized cities
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) October. 2007: 12انسان هوشمند که در رفتار و
طرز تلقي و ذهنيت او نسبت به همنوع خود و همچنين
نسبت به محيط زيست معنا پيدا ميکند تنها و به
صورت محدود در شاخصهاي مردم هوشمند و زندگي
هوشمند مورد بررسي قرار گرفته است.
بايد به اين نکته توجه کرد که پيشنياز شهر
هوشمند؛ انسان هوشمند است و تا زماني که انسان
هوشمند نباشد نميتوان ايده شهر هوشمند را تنها با
تجهيز شهر به زيرساختهاي نوين محقق ساخت در

واقع؛ تاکيد صرف بر فناوري اطالعات و ارتباطات بدون
توجه به شهروند هوشمند نميتواند ايده شهر هوشمند را
به سرانجام برساند ( .)Caragliu et al, 2009: 47ايده
شهروند هوشمند بدنبال مسائل و معضالت ناشي از رشد
هوشمند مطرح شد .اينکه شهر تنها مجموعهاي از
ساختمانهاي پيشرفته و زيرساختهاي نوين نيست بلکه
شهر از روابط انساني ميان انسانها با يکديگر و محيط
زيست تجلي پيدا ميکند اما امروزه بر اثر رواج مفهوم
رشد هوشمند شهري ،پويايي در جوامع انساني کاهش
يافته و همچنين روابط انسانها محدود و فردگرا شده
است .نتايج بررسيها و تجربههاي اخير نشان ميدهد که
هوشمندي انسان که با شاخصهايي نظير حفظ محيط
طبيعي ،روحيه اجتماعي ،احساس مسئوليت و حس
مشارکت ،کمک و ياري اجتماعي و ...شناخته ميشود
بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد .بطور کلي اعتقاد
بر اين است که در فضاهاي شهري تنها ميزان
برخورداري (و نه توسعه) شهروندان از خدمات اجتماعي
و زيرساختهاي نوين به عنوان هوشمندي قابل قبول
نيست و ضرورت توجه به رويکردي متداول از روال
ناکافي کنوني بيش از گذشته احساس ميشود .در همين
راستا نويسندگان ضمن انتقاد از مباني موجود در زمينه
رشد هوشمند شهري که متناسب با شرايط و وضعيت
امروزي شهرهاي ايران نيز نميباشد با انتخاب محله
ولنجک در منطقه يک شهرداري تهران به عنوان يکي از
محالت پيشتاز و برخوردار از خدمات اجتماعي و
اقتصادي مولفههاي رفتار شهروند هوشمند را مورد
بررسي قرار ميدهند .در واقع غفلت نظريه رشد هوشمند
شهري از شاخصههاي فرهنگي موجب شده است تا در
اين پژوهش ،فرهنگ و مباني آداب اجتماعي شهروندان
در قبال يکديگر و در برخورد با محيط زيست مورد
بررسي قرار گيرد.
 -2-1سواالت تحقيق
 ساکنان محله ولنجک به چه ميزان شهروند هوشمندمحسوب ميشوند؟
 عوامل و متغيرهاي فردي در رفتار هوشمند شهروندانبه چه ميزان تاثيرگذارند؟
-3-1پيشينه تحقيق
در زمينه رشد هوشمند شهري و سنجش شهرها بر
مبناي شاخصهاي آن مطالعات مختلفي صورت پذيرفته
است که از مهمترين آنها ميتوان به مطالعه  72شهر

ارزیابی مولفههای شهروند هوشمند در فضاهای شهری با رویکرد انتقادی بر نظریه رشد هوشمند شهری...

اروپا از طريق موسسه مطالعات اقتصادي و اجتماعي
اتحاديه اروپا اشاره کرد که اين شهرها را بر مبناي
شاخصهاي ششگانه رتبهبندي نموده است (Ranking
of European medium-sized cities October.

) 2007: 12اما در سالهاي گذشته انتقادات بسياري بر
اين نظريه وارد شده است که از مهمترين آنها اين بوده
است که اين نظريه بر شهروندان تمرکز نکرده است بلکه
تنها به مجموعهاي از ساختمانها ،زيرساختها و خدمات
اطالعاتي توجه نموده و مقوله شهروند هوشمند که در
ذات شهروندان نهفته است مورد غفلت واقع شده است
که نتيجه آن اين است که تفاوتهاي بسياري براي
پذيرش اين نظريه در جوامع مختلف وجود دارد .در
جدول شماره  ،1به مهمترين مطالعاتي پرداخته ميشود
که نظريه رشد هوشمند را مورد نقد قرار قرادهاند .ضمن
اينکه بايد به اين نکته اشاره کرد که اصول رشد هوشمند
شهري در بسياري از جهات قابل پذيرش است و تنها در
مواردي که مربوط به شهروند هوشمند و ويژگيهاي
اجتماعي و فرهنگي شهروندان است و اين مقوله را مورد
بيتوجهي خود قرار ميدهد قابل نقد و ارزيابي است.

در اغلب مطالعات صورت گرفته داخلي و خارجي
تنها به آثار مثبت و مزاياي رشد هوشمند شهري توجه
شده است و بصورت بسيار محدود ميتوان تحقيقاتي را
يافت (که در جدول شماره  1به آن اشاره شده است) که
اين نظريه را مورد نقد قرار داده باشند .واقعيت اين است
که بسياري از شاخصهاي رشد هوشمند شهري داراي
مزاياي بسيار زيادي براي اجتماعات شهري است اما
تاکيد صرف بر زيرساختهاي ارتباطي و تجهيز شهر به
خدمات ارائه شده از جانب دولت ميتواند شهروندان را
بصورت منفعل درآورد و همچنين تاکيد بيش از حد به
اين موارد موجب شده است تا خود شهروندان و نقش
آنان در روند هوشمندي شهر به فراموشي سپرده شود و
حتي در شاخصهاي مردم هوشمند و زندگي هوشمند
نيز تاکيد صرف بر زيرساختها موجب گشته تا فرهنگ و
تربيت شهروندي و آداب اجتماعي در برخورد ميان
انسانها با يکديگر و با محيط زيست مورد غفلت قرار
گيرد بگونهاي که حتي در شاخص محيط هوشمند نيز
سعي ميشود با کاهش توليد سفر به حفظ محيط زيست
همت گمارد در حالي که از نحوه برخورد انسان با محيط

جدول شماره  :1نقد نظريه رشد هوشمند شهري در مطالعات پيشين با رويکرد شهروند هوشمند
محققين

عنوان تحقيق

محدوده

نتايج

ليتمان)2015( 1

ارزيابي نقد رشد
هوشمند

----------

اين پژوهش بصورت تئوريکي به بررسي رشد هوشمند ميپردازد و در کنار منافع
بيشماري که از جانب رشد هوشمند به جامعه وارد ميشود نقدهايي را نيز ارائه
مي دهد که مرتبط با شهروند هوشمند است از جمله اينکه رشد هوشمند يک نوع
تله اجتماعي است زيرا مانع از تصميمگيري شهروندان در تصميمگيريهاي محلي
ميشود در نتيجه شهروندان قدرت تغيير شزايط را ندارند.

ارزيابي رشد
هوشمند،
پيامدهاي آن بر
جوامع کوچک

 30جامعه
کوچک در
آمريکا

نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که جوامع به يک اندازه از رشد هوشمند
استقبال نميکنند و دليل آن نيز اين است که دسترسي به منافع آن براي همگان
به يک اندازه نيست .رشد هوشمند براي جوامع کوچک مناسب به نظر نميرسد و
منفعل کردن شهروندان از مهمترين پيامدهاي آن است .در حالي که بايد به دنبال
نظريهاي باشيم که شهروندان را عملگرا کند.

رشد هوشمند

نيويورک

نتايج پژوهش نشان مي دهد که در نيويورک بواسطه رويکرد حاکم بر مديريت شهر
که همان رشد هوشمند شهري است ارزش زمين بسيار باال رفته است و بورسبازي
زمين افزايش يافته است ضمن اينکه نظرسنجي اين پژوهش نشان ميدهد که
اغلب ساکنان از رشد هوشمند حمايت نميکنند و عالقه دارند در همان کوچههاي
قديمي با رفت و آمد زياد و تعامالت اجتماعي و حس تعلقي که به گذشته دارند
زن دگي کنند .ضمن اينکه انتخاب منطقه بر انتخاب محلي غلبه دارد و سياست-
گذاريها از باال به پايين و بصورت متمرکز اجرا ميشود که در نتيجه آن ،مشارکت
و تعامالت اجتماعي نيز کاهش يافته است.

راهبرد رشد
هوشمند در
توسعه شهري،
اصول و
راهکارها

---------

ادوارد و
هاينس

2

()2007

هوسي

3

()2004

قرباني و نوشاد
()1387

در اين پژوهش که به بررسي مزايا و معايب رشد هوشمند شهري ميپردازد
مواردي را برميشمارد که قابل توجه است .از جمله معايب و پيامدهاي رشد
هوشمند شهري عبارتند از :افزايش تراکم ،کاهش آزادي شهروندان  ،کاهش قدرت
خريد مردم و همچنين افزايش مقررات دست و پاگير در فضاهاي شهري.

مأخذ :مطالعات نگارندگان
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نمودار شماره  :1مدل مفهومي پژوهش
و نقش فرهنگ ساکنان شهر در حفظ محيط زيست
سخني به ميان نيامده است .با توجه به مباحث گفته
شده اين پژوهش سعي دارد تا روند رشد هوشمند در
فضاهاي شهري را مورد ارزيابي قرار دهد و در فضايي
همانند محله ولنجک در منطقه يک شهر تهران که از
برخوردارترين محالت شهر تهران محسوب ميشود
ميزان مولفههاي شهروند هوشمند را مورد سنجش قرار
دهد و اين ميتواند تفاوت اين پژوهش با پژوهشهاي
پيشيني باشد که تنها به ارزيابي مولفههاي جهاني (و نه
بومي) رشد هوشمند در شهر ميپردازند .ضمن اينکه در
اين پژوهش مولفههاي تاثيرگذار بر بروز رفتار هوشمند
شهروندان نيز تحليل خواهد شد.
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-4-1روش تحقيق
روش پژوهش بصورت توصيفي-تحليلي و از لحاظ
هدف کاربردي-توسعهاي ميباشد .دادهها و اطالعات به
دو صورت کتابخانهاي (شامل بررسي مقاالت داخلي و
خارجي ،کتب ،آرشيوها و )...و ميداني (پرسشنامه)
گردآوري شده است .جامعه آماري اين پژوهش ساکنان
محله ولنجک ( 22742نفر) است که حجم نمونه بر
اساس فرمول کوکران تعداد  360نفر ميباشد .با توجه به
اينکه دستيابي به اسامي تمام ساکنان محله غيرممکن
است و نميتوان بصورت تصادفي تعدادي از آنان را
انتخاب کرد و اعضاي جامعه بطور کامل دردسترس
نيستند نمونهگيري بصورت غيرتصادفي و از نوع نمونه-
گيري اتفاقي (دردسترس) انتخاب شده است .دادههاي
گرآوري شده از طريق پرسشنامه (بر اساس طيف
ليکرت) وارد نرمافزار  spssشده و عالوه بر آمارهاي
توصيفي ،با استفاده از آزمونهاي  T-testتک نمونهاي

مستقل ،آزمون همبستگي اسپرمن و رگرسيون تحليل
آنها انجام شد.
-5-1شناخت محدوده مورد مطالعه
محله ولنجک در ناحيه  2و در منطقه  1شهر تهران
واقع شده است .جمعيت اين بالغ بر  22742نفر ميباشد
(سايت محله ولنجک.)/http://velenjak.mytehran.ir :
ساختار اين محله بگونهاي است که اغلب فضاهاي آن
بصورت برنامهريزي شده توسعه يافته است و در چند
سال گذشته بلندمرتبهسازي در آن به وفور يافت ميشود
که يکي از شاخصههاي رشد هوشمند شهري است .برابر
با آمار سال  1393بالغ بر  95درصد از پروانههاي
ساختماني صادر شده از طرف شهرداري تهران در محله
ولنجک مربوط به ساختمانهاي  3طبقه و بيشتر بوده
است که قسمت عمده آن نيز  5طبقه و بيشتر ميباشند
که نشاندهنده رشد عمودي محله در چند سال گذشته
است (مرکز آمار ايران).
مراکز درماني (بيمارستان طالقاني و ،)...سياسي
(سازمان اجالس اسالمي و سفارتخانهها و )..و علمي-
فرهنگي (دانشگاه شهيد بهشتي و موسسات آموزش
عالي) در محله ولنجک موجب گشته است تا اقشار
فرهنگي و علمي در کنار قشر سرمايهدار در اين منطقه
سکونت گزينند .محله ولنجک به عنوان مکان مناسبي
شناخته ميشود تا بتوان ميزان هوشمندي شهروندان را
به سنجش درآورد .زيرا از يک طرف داراي زيرساختهاي
وسيع و دسترسي آسان (با توجه به سطح اقتصادي
ساکنان) به اغلب خدمات ارائه شده از طرف نهادهاي
دولتي است (بنابر مشاهدات ميداني محققين) و از طرف
ديگر به عنوان يکي از فضاهاي شهري تهران شناخته
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ميشود که اغلب ساکنان آن را اقشار فرهنگي ،علمي،
سرمايهدار و دانشجو تشکيل ميدهند و از هر دو طرف
ميتواند به عنوان سرآمد در شهر تهران شناخته شود.
-2مفاهيم ،ديدگاهها و مباني نظري
شهروند هوشمند در دو معنا قابل تعريف است .به
عقيده برخي از پژوهشگران شهروند هوشمند در مقابل
جبر تکنوکراتيک قرار دارد و به نوعي ايدههاي پايين به
باال را تقويت ميکند .شهروند هوشمند در اين ايده
توانايي تغيير شرايط را دارد و ميتواند در نظريه شهر
هوشمند در کنار فناوري اطالعات و ارتباطات که تاکيد
زيادي بر آن شده است نقشآفريني بارزتري داشته باشد
و از طرفي اين فناوريها در خدمت شهروندان قرار دارد
و موجب شده است که دنياي اطالعات در مقابل
شهروندان قرار گيرد ( Hemment and Townsend,
 .)2013: 14در معناي ديگر ،شهروند هوشمند اينگونه
قابل تعريف است که به سطحي از دانش و آگاهي رسيده
باشد که در فضاهاي شهري تعامل مناسبي با انسان و
محيط زيست پيرامون خود داشته باشد .شهروند
هوشمند تنها در اطالعات و فناوري و ميزان بهرهگيري از
آن خالصه نميگردد .در واقع شهروند هوشمند دانش
شهروندي در فضاهاي شهري را دارد .در مجموع بحث
دانش شهروندي Bonney et al, 2009, UK-EOF,
)2011, Socientize, 2013؛  ) Roy et al, 2012در
اين تعريف بسيار قابل توجه است .در اين تعريف
شهروندان عملگرا هستند و نه منفعل .حال بحث اصلي
اين است که چگونه نظريه شهر هوشمند شهروندان را از
حالت عملگرايي به منفعلبودن تبديل ميکند.

انتقادهاي مختلفي بر اين نظريه وارد شده است که مهم-
ترين آنها به اين موضوع ميپردازد که هوشمندي انسان
را تنها در بهرهگيري از نسل جديد ارتباطي توسط
شهروندان ميبيند و به دانش و آگاهي شهروندان (نحوه
برخورد با ديگر شهروندان و برخورد با طبيعت) بيتوجه
است .در واقع با الگوهايي که رشد هوشمند شهري دارد
اين توانايي را از شهروندان ميگيرد .نتيجه تمامي اين
انتقادها به جايي ختم ميشود که پژوهشگران اعتقاد
دارند که اين نظريه شهروندان را به جاي اينکه عملگرا
کند منفعل ميکند .براي نخستين بار وندل کاکس 4به
عنوان يکي از مخالفان رشد هوشمند شهري ميگويد اين
تئوري زمين را سهميهبندي ميکند و پويايي شهروندان
را محدود ميسازد و نه تنها مشکلي را حل نميکند بلکه
بر مشکالت ميافزايد (زياري و همکاران.)90 :1388 ،
طيف ديگري از مخالفان دو ادعا را مطرح ميکنند
که از يک طرف رشد هوشمند به افزايش مقررات و در
نتيجه کاهش ميزان آزادي افراد در جامعه منجر ميشود
و از طرف ديگر رشد هوشمند قدرت خريد شهروندان را
پايين ميآورد زيرا با کاهش نياز به زمين ،هزينههاي
مسکن را افزايش ميدهد (قرباني و نوشاد)177 :1387 ،
که در نهايت گروههاي درآمدي بايد هزينههاي خدمات و
اوقات فراغت را کاهش دهند و در مقابل هزينه مسکن را
افزايش دهند در واقع هزينه مسکن در سبد خانوارهاي
شهري افزايش مييابد .نتيجه هر دو عامل موجب مي-
شود که شهروندان به صورت منفعل درآيد زيرا نه آزادي
عمل دارند و نه اوقات فراغتي که بتوانند در جامعه
سپري کنند .در يک ديدگاه کليتر بايد به اين مساله
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بپردازيم که رشد هوشمند شهري براي اولين بار در
آمريکا زماني مطرح شد که سياستهاي مديريت شهري
شکست خورد (.)Goetz, 2004: 45
در واقع براي موقعيت و شرايط جغرافيايي آنان
مناسب بوده است (هرچند اغلب منتقدان نيز از خود
آمريکا هستند) و نميتوان داعيه تعميم اين نظريه به
کشورهاي ديگر را بدون درک شرايط اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي ،محيطي داشت .انتقاد ديگري که به
رشد هوشمند شهر ميشود مربوط به افزايش جرم و
جنايت و کاهش امنيت اجتماعي در شهرهاي هوشمند
است که در نهايت موجب ميشود تا تعالمالت اجتماعي
در جامعه کاهش يابد ،از اين روست که برخي محققان
رشد هوشمند شهري را تله اجتماعي مينامند که تنها به
راندمان اقتصادي ميانديشند .در مقابل برخي از
پژوهشگران اين ادعاها را رد ميکنند و طراحي محيطي
و شيوه چيدمان فضا در شهر هوشمند را مثال ميزنند
که ميتواند تعامالت اجتماعي را بهواسطه حضور افراد در
فضاهاي جمعي افزايش دهد ضمن ايتکه نرخ جرم و
جنايت نيز بواسطه فضاهاي کنترل شده و تحت نظارت
محيطي کاهش خواهد يافت ( Hillier and Sahbaz,
.)2006
-3تحليل يافتهها
 -1-3روايي و پايايي پرسشنامه
روايي پرسشنامه بيانگر آن است که با استفاده از
سواالت مطرح شده در پرسشنامه بتوان سواالت پژوهش
را جواب داد و به اهداف مورد نظر دست يافت که در

همين راستا از نظرات اساتيد و متخصصان مربوطه
استفاده شد و روايي پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت.
جهت تعيين پايايي پرسشنامه نيز از روش آلفاي کرونباخ
استفاده شده است.که  0/785حاصل گرديد که نشان
دهنده پايايي ابزار بوده است.
 -2-3ويژگيهاي اعضاي نمونه
بر اساس اطالعات پرسشنامه از مجموع پرسش-
شوندگان 42 ،درصد حجم نمونه را زنان و  58درصد آن
را مردان تشکيل ميدهند 64.5 .درصد پرسششوندگان
متاهل و  35.5درصد آنان مجرد هستند .دامنه گروههاي
سني نشان ميدهد که گروه سني  25الي  40ساله
 37.5درصد و بيش از  60سال با  15.5درصد به ترتيب
بيشترين و کمترين حجم نمونه را تشکيل دادهاند.
تحصيالت در مقطع ليسانس با مقدار  39.5درصد
بيشترين و زيرديپلم با مقدار  9.5درصد کمترين اعضاي
حجم نمونه هستند 30.5 .درصد از پرسششوندگان بين
 3تا  6سال و  7درصد آنان کمتر از يکسال در محله
ولنجک ساکن هستند.
اطالعات دموگرافي پرسششوندگان ميتواند به
عنوان متغيرهاي فردي بر رفتار هوشمند شهروندان
تاثيرگذار باشد .به عنوان مثال؛ مدت اقامت در محله
شاخصي است که شايد بتواند موجب افزايش حس تعلق
و در نهايت بروز رفتار هوشمند گردد .در اين پژوهش
متغيرهاي فردي مطرحشده در پرسشنامه نيز مورد
بررسي قرار خواهد گرفت تا رابطه آن با رفتار هوشمند
شهروندان مورد بررسي قرار گيرد.

جدول شماره  :2ويژگيهاي اعضاي نمونه
ويژگي اعضاي نمونه

ويژگي اعضاي نمونه

درصد

زيرديپلم
زن

سن
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9.5

42

جنس

وضعيت تاهل

درصد

ديپلم
مرد

58

مجرد

35.5

متاهل

64.5

 15-25سال

18

 25-40سال

37.5

 40-60سال

29

بيش از  60سال

15.5

24

تحصيالت

مدت اقامت در
محله

ليسانس

39.5

فوق ليسانس و باالتر

27

کمتر از يکسال

7

 1الي  3سال

24.5

 3الي  6سال

30.5

 6الي  10سال
بيش از  10سال

26.5
11.5
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جدول شماره  :3ميانگين و انحراف معيار شاخصهاي مورد بررسي
شاخصها

Df

مقدار T

انحراف استاندارد

خطاي استاندارد ميانگين

رتبه

اجتماع محوري

359

2.58

1.23411

.03564

11

رفتار مدني

359

2.90

1.11561

.03092

9

عامگرايي

359

3.06

1.12098

.02983

7

مداراي اجتماعي

359

2.93

1.10176

.04002

8

مسئوليتپذيري

359

3.11

1.14253

.03984

6

اعتماد

359

3.15

1.19823

.04245

5

قانونمداري

359

3.59

1.20982

.03874

3

مشارکت اجتماعي

359

2.60

1.17934

.02812

10

نوعدوستي

359

3.72

1.28634

.04324

2

طبيعت دوستي (طبيعتمحوري)

359

4.40

1.29534

.04438

1

شهر دوستي

359

3.50

1.28093

.04552

4

 -3-3سنجش رفتار هوشمند شهروندان در

نتايج جدول شماره  3نشاندهد که از  11شاخص
مطرح شده 4 ،شاخص نمرهاي کمتر از ميانگين6 ،
شاخص متوسط و  1شاخص نمره مطلوب را بدست
آوردهاند .در محله ولنجک اجتماعمحوري با مقدار 2.58
کمترين ميانگين را به خود اختصاص داده است .اين
بدين معنا است که در اين محله شهروندان اجتماعمحور
نيستند و تمايلي به حضور در اجتماعات محلي ندارند
ضمن اينکه شاخص مشارکت اجتماعي نيز با مقدار 2.60
در مرتبه بعدي قرار دارد .رفتار مدني و مداراي اجتماعي
نيز به ترتيب کمترين ميانگينها را پس از دو شاخص
مطرح شده قبلي بدست آوردهاند .باالترين ميانگين
مربوط به شاخص طبيعتدوستي و حفاظت از محيط
زيست با مقدار  4.40است و پس از آن شاخص نوع-
دوستي با مقدار  3.72قرار دارد.

فضاهاي شهري
جهت سنجش رفتار هوشمند شهروندان در محله
ولنجک از  11شاخص استفاده شده است که مجموع
امتيازات هر کدام از اين شاخصها در جدول زير مورد
بررسي قرار گرفته است .براي سنجش و مقايسه اين
شاخصها از آزمون  Tمستقل استفاده شده است .اين
آزمون ميانگينهاي بدست آمده را با يکديگر مقايسه
کرده امکان رتبهبندي آنان با يکديگر را فراهم مينمايد.
سواالت بر اساس طيف ليکرت حدفاصل نمرات  1الي 5
را دارا ميباشند .هر چه مقدار  Tبه عدد  5نزديکتر باشد
نشاندهنده مطلوبيت بيشتر (شاخص شهروند هوشمند
در سطح بااليي قرار دارد) و هر چه اين مقدار به عدد 1
نزديکتر ياشد نشاندهنده عدممطلوبيت وضع موجود
است ضمن اينکه عدد  3نيز ميانگين را نشان ميدهد.

اجتماع محوری
رفتار مدنی
2.9

عامگرایی
مدارای اجتماعی

3.06

2.93

مسئولیتپذیری

2.58

5
4
3
2
1
0

شهر دوستی

3.5

4.4
طبیعت دوستی…

3.72نوعدوستی
2.6

3.11
3.15

اعتماد

مشارکت اجتماعی
3.59

قانونمداری
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جدول شماره  :4آزمون  Tتک نمونهاي براي نشان دادن معناداري تفاوت ميانگين شاخصهاي پژوهش
شاخصهاي پژوهش

T

ميانگين

Test Value = 3
95% Confidence Interval of the Difference
)Sig. (2-tailed
Upper
Lower

اجتماع محوري

-4.234

2.58

.000

-.4184

-.0609

رفتار مدني

-4.390

2.90

.002

-.4385

-.0184

عامگرايي

3.248

3.06

.003

.3411

.4092

مداراي اجتماعي

-3.876

2.93

.003

-.4234

.0530

مسئوليتپذيري

3.145

3.11

.002

.4043

.5193

اعتماد

3.332

3.15

.001

.4436

.5736

قانونمداري

3.430

3.59

.000

.4637

.4953

مشارکت اجتماعي

-4193

2.60

.000

-.4954

-.0703

نوعدوستي

3.561

3.72

.000

.4571

.5221

طبيعت دوستي (طبيعتمحوري)

4.539

4.40

.000

.4835

.6390

شهر دوستي

3.784

3.50

.000

.4341

.4961

بطورکلي مجموع  11شاخص مطرح شده در اين
پژوهش ميانگين  3.23را بدست آوردهاند که اندکي از
سطح متوسط باالتر است اما در کل مطلوب ارزيابي
نميگردد .نمرات بين  4-5را ميتوان مطلوب ارزيابي
کرد اما نمرات بين  3-4در سطح متوسط قابل ارزيابي
است .در ميان تمامي شاخصها ،وضعيت طبيعتدوستي
شهزوندان مطلوب است اما در ساير شاخصها متوسط يا
منفي ارزيابي ميگردد که اطالعات کامل آن در جدول
شماره  3و نمودار شماره  2مشخص شده است .در
جدول زير ،معناداري تفاوت ميانگين اين شاخصها با
ميانگين مورد انتظار ،تحليل شده است.
جدول شماره  4بيانگر اين است که با سطح اطمينان
95درصد تفاوت معناداري بين ميانگين شاخصهاي
مورد بررسي (ميانگين بدست آمده در هر شاخص بطور
جداگانه) با ميانگين متوسط (عدد )3وجود دارد .بنابراين
ميتوان نتيجه گرفت که در تمامي شاخصها اختالفات
معنيدار است و ميانگينهاي بدست آمده نشان ميدهد
که در  4شاخص (اجتماعمحوري ،مشارکت اجتماعي،
رفتار مدني و مداراي اجتماعي) شهروندان هوشمندانه
رفتار نميکنند .ضمن اينکه شاخص طبيعتدوستي در

وضعيت مطلوبي قرار دارد و رفتار شهروندان در ساير
شاخصها نيز در سطح متوسط است..
 -4-3ارزيابي مولفههاي فردي موثر بر هوشمندي
شهروندان
با توجه به اينکه متغيرهاي مستقل (وضعيت
اقتصادي ،تحصيالت ،سن و مدت اقامت) داراي مقياس
ترتيبي و متغير وابسته نيز داراي همين مقياس است از
آزمون اسپرمن براي برقراي ارتباط بين آنها استفاده شده
است .آزمون ضريب همبستگي اسپرمن در سطح معني-
داري  5درصد و سطح اطمينان  95درصد انجام شده
است ،اگر  -pمقدار از  0/05کمتر باشد ،ضريب
همبستگي معنيدار خواهد بود .ضريب همبستگي نزديک
به مقدار  1نشاندهندهي رابطهي مستقيم و قوي و
ضريب همبستگي نزديک به مقدار  -1گوياي رابطهي
قوي و بالعکس است.
اطالعات جدول فوق گوياي آن است که بين تمامي
متغيرهاي مستقل با متغير وابسته ارتباط مثبت و معني-
داري به شکل غيرمستقيم (زيرا ضريب همبستگي کمتر

جدول شماره  .5رابطه ميان متغيرهاي مستقل (متغيرهاي فردي) و وابسته پژوهش
آزمون اسپرمن
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رفتار هوشمند شهروندان (متغير وابسته)
همبستگي()r

سطح معنيداري()p

وضعيت اقتصادي

0.290

0.000

تحصيالت

0.342

0.000

سن

0.219

0.002

مدت اقامت

0.311

0.000

ارزیابی مولفههای شهروند هوشمند در فضاهای شهری با رویکرد انتقادی بر نظریه رشد هوشمند شهری...

جدول شماره  .6آناليز واريانس متغيرهاي پژوهش
ميانگين مربعات

آماره F

 -pمقدار

منبع تغييرات

درجه آزادي

مجموع مربعات

رگرسيون

3

49/128

16/424

32/6

0/000

باقيمانده

356

122/239

0/344

کل

359

171/367

از  1است) برقرار است .باالترين ضريب همبستگي بين
ميزان تحصيالت و رفتار هوشمند با مقدار  0.342بدست
آمده است و کمترين مقدار نيز بين سن و شهروندي
هوشمند مشاهده ميشود .بدين معني که با افزايش
سطح تحصيالت و سن بروز رفتار هوشند در بين
شهروندان بيشتر خواهد شد .ضمن اينکه بين وضعيت
اقتصادي و مدت اقامت در محله نيز ارتباط مثبتي با
هوشمندي شهروندان مشاهده ميشود .هر چه متغيرهاي
مستقل افزايش يابد متغير وابسته نيز افزايش خواهد
يافت و بلعکس (با کاهش متغيرهاي مستقل ،متغير
وابسه نيز کاهش مييابد) .اطالعات جدول شماره 5
نشان ميدهد که متغيرهاي فردي ميتواند رفتار
هوشمند را تحت تاثير قرار دهد .در ادامه رابطه
رگرسيوني و تاثيرگذاري متغيرهاي مستقل بر متغير
وابسته مورد بررسي قرار ميگيرد.
بر اساس جدول آناليز واريانس (جدول شماره ،)6
رابطه رگرسيون بين متغيرهاي فردي و رفتار هوشمند
شهروندان در محله ولنجک وجود دارد .زيرا  -pمقدار
از 0/05کمتر است .براي بررسي بيشتر جدول ضرايب
رگرسيون به شرح زير تحليل شدهاند.
با توجه به اينکه مقدار  pبراي عرض از مبدا صفر
ميباشد ميتوان گفت که عرض از مبدأ در مدل
رگرسيون وجود دارد .نتايج جدول فوق نشاندهنده
تاثيرگذاري متغيرهاي فردي بر شاخصهاي شهروند
هوشمند در محله ولنجک است .با توجه به اينکه مقدار
 pدر تمامي متغيرها کمتر از  5درصد است بنابراين
وجود رابطه موثر در متغيرهاي پژوهش قابل تاييد است.

-4نتيجهگيري
امروزه رفتار هوشمند در فضاهاي شهري در سايه
برخي از نظريات آمرانه و از باال به پايين به فراموشي
سپرده شده است که نمونهاي از آن نظريه رشد هوشمند
شهري است .تاکيد بيش از حد بر اين نظريه موجب
گشته است تا بر نقش سازنده شهروندان و اينکه
شهروندان شهر را ميسازند به فراموشي سپرده شود و در
اولويت برنامهريزي به رشد اقتصادي و بهرهمندي مناطق
شهري از زيرساختهاي الکترونيکي و اينترنتي اکتفا
شود .در همين راستا اين پژوهش با انتخاب محله
ولنجک در منطقه يک شهر تهران که داراي رشد برنامه-
ريزي شدهاي بوده است و از کارکردهاي ويژهاي از جمله
آموزشي ،بهداشتي و سياسي بهرهمند است که متناسب
با اين کارکردها ساختارهاي آن نيز مهيا ميباشد .با توجه
به اينکه در اين محله به دليل بومي نبودن شاخصهاي
رشد هوشمند شهري و عدم زيرساختهاي آن در اين
محدوده؛ به بررسي رفتار هوشمند شهروندان که پايه-
ترين عامل پايداري در توسعه شهر محسوب ميگردد
پرداخته شد .نتايج پژوهش نشان ميدهد که از مجموع
 11شاخصي که مورد بررسي قرار گرفت در چهار
شاخص (اجتماعمحوري ،مشارکت اجتماعي ،رفتار مدني
و مداراي اجتماعي) عدد بدست آمده پايينتر از ميانگين
است و نشاندهنده فردگرايي و حضور غيرفعال و ناکافي
شهروندان در فضاهاي اجتماعي است که از تبعات آن
ميتوان به بيروح شد فضاهاي شهري اشاره کرد .تنها در
شاخص طبيعتدوستي (حفظ محيط زيست) عدد بدست
آمده با مقدار  4.40در حد نسبتا مطلوبي ميباشد.
بنابراين نتايج اين قسمت از پژوهش اين مسئله را پيش-
روي برنامهريزان شهري ميگشايد که تنها نبايد بر
زيرساختهاي شهر هوشمند تاکيد کرد بلکه پايهايترين

جدول شماره :7معناداري متغيرهاي وابسته با توجه به رگرسيون
ضرايب رگرسيوني

-Pمقدار

عرض از مبدأ

1/193

0/000

متغير رگرسيوني
وضعيت اقتصادي

0/374

0/000

تحصيالت

0/412

0/000

سن

0/309

0/001
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مدت اقامت

0/387

0/000
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