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طیف وسیعي از مشکالت و نیازهاي جامعه شهري در حوزههاي مختلف داراي ماهیت مکاني بوده و از مکاني به مکان دیگر در سطح شهر تغییر
مينمایند .ازآنجایيکه شهروندان به محیط زندگي و مشکالت محل سکونت خود بهتر از هر شخص دیگري واقف هستند ،لذا مشارکت
شهروندان در گزارش مشکالت شهري از اهمیت باالیي برخوردار هست .سامانههاي اطالعات مکاني شهروند-محور یا مشارکتي بستر کاربردي و
مؤثري را براي مشارکت شهروندان در حل مشکالت شهري فراهم مينمایند .براي اینکه این سامانهها توسط جامعه شهري پذیرفته و مقبولیت
باالیي داشته باشند ،باید از قابلیت استفادهپذیري باالیي برخوردار باشند .ازاینرو ،پژوهش حاضر به دنبال طراحي و توسعه یک سامانه اطالعات
مکاني شهروند-محور بهمنظور گزارش مشکالت شهري و همچنین ارزیابي قابلیت استفاده (چهار شاخص اثربخشي ،کارایي ،یادگیري و رضایت)
سامانه مذکور در منطقه  0تهران هست .از منظر اثربخشي ،سامانه در تعداد فعالیت "ترسیم روي نقشه" و "ویرایش توصیفي گزارشها" به
ترتیب بیشترین ( )30و کمترین اثربخشي ( )1را داشته است .در خصوص شاخص کارایي ،کمترین مقدار زمان صرف شده براي ثبت اولین
گزارش  11ثانیه و بیشترین زمان  60ثانیه بوده است ،که نسبتاً کارایي مناسب سامانه را نمایش ميدهد .نتایج بهدستآمده نشان ميدهد که
درمجموع اکثر کاربران سعي در یادگیري سامانه دارند .در مورد شاخص یادگیري ،نتایج نشان ميدهد که کمترین میزان استفاده از راهنما عدد
صفر (عدم مطالعه راهنما) و بیشترین میزان زمان صرف شده  00ثانیه هست .همچنین میانگین استفاده از راهنما توسط شهروندان 16/59
ثانیه ثبتشده است که ميتوان آن را میانگین مناسبي براي مطالعه راهنما در نظر گرفت .درنهایت در خصوص شاخص رضایت ،میانگین امتیاز
اختصاصیافته به سامانه ( 3/59از  )9نشان از رضایتمندي حداکثري از سامانه موردنظر هست.
کلید واژهها  :سامانههاي اطالعات مکاني ،شهروند-محور ،مشکالت شهري ،شاخصهاي استفادهپذیري.
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 -1مقدمه
در دهههاي اخیر ،با تمرکزز روزافززون افزراد در نزواحي
شززهري ،رشززد سززریع شهرنش زیني ناش زي از مهززاجرت،
توسعه فیزیکي و پویایي روزافزون شهرها ،شهر گرایي و
غیره مشکالت شهروندان رو بزه افززایش هسزت .اغلزب
نیازها ،مسائل و مشکالت شهري داراي ماهیزت مکزاني
بوده و از مکاني به مکان دیگر در سطح شهر تغییر مي-
به واحدهاي مختلف مکاني کوچک مانند ملک مسکوني
و یا تجاري ،پارکها و فضاهاي سبز و امزاکن عمزومي و
یا واحدهاي بزرگ مانند معابر ،محالت ،نواحي ،منزاط
و غیره مربوط باشند .ازآنجایيکه شهروندان بزه محزیط
زندگي و مشکالت محل سکونت خود بهتر از هر شخص
دیگري واقف هستند ،لذا مشارکت شهروندان در گزارش
مشکالت شهري از اهمیت بزاالیي برخزوردار اسزت[ 2و
 .[15شززهروندان هوشززمند بابیززان نیازهززا ،گزززارش
مشکالت و معضالت شهري ،ارائه پیشنهادها و انتقزادات
و مشززارکت در تصززمیمگیززريهززاي شززهري ،تعامززل بززا
سازمانها و شهرداريها و همچنین بحث و گفتوگو بزا
سایر شهروندان در خصوص مسائل شزهري بزا کمتزرین
زمان و هزینه ،پشتیبان یک مزدیریت بهینزه و کارآمزد
شهري هستند.
ابزارهاي مبتني بر نقشه و سامانههاي اطالعات مکزاني1
بستر کاربردي و مؤثري را براي مشارکت شزهروندان در
حل مشکالت شزهري فزراهم مزينماینزد .سزامانههزاي
اطالعات مکاني شهروند-محور یزا مشزارکتي بزه دنبزال
مفاهیم ،مکانیزههزا ،فزنآوريهزا ،سیاسزتگزذاريهزا و
استانداردهاي سزاختاریافته مکزان-مبنزایي هسزت کزه
بتوانزززد امکزززان مشزززارکت شزززهروندان در مزززدیریت،
برنامهریزي و تصمیمگیريهاي شهري و همچنین تولید
دادههززا و اطالعززات در راسززتاي بهبززود ،توسززعه و حززل
مشکالت شهري را بهطور چشمگیري فراهم نمایزد [.]1

تلفی مفاهیم مشارکت و سامانههزاي اطالعزات مکزاني
قابلیت همافزا و راهکارهاي نویني را براي حل مشکالت،
برنامهریزي ها و تصمیمگیريهزاي شزهري فزراهم مزي
نماید .از یکسو مشارکت فرایندي است که در آن مزردم
جامعه ميتوانند در مورد برنامزهریززيهزا ،تصزمیمات و
اقدامات و حل مشکالت سیاسي ،اقتصادي ،مزدیریتي و
غیره نظرات خود را ابزراز نمزوده و تأثیرگزذار باشزند .از
سوي دیگر سامانههاي اطالعات مکاني بستر کزاربردي و
مؤثري را براي مشزارکت شزهروندان در حزل مشزکالت
شهري فراهم مينمایند.
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کنند [ 2 ،1و .[23مشکالت و نیازهاي شهري ميتوانند
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شهروندان با سنین ،سطح سواد ،دانش ،تجربه ،فرهنز
و دیززدگاههززاي متفززاوت کززاربران اص زلي سززامانههززاي
اطالعات مکاني شهروند-محور هستند ،بنزابراین ممکزن
است استفاده از این سامانهها توسط شزهروندان دشزوار
بوده و کارایي الزم را نداشزته باشزند .بزراي اینکزه ایزن
سامانههزا توسزط جامعزه شزهري پذیرفتزه و مقبولیزت
باالیي داشته باشند ،باید از قابلیت استفادهپذیري باالیي
برخوردار باشند .بهعبارتدیگر ،بهزرهوري و مزؤثر بزودن
این سامانهها در حل مشکالت شزهري ،مسزتلزم میززان
استفادهپذیري بزاالي آنهزا توسزط شزهروندان هسزت.
اگرچززه سززامانههززاي اطالعززات مکززاني متعززددي بززراي
مشارکت شهروندان در حزل مشزکالت شزهري توسزط
سازمانها (مانند شهرداريها) توسعه داده شده است ،اما
بر طب آگاهي نویسزندگان مطالعزاتي کزه بزه ارزیزابي
استفادهپذیري این سامانهها بپزردازد ،صزورت نپذیرفتزه
است .هدف اصلي پژوهش حاضر ،ارزیابي میزان قابلیزت
استفاده سامانه اطالعات مکاني شهروند-محور بهمنظزور
گزارش مشکالت شهري هست .به منظزور دسزتیابي بزه
این هدف کلزي ،پزژوهش حاضزر بزه دنبزال طراحزي و
توسعه یک سزامانه شزهروند-محزور بزهمنظزور گززارش
مشارکتي و مکان-مبنزا مشزکالت شزهري و همچنزین
ارزیابي استفادهپذیري و کارایي سامانه مذکور در منطقه
 0تهران هست.

ارزیااابی قابلیاا

اسااتداده سااامانههااای اطالعااات مکااانی...

مجتبی رحمانی و همکاران

تطاب برنامه هاي شهري متمرکز سازمانها بزا نیازهزا و
خواسززتههززاي شززهروندان و غی زره ،نی زاز بززه مشززارکت
شزززهروندان در حزززل مشزززکالت ،برنامزززهریززززي و
تصمیمگیريهاي شهري هست .جلوخاني( )1350بیزان
ميکند که در مدیریت شزهري نزوین و در جهزاني کزه
به طور فزاینده اي به سمت شهر هوشمند گام برميدارد،
مشارکت شهروندي جایگاه واالیي دارد [.]1

 -1-2مفهوم مشارکت

جلوخاني ( )1350سامانههاي اطالعات مکاني شزهروند-
محززور را بززهعنززوان سززامانهاي کززه امکززان مشززارکت
شهروندان در اداره امور شهر را فزراهم مزيکنزد و یزک
ارتباط دوسویه بین شهروندان و شهرداريها را در حزل
مشکالت مکاني شزهري پشزتیباني مزينمایزد ،تعریزف
ميکند .او معتقد است این سامانهها بزا فزراهم سزاختن
مدلها ،ابزارها ،تحلیلها ،نمایش و بصري سازي مکاني،
بستر الزم براي مشارکت شهروندان در پایش ،شناسایي
و اعالم مشکالت موجود در شهر ،ارائه نظرات بهمنظزور
حل مسائل و مشزکالت شزهري ،تعامزل و همکزاري بزا
سازمانها (مثالً شهرداري) ،شناسزایي نیازهزاي شزهري
در حوزههاي مختلف ،بررسي و ارزیابي خدمات شزهري،
ارزیابي اثربخشي یک پزروژه شزهري و تعامزل بزا سزایر
شهروندان در راستاي حل مشکالت شهري ،برنامه ریزي
و تصمیمگیريهاي شهري را فراهم ميکنند(شزکل())1
[.]1
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 -2-2سامانههای اطالعات جغرافیایی شهروند-محور
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جانکوسززکي و نززایرج ( )2331معتقدنززد کززه مفهززوم
مشارکت حداقل چهار سطح از تعامل اجتمزاعي شزامل
ارتباط ،مشارکت ،هماهنگي و همکاري را تحت پوشزش
قرار ميدهد .در ابتزدایيتزرین سزطح مشزارکت ،مزردم
جامعه با یکدیگر ارتباط برقرار ميکنند با این هدف کزه
ایدهها ،نگرانيها ،دیدگاههزا و دانزش خزود را بزهعنزوان
یکي از فرآیندهاي اساسي تعامل اجتماعي بزه اشزتراک
گذاشززته و بززا یکززدیگر تبززادل کننززد [ .]2مشززارکت
شهروندان پایداري ،ثبات و طول عمزر برنامزهریززيهزا،
تصمیمها و حزل مشزکالت شزهري را تقویزت نمزوده و
ممکن است احساس عمومي جامعه و اعتماد به دولت را
بهبززود بخشززد ،زی زرا خززود شززهروندان در فرآینززد حززل
مشکالت شزهري ،برنامزه ریززيهزا و تصزمیمگیزريهزا
مشارکت مينماینزد [ .]3پنینگتزون معتقزد اسزت کزه
فرایندهاي مشارکتي ميتواننزد از مشزکالت مزرتبط بزا
حاکمیززت بوروکراتیززک اداري و سززازماني در مززدیریت
شهري جلوگیري نموده و روند حل مشکالت را تسزریع
بخشند [ .]0رویکرد مشارکتي بزا جمزع آوري اطالعزات
شهروندان یک منبزع غنزي از اطالعزات بزهروز شزده را
فراهم ميکنزد کزه بزه بهبزود کیفیزت تجزیزهوتحلیزل
مشکالت شهري کمک ميکند و منجر بزه راهحزلهزاي
مختلف ميشزود [ .]9لزذا بزا توجزه بزه پیچیزده بزودن
محیط شهري ،گستره وسزیع مشزکالت شزهري و عزدم

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره دوم  تابستان 1400

ماهیت مکان-مبناي مشکالت شهري ،ضرورت و اهمیت
بهکارگیري فن آوريهاي مبتني بر سامانههاي اطالعات
مکاني در حل این مشکالت را بیش از هر ابززار دیگزري
نشان ميدهد.
 -3-2استفادهپذیری

 -3پیشینه تحقیق
مطالعات مختلفي در خصوص طراحي و توسعه سزامانه-
هاي اطالعات مکاني شهروند-محور و بزهکزارگیري ایزن
سامانهها در گززارش مشزکالت شزهري صزورت گرفتزه
است .فاتحیان و همکاران ( )2311یک سامانه اطالعزات
مکاني مشارکتي را باهزدف گززارش انزواع آالینزدههزاي
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درحززاليکززه سززامانههززا و ابزارهززاي اطالعززات مکززاني
شهروند-محور فرصتهزاي جدیزدي را بزراي مشزارکت
مردم در برنامهریزيها ،تصمیمگیريها و حل مشزکالت
شهري فراهم آوردهاند ،همواره با چالشهایي نیز همزراه
هستند .شهروندان معموالً از اقشزار مختلزف جامعزه بزا
سطح سواد ،دانزش ،تجربزه ،تحصزیالت و مهزارتهزاي
متفاوت تشکیلشدهاند [ .]0جردن ( )1551معتقد است
که محصولي که براي یک شخص قابزل اسزتفاده باشزد،
لزوماً براي شخص دیگر قابل استفاده نخواهد بود [ .]6به
گفته نیل سزون ،بررسزي رفتزار کزاربران در ون نشزان
ميدهد که آنهزا تحمزل کمزي در برابزر طراحزيهزاي
دشوار یا سراچههزاي کنزد دارنزد .مزردم نمزيخواهنزد
منتظر بمانند .افزراد بایزد بالفاصزله پز از مشزاهدهي
صفحه اصلي بتواننزد حزداکثر در چنزد ثانیزه عملکزرد
سایت را درک کنند .در غیر این صورت ،بیشتر کزاربران
عادي به سادگي سایت را ترک مزيکننزد [ .]1بنزابراین
سهولت و جذابیت استفاده از چنین سامانههزایي بزراي
طیف وسزیعي از کزاربران ،از اهمیزت بزاالیي برخزوردار
اسززت .ای زن مسززهله بززه مفهززوم "قابلی زت اسززتفاده" ی زا
"استفادهپذیري" مربوط مزيشزود .اصزطال کاربرپسزند
اغلززب بززهعنززوان متززرادف قابززلاسززتفاده بززودن مطززر
ميگردد .مفهوم قابلیت استفاده یک سامانه یا نرمافززار،
به بررسي میزان پشتیباني از کزاربران آن سزامانه بزراي
دستیابي به اهداف مشخص به روشي مزؤثر مزيپزردازد
[.]5
تعاریف متعددي از قابلیت استفاده مطر شده است کزه
به تعدادي از آنها اشاره مزيگزردد .سزازمان اسزتاندارد

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.2.5.4

جهاني 1قابلیت استفاده را چنین تعریف ميکند :میززان
استفاده از یک محصول توسط کزاربران مشزخص بزراي
دستیابي به اهداف مشخص همراه با اثربخشي ،کارایي و
رضایت از آن [ .]13بال تر ،)1519( 2معتقد اسزت کزه
اگر کاربران بتوانند در مدت زمان تعیین شزده یزک کزار
مشززخص در سززامانه را انجززام دهنززد ،آن سززامانه بززراي
کاربران داراي قابلیت استفاده است [ .]11رید)1510( 3
قابلیت استفاده را سهولت در یادگیري و استفاده از یک
سامانه تعریف ميکند [ .]12قابلیزت اسزتفاده درواقزع،
کیفیززت تجربززه کززاربر را در اسززتفاده از سززامانههززا،
ون سایتها ،نرم افزارها و محصوالت توصیف ميکند .در
علوم رایانه و تعامل انسزان بزا رایانزه ،قابلیزت اسزتفاده،
ظرافت و شفافیتي را که در تعامل با یک برنامه رایانهاي
یا یک ون سایت ،وجود دارد را مطالعزه مزيکنزد [.]13
درحززاليکززه بسزیاري از مطالعززات و تحقیقززات صززورت
گرفته در حوزه سامانه هاي اطالعزات مکزاني شزهروند-
محور بر جنبههاي فني آنهزا ماننزد طراحزي و توسزعه
نرم افزاري متمرکزشده اند ،حزال ایزن حزوزه تحقیقزاتي
توسعهیافته و بر قابلیت استفاده سامانهها تأکید بیشتري
دارد [ 10 ،19 ،10و  .]16شزواهد نشززان مزيدهززد کززه
کارایي و موفقیت سامانههاي اطالعات مکاني شزهروند-
محور بیشتر از آنکه متأثر از طراحي و توسعه فني آنها
باشند ،تابع کزارایي و نحزوه اسزتفاده از ایزن سزامانههزا
هست [ 11 ،16 ،2و .]15
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موجزود در نواحي ساحلي نوشهر ،طراحي و پیادهسزازي
نمودنززد .در ایززن پززژوهش ،از شززهروندان و گردشززگران
خواسته شد تزا بزا مشزارکت در سزامانه ،آلزودگيهزاي
موجود در ناحیزه سزاحلي نوشزهر ،را گززارش و ثبززت
نمایند [ .]23اندروني و تقزي پزور ( )1356بزه ارزیزابي
ارزش ها در منظر شهري تاریخي خیابان ولیعصر تهزران
با بهرهگیري از سامانه اطالعات مکزاني شزهروند-محزور
پرداختند .هدف این پژوهش اولویتبندي فعالیزتهزاي
مدیریت حفاظت منظر شهري خیابان ،بر اساس نظزرات
شهروندان بر روي نقشه بوده است [.]21
جلوخززاني نیززارکي و همکززاران ( )1356یززک سززامانه
تصمیمگیري مکزاني شزهروند-محزور مبتنزي بزر ون را
بهمنظور ارزیابي کیفیت زندگي شزهري اقشزار مختلزف
جامعه ،طراحي و توسعه دادند .نتایج حاصزل نشزان داد
که این وسیله ابززاري مناسزب بزراي ارزیزابي سزالمند-
پسندي شهر است [ .]22جلوخاني نیزارکي و همکزاران
( )2323در پژوهشي به توسعۀ سامانه اطالعزات مکزاني
شهروند-محور بهمنظور پایش و تحلیزل جزرائم شزهري
پرداختند .ابزارهاي پیاده سازي شزده در سزامانه شزامل
ارسال اطالعات دقی مکاني ،نوع ،تاریخ و سزاعت وقزوع
جرائم ،مشاهدة جرائم گزارش شده و تجزیهوتحلیل ایزن
اطالعات هست .نتایج پژوهش نشان داد که این سزامانه
ابزار مناسبي براي پایش جرائم اسزت و سزبب سزهولت
مشززارکت شززهروندان بززهمنظززور جمززعآوري ،تحلی زل و
تصمیمگیري براي پیشگیري و کنترل جزرائم مزيشزود
[ .]23سزززانتوز 1و همکزززاران ( )2311بزززه بررسزززي،
تجزیهوتحلیل نقش سزامانه اطالعزات مکزاني شزهروند-
محزززور در مزززدیریت آلزززودگي صزززوتي هواپیماهزززا در
فرودگاه هاي شهر پرداختند .نتزایج نشزان داد کزه ایزن
سززامانه کارآمززد اسززت و م زيتوانززد تعززداد بیشززتري از
شهروندان را در فرآیند برنامه ریززي شزهري مزرتبط بزا
آلودگي صوتي هواپیماها درگیر نماید [.]20

Santos

اگرچه مطالعات و تحقیقات گسترده اي بزه جنبزه فنزي
سززامانههززاي اطالعززات مکززاني شززهروند-محززور شززامل
طراحزي و توسزعه پرداختزهانزد ،مطالعزات در خصزوص
ارزیابي قابلیت استفاده این سامانهها محدود بوده اسزت.
براي نمونه ،جلوخاني نیزا رکزي و دیگزران ( )1351بزه
ارزیابي نگرش شهروندان نسبت به سامانههاي اطالعزات
مکاني شزهروند-محزور در منطقزه  0تهزران پرداختنزد.
نتایج نشان داد که  53/0درصزد شزهروندان تمایزل بزه
مشارکت در گزارش مشکالت شهري ،تصمیمگیريهزا و
برنامه ریزيهاي شهري از طری این سزامانههزا رادارنزد
[ .]29هززاکلي و توبززون )2333( 2در مززورد جنبززههززاي
مشارکت عمومي سامانههزاي مشزارکتي بحزث کردنزد.
هدف این پژوهش این بود که نشان دهد چگونه ارزیابي
قابلیت استفاده ميتواند منجر به پیشرفت تحقیقزات در
حوزه سزامانههزاي اطالعزات مکزاني مشزارکتي شزود و
چگونه این تحقیقات مزيتواننزد بزه جنبزههزاي تعامزل
انسان-کامپیوتر از منظر یزک سزامانه اطالعزات مکزاني
قابل استفاده براي عموم ،کمک کنند [ .]10رزوسزکي و
کوت  )2315( 3بزه آزمزایش قابلیزت اسزتفاده سزامانه
اطالعات مکاني شهروند-محزور پرداختنزد .در پزژوهش
ذکرشده آزمایش قابلیت استفاده بزا  33شزرکتکننزده
انجام شد و نتایج نشان داد که سامانههزاي تهیزه نقشزه
ميتوانند براي برنامهریزي مشارکتي مفید باشند و سزن
مشززارکتکننززدگان در صززورت طراح زي صززحیح رابززط
کاربري ،مانعي براي مشارکت ایجاد نميکند [.]20
لو وتساي )2316( 0با اتخاذ سه روش رایزج در ارزیزابي
قابلیززت اسززتفاده ،یعنززي روش مربیگززري ،9مصززاحبه و
مشاهده ،یک سزامانه اطالعزات مکزاني مبتنزي بزر ون
توسعه دادهشده در تایوان را ارزیابي کردند .نتایج نشزان

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
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 -5منطقه موردمطالعه
منطقززززه  0شززززهرداري تهززززران یکززززي از منززززاط
شهري تهران است که در مرکزز ایزن شزهر واقزع اسزت
(شکل ( .))3منطقه  0شامل  0ناحیه و  10محله هست.
از مهمترین محلههاي واقع در این منطقه مزيتزوان بزه
محلززههززاي نصززرت ،کشززاورز ،امیرآبززاد ،یوسززفآبززاد،
بهجت آباد و ساعي اشاره کرد .بافت این منطقه بیشتر از
بخشهاي اداري و تجاري تشکیلشده و به همین جهت
این منطقه از دیرباز بهعنوان یکي از منزاط درآمزدزاي
تهران به حسان ميآید .این منطقه به دلیل واقزعشزدن
در مرکز شهر تهران از یکسو و از سوي دیگزر اسزتقرار
مهمترین کاربريهاي اداري-خدماتي و همچنین وجزود
اقشار مختلف مردم ازنظر سزطح اجتمزاعي -اقتصزادي،
تحصیالت و  ...زمینه مناسبي را براي اجراي طزر هزاي
مشارکتي شهروندان فراهم ميکند [.]25

 -4روش تحقیق
بهمنظور انجام پژوهش ،ابتدا منطقه موردمطالعه تعیزین
و سپ منابع مرتبط بزا سزامانههزاي اطالعزات مکزاني
شهروند-محور ،شاخصها و همچنین روشهاي ارزیزابي
قابلیت استفاده این سامانهها موردبررسزي قزرار گرفزت.
بعد از انجام مطالعزات ،شزاخصهزاي قابلیزت اسزتفاده،
اسززتخراو و روش ارزیززابي آن انتخززان گردیززد .سززپ
آمادهسازي دادهها و طراحي سزامانه گززارش مشزکالت
شهري که همزمزان عمزل پزایش و ثبزت فعالیزتهزاي
کاربران در سامانه را انجام ميدهزد ،صزورت گرفزت .در
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داد که در صفحه اصلي سامانه ،اطالعات اضافي نمزایش
دادهشده است و وجود برخي از اطالعات اضافي ضروري
نیست .بر اساس اصل به حزداقل رسزاندن بزهکزارگیري
حافظهي کاربر ،ساده کردن رابط کاربري تا حزد امکزان
پیشنهاد شد [ .]26منز و مزال چسزکي )2313( 1در
پژوهشي به ارزیابي قابلیت استفاده یک سامانه اطالعات
مکاني مشارکتي در مکانیزابي پارکینز هزاي عمزومي
پرداختند .نتایج نشان داد کزه تفزاوت قابزلتزوجهي در
قابلیت اسزتفاده از سزامانه در بزین مشزارکتکننزدگان
وجززود دارد .قابلیزت اسززتفاده از سززامانه بززراي کززاربران
باتجربه سامانههاي اطالعات مکزاني ،سزطح تحصزیالت
باالتر و تجربه وبگردي بیشتر است [ .]16در این بخش،
به پژوهشهاي صورت گرفته درزمینه طراحي و توسعه
سامانههاي اطالعات مکزاني شزهروند-محزور و ارزیزابي
استفاده پذیري این سامانهها ،پرداخته شد .مسهله مهمي
که اهمیت پژوهش حاضر را بیشازپیش نمایان ميسازد
این است که تاکنون تحقیقي در مزورد ارزیزابي قابلیزت
استفاده سامانههاي اطالعات مکاني شهروند-محور براي
گزززارش مشززکالت شززهري توسززط شززهروندان صززورت
نپذیرفته ،لزذا پزژوهش حاضزر باهزدف ارزیزابي قابلیزت
استفاده این سامانهها در گزارش مشکالت شهري توسط
شهروندان انجام ميپذیرد.
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مرحله بعدي از شهرونداني که بهنزوعي بزا منطقزه  0در
ارتباط بودند دعوتهاي الزم به عمل آمد تا در گززارش
مشکالت شهري از طری سامانه ،مشارکت نمایند .پز
از ثبت فعالیتهاي شهروندان در حین گزارش مشکالت
شهري از طری سامانه (رفتار تعامل انسزان بزا رایانزه)،
شاخص هاي قابلیت استفاده محاسبه و نتایج نهزایي بزه
دسززت آیززد .چززارچون تحقیزز در شززکل ( )2نشززان
دادهشده است.
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 -6واسط کاربری سامانه
همانگونه کزه در شزکل ( )9نمزایش دادهشزده اسزت،
کاربر ابتدا موقعیت و شکل گزارش خود را بر روي نقشه
ترسیم ميکند .بعد از ترسیم عوارض ،بهصورت خودکزار
صفحهي ثبت گزارش به کزاربر نمزایش داده مزيشزود.
کاربر ميتواند مشکل شزهري (شزکل ( ))0را کزه قصزد
گزارشان را دارد ،انتخان نماید .در این صفحه موقعیزت
جغرافیایي عارضه نمایش داده ميشود و قابلیزت تغییزر
روي نقشه را نیز داراست .بزهعزالوه ،کزاربر قزادر اسزت
عک مشکل شهري موردنظر را در سامانه بارگزذاري و
توضیحات خود در مورد مشکل را ثبت کنزد .عزالوه بزر
ثبت گزارش ،همچنین کاربران ميتواننزد گززارشهزاي
ارسززالي خززود را مشززاهده ،حززذف و اصززال (ازلحززا
موقعیت جغرافیایي ،تصویر بارگذاري شده ،نوع مشکل و
توضیحات) کنند .سامانه این امکان را فراهم ميسازد تا
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کاربران گززارش ارسزالي خزود را روي نقشزه مشزاهده،
تصویر بارگزذاري شزده را بررسزي و بزرگنمزایي انجزام
دهند.
در قسمت بعدي ،کزاربر مزيتوانزد کلیزه گززارش هزاي
ارسالشده توسط خود و دیگر کاربران را هم بزهصزورت
لیست (شزکل ( ))0و هزم بزهصزورت کلزي روي نقشزه
مشاهده کنند (شزکل ( .))6الزم بزه ذکزر اسزت کزه بزا
کلیک بر روي هر گززارش در لیسزت ،امکزان مشزاهده
تک تک گزارش ها به طور جزي فراهم ميشود .درنهایت،
در قسززمت آخززر هنگززام خززروو از سززامانه ،شززهروندان
ميتوانند میزان رضایت خود از سامانه را با تعیین امتیاز
بیان کنند .امتیازدهي بزهصزورت سزتارهاي و از  1تزا 9
تعریف شده اسزت کزه در شزکل ( )1نمزایش دادهشزده
است.
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 -7الگ ها
هر فعالیتي که کاربر از بدو ورود به سامانه تزا خزروو از
آن انجام دهد ،بهطور خودکار ثبت و ضبط ميشود .این
کار توسط قابلیت الگین  1ایجادشده در سامانه صورت
ميپذیرد .دلیل استفاده از الگها در پایش فعالیتهزاي
کاربران ،هزینه اجزراي پزایین ،سزرعت و دقزت بیشزتر
Logging

1
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است .بهعالوه ،این روش یک رویکزرد نامحسزوس بزراي
پایش و ثبت فعالیتهاي کاربران فراهم ميکند و نیازي
به استفاده از پرسشزنامههزا یزا مصزاحبههزاي شخصزي
مدیریت شده نیست .هر زمان که کاربر تعاملي با سزامانه
انجام ميدهد ،سامانه بزهطزور مزداوم رکوردهزایي را در
پایگاه داده ثبت مينماید .در شکل ( )5قسمتي از الگ-
هزاي یززک کزاربر و در شززکل ( )13نمزایي از الگهززاي
ذخیره شده در پایگاه داده نمایش دادهشده است .مزیزت
اصلي استفاده از روش پایگزاه داده بزراي ثبزت الگ هزا
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مجتبی رحمانی و همکاران

انجززامشززده در سززامانه ثبززت خواهززد شززد .الگ هززا
دربردارنززده اطالعززات وسززیعي از رویززدادهززا و اتفاقززاتي
هستند که در درون سامانه توسط کاربر رخ داده اسزت.
این اطالعات که نمایانگر فعالیتهاي کاربران در سزامانه
هست ،بسیار کزاربردي بزوده و پایزه و اسزاس محاسزبه
شزززاخصهزززاي قابلیزززت اسزززتفاده سزززامانه اسزززت.

این است که پایگاه داده امکان ساختاربندي ،جسزتجو و
گزززارشگیززري سززریع الگهززا را فززراهم مززيسززازد.
فعالیزتهززاي کزاربران ماننززد بزاز کززردن راهنمزا ،ثبززت
گزارش ،تبدیل نقشه به تصزویر مزاهواره اي و بزالعک ،
خواندن گزارشهاي دیگران و بازبیني گزارشهاي خزود
مانند حذف و اصال همراه با سزاعت ،تزاریخ ،موقعیزت
مکززاني صززفحهنمززایش و همچنززین ترتیززب عملیززات
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شکل  :9قسمتی از الگ های سامانه
] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.2.5.4
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شکل  :11نمایی از الگ های ذخیرهشده در پایگاه داده

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره دوم  تابستان 1400

 -8شاخصهای ارزیابی قابلیت استفاده
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با توجه به مطالعات پیشین ،چهار شزاخص اثربخشزي،1
کارایي ،2یادگیري 3و رضایت 0انتخان و این شزاخصهزا
از فعالیتهاي ذخیرهشده شهروندان در قالزب الگ هزا،
استخراو و محاسبه ميگردند [ .]16شاخص اثربخشزي
نمایانگر آن است که آیا کاربران ميتوانند اهزداف خزود
(یعني فعالیت هاي مرتبط با گزارش مشکالت شهري) را
بززا درجززه بززاالیي از دقززت در سززامانه تکمیززل نماینززد.
بززهمنظززور ارزیززابي میزززان اثربخشززي در یززک سززامانه
اسززتاندارد ،سززازمان اسززتاندارد ب زینالملل زي دو روش را
معرفي مينماید )1( :تعداد فعالیت هایي که کزاربران در
اولین تالش با موفقیت به اتمام رسانیده اند و ( )2تعزداد
توابعي که کاربران در اولین تزالش اسزتفاده نمزوده انزد
[ .]13در پژوهش حاضر ،این شزاخص بزهعنزوان تعزداد
فعالیتهایي که کاربران در اولین تالش بزا موفقیزت بزه
اتمام رسانیده اند ،اندازهگیري ميگردد .ایزن فعالیزتهزا
شامل ترسیم عوارض براي گزارش مشکل ،تغییر نمزاي
پ زمینه (نماي نقشه ،نماي تصویر ماهواره اي و نمزاي
ترکیبي نقشه و تصویر ماهواره اي) ،بررسي گزارش هزاي
دیگر شهروندان (خواندن و بررسي کل گززارش هزا ،بزاز
کززردن تصززاویر ارسززالي شززهروندان و بررسززي آنهززا و
مشاهدهي گزارشهاي ارسالشزده روي نقشزه) ،اصزال
گزارش ارسالشده و غیره هستند [.]16
کارایي یا بهره وري به توانایي سامانه براي انجام وظزایف
و اهداف مختلف با استفاده از صرف حداقل مقدار منابع،
زمان و سزخت افززار ،اشزاره دارد [ 13و  .]21کزار آیزي
یعني هنگاميکه کاربران با طراحي و قابلیت هاي سامانه
آشنا شدند ،تا چه حد ميتواننزد فعالیزت هزاي خزود را
سریع به انجام برسانند [ .]13در ایزن پزژوهش ،کزارایي
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با مجموع زمان صرف شده براي ارسزال اولزین گززارش
توسط شهروندان اندازهگیري ميشود .نیلسزون ()2312
یادگیري را چنین تعریف ميکند :انجزام فعالیزتهزا در
سامانه براي کاربراني که اولین بار با آن روبرو ميشزوند
به چه میززان آسزان اسزت؟ .بزهعبزارتدیگزر ،شزاخص
یادگیري زماني است که یک کزاربر صزرف مزيکنزد تزا
آگاهي الزم را نسبت به قابلیت هزا و اجززاي سزامانه بزه
دست آورد [ .]13شاخص رضزایت بزهعنزوان رهزایي از
احساس ناخوشایند و نگرش مثبت به استفاده از سامانه
تعریفشده است [ .]13رضزایت یعنزي اسزتفاده از یزک
سامانه به چه میزان براي کاربر دلپذیر است [ .]13ایزن
شاخص میزان رضزایت کزاربران از سزامانه مزوردنظر را
نشان ميدهد و در قالب امتیاز به سامانه اختصاص داده
م زيشززود .در شززکل ( )11معیارهززاي ارزیززابي قابلیززت
استفاده نمایش دادهشدهاند.

اسااتداده سااامانههااای اطالعااات مکااانی...

ارزیااابی قابلیاا

مجتبی رحمانی و همکاران

پیاده رو و مسیر دوچرخه ،تعداد  13گزارش را بزه خزود
اختصاص دادند .در رتبههاي بعزدي ،مبلمزان شزهري و
خرابي آسفالت  12گززارش ،سزایر مزوارد  11گززارش،
زبالههاي رهاشده و بوي بد  13گزارش ،مسزائل مربزوط
بززه روشززنایي عمززومي  5گزززارش و همچنززین آلززودگي
صوتي و مشکالت مربزوط بزه تابلوهزاي خیابزانهزا  6و
مشزکالت ایجادشززده توسزط حیوانززات  3گززارش قززرار
دارند ،کزه توسزط شزهروندان بزه ثبزت رسزیده اسزت.
جزئیات مربوط به نوع گزارش ارسالي توسط کاربران در
شکل ( )12نمایش دادهشده است.
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شکل  :12انواع مشکالت گزارششده توسط شهروندان
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درمجموع تعداد  101گزارش ،توسط شهروندان مختلف
در سامانه ثبت شده است .ازنظر نوع مشکل گزارششده،
بیشترین مشکلي که توسط شهروندان گزارششده است
مربوط به ایجاد ترافیک و سد معبر در معزابر منطقزه 0
هست که  03گزارش از  101گززارش ثبزتشزده را بزه
خود اختصزاص داده اسزت .مشزکالت مربزوط بزه آن و
فاضالن و همچنین نشت و ترکیدگي لولهها ،هرکدام بزا
تعززداد  2گزززارش ،کمتززرین مشززکلي بززوده اسززت کززه
شهروندان با آن مواجه شدند .همچنین مشکالت مربوط
به فضاي سبز و پارکها و مشزکالت مربزوط بزه مسزیر
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شکل  :11شاخصهای ارزیابی قابلیت استفاده

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره دوم  تابستان 1400

ميدهزد .بزاالترین میززان اثربخشزي مربزوط بزه کزاربر
شماره 1کزه درمجمزوع  30فعالیزت و کمتزرین میززان
اثربخشززي مربززوط بززه کززاربران شززماره  0و  33کززه
درمجموع  1فعالیت را کامل کردهاند ،هست.

همززانگونززه کززه قززبالً اشززاره شززد ،اثربخشززي تعززداد
فعالیت هایي در نظر گرفته مي شوکه کاربران در اولزین
تالش آن ها را با موفقیت به پایان ميرسانند .جدول ()1
تعداد فعالیت هاي کامل شده توسط کزاربران را نمزایش

جدول  :1تعداد فعالیتهای کاربران در شاخص اثربخشی
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از سوي دیگر ،اطالعات مربوط به فراوانزي فعالیزتهزاي
انجززامشززده توسززط شززهروندان در شززکل ( )13نشززان
داده شده است .مطاب شکل ،فعالیت "ترسیم نقطه ،خط
و پلیگون" درمجموع توسط  90شهروند انجام شزده کزه
بیشترین تعداد اسزتفاده در بزین فعالیزتهزا را داشزته
است؛ به این معني کزه گزینزهي ترسزیم بیشزتر از هزر
فعالیت دیگري در معیار اثربخشي ،توجه کزاربران را بزه

مشاهده تصاویر ارسالی سایر شهروندان؛ پ) تعداد مشاهده گزارشهای ارسالی سایر شهروندان بر روی نقشه؛ ت) تعداد تغییر
نقشه به تصویر ماهوارهای و بالعکس؛ ث) تعداد ترسیم ؛ ج) تعداد ویرایش توصیفی گزارشها
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شکل  :13فراوانی بهکارگیری فعالیتها در شاخص اثربخشی :الف) تعداد مشاهده کل گزارشهای سایر شهروندان؛ ب) تعداد
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خززود جلززب کززرده و سززامانه از ایززن منظززر اثربخشززي
بیشززتري را داشززته اسززت .از طرفززي فعالیززت "ویززرایش
توصززیفي گزززارشهززا" درمجمززوع توسززط  16شززهروند
انجامشده و از این حیث سامانه کمترین میزان اسزتفاده
در میان کاربران و مطاب آن کمترین میززان اثربخشزي
را دارا بوده است.
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اسااتداده سااامانههااای اطالعااات مکااانی...

مجتبی رحمانی و همکاران

جدول  :2مقادیر کمترین ،بیشترین ،میانگین و انحراف معیار تعدادی از فعالیتهای صورت گرفته در سامانه
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کمترین ()Min

بیشترین ()Max

میانگین

انحراف معیار
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همچنین در جدول ( )2اطالعات مربزوط بزه کمتزرین،
بیشترین ،میزانگین و انحزراف معیزار تعزداد فعالیزتهزا
نمایش داده شده اسزت .در مزورد "تعزداد مشزاهده کزل
گزارش هاي سایر شهروندان" کمترین میززان مشزاهده،
عزدد صزفر و بیشززترین تعزداد مشززاهده  0بزوده اسززت،
میانگین مشزاهده بزین کزل شزهروندان  1/16را نشزان
ميدهد .این مسهله به آن معناست که بهطزور میزانگین
هر کاربر  1/16بار مایل به مشاهدهي گزارشهاي دیگزر
شهروندان بوده است که نشاندهندهي اثربخشي پزایین
سامانه در این فعالیت هست و با توجه به انحراف معیزار
 1/33نسززبتاً رفتززار مشززابهي بززین شززهروندان در ایززن
فعالیززت بززه ثبززت رسززیده اسززت .در مززورد "مشززاهدهي
تصاویر ارسالي از سایر شهروندان" تعدادي از شهروندان
تمززایلي بززه بررسززي تصززاویر گزززارششززدهي دیگززران
نداشتهانزد .از طرفزي بیشزترین تعزداد مشزاهده  1بزار،
میانگین  2/22بار و انحراف معیار  2/13به ثبت رسزیده
اسززت .در فعالیززت بعززدي یعنززي "مشززاهده مکززانهززاي
گزارشهاي ارسالي سایر شهروندان بر روي نقشه" مانند
فعالیت هاي قبلزي تعزدادي از شزهروندان گززارشهزاي
دیگران را روي نقشه مشزاهده و بررسزي نکزردهانزد امزا
درعین حال بیشترین بزاري کزه گززارشهزا روي نقشزه
مشاهدهشدهاند  5بار و میانگین  1/33براي کل کزاربران
به ثبت رسیده است .همچنین رفتار کزاربران بزا مقزدار

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.2.5.4

انحراف معیار  1/05نسبتاً مشابه یکدیگر است .در مزورد
تبدیل نقشه به تصویر ماهواره اي ،شهروندان نهایتاً  3بار
نقشه را به تصویر ماهوارهاي و بالعک تبدیل نمودهانزد
و بهطور میانگین هر شخص  3/91از ایزن قابلیزت بهزره
برده است که نشان دهنده ي اثربخشي پایین سزامانه در
این فعالیت هست .همچنین مقدار انحراف معیزار 3/19
نشان ميدهد که در فعالیت مذکور کاربران نسبتاً رفتزار
مشابهي با یکزدیگر از خزود نشزان دادهانزد .در فعالیزت
"ترسیم عوارض" کمتزرین تعزداد ترسزیم  ،3بیشزترین
ترسززیم  1بززار ،میززانگین  2/03و انحززراف معیززار 1/69
هست .مقدار میانگین نشان ميدهد هزر کزاربر بزهطزور
متوسط  2/03بار به ترسیم عوارض پرداختزه اسزت کزه
مزيتزوان آن را میزانگین قابززل قبزولي در نظزر گرفززت.
درنهایت در فعالیت "ویرایش توصیفي دادهها" ،حزداکثر
میزان ویرایش توسط شهروندان  2بار بوده اسزت کزه از
این حیث میانگین بسیار کمي ( )3/39توسزط کزاربران
به ثبت رسیده است که نشاندهندهي اثربخشزي بسزیار
کم سامانه براي این فعالیت هست .میزان انحراف معیزار
مربوط به این فعالیزت در مقایسزه بزا سزایر فعالیزتهزا
داراي کمتززرین مقززدار هسززت کززه حززاکي از تشززابه و
یکنواختي بیشتر رفتارهاي شهروندان در مورداستفاده از
این قابلیت هست.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره دوم  تابستان 1400

در خصوص شاخص کارایي ،درمجموع  96نفزر گززارش
خود را ثبت کرده و  3نفر نیز ثبت گزارشزي در سزامانه
نداشتهاند (جدول .)3
مطاب جدول ( ،)2کمترین مقدار زمان صرف شده براي
ثبت اولین گزارش  11ثانیه و بیشترین زمزان  60ثانیزه
بوده است .همچنین طب محاسبات انجام شزده ،مقزدار
میانگین زمان ارسال گززارش 35/50 ،ثانیزه هسزت کزه
ازاینبین  21نفر ( 05درصزد) بزاالي مقزدار میزانگین و
 25نفر ( 91درصد) کمتر از مقدار میانگین زمان صزرف
ارسال گزارش کردهاند .الزم به ذکر است که این مقزدار
زمانها ،زماني هستند که شهروندان با هر سني ،میززان

جدول  : 3میزان زمان صرف شده توسط کاربران در ارسال اولین گزارش (واحد زمان ثانیه هست)
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در مورد مشکالت با موفقیت ثبت کردهاند .شزکل ()10
بازه هاي زماني ذکرشده و همچنین تعداد شزهروندان را
نمایش ميدهد.

از میان  96نفري که موف به ارسزال گززارششزدهانزد،
درمجموع  0نفر از  3تا  16ثانیه 16 ،نفزر از  16تزا 30
ثانیه 15 ،نفر از  30تزا  91ثانیزه 10 ،نفزر از  91تزا 01
ثانیه و درنهایت  2نفر از  01تا  69ثانیه گزارش خزود را
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تحصیالت ،آشنایي بزا سزامانههزاي اطالعزات مکزاني و
همچنین میزان استفاده از تلفن همراه ،مشکالت شهري
را گزارش نمودهاند و ممکن است شهروندان هزیچگونزه
آشنایي با سامانههاي مکانمبنا و برنامزههزاي مشزارکت
عمومي نداشته باشند .لذا زماني که صرف مزيکننزد تزا
یک گزارش را ارسال کنند از انتخزان یکزي از عزوارض
نقطهاي ،خطي و پلیگوني تا ترسیم یک عارضه ،بررسزي
ترسیم خود ،اصال ترسیم ،مطالعه موارد مربوط به نزوع
گزارش که  13مورد هسزت ،گزرفتن عکز  ،بررسزي و
آپلود عک  ،ارائزه توضزیحات و ارسزال نهزایي ،ممکزن
است طوالني شود.

ارزیااابی قابلیاا

اسااتداده سااامانههااای اطالعااات مکااانی...

مجتبی رحمانی و همکاران
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شاخص کارایي ،اولین گزارشي که کاربر ثبت ميکنزد را
در نظر مزيگیزرد و بزه همزین دلیزل مقزدار میزانگین
محاسززبهشززده ( )35/50م زيتوانززد بززراي ایززن شززاخص
مناسزززب باشزززد .از طرفزززي مقزززدار انحزززراف معیزززار
نشان دهندهي عدم تشابه رفتزاري کزاربران بزراي ثبزت
اولین گزارش به لحا زماني هسزت کزه مزيتوانزد بزه
ویژگ زيهززا و مشخصززات کززاربران مربززوط باشززد یعنززي
کاربري که سطح تحصیالت باال ،آشنایي با برنامزههزاي
موبایل مکاني و همچنین میزان باالي اسزتفاده از تلفزن
همراه داشته باشد ممکن است طي زمان کمتري اولزین
گزارش را ارسال کند و فردي که ویژگيهزاي مزذکور را
نداشته باشد ممکن است زمان بیشزتري جهزت ارسزال
گزارش صرف کند.
نتایج بهدستآمده نشان مزيدهزد کزه درمجمزوع اکثزر
کاربران سعي در یادگیري سامانه دارند که ایزن مسزهله
نشاندهنده این اسزت کزه بزراي شزهروندان یزادگرفتن
بخشهاي مختلف برنامه جهت ثبت گززارش از اهمیزت
بسزایي برخوردار است و سعي در یادگیري قبل از انجام
کارهاي موردنظر و ثبت گزارش دارند.
در جدول ( )0میزان زمان صرف شده توسط هزر کزاربر
بهمنظور مطالعه راهنماي سامانه نشان دادهشزده اسزت.
مطاب جدول( ،)2کمترین میزان استفاده از راهنما عدد
صفر (عدم مطالعه راهنما) و بیشترین میزان زمان صرف
شده  00ثانیزه هسزت .همچنزین میزانگین اسزتفاده از
راهنما توسط شهروندان  16/59ثانیه ثبتشده است که
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ميتوان آن را میانگین مناسبي براي مطالعه راهنمزا در
نظر گرفت .بنابراین ميتوان در نظر گرفت که به لحزا
شاخص یادگیري ،سامانه مزوردنظر از قابلیزت اسزتفاده
خوبي ،با توجه به اقشزار مختلزف شزهروندان برخزوردار
هست .مقزدار انحزراف معیزار ( )13/55نشزاندهنزدهي
رفتارهاي متفاوت و گوناگون شزهروندان بزراي مطالعزه
راهنما به لحا زماني است یعنزي کزاربران مختلزف بزا
مشخصات گوناگون ،رفتارهاي متفزاوتي از خزود نشزان
دادهاند .با توجه به ویژگيهاي مختلزف کزاربران اعزم از
تحصیالت ،آشنایي بزا سزامانههزاي اطالعزات مکزاني و
میزان استفاده از تلفن همراه و بزا در نظزر گزرفتن ایزن
نکته که ممکن است بسیاري از کاربران براي بزار اول از
چنین سامانههایي اسزتفاده کننزد ،رفتارهزاي متفزاوت
آنها در یادگیري طبیعي به نظر ميرسد.
همچنین میزان استفاده از راهنما توسط شزهروندان در
شکل ( )19نشان دادهشده است .همانطور که در شکل
مشززخص اسززت  21نفززر از  3تززا  13ثانیززه از راهنمززاي
سامانه استفاده کرده اند .همچنین  23نفزر از  13تزا 20
ثانیه 13 ،نفر از  20تزا  35ثانیزه و  0نفزر از  35تزا 92
ثانیززه بززه مطالعززهي راهنمززاي موجززود در سززامانه
پرداخته اند .الزم به ذکر است در این نمزودار منظزور از
عدد صفر همان کاربراني هستند که از راهنمزا اسزتفاده
نکردهاند.
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شکل  :14تفکیک شهروندان به لحاظ بازه زمانی شاخص کار آیی
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جدول  : 4میزان زمان صرف شده توسط شهروندان برای آشنایی با سامانه در قسمت راهنما
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درنهایت ،در خصوص شاخص رضایت ،جدول ( )9امتیاز
تعیینشده توسط هر کاربر را نمزایش مزيدهزد .امتیزاز
موردنظر از  1تا  9هست .مطزاب جزدول ( ،)2کمتزرین
میزان رضایت از سامانه امتیاز  ،1بیشزترین امتیزاز 9 ،و
همچنین میانگین  3/59توسط شهروندان ثبت شده و از
این حیث میانگین بسیار مناسبي تلقي ميشزود کزه بزا
توجه بزه مقزدار انحزراف از میزانگین ( ،)1/2رفتارهزاي
شهروندان از تشابه و یکنواختي تقریباً بزاالیي برخزوردار
بوده است و حاکي از اتفاقنظزر اکثریزت شزهروندان در
ثبت امتیازات باال بهمنظور بیان میزان رضایت از سامانه
ثبت گزارش مشکالت شهري هست.
در شکل ( )10نمودار فراواني تعزداد افزراد بزه تفکیزک
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امتیازات آنها نمایش داده شده است .همان طور کزه در
شکل مشخص است ،تعزداد افزرادي کزه امتیزاز بسزیار
پززایین یعنززي عززدد 1بززه سززامانه دادهانززد ،تنهززا  2نفززر
ميباشند .همچنین امتیاز  0 ،2نفزر ،امتیزاز 6 ،3نفزر و
امتیازهاي باالتر یعني رضایت باال ،در امتیاز  5 ،0نفزر و
در امتیاز  23 ،9نفر بودهاند .ایزن امزر حزاکي از میززان
رضایت باال از سامانه طراحيشده هست که نشاندهنده
این است که استفاده از سامانه گزارش مشکالت شهري
براي شهروندان رضایتبخش بوده است .همانطزور کزه
ذکر شد ،میانگین امتیازات به سامانه 3/59 ،هست و در
بین  03نفر امتیاز باالیي محسون ميشزود 01 .درصزد
افرادي که امتیاز خود را ثبت کرده انزد امتیزازي بزاالي

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.2.5.4

شکل  :15بازههای زمانی استفاده از راهنما توسط شهروندان
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این تحقی بزا نتزایج حاصزل از پزژوهش منز و مزال
چسکي ( )2313که اکثر کاربران امتیاز باالتر از  2را بزه
سامانه اطالعات مکاني مشارکتي اختصاص داده بودنزد،
سازگاري دارد.

میانگین دادهانزد و  32درصزد افزراد نیزز پزایین مقزدار
میانگین امتیاز دادهاند .با یک نتیجهگیري کلي ميتزوان
میزان رضایت شهروندان از سزامانه را قابزلقبزول تلقزي
کرد .نتایج حاصل از ارزیابي شزاخص رضزایتمنزدي در

جدول  :5جدول امتیازات رضایت بخشی از سامانه
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شکل  :16میزان رضایت شهروندان از سامانه

 -11نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوهش حاضر باهدف ارزیزابي میززان قابلیزت اسزتفاده
سامانه اطالعات مکاني شهروند-محور در حل مشزکالت
شهري صورت گرفت .با توجه به مطالعات پیشین ،چهار
شززاخص اسززتفادهپززذیري شززامل اثربخشززي ،کززارایي،
یادگیري و رضایت انتخان گردیدند .این شاخص هزا بزر
اساس فعالیت هزاي کزاربران در سزامانه انزدازهگیزري و
محاسبه گردیدند .روش الگهاي کامپیوتري بزه منظزور
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ثبززت فعالیزتهززا و عملیزات انجززامشززده شززهروندان در
سامانه ،مورداستفاده قرار گرفت .طب تحلیزل شزاخص
اثربخشي ،مشخص شد که از بین فعالیتهزاي موجزود،
بیشترت تعزداد فعالیزت توسزط شزهروندان مربزوط بزه
"ترسیم عوارض" است .بهعبارتدیگزر ،سزامانه از حیزث
تعداد فعالیتهاي انجام شده ،بیشزترین اثربخشزي را در
ترسیم عوارض مکاني بزراي شزهروندان دارد .همچنزین
فعالیت" ویرایش توصزیفي گززارش هزا" داراي کمتزرین
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میزان استفاده در میان شهروندان و مطاب آن کمتزرین
میزان اثربخشي را دارا بزود .در مزورد شزاخص کزارایي
سامانه ،شهروندان زمان نسزبتاً مناسزبي را بزراي ثبزت
اولین گزارش خود در سامانه صرف کردند .در خصزوص
شززاخص یززادگیري ،شززهروندان زمززان زیززادي را صززرف
مطالعه راهنما ننموده انزد .اگرچزه زمزان زیزادي صزرف
یادگیري نشده است ،ولزي درمجمزوع اکثزر شزهروندان
سعي در یادگیري سامانه داشته اند.این امر نشان دهنزده
این است کزه بزراي شزهروندان یزادگرفتن بخزش هزاي
مختلف سامانه جهت ثبزت گززارش از اهمیزت بسززایي
برخوردار است ولي تمایل زیادي براي صرف وقت زیزاد
در بخزززش یزززادگیري را ندارنزززد .درنهایزززت امتیزززاز
رضایت مندي شهروندان از سامانهي مذکور عدد بزاالیي
تعیین شد.
یکي از محدودیت هاي مهم این پژوهش عدم دسترسزي
برخي از شهروندان مسهولیت پذیر به تلفنهاي همزراه و
یا عدم امکان نصب برنامه در تلفن هزاي همزراه هسزت.
این مشکل ميتواند زمینهساز تبعیض بین شهروندان در
مشارکت و حل مشکالت شهري گزردد .شزهروندي کزه
مسهولیت پذیر بزوده و تمایزل بزه مشزارکت در گززارش
مشکالت شهري دارد ،ممکن است با عدم دسترسي بزه
1
تلفن همراه مجهز بزه سیسزتم موقعیزتیزان جهزاني ،
امکان مشارکت را نداشته باشد .از دیگر محدودیت هزاي
مهم این پژوهش عدم آشنایي و درک یکسان شهروندان
از ابزارهاي سامانه هست .با توجه به اینکه شهروندان بزا
سنین ،سطح سواد ،دانش ،تجربه ،فرهن و دیدگاه هاي
متفاوت کزاربران اصزلي سزامانههزاي اطالعزات مکزاني
شهروند-محور هستند ،بنابراین ممکن است اسزتفاده از
این سامانههزا توسزط برخزي شزهروندان سزاده و بزراي
برخي دشوار باشد .لذا این امر ممکن است نتایج تحقی
را تحتالشعاع قرار دهزد .همچنزین مزيتزوان بزه عزدم
انگیزه و عدم فرهن سازي مناسب بزراي فعالیزت هزاي

مشارکتي و استفاده از سامانهها در حل مشکالت شهري
به عنوان محدودیت دیگر اشاره نمزود .ایزن امزر نیزز بزر
شاخصهاي قابلیت استفاده تأثیرگذار خواهد بود.
به دلیل اهمیت روزافزون سامانههاي شهروند-محزور در
حل مسائل مختلف شزهري پیشزنهاد مزيشزود کزه در
مطالعات آتي براي ارزیزابي قابلیزت اسزتفاده بزهمنظزور
کززاوش بیشززتر در رفتززار شززهروندان ،از شززاخصهززاي
بیشتري استفاده گردد .شاخص هزایي همچزون قابلیزت
اطمینان ،به خزاطر سزپردن ،طراحزي بصزري ،سزهولت
استفاده ،خطاها ،تعامزل ،بحزث و پشزتیباني از مزذاکره،
درک ابزارها و انتقال پیامدهاي تصزمیم گیزري و غیزره.
همچنین عالوه بر شاخصها ،روشهاي دیگري نیز براي
ارزیابي قابلیت استفاده سزامانههزا پیشزنهاد مزيگزردد.
روش هایي چون فکر کردن بزا صزداي بلنزد ( کزاربر در
هنگام تعامل با رابط کاربري موظف اسزت فکزر خزود را
بیان کند) ،ضبط صدا و تصویر ،پایش چشم ،2مصزاحبه
با کاربران در مورد سامانه و غیره ميتواننزد در ارزیزابي
قابلیت استفاده بکار گرفتزه شزوند .بزا توجزه بزه اینکزه
فرهن شهرها و منزاط مختلزف بزا یکزدیگر متفزاوت
است ،قابلیزت اسزتفادهي سزامانههزا نیزز ممکزن اسزت
متفاوت باشد .لذا پیشنهاد ميگزردد مطالعزات آتزي بزه
ارزیابي شاخصها در مناط مختلزف و شزهرهاي دیگزر
نیز بپردازند .پیشنهاد دیگري که مطر ميگردد مربوط
به بررسي و ارزیابي ارتباط میزان انگیززه شزهروندان در
گزارش مشکالت شهري و شاخص هاي قابلیت اسزتفاده
هست .بدیهي است که هر چه شهروندان انگیزه باالتري
در گزارش مشکالت شهري داشته باشند (مثالً مشکالت
شهري مربوط به محل زندگي آن ها باشد) ،یقیناً زمان و
تالش بیشتري را صرف تولید داده هاي مکزاني مربوطزه
خواهند نمود .این امر منجر به افزایش قابلیزت اسزتفاده
از سامانه در گزارش مشکالت شهري خواهد شد.
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Abstract

A wide range of problems and needs of urban society in different areas are spatial in nature and vary from one
place to another throughout the city. Since the citizens are better aware of their living environment and its
problems than any other person, so the participation of citizens in reporting urban problems is very important.
Citizen-centered or participatory spatial information systems provide a practical and effective platform for the
citizens’ participation in solving urban problems. In order for these systems to be accepted by the urban
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community, they must have a high level of usability. Therefore, the present study seeks to design and develop a
citizen-centered spatial information system to report the urban problems and also evaluate the usability (four
parameters of effectiveness, efficiency, learnability and satisfaction) of the system in District 6 of Tehran. In
terms of effectiveness, the system had the highest (36) and lowest (1) effectiveness in the number of "drawing on

map" and "descriptive editing of reports" activities, respectively. Regarding the efficiency, the minimum amount
of time spent to complete the first report was 11 seconds and the maximum was 76 seconds, which shows the
relatively good performance of the system. The results show that in general, most users try to learn the system.
Regarding the learning parameter, the obtained results indicate that the lowest amount of time spent on using
the guidelines is zero (not studying the guidelines) and the highest amount is 46 seconds. Besides, the average
time of using the guidelines by the citizens is 17.95 seconds which is a good one. Finally, regarding the
satisfaction index, the average score assigned to the system (3.95 out of 5) indicates the highest amount of
satisfaction.
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