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چکيده
امروزه يکي از تئوري هاي جديد شهري مورد توجه سياستمدران علوم 
مي  شهرها  سطح  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  از  استفاده  شهري 
و  اطالعات  فناوري  سنجش  بر  تحليلي  هدف  با  حاضر  پژوهش  باشد. 
ارتباطات و نقش آن در تحقق مشاركت اجتماعي و توانمندسازي مديريت 
شهري است، نوع تحقيق كاربردي- توسعه اي و روش مطالعه اسنادي و 
پيمايشي است. كه جهت گردآوري اطالعات از پرسشنامه و جهت تجزيه 
آماري  استفاده شده است. جامعه   SPSS افزار  نرم  از  داده ها  و تحليل 
پژوهش جهت سنجش فاوا از ساكنان منطقه 6 شهر اصفهان، با استفاده 
از فرمول كوكران 322 نفر برآورد گرديد و نهايتَا حدود 400 پرسشنامه از 
شهروندان و سازمانها تهيه شده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد. 
با  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  مظاهر  پذيرش  و  اطالعاتي  سواد  بين 
عنايت به Sig =0/001رابطه معنا داري وجود دارد. دسترسي به امکانات 
فاوا در محل كار در سطحي مناسب ولي در محل سکونت چندان مطلوب 
نيست و شهروندان براي انجام امور روزمره بيشتر با مراجعات حضوري 
رساني  خدمات  از  شهروندان  رضايت  ميزان  چه  هر  دهند.  مي  انجام 
مديران شهري بيشتر باشد ميزان مشاركت شهروندان در مديريت شهري 
افزايش مي يابد، با عنايت به Sig=0/000 بين ميزان استفاده از فناوري 
مديريت شهري  در  مشاركت شهروندان  و سطح  ارتباطات  و  اطالعات 
رابطه معناداري وجود دارد. بين ميزان مشاركت اجتماعي و توانمندسازي 
مديريت شهري رابطه وجود دارد، كه در خاتمه پيشنهاداتي براي توسعه 

اين فناوري در جوامع شهري ارايه شده است. 
واژگان کليدي: فناوري اطالعات و ارتباطات*  ، مشاركت اجتماعي و  

توانمند سازي مديريت شهري. 

 Information and Communication Technology   )فناوري  اطالعات و ارتباطات= فاوا (*

Analytical Assessment of ICT and Its Role in 
Realization of Social Participation and Empow-
erment of Urban Management: the Case Study 
of Isfahan - District 6 

Nowadays, one of new urban theories which attention of urban sci-
ences politicians is the use of ICT in the cities, the current paper at-
tempts to examine Assessment of ICT and Its Role in Realization oF 
Social Participation and Empowerment of Urban Management: the 
Case Study of Isfahan - District 6. The research method is applied-
developmental and the study method is survey-documental. To collect 
data, questionnaires were used and SPSS was used for analyzing data. 
The samples were selected from residents of Isfahan’s central district 
and its size was estimated by Cochran method and ultimately ques-
tionnaires were provided from citizens and institutes. Findings show 
that: there is meaningful relationship between Information literacy and 
acceptance of ICT symbol (sig=0/001). Accesses to ICT facilities are 
in a good level in working places but not in living ones and citizens 
have to go out to do own routine affairs. The more satisfaction of citi-
zens whit services of urban managers, the more citizens Participation 
in urban Management (sig=0/001). There is meaningful relationship 
between the level of using ICT and the level citizens Participation Ur-
ban Management (sig=0/000). There is a relationship between Social 
Participation and Empowerment of Urban Management (coefficient 
correlation 0/42). At least some proposals put forward to development 
this technology in urban society. 
Key words: information and communication technology, Social Par-
ticipation and empowerment of urban management.
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1- مقدمه
1-1- طرح مساله

غالب  فناوري  واقع  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري 
از   .)25 1383، ص  )هافکين،  است  جديد  هزاره  در 
آنجا كه عصر دانايي و بحث تعليم و تربيت در تمامي 
دوره ها، بحث اساسي جوامع بوده و در قرون اخير، 
خود  براي  مختلف  هاي  گفتمان  در  خاصي  جايگاه 
باز كرده است )محمدي و عليزاده اصل، 1389، ص 
43(. بنابراين بايد از فناوري اطالعات و ارتباطات در 
آگاهي  در خصوص  شهري  ريزي  برنامه  و  مديريت 
اجتماعي  محروميت  زدودن  و  شهروندان  آموزش  و 
بهره جست )chigona and others, 2009: 1( زيرا 
مسائل و مشکالت مديريت شهري با افزايش آگاهي 
مديران  كه  بطوري  دارد؛  معکوس  رابطۀ  شهروندان 
شهري، باال بودن سطح يادگيري و آموزش شهروندي 
را، هم از جهت بهبود، سهولت و روان شدن مديريت 
كالن شهرها و هم از نظر جلب مشاركت شهروندان 
از  سازي  تصميم  و  گيري  تصميم  فرآيندهاي  در 
 Henderson,( عوامل غيرقابل چشم پوشي مي دانند
2004:13( و اينکه چگونه به كارگيري تکنولوژيهاي 
افزايش  باعث  و  دگرگون  را  شهرها  وجهه  نوين 
اختيارات شهروندان از طريق دسترسي به اطالعات، 
و  تجارت  با  دولتي  سازمانهاي  ميان  ارتباط  بهبود 
دولتي،  كارهاي  در  و شفافيت  افزايش دقت  صنعت، 
رشد درآمدهاي دولتي و كاهش هزينه هاي آن، ايجاد 
احساس بهتر در مشاركت اجتماعي و مديريت شهري، 
نقش آن در برنامه ريزي ها، همچنين ارتقاي كارآيي 

سيستم هاي اقتصادي و غيره مي شود. 

1-2-اهميت و ضرورت تحقيق
مشاركت  با  پايدار  گيريهاي  تصميم  حاضر  قرن  در 
هاي شهروندان امکانپذير است؛ چون امروزه جمعيت 
و نيازهاي شهري افزايش پيدا كرده و فاوا هم يکي 
از خواسته هاي اصلي مديران و شهروندان در عرضه 
شهري  خدمات  دادن  قرار  استفاده  مورد  و  كردن 
است كه ادرات ديجيتالي جايگزين ادارات سنتي مي 

را  بيشتر خدمات خود  ها  و دستگاه  سازمانها  و  شود 
ارائه مي دهند،  به مشتريان خود  به صورت مجازي 
مشاركت  تحقق  شهري  مديريت  در  كار  مهمترين 
معني دار شهروندان و دستيابي شهروندان به فاوا مي 
بنابراين   .(Martinez Lopez, 2007: 223) باشد 
اطالعات و اطالع رساني از مهمترين ابزار استراتژيک 
مديريت اثربخش و كارآمد تمامي سازمانهاي دولتي و 
خصوصي محسوب مي گردند )نژاد جوادي پور، 1387، 
ص 44(. بنابراين از اهداف برجسته و مهم در كاربري 
فاوا در جوامع، ساده سازي و آسان كردن فرآيندهاي 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و بهره گيري از تأثير 
مثبت آن در خدمت رساني است )طيراني راد، 1387، 
ص 68(. در اين خصوص چنانکه شهر به مثابه يک 
سازمان قلمداد گردد، الزم است كه در رأس آن و به 
منظور اداره امور شهر از فني استفاده گردد كه همان 
مديريت شهري است؛ شهر به عنوان يک منبع توسعه 
مطرح است و جايگاه مديريت شهري در روند توسعه 
شهر و بهبود سکونتگاه هاي شهري نقش بسيار مهم 
و تعين كننده دارد. بنابراين ضروري به نظر مي رسد 
كه ديگر نمي توان با تاكيد شيوه هاي سنتي به ادراه 
شهرها بطور عام و كالنشهرها بطور خاص پرداخت؛ و 
بايد از فاوا به عنوان اهرم تعادل و عصاي دست مديران 
آنچه  به  باتوجه  بهره جست.  ريزان شهري  برنامه  و 
اعم و كالنشهرها  بطور  امروزه شهرها  كه گفته شد 
بطور خاص با مسائل و مشکالتي نظير آلودگي هوا، 
افزايش فشار بر  انتظار،  ترافيک، صف هاي طوالني 
زيرساخت ها، تصادفات، ناامني و غيره مواجه هستند، 
كه كالنشهر اصفهان از اين قاعده مستثني نيست، و 
نوساز  مناطق  از  اصفهان  شهر   6 منطقه  كه  آنجا  از 
احداث  خصوص  در  شهري  مديريت  نقش  كه  بوده 
اين  از  شهروندان  بکارگيري  بواسطه  ها  زيرساخت 
فناوري مي تواند عصاي دست مديران شهري شده 
به  مکاني  و  زماني  هاي  محدويت  بدون  بتوانند  تا 
بهينه  استفاده  ولي  نمايند،  خدمات  ارائه  شهروندان 
و  ها  زيرساخت  به  دسترسي  نيازمند  فناوري  اين  از 
ابزارهاي ICT است كه هنوز چنين امري در مناطق 
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شهري بطور كامل تحقق نيافته است بنابراين نيازمند 
در  از مشکالت  آگاهي  راستاي  در  مطالعه  و  بررسي 
اي  مطالعه  تاكنون  كه  است  فناوري  اين  از  استفاده 
لذا  نگرفته است،  در منطقه 6 شهر اصفهان صورت 

پرداختن به اين مسئله امري ضروري است. 

1-3- اهداف تحقيق
- ميزان بکارگيري فاوا در سطح شهر اصفهان و نقش 

آن در مشاركت اجتماعي و مديريت كارآمد شهري؛
و  شهري  مديريت  در  شهروندان  مشاركت  ميزان   -

نقش بکار گيري فاوا در توانمندسازي آن؛ 
جهت  فاوا   از  گيري  بهره  براي  پيشنهادات  ارائه   -
تحقق مشاركت شهروندان و مديريت توانمند شهري.

1-4- متغيرهاي پژوهش: به لحاظ نظري جهت تبين 
مديريت  و  اجتماعي  مشاركت  تحقق  در  فاوا  اثرات 
مي  خالصه  زير  صورت  به  متغيرها  كارآمد،  شهري 
آزمون  به صورت تجربي  بين متغيرها  روابط  تا  شود 

گردند. 
ارتباطات، سواد  و  اطالعات  فناوري  - متغير مستقل: 
به  دسترسي  و  خدمات  از  رضايت  ميزان  اطالعاتي، 

 .ICT امکانات
مظاهر  پذيرش  حضوري،  مراجعات  وابسته:  متغير   -
مديريت  توانمندسازي  و  اجتماعي  مشاركت  فاوا، 

شهري. 

1-5- فرضيه هاي تحقيق
-  بين سطح سواد اطالعاتي افراد و پذيرش مظاهر 

فاوا رابطه وجود دارد. 
در  فاوا  امکانات  به  دسترسي  ميزان  سازي  فراهم   -
محل سکونت يا كار موجب كاهش ميزان مراجعات 
حضوري جهت انجام امور شخصي و اداري مي گردد.

افراد از خدمات رساني فاوا  - هر چه ميزان رضايت 
نيز  خدمات  اين  از  استفاده  به  گرايش  باشد  بيشتر 

بيشتر خواهد بود. 
-  بين ميزان بکار گيري فناوري اطالعات و ارتباطات 

و مشاركت اجتماعي رابطه وجود دارد.
توانمندسازي  و  اجتماعي  مشاركت  ميزان  بين   -

مديريت شهري رابطه وجود دارد. 

1-6- روش شناسي تحقيق
تحقيق،  سوال  شدن  مطرح  از  پس  پژوهش  اين  در 
انجام شد.  تحقيق  موضوع  درباره  مقدماتي  مطالعات 
 - نظري  ماهيت  لحاظ  به  موضوع،  انتخاب  از  پس 
كاربردي مسئله؛ مباحث از دو روش مطالعات ميداني 
ميداني  مطالعات  براي  و  شده  استفاده  اسنادي  و 
و  توزيع  اصفهان  شهر    6 منطقه  در  ها  پرسشنامه 
شامل  حاضر،  پژوهش  آماري  جامعه  گرديد.  تکميل 
112581 نفر مي باشد (www.isfahan.ir) و براي 
محاسبه نمونه از فرمول كوكران با خطاي استاندارد 
شده  استفاده  درصد   95 اطمينان  سطح  و  درصد   5
است )حافظ نيا، 1383، ص 140(. از آنجا كه امکان 
مطالعه همه ساكنان امکان پذير نبود لذا حجم نمونه 
322 نفر برآورد گرديد، ولي براي روايي بيشتر به 400 
در  نظر  مورد  گيري  نمونه  يافت.  افزايش  پرسشنامه 
اين پژوهش به صورت تصادفي است. در اين بررسي 
 SPSS افزار  نرم  از  ها  داده  تحليل  و  تجزيه  براي 
چنين  انجام  است  ذكر  به  الزم  است.  شده  استفاده 

پژوهشي نيازمند ديدي كلي نگر است.

 ،1383 نيا،  حافظ  ماخذ:  كوكران؛  فرمول   .1 فرمول 
ص 140.

 

٤ 

 

  .140، ص 1383حافظ نيا، : ماخذ؛ انفرمول كوكر. 1فرمول 

  
  
 13در حال حاضر داراي شهر اصفهان  اساس تقسيمات شهري بر: معرفي اجمالي محدوده مورد مطالعه -1-7

محدوده مورد مطالعه ). سايت آمار ايران( نفر است 1583609جمعيت اين شهر  1385منطقه شهري و طبق سرشماري سال 
 بوده است نفر جمعيت 112581داراي  1385، كه در سال باشديم فهانشهر اص 6در اين پژوهش منطقه 

)www.isfahan.ir .( دهد يمحدوده مورد مطالعه پژوهش را نشان م 1نقشه .  
  

  
  
  قيتحق ينظر يمبانادبيات و  -2

 از دانش توليد فرآيند اما .است انكارناپذير پايدار توسعه به دستيابي براي دانش بر مبتني جامعه سمت به حركت لزوم امروزه
 مناسب بستري نيازمند فرآيند اين كه چرا؛ نيست امكان پذير مطمئن اطالعاتي و ارتباطي ساخت زير ايجاد بدون داده

 فناوري اين. دارد برعهده را وظيفه اي چنين) ICT(ارتباطات  و اطالعات فناوري .است اطالعات شبكه اي تبادل جهت
 يكي الكترونيك شهر .است پايدار توسعه رهيافت و فناوريهاي ديگر نمو و رشد زيرساخت نگهداري و گسترش ايجاد، ابزار
 شهر. است شهري خدمات دادن قرار استفاده مورد و كردن عرضه در شهروندان و شهري مديران هايخاستگاه از

 خصوصي بخش سازمانهاي و دولتي سرويسهاي و خدمات شامل وندانشهر امور اداره كه شهري است عبارت الكترونيك

براساس  مطالعه:  مورد  محدوده  اجمالي  معرفي   -7-1
تقسيمات شهري شهر اصفهان  در حال حاضر داراي 
 1385 سال  سرشماري  طبق  و  شهري  منطقه   13
آمار  )سايت  است  نفر   1583609 شهر  اين  جمعيت 
ايران(. محدوده مورد مطالعه در اين پژوهش منطقه 
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6 شهر اصفهان مي باشد، كه در سال 1385 داراي 
www.isfahan.) است  بوده  جمعيت  نفر   112581
ir). نقشه 1 محدوده مورد مطالعه پژوهش را نشان 

مي دهد. 

2- ادبيات و مباني نظري تحقيق
امروزه لزوم حركت به سمت جامعه مبتني بر دانش 
اما  است.  انکارناپذير  پايدار  توسعه  به  دستيابي  براي 
ساخت  زير  ايجاد  بدون  داده  از  دانش  توليد  فرآيند 
ارتباطي و اطالعاتي مطمئن امکان پذير نيست؛ چرا 
تبادل  جهت  مناسب  بستري  نيازمند  فرآيند  اين  كه 
شبکه اي اطالعات است. فناوري اطالعات و ارتباطات 
)ICT( چنين وظيفه اي را برعهده دارد. اين فناوري 
و  رشد  زيرساخت  نگهداري  و  گسترش  ايجاد،  ابزار 
است.  پايدار  توسعه  رهيافت  و  ديگر  فناوريهاي  نمو 
شهر الکترونيک يکي از خاستگاه هاي مديران شهري 
قرار  استفاده  مورد  و  كردن  عرضه  در  شهروندان  و 
عبارت  الکترونيک  شهر  است.  خدمات شهري  دادن 
است شهري كه اداره امور شهروندان شامل خدمات 
خصوصي  بخش  سازمانهاي  و  دولتي  سرويسهاي  و 
به صورت بر خط و شبانه روزي، در هفت روز هفته 
با كيفيت و ضريب ايمني باال با استفاده از ابزارهاي 
فناوري اطالعات و ارتباطات و كاربردهاي آن انجام 
مي شود. به عبارتي در شهر الکترونيکي تمام خدمات 

مورد نياز ساكنان از طريق شبکه هاي اطالع رساني 
تامين مي شود. به اين ترتيب ديگر نيازي به حركت 
فيزيکي شهروندان براي دسترسي به خدمات دولت و 
الکترونيکي  شهر  اين  در  نيست.  نهادهاي خصوصي 
فيزيکي مي شوند  ادارات  ادارات ديجيتالي جايگزين 
)حضرتي ليالن و خديوي، 1389، ص 136(. ادندال1 
)2003( شهر الکترونيک را شهري كه در آن بر روي 
و  اطالعات  فناوري  توسط  شده  خلق  هاي  فرصت 
اثرگذاري  و  موفقيت  افزايش  منظور  به  ارتباطات، 
بيشتر سرمايه گذاري شده، تعريف مي كند. كوهن2  
)2001( شهر الکترونيک را شهري كه داراي ارتباطات 
فناوري  بخش  طرف  از  كه  اي  شبکه  و  مخابراتي 
اطالعات براي انجام تبادل اطالعات كنترل مي شود، 
تعريف مي كند و كوكلليز3 )2001( شهر ديجيتال را 
ارتباطي هماهنگ و برپايه شبکه براي انجام وظايف 
معمولي ساكنين به روش الکترونيکي كه پيش از اين 
در مدل شهر معمولي توسط خود اشخاص انجام مي 

شد تعريف مي كند)البدوي و قپانچي، 1386، ص 84(.

2-1- فناوري اطالعات و ارتباطات
ذخيره  ساخت،  فناوري  اشکال  همه  از  است  عبارت 
شکلهاي  در  اطالعات  بکارگيري  و  تبادل  سازي، 
گوناگون: اطالعات تجاري، مکالمات صوتي، تصاوير 
ساكن و متحرک، ارائه چند رسانه اي و ساير اشکالي 

٤ 

 

  .140، ص 1383حافظ نيا، : ماخذ؛ انفرمول كوكر. 1فرمول 

  
  
 13در حال حاضر داراي شهر اصفهان  اساس تقسيمات شهري بر: معرفي اجمالي محدوده مورد مطالعه -1-7

محدوده مورد مطالعه ). سايت آمار ايران( نفر است 1583609جمعيت اين شهر  1385منطقه شهري و طبق سرشماري سال 
 بوده است نفر جمعيت 112581داراي  1385، كه در سال باشديم فهانشهر اص 6در اين پژوهش منطقه 

)www.isfahan.ir .( دهد يمحدوده مورد مطالعه پژوهش را نشان م 1نقشه .  
  

  
  
  قيتحق ينظر يمبانادبيات و  -2

 از دانش توليد فرآيند اما .است انكارناپذير پايدار توسعه به دستيابي براي دانش بر مبتني جامعه سمت به حركت لزوم امروزه
 مناسب بستري نيازمند فرآيند اين كه چرا؛ نيست امكان پذير مطمئن اطالعاتي و ارتباطي ساخت زير ايجاد بدون داده

 فناوري اين. دارد برعهده را وظيفه اي چنين) ICT(ارتباطات  و اطالعات فناوري .است اطالعات شبكه اي تبادل جهت
 يكي الكترونيك شهر .است پايدار توسعه رهيافت و فناوريهاي ديگر نمو و رشد زيرساخت نگهداري و گسترش ايجاد، ابزار
 شهر. است شهري خدمات دادن قرار استفاده مورد و كردن عرضه در شهروندان و شهري مديران هايخاستگاه از

 خصوصي بخش سازمانهاي و دولتي سرويسهاي و خدمات شامل وندانشهر امور اداره كه شهري است عبارت الكترونيك

1- Odendaal
2- Cohen

3- Couclelis
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كه هنوز به وجود نيامده اند )فتحيان، 1384، ص 17 
و رسولي نژاد و نوري، 1388، ص 89(. 

اجتماعي  و  فني  هاي  زيرساخت   -2-2
جامعه  استقرار  براي  محققان  اطالعاتي:  جامعه 
كه  كنند  مي  بيان  را  بسياري  عوامل  اطالعاتي، 
مهمترين آنها عبارتند از: - زيرساخت هاي ارتباط از 
ارتباطي، بيان كننده شبکه هايي  راه دور: زيرساخت 
است كه به طور فيزيکي انتقال و ارتباط را تامين مي 
كنند و بيشتر ناظر به وجه سخت افزاري تحقق جامعه 
راه هاي شوسه  با  اطالعاتي است. جامعه كشاورزي 
و  نفت  لوله كشي هاي  با  آسفالت، جامعه صنعتي  و 
اطالعاتي  جامعه  بايد  لکن  شدند؛  مي  شناخته  گاز 
معرفي  مخابراتي  و  نوري  فيبر  هاي  زيرساخت  با  را 
كرد؛ - زيرساخت هاي مرتبط با دانش: بيشتر ناظر به 
انديشه خالق و خبره گي متخصصان، انديشمندان و 
فناوراني است كه بازيابي، پردازش و فرآورش دانش 
رابط  فناوري  هاي  زيرساخت   و  دارند؛  عهده  به  را 
اطالعات: بيشتر ناظر به محيط حقوقي و پيمان هاي 
مناسبي است كه نحوه ارتباط و همزيستي داده هاي 
و  )فتحيان  مهيا مي سازد  را  آنها  كاربري  و  مختلف 

مهدوي نوري، 1385، ص 85(.  

2-3- شهروند الکترونيک: شهروند الکترونيک 
مفاهيم  درباره  دانش الزم  از حداقل  است كه  كسي 

باشد.  برخوردار  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  پايه 
توانايي برقراري ارتباط با اينترنت و ارسال و دريافت 
را  الکترونيکي  پست  طريق  از  الکترونيکي  پيامهاي 
نرم  و  كاالها  خدمات،  اطالعات،  همچنين  و  دارد 
افزارهاي مورد نياز خود را از طريق اينترنت جستجو 
مي كند )حضرتي ليالن وخديوي، 1389، ص 140(.  
شاخص هاي شهروند الکترونيک در جدول زير بيان 

شده است.

2-4- شهرداري الکترونيک: سازماني است كه 
با  و   )32 ص   ،1386 )پردازشگر،  اينترنت  طريق  از 
در  را  خود  خدمات  اطالعات  فناوري  از  گيري  بهره 
قابل  سريع،  صورت  به  شهرداري  وظايف  ي  حوزه 
 ،)18 ديگران، 1388، ص  و  )وارثي  امن  و  دسترس 
شهر  در  مکاني  و  زماني  هاي  محدوديت  از  فارغ  و 
)ساالرونديان و ديگران، 1389، ص 12( به شهروندان 

ارائه مي كند. 

2-5- شهردارى محور اصلى شهرالکترونيکي
معناى  به  ايران  در  شهرى  واحد  مديريت  تاكنون، 
بين  در  آن  وظايف  و  نشده  سازى  پياده  خود  واقعى 
شده  توزيع  شهردارى  جمله  از  مختلف  سازمانهاى 
است. به همين دليل، مي توان به پياده سازى شهر 
بود. حال،  اميدوار  با محوريت شهردارى  الکترونيکي 
ايران و ساير كشورهاي  اين است كه چرا در  سوال 

4. Word
5. WWW

6. Microfost outlook

٦ 

 

  
  .68، ص 1387طيراني راد،  :ماخذ؛ E-citizenاستاندارد  اساس برشاخص هاي شهروند الكترونيك  .1جدول 

  شاخص هاي شهروند الكترونيك
 1ورد پرداز واژه و ويندوز عامل سيستم ارتباطات، و اطالعات فناوري پاية مفاهيم دربارة را الزم دانش حداقل -1

 اكسپلورر اينترنت مرورگر از بتواند و داشته را 2گستر جهان وب و اينترنت با ارتباط برقراري توانايي  -2باشد،  داشته
 هايپيام دريافت و ارسال توانايي -3كند،  استفاده خود دلخواه وب صفحات و سايت وب مشاهدة براي مؤثر طور به

 كار اين براي 3مايكروسافت آوت لوك افزار نرم از بتواند و داشته الكترونيكي پست فناوري طريق از را الكترونيكي
 دست به )مختلف هاي روش به( وب در مؤثر وجوهاي جست طريق از را خود دلخواه ت اطالعا -4كند،  استفاده
 يافتن توانايي -6كند،  حفظ اينترنتي بزهكاران مقابل در را اش خانواده و خود رواني و شخصي امنيت -5آورد؛ 

 زندگي مختلف كارهاي بتواند - 7باشد و  داشته را اينترنت طريق از مختلف كارهاي انجام نحوة ةدربار اطالعات
  . دهد انجام اينترنت ازطريق امكان حد تا را خود

 
ري گيري از فناوبا بهره و) 32 ، ص1386پردازشگر، ( از طريق اينترنت سازماني است كه :شهرداري الكترونيك -2-4

 ، ص1388وارثي و ديگران، ( ي وظايف شهرداري به صورت سريع، قابل دسترس و امنرا در حوزه اطالعات خدمات خود
  . كندميبه شهروندان ارائه ) 12، ص 1389ساالرونديان و ديگران، ( در شهر يو مكان يزمان يهاتي، و فارغ از محدود)18

   
  شهرالكترونيكي اصلى محور شهردارى -2-5

 از مختلف بين سازمانهاى در آن وظايف و نشده سازى پياده خود معناى واقعى به ايران در ىشهر واحد مديريت تاكنون،
 اميدوار شهردارى محوريت با شهر الكترونيكي سازى پياده به توانيم دليل، همين به. شده است توزيع شهردارى جمله
-مى پيدا شهردارى معنى محوريت با رونيكيالكت شهر دنيا، ساير كشورهاي و ايران در چرا كه است اين سوال حال، .بود

هاى داده كننده توليد ترين بزرگ -1 :زيرا؛ شهرداري .نمود اشاره ذيل به داليل توانمي سوال اين به پاسخ براي كند؟
 خدماتى سازمان ترينگسترده -3، شهرى ريزى برنامه و مديريت در هاى شهرىداده كننده استفاده ترينبزرگ -2، شهرى

 بخش به كارهاى دولتى واگذارى در سازمان مهمترين -5، شرح وظايف درتنوع سازمان ترينگسترده -4، مردم با ارتباطدر 
 گلوگاه ترينفعال -7، امكانات فراگير توزيع و زيرساخت تخصص، مديريت جلب در سازمان مستعدترين -6، خصوصي

 شهرى پايگاه اطالعات ترينمطمئن و معتبرترين -8 باالخره و، ملى و اى منطقه شهرى ريزى در برنامه نياز مورد آمارى
  .)73، ص 1386خانزاده، ( است

   مشاركت اجتماعي -3

                                                            
1 - Word 
2 - WWW 
3 - Microfost outlook 

جدول 1. شاخص هاي شهروند الکترونيک بر اساس استاندارد E-citizen؛ ماخذ: طيراني راد، 1387، ص 68.
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معنى  شهردارى  محوريت  با  الکترونيکي  شهر  دنيا، 
پيدا مى كند؟ براي پاسخ به اين سوال مي توان به 
بزرگ   -1 شهرداري:  زيرا؛  نمود.  اشاره  ذيل  داليل 
ترين توليد كننده داده هاى شهرى، 2- بزرگ ترين 
استفاده كننده داده هاى شهرى در مديريت و برنامه 
ريزى شهرى، 3- گسترده ترين سازمان خدماتى در 
ارتباط با مردم، 4- گسترده ترين سازمان درتنوع شرح 
كارهاى  واگذارى  در  سازمان  مهمترين   -5 وظايف، 
سازمان  مستعدترين   -6 بخش خصوصي،  به  دولتى 
در جلب تخصص، مديريت زيرساخت و توزيع فراگير 
در  نياز  مورد  آمارى  گلوگاه  ترين  فعال  امکانات، 7- 
برنامه ريزى شهرى منطقه اى و ملى، و باالخره 8- 
شهرى  اطالعات  پايگاه  ترين  مطمئن  و  معتبرترين 

است )خانزاده، 1386، ص 73(.

3- مشارکت اجتماعي 
امروزه شعار تمام جامعه شناسان شهري اين است كه 
واژه شهروندي يعني اينکه فرد خود را از شهر و شهر 
را از خود بداند و در اين شرايط است كه بهتر مي تواند 
زندگي كند، كه البته در تحقق واژه شهروندي و آگاه 
سازي مردم يک جامعه از اين اصل و همچنين بحث 
دارد  ناپذيري  انکار  نقش  آموزش،  حقوق شهروندي، 
رسانه  اخير  سالهاي  اگرچه طي  نيز  ما  در كشور  كه 
هاي جمعي گامهاي موثري در اين زمينه برداشتند، 
با جديت  آموزش  بايد اصل  به نظر مي رسد كه  اما 
و  )تقوايي  شود  پيگيري  مسئوالن  سوي  از  بيشتر 
بابانسب، 1388، ص 25( مشاركت اجتماعي يکي از 
توانمندسازي  و  جوامع  قدرت  دهنده  تشکيل  عناصر 
با بحث توسعه  جامعه است )Norman,2000:2( و 
و مخصوصًا توسعه پايدار جايگاه ويژه اي در برنامه-
ريزي و جريانهاي توسعه در كشورهاي در حال توسعه 
پيدا كرده است )رهنما، 1388، ص 399(. و به لحاظ 
نظري عبارتست از مشاركت آگاهانه، داوطلبانه، جمعي 
و مبتني بر برنامه ها و اهداف مشخص كه در قالب  
معين  سازمانهاي  و  ها  تشکل  ها،  گروه  ها،  انجمن 
تاثير گذارند  دولتي و غير دولتي در توسعه اجتماعي 

)سيف الديني، 1375، ص 315(. بنابراين اين خانه ها 
نيستند كه شهر را مي سازنند، بلکه سازنندگان اصلي 
شهروندان هستند. بنابراين با مشاركت دادن مردم در 
اجرلي  فرآيندهاي طراحي، تصويب و  امور شهري و 
از  گيري  بهره  تنها  نه  ها،  ريزي  برنامه  و  ها  طرح 
پيشنهادهاي مبتکرانه و طيف گسترده اي از توانائيها 
و قابليت افراد را ممکن مي سازد و نيازهاي ملموس 
و غيرملموس ساكنين را به وضوح مشخص مي كند، 
بلکه پيوندهاي اجتماعي و ادراكي ايشان را با محيط، 
آن  و حفظ  شناسايي  زندگي خويش،  قلمرو  و  حريم 
ارتقا داده و حيات سالم و پوياي شهري را تضمين مي 

كند )حبيب، 1386، ص 117(.

3-1- نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در 
تحقق مشارکت اجتماعي

اصلي  هاي  ركن  مهمترين  از  يکي  حاضر  عصر  در 
 .(marshal, 2004: 22) است  اطالعات  قدرت، 
پيشرفت فاوا منجر به پيدايش ابزارهاي نوين ارتباطي 
و اطالع رساني شگرفي در دنياي امروز گرديده است 
و  ها  فعاليت  انجام  نحوه  از  را  متفاوتي  اشکال  كه 
اين  آورد.  مي  پدبد  ها  عرصه  تمام  در  خدمات  ارائه 
دقت،  افزايش  موجب  خدمات  انجام  نوين  روشهاي 
نتيجه  در  هزينه  و  زمان  كاهش  و  شفافيت  سرعت، 
و  است  گرديده  خدمات  انجام  كمي  و  كيفي  بهبود 
عظيمي  تحول  دچار  شهري  مديريت  آن  نتيجه  در 
حركت  پايدار شهري  مديريت  به سوي  و  گردد  مي 
به  در تصميم گيري ها  مي كند چون مردم شهري 
كمک مديران شهري مي آيند )سعادتي، 1383، ص 
22(. در كشورهاي توسعه يافته، دولت و شهر صرفًا 
با تکيه بر مکان و جغرافيايي واقعي تعريف نمي شوند 
واقعيت  قالب  در  شده  توليد  فضاي  براساس  بلکه 
شهرهاي  اوليه  نگاه  در  كنند  مي  پيدا  معنا  مجازي 
الکترونيک متاثر از، ايده شهر اطالعات بود. در شهر 
اطالعاتي، تالش مي شد كه يک جايگاه مورد انتظار 
از دستيابي به اطالعات مربوط به شهر به وجود بيايد 
اين شهر اطالعات منشاء ظهور مديريت هاي جديد 
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مي  محور«  »دانش  مديريت  به  تعبير  آن  از  كه  شد 
شد. شهر دو فضايي با نگاه آينده گرا مبتني بر همين 
مديريت دانش محور مي باشد و مديريت دانش محور 
برخواسته از راه حل هاي اداره ي شهر مبتني بر مراكز 

منابع الکترونيک مي باشد )رهبري، 1386، ص 8(. 
مهمترين هدف مديريت شهري را مي توان در ارتقاي 
شرايط كار و زندگي جمعيت ساكن در قالب اقشار و 
حفاظت  و  اقتصادي  و  اجتماعي  مختلف  هاي  گروه 
و  اقتصادي  توسعۀ  به  تشويق  شهروندان،  حقوق  از 
دانست.  از محيط كالبدي  پايدار و حفاظت  اجتماعي 
روند مسايل جهان حاكي از آن است فناوري اطالعات 
توسعه،  در  را  زيربنايي  و  بنيادي  نقش  ارتباطات  و 
پيشرفت و ارتقا زندگي مردم در جوامع امروز و آينده 
ايفا مي كند. بنابراين برنامه ريزان و مديران شهري با 
اين پرسش مواجه شدند كه آيا براستي ساختار كنوني 
نيازهاي  جوابگوي  شهري  مديريت  و  ريزي  برنامه 
آينده مردم خواهد بود. اين پديده نياز به يک چارچوب 
قطعي  شهري  مديريت  و  ريزي  برنامه  براي  جديد 
ساخته و تاكيد دارد كه فناوري اطالعات و ارتباطات 
برنامه ريزي شهري  و  به مديريت  بايد هرچه زودتر 
عنوان  به  شهرداران  راستا  اين  در  تبعًا  و  شود  وارد 
جدا  شهري  ريزي  برنامه  اين  از  متوليان  بزرگترين 

.(Jeffrey, 2001) نيستند

3-2- شهرداري الکترونيکي و نقش آن در 
توانمندسازي مديريت شهري

ابزارها و تکنيک هاي مختلفي را براي اشاعه   فاوا، 
در  نگرش  مهمترين  است.  آورده  فراهم  اطالعات 
هرچه  استفاده  امکان  ايجاد  ابزارها  اين  از  استفاده 
اين  از  شهروندان  و  مديران  تر  مطلوب  و  بيشتر 
دانش  از جامعه  وقتي  ديدگاه  اين  با  است.  اطالعات 
استنتاج  اينگونه  بايد  آيد  مي  ميان  به  سخن  مدار 
از  )مديران و شهروندان(  افراد جامعه  كنيم كه همه 
از جايگاه يکساني  اطالعات  به  نظر سطح دسترسي 
تنوع و پيچيدگي مفهوم  باشند. گستردگي،  برخوردار 
مديريت شهري آن چنان است كه به هيچ وجه نمي 

دانست،  شهري  مديريت  معادل  را  شهرداري  توان 
مديريت  است.  شهر  مديريت  مسئول  شهرداري 
شهري مترادف با همه بازيگران عرصه شهر مي باشد 
مديريت  مركزي  عنوان هسته  به  نقش شهرداري  و 
مشاركت  جلب  و  راهبري  نظارت،  هدايت،  شهر، 
الکترونيک  شهري  باشد.مديريت  مي  بازيگران  ساير 
مي  عيني  مصداق  الکترونيک  هاي  شهرداري  در 
 .)12 ص   ،1389 ديگران،  و  )ساالرونديان  يابد 
عنصر اطالعات در دو زمينه برنامه ريزي و مديريت 
كاركردي7 داراي نقشي انکارناپذير در مسايل و پديده 
شهر  استقرار  مزاياي  زير  جدول  است.  شهري  هاي 
الکترونيک را از منظر مديران و شهروندان بيان مي كند.

3-3- تصويري از وضعيت فاوا در ايران و 
استان اصفهان: بر اساس آمارهاي سايت آماري8  
اتحاديه جهاني مخابرات در آخرين ارزيابي انجام گرفته 
در حوزه شاخص هاي توسعه فاوا كه در سال 2010 
ارزيابي  از ميان 159 كشور مورد  ايران  منتشر شده، 
با امتياز 3/08 در رتبه 84 جهان و رتبه 13 در ميان 
كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه قرار گرفته است. از 
مجموع 18/78 ميليون خانوار كشور، در حدود 4/98 
يا  ميليون خانوار )26/5 درصد(، در محل سکونت و 
در محل هاي ديگر از اينترنت استفاده كرده اند، يعني 
حداقل يک عضو از اين خانوارها، كاربر اينترنت بوده 
بالغ  خانوارهاي شهري كشور  براي  اين سهم  است. 
بر 34/1 درصد و براي خانوارهاي روستايي كشور در 
حدود 8/8 درصد بوده است. از كل خانوارهاي كاربر 
اينترنت، 3/41 ميليون خانوار )18/2 درصد خانوارهاي 
كشور(، حداقل در محل سکونت خود و 1/56 ميليون 
خانوار ديگر )8/3 درصد خانوارهاي كشور(، در ساير 
مکان ها بجز محل سکونت از اينترنت استفاده كرده 
اند. از مجموع 71/84 ميليون نفر جمعيت كشور، تعداد 
7/96 ميليون نفر كاربر اينترنت بوده اند. بر اين اساس 
است.  درصد   11/1 كشور  در  اينترنت  نفوذ  ضريب 
ترتيب  به  كشور  در  اينترنت  نفوذ  ضريب  بيشترين 
مربوط به استان تهران با 16/4 درصد، استان اصفهان 
7- Planning and performance management 8- http//: WWW.ITU.INT

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

230

است.  درصد   14/5 با  يزد  استان  و  درصد   15/3 با 
با  بلوچستان  و  سيستان  هاي  استان  كه  صورتي  در 
3/3 درصد، خراسان شمالي با 5/1 درصد و آذربايجان 
اينترنت را  با 6/4 درصد كمترين ضريب نفوذ  غربي 
در كشور دا شته اند. جدول زير خالصه اي از شاخص 
ارتباطات را در سطح شهر  هاي فناوري اطالعات و 

اصفهان نشان مي دهد. 

4-يافته هاي پژوهش
4-1- تعداد و درصد پاسخ دهندگان برحسب جنسيت: 

٩ 

 

  
  

و  1386چكيده اي از يافته هاي جاللي،  :ماخذ؛ مزاياي استقرار شهر الكترونيك از منظر مديران و شهروندان. 3جدول 
  .22، ص 1388وارثي و ديگران، و  1386 محكي،

  
  شهروندان  مديران

سهيم شدن  -افزايش ارتباطات ميان بخشي،  -ايجاد پايگاه اطّالعاتي،  -
 - گيري، مديريت و بهبود فرآيند تصميمكارآمدي  -در منابع اطّالعاتي، 

افزايش قدرت كنترل و  -شناسايي بهتر مشكالت و نقاط ضعف شهر، 
آوردن خدمات فراهم -جويي در زمان و هزينه، صرفه -نظارت بر شهر، 

-فراهم آوردن كانال -اينترنتي با كيفيت و سرعت باال براي شهروندان،  
بهبود كيفيت زندگي  -العمر، مادامهاي آموزشي متفاوت و محيط آموزشي 

تقويت رقابت  -اي به شهروندان،  ارائه خدمات يك مرحله -مردم،  
هاي تجاري بيشتر توسط تجارت الكترونيك، تجاري شهر و ايجاد فرصت

افزايش مشاركت  -هاي مختلف شهري، ها و ارگانارتباط بهتر سازمان -
ر با توجه به كاربرد اينترنت در كاهش ترافيك شه -مردم در اداره شهر،  

كاهش آلودگي هوا با كاهش ترافيك  -هاي شهري شهروندان، فعاليت
هاي نوين اداره گذاري بيشتر روي روشهمسوسازي سرمايه -شهري،  

تسريع در برطرف شدن مشكالت ايجاد شده در شهر با ارتباط  -شهر،  
مناسب براي ورود  ايجاد بستر -مستقيم مديران شهري با شهروندان،  

جوئي در وقت و صرفه -هادر مديريت شهرها،  هاي نو و خالقيتايده
هاي قديمي اداره گذاري بيشتر روي روشجلوگيري از سرمايه -انرژي،  
كاهش فساد  -ايجاد زيرساختار الزم براي توسعه آتي شهر،   -شهر،  

هاي شهر فعاليت افزايش نظم در -ها،  سازي فراينداداري از طريق شفاف
 -افزايش سطح آگاهي مردم،   -با استفاده از سيستم اطّالعات جامع،  

درآمد ثابت شهري با وجود آمدن يك سيستم باثبات گردش پول در 
 -مديريت و نظارت واحد شهري و  -نشر فرهنگ و عقايد،  -جامع،  

  المللي در مديريت شهرهاايجاد زمينه براي استفاده از تجارب بين

 .پيگيري بهتر امور -
دسترسي به پايگاه اطّالعاتي شهري مورد  -

  .نياز
  .سهيم شدن در منابع اطّالعاتي -
شناسايي بهتر مشكالت و نقاط ضعف شهر  -

گيري در بعضي از  به منظور بهبود در تصميم
  .هاي زندگيفرآيند

 .جويي در زمان و هزينهصرفه -
 .بهبود كلّي دركيفيت زندگي -
 .ايفت خدمات يك مرحلهدريا -
گيري از فرصت تجاري مناسب بدست بهره -

 .آمده از طريق تجارت الكترونيك
هاي مختلف ها و ارگانارتباط بهتر با سازمان -

 .شهري
 .شهريساعته به خدمات  24دسترسي  -
 .افزايش سطح آگاهي -
گيري از خدمات اينترنتي با كيفيت و بهره -

  .سرعت باال

  

جدول 3. مزاياي استقرار شهر الکترونيک از منظر مديران و شهروندان؛ ماخذ: چکيده اي از يافته هاي جاللي، 1386 و محکي، 1386 و 
وارثي و ديگران، 1388، ص 22.

كل كشوراصفهانعنوان
34/427/5اينترنت

39/7533/84تلفن ثابت
53/5641/6تلفن همراه

10/976145/302تعداد پورت هاي دسترسي ديتا
منبع: مخابرات استان اصفهان

 جدول 2. ضريب نفوذ اينترنت، تلفن ثابت، همراه و تعداد پورت
هاي نصب شده
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١٢ 

 

  
  1390، مطالعات نگارندگان: مĤخذ؛ شهريت ادارت و سازمان هاي ميزان رضايتمندي پاسخگويان از ساي .3 شكل

   
ميزان رضايتمندي پاسخگويان از پرتال دهد، ها نشان ميبررسي گويه: رضايتمندي از پرتال استانداري -4-6

كم، متوسط، زياد و بسيار زياد درصد به تر تيب بسيار كم،  25/12و  75/18، 75/20، 25/22، 26استانداري شهر اصفهان، 
 .نشان داده شده است 4شماره  ر شكلباشد، كه دمي

  
  .1390، مطالعات نگارندگان: مĤخذ؛ ميزان رضايتمندي پاسخگويان از پرتال استانداري .4 شكل

  
ميزان رضايتمندي پاسخگويان از دهد، ها نشان ميبررسي گويه: رضايتمندي از وضعيت شبكه اينترنت -4-7

باشد، كه د و بسيار زياد ميدرصد به تر تيب بسيار كم، كم، متوسط، زيا 9 و 75/10، 75/27، 25، 30وضعيت شبكه اينترنت، 
  .نشان داده شده است 5شماره  در شكل

  

بررسي گويه ها نشان مي دهد، از ميان پاسخ دهندگان 
54/25 درصد مردان و 42/75 درصد را زنان تشکيل 

مي دهند.
سواد:  برحسب  دهندگان  پاسخ  درصد  و  تعداد   -2-4
تعداد  بيشترين  دهد،  مي  نشان  ها  گويه  بررسي 
پاسخگويان، يعني 26/5 درصد آنان داراي تحصيالت 
تحصيالت  داراي  درصد   18/25 باشند.  مي  ديپلم 
ليسانس يا باالتر، 16/25 داراي تحصيالت راهنمايي 
بوده، 11/75 درصد داراي تحصيالت ابتدايي و تنها 

3/5 درصد پاسخگويان بي سواد مي باشد. 
فاوا در محل سکونت:  امکانات  بررسي وضعيت   -3-4
امکانات  وضعيت  دهد،  مي  نشان  ها  گويه  بررسي 
داراي  دهندگان  پاسخ  صددرصد  منزل،  در   ICT
امکانات تلفن مي باشند 77/3، 43/3 و 18/0 درصد 
به ترتيب داراي امکانات موبايل، كامپيوتر و اينترنت  
داده  نشان  نتايج در جدول شماره 3  اين  باشند.  مي 

شده است.

4-4- بررسي وضعيت امکانات فاوا درمحل کار: بررسي 

گويه ها نشان مي دهد، وضعيت امکانات فاوا در محل 
تلفن  امکانات  داراي  دهندگان  پاسخ  صددرصد  كار؛ 
به  درصد   71/3 و   88/3  ،47/8  ،40/75 باشند  مي 
ترتيب داراي امکانات فاكس، كامپيوتر و اينترنت مي 
باشند. اين نتايج در جدول شماره 4 نشان داده شده 

است.

هاي  سازمان  و  ادارات  سايت  از  رضايتمندي   -5-4
ميزان  دهد،  مي  نشان  ها  گويه  بررسي  شهري: 
سازمان  و  ادارات  سايت  از  پاسخگويان  رضايتمندي 
 18/5 و   20/75  ،20  ،11/25  ،29/5 شهري،  هاي 
بسيار  و  زياد  متوسط،  كم،  كم،  بسيار  بترتيب  درصد 
زياد مي باشد، كه در شکل شماره 3 نشان داده شده 

است.  
گويه  بررسي  استانداري:  پرتال  از  رضايتمندي   -6-4
ها نشان مي دهد، ميزان رضايتمندي پاسخگويان از 
پرتال استانداري شهر اصفهان، 26، 22/25، 20/75، 

18/75 و 12/25 درصد به تر تيب 

١١ 

 

، بيشترين تعداد پاسخگويان، دهدها نشان ميررسي گويهب: تعداد و درصد پاسخ دهندگان برحسب سواد -4-2
داراي  25/16درصد داراي تحصيالت ليسانس يا باالتر،  25/18. باشندرصد آنان داراي تحصيالت ديپلم ميد 5/26يعني 

   .باشدسواد ميدرصد پاسخگويان بي 5/3درصد داراي تحصيالت ابتدايي و تنها  75/11تحصيالت راهنمايي بوده، 
در  ICTوضعيت امكانات دهد، ها نشان ميبررسي گويه: در محل سكونت فاوابررسي وضعيت امكانات  -4-3

درصد به ترتيب داراي امكانات موبايل،  0/18و  3/43، 3/77باشند خ دهندگان داراي امكانات تلفن ميدرصد پاسمنزل، صد
  .نشان داده شده است 3شماره  اين نتايج در جدول .باشندمي  كامپيوتر و اينترنت

  
  1390مطالعات نگارندگان،  :مĤخذ؛ در محل سكونتفاوا بررسي وضعيت امكانات . 3 جدول

  درصد  ندارد  درصد  دارد  عنوان
  -  -  100  400  تلفن

  25/19  77  75/80  323  موبايل
  51  204  49  196 كامپيوتر
  76  304  24  96 اينترنت

  
در محل كار؛  فاواوضعيت امكانات دهد، ها نشان ميبررسي گويه :درمحل كار فاوابررسي وضعيت امكانات  -4-4

نات فاكس، درصد به ترتيب داراي امكا 3/71و  3/88، 8/47 ،75/40 باشندخ دهندگان داراي امكانات تلفن ميدرصد پاسصد
  .نشان داده شده است 4شماره  اين نتايج در جدول .باشندكامپيوتر و اينترنت مي

  
  1390مطالعات نگارندگان،  :مĤخذ؛ در محل كار ICTوضعيت امكانات بررسي  .4 جدول

  درصد  ندارد  درصد  دارد  عنوان
  -  -  100  400 تلفن

  25/59  237  75/40  163  فاكس
  9  36  91  364  كامپيوتر
  25/25  101  75/74  299 اينترنت

  
ميزان رضايتمندي هد، دها نشان ميبررسي گويه: رضايتمندي از سايت ادارات و سازمان هاي شهري -4-5

درصد بترتيب بسيار كم، كم،  5/18و  75/20، 20، 25/11 ،5/29هاي شهري، ات و سازمانپاسخگويان از سايت ادار
   . نشان داده شده است 3شماره  متوسط، زياد و بسيار زياد مي باشد، كه در شكل

  

 جدول 3. بررسي وضعيت امکانات فاوا در محل سکونت؛ مآخذ:
مطالعات نگارندگان، 1390

١١ 

 

، بيشترين تعداد پاسخگويان، دهدها نشان ميررسي گويهب: تعداد و درصد پاسخ دهندگان برحسب سواد -4-2
داراي  25/16درصد داراي تحصيالت ليسانس يا باالتر،  25/18. باشندرصد آنان داراي تحصيالت ديپلم ميد 5/26يعني 

   .باشدسواد ميدرصد پاسخگويان بي 5/3درصد داراي تحصيالت ابتدايي و تنها  75/11تحصيالت راهنمايي بوده، 
در  ICTوضعيت امكانات دهد، ها نشان ميبررسي گويه: در محل سكونت فاوابررسي وضعيت امكانات  -4-3

درصد به ترتيب داراي امكانات موبايل،  0/18و  3/43، 3/77باشند خ دهندگان داراي امكانات تلفن ميدرصد پاسمنزل، صد
  .نشان داده شده است 3شماره  اين نتايج در جدول .باشندمي  كامپيوتر و اينترنت

  
  1390مطالعات نگارندگان،  :مĤخذ؛ در محل سكونتفاوا بررسي وضعيت امكانات . 3 جدول

  درصد  ندارد  درصد  دارد  عنوان
  -  -  100  400  تلفن

  25/19  77  75/80  323  موبايل
  51  204  49  196 كامپيوتر
  76  304  24  96 اينترنت

  
در محل كار؛  فاواوضعيت امكانات دهد، ها نشان ميبررسي گويه :درمحل كار فاوابررسي وضعيت امكانات  -4-4

نات فاكس، درصد به ترتيب داراي امكا 3/71و  3/88، 8/47 ،75/40 باشندخ دهندگان داراي امكانات تلفن ميدرصد پاسصد
  .نشان داده شده است 4شماره  اين نتايج در جدول .باشندكامپيوتر و اينترنت مي

  
  1390مطالعات نگارندگان،  :مĤخذ؛ در محل كار ICTوضعيت امكانات بررسي  .4 جدول

  درصد  ندارد  درصد  دارد  عنوان
  -  -  100  400 تلفن

  25/59  237  75/40  163  فاكس
  9  36  91  364  كامپيوتر
  25/25  101  75/74  299 اينترنت

  
ميزان رضايتمندي هد، دها نشان ميبررسي گويه: رضايتمندي از سايت ادارات و سازمان هاي شهري -4-5

درصد بترتيب بسيار كم، كم،  5/18و  75/20، 20، 25/11 ،5/29هاي شهري، ات و سازمانپاسخگويان از سايت ادار
   . نشان داده شده است 3شماره  متوسط، زياد و بسيار زياد مي باشد، كه در شكل

  

جدول 4. بررسي وضعيت امکانات در محل کار مطالعات 
ICT :نگارندگان، 1390؛ مآخذ

شکل 3. ميزان رضايتمندي پاسخگويان از سايت ادارت و سازمان هاي شهري؛ مآخذ: مطالعات نگارندگان، 1390
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بسيار كم، كم، متوسط، زياد و بسيار زياد مي باشد، كه 
در شکل شماره 4 نشان داده شده است.

بررسي  اينترنت:  شبکه  وضعيت  از  رضايتمندي   -7-4
گويه ها نشان مي دهد، ميزان رضايتمندي پاسخگويان 
اينترنت، 30، 25، 27/75، 10/75  از وضعيت شبکه 
و 9 درصد به تر تيب بسيار كم، كم، متوسط، زياد و 
بسيار زياد مي باشد، كه در شکل شماره 5 نشان داده 

شده است.
هاي  بانک  پست  و  نت  کافي  از  رضايتمندي   -8-4
شهر: در بررسي هاي توصيفي از ميزان رضايتمندي 
شهر  هاي  بانک  پست  و  نت  كافي  از  پاسخگويان 
 19 و   20/75  ،26/75  ،15/75  ،17/75 اصفهان، 
درصد به ترتيب بسيار كم، كم، متوسط، زياد و بسيار 

زياد مي باشد، كه در شکل شماره 6 نشان داده شده 
است.

شهروند  هاي  شاخص  ميزان  و  درصد  بررسي   -9-4
الکترونيکي )بررسي سواد اطالعاتي شهروندان( با فاوا: 
ارزيابي، استفاده مؤثر سواد اطالعاتي يکي از مشخصه 
هاي بارز جامعه اطالعاتي است؛ سواد اطالعاتي فن 
به  مرتبط  ابزارهاي  و  رايانه  از  استفاده  توانمندي  و 
را  ارزش اطالعات  با سواد اطالعاتي،  فرد  آن است. 
تشخيص داده و وقتي براي حل مشکلي، به اطالعات 
را  آنها  تحليل  و  كردن  پيدا  توانايي  است،  نيازمند 
باشد. در محدوه مورد مطالعه سواد اطالعاتي  داشته 
شهروندان را مورد ارزيابي قرار داديم كه نتايج حاصل 

از آن در جدول 5 آمده است. 

١٣ 

 

  .1390، مطالعات نگارندگان: مĤخذ؛ ميزان رضايتمندي شهروندان از وضعيت شبكه اينترنت .5 شكل
  
ي از ميزان رضايتمندي هاي توصيفدر بررسي: هاي شهررضايتمندي از كافي نت و پست بانك -4-8

تيب بسيار كم، درصد به تر 19و  75/20، 75/26، 75/15، 75/17 اصفهان،هاي شهر پاسخگويان از كافي نت و پست بانك
  .نشان داده شده است 6شماره  كه در شكل باشد،كم، متوسط، زياد و بسيار زياد مي

  

  
  .1390، مطالعات نگارندگان: مĤخذ؛ سطح شهر از كافي نت و پست بانكميزان رضايتمندي شهروندان  .6 شكل

  
با ) بررسي سواد اطالعاتي شهروندان(هاي شهروند الكترونيكي بررسي درصد و ميزان شاخص -4-9

 : فاوا
هاي بارز جامعه اطالعاتي است؛ سواد اطالعاتي فن و توانمندي اطالعاتي يكي از مشخصهسواد  ارزيابي، استفاده مؤثر

فرد با سواد اطالعاتي، ارزش اطالعات را تشخيص داده و وقتي براي حل . ه و ابزارهاي مرتبط به آن استاستفاده از رايان
در محدوه مورد مطالعه سواد اطالعاتي . ها را داشته باشدل آنمشكلي، به اطالعات نيازمند است، توانايي پيدا كردن و تحلي

  . آمده است زيراز آن در جدول يم كه نتايج حاصل دشهروندان را مورد ارزيابي قرار دا
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

شکل 6. ميزان رضايتمندي شهروندان از کافي نت و پست بانک سطح شهر؛ مآخذ: مطالعات نگارندگان، 1390.

١٢ 

 

  
  1390، مطالعات نگارندگان: مĤخذ؛ شهريت ادارت و سازمان هاي ميزان رضايتمندي پاسخگويان از ساي .3 شكل

   
ميزان رضايتمندي پاسخگويان از پرتال دهد، ها نشان ميبررسي گويه: رضايتمندي از پرتال استانداري -4-6

كم، متوسط، زياد و بسيار زياد درصد به تر تيب بسيار كم،  25/12و  75/18، 75/20، 25/22، 26استانداري شهر اصفهان، 
 .نشان داده شده است 4شماره  ر شكلباشد، كه دمي

  
  .1390، مطالعات نگارندگان: مĤخذ؛ ميزان رضايتمندي پاسخگويان از پرتال استانداري .4 شكل

  
ميزان رضايتمندي پاسخگويان از دهد، ها نشان ميبررسي گويه: رضايتمندي از وضعيت شبكه اينترنت -4-7

باشد، كه د و بسيار زياد ميدرصد به تر تيب بسيار كم، كم، متوسط، زيا 9 و 75/10، 75/27، 25، 30وضعيت شبكه اينترنت، 
  .نشان داده شده است 5شماره  در شكل

شکل 5. ميزان رضايتمندي شهروندان از وضعيت شبکه اينترنت؛ مآخذ: مطالعات نگارندگان، 1390.  

١٢ 

 

  
  1390، مطالعات نگارندگان: مĤخذ؛ شهريت ادارت و سازمان هاي ميزان رضايتمندي پاسخگويان از ساي .3 شكل

   
ميزان رضايتمندي پاسخگويان از پرتال دهد، ها نشان ميبررسي گويه: رضايتمندي از پرتال استانداري -4-6

كم، متوسط، زياد و بسيار زياد درصد به تر تيب بسيار كم،  25/12و  75/18، 75/20، 25/22، 26استانداري شهر اصفهان، 
 .نشان داده شده است 4شماره  ر شكلباشد، كه دمي

  
  .1390، مطالعات نگارندگان: مĤخذ؛ ميزان رضايتمندي پاسخگويان از پرتال استانداري .4 شكل

  
ميزان رضايتمندي پاسخگويان از دهد، ها نشان ميبررسي گويه: رضايتمندي از وضعيت شبكه اينترنت -4-7

باشد، كه د و بسيار زياد ميدرصد به تر تيب بسيار كم، كم، متوسط، زيا 9 و 75/10، 75/27، 25، 30وضعيت شبكه اينترنت، 
  .نشان داده شده است 5شماره  در شكل

  

شکل 4. ميزان رضايتمندي پاسخگويان از پرتال استانداري؛ مآخذ: مطالعات نگارندگان، 1390.
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سنجش  سطوح  زيرا  است،  شده  استفاده  پيرسون 
 – اي  )فاصله  دو  هر  وابسته  و  مستقل  متغيرهاي 
فاصله اي( بوده اند. باعنايت به اينکه سطح معناداري 
 )α=0/05( نظر  مورد   )Sig=0/001( شده  محاسبه 
يعني  تاييد مي شود.  اين فرضيه  لذا  باشد  كمتر مي 
مظاهر  پذيرش  و  افراد  اطالعاتي  سواد  سطح  بين 
ICT رابطه وجود دارد. براي سنجش فرضيه مطرح 
اطالعاتي  سواد  سطح  متغير  سنجش  از  پس  شده 
)مستقل( و متغير پذيرش مظاهر ICT به اين نتيجه 
رسيدم كه بين اين دو متغير با ضريب همستگي 0/49 
وجود  داري  معنا  رابطه   0/001 معناداري  با سطح  و 
باشد  بيشتر  افراد  اطالعاتي  سواد  هرچه  يعني  دارد. 
ميزان پذيرش و به كارگيري اين فناوري بيشتر است. 

نتايج حاصل از آن در جدول 8 بيان شده است.
ميزان  سازي  فراهم  دوم:  فرضيه  آزمون   -2-2-4

شهروندان:  نظر  از  اطالعات  فناوري  ارزيابي   -10-4
زماني برنامه ريزي و طراحي هاي انجام شده مثمرثمر 
سنجيده  ارزيابي  نظام  يک  مبناي  بر  كه  بود  خواهد 
شده و نواقص آن رفع شود. در منطقه 6 شهر اصفهان 
فاوا را از ديدگاه شهروندان مورد ارزيابي قرار داديم كه 

نتايج حاصل از آن در جدول 6 بيان شده است.
4-11- بررسي درصد و ميزان مشارکت مردم: مديريت 
شهري توانمند زماني شکل مي گيرد كه مشروعيت 
مبتني بر مشاركت مردم داشته باشد، ميزان مشاركت 
 7 جدول  در  اصفهان  شهر   6 منطقه  در  شهروندان 

نشان داده شده است.

4-2- نتايج مربوط به آزمون فرضيه ها 
4-2-1- آزمون فرضيه اول: بين سطح سواد اطالعاتي 
افراد و پذيرش مظاهر فناوري ICT  رابطه وجود دارد.

براي سنجش متغيرها و آزمون فرضيه اول از آزمون 

١٤ 

 

  .نگارندگان: ؛ ماخذبررسي سطح سواد اطالعاتي شهروندان .5 جدول

  
خواهد  هاي انجام شده مثمرثمرو طراحي برنامه ريزي زماني: ارزيابي فناوري اطالعات از نظر شهروندان -4-10

را از ديدگاه  فاواشهر اصفهان  6منطقه در . رزيابي سنجيده شده و نواقص آن رفع شودبود كه بر مبناي يك نظام ا
  .بيان شده است زير شهروندان مورد ارزيابي قرار داديم كه نتايج حاصل از آن در جدول

 
  
  
  
  
  

كل  بسيار كم كم متوسط زياد بسيار زياد
در   ه يگو

  صد
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0 

25/
14 

57 17 68 
75/
26 

107 25/
18 

73 
75/
23 

95 
گذراندن فراغت بوسيله كار با 
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0 

5/
22 

90 25/25 101 22 88 
25/
14 

57 16 64 
استفاده از دفاتر خدمات 
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0 

25/
15 

61 25/17 69 5/13 54 
25/
23 

93 
75/
30 

123 استفاده از فضاهاي مجازي مثل 
 كتابخانه 

10
0 

25/
13 

53 21 84 
75/
23 

95  91 
25/
19 

77 
با برطرف كردن نيازهاي علمي 

 اينترنت
10
0 

5/
19 

78 5/22 90 5/24 98 
25/
16 

65 
25/
17 

69 
كافي  ،استفاده از خدمات ارتباط

 غيرهنت و 

جدول 5. بررسي سطح سواد اطالعاتي شهروندان؛ ماخذ: نگارندگان.
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در  و   در محل سکونت   ICT امکانات  به  دسترسي 
حضوري  مراجعات  ميزان  كاهش  موجب  كار  محل 

جهت انجام امور شخصي و اداري مي گردد.
الف: دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات در محل 
سکونت: براي سنجش متغيرها و آزمون فرضيه فوق 
زيرا سطوح سنجش  است،  شده  استفاده   Tآزمون از 
)فاصله  وابسته  متغير  و  )اسمي(  مستقل  متغيرهاي 
معناداري  سطح  اينکه  به  باعنايت  اند.  وده  اي(ب 
محاسبه شده )sig=0/000( از سطح معناداري مورد 
نظر )α =0/05( كمتر مي باشد، لذا اين فرضيه تاييد 
مي شود. يعني كساني كه در محل سکونت دسترسي 
بهره  در   2/55 ميانگين  با  دارند  فاوا  امکانات  به 
جهت  الکترونيک،  شهروند  هاي  شاخص  از  گيري 
حضوري  مراجعات  اداري  و  شخصي  كارهاي  انجام 

كمتري دارند. و همچنين كسانيکه در محل سکونت 
به امکانات فاوا دسترسي ندارند، با ميانگين 2/46 در 
بهره گيري از ICT جهت انجام كارهاي شخصي و 
اداري مراجعات حضوري بيشتري دارند. نتايج حاصل 

از آزمون در جدول 9 بيان شده است.  
ارتباطات در محل  فناوري اطالعات و  به  ب: دسترسي 
از  اول  فرضيه  آزمون  و  متغيرها  سنجش  براي  کار: 
سنجش  سطوح  زيرا  است،  شده  استفاده   Tآزمون
متغيرهاي مستقل)اسمي( و متغير وابسته)فاصله اي(

محاسبه  معناداري  اينکه سطح  به  باعنايت  اند.  بوده 
شده)sig=0/000( از سطح معناداري مورد نظر )0/05 
α=(  كمتر مي باشد، لذا اين فرضيه تاييد مي شود 
يعني كسانيکه در محل كار به امکانات فاوا دسترسي 
دارند با ميانگين 2/63 در بهره گيري از شاخص هاي 

١٥ 

 

  .نگارندگان: ؛ ماخذارزيابي فناوري اطالعات از نظر شهروندان. 6جدول 

  
ني تگيرد كه مشروعيت مبزماني شكل مي توانمندديريت شهري م: بررسي درصد و ميزان مشاركت مردم -4-11

  .نشان داده شده استزير  در جدولشهر اصفهان  6منطقه بر مشاركت مردم داشته باشد، ميزان مشاركت شهروندان در 
  

  
  
  
  

كل تعداد   درصد    گويه ها كامالً مخالف مخالف بي نظر موافق كامالً موافق تعداد   درصد تعداد   درصد تعداد   درصد تعداد   درصد

100 32 128 5/31 126 14 56 25/10 41 25/12 49 
انجام امور بدون افزايش 

 مراجعه حضوري 

100 5/33 134 75/33 135 25/12 49 25/11 45 25/9 37 
استفاده از اينترنت انجام 

افزايش خواهد دادامور را 

100 30 120 5/29 118 25/15 61 75/11 47 5/13 54 
مراكز خدمات رساني در 
محله را ايجاد خواهد كرد

100 32 128 75/32 131 17 68 75/9 39 11 44 
انجام خريدهاي روزانه در 

 محله خواهد شد

100 28 112 33 132 5/16 66 5/10 42  12 48 
معضالت ترافيكي شهر را 

 خواهد داد كاهش

100 75/29 119 32 128 5/17 70 11 44 75/9 39 
تنوع بخشي به فضاهاي 

 شهري خواهد شد

100 5/30 122 5/33 134 21 84 75/8 35 25/6 25 
مشاركت ش يافزا

غيرحضوري در امور 
 شهري 

100 33 132 5/29 118 75/18 75 25/10 41 5/8 34 
هزينه هاي استفاده از 
خدمات را كاهش مي 

 هدد

100 25/30 121 31 124 25/22 89 25/9 37 25/7 29 
تمركز زدايي از باعث 

 مراكز شهري خواهد شد

جدول 6. ارزيابي فناوري اطالعات از نظر شهروندان؛ ماخذ: نگارندگان.
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١٦ 

 

  .نگارندگان: ؛ ماخذتوزيع درصد فراواني و ميانگين مشاركت شهروندان در مديريت شهري .7جدول 

  
  ها نتايج مربوط به آزمون فرضيه -4-2
  .رابطه وجود دارد  ICTو پذيرش مظاهر فناوري بين سطح سواد اطالعاتي افراد : آزمون فرضيه اول -4-2-1

و از آزمون پيرسون استفاده شده است، زيرا سطوح سنجش متغيرهاي مستقل  اول هيبراي سنجش متغيرها و آزمون فرض
 مورد نظر) =001/0Sig(عنايت به اينكه سطح معناداري محاسبه شده با. اندبوده) ايفاصله –اي فاصله(وابسته هر دو 

)α=0/05( يعني بين سطح سواد اطالعاتي افراد و پذيرش مظاهر . شودباشد لذا اين فرضيه تاييد ميكمتر ميICT  رابطه
و متغير پذيرش مظاهر ) مستقل( براي سنجش فرضيه مطرح شده پس از سنجش متغير سطح سواد اطالعاتي. وجود دارد

ICT داري رابطه معنا  001/0و با سطح معناداري  49/0گي به اين نتيجه رسيدم كه بين اين دو متغير با ضريب همست
نتايج حاصل . چه سواد اطالعاتي افراد بيشتر باشد ميزان پذيرش و به كارگيري اين فناوري بيشتر استيعني هر. وجود دارد

  .بيان شده استزير  از آن در جدول

كل تعداد   درصد    گويه ها بسيار كم كم متوسط زياد بسيار زياد تعداد   درصد تعداد   درصد تعداد   درصد تعداد   صددر

100 75/13 55 25/11 45 25/21 85 5/22 90 25/31 125 ميزان مشاركت در اداره 
 امور شهري

100 75/12 51 11 44 16 64 5/24 98 75/35 143 ارزيابي عملكرد ادارات و 
 مديران شهري

100 5/13 54 5/11 46 25/18 73 26 104 75/30 123 ارائه پيشنهادات و نظريات 
 به مديران شهري

100 25/16 65 5/18 74 75/20 83 75/22 91 75/21 87 
مشاركت در تصميم 

 گيري هاي محلي

100 75/18 75 25/23 93 25/20 81 25/18 73  5/19 78 
مشاركت در حل 

 مشكالت شهري

100 5/22 90 25/20 81 22 88 19 76 25/16 65 
مشاركت در پرداخت 

 عوارض شهري

100 5/17 70 5/19 78 25/15 61 22 88 75/25 103 ح مشاركت در اجراي طر
 هاي شهري

100 75/29 119 28 112 24 96 25/10 41 8 32 
توجه به قوانين در ساخت 

 وسازها

100 75/28 115 75/25 103 25/21 85 13 52 25/11 45 
اطالع رساني مشكالت 

 شهري به مديران

جدول 7. توزيع درصد فراواني و ميانگين مشارکت شهروندان در مديريت شهري؛ ماخذ: نگارندگان.

١٧ 

 

  
 .نگارندگان: ؛ ماخذICTو پذيرش مظاهر  –آزمون سطح سواد اطالعاتي افراد  .8 جدول

  نوع آزمون  تعداد  شدت همبستگي  سطح معناداري  آلفاي مورد نظر
  همبستگي پيرسون  400  49/0  001/0  05/0

  
در محل سكونت و  در محل كار موجب  ICTفراهم سازي ميزان دسترسي به امكانات : آزمون فرضيه دوم -4-2-2

  .گرددكاهش ميزان مراجعات حضوري جهت انجام امور شخصي و اداري مي 
ها و آزمون فرضيه فوق از براي سنجش متغير: دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات در محل سكونت: الف

عنايت به با. اندوده ب)فاصله اي( و متغير وابسته) ياسم( استفاده شده است، زيرا سطوح سنجش متغيرهاي مستقل Tآزمون
باشد، لذا اين فرضيه كمتر مي) =α 05/0(معناداري مورد نظر  از سطح) =000/0sig( اينكه سطح معناداري محاسبه شده

در بهره گيري از شاخص  55/2دارند با ميانگين  فاوا يعني كساني كه در محل سكونت دسترسي به امكانات. شودتاييد مي
كه در يو همچنين كسان. وري كمتري دارندهاي شخصي و اداري مراجعات حضشهروند الكترونيك، جهت انجام كارهاي 

هاي شخصي و انجام كار جهت ICTدر بهره گيري از  46/2دسترسي ندارند، با ميانگين  فاوامحل سكونت به امكانات 
   . زير بيان شده است نتايج حاصل از آزمون در جدول. اداري مراجعات حضوري بيشتري دارند

 
  .نگارندگان: ؛ ماخذحل سكونتارتباطات در م براي دسترسي به فناوري اطالعات و )T(يت آزمون .9 جدول

دارياسطح معن درجه 
 آزادي

استاندارد ميانگين انحراف 
 معيار

انحراف 
 معيار

ميانگين در محل  فاوا دسترسي به
 سكونت

000/0 398 
  نددار 55/2 438/0 032/0
 ندارند 46/2 463/0 033/0

  
ها و آزمون فرضيه اول از تغيربراي سنجش م: دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات در محل كار: ب

عنايت به با. اندبوده)اصله ايف(و متغير وابسته) اسمي(استفاده شده است، زيرا سطوح سنجش متغيرهاي مستقل Tآزمون
باشد، لذا اين فرضيه كمتر مي  )=α 05/0(از سطح معناداري مورد نظر  )=000/0sig(اينكه سطح معناداري محاسبه شده

هاي گيري از شاخصدر بهره 63/2دسترسي دارند با ميانگين فاوا كه در محل كار به امكانات كسانييعني �شودتاييد مي
و همچنين كساني كه در محل . هاي شخصي و اداري مراجعات حضوري كمتري دارندنيك، جهت انجام كارشهروند الكترو

هاي شهروند الكترونيك، جهت انجام كارهاي خصدر بهره گيري از شا 4/2دسترسي ندارند با ميانگين  فاواكار به امكانات 
   . زير بيان شده است نتايج حاصل از آن در جدول. شخصي و اداري مراجعات حضوري بيشتري دارند

  
  
  
  

جدول 8. آزمون سطح سواد اطالعاتي افراد – و پذيرش مظاهر ICT؛ ماخذ: نگارندگان.

١٧ 

 

  
 .نگارندگان: ؛ ماخذICTو پذيرش مظاهر  –آزمون سطح سواد اطالعاتي افراد  .8 جدول

  نوع آزمون  تعداد  شدت همبستگي  سطح معناداري  آلفاي مورد نظر
  همبستگي پيرسون  400  49/0  001/0  05/0

  
در محل سكونت و  در محل كار موجب  ICTفراهم سازي ميزان دسترسي به امكانات : آزمون فرضيه دوم -4-2-2

  .گرددكاهش ميزان مراجعات حضوري جهت انجام امور شخصي و اداري مي 
ها و آزمون فرضيه فوق از براي سنجش متغير: دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات در محل سكونت: الف

عنايت به با. اندوده ب)فاصله اي( و متغير وابسته) ياسم( استفاده شده است، زيرا سطوح سنجش متغيرهاي مستقل Tآزمون
باشد، لذا اين فرضيه كمتر مي) =α 05/0(معناداري مورد نظر  از سطح) =000/0sig( اينكه سطح معناداري محاسبه شده

در بهره گيري از شاخص  55/2دارند با ميانگين  فاوا يعني كساني كه در محل سكونت دسترسي به امكانات. شودتاييد مي
كه در يو همچنين كسان. وري كمتري دارندهاي شخصي و اداري مراجعات حضشهروند الكترونيك، جهت انجام كارهاي 

هاي شخصي و انجام كار جهت ICTدر بهره گيري از  46/2دسترسي ندارند، با ميانگين  فاوامحل سكونت به امكانات 
   . زير بيان شده است نتايج حاصل از آزمون در جدول. اداري مراجعات حضوري بيشتري دارند

 
  .نگارندگان: ؛ ماخذحل سكونتارتباطات در م براي دسترسي به فناوري اطالعات و )T(يت آزمون .9 جدول

دارياسطح معن درجه 
 آزادي

استاندارد ميانگين انحراف 
 معيار

انحراف 
 معيار

ميانگين در محل  فاوا دسترسي به
 سكونت

000/0 398 
  نددار 55/2 438/0 032/0
 ندارند 46/2 463/0 033/0

  
ها و آزمون فرضيه اول از تغيربراي سنجش م: دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات در محل كار: ب

عنايت به با. اندبوده)اصله ايف(و متغير وابسته) اسمي(استفاده شده است، زيرا سطوح سنجش متغيرهاي مستقل Tآزمون
باشد، لذا اين فرضيه كمتر مي  )=α 05/0(از سطح معناداري مورد نظر  )=000/0sig(اينكه سطح معناداري محاسبه شده

هاي گيري از شاخصدر بهره 63/2دسترسي دارند با ميانگين فاوا كه در محل كار به امكانات كسانييعني �شودتاييد مي
و همچنين كساني كه در محل . هاي شخصي و اداري مراجعات حضوري كمتري دارندنيك، جهت انجام كارشهروند الكترو

هاي شهروند الكترونيك، جهت انجام كارهاي خصدر بهره گيري از شا 4/2دسترسي ندارند با ميانگين  فاواكار به امكانات 
   . زير بيان شده است نتايج حاصل از آن در جدول. شخصي و اداري مراجعات حضوري بيشتري دارند

  
  
  
  

جدول 9. آزمون تي)T( براي دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات در محل سکونت؛ ماخذ: نگارندگان.

١٨ 

 

  ارتباطات در محل كار براي دسترسي به فناوري اطالعات و   Tآزمون .10 جدول
سطح 

 معناداري
درجه 
 آزادي

استاندارد ميانگين انحراف 
 معيار

انحراف 
 معيار

ميانگين در محل  فاوا دسترسي به 
 كار

000/0 398 
  نددار 63/2 463/0 022/0
 ندارند 4/2 251/0 021/0

بين ميزان رضايت شهروندان از خدمات رساني مديران و ميزان مشاركت شهروندان در : آزمون فرضيه سوم -4-2-3
  . مديريت شهري رابطه وجود دارد

عيين ارتباط بين متغرهاي رتبه اي استفاده شده و آزمون فرضيه فوق نيز از آزمون اسپرمن به منظور ت براي سنجش متغيرها 
از سطح معناداري مورد نظر ) =sig 001/0(و سطح معناداري محاسبه شده  46/0كه ضريب همبستگي ه به اينتوجبا. است

)05/0α= (ميزان ميزان رضايت شهروندان از خدمات رساني چه شود يعني هرلذا اين فرضيه تاييد مي. باشدكمتر مي
ن دهنده همبستگي نتيجه بدست آمده نشا. ها به همان اندازه باالتر استهري بيشتر باشد، ميزان مشاركت آنمديران ش

  .بين اين دو متغير است معنادار و متوسط
 رضايت شهروندان با ميزان مشاركت شهروندانآزمون رابطه . 11 جدول

  
  .و سطح مشاركت در مديريت شهري رابطه وجود داردفاوا بين ميزان استفاده از : ون فرضيه چهارمآزم-4-2-4
استفاده شده  اير تعيين ارتباط بين متغرهاي رتبهبراي سنجش متغيرها و آزمون فرضيه چهارم از آزمون اسپرمن به منظو 

از سطح معناداري مورد نظر ) =sig 000/0(شده  و سطح معناداري محاسبه 33/0كه ضريب همبستگي باتوجه به اين. است
)05/0α= (شود يعني هرچه ميزان استفاده از لذا اين فرضيه تاييد مي. باشدكمتر ميICT ندازه ميزان بيشتر باشد به همان ا

و  .ر استبين اين دو متغي به پايين نتيجه بدست آمده نشان دهنده همبستگي معنادار و متوسط. شودمشاركت نيز بيشتر مي
  .طلبدها را ميدولت به زيرساختضرورت توجه هرچه بيشتر 

  
  ندانو سطح مشاركت شهرو فاواميزان استفاده از آزمون  .12 جدول

  سطح معناداري  مقدار آزمون  آزمون
  =33/0r= 000/0Sig  همبستگي اسپرمن

  .شهري رابطه وجود دارد سازي مديريتميزان مشاركت اجتماعي و توانمند بين: آزمون فرضيه پنجم-4-2-5
باتوجه به اينكه سطح معناداري . زمون پيرسون استفاده شده استنيز از آ براي سنجش متغيرها و آزمون فرضية فوق

شود به عبارتي لذا اين فرضيه تاييد مي. باشدكمتر مي )=05/0α(از سطح معناداري مورد نظر  )=sig 000/0(محاسبه شده
. بيشتر باشد، گرايش به استفاده از اين خدمات نيز بيشتر خواهد بودفاوا  از خدمات رساني چه ميزان رضايت افراد هر

جدول 10. آزمونT   براي دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات در محل کار
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شهروند الکترونيک، جهت انجام كارهاي شخصي و 
همچنين  و  دارند.  كمتري  حضوري  مراجعات  اداري 
دسترسي  فاوا  امکانات  به  كار  محل  در  كه  كساني 
ندارند با ميانگين 2/4 در بهره گيري از شاخص هاي 
شهروند الکترونيک، جهت انجام كارهاي شخصي و 
اداري مراجعات حضوري بيشتري دارند. نتايج حاصل 

از آن در جدول 10 بيان شده است.  
رضايت  ميزان  بين  سوم:  فرضيه  آزمون   -3-2-4
شهروندان از خدمات رساني مديران و ميزان مشاركت 

شهروندان در مديريت شهري رابطه وجود دارد. 
از  نيز  فوق  فرضيه  آزمون  و  متغيرها  براي سنجش   
آزمون اسپرمن به منظور تعيين ارتباط بين متغرهاي 
اينکه ضريب  به  باتوجه  رتبه اي استفاده شده است. 
شده  محاسبه  معناداري  سطح  و   0/46 همبستگي 
 )α=0/05( از سطح معناداري مورد نظر )sig=0/001(
يعني  تاييد مي شود  اين فرضيه  لذا  باشد.  كمتر مي 
خدمات  از  شهروندان  رضايت  ميزان  ميزان  هرچه 
مشاركت  ميزان  باشد،  بيشتر  شهري  مديران  رساني 
آمده  بدست  نتيجه  است.  باالتر  اندازه  به همان  آنها 
نشان دهنده همبستگي معنادار و متوسط بين اين دو 

متغير است.

از  استفاده  ميزان  بين  چهارم:  فرضيه  4-2-4-آزمون 
فاوا و سطح مشاركت در مديريت شهري رابطه وجود 

دارد.
 براي سنجش متغيرها و آزمون فرضيه چهارم از آزمون 
اسپرمن به منظور تعيين ارتباط بين متغرهاي رتبه اي 
استفاده شده است. باتوجه به اينکه ضريب همبستگي 
 )sig =0/000( 0/33 و سطح معناداري محاسبه شده
مي  كمتر   )α=0/05( نظر  مورد  معناداري  سطح  از 
باشد. لذا اين فرضيه تاييد مي شود يعني هرچه ميزان 

ميزان  اندازه  همان  به  باشد  بيشتر   ICT از  استفاده 
مشاركت نيز بيشتر مي شود. نتيجه بدست آمده نشان 
دهنده همبستگي معنادار و متوسط به پايين بين اين 
دو متغير است. و ضرورت توجه هرچه بيشتر دولت به 

زيرساخت ها را مي طلبد.

مشاركت  ميزان  بين  پنجم:  فرضيه  4-2-5-آزمون 
اجتماعي و توانمندسازي مديريت شهري رابطه وجود 

دارد.
از  نيز  فوق  فرضيۀ  آزمون  و  متغيرها  سنجش  براي 
اينکه  به  باتوجه  است.  شده  استفاده  پيرسون  آزمون 
سطح معناداري محاسبه شده)sig =0/000( از سطح 
معناداري مورد نظر )α=0/05( كمتر مي باشد. لذا اين 
فرضيه تاييد مي شود به عبارتي هرچه ميزان رضايت 
به  باشد، گرايش  بيشتر  فاوا  از خدمات رساني   افراد 
استفاده از اين خدمات نيز بيشتر خواهد بود. همچنين 
حاكي  كه  باشد  مي   0/42 دو  اين  بين  رابطۀ  شدت 
از رابطۀ متوسط و مثبت بين اين دو متغير است كه 

بيانگر همبستگي مثبت به باال بوده است. 

5- جمع بندي و نتيجه گيري 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  از  استفاده  درصورت 
فضاي مکان ها تبديل به فضاي جريان ها مي شود؛ 
الکترونيک  به معني محقق شدن شهر  اين خود  كه 
است كه در آن شهروندان در فضاي جريان ها سيال 
بر  مبتني  مديريتي  با  شهرها  فضايي  چنين  در  اند. 
بنابراين  ادراه مي شوند.  دانش، عقالنيت و خالقيت 
مديريت  با  را  تا شهرهايمان  رسيده  آن  زمان  اكنون 

١٩ 

 

باشد كه حاكي از رابطة متوسط و مثبت بين اين دو متغير است كه بيانگر مي 42/0همچنين شدت رابطة بين اين دو 
  . بوده است باالهمبستگي مثبت به 

  اعي و توانمند سازي مديريت شهريميزان مشاركت اجتمآزمون رابطة  .13جدول 
  سطح معناداري   مقدارآزمون  نام آزمون

 =r= 000/0Sig  42/0  همبستگي پيرسون
  
  يريجه گيو نت يجمع بند -5

كه اين خود به معني شود؛ يها مانيجر يل به فضايها تبدمكان ياطالعات و ارتباطات فضا يدرصورت استفاده از فناور
در چنين فضايي شهرها با مديريتي . ها سيال اندضاي جريانيك است كه در آن شهروندان در فمحقق شدن شهر الكترون

بنابراين اكنون زمان آن رسيده تا شهرهايمان را با مديريت الكترونيك . شونددانش، عقالنيت و خالقيت ادراه ميمبتني بر 
هاي اقتصادي، يب ما خواهد شد چيزي جز آسيبه نصدانش محور و خالقيت محور هدايت كنيم؛ در غير اينصورت آنچه ك

  . شهر اصفهان به شرح زير است  6ج بدست آمده از منطقه ينتا. اجتماعي، فرهنگي، سياسي و طبيعي نخواهد بود
ولي نتايج . از سوي آنها بيشتر است ICTبيشتري داشته باشند پذيرش مظاهر ) دانش رايانه(هرچه افراد سواد اطالعاتي -

و  و اين نشان دهنده اين است سواد اطالعاتي شهروندان درسطح متوسط. است) 49/0( مده در سطح متوسط يعنيبه دست آ
به  ياو متقابالً ارائه خدمات تك مرحلهدر سطح شهرها  ين فناوريا يريزان بكارگيالزم در خصوص م يهاازمند آموزشين

   شهروندان است
ابد، ي يشهروندان كاهش م يزان مراجعات حضوريشتر باشد؛ ميو ارتباطات ب اطالعات يبه فناور يزان دسترسيچه مهر - 

  . دسترسي در محل كار مناسب ولي در محل سكونت نامناسب است: ن است كهينشان دهنده اج بدست آمده ياما نتا
ري افزايش ت آنان در مديريت شهبا افزايش ميزان رضايت شهروندان از خدمات رساني مديران شهري؛ ميزان مشارك -

  .است) 46/0( ولي نتايج به دست آمده در سطح متوسط يعني يابدمي
دست آمده در سطح نتيجه ب. يابدكت در مديريت شهري نيز افزايش ميميزان مشار ICTبا افزايش استفاده از امكانات  -

كه در  مداران علوم شهري بودهتو اين نيازمند توجه جدي و همه جانبه مديران و سياس. است) 33/0(يعني به پايين متوسط 
   . ها شده استها تبديل به فضاي جريانصر جغرافياي جهاني شدن فضاي مكانع
در صورت . رابطه وجود دارد) 42/0( سازي مديريت شهري با ميزان همبستگيميزان مشاركت اجتماعي و توانمند بين -

ها بخصوص كالنشهرها داراي مديريت پويا و شهر هاي مختلف شهري از سوي شهرونداندر عرصه ICTاستفاده از 
  . كارآمد خواهند بود، و اثرات مثبت اين مهم عايد شهرها، شهروندان و مديران خواهد شد

  ارائه راهكارها -6
حقوق شهروندي مفاهيم مدرني هستند ها وشهروند، فرهنگ شهرنشيني، مشاركت در جامعه كنوني ما مفاهيمي چون شهر،

براي اينكه اين مفاهيم ادبيات برنامه ريزي شهري داراي جايگاه مشخصي باشند . اندي خود را پيدا نكردهنوز شكل واقعكه ه
  . شودبه شرح زير ارائه مي اساس نتايج به دست آمده از محدوده مورد مطالعهي برراهكارهاي

  .در استفاده از اين فناوري در جهت باالبردن سطح سواد اطالعاتيموزش شهروندان آ -

 جدول 13. آزمون رابطة ميزان مشارکت اجتماعي و توانمند سازي
مديريت شهري

١٨ 

 

  ارتباطات در محل كار براي دسترسي به فناوري اطالعات و   Tآزمون .10 جدول
سطح 

 معناداري
درجه 
 آزادي

استاندارد ميانگين انحراف 
 معيار

انحراف 
 معيار

ميانگين در محل  فاوا دسترسي به 
 كار

000/0 398 
  نددار 63/2 463/0 022/0
 ندارند 4/2 251/0 021/0

بين ميزان رضايت شهروندان از خدمات رساني مديران و ميزان مشاركت شهروندان در : آزمون فرضيه سوم -4-2-3
  . مديريت شهري رابطه وجود دارد

عيين ارتباط بين متغرهاي رتبه اي استفاده شده و آزمون فرضيه فوق نيز از آزمون اسپرمن به منظور ت براي سنجش متغيرها 
از سطح معناداري مورد نظر ) =sig 001/0(و سطح معناداري محاسبه شده  46/0كه ضريب همبستگي ه به اينتوجبا. است

)05/0α= (ميزان ميزان رضايت شهروندان از خدمات رساني چه شود يعني هرلذا اين فرضيه تاييد مي. باشدكمتر مي
ن دهنده همبستگي نتيجه بدست آمده نشا. ها به همان اندازه باالتر استهري بيشتر باشد، ميزان مشاركت آنمديران ش

  .بين اين دو متغير است معنادار و متوسط
 رضايت شهروندان با ميزان مشاركت شهروندانآزمون رابطه . 11 جدول

  
  .و سطح مشاركت در مديريت شهري رابطه وجود داردفاوا بين ميزان استفاده از : ون فرضيه چهارمآزم-4-2-4
استفاده شده  اير تعيين ارتباط بين متغرهاي رتبهبراي سنجش متغيرها و آزمون فرضيه چهارم از آزمون اسپرمن به منظو 

از سطح معناداري مورد نظر ) =sig 000/0(شده  و سطح معناداري محاسبه 33/0كه ضريب همبستگي باتوجه به اين. است
)05/0α= (شود يعني هرچه ميزان استفاده از لذا اين فرضيه تاييد مي. باشدكمتر ميICT ندازه ميزان بيشتر باشد به همان ا

و  .ر استبين اين دو متغي به پايين نتيجه بدست آمده نشان دهنده همبستگي معنادار و متوسط. شودمشاركت نيز بيشتر مي
  .طلبدها را ميدولت به زيرساختضرورت توجه هرچه بيشتر 

  
  ندانو سطح مشاركت شهرو فاواميزان استفاده از آزمون  .12 جدول

  سطح معناداري  مقدار آزمون  آزمون
  =33/0r= 000/0Sig  همبستگي اسپرمن

  .شهري رابطه وجود دارد سازي مديريتميزان مشاركت اجتماعي و توانمند بين: آزمون فرضيه پنجم-4-2-5
باتوجه به اينكه سطح معناداري . زمون پيرسون استفاده شده استنيز از آ براي سنجش متغيرها و آزمون فرضية فوق

شود به عبارتي لذا اين فرضيه تاييد مي. باشدكمتر مي )=05/0α(از سطح معناداري مورد نظر  )=sig 000/0(محاسبه شده
. بيشتر باشد، گرايش به استفاده از اين خدمات نيز بيشتر خواهد بودفاوا  از خدمات رساني چه ميزان رضايت افراد هر

جدول 11. آزمون رابطه رضايت شهروندان با ميزان مشارکت شهروندان

١٨ 

 

  ارتباطات در محل كار براي دسترسي به فناوري اطالعات و   Tآزمون .10 جدول
سطح 

 معناداري
درجه 
 آزادي

استاندارد ميانگين انحراف 
 معيار

انحراف 
 معيار

ميانگين در محل  فاوا دسترسي به 
 كار

000/0 398 
  نددار 63/2 463/0 022/0
 ندارند 4/2 251/0 021/0

بين ميزان رضايت شهروندان از خدمات رساني مديران و ميزان مشاركت شهروندان در : آزمون فرضيه سوم -4-2-3
  . مديريت شهري رابطه وجود دارد

عيين ارتباط بين متغرهاي رتبه اي استفاده شده و آزمون فرضيه فوق نيز از آزمون اسپرمن به منظور ت براي سنجش متغيرها 
از سطح معناداري مورد نظر ) =sig 001/0(و سطح معناداري محاسبه شده  46/0كه ضريب همبستگي ه به اينتوجبا. است

)05/0α= (ميزان ميزان رضايت شهروندان از خدمات رساني چه شود يعني هرلذا اين فرضيه تاييد مي. باشدكمتر مي
ن دهنده همبستگي نتيجه بدست آمده نشا. ها به همان اندازه باالتر استهري بيشتر باشد، ميزان مشاركت آنمديران ش

  .بين اين دو متغير است معنادار و متوسط
 رضايت شهروندان با ميزان مشاركت شهروندانآزمون رابطه . 11 جدول

  
  .و سطح مشاركت در مديريت شهري رابطه وجود داردفاوا بين ميزان استفاده از : ون فرضيه چهارمآزم-4-2-4
استفاده شده  اير تعيين ارتباط بين متغرهاي رتبهبراي سنجش متغيرها و آزمون فرضيه چهارم از آزمون اسپرمن به منظو 

از سطح معناداري مورد نظر ) =sig 000/0(شده  و سطح معناداري محاسبه 33/0كه ضريب همبستگي باتوجه به اين. است
)05/0α= (شود يعني هرچه ميزان استفاده از لذا اين فرضيه تاييد مي. باشدكمتر ميICT ندازه ميزان بيشتر باشد به همان ا

و  .ر استبين اين دو متغي به پايين نتيجه بدست آمده نشان دهنده همبستگي معنادار و متوسط. شودمشاركت نيز بيشتر مي
  .طلبدها را ميدولت به زيرساختضرورت توجه هرچه بيشتر 

  
  ندانو سطح مشاركت شهرو فاواميزان استفاده از آزمون  .12 جدول

  سطح معناداري  مقدار آزمون  آزمون
  =33/0r= 000/0Sig  همبستگي اسپرمن

  .شهري رابطه وجود دارد سازي مديريتميزان مشاركت اجتماعي و توانمند بين: آزمون فرضيه پنجم-4-2-5
باتوجه به اينكه سطح معناداري . زمون پيرسون استفاده شده استنيز از آ براي سنجش متغيرها و آزمون فرضية فوق

شود به عبارتي لذا اين فرضيه تاييد مي. باشدكمتر مي )=05/0α(از سطح معناداري مورد نظر  )=sig 000/0(محاسبه شده
. بيشتر باشد، گرايش به استفاده از اين خدمات نيز بيشتر خواهد بودفاوا  از خدمات رساني چه ميزان رضايت افراد هر

جدول 12. آزمون ميزان استفاده از فاوا و سطح مشارکت شهروندان
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هدايت  محور  خالقيت  و  محور  دانش  الکترونيک 
كنيم؛ در غير اينصورت آنچه كه نصيب ما خواهد شد 
چيزي جز آسيب هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، 
از  آمده  بدست  نتايج  بود.  نخواهد  طبيعي  و  سياسي 

منطقه 6  شهر اصفهان به شرح زير است. 
بيشتري  رايانه(  افراد سواد اطالعاتي)دانش  - هرچه 
داشته باشند پذيرش مظاهر ICT از سوي آنها بيشتر 
متوسط  سطح  در  آمده  دست  به  نتايج  ولي  است. 
است  اين  دهنده  نشان  اين  و  است.   )0/49( يعني 
سواد اطالعاتي شهروندان درسطح متوسط و نيازمند 
آموزش هاي الزم در خصوص ميزان بکارگيري اين 
فناوري در سطح شهرها و متقاباًل ارائه خدمات تک 

مرحله اي به شهروندان است 
و  اطالعات  فناوري  به  دسترسي  ميزان  هرچه   -  
حضوري  مراجعات  ميزان  باشد؛  بيشتر  ارتباطات 
آمده  بدست  نتايج  اما  يابد،  مي  كاهش  شهروندان 
كار  محل  در  دسترسي  كه:  است  اين  دهنده  نشان 

مناسب ولي در محل سکونت نامناسب است. 
خدمات  از  شهروندان  رضايت  ميزان  افزايش  با   -
در  آنان  مشاركت  ميزان  شهري؛  مديران  رساني 
مديريت شهري افزايش مي يابد ولي نتايج به دست 

آمده در سطح متوسط يعني )0/46( است.
- با افزايش استفاده از امکانات ICT ميزان مشاركت 
در مديريت شهري نيز افزايش مي يابد. نتيجه بدست 
است.   )0/33( يعني  پايين  به  متوسط  آمده در سطح 
و  مديران  جانبه  همه  و  جدي  توجه  نيازمند  اين  و 
سياستمداران علوم شهري بوده كه در عصر جغرافياي 
جهاني شدن فضاي مکانها تبديل به فضاي جريانها 

شده است.  
توانمندسازي  و  اجتماعي  مشاركت  ميزان  بين   -
رابطه   )0/42( همبستگي  ميزان  با  شهري  مديريت 
وجود دارد. در صورت استفاده از ICT در عرصه هاي 
مختلف شهري از سوي شهروندان شهرها بخصوص 
كالنشهرها داراي مديريت پويا و كارآمد خواهند بود، 
و  شهروندان  شهرها،  عايد  مهم  اين  مثبت  اثرات  و 

مديران خواهد شد. 

6- ارائه راهکارها
شهروند،  شهر،  چون  مفاهيمي  ما  كنوني  جامعه  در 
فرهنگ شهرنشيني، مشاركت ها وحقوق شهروندي 
خود  واقعي  شکل  هنوز  كه  هستند  مدرني  مفاهيم 
ادبيات  مفاهيم  اين  اينکه  براي  اند.  نکرده  پيدا  را 
باشند  مشخصي  جايگاه  داراي  شهري  ريزي  برنامه 
راهکارهايي براساس نتايج به دست آمده از محدوده 

مورد مطالعه به شرح زير ارائه مي شود. 
- آموزش شهروندان در استفاده از اين فناوري در جهت 

باالبردن سطح سواد اطالعاتي.
- اينترنت پرسرعت که يکي از نشانه هاي توسعه است 
و نقشي موثر در تسهسل انجام کارها دارد پس بنابراين 

بايد ضريب نفوذ اينترنت را افزايش داد. 
پيشخوان، پست  دفاتر  ها،  نت  کافي  تعداد  افزايش   -
جهت  وغيره  شهري  هاي  تلويزيون  برندها،  ها،  بانک 
حمايت از ايجاد توانايي در شهروندان در سطوح مختلف 

شهر.
زيرساخت  به  شهرداري  بخصوص  سازمانها  تجهيز   -

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات. 
خدمات  راستاي  در  شهروندان  مشارکت  افزايش   -

رساني بهتر از طريق فناوري اطالعات و ارتباطات.  
- جلب مشارکت روزافزون شهروندان در تصميم گيري ها 

با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات. 

منابع و ماخذ
قپانچي)1386(،  حسين  امير  و  امير  البدوي،   -1
موردى  مطالعه  شهرالکترونيکى:  ساخت  و  طراحى 
فناوري  كاربري  توسعه  ماهنامه  بريزبان،  شهر 
ارتباطات)تکفا(، سال پنجم، شماره دوم،  اطالعات و 

صص: 83-87. 
الکترونيک،  در شهر  روز  پردازشگر)1386(، يک   -2
سال  آموزشي،   – تحليلي  خبري-  علمي-  گزارش 

ششم، شماره 52.
چمران  و  بابانسب  رسول  مسعود،  تقوايى،   -3
موثر  عوامل  سنجش  بر  تحليلى  موسوى)1388(،  
مطالعه  شهرى  مديريت  در  شهروندان  مشاركت  بر 
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تبريز، مجله علمى پژوهشى  موردى، منطقه 4 شهر 
مطالعات شهرى و منطقه اى، سال اول، شماره دوم 

پاييز. 
ماهنامه  الکترونيکي،  شهر  اكبر،  علي  جاللي،   -4
سال  ارتباطات،  و  اّطالعات  فناوري  كاربري  توسعه 

پنجم، شماره دوم، صفحه 64، خرداد ماه 1386.
5- حافظ نيا، محمد رضا، )1380(. مقدمه اي بر روش 
تحقيق در علوم انساني، چاپ دهم، انتشارات سمت، 

تهران
6- حبيب، فرح)1383(. رويکرد پايداري در متن شهر 
سازي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، 
فصلنامه علوم و تکنولوژي محيط زيست، دوره نهم، 

شماره 1، بهار.
خديوي  اسداهلل  دكتر  و  اكرم  ليالن،  حضرتي    -7
ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  تأثير  بررسي   ،)1389(
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