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استقرار  يدر راستا سنجش آمادگي الكترونيكي شهروندان،

  شهرداري الكترونيك و بانكداري الكترونيك ،دولت الكترونيك
 

  مهرزاد سرفرازي 
  ، واحد الرستانيدانشگاه آزاد اسالم  ميعضو هيأت عل

  
  چكيده

هدف پـژوهش حاضـر بررسـي و سـنجش آمـادگي الكترونيكـي شـهروندان در راسـتاي         
يري فناوري اطالعات و استفاده از خدمات دولـت الكترونيـك، بانكـداري الكترونيـك و     بكارگ

. باشـد  مـي شهرداري الكترونيك در بين شهروندان شهرستانهاي الر، گراش، اوز، خنج و بيرم 
در  ،نفـر هسـتند   ۸۵۰۰سـال سـن را كـه     ۱۷شامل شهروندان باالي  پژوهشجامعه آماري 

نمونـه را در سـطح تصـادفي بـا اسـتفاده از       ۸۵۰حجم نمونه  گيرد كه بر مبناي فرمول برمي
سـؤال اسـت    ۳۰شامل  پژوهشپرسشنامه . اي انتخاب گرديده است گيري خوشه روش نمونه

بـراي سـنجش روايـي     .توسـط محققـين تنظـيم شـده اسـت      پژوهشكه بر مبناي سؤالهاي 
ي ضريب قابليت اعتبـار   بهبراي محاس و  .پرسشنامه از روايي وابسته به محتوا بهره گرفته شد

تجزيـه و تحليـل   . ه اسـت گرديـد گيري در اين پژوهش از روش آلفاي كرونباخ استفاده  اندازه
هـاي   يافتـه  .اين پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفته استهاي  داده

ارائـه   يالزم بـرا  يسـاختها كه اگر دولت زيرنشان داد  پژوهشدر ارتباط با سؤالهاي  پژوهش
شـهروندان فـراهم كنـد شـهروندان      ينترنـت را بـرا  ياطالعـات و ا  يبر فناور يخدمات مبتن

و هـا   يبانکهـا، شـهردار   يارائه شده از سو يکيخدمات الکترون يريرش و به کارگيپذ يآمادگ
   .نترنت را دارا خواهد بوديق اياز طر يدولتهاي  سازمان
 

  واژگان كليدي
 ،دولــت الكترونيــك  گي الكترونيكــي،آمــاد عــاتي،جامعــه اطال فنــاوري اطالعــات، 

  بانكداري الكترونيك شهرالكترونيك، شهرداري الكترونيك،
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  مقدمه
اطالعاتي برگرفته از مفهوم تكنولوژي اطالعات فرايند پيچيده درون سـازماني  هاي  پايگاه

گـروه  . ه اسـت سازماني را بنـا نهـاد  هاي  را تسهيل كرده و با اتصال سازمانها به يكديگر شبكه
دانـد کـه    مـي  شـدن  يکيرا آماده الکترون يکشور  ١،هيانوسيا و اقيآس ياقتصادهاي  يهمکار
و  يدولتـ  يتجارت آزاد، صنعت قانونمند، سهولت در صادرات، هماهنگ با استانداردها يدارا

هـاي   سـتم يس ياسـتگذار يف ارائه شـده در پـروژه س  يمطابق تعر. است يتجارهاي  توافقنامه
 يسـرعت بـاال   ياسـت کـه دارا  اي  ، جامعهيکيک جامعه آماده از لحاظ الکتروني ٢يترويکامپ

اطالعـات و   يدار از فنـاور يـ و اسـتفاده پا  ي، دسترسـ يک بازار رقـابت يبه شبکه در  يدسترس
در . اسـت  يها و مراکز بهداشـت  ، خانهياقتصادهاي  ، بنگاهيارتباطات در مدارس، ادارات دولت

 يکـ يالکترونهـاي   از روش يريـ افراد هنگام بهـره گ  يم خصوصيو حرت يامناي  ن جامعهيچن
ت يـ حما يوتريکـامپ هـاي   و اتصـال بـه شـبکه    ياز کـاربر  يدولتهاي  استين شده و سيتأم
هـاي   ها، بنگاه اطالعات و ارتباطات در خانه يزان نفوذ فناوريف مين تعريبر اساس ا. کنند مي

ک يـ  يکـ يالکترون يآمـادگ  يابيارز يمبنا يت دولتو ادارا يو درمان ي، مراکز بهداشتياقتصاد
 يهـم رفتـه منجـر بـه آمـادگ      يوجود دارند کـه رو  يمتعددهاي  مؤلفه. رديگ ميجامعه قرار 

ک يـ  يکيالکترون يان چهار مؤلفه عمده در آمادگين ميدر ا. گردند ميک کشور ي يکيالکترون
 يضرور يکيالکترون يبرنامه آمادگها در هر  ن مؤلفهيژه به ايتوجه و. دارند ياتيکشور نقش ح

. گردنـد  ميرسـاختار يو زهـا   ، دولـت ياقتصـاد هاي  شامل شهروندان، بنگاهها  ن مؤلفهيا. است
  )۱۴ ،۱۳۸۷معمارزادهي وسرفراز(

 يبـرا ) ICT(يو ارتباط ياطالعاتهاي  يک عبارت است از استفاده از فناوريدولت الکترون 
تـر آن   تر، کارآمدتر، و پاسـخگو  ق قابل دسترسيطراز  اكميتند حيمتحول کردن دولت و فرا

از قـدرت اطالعـات و    يريـ بهـره گ  يک بـه معنـا  يگر دولت الکترونيف ديبر اساس تعر. است
و  ياز دولت  است که با جامعـه اطالعـات   يديجاد ساخت جديا يبرا ياطالعاتهاي  يتکنولوژ
ـ يک در بر گين رو دولت الکترونياز ا. همخوان استاي  شبکه ر يـ ز يريـ گ ده توسـعه و بکـار  رن
ل يتسه يمقررات الزم برا ن ويقوان استها،يس ين و اجراين تدويو همچن ياطالعات يساختها

شهروند الكترونيك، فردي اسـت كـه بـا فنـاوري     . است يتاليجيو د يعملکرد جامعه اطالعات
در انجـام  اطالعات آشنايي داشته باشد و بتواند از خدمات الكترونيكي يك شـهر الكترونيـك   

و  فـردي اسـتفاده كنـد   هاي  امور روزمره خود از قبيل تفريحات، آموزش، ارتباطات و تراكنش
دولتـي و  هاي  شهر الكترونيك شهري است كه اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرويس

و بطـور شـبانه روزي، در هفـت روز هفتـه بـا       ٣سازمانهاي بخش خصوصي به صورت بر خط
ني باال با استفاده از ابزار فناوري اطالعـات و ارتباطـات و كاربردهـاي آن    كيفيت و ظريب ايم

  ) ۱۳۸۲جاللي (. شود ميانجام 
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شـود و   مـي به عبارت ديگر شهر الكترونيك فقط يك وب سايت است كه درگاه ناميـده   
با ايجاد و توسـعه شـهر   . همه خدمات شهري از طريق اين وب سايت در دسترس خواهد بود

هـاي   نيازي به حركت فيزيكي شهروندان براي دسترسي به خدمات دولت و نهـاد الكترونيك 
  .خصوصي نيست

هاي  ق واسطهيو از طر يکيرا به صورت الکترون يه خدمات بانکي، کليکيالکترون يبانکدار
 يبانکـدار . سـازد  مـي در بانـک را مرتفـع    يمشتر يکيزياز به حضور فيدهد و ن ميمن ارائه يا

ـ   يـ حوالـه   چـون اطالعـات حسـاب و اسـتعالم آن،     يت، خدمايکيالکترون ن يا انتقـال وجـوه ب
را بـه صـورت   ... ل ارز و پرداخـت صورتحسـاب  آب، بـرق و    يتبـد  ،يها، سپرده گـذار  حساب

 يکـ يالکترون يبانکـدار . دهـد  يقـرار مـ   يار مشـتر يشده در اخت يو زمان بند يفهرست بند
را به دنبـال دارد و   ينه معامالت بانکيزن آمدن هييو پا يش مشتريچون افزا ياريبس يايمزا

 يتر نييپاهاي  نهيشتر و با هزيب ييق، خدمات را با کاراين طريتوانند از ا ميها  در ضمن بانک
  .ش سهم بازار خود بپردازنديارائه داده و به حفظ و افزا

  
  بيان مسئله

 يادگآمــ يرا دارا يکشــور) APEC(ه يانوســيا و اقيآســ ياقتصــادهــاي  يگــروه همکــار
با  يتجارت آزاد، صنعت قانونمند، سهولت در صادرات، هماهنگ يداند که دارا مي يکيالکترون

  )۳۴۲ ،۱۳۸۵نور  يمهدو و انيفتح(  .است يتجارهاي  و توافق نامه يدولت ياستانداردها
 يدسترسـ  يسرعت بـاال  ياست که دارااي  ، جامعهيکيک جامعه آماده از لحاظ الکتروني

اطالعـات و ارتباطـات در    يدار از فنـاور يو استفاده پا ي، دسترسيبازار رقابتک يبه شبکه در 
ن يدر چنـ . اسـت  يو مراکـز بهداشـت  هـا   ، خانـه ياقتصـاد هـاي   ، بنگاهيمدارس، ادارات دولت

ن يتـام  يکـ يالکترونهـاي   از روش يريـ گ افراد هنگام بهـره  يم خصوصيت و حريامناي  جامعه
بـر  . کننـد  ميت يحما يوتريکامپهاي  و اتصال به شبکه ياز کاربر يدولتهاي  استيشده و س
، ياقتصـاد هـاي   ها، بنگـاه  اطالعات و ارتباطات در خانه يزان نفوذ فناوريف مين تعرياساس ا

ک جامعه قـرار  ي يکيالکترون يآمادگ يابيارز يمبنا يو ادارات دولت يو درمان يمراکز بهداشت
  ) ۷۷ ،۱۳۸۸ معمارزادهو يسرفراز( .رديگ مي

زان يـ است که تـا چـه م   ين سئوال اساسيبه ا ييپاسخگو يدر پ پژوهشن يمحقق در ا 
خــدمات  يريرش و بکــارگيپــذ يالر ، گــراش ، اوز و خــنج، آمــادگ يشــهروندان در شــهرها

. باشـند  ميرا دارا  يبانکها، دولت و شهردار ينترنت از سويق ايت ارائه از طريقابل يکيالکترون
  :ميباش ميل ير ذيز نظين يگريد يپاسخ به سئوالها يپدر  پژوهشن ين در ايهمچن
انه و استفاده از خدمات ارائه شده توسـط  يرا يرياستفاده و بکارگ ييا شهروندان توانايآ )۱

  باشند؟ مينترنت را دارا يا
 دارند؟ ينترنت دسترسيا شهروندان در محل کار و منزل به سهولت به ايآ )۲
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 ينترنـت پـر سـرعت دسترسـ    يق شبکه بـه ا يرافت خدمات از طيدر يا شهروندان برايآ )۳
 دارند؟

 ينترنت را براياطالعات و ا يبر فناور يارائه خدمات مبتن يالزم براهاي  ر ساختيا زيآ )۴
 شهروندان فراهم آمده است؟

اطالعـات توسـط    يبـر فنـاور   يارائـه شـده مبتنـ    يکيا شهروندان به خدمات الکترونيآ )۵
 اعتماد دارند؟ا ه يو شهردارها  بانک ‐يدولت يسازمانها

اطالعـات و   يبر فناور يافت خدمات مبتنيانه و درياستفاده از را ي نهيا شهروندان در زميآ )۶
 اند؟  نترنت آموزش الزم رافراگرفتهيا

  
  پژوهشضرورت و اهميت 

ک در يجاد دولت الکترونيهاست، ا ف دولتين وظاياز مهمتر يکياز شهروندان يپاسخ به ن
ي  رنـده يک در برگيـ دولـت الکترون  .ديآ ميجوامع به شمار  ياساسهاي  ازياز ن يکينه ين زميا

ن و ياسـتها، قـوان  يس ين و اجـرا ين تـدو يو همچن ياطالعات يرساختهايز يريتوسعه و بکارگ
  .است يتاليجيو د يل عملکرد جامعه اطالعاتيتسه يمقررات الزم برا

 ينـه در فضـا  ين دو گزين اين چالش بيز اوليو ن ين نقطه تماس شهروند با شهردارياول
 يت بخشـ يزان رضـا يـ ن فضـا اسـت کـه م   يرد و نقـش عملکـرد همـ   يگ ميشکل  يشهرساز

ســتم خــدمات يک سيــ. نــدينما مــين يــيرا تع يت عملکــرد شــهرداريــشــهروندان و مطلوب
ت يريمـد  يدر راسـتا » شـهر و شـهروند  «شفاف کردن نقـش   ي، برايدر شهردار يکيالکترون
بـه   يت شـهر يريدر مد يداخلهاي  تيو فعالها  ت کوششيهدا. باشد ميار کارآمد يبس يشهر

 يد از اهداف شهرداري، باين در عرصه خدمات رسانينوهاي  ياز ابزار، فناور يريگ سمت بهره
و اعتمـاد  هـا   ران و دسـتگاه يازمند عزم و اعتماد مدين يکيتحقق پروژه شهروند الکترون. باشد

ن يستم فوق اعتماد داشته باشد، در ايکه به س يرياست و مد يکيالکترون يستمهايآنها به س
به تبع شهروندان نيز در زمينه استفاده و بكارگيري از خـدمات   .کند مي يگذار هينه سرمايزم

فوق و عملكـرد آنهـا اعتمـاد    هاي  بايد به سيستم مينيز ها  شبكه مبتني بر فناوري اطالعات و
از  .اسـت  پـژوهش ن يـ خـاص ا هاي  ز ضرورتن موضوع اين پرداختن به ايبنابرا داشته باشند،

نقـش   يبررسـ  ،ديـ افزا مـي ش يش از پـ يب پژوهشن يت و ضرورت ايکه به اهم يگريل ديدال
ها يو شـهردار  يدولتـ  يسازمانها ها، بانک ياطالعات در ارائه خدمات از سو يفناور يريبکارگ

 يسـوم بـر زنـدگ   اطالعـات در هـزاره    يکه فناور يرين با توجه به تاثيهمچن .به مردم است
پـرداختن بـه ايـن    . ر و تحول کرده اسـت ييشهروندان اثر گذاشته است و آن را دستخوش تغ

 يامروزه رقابت در جذب افـراد . ديآ ميبه شمار  پژوهشن يت بودن ايل با اهميموضوع از دال
ن در عصـر  يدانش و مهـارت الزم هسـتند بنـابرا    ياطالعات دارا يفناوري  نهياست که در زم

ن پژوهش يا ،ن روياز ا .ر گذار بوده استيما تاث ياطالعات بر تمام شئون زندگ يفناورحاضر 
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اطالعـات   يبـر فنـاور   يرش خـدمات مبتنـ  يشهروندان در ارتباط با پذ يآمادگ يکه به بررس
تال مورد کاوش و يجيوارد شدن به عصر د يشهروندان را برا يکيالکترون يپردازد و آمادگ مي

  .ديآ مين پژوهش به شمار يل اهم اياز دال دهد ميجستجو قرار 
  

  پژوهشمروري بر مباحث نظري و ادبيات 
  يکيالکترون يمفهوم آمادگ
ک جامعـه  يـ  ٤يوتريکـامپ هـاي   سـتم يس ياستگذاريف ارائه شده در پروژه سيمطابق تعر

ک يـ به شبکه در  يدسترس يسرعت باال ياست که دارااي  ، جامعهيکيآماده از لحاظ الکترون
اطالعـات و ارتباطـات در مـدارس، ادارات     يدار از فنـاور يو استفاده پا ي، دسترسير رقابتبازا
ت و يـ امناي  ن جامعـه يدر چنـ . اسـت  يو مراکـز بهداشـت  ها  ، خانهياقتصادهاي  ، بنگاهيدولت
هـاي   اسـت ين شـده و س يتأم يکيالکترونهاي  از روش يريگ افراد هنگام بهره يم خصوصيحر
ف يـ ن تعريـ بـر اسـاس ا  . کنند ميت يحما يوتريکامپهاي  تصال به شبکهو ا ياز کاربر يدولت
و  ي، مراکـز بهداشـت  ياقتصـاد هـاي   بنگاه ها، اطالعات و ارتباطات در خانه يزان نفوذ فناوريم

رد طبق نظر يگ ميک جامعه قرار ي يکيالکترون يآمادگ يابيارز يمبنا يو ادارات دولت يدرمان
نـه  يک کشـور در زم يـ  ييبه عنوان توانا يکيالکترون يآمادگ  ٥،مک کونل ين الملليمؤسسه ب
  . شود ميف يتال تعريجياز اقتصاد د يبهره بردار

  
  يکيالکترون يآمادگهاي  مؤلفه

ک کشور ي يکيالکترون يهم رفته منجر به آمادگ يوجود دارند که رو يمتعددهاي  مؤلفه
 ياتيـ ک کشـور نقـش ح  يـ  يکيرونالکت يچهار مؤلفه عمده در آمادگ ،انين ميدر ا. گردند مي
ها  ن مؤلفهيا. است يضرور يکيالکترون يدر هر برنامه آمادگها  ن مؤلفهيژه به ايتوجه و. دارند

همـه  . گردنـد  ميرساختار يو زها  ، دولتياقتصادهاي  ، شامل شهروندان، بنگاه۱مطابق شکل 
مالحظه تنها . هنگ گردندداشته و الزم است با هم هما يگر ارتباط داخليکديبا ها  ن مؤلفهيا
ر ينخواهـد شـد، مگـر آنکـه سـا      يکيالکترون يمذکور منجر به آمادگهاي  ک بخش از مؤلفهي

الزم  يبه عنوان مثال اگـر دولـت از آمـادگ   . الزم را داشته باشند يز با آن هماهنگينها  مؤلفه
از دسـت رفـتن   ن امر منجر بـه  يداشته باشند ا يآمادگ ياقتصادهاي  برخوردار نباشد و بنگاه

خواهـد شـد بـه طـور مشـابه اگـر شـهروندان         يکيالکترون يزمان و عدم تحقق اهداف آمادگ
ــادگ ــيالکترون يآم ــا  ر بخــشينداشــته باشــند و ســا  يک ــا ه ــاده باشــند تم ــالش ميآم ــا  ت   ه

شنهاد شده توسـط دولـت   يبه خدمات پ يابيرا کاربران قادر به دستيجه خواهند بود، زينت يب
  :ر هستنديبه شرح زها  ن مؤلفهيشتر ايات بيجزئ. نخواهند بود
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  هاي آمادگي الکترونيکي  مؤلفه: ۱شکل
  
  
  
  
  
  
  

  )۳۴۵، ۱۳۸۵مهدوي نور  و فتحيان: (منبع
 

شـوند   مـي در کشورها محسوب  يکيالکترون يآمادگ ين اجزاياز مهمترها  دولت: دولت )۱
 ييشده و چالش ها گر هماهنگيکديدولت با  ياست تا کارکردها ياتيار حين بسيبنابرا

قـادر بـه    ديـ شـهروندان با . رنـد يتال مطرح هستند، مد نظر قـرار گ يجيکه در اقتصاد د
در زمان خواهـد   يين امر باعث صرفه جويباشند که ا يآسان به خدمات دولت يدسترس
هاي  بخش ياطالعات برا يفناور ياست مليک سيبدون وجود  يکيالکترون يآمادگ. شد

حاصل نخواهـد   يو خصوص يدولتهاي  بهداشت و درمان، بخشآموزش، : مختلف شامل
 .شد

ک کشـور  يـ مطمـئن در   يرساختارهايبدون داشتن ز يکيالکترون يآمادگ :رساختاريز )۲
 يو مخـابرات  يفنـ  يرسـاختارها يه زيشـب  يمختلفـ  يرسـاختارها يز. حاصل نخواهد شد

 يانسـان  يروير نرساختايو ز يحقوق يرساختارهاي، ز)شامل نرم افزارها و سخت افزارها(
 يبـه آمـادگ   يل دسترسـ يموجـب تسـه   ييرسـاختارها ين زيوجود چنـ . مطرح هستند

 .گردد ميو افراد  ياقتصادهاي  دولت، بنگاه يکيالکترون
ک کشـور  يـ  يکـ يالکترون يمؤثر در آمـادگ  ين مؤلفه شامل عناصر انسانيا: شهروندان )۳

اطالعـات مـد    يرش فناوريش آنها به پذيل سطح سواد و گراياز قب يموارد بايداست و 
ک يـ در  يکـ يالکترون يل بـه آمـادگ  يـ ن يبدون شک هر گونه تالش برا. رندينظر قرار گ
ن الزم اسـت  يبنـابرا . رديپـذ  مـي از به شهروندان انجام يارائه خدمات مورد ن يکشور برا
شـهروندان وجـود    ٦يدر ارتباط بـا توسـعه سـواد اطالعـات     يمختلف يآموزشهاي  برنامه

 . اطالعات بهره مند گردند يمختلف فناور يتا بتوانند از کاربردها داشته باشد
، يکـ يالکترون يل به آمـادگ ينهاي  گر از مؤلفهيد يکي: ها شرکت/ ياقتصادهاي  بنگاه )۴

گر هماهنـگ  يکـد يد بـا  يـ با ياقتصادهاي  بنگاه. هستندها  ا شرکتي ياقتصادهاي  بنگاه
ع بـا  يازمند ارتبـاط سـر  ينها  بنگاه. گردند آسانها آن يتعامل يندهايشوند تا پردازش فرا

عرضـه   يو شهروندان هستند تا بتوانند محصوالت و خدمات خـود را بـه آسـان   ها  دولت
در سـطح جهـان فـراهم    آنهـا   توسـعه  يرا بـرا  ييهـا  فرصت يکيالکترون يآمادگ. کنند

 بنگاه هاي اقتصادي 

 زيرساختار

 شهروندان

 دولت ها
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وز شدن ات روزانه، باعث به رياطالعات و ارتباطات در عمل يفناور يريبه کارگ. کند مي
مهدوي نـور   و فتحيان. (مختلف خواهد شد ين الملليب يدر بازارها ياقتصادهاي  بنگاه
۱۳۸۵ ،۳۴۴(  

  
  کيدولت الکترون ميف مفهويتعر

ژه يدر حال توسعه و بو ياز کشورها ياريکه در بس يکرديبر خالف رو ٧کيدولت الکترون
ک يـ اتومات ،يو کارمنـدان دولتـ  انه به مقامـات  يشود عبارت از دادن را ميانه مشاهده يخاورم

ا يـ ت يوب سا يروها  ا صرفاً ارائه اطالعات نهادها و وزارت خانهي  مييقد ميعلهاي  هيکردن رو
ــايا ــاي  تيجــاد وب س ــه وزارته ــه ب. ســتيناي  خان ــب ــري ــاور«ان ســاده ت ــات و  يفن اطالع

راه و ماننـد آن  همـ  يادوات ارتبـاط هـا   گاه دادهيپا سخت افزار، نترنت،يا وتر،ي،کامپ»ارتباطات
ن درک کوتـه  يهمـ . هسـتند  ين تکنولوژيا يظاهر ياز مظاهر و نمودها ينها همگيا. ستين
شگفت آور  ياطالعات و ارتباطات است که در عمل موجب بروز هرج و مرج ينانه از فناوريب

  )۱۳۸۴،۱۷يقربان و يسرفراز( .کردنسبت به آن شده استيت ورويريدر مد
 يبـرا ) ICT(يو ارتباط ياطالعاتهاي  يست از استفاده از فناورک عبارت ايدولت الکترون

تر  ق قابل دسترس تر، کارآمدتر، و پاسخگوياز طر يند حکومت گريمتحول کردن دولت و فرا
از قـدرت اطالعـات و    يريـ گ بهره يک به معنايگر دولت الکترونيف ديبر اساس تعر. آن است
و  ياز دولت  است که با جامعـه اطالعـات   يديجاد ساخت جديا يبرا ياطالعاتهاي  يتکنولوژ
ر يـ ز يريـ گ رنـده توسـعه و بکـار   يک در بر گين رو دولت الکترونياز ا. همخوان استاي  شبکه
ل يتسـه  ين ومقررات الزم برايقوان استها،يس ين و اجراين تدويو همچن ياطالعات يساختها

ر يـ رنده موارد زيک در بر گيرونن دولت الکتيبنابرا. است يتاليجيو د يعملکرد جامعه اطالعات
  :است
  ؛يشتر به اطالعات دولتيب يط دسترسيجاد شرايا )۱     
تعامـل بـا    يدن بـه عمـوم مـردم بـرا    يبخشـ  ييق تواناياز طر يبهبود مشارکت مدن )۲     

  ؛يا شبکه يق ارتباطات تعاملياز طر يمقامات دولت
آن و از آن رو کـاهش   يتهـا يق شـفافتر سـاختن فعال  يـ پاسـخگو تـر سـاختن از طر    )۳     

  فساد؛ يفرصتها
  .و محروم ييتوسعه در مناطق روستا يجاد فرصتهايا )۴     

ــت الکترون  ــع دول ــدر واق ــاوري ــرا يک از فن ــالحات از طر  يب ــام اص ــانج ــق تقوي ت ي
 ينـدها يمشـارکت در فرآ  يافـراد بـرا   يو توانمند سازها  گر شکافيت،حذف فاصله و ديشفاف
  )۴ ،۱۳۸۶معمارزادهو  يسرفراز( .کند ميگذارد استفاده  ير مينها تاثآ يکه بر زندگ ياسيس
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  مفهوم شهر الكترونيكي
شهر الكترونيـك عبـارت از شـهري اسـت كـه اداره امـور شـهروندان شـامل خـدمات و          

دولتي و سازمانهاي بخش خصوصي به صورت بر خط  و بطور شـبانه روزي، در  هاي  سرويس
يب ايمني باال با استفاده از ابزار فناوري اطالعات و ارتباطات و رته با كيفيت و ضهفت روز هف

بعبارت ديگر شهر الكترونيـك فقـط يـك وب    )  ۱۳۸۲جاللي (. شود ميكاربردهاي آن انجام 
شود و همـه خـدمات شـهري از طريـق ايـن وب سـايت در        ميسايت است كه درگاه ناميده 

  .دسترس خواهد بود
يك نيازي به حركت فيزيكي شهروندان براي دسترسي بـه  با ايجاد و توسعه شهر الكترون

در ايـن شـهر الكترونيكـي ادارات ديجيتـالي     . خصوصـي نيسـت  هـاي   خدمات دولـت و نهـاد  
و دستگاه هايي همچـون شـهرداري، حمـل و    ها  شوند و سازمان ميجايگزين ادارات فيزيكي 

ت مجازي و يا با استفاده بيشتر خدمات خود را بصور ...و اي  نقل عمومي، سازمان آب منطقه
. دهنـد  مـي دهد به مشتركين و مشتريان خود ارائه  ميدر اختيارآنان قرار  ICTاز امكاناتي كه 

هاي  و سازمان ها  در شهر الكترونيك عالوه بر اينكه شهروندان در شهر مجازي و در وزارتخانه
روزمره از طريق اي ه كنند، قادرند خدمات جاري خود را همچون خريد ميالكترونيك حركت 
  .شبكه انجام دهند

 ...و سازمانهاي مختلف وها  شهر الكترونيك يك شهر واقعي است كه داراي شهروند، اداره
از اي  اجتمـاعي و تـأمين بخـش عمـده    هـاي   است كه در آن فقط ارتباطات و برخـي تعامـل  

ايـن شـبكه   هـاي   توان بيشترين ويژگي مي .گيرد ميروزمره از طريق اينترنت صورت هاي  نياز
اطالع رساني را در شبكه حمل و نقل شهري و اطالع رساني در مـورد حـوادث غيـر مترقبـه     

تـوان در   مـي وجو كرد كه در زمان بروز حوادث غير مترقبه با توسل بـه ايـن سيسـتم     جست
  )۱۳۸۴زارع ميخادو  كارگري( .كمترين زمان بحران پيش آمده را در منطقه مديريت كرد

  
  ٨:شهرداري الكترونيك ميتعريف مفهو

فناوري اطالعات با گستردگي امروز خود در بين جوامـع عصـر حاضـر جايگـاه      ي همقول 
تواننـد از طريـق    مـي هـا   و سـازمان هـا   رو دولت از اين. را به خود اختصاص داده استاي  ويژه
 ائـه ار رالكترونيكي با شهروندان، تبادل نظـر، اطـالع رسـاني و تـراكنش داشـته د     هاي  شبكه

  .خدمات مجازي به صورت الكترونيكي اثربخش عمل نمايند
ها عهده دار، و را در شهرها  از فعاليت سازماناي  قسمت عمده ها، لذا از آنجا كه شهرداري

را دارا هسـتند،  اي  گيـري مـديريت شـهري، سـهم عمـده      ريـزي و تصـميم   در هر نوع برنامـه 
تـوان ايـن گونـه     ميدر بيان مفهومي، . باشند توانند كانون راه رسيدن به شهر الكترونيكي مي

 فن آوري اطالعات وزگيري ا تعريف نمود كه، شهرداري الكترونيكي، سازماني است كه با بهره
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وظايف شهرداري به صـورت سـريع، قابـل دسترسـي و      ي هارتباطات، خدمات خود را در حوز
  .دهد ميامن به شهروندان ارائه 

آموزند كه تحول و اسـتقرار جـامع خـدمات الكترونيكـي، از      ميها  از نظر ديگر، شهرداري
online  كردن خدمات، طراحي مهندسي مجدد سازمان، روندهاي شهروند محور و يكپارچگي

و توسـعه خـدمات   هـا   مختلف جهت ساده كردن تعامـل، كـاهش هزينـه   هاي  در ميان بخش
  .شهري، به طور بهينه عمل نمايند

  
   يکيالکترون يمفهوم بانکدار

هاي  ق واسطهيو از طر يکيرا به صورت الکترون يه خدمات بانکي، کليکيالکترون يبانکدار
 يبانکـدار . سـازد  مـي در بانک را مرتفـع   يمشتر يکيزياز به حضور فيدهد و ن ميمن، ارائه يا

ـ   يـ حوالـه   چـون اطالعـات حسـاب و اسـتعالم آن،     ي، خدماتيکيالکترون ن يا انتقـال وجـوه ب
را بـه صـورت   ... ل ارز و پرداخـت صورتحسـاب  آب، بـرق و    ي،تبـد يرسـپرده گذا  ها، حساب

 يکـ يالکترون يبانکـدار . دهـد  يقـرار مـ   يار مشـتر يشده در اخت يو زمان بند يفهرست بند
را به دنبـال دارد و   ينه معامالت بانکين آمدن هزييو پا يش مشتريچون افزا ياريبس يايمزا

 يتر نييپاهاي  نهيشتر و با هزيب ييمات را با کاراق، خدين طريتوانند از ا ميها  در ضمن بانک
 يايـ اسـت مزا  يادآوريـ البته الزم به . ش سهم بازار خود بپردازنديارائه داده و به حفظ و افزا

 يابي، مورد ارزيد موسسات ماليهم از د ان ويد مشتريتوان هم از د يک را ميالکترون يبانکدار
  )۱۳۸۱يمقدس( قرار داد

ان مـدت و بلنـد   يـ م کوتاه مدت،هاي  دگاهيرا از د يکيالکترون يانکدارب ياين مزايهمچن
 کسـان، يرقابـت   ،)ک سـال يـ کمتـر از  ( درکوتـاه مـدت   .قرار داد يتوان مورد بررس ميمدت 
هـاي   کانـال  يسـاز  کپارچـه ي ،)مـاه  ۱۸کمتـر از ( ان مـدت يو در م يو جذب مشتر ينگهدار
هـاي   کانـال  يان به سويت مشتريهدا ان،يف مشتريط يگستردگ ت اطالعات،يريمد مختلف،

 يبانکـدار  يايـ تـوان از جملـه مزا   مـي را هـا   نـه يمطلـوب و کـاهش هز  هاي  يژگيمناسب با و
جـاد  يان بازار هـدف و ا يتوان ارائه خدمات به مشتر ميز يدر بلند مدت ن .ک بر شمرديالکترون

بـه عنـوان    )۱۳۸۶نـو  لتياشار و حينت يبهم( .ک انتظار داشتيالکترون يدرآمد را از بانکدار
دالر و از  ۱يبانکـدار  يسـنت  يق روشـها يـ از طر يمشـتر  يک معامله  عاديکا يمثال، در آمر

نـه در بـر   يدالر هز۰۹/۰حـدود بـرخط  که به صورت  يدرحال نه دارد؛يدالر هز۶/۰ق تلفنيطر
ر هـ  ينه انجام معامالت برايهز يکيالکترون يبانکدارهاي  ستمين با استفاده از سيهمچن .دارد
  .ابدي ميدالر کاهش  ۵تا  يمشتر
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  دومسال 
  شماره اول

 ١٣٨٩بهار 

  پژوهشاهداف 
  پژوهش يهدف اصل

بـر   يمبتنـ ي  رش و دريافت خدمات ارائه شـده يپذ يکيالکترون ين آمادگيکشف رابطه ب
  .شهروندان ياز سو يدولت يو سازمانهاها  يشهردار ها، بانک ياطالعات از سو يفناور

  پژوهش ياهداف فرع
ک يـ انه و استفاده از خـدمات الکترون يرا يرياده و بکارگاستف يين توانايکشف رابطه ب )۱

  شهروندان ياز سو يدولت يو سازمانهاها  يشهردار ها، ارائه شده بانک
ارائـه خـدمات    ير سـاختها يـ فـراهم آوردن ز  ياز تالش دولت بـرا  يشناخت و آگاه )۲

هر ک ، شـ يـ جاد دولـت الکترون يا ياطالعات و استقرار بستر الزم برا يبر فناور يمبتن
 کيالکترون يک و شهرداريالکترون

 ميزان دسترسي آسان شهروندان به اينترنت )۳
و هـا   بانـک  يارائه شده از سـو  يکيزان اعتماد شهروندان به خدمات الکترونين مييتع )۴

  يدولتها  و سازمانها  يشهردار
انه فرا گرفتـه  يکار با را يالزم را براهاي  که آموزش ياز تعداد افراد يشناخت و آگاه )۵

  .استفاده از آن را دارند ييتوانا و
 

   پژوهشهاي  سوال
  پژوهش يسوال اصل
بانکهـا،   يارائه شده از سو يکيخدمات الکترون يريرش و بکارگيپذ يا شهروندان آمادگيآ
  .باشند ينترنت دارا ميق ايرا از طر يدولت يو سازمانهاها  يشهردار
  پژوهش يفرعهاي  سئوال
ق يـ افت خدمات قابـل ارائـه از طر  يانه و دريرا يريفاده و بکارگاست ييا شهروندان توانايآ) ۱

  باشند؟ ينترنت را دارا ميا
  دارند؟ ينترنت دسترسيا شهروندان در محل کار و منزل به سهولت به ايآ) ۲
نترنـت را  ياطالعـات و ا  يبر فناور يارائه خدمات مبتن يالزم برا ير ساختهايا دولت زيآ) ۳

  رده است؟شهروندان فراهم آو يبرا
اطالعـات توسـط    يبـر فنـاور   يارائـه شـده مبتنـ    يکـ يا شهروندان به خدمات الکترونيآ) ۴

  اعتماد دارند؟ها  يو شهردارها  ، بانکيدولت يسازمانها
اطالعـات   يبر فناور يافت خدمات مبتنيانه و درياستفاده از راي  نهيا شهروندان در زميآ) ۵

  د؟ان نترنت آموزش الزم را فرا گرفتهيو ا
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  سال دوم
  شماره اول

  ١٣٨٩بهار 

  پژوهش روش
پيمايشـي از   ‐روش مورد مطالعـه در ايـن پـژوهش توصـيفي     پژوهشبا توجه به اهداف 

سـال  ۱۷جامعه آماري اين پژوهش را شـهروندان بـاالي   . باشد ميميداني  هاي پژوهششاخه 
باشـند را شـامل    مـي نفـر   ۸۵۰۰خنج و بيرم را كـه شـامل    اوز، سن در شهرهاي الر،گراش،

             .          شود مي
  حجم جامعه آماري مورد مطالعه: ۱جدول

  سال ۱۷ يتعداد افراد باال  شهرستان
 ۳۰۰۰ الر
 ۲۰۰۰ خنج
 ۱۱۰۰ گراش
 ۱۴۰۰ اوز
 ۱۰۰۰ رميب

 ۸۵۰۰ جمع کل
  

  شيوه نمونه گيري و تعيين حجم نمونه 
ن باشد بدين منظور در ابتـدا از ايـ   اي مي شيوه نمونه گيري در اين پژوهش روش خوشه

بين شهرهاي شهرستان الرستان پنج شهر الر، گراش، اوز و بيرم به شـيوه تصـادفي انتخـاب    
سـال سـن    ۱۷با مراجعه به اداره ثبت احوال آمار مربوط به تعداد شهروندان بـاالي  گرديد و 

نفـر را تشـكيل داد بـا توجـه بـه       ۸۵۰۰كه كل جامعـه آمـاي مـا را     استخراج گرديدآنها را 
پرسشـنامه مقـدماتي واريـانس     ۶۳نس صفت مورد مطالعه با اسـتفاده از  مشخص بودن واريا

  .برآورده گرديد و سپس با استفاده از فرمول زير حجم نمونه مشخص شد
  

850
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نفـر در سـطح تصـادفي انتخـاب گرديـده       ۸۵۰كه بر مبناي فرمول تعيين حجم نمونه  

عـدد   ۷۳۷عـدد توزيـع شـده،    ۸۵۰گرديد كه از اين  اندكه به همين تعداد ،پرسشنامه توزيع
  .پرسشنامه به دست محقق برگشته است

  
  ابزار سنجش و گردآوري  اطالعات 

اين پرسشنامه شـامل  . محقق ساخته استي  ابزار اندازه گيري در اين پژوهش پرسشنامه
ا ر پـژوهش هـاي   باشدكه بر مبناي طيف ليكرت طرح يزي شده است كه سـؤال  ميسوال  ۳۰
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  دومسال 
  شماره اول

 ١٣٨٩بهار 

بايـد بـه سـؤالهاي     مـي دهد ، در ابتدا شـخص پاسـخگو    ميمورد سنجش و اندازه گيري قرار 
  .نظير جنسيت، سن، آخرين مدرك تحصيلي و شغل پاسخ دهد ميعمو

  
  روايي ابزار اندازه گيري 

حاضر از روايي وابسته به محتوا اسـتفاده شـده    ي پژوهش براي سنجش روايي پرسشنامه
سـؤاالت   پژوهشمربوط به موضوع هاي  و تئوري  ميراجعه به متون علبدين منظور با م. است

تائيد آن در  براي متناسب بودن و پرسشنامه توسط محقق و ساير همكاران تنظيم گرديده و
پس از انجام اصالحات الزم و بهـره   اختيار متخصصان وجمعي از صاحب نظران قرار گرفت و

محتوا پرسشنامه مورد تائيـد قـرار گرفـت و بـراي      گرفتن از نظرات كارشناسي و تائيد روايي
  .آماري آماده شدي  توزيع در جامعه

  
  ٩)اعتبار(قابليت اعتبار ابزار اندازه گيري 

ج يکسان تا چه انـدازه نتـا  يط يدر شرا يرياست که ابزار اندازه گ ين معنين مفهوم بديا 
+  ۱تـا  ) عـدم ارتبـاط  (ز صـفر  ت اعتبار ايب قابليضر دامنه  معموال. دهد ميبه دست  يکساني

  )۱۲۳، ۱۳۸۲سرفرازي ( .ارتباط کامل است
 ين پـژوهش از روش آلفـا  يـ در ا يريـ ت اعتبار ابـزار انـدازه گ  يب قابليمحاسبه ضر يبرا
از  يريـ ابزار انـدازه گ  يدرون يمحاسبه هماهنگ ين روش برايا.استفاده شده است ١٠کرونباخ

کنـد بـه کـار     مـي  يريـ مختلف را انـدازه گ هاي  صهيکه خص ييا آزمونهايها  جمله پرسشنامه
 يبـرا . ار کنـد يمختلف را اخت ير عدديتواند مقاد مينگونه ابزار پاسخ هر سئوال يدر ا. رود مي

 ير مجموعـه سـئوالها  يـ هـر ز هـاي   انس نمـره يـ د واريـ کرونباخ ابتدا با يب آلفايمحاسبه ضر
ر يـ پس بـا اسـتفاده از فرمـول ز   انس کل را محاسبه کرد سـ يو وار) ر آزمونيا زي( پرسشنامه 
  )۱۶۹،ص۱۳۷۸ن،يريسرمد و سا. ( ب آلفا را محاسبه کرديمقدار ضر
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  سال دوم
  شماره اول

  ١٣٨٩بهار 

  پژوهش هاي  يافته
  پژوهش  يمربوط به سؤال اصلهاي  سئوال يبررس

 يکـ يخـدمات الکترون  يريرش و به کارگيپذ يندان آمادگا شهرويآ :پژوهش يسئوال اصل
  .باشند مينترنت دارا يق ايرا از طر يدولتهاي  و سازمانها  يبانکها، شهردار يارائه شده از سو

 
 پژوهش  يمربوط به سؤال اصل يبررس :۲جدول

 ۳۰سئوال نهيگز
 ۶۶ يفراوان اديزيليخ

 ۹ درصد
 ۱۵۱ يفراوان اديز

 ۵/۲۰ درصد
 ۳۲۵ يفراوان وسطمت

 ۱/۴۴ درصد
 ۱۴۷ يفراوان کم

 ۹/۱۹ درصد
 ۴۵ يفراوان کميليخ

 ۱/۶ درصد
 ۶/۲۹ اديزاد و ز يلينه خيگزيدرصد تجمع

 ۹۳/۲  نيانگيم
 ۰۰۴/۱  اريانحراف مع

  
 يدرصد تجمع. است ۹۳/۲ ين نمره سئوال سيانگيم ۲شماره جدول هاي  افتهيبر اساس 

زان افراد در شهر يبه نظر شما تا چه م(ن سئوال يا يموافق  برا" کامالموافق و هاي  نهيگز
ها  يبانکها، شهردار يارائه شده از سو يکيخدمات الکترون يريرش و به کارگيپذ يشما آمادگ
  درص است ۶/۲۹با .) باشند ميرا دارا  يدولتهاي  و سازمان

  
   يکيخدمات الکترون يريارگرش و به کيپذ ين نمره شاخص آمادگيانگيسه ميمقا :۳جدول 

  tP اريانحراف مع نيانگيم شاخص

خدماتيريرش و به کارگيپذيآمادگ
  يکيالکترون

۹۳/۲ ۰۰۴/۱ ۶۹۱/۱‐  ۰۹۱/۰  
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  دومسال 
  شماره اول

 ١٣٨٩بهار 

 نکه يبا توجه به ا .بوده است ۰۰۴/۱ار يبا انحراف مع ۹۳/۲ن نمره پاسخ دهندگان يگانيم

t  مشاهده شده در سطحP<0/01 به . گردد مين فرض صفر رد نيدار نبوده است بنابر ا يمعن
خدمات  يريرش و به کارگيپذ يگر از نظر پاسخ دهندگان شهروندان آمادگيعبارت د
نترنت يق ايرا از طر يدولتهاي  و سازمانها  يبانکها، شهردار يارائه شده از سو يکيالکترون
  )۳جدول شماره ( باشند ميدارا ن

  
   پژوهشاول  يمربوط به سؤال فرعهاي  سئوال يبررس

انه و استفاده از خدمات يرا يرياستفاده و بکارگ ييا شهروندان توانايآ: اول يسئوال فرع
  . ؟باشند مينترنت را دارا يارائه شده توسط ا

  
 پژوهشاول  يمربوط به سؤال فرع يبررس :۴جدول

 ۵سئوال  ۴سئوال ۳سئوال ۲سئوال ۱سئوال نهيگز
  ۵۹ ۳۶ ۷۰ ۱۹۳ ۹۳ يفراوان اديزيليخ

  ۸ ۹/۴ ۵/۹ ۲/۲۶ ۶/۱۳ درصد
  ۱۰۴ ۱۳۶ ۱۷۰ ۲۱۵ ۱۷۳ يفراوان اديز

  ۱/۱۴ ۵/۱۸ ۱/۲۳ ۲/۲۹ ۵/۲۳ درصد
  ۱۴۶ ۳۲۶ ۳۵۳ ۱۲۴ ۲۸۰ يفراوان متوسط

  ۸/۱۹ ۲/۴۴ ۹/۴۷ ۸/۱۶ ۳۸ درصد
  ۱۹۹ ۲۰۳ ۱۲۵ ۱۲۲ ۱۳۳ يفراوان کم

  ۲۷ ۵/۲۷ ۱۷ ۶/۱۶ ۱۸ درصد
  ۲۲۹ ۳۶ ۱۹ ۸۲ ۵۶ يفراوان کميليخ

  ۱/۳۱ ۹/۴ ۶/۲ ۱/۱۱ ۶/۷ درصد
  ۱/۲۲ ۳/۲۳ ۶/۳۲ ۴/۵۵ ۲/۳۶ ادياد و زيزيلينه خيگزيدرصد تجمع

  ۵۹/۳  ۰۹۰/۳ ۸۰/۲ ۵۷/۲ ۸۴/۲  نيانگيم
  ۲۷/۱  ۹۱۸/۰ ۹۱۹/۰ ۳۳۱/۱ ۰۹۷/۱  رايانحراف مع

  
، ۵۷/۲، سئوال دو ۸۴/۲ک ين نمره سئوال يانگيم ۴شماره جدول هاي  افتهيبر اساس 

ن درصد يشتريب. بوده است ۵۹/۳و سئوال پنج  ۰۹۰/۳، سئوال چهار ۸۰/۲سئوال سه 
منزل زان در يتا چه م(مربوط به سئوال دوم  ۴/۵۵اد با ياد و زيز يليخهاي  نهيگز يتجمع
اد و يز يليخهاي  نهيگز ين درصد تجمعيو کمتر) د؟يدار يوتر دسترسيخود به کامپ يشخص

ارسال  ينترنت برايانه و شبکه ايزان از رايتا چه م(درصد مربوط به سئوال پنجم ۱/۲۲اد با يز
  ) د؟يکن مياستفاده  يکيالکترون يامهايافت پيو در
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  سال دوم
  شماره اول

  ١٣٨٩بهار 

زان ينوسان بوده است که نشان دهنده مدر   ۶۵/۳تا  ۵۷/۲ن يبها  متوسط نمره پاسخ
انه و استفاده از خدمات ارائه شده يرا يرياستفاده و بکارگ ييموافقت پاسخ دهندگان با توانا

  .نترنت توسط شهروندان استيتوسط ا
  

انه و استفاده از يرا يرياستفاده و بکارگ يين نمره شاخص توانايانگيسه ميمقا :۵جدول
  با نمره مالک) نترنت توسط شهروندانيخدمات ارائه شده توسط ا

  t P اريانحراف مع نيانگيم شاخص
انه و استفاده ازيرايرياستفاده و بکارگييتوانا

 نترنت توسط شهروندانيخدمات ارائه شده توسط ا
۹۷/۲ ۷۸۰/۰ ۷۱۸/۰‐  ۴۷۳/۰  

3:
3:

1

0

pµ
µ

H
H ≥

  

  
 نکه يبا توجه به ا. بوده است ۷۸۰/۰ار يبا انحراف مع۹۷/۲ن نمره پاسخ دهندگان يانگيم

t  مشاهده شده در سطحP<0/01 به . گردد مين فرض صفر رد نيدار نبوده است بنابر ا يمعن
انه و استفاده از يرا يرياستفاده و بکارگ ييگراز نظر پاسخ دهندگان شهروندان توانايعبارت د

  )۵جدول شماره . (باشند مينترنت را دارا نيخدمات ارائه شده توسط ا
  
   پژوهشدوم  يمربوط به سؤال فرعهاي  سئوال يبررس

نترنت يا شهروندان در محل کار و منزل به سهولت به ايآ: پژوهشدوم  يسئوال فرع
  دارند؟ يدسترس

 پژوهشدوم  يمربوط به سؤال فرع يبررس :۶جدول
  ۱۰سئوال   ۹سئوال   ۸سئوال  ۷سئوال  ۶سئوال   نهيگز

  اديز يليخ
  ۲۷  ۵۰  ۴۳  ۲۷  ۷۲  ياوانفر

  ۷/۳  ۸/۶  ۸/۵  ۷/۳  ۸/۹  درصد

  اديز
  ۶۳  ۱۳۷  ۱۱۳  ۱۱۲  ۱۸۳  يفراوان
  ۵/۸  ۶/۱۸  ۳/۱۵  ۲/۱۵  ۸/۲۴  درصد

  متوسط
  ۱۵۶  ۳۱۰  ۲۱۷  ۲۱۴  ۲۴۳  يفراوان
  ۲/۲۱  ۱/۴۲  ۴/۲۹  ۲۹  ۳۳  درصد

  کم
  ۲۵۶  ۱۸۰  ۲۱۷  ۲۲۷  ۱۵۳  يفراوان
  ۷/۳۴  ۴/۲۴  ۴/۲۹  ۸/۳۰  ۸/۲۰  درصد

  کم يليخ
  ۲۳۵  ۵۹  ۱۴۷  ۱۵۷  ۸۴  يفراوان
  ۹/۳۱  ۸  ۹/۱۹  ۳/۲۱  ۴/۱۱  درصد

  ۲/۱۲  ۴/۲۵  ۲/۲۱  ۷/۳۴  ۹/۱۸  ادياد و زيز يلينه خيگز يدرصد تجمع
  ۸۲/۳  ۰۸/۳  ۴۲/۳  ۵۰/۳  ۹۹/۲  نيانگيم

  ۰۸۳/۱  ۰۰۸/۱  ۱۴۰/۱  ۰۹۶/۱  ۱۴۳/۱  اريانحراف مع
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، سئوال هفت ۹۹/۲ن نمره سئوال شش يانگيم ۶شماره جدول هاي  افتهيبر اساس 
ن درصد يشتريب. بوده است ۸۲/۳و سئوال ده  ۰۸/۳، سئوال نه  ۴۲/۳، سئوال هشت ۵۰/۳

زان امکان يتا چه م( مربوط به سئوال هفتم  ۷/۳۴اد با ياد و زيز يليخهاي  نهيگز يتجمع
و ) دولت فراهم شده است؟ ينترنت در هر مکان و زمان در شهر شما از سويبه ا يدسترس
تا چه (مربوط به سئوال دهم   ۲/۱۲اد با  ياد و زيز يليخهاي  نهيگز ين درصد تجمعيکمتر

را از  يو شهردار يدولتهاي  و خدمات سازمان يد امور بانکيتوان ميزان در منزل خود يم
  ) د؟يافت کنيانه درينترنت و رايق ايطر

زان يدر نوسان بوده است که نشان دهنده م  ۸۲/۳تا  ۹۹/۲ن يبها  متوسط نمره پاسخ
نترنت در محل کار و منزل شان يآسان شهروندان به ا يپاسخ دهندگان با دسترس موافقت
  . است

نترنت در محل يآسان شهروندان به ا ين نمره شاخص دسترسيانگيسه ميمقا  :۷جدول 
  کار و منزل شان با نمره مالک

  t P اريانحراف مع نيانگيم شاخص
نترنت در محليآسان شهروندان به ايدسترس

  زل شانکار و من
۳۶/۳ ۷۷۳/۰ ۸۴۰/۰ ۵۵۳/۰  

3:
3:

1

0

pµ
µ

H
H ≥

  

  
 نکه يبا توجه به ا. بوده است ۷۷۳/۰ار يبا انحراف مع۳۶/۳ن نمره پاسخ دهندگان يانگيم

t   مشاهده شده در سطحP<0/01 به . گردد مين فرض صفر رد نيدار نبوده است بنابر ا يمعن
نترنت يدر محل کار و منزل به سهولت به ا گر از نظر پاسخ دهندگان شهروندانيعبارت د
  )۷جدول شماره ( .ندارند يدسترس
  
  پژوهشسوم  يمربوط به سؤال فرعهاي  سئوال يبررس

بر  يارائه خدمات مبتن يالزم برا ير ساختهايا دولت زيآ: پژوهشسوم  يسئوال فرع
  شهروندان فراهم آورده است؟ ينترنت را براياطالعات و ا يفناور

، سئوال دوازده ۱۵/۳ميانگين نمره سئوال يازده  ۸هاي جدول شماره  يافتهبر اساس 
، ۱۹/۳، سئوال شانزده ۱۴۰/۳، سئوال پانزده۳۸/۳، سئوال چهارده ۵۱/۳، سئوال سيزده ۷۸/۳

بيشترين درصد . بوده است ۹۷/۳و سئوال نوزده  ۶۴/۳، سئوال هجده ۲۷/۳سئوال هفده 
به نظر شما هزينه و ( مربوط به سئوال يازدهم ۵/۲۳با هاي خيلي زياد و زياد  تجمعي گزينه

و کمترين درصد تجمعي ) باشد؟ قيمت استفاده از اينترنت در شهر شما مناسب مي
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تا چه ميزان براي شما (مربوط به سئوال نوزدهم   ۲/۱۱هاي خيلي زياد و زياد با   گزينه
  ) خود را بپردازيد؟... آب، برق وهاي  فرصت فراهم شده است تا بتوانيد از طريق اينترنت قبض

در نوسان بوده است که نشان دهنده ميزان   ۹۷/۳تا  ۱۴/۳ها بين  متوسط نمره پاسخ
موافقت پاسخ دهندگان با فراهم آوردن زير ساختهاي الزم براي ارائه خدمات مبتني بر 

  .فناوري اطالعات و اينترنت را براي شهروندان توسط دولت است
 پژوهشسوم  يمربوط به سؤال فرع يبررس  :۸جدول

ل   نهيگز
ئوا
س

۱۱  

وال
سئ

۱۲  

وال
سئ

۱۳  

ل 
ئوا
س

۱۴  

ل 
ئوا
س

۱۵  

ل 
ئوا
س

۱۶  

ل 
ئوا
س

۱۷  

ل 
ئوا
س

۱۸  

ل 
ئوا
س

۱۹  

  اديز يليخ
  ۲۱  ۲۸  ۴۹  ۴۱  ۴۲  ۱۹  ۲۶  ۱۹  ۴۹  يفراوان

  ۶/۶  درصد

۶/۲  

۵/۳  

۶/۲  

۷/۵  

۶/۵  

۶/۶  

۸/۳  

۸/۲  

  اديز
  يفراوان

۱۲
۴

 ۶۱  ۹۲  ۱۰
۴

 ۱۲
۳

 ۱۴
۴

 ۹۷  ۷۵  ۶۱  

/۸  درصد
۱۶ 

۲/۸  

۱/
۱۱ 

۱/
۱۴ 

۸/
۱۶ 

۵/
۱۹ 

۲/
۱۳ 

۲/
۱۰ 

۳/۸  

  متوسط
  يفراوان

۳۲
۳

 ۱۹
۶

  ۲۴
۶

  ۲۸
۱

 ۳۱
۰

 ۲۷
۶

  ۲۷
۵

 ۱۹
۹

 ۱۳
۸

 

/۸  درصد
۴۳ 

۶/
۲۶ 

۴/
۳۳ 

۱/
۳۸ 

۲/
۴۲ 

۴/
۳۷ 

۳/
۳۷ ۲۷  

۷/
۱۸ 

  کم
  يفراوان

۱۴
۷

 ۲۴
۶

  ۲۴
۹

 ۲۴
۰

 ۲۰
۸

 ۱۸
۲

 ۲۳
۲

 ۲۵
۶

  ۲۰
۸

 

/۹  درصد
۱۹ 

۴/
۳۳ 

۸/
۳۳ 

۶/
۳۲ 

۳/
۲۸ 

۷/
۲۴ 

۵/
۳۱ 

۷/
۳۴ 

۲/
۲۸ 

  کم يليخ
۲۱  ۹۴  يانفراو

۵
 ۱۳

۳
 ۹۱  ۵۱  ۹۳  ۸۲  ۱۷

۶
  ۳۰

۵
 

/۸  درصد
۱۲ 

۲/
۲۹ 

۱/
۱۸ 

۳/
۱۲ 

۹/۶  

۶/
۱۲ 

۱/
۱۱ 

۹/
۲۳ 

۴/
۴۱ 

اديزيلينه خيگزيدرصد تجمع
  اديو ز

۵/
۲۳ 

۹/
۱۰ 

۷/
۱۴ 

۷/
۱۶ 

۵/
۲۲ 

۱/
۲۵ 

۹/
۱۹ ۱۴  

۲/
۱۱ 

 ۱۵/۳  نيانگيم

۷۸/۳ 

۵۱/۳ 

۳۸/۳ ۱۴
۰

/۳

۱۹/۳ 

۲۷/۳ 

۶۴/۳ 

۹۷/۳ 

۰۵  اريانحراف مع
۹

/۱۰۳
۶

/۱۰۲
۳

/۱

۹۶/۰ ۹۶
۹

/۰۰۶
۵

/۱۰۴
۲

/۱۰۶
۸

/۱۰۹
۳

/۱
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ارائه  يالزم برا ير ساختهاين نمره شاخص فراهم آوردن زيانگيسه ميمقا :۹جدول 
  اطالعات با نمره مالک يبر فناور يخدمات مبتن

  t P اريانحراف مع نيانگيم شاخص
يالزم براير ساختهايفراهم آوردن ز
  اطالعات يبر فناور يارائه خدمات مبتن

۴۵/۳ ۶۷۱/۰ ۱۲۰/۱ ۹۹۵/۰  

3:
3:

1

0

pµ
µ

H
H ≥

  

 نکه يبا توجه به ا. بوده است ۶۷۱/۰ار يبا انحراف مع ۴۵/۳ن نمره پاسخ دهندگان يانگيم

t   مشاهده شده در سطحP<0/01 به . گردد مين فرض صفر رد نيدار نبوده است بنابر ا يمعن
بر  يارائه خدمات مبتن يبراالزم  ير ساختهايگر از نظر پاسخ دهنگان دولت زيعبارت د

  )۹ جدول شماره(. آورده استيشهروندان فراهم ن ينترنت را براياطالعات و ا يفناور
  

 پژوهشچهارم  يمربوط به سؤال فرع يبررس :۱۰جدول

ل   نهيگز
ئوا
س

۲۰  

وال
سئ

۲۱  

وال
سئ

۲۲  

وال
سئ

۲۳  

وال
سئ

۲۴  

وال
سئ

۲۵  

وال
سئ

۲۶  

  اديز يليخ
۱۲  يفراوان

۷
 ۱۵

۵
 ۷۵  ۹۶  ۱۱

۳
 ۴۸  ۵۶ 

/۲  درصد
۱۷۲۱  

۲/
۱۰۱۳  

۳/
۱۵

۵/۶ ۶/۷

  اديز
۱۷  يفراوان

۹
 ۲۲

۱
 ۲۱

۵
 ۲۳

۹
 ۲۸

۲
 ۱۶

۵
 ۱۷
۷

/۳  درصد
۲۴۳۰  

۲/
۲۹

۴/
۳۲

۳/
۳۸

۴/
۲۲۲۴

  متوسط
۱۷  يفراوان

۱
 ۲۰

۹
 ۲۸

۳
 ۲۶

۲
 ۲۳

۶
 ۲۸
۷

 ۲۹
۵

/۲  درصد
۲۳

۴/
۲۸

۴/
۳۸

۵/
۳۵۳۲  

۹/
۳۸۴۰

  کم
۱۵  يفراوان

۸
 ۱۱

۶
 ۱۲
۱

 ۱۰
۶

 ۷۷  ۱۶
۰

 ۱۶
۳

/۴  درصد
۲۱

۷/
۱۵

۴/
۱۶

۴/
۱۴

۴/
۱۰

۷/
۲۱

۱/
۲۲

  کم يليخ
۱۰  يفراوان

۰
 ۳۴  ۴۱  ۳۱  ۲۷  ۷۳  ۴۱

/۶  درصد
۱۳

۶/۴ 

۶/۵ 

۲/۴ 

۷/۳ 

۹/۹ ۶/۵

/۶  ادياد و زيز يلينه خيگز يدرصد تجمع
۴۱

۲/
۵۱

۵/
۳۹

۶/
۴۵

۷/
۵۳

۱/
۲۹

۸/
۳۱

۸۹/۲۵۲/۲۷۷/۲۶۴/۲۴۸/۲۰۶/۳۹۳/۲  نيانگيم

  ۲۹/۱  اريانحراف مع

۱۲
۵

/۱ 

۰۲/۱  

۰۱
۷

/۱ 

۹۹/۰  

۰۴
۹

/۱ ۹۹
۶

/۰
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  هاي مربوط به سؤال فرعي چهارم پژوهش بررسي سئوال
آيا شهروندان به خدمات الکترونيکي ارائه شده مبتني بر : سئوال فرعي چهارم پژوهش
  ها اعتماد دارند؟ هاي دولتي، بانکها و شهرداري فناوري اطالعات توسط سازمان

، بيست ويک ۸۹/۲ست ميانگين نمره سئوال  بي ۱۰هاي جدول شماره  بر اساس يافته
و  ۰۶/۳، بيست و پنج ۴۸/۲، بيست و چهار ۶۴/۲، بيست و سه ۷۷/۲، بيست و دو ۵۲/۲

هاي خيلي زياد و زياد با  بيشترين درصد تجمعي گزينه. بوده است ۹۳/۲بيست و شش 
تا چه ميزان شما به عنوان يک شهروند به ارائه ( مربوط به سئوال بيست و چهارم ۷/۵۳

هاي خيلي زياد و  و کمترين درصد تجمعي گزينه) از عابر بان اعتماد داريد؟ خدمات بانکها
تا چه ميزان نسبت به صحت و درستي (مربوط به سئوال بيست و پنجم   ۱/۲۹زياد با  

  ) از طريق تلفن اعتماد داريد؟... هاي آب، برق و  پرداخت قبض
ت که نشان دهنده ميزان در نوسان بوده اس  ۰۶/۳تا  ۴۸/۲ها بين  متوسط نمره پاسخ

موافقت پاسخ دهندگان با اعتماد شهروندان به خدمات الکترونيکي ارائه شده مبتني بر 
  .هاي دولتي، بانکها و شهرداري است فناوري اطالعات توسط سازمان

  
  ن نمره شاخص اعتماد شهروندان به يانگيسه ميمقا :۱۱جدول 

  با نمره مالک يکيخدمات الکترون
  t P اريانحراف مع نيانگيم شاخص

  ۰۰۰/۰ ‐۹۶/۸ ۷۱۰/۰ ۷۶/۲ يکياعتماد شهروندان به خدمات الکترون
  

3:
3:

1

0

pµ
µ

H
H ≥

  

  
 نکه يبا توجه به ا. بوده است ۷۱۰/۰ار يبا انحراف مع۷۶/۲ن نمره پاسخ دهندگان يانگيم

t   مشاهده شده در سطحP<0/01 به . گردد مين فرض صفر رد يدار بوده است بنابر ا يمعن
بر  يارائه شده مبتن يکيگر از نظر پاسخ دهندگان شهروندان به خدمات الکترونيعبارت د

جدول ( .اعتماد دارندها  ي، بانکها و شهرداريدولتهاي  اطالعات توسط سازمان يفناور
  )۱۱شماه
  
  پژوهشپنجم  يمربوط به سؤال فرعهاي  سئوال يبررس

افت خدمات يانه و درينه استفاده از رايدر زم ا شهروندانيآ: پژوهشپنجم  يسئوال فرع
  نترنت آموزش الزم را فرا گرفته اند؟ياطالعات و ا يبر فناور يمبتن
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 پژوهشپنج  يمربوط به سؤال فرع يبررس :۱۲جدول
  ۲۹سئوال ۲۸سئوال ۲۷سئوال نهيگز

  اديز يليخ
  ۲۰۹  ۲۴  ۴۸  يفراوان
  ۴/۲۸  ۳/۳  ۵/۶  درصد

  اديز
  ۲۶۹ ۸۸ ۱۴۰ يفراوان
  ۵/۳۶ ۹/۱۱ ۱۹ درصد

  متوسط
  ۱۶۵ ۲۶۰ ۲۹۱ يفراوان
  ۴/۲۲ ۳/۳۵ ۵/۳۹ درصد

  کم
  ۷۲ ۲۲۹ ۱۶۵ يفراوان
  ۸/۹ ۱/۳۱ ۴/۲۲ درصد

  کم يليخ
  ۲۰ ۱۳۴ ۹۰ يفراوان
  ۷/۲ ۲/۱۸ ۲/۱۲ درصد

  ۶۵ ۲/۱۵ ۶/۲۵ ادياد و زيزيلينه خيگزيدرصد تجمع
  ۲۱/۲ ۴۹/۳ ۱۴/۳ نيانگيم

  ۰۴/۱ ۰۲/۱ ۰۷/۱ اريانحراف مع
  

ست و ي، ب۱۴/۳ست وهفت ين نمره سئوال  بيانگيم ۱۲شماره جدول هاي  افتهيبر اساس 
 يليخهاي  نهيگز ين درصد تجمعيشتريب. بوده است ۲۱/۲ست و نه يو سئوال ب ۴۹/۳هشت 

بر  يزان به استفاده خدمات مبتنيتا چه م( ست و نهم يمربوط به سئوال ب۶۵اد با ياد و زيز
و ) د؟يکن مياز ياحساس نها  يو شهردار يدولت يبانکها، سازمانها ياز سواطالعات  يفناور
ست و يمربوط به سئوال ب ۲/۱۵اد با  ياد و زيز يليخهاي  نهيگز ين درصد تجمعيکمتر

 يزان در شهر شما مدارس در ارائه خدمات به دانش آموزان از فناوريتا چه م(هشتم 
  ) کنند؟ ميانه استفاده ياطالعات و را

زان يدر نوسان بوده است که نشان دهنده م  ۴۹/۳تا  ۲۱/۲ن يبها  وسط نمره پاسخمت
افت يانه و درينه استفاده از راين آموزش الزم شهروندان در زميموافقت پاسخ دهندگان با ا

  .نترنت استياطالعات و ا يبر فناور يخدمات مبتن
 

انه و ينه استفاده از راين نمره آموزش الزم شهروندان در زميانگيسه ميمقا :۱۳جدول 
  نترنت با نمره مالکياطالعات و ا يبر فناور يافت خدمات مبتنيدر

  t P اريانحراف مع نيانگيم شاخص
انه و ينه استفاده از رايآموزش الزم شهروندان در زم

  ۴۴۷/۰  ‐۹۰/۱  ۶۷۹/۰  ۹۵/۲  افت خدمات مبتني بر فناوري خدمات و اينترنتيدر
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 نکه يبا توجه به ا. بوده است ۶۷۹/۰ار يبا انحراف مع۹۵/۲ن نمره پاسخ دهندگان يانگيم

t   مشاهده شده در سطحP<0/01 به . گردد مين فرض صفر رد نيدار بوده است بنابر ا يمعن
افت خدمات يانه و درينه استفاده از رايگر از نظر پاسخ دهندگان شهروندان در زميعبارت د

  )۱۳جدول شماه ( .نترنت آموزش الزم را فرا نگرفته اندياطالعات و ا يربر فناو يمبتن
  

  مستقل tآزمون 
  

  پژوهشهاي  ن نمرات پاسخ دهندگان مرد و زن در خصوص شاخصيانگيسه ميمقا: ۱۴جدول

  شاخص
   زن مرد

  t P انسيوار نيانگيم انسيوار نيانگيم
خدماتيريرش و به کارگيپذيآمادگ

  ۴۱۰/۰  ۸۲۴/۰  ۹۲۸/۰  ۸۹/۲  ۰۴۰/۱  ۹۵/۲  يکيالکترون

خدمات  يرياستفاده و بکارگ ييتوانا
  يکيالکترون

۹۵/۲  ۷۵۳/۰  ۰۱/۳  ۸۳۳/۰  ۹۶۷/۰‐ ۳۳۴/۰  

نترنت در محل کار يآسان به ا يدسترس
  ۲۰/۰  ۲۸۱/۱  ۸۳۴/۰  ۳۱/۳  ۷۴۰/۰  ۳۹/۳  و منزل شان

يالزم براير ساختهايفراهم آوردن ز
  ۰۲۵/۰  ۲۵۲/۲  ۶۸۱/۰  ۳۷/۳  ۶۶۲/۰  ۴۹/۳ اتاطالع يبر فناور يارائه خدمات مبتن

  ۸۹۴/۰ ‐۱۳۳/۰  ۷۴۵/۰  ۷۶/۲  ۶۹۲/۰  ۷۶/۲ يکياعتماد شهروندان به خدمات الکترون

  ۷۸۳/۰ ‐۲۷۶/۰  ۶۸۴/۰  ۹۶/۲  ۶۷۷/۰  ۹۴/۲  آموزش الزم شهروندان

  
رش و يپذ يآمادگهاي  شاخص يبرا  P<0/05مشاهده شده در سطح  tنکه يبا توجه به ا

نترنت در محل کار و منزل شان، يآسان به ا ي،دسترسيکيت الکترونخدما يريبه کارگ
ن يدار نبوده بنابر ا يو آموزش الزم شهروندان معن يکياعتماد شهروندان به خدمات الکترون

به . تفاوت وجود ندارد ها  ن شاخصين نظرات پاسخ دهندگان زن و مرد در خصوص ايب
 ي،دسترسيکيخدمات الکترون يريو به کارگ رشيپذ يگر زن و مرد در مورد آمادگيعبارت د
و  يکينترنت در محل کار و منزل شان، اعتماد شهروندان به خدمات الکترونيآسان به ا

  P<0/05مشاهده شده در سطح  tنکه يبا توجه به ا .دارند يکسانيآموزش الزم شهروندان نظر 
اطالعات  يبر فناور يتنارائه خدمات مب يالزم برا ير ساختهايشاخص فراهم آوردن ز يبرا
ن شاخص  ين نظرات پاسخ دهندگان زن و مرد در خصوص اين بيدار بوده بنابر ا يمعن

 يالزم برا ير ساختهايگر زن و مرد در مورد فراهم آوردن زيبه عبارت د. تفاوت وجود دارد
که را  ين مورديشتريمردان ب. ندارند يکسانياطالعات نظر  يبر فناور يارائه خدمات مبتن
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اطالعات و  يبر فناور يارائه خدمات مبتن يالزم برا ير ساختهايقبول دارند فراهم آوردن ز
استفاده و  يينترنت در محل کار و منزل شان، توانايآسان به ا يب دسترسيسپس به ترت

، آموزش يکيخدمات الکترون يريرش و به کارگيپذ ي، آمادگيکيخدمات الکترون يريبکارگ
را  ين مورديشتريزنان ب. باشد ميو  يکيعتماد شهروندان به خدمات الکترونالزم شهروندان وا

اطالعات  يبر فناور يارائه خدمات مبتن يالزم برا ير ساختهايکه قبول دارند فراهم آوردن ز
استفاده و  يينترنت در محل کار و منزل شان، توانايآسان به ا يب دسترسيو سپس به ترت

 يريرش و به کارگيپذ ي، آموزش الزم شهروندان،  آمادگيکيخدمات الکترون يريبکارگ
  .باشد ميو  يکيو اعتماد شهروندان به خدمات الکترون يکيخدمات الکترون

  
  بحث و نتيجه گيري

  پژوهش يل سئوال اصليتحل) ۱
ارائه  يکيخدمات الکترون يريرش و به کارگيپذ يا شهروندان آمادگيآ: پژوهش يسئوال اصل
  باشند؟ مينترنت دارا يق ايرا از طر يدولتهاي  و سازمانها  يا، شهرداربانکه يشده از سو
نشان داد که متوسط نمره  پژوهش يمربوط به سئوال اصلهاي  افتهيل يه و تحليتجز
بوده است  ۰۰۴/۱ار يبا انحراف مع ۹۳/۲  يکيخدمات الکترون يريرش و به کارگيپذ يآمادگ

  )P=0/000(و  P<01 مشاهده شده در سطح tنکه يبا توجه به ا
 يريرش و به کارگيپذ يده دارند آمادگين شهروندان عقيدار نبوده است بنابر ا يمعن 

ق يرا از طر يدولتهاي  و سازمانها  يبانکها، شهردار يارائه شده از سو يکيخدمات الکترون
 يريرش و به کارگيپذ يمربوط به آمادگ يل شاخصهايه و تحليتجز.  باشند مينترنت دارا نيا

خدمات  يريرش و به کارگيپذ ين موافقت با آمادگيشترينشان داد که ب يکيخدمات الکترون
 يزان افراد در شهر شما آمادگيبه نظر شما تا چه م(ام  يمربوط به سئوال س يکيالکترون

و ها  يبانکها، شهردار يارائه شده از سو يکيخدمات الکترون يريرش و به کارگيپذ
 .درصد است ۶/۲۹با .) باشند ميدارا  را يدولتهاي  سازمان

معتقد هستند که افراد در شهر شان  ميار کيگر شهروندان  تا حد بسيبه عبارت د 
و ها  يبانکها، شهردار يارائه شده از سو يکيخدمات الکترون يريرش و به کارگيپذ يآمادگ

د با يجه گرفت که بايتتوان ن مي پژوهشن ياهاي  افتهياز . باشند ميرا دارا  يدولتهاي  سازمان
 يريرش و به کارگيپذ يشهروندان آمادگ يآموزش  و  و فراهم آوردن امکانات الزم برا

آنها تا  يرابرا يدولتهاي  و سازمانها  يبانکها، شهردار يارائه شده از سو يکيخدمات الکترون
  باال برد  ياديحد ز

ن زن و مرد در خصوص يسه نظرات پاسخ دهندگان زن و مرد نشان داد که بيمقا    
  ). P=0/410(وجود ندارد  يتفاوت يکيخدمات الکترون يريرش و به کارگيپذ يآمادگ
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انه و يرا يرياستفاده و بکارگ ييا شهروندان توانايآ: پژوهشاول  يسئوال فرع يبررس) ۲
 باشند؟  مينترنت را دارا ياستفاده از خدمات ارائه شده توسط ا

نشان داد که متوسط نمره   پژوهشاول  يمربوط به سئوال فرع هاي افتهيل يه و تحليتجز
با ۹۷/۲نترنت يانه و استفاده از خدمات ارائه شده توسط ايرا يرياستفاده و بکارگ ييتوانا

و  P<.01مشاهده شده در سطح  tنکه يبا توجه به ا. بوده است ۷۸۰/۰ار يانحراف مع
)P=0/000 (جه گرفت که يتوان نت مي ۹۹/۰تمال ن با احيدار نبوده است بنابر ا يمعن

نترنت را يانه و استفاده از خدمات ارائه شده توسط ايرا يرياستفاده و بکارگ ييشهروندان توانا
انه و يرا يرياستفاده و بکارگ ييمربوط به  توانا يل شاخصهايه  و تحليتجز. باشند  ميدارا ن

استفاده  يينموافقت با  توانايشتريه بنترنت نشان داد کياستفاده از خدمات ارائه شده توسط ا
  نترنت مربوط به سئوال دوميانه و استفاده از خدمات ارائه شده توسط ايرا يريو بکارگ

به . بوده است ۴/۵۵با ) د؟يدار يوتر دسترسيخود به کامپ يزان در منزل شخصيتا چه م(  
 يوتر دسترسيمپخود خود به کا ياز شهروندان در منزل شخص مييش از نيگر بيعبارت د
استفاده از  يد آموزش الزم برايجه گرفت که بايتوان نت مي پژوهشن ياهاي  افتهياز . دارند
  ار آنها قرار داديدر اخت ينه کمترينترنت را با هزيوتر را به شهروندان آموخت و ايکامپ

ن زن و مرد در خصوص يسه نظرات پاسخ دهندگان زن و مرد نشان داد که بيمقا   
 ينترنت تفاوتيانه و استفاده از خدمات ارائه شده توسط ايرا يرياستفاده و بکارگ ييتوانا

  ). P=0/334(وجود ندارد 
 

ا شهروندان در محل کار و منزل به سهولت به يآ: پژوهش يدوم فرع سئوال  يبررس) ۳
 دارند؟ ينترنت دسترسيا

شان داد که متوسط ن پژوهش يمربوط به سئوال دوم و فرعهاي  افتهيل يه و تحليتجز
بوده  ۷۷۳/۰ار يبا انحراف مع۳۶/۳نترنت در محل کار و منزل يآسان به ا يدسترس نمره 
دار نبوده است  يمعن) P=0/000(و  P<.01مشاهده شده در سطح  tنکه يبا توجه به ا. است
جه گرفت که شهروندان در محل کار و منزل به يتوان نت مي ۹۹/۰ن با احتمال يبنابر ا
آسان به  يمربوط به دسترس يل شاخصهايه  و تحليتجز. ندارند ينترنت دسترسيبه ا سهولت

نترنت يآسان به ا ين موافقت با  دسترسيشترينترنت در محل کار و منزل نشان داد که بيا
نترنت در هر يبه ا يزان امکان دسترسيتا چه م( در محل کار و منزل مربوط به سئوال هفتم 

به عبارت . بوده است ۷/۳۴با ) دولت فراهم شده است؟ يما از سومکان و زمان در شهر ش
نترنت در هر يبه ا ياز شهروندان شهرستان الر معتقد هستند که امکان دسترس مييکمتر از ن

توان  مي پژوهشن ياهاي  افتهياز . دولت فراهم شده است يمکان و زمان در شهر شما از سو
نترنت در هر مکان و زمان در شهرها فراهم يبه ا يد امکان دسترسيجه گرفت که دولت باينت
  .دينما
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ن زن و مرد در خصوص يسه نظرات پاسخ دهندگان زن و مرد نشان داد که بيمقا
  ).P=0/200(وجود ندارد  ينترنت در محل کار و منزل تفاوتيآسان به ا يدسترس
  

 يائه خدمات مبتنار يالزم برا ير ساختهايا دولت زيآ: پژوهش يسئوال سوم فرع يبررس )۴
 شهروندان فراهم آورده است؟ ينترنت را براياطالعات و ا يبر فناور
نشان داد که متوسط  پژوهش يمربوط به سئوال سوم و فرعهاي  افتهيل يه و تحليتجز

نترنت ياطالعات و ا يبر فناور يارائه خدمات مبتن يالزم برا ير ساختهاينمره فراهم آوردن ز
و  P<.01مشاهده شده در سطح  tنکه يبوده است با توجه به ا ۶۷۱/۰ر ايبا انحراف مع ۴۵/۳

)P=0/000 (جه گرفت که دولت يتوان نت مي ۹۹/۰ن با احتمال يدار نبوده است بنابر ا يمعن
شهروندان  ينترنت را براياطالعات و ا يبر فناور يارائه خدمات مبتن يالزم برا ير ساختهايز

الزم  ير ساختهايمربوط فراهم آوردن ز يل شاخصهايتحله  و يتجز. آورده استيفراهم ن
ن موافقت با يشترينترنت نشان داد که بياطالعات و ا يبر فناور يارائه خدمات مبتن يبرا

نترنت  ياطالعات و ا يبر فناور يارائه خدمات مبتن يالزم برا ير ساختهايفراهم آوردن ز
نترنت در شهر شما يمت استفاده از اينه و قيبه نظر شما هز( ازدهم يمربوط به سئوال 

از شهروندان الر معتقد  مييگر کمتر از نيبه عبارت د. بوده است ۵/۲۳با )    باشد؟ ميمناسب 
  .باشد مينترنت در شهر شما مناسب يمت استفاده از اينه و قيهستند که هز

نه يزم هزال يدهايد دولت با سوبسيجه گرفت که بايتوان نت مي پژوهشن ياهاي  افتهياز  
  .شهروندان کاهش دهد ينترنت را برايمت استفاده از ايو ق

ن زن و مرد در خصوص فراهم يسه نظرات پاسخ دهندگان زن و مرد نشان داد که بيمقا
نترنت تفاوت ياطالعات و ا يبر فناور يارائه خدمات مبتن يالزم برا ير ساختهايآوردن ز

  ).P=0/025(وجود دارد 
 

 يارائه شده مبتن يکيا شهروندان به خدمات الکترونيآ: پژوهشچهارم  يعسئوال فر يررسب) ۵
  اعتماد دارند؟ها  ي، بانکها و شهرداريدولتهاي  اطالعات توسط سازمان يبر فناور

نشان داد که متوسط  پژوهش يمربوط به سئوال چهارم و فرعهاي  افتهيل يه و تحليتجز 
بـا  ۷۶/۲اطالعـات   يبر فنـاور  يارائه شده مبتن يکينمره اعتماد شهروندان به خدمات الکترون

و  P<.01مشـاهده شـده در سـطح     tنکـه  يبـا توجـه بـه ا   .  بوده اسـت  ۷۱۰/۰ار يانحراف مع
)P=0/000 (جـه گرفـت کـه    يتـوان نت  مـي  ۹۹/۰ن بـا احتمـال   يـ دار بوده است بنـابر ا  يمعن

هـاي   توسـط سـازمان  اطالعات  يبر فناور يارائه شده مبتن يکيشهروندان به خدمات الکترون
مربـوط اعتمـاد    يل شاخصـها يـ ه  و تحليـ اعتمـاد دارنـد تجز  هـا   ي، بانکها و شـهردار يدولت

ن يشترياطالعات نشان داد که ب يبر فناور يارائه شده مبتن يکيشهروندان به خدمات الکترون
اطالعـات   يبـر فنـاور   يارائه شـده مبتنـ   يکيموافقت با اعتماد شهروندان به خدمات الکترون
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ک شهروند به ارائه خدمات بانکهـا از  يزان شما به عنوان يتا چه م( ست و چهارم يربوط به بم
ـ  يبه عبارت د. بوده است ۷/۵۳با )د؟يعابر بانک اعتماد دار از شـهروندان الر   مـي يش از نيگـر ب

  .معتقد هستند که به شهروند به ارائه خدمات بانکها از عابر بانک اعتماد دارند
ن افراد با يآنها نشان داد که ب يليسخ دهندگان با توجه به مدرک تحصسه نظرات پايمقا

ارائه شده  يکيمختلف در خصوص اعتماد شهروندان به خدمات الکترون يليمدارک تحص
  ). P=0/000(اطالعات تفاوت وجود دارد  يبر فناور يمبتن

اعتماد  ن زن و مرد در خصوصيسه نظرات پاسخ دهندگان زن و مرد نشان داد که بيمقا
وجود ندارد  ياطالعات  تفاوت يبر فناور يارائه شده مبتن يکيشهروندان به خدمات الکترون

)P=0/894.(  
  
افت يانه و درينه استفاده از رايا شهروندان در زميآ: پژوهش يسئوال پنجم فرع يبررس) ۶

  نترنت آموزش الزم را فرا گرفته اند؟ياطالعات و ا يبر فناور يخدمات مبتن
نشان داد که متوسط  پژوهش يمربوط به سئوال پنجم و فرعهاي  افتهيل يه و تحليتجز 

 يبر فناور يافت خدمات مبتنيانه و درينه استفاده از رايآموزش الزم شهروندان در زم
مشاهده شده  tنکه يبا توجه به ا.  بوده است ۶۷۹/۰ار يبا انحراف مع۹۵/۲نترنت ياطالعات و ا

جه يتوان نت مي ۹۹/۰ن با احتمال يدار نبوده است بنابر ا يمعن) P=0/000(و  P<.01در سطح 
اطالعات  يبر فناور يافت خدمات مبتنيانه و درينه استفاده از رايگرفت که شهروندان در زم

  .نترنت آموزش الزم را فرا نگرفته انديو ا
انه و ينه استفاده از رايمربوط آموزش الزم شهروندان در زم يل شاخصهايه  و تحليتجز

ن موافقت با يشترينترنت نشان داد که بياطالعات و ا يبر فناور يافت خدمات مبتنيدر
 يبر فناور يافت خدمات مبتنيانه و درينه استفاده از رايآموزش الزم شهروندان در زم

بر  يزان به استفاده خدمات مبتنيتا چه م( ست و نهم ينترنت مربوط به بياطالعات و ا
با )د؟يکن مياز ياحساس نها  يو شهردار يدولت يبانکها، سازمانها يز سواطالعات ا يفناور
از شهروندان الر معتقد هستند که به  مييش از نيگر بيبه عبارت د. درصد بوده است ۶۵

ها  يو شهردار يدولت يبانکها، سازمانها ياطالعات از سو يبر فناور ياستفاده ازخدمات مبتن
د بانکها ، يجه گرفت که بايتوان نت مي پژوهشن ياهاي  افتهياز  .کنند مياز ياحساس ن
مردم فراهم  ياطالعات را برا يبر فناور يخدمات مبتن يدولت يو سازمانهاها  يشهردار
  . کنند

ن زن و مرد در خصوص يسه نظرات پاسخ دهندگان زن و مرد نشان داد که بيمقا
 يبر فناور يافت خدمات مبتنيانه و درينه استفاده از رايآموزش الزم شهروندان در زم

  ).P=0/783(وجود ندارد  ينترنت اطالعات  تفاوتياطالعات و ا
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   پژوهشهاي  شنهادات بر مبناي يافتهيپ
م که از نظر شهروندان، يده ايجه رسين نتيبه ا پژوهشن ينکه در ايبا توجه به ا )۱

بانکها،  يسو ارائه شده از يکيخدمات الکترون يريرش و به کارگيپذ يشهروندان آمادگ
شود  ميشنهاد يپ. باشند  مينترنت دارا نيق ايرا از طر يدولتهاي  و سازمانها  يشهردار
 يريرش و به کارگيپذ يشهروندان را برا ين و مقررات آمادگياستها، قوانيس يبا اجرا

را از  يدولتهاي  و سازمانها  يبانکها، شهردار يارائه شده از سو يکيخدمات الکترون
  .ش دادينترنت افزايق ايطر

م که از نظر شهروندان، يده ايجه رسين نتيبه ا پژوهشن ينکه در ايبا توجه به ا )۲
انه و استفاده از خدمات ارائه شده توسط يرا يرياستفاده و بکارگ ييشهروندان توانا

و با برنامه  يشود با آموزش شهروندان در هر سن ميشنهاد يپ.باشند مينترنت را دارا نيا
آنها را  يکياستفاده مردم از خدمات الکترون يبراها  يدولت، بانکها و شهردار يهايزير

 .ندين خدمات نمايق به استفاده از ايتشو
م که از نظر شهروندان، يده ايجه رسين نتيبه ا پژوهشن ينکه در ايبا توجه به ا )۳

د شنهايلذا پ. ندارند ينترنت دسترسيشهروندان در محل کار و منزل به سهولت به ا
نترنت و خدمات يبه ا يدسترس يامکانات الزم براها  نهيشود با کاهش هز مي

 .ا نموديشهروندان مه يرا برا يکيالکترون
م که از نظر شهروندان، دولت يده ايجه رسين نتيبه ا پژوهشن ينکه در ايبا توجه به ا )۴

 يا برانترنت رياطالعات و ا يبر فناور يارائه خدمات مبتن يالزم برا ير ساختهايز
 يالزم برا ير ساختهايشود که دولت ز ميشنهاد يلذا پ.  شهروندان فراهم نکرده است

 .ديشهروندان فراهم نما ينترنت را براياطالعات و ا يبر فناور يارائه خدمات مبتن
م که از نظر شهروندان، يده ايجه رسين نتيبه ا پژوهشن ينکه در ايبا توجه به ا )۵

اطالعات و  يبر فناور يافت خدمات مبتنيانه و دريه از رانه استفاديشهروندان در زم
 يليشود در هر مقطع تحص ميشنهاد يلذا پ. نترنت آموزش الزم را فرا نگرفته انديا

 .به شهروندان ارائه شود يکينه استفاده از خدمات الکترونيآمزش الزم در زم
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