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  25-49 صفحات، 1389 بهار 31 ة، شمار15، سال )دانشگاه تبريز(ريزي   جغرافيا و برنامهنشريه
  

  30/11/1387: تاريخ دريافت
  6/7/1388 :تاريخ پذيرش نهايي

 

تحليلي بر وضعيت فناوري اطالعات و ارتباطات و نقش آن در مديريت و 
  )آبادشهر نجف: مطالعه موردي (ريزي شهريبرنامه

  

   1  تقواييمسعود
  2رسول بابانسب
  3چمران موسوي

 چكيده
فناوري اطالعات و ارتباطات و نقش آن در مديريت و  حاضر با هدف تحليل وضعيت ةمقال

آباد در بين ها و نتايج يك بررسي ميداني از شهر نجفكه براساس يافته. استريزي شهري برنامه
اي، اسنادي و ي اطالعات برمبناي كتابخانهآورروش جمع. ها و شهروندان تهيه شده استسازمان

و  استفاده شده SPSSافزار ها از نرمبوده و جهت تجزيه و تحليل داده) ايپرسشنامه( نيز ميداني
جهت انجام امور  ICT ميزان استفاده افراد از امكانات - .نتايج زير به دست آمده است در نهايت

در سطح  ICTو پايگاه هاي اينترنتي خدمات رسان  مراكز، امكانات -. رايج شهري پايين است
 - .  خدمات الكترونيكي به شهروندان تا حدودي رضايت بخش بوده استيةشهر نجف آباد در ارا

در مورد شاخص هاي شهروند الكترونيك و ميزان پذيرش آن، افراد آمادگي بيشتري براي استفاده 
ترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات هر چند در  اين كه دس و نهايتاً-. از اين فناوري را دارند

. دهند حضوري انجام ميةبين مديران باالست ولي شهروندان اكثر كارهاي خود را از طريق مراجع
هاي ساختاري و عدم تخصص در استفاده از دهد كه به دليل ضعف صورت گرفته نشان ميةمطالع

ن كارها به روش سنتي دارند كه نيازمند آموزش در اين فناوري، مديران تمايل بيشتري به انجام داد
ه ي اين فناوري در جوامع شهري اراةهمچنين در خاتمه پيشنهاداتي براي توسع. اين زمينه است

 . شده است
  . اطالعاتيةريزي شهري، مديريت شهري، جامعفناوري اطالعات و ارتباطات، برنامه: واژگان كليدي

                                                 
                                 .Email: M.Taghvaei@Ltr.ui.ac.ir.اصفهانريزي شهري دانشگاه دانشيار  جغرافيا و برنامهـ  1
   .Rasoul_babanasab@yahoo.com.   ناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه اصفهاندانشجوي كارش ـ 2
  .دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه اصفهانـ 3
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  مقدمه -1

  طرح مساله - 1- 1

 ةي عصر ما شهرنشيني گسترده، افزايش جمعيت شهرها و به تبع آن توسعويژگ
 هزار سال قدمت دارد در 5شهرنشيني بيش از . شهرهاي كوچك و برزگ است

 نفر فقط يك نفر در مناطق شهري زندگي  8 ميالدي از هر 1900حالي كه در سال 
 3,3 حدود  جمعيت نواحي شهري تا2030 ة تا دور1990طي دوره . كرده استمي

 درصد در نقاط شهري 90درصد ميليارد نفر رشد خواهد كرد، كه از اين ميزان 
 همچنان كه مهاجران در جستجوي كار، .كشورهاي در حال توسعه خواهند بود

فرصت هاي بهتر يا فقط غذا و سرپناه به مهاجرت به شهرها ادامه مي دهند، 
يابد،  گيرند وحتي كاهش ميظرفيت زيرساخت هاي شهري اغلب در فشار قرار مي

شوند، فضاهاي باز مورد تجاوز تر ميوضع مساكن موجود بدتر و مساكن متراكم
هرنشيني امروزه ـش. )100: 1380محمدي، ي كاظميـموس( ...و ،گيرنديـرار مـق
كاي التين ـها در آسيا، آفريقا و آمريثريت آنـهاي مهم است كه اكشـكي از چالـي
شود يـقيرترين كشورهاي اين نقاط افزوده مـهروند به فـيليون شـ م60االنه تا ـس
)Stephens and Stterthwaire, 2008: 300( .يك سازمان ةكه شهر به مثابچنان 

 امور شهر از فني استفاده ةد، الزم است كه در راس آن و به منظور ادارشوقلمداد 
ها را در ين مديريت گروها ).39 :1382شيعه، ( گردد كه همان مديريت شهري است

ها در دهد و توجه به منافع آنقرار مي كندها حكم ميهاي مختلفي كه منافع آنبكهـش
ل فضايي ي لذا مديريت شهري به بررسي مسا.افتدثر ميؤدهي ساختار شهري مجهت
 ).Thooenig, 1970, p.p: 387-394( پردازد كه شهروندان با آن درگير هستندمي
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هاي متعددي براي حل مشكالت وهـ شيل شهريي مسا»تر شدنا پيچيدهروزه بام«
ها در سراسر دنيا كه موجب تحوالت ترين روش يكي از معمولي.وجود دارد

ة كه در آن كيفيت و شيو »استگيري شده فناوري اطالعات و ارتباطات چشم
قابل توجهي ميزان صادي، به ـ اقتةرات اجتماعي و توسعد نمود تغييـدگي، هماننـزن

فناوري  . (W.J. Martin, 1995: 3)است برداري از آن وابستهبه اطالعات و بهره
ها را براي ابزارهايي دانست كه افراد آن وها  توان فناورياطالعات و ارتباطات را مي

يا  ها وگروه افراد، اعم از( داشتن با ديگران ارتباط وري اطالعات وآگرد توزيع و
گيرند مي اي مرتبط به هم به كارهاي رايانهها و شبكهريق رايانه طاز) هاسازمان

(Garcia Ramilo, Pi Villanueva, 2001). هايي كه ما را در به عبارتي فناوري
 كندسازي، پردازش، بازيابي، انتقال و دريافت اطالعات ياري ميضبط، ذخيره

اي اين هدف به كار برده  و از جمله تجهيزاتي كه بر).17 :1387هدايتي مقدم، (
افزارهاي كامپيوتر، شبكه، تجهيزات ارتباطي، فكس و نرم: شود عبارتند ازمي

هاي ترين اثر شهراطالعاتي، كاهش هزينهمهم .)(Lucass, 2000: 11 الكترونيكي
كاهش . سوي شهروندان و هم از سوي مديران شهري است شهري هم از مديريت

  خدمات، كاهش مشكالت زيست محيطييةر اراشهري، سرعت دترددهاي درون
 خدمات كاراتر و بهينه به يةو امكان ارا) همچنين آلودگي هوا و آلودگي صوتي(

هاي زماني و روز در هفته، فارغ از محدوديت صورت بيست وچهار ساعته و هفت
 .)Pergamon, 1998: 7( مكاني به شهروندان از ساير مزاياي اين ديدگاه جديد است

 نوظهور و مفاهيمي ريزي شهري از مباحث اطالعاتي مديريت و برنامهة توسعبحث
پردازان جامعه اطالعاتي قرار گرفته ورد توجه محققان و نظريهـاست كه به شدت م

امروزه اهميت فناوري اطالعات به منظور . )8: 1386سرافرازي و ديگران، ( است
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وري  ا و در نتيجه باالبردن بهرهههاي مختلف سازمانافزايش سرعت و دقت فعاليت
هاي مختلف  هايي كه بخش خصوصاً سازمان. ها به روشني مشخص شده است آن

اند يا موسساتي كه گرفته آن در مناطق جغرافيايي پراكنده و دور از يكديگر قرار
موظف به انجام كارهاي متنوع هستند، بسياري از مشكالت خود را از طريق 

  :از جملهكنند فناوري رفع مي

محاسبه و پردازش سريع اطالعات و انتقال فوري آن، زمان :  افزايش سرعت-
فناوري اطالعات . دهد وري را افزايش مي نتيجه بهره انجام كار را كاهش و در

). 4 :1386 كاظم،شيخ( كند مييابي به اطالعات را نيز فراهم امكان جستجو و دست
ه ني متفاوتي را با شهرنشيني سنتي قديم باين فضا، شهرنشي درك سرعت انتقال در

پرداخت قبض آب، تلفن، برق و گاز همراه با بسياري از نقل و . آورد وجود مي
با سرعت اشاره  ... وها،  هاي مالي و يا انجام امور اداري مربوط به شهرداريانتقال

 تواند صورت بگيرد اطالعات ميةبه دكمه ماوس و يا دادن و گرفتن يك مجموع
)Van Veen et al., 1998 .(  

در مشاغل مبتني بر انسان دقت انجام كار متغير است؛ درحالي كه : افزايش دقت -
هاي كند در انواع  مين و تضمين ميأفناوري اطالعات دقتي باال و ثابت را ت

  . پردازشي و محاسباتي دقت كامپيوتر به مراتب بيشتر از انسان است
ده از فناوري اطالعات شفافيت در انجام كارها را استفا :كاهش فساد اداري -

  .كند ها را حذف مي بسياري از واسطه دهد و افزايش مي
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ها و به كمك فناوري اطالعات بسياري از استعالم :وقت ايجاد مكان كار تمام-
هاي كامپيوتري و به صورت خودكار انجام مراجعات افراد و غيره از طريق شبكه

  .گيردمي

كاهش زمان انتظار شهروندان براي دريافت خدمات و  :انتظار و صفحذف  -
هاي متعدد شهري موجب افزايش عمر مفيد كاهش ميزان وقت تلف شده در صف

   ).4: 1386 كاظم، شيخ( دشوميوري از زمان شهروندان و افزايش ميزان بهره

تفاده از اس  افزايشةآمده در نتيج وجوده كاهش ترافيك ب :كاهش آلودگي هوا -
 كاهش آلودگي ايجاد شده توسط هاي شهري مسلماًاينترنت در انجام فعاليت

در عصر ). 2: 1386 باشي،خيام( شهر را، در بر خواهد داشت ها در سطحاتومبيل
شود كه تكنولوژي بيني ميارتباطات راه دور حذف بسياري از سفرهاي كاري، پيش

و نقل و ترددهاي شهري داشته باشد  شبكه حمل ثير زيادي نيز برأاطالعاتي ت
)(Grant, A.E. and Berquidt, 2000: 1   .  

ريزي امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات بايد هر چه زودتر به فرايند برنامه
ها به عنوان بزرگترين متوليان شهر  شهرداريشهري وارد شود و در اين راستا طبعاً

 فناوري اطالعات در بين ة نظر به توسع.ريزي شهري جدا نيستنداز اين برنامه
بايست با رسان و انتظارات شهروندان ميهاي خدماتشهروندان و ديگر دستگاه

ه يت اراريزي اصول خدمات خود را در بستر فناوري اطالعات و ارتباطابرنامه
  ).299:1385رباني، ( نمايد
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   اهميت و ضرورت تحقيق- 1- 2

 اشتغال اعضاي خانواده به كار ةضر با توجه به نحودر زندگي ماشيني ما در حال حا
 با پيامدهاي مخربي نظير و تحصيل، حجم نيازها و پراكندگي خدمات، عمالً

 خدمات يةترافيك، آلودگي هوا، اتالف منابع انرژي، بروكراسي و پيچيدگي ارا
ها و سازمان هاي شهري جهت دولت، عدم هماهنگي مناسب عملكردهاي دستگاه

يك مديريت متمركز شهري و افزايش چشمگير جمعيت و همچنين رويكرد اجراي 
 اگر چه اين فناوري .رو هستيمههاي دولتي روبكاهش حجم و گستردگي دستگاه

ريزان حل تمام مشكالت شهري نبوده، اما از جمله ابزارهايي است كه برنامهراه
 ابزار بنابراين. انددهيابي بهتر به اهدافشان مورد استفاده قرار داشهري در دست

شود اما تا زماني كه طرز توانمند براي ارتقاي كيفيت زندگي مردم محسوب مي
ايد بتفكر، رفتار و شيوه زيستن مردم به شكلي سازگار با كاربرد اين فناوري در ن

 با اين اوصاف .ه تغييري حاصل شودعنبايد انتظار داشت كه در سطح رفاه جام
قيق از آنجا ناشي مي شود كه دسترسي مجازي به خدمات اهميت و ارزش اين تح

 بلكه مديران ،شودو اطالعات و امكانات نه تنها باعث كاهش مشكالت شهري مي
امري كه . رساندخدمات ياري مياراية را نيز در راستاي رسيدن به اهداف بهتر و 

  . كمتر در شهرهاي ايران مورد توجه قرار گرفته است

  اهداف تحقيق-3-1
  :اهداف اين تحقيق عبارتند از

  .آباد در نجفICTسنجي استفاده از امكان  -
  .ريزي شهري در مديريت و برنامهICTگيري از  پيشنهادات براي بهره اراية-
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  هاي تحقيقفرضيه - 1- 4

 در محل سكونت يا كار موجب ICTسازي ميزان دسترسي به امكانات  فراهم-
  .دشوت انجام امور شخصي و اداري ميكاهش ميزان مراجعات حضوري جه

ها بيشتر باشد توسط سازمانICT   رسانيهر چه ميزان رضايت افراد از خدمات -
  .گرايش به استفاده از اين خدمات نيز بيشتر خواهد بود

  . رابطه وجود دارد  ICTبين سطح سواد اطالعاتي افراد و پذيرش مظاهر فناوري  -
ها رابطه وجود دارد بين مردم و سازمانوري اطالعات استفاده از ابزارهاي فنا -

و فراهم سازي خدمات بين شهروندان از طرف  ICTيعني استفاده از ابزارهاي 
  . شودها از اين ابزار ميمديران موجب استفاده بيشتر آن

  شناسي تحقيقروش - 1- 5

 و  مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات،ة شاخپژوهش حاضر در پي تلفيق دو
آباد اي كه به نتايج حاصل از آن در شهر نجف، به گونهاستريزي شهري برنامه

 انجام چنين پژوهشي برخورداري از ديدگاهي است كه قابليت ةالزم. دست يابد
روش اي و  توسعه-كاربردينوع تحقيق به صورت . نگري داشته باشدجانبههمه

ميل اطالعات موجود از منابع  جهت تك. و پيمايشي استتحليلي، اسناديمطالعه 
 آماري مورد مطالعه در فرايند ةجامع. دسته اولي چون پرسشنامه استفاده شده است

 .استآباد  نجف)هانهادها و يا سازمان(مديران پرسشگري شامل شهروندان و 
 نيز با  نمونهبرآورد حجم. است آماري تصادفي ةجامعبرداري از روش نمونه

با توجه به اين كه امكان مطالعه كل . صورت گرفته است رانروش كوكاستفاده از 
با توجه به جمعيت . هايي انتخاب شدندنمونه لذا ،آباد امكان پذير نبودشهر نجف
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) 117: 1380 نيا،حافظ(استفاده از روش كوكران  با، )206114( آبادنجف شهر
ها به داد پرسشنامهعتگيري بهتر  مورد نياز بود كه جهت نتيجهة پرسشنام322حدود 

  .  عدد افزايش پيدا كرد390

             فرمول كوكران) 1( فرمول شماره
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اي است كه اي و پرسشنامهها در اين پژوهش، منابع كتابخانهابزار گردآوري داده
 تحليل و استنتاج قرار مورد تجزيه و SPSSافزار ي چون نرماز طريق ابزارهاي مهم

 ،در سواالت باز. است سوال بسته و باز 40اين پرسشنامه حاوي . گرفته است
ها مطرح سواالتي از قبيل جنس، سن، ميزان تحصيالت، وضعيت شغلي، و مانند آن

 ت سواالت بهبه دليل وضعيت واحد آماري بيشتر تالش شده اس. شده است
 تا اين كه پاسخگويان در كوتاه ترين زمان بتوانند به صورت بسته مطرح شوند،

اي بوده است كه تنها با يك ماهيت بعضي از سواالت به گونه. سواالت پاسخ دهند
جهت انجام  ICTسوال قابل سنجش بودند از جمله ميزان استفاده افراد از امكانات 

هاي زيادي  سواالتي كه داراي گويهولي بعضي از. كارهاي امور اداري و شخصي
ها از بعد از اين كه پايداري دروني گويه. داشتند از طيف ليكرت استفاده شده است

 درصد /.79 ،هاطريق آلفاي كرونباخ بررسي شد، روايي به دست آمده از اين گويه
  .استهاي ذكر شده محاسبه شده كه بيانگر روايي قابل قبول گويه
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  آباد شهر نجف معرفي اجمالي-2
وسعت حريم شهر  . كيلومتري غربي اصفهان واقع است25آباد در  نجف
آباد در   كيلومتر مربع است كه عالوه بر نجف193 شهرداري ةآباد و حوز نجف
 .يزدانشهر، اميرآباد و ويالشهر را تحت پوشش دارد ة شهري خود سه ناحيةمنطق

كه غالب   استنفر بوده هزار 206114جمعيت شهر 1385طبق سرشماري سال 
كه سومين شهر  .هستند گانه ساكن بقيه درنواحي سهآباد و  جمعيت در شهر نجف

 )Http://Najafabad.ir( روداز نظر جمعيت در استان اصفهان به شمار مي
  .نشان داده شده است) 1(آباد در شكل شماره تقسيمات كالبدي شهر نجف

  

  
  بادآتقسيمات كالبدي شهر نجف) 1(شكل 

  

  آباددر شهر نجف ICTهاي وضعيت شاخصـ 3

 ةدهندترين عالئم و نشانگيري و حياتيترين معيارهاي اندازه اساسي،هاشاخص
 اما شناخت وضعيت فناوري اطالعات و. هستند شهري ةوضعيت يك جامع
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  31 ، شماره)دانشگاه تبريز(ريزي   جغرافيا و برنامهنشريه    34
 

دليل جديد بودن موضوع ه ارتباطات و ارزيابي آن در شهرها و استان هاي كشور ب
ولي از . ها به طور كامل تعريف نشده استي معيارها و ارزيابي شاخصو محتوا

توان وضعيت موجود را ها بهتر ميطريق مطالعات ميداني و مراجعه به سازمان
چند سايت  هر. دهدها را نشان ميتعدادي از اين شاخص) 1( سنجيد كه جدول
دهد، ولي ه مييآباد خدمات محدودي را به صورت الكترونيكي اراشهرداري نجف

كنند و در اين بسياري از خدمات را از طريق پرتال استانداري اصفهان دريافت مي
در سطح شهر به  ICTولي تعداد دفاتر .  پرتال استانداري اصفهان موفق استةزمين
 اين ةاز جمل. دهنده مييرسد كه خدمات خوبي را به شهروندان ارا عدد مي10

 قبول و پرداخت - پرداخت قبوض تلفن، آب، برق، گاز:خدمات از طريق اين دفاتر
 افتتاح حساب -ها و موسسات آموزش عالي ثبت نام دانشگاه-كيـحوالجات بان

  .اي ثابت و همراهه ثبت نام تلفن- افتتاح حساب جاري-انداز قرض الحسنهپس
  

  آبادها در نجفوضعيت موجود شاخص) 1(جدول 

  وضعيت موجود  شاخص  

  34,15  تلفن ثابتضريب نفوذ 

  43,12  ضريب نفوذ تلفن همراه

  16,8  ضريب نفوذ اينترنت

  10  تعداد دفاتر خدمات ارتباطي در سطح شهر

 3  تعداد دفاتر پستي

  مخابرات استان اصفهان: منبع
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  بررسي وضعيت فناوري اطالعات و ارتباطات در شهر نجف آباد -4
   وضعيت جنسي پاسخگويان- 4- 1

دهنـدگان كـه     پراكندگي جمعيتي پاسخ   ةنحودهد   نشان مي  بررسي تركيب جنسي  
ـ   74/29 نفر معـادل     116ردان و   ـ كل را م   26/70عادل  ـ نفر م  274 ان تـشكيل   ـ را زن
  .دهددرصد جنسيت را نشان مي) 1(  كه نمودار شمارهدهندمي

    وضعيت تحصيلي پاسخگويان- 4- 2
 پاسخگويان، ن تعداددهد كه بيشتريبررسي ميزان تحصيالت پاسخگويان نشان مي

 درصد 24,4. هستندديپلم  درصد آنان داراي تحصيالت ديپلم و فوق54,4يعني 
 درصد داراي 15,6. اند كارشناسي بودهةداراي تحصيالت ليسانس يا دانشجوي دور

درصد 1 درصد داراي مدرك فوق ليسانس و باالتر و تنها 4,6مدرك زيرديپلم، 
  . دهدوضعيت تحصيلي را نشان مي) 2( دار شماره كه نمواستسواد پاسخگويان بي

   وضعيت شغلي پاسخگويان - 4- 3
دهد كه بيشترين تعداد پاسخگويان بررسي وضعيت شغلي پاسخگويان نشان مي

  درصد داراي شغل آزاد27,4.  درصد مشغول به كارند33,8در ادارات دولتي يعني 
       ها بازنشسته وصد آن در7,7 درصد در حال تحصيل، 13,1 درصد خصوصي، 13,3

  . آمده است) 3(  كه در نمودار شمارهدهددرصد را سايرين تشكيل مي 1
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70%
30%

مرد

زن

  
   توزيع پاسخگويان برحسب جنسيت)1(نمودار 

0
10
20
30
40
50
60

درصد

بي سواد زيرديپلم ديپلم و فوق
ديپلم

ليسانس فوق ليسانس
و باالتر

  
   توزيع پاسخگويان برحسب تحصيالت)2(ودار نم
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  37   ...وضعيت فناوري اطالعات و ارتباطاتتحليلي بر 
  

  

0
5

10
15
20
25
30
35

درصد

دولتي  ازاد خصوصي در حال
تحصيل

بازنشسته ساير

  

  توزيع پاسخگويان برحسب شغل)3(نمودار 

  در محل سكونت  ICT بررسي وضعيت امكانات - 4- 4

در محل سكونت بيشترين درصد  ICTاز نظر ميزان دسترسي به امكانات 
 موبايل  درصد را79,5 درصد را تلفن و 98,2 درصد و 96,2برخورداري را تلويزيون 

  .دهد مي درصد را كامپيوتر و كمترين ميزان دسترسي افراد را اينترنت تشكيل34,1و 
   در محل سكونتICTاد به امكانات توزيع درصد فراواني ميزان دسترسي افر) 2( جدول

  كل  زياد  بسيار  زياد  متوسط  كم  كم بسيار  امكانات
 %100 2/96 1/3 /5 0/0 /3  تلفن

  %100  2/98  /8  /0  /5  /5  تلويزيون
  %100  5/79  9/6  7/6  6/2  4/4  موبايل
  %100  1/34  10  6/15  1/24  2/16  كامپيوتر
  %100  5/18  9/7  1/13  5/19  /41  اينترنت
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  31 ، شماره)دانشگاه تبريز(ريزي   جغرافيا و برنامهنشريه    38
 

  در محل كار  ICT بررسي وضعيت امكانات - 4- 5

در محل كار بيشترين درصد برخورداري  ICTاز نظر ميزان دسترسي به امكانات 
 درصد را كامپيوتر وكمترين 29,4 درصد را فاكس و 29,4 درصد و 90را تلفن 

  . تشكيل مي دهد11,1ميزان دسترسي افراد را اينترنت 

جهت انجام كارهاي امور رايج  ICTات  بررسي ميزان استفاده از امكان- 4- 6
  شهري

 درصد ICT ،22,1براي انجام كارهاي امور رايج شهري با استفاده از امكانات 
 درصد 11,3 درصد زياد و 18,7 درصد متوسط،20,8 درصد كم، 20,8خيلي كم، 

  . دهندپاسخگويان خيلي زياد را تشكيل مي
        در محل كار ICTفراد به امكانات  توزيع درصد فراواني ميزان دسترسي ا)3 (جدول

  كل  زياد بسيار   زياد  متوسط  كم  كم بسيار   امكانات
 %100 90 7/2 3/1 3/1 6/4  تلفن

  %100  4/29  8/10  9/18  6/15  3/25  فاكس
  %100  4/29  8/17  1/19  14  7/19  كامپيوتر
  %100  1/11  2/6  9/15  7/26  2/40  اينترنت

  

  جهت انجام امور رايج شهري ICT ميزان استفاده از امكانات  توزيع درصد فراواني)4 (جدول
  كل زياد بسيار  زياد متوسط  كم كم بسيار  گويه ها

 Ictميزان استفاده افراد از امكانات 
  جهت انجام امور رايج شهري

1/22 8/204/27 7/183/11 100%
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  هاي شهروند الكترونيك بررسي سطح شاخص- 4- 7

مجموعه . عاتي نيازمند شهروندان اطالعاتي است از آن جايي كه شهر اطال
ه سمتي سوق ـعه را بـافتد، شهروند جاميـتحوالتي كه در جامعه بشري اتفاق م

اي را داشته باشد كه مفهوم شهروند دهد تا مهارت زيستن در چنين جامعهمي
  .كندالكترونيكي نمود پيدا مي

 در مديريت و ICTعات در مورد نقش  درصد و ميزان پذيرش مظاهر فناوي اطال)5(جدول 
  ريزي شهريبرنامه

  كلزياد بسيار  زياد متوسط  كمكم بسيار  هاگويه

%100 3/11 3/32 4/151/33 9/7  ميزان كار با كامپيوتر
 %100  7/8  9/16  1/35 3/22  9/16  ميزان استفاده از اينترنت
 %100  9/15  8/33  7/38 3/10  3/1  هاي اعتباريميزان استفاده از كارت

 %100  4/17  8/40  2/28 1/13  /5  ميزان استفاده از شبكه هاي الكترونيك
 %100  6/2  1/14  1/23 4/27  8/32  كار با اينترنتةوسيله گذراندن اوقات فراغت ب

 %100  1  6/13  4/37 1/35  8/12  استفاده از دفاتر خدمات الكترونيك
ميزان استفاده از فضاهاي مجازي مثل 

  جيتال ديةكتابخان
8/40  5/31 3/22  3/3  1/2  100% 

 %100  3/11  8/20  7/19 4/15  8/32  برطرف كردن نيازهاي علمي از طريق اينترنت
ميزان استفاده از خدمات ارتباطي و كافي نت 

  و پست بانك
6/12  5/30 8/30  8/23  3/2  100% 
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   شهرهاي فعال در سطح ميزان رضايتمندي افراد از خدمات رساني سايت)6(جدول 

  هاگويه
  بسيار
  كم

  زياد متوسط  كم
بسيار 

  زياد 
  كل

%100 /5 7,2 36,7 28,7 26,9  هاي شهررضايتمندي از سايت ادارات و سازمان
 %100  /8  4,9  38,5  34,6  21,3  رضايتمندي از پرتال استانداري شهر اصفهان

 %100  /5  6,2  34,6  34,9  23,8  آبادرضايتمندي از سايت شهرداري نجف
 %100  9  16,2  45,4  17,9  11,5  هاي اعتبارييتمندي از كارترضا

 %100  3/12  28,5  32,3  14,4  12,6  رضايتمندي از شبكه اينترنت
 %100  1/15  27,4  26,9 2103  9,2رضايتمندي از خدمات اينترنت، كافي نت و پست بانك

  

واد بررسي سطح س( هاي شهروند الكترونيكبررسي درصد و ميزان شاخص )7(جدول 
  )اطالعاتي شهروندان

 كامالً  هاگويه
 كامالً موافقنظربيمخالفمخالف

  كل موافق

Ict1/131/426/34100 4/7 8/2   انجام امور بدون مراجعه حضوري را افزايش خواهد داد%
Ict100 2/28 2/56 5/11  1/3  1  استفاده از اينترنت جهت انجام امور را افزايش خواهد داد% 

Ict100 4/35 7/46 1/14  8/2  1   خدمات رساني در محله را ايجاد خواهد كرد مراكز% 
Ict100 7/26 6/43 6/22  6/4  6/2   باعث انجام خريدهاي روزانه در محله خواهد شد% 

Ict100  41 6/34 9/15  9/5  6/2   معضالت ترافيكي شهر را كاهش خواهد داد% 
Ict100 9/27  40 2/28  1/3  /8   باعث تنوع بخشي به فضاهاي شهري خواهد شد% 
Ict مشاركت غيرحضوري شهروندان را در امور شهري 

  افزايش خواهد داد
5/  7/6  11  2/56 6/25 100% 

Ict100 2/46 3/41  5/9  3/2  /5  دهد هزينه هاي استفاده از خدمات شهري را كاهش مي% 
Ict100 2/26 1/42 5/28  6/2  /8  زدايي از مراكز شهري خواهد شد باعث تمركز% 
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دهد كه افراد آمادگي هاي شهروند الكترونيك نشان ميبا بررسي ميزان شاخص
  .استفاده از اين فناوري را دارندپذيرش 

  ها نتايج مربوط به آزمون فرضيه-5

در  ICTفراهم سازي ميزان دسترسي به امكانات ( : اولةآزمون فرضي -1-5
نجام امور شخصي موجب كاهش ميزان مراجعات حضوري جهت امحل سكونت 

  ).دشوو اداري مي

. براي سنجش متغيرها و آزمون فرضيه فوق از آزمون پيرسون استفاده شده است
از سطح معناداري ) sig=.000(با عنايت به اين كه سطح معناداري محاسبه شده 

هر چه  شود به عبارتي باييد ميلذا اين فرضيه تأ. استكمتر ) α=0.05(مورد نظر 
در محل سكونت بيشتر باشد ميزان استفاده از اين  ICTي به امكانات ميزان دسترس

مراجعات حضوري . (شودميامكانات جهت انجام امور رايج شهري نيز بيشتر 
 بين ةهمچنين شدت رابط). كندجهت انجام امور شخصي و اداري كاهش پيدا مي

 نتايج 6 جدول در. استباشد كه بيانگر ارتباط مستقيم اما ضعيف  مي23/0اين دو 
  .مربوط به آزمون پيرسون آمده است

و انجام كارهاي  ICT دسترسي به امكانات ة پيرسون براي بررسي رابطrآزمون ) 8 (جدول
  امور رايج شخصي و اداري

  (sig)داري سطح معني  مقدارآزمون  نام آزمون
  r= .000 0,237  همبستگي پيرسون

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  
  
  

  31 ، شماره)دانشگاه تبريز(ريزي   جغرافيا و برنامهنشريه    42
 

 ICT ضايت افراد از خدمات رساني هر چه ميزان ر( : آزمون فرضيه دوم- 5- 2
  ). بيشتر باشد گرايش به استفاده از اين خدمات نيز بيشتر خواهد بود

هاي فعال در شهر  رضايتمندي افراد از سايتة پيرسون براي بررسي رابطrآزمون ) 9 (جدول
  هاو استفاده از آن

  (sig)داري سطح معني  مقدارآزمون  نام آزمون
  r= .000 0,322  همبستگي پيرسون

  

 فوق نيز از آزمون پيرسون استفاده شده ةبراي سنجش متغيرها و آزمون فرضي
از سطح ) sig=.000(با توجه به اين كه سطح معناداري محاسبه شده . است

لذا اين فرضيه تاييد مي شود به . كمتر مي باشد) α=0.05(معناداري مورد نظر 
 گرايش به ،باشد بيشترICT رساني عبارتي هر چه ميزان رضايت افراد از خدمات 

 32/0 بين اين دو ةهمچنين شدت رابط. استاده از اين خدمات نيز بيشتر خواهد بود
 متوسط و مثبت بين اين دو متغير است كه بيانگر ةباشد كه حاكي از رابطمي

  . همبستگي مثبت به پايين بوده است

د و پذيرش مظاهر بين سطح سواد اطالعاتي افرا(: آزمون فرضيه سوم -3-5
  ). رابطه وجود داردICTفناوري 

 فوق نيز از آزمون اسپرمن به منظور تعيين ةبراي سنجش متغيرها و آزمون فرضي
با توجه به اين كه سطح معناداري . اي استفاده شده استارتباط بين متغرهاي رتبه

 لذا .استكمتر ) α=0.05(از سطح معناداري مورد نظر ) sig=.001(محاسبه شده 
شود به عبارتي هر چه ميزان سطح سواد و آگاهي افراد نسبت ييد مياين فرضيه تأ
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در سطح شهر  ICTبيشتر باشد به همان ميزان استفاده پذيرش فناوري  ICTبه 
 164/0 بين اين دو متغير مستقيم اما ضعيف يعني ةاز طرفي رابط. بيشتر خواهد بود

  . است
اطالعاتي افراد و پذيرش مظاهر   سطح سوادة بررسي رابط اسپرمن برايrآزمون ) 10 (جدول

 ICTفناوري 

  (sig)داري سطح معني  آزمونار مقد  نام آزمون
  r= 001/0 164  همبستگي اسپيرمن

 

بين مردم و استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات (: آزمون فرضيه چهارم - 5- 4
سازي خدمات و فراهم ICTي ها رابطه وجود دارد يعني استفاده از ابزارهاسازمان

  ). شودها از اين ابزار ميبين شهروندان از طرف مديران موجب استفاده بيشتر آن

آزمون تفاوت  t-test مستقل از آزمون ةبراي سطح سنجش آزمون دو تا جامع
دهد كه ميانگين استفاده از نتايج يافته نشان مي. ها استفاده شده استميانين

  .دهد تفاوت معناداري را نشان ميهار بين مديران وسازمانابزارهاي فناوري د
   مقايسه ميانگين جوامع مورد آزمون)11(جدول 

  مديران  مردم
  ميانگين جوامع

8074/2 8485/3 

ها را با ترين آزمون ابتدا نرمال بودن دادهبراي آزمون فرض و انتخاب مناسب
 10نتايج آن را در جدول. كنيم اسميرنوف بررسي مي-استفاده از آزمون كلموگروف

  . آمده است
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   آزمون نرمال بودن)12 (جدول

  (sig)داري سطح معني   آزمونةمقدار آمار
  ميانگين متغير مديران

704/0 705/0  

 در تمامي سطوح متغيرها تأييد  نرمال بودن فرضشودهمان طور كه مالحظه مي
براي  t-test ا از آزمون پارامتريبا توجه به تأييد فرض نرمال بودن متغيره. دشومي

فرض صفر در اين آزمون يكسان بودن ميانگين . شود فاده مياست دو جامعه مستقل 
 ICTبدين معناكه ميزان پذيرش و استفاده از . (است دو جامعه در نظر گرفته شده

 البته قبل از انجام اين آزمون بايد فرض )استن يكسان بين مردم و مسئوال
انس را نيز بررسي كرد كه متناسب با برقراري يا عدم برقراري آن همگوني واري

بدون برقراري  t-testنتايج آزمون . كند آماره آزمون و سطح معناداري تغيير مي
        .آمده است 11شرايط همگوني در جدول 

  )ها بين مردم و سازمانةمقايسه وضعيت دو جامع( t-test آزمون ) 13 (جدول

  سطح معناداري  درجه آزادي  مقدار آماره آزمون
  t-testآزمون  

169/8 331/12 000/ 
  

 sig/=000داري برابري  شود سطح معني مالحظه مي11 همانطور كه در جدول
هاي دو  بدين معنا كه  بين ميانگينشود و بنابراين فرض صفر رد ميt = 169/8 و

زان پذيرش و استفاده از عبارت ديگر ميه ب. داري وجود ندارد معنية رابط،جامعه
يعني به كارگيري . بيشتر است) هاسازمان(بين مديران  ICTفناوري اطالعات 

ابزارهاي فناوري در ادارات در ميزان استفاده مردم به صورت الكترونيكي و عدم 
  .ثيري نداشته استأت كمي و كيفي ت حضوري چه به صورIمراجع
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  گيري نتيجه-6
و پذيرش فناوري را دارند ولي  ICTه براي استفاده از شهرهاي ما توانايي بالقو

نياز  هاي موردريزي هاي جامع براي استفاده مطلوب از اين تواننيازمند برنامه
زايي، كاهش مندي از مزاياي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند اشتغالبهره. است

 ساعته 24سي ترافيك در سطح شهر، كاهش آلودگي هوا، كاهش فساد اداري، دستر
ريزي به خدمات، كم شدن مراجعه حضوري، افزايش وقت مديران در جهت برنامه

اما  .ها در سطح شهر را داردبهينه و مطلوب، تالش در جهت هماهنگي تمام بخش
آباد نتايج هاي مورد مطالعه در شهر نجف علمي و پيمايشي در زمينهةپس از مطالع

  .زير به دست آمد

جهت انجام كارهاي امور رايج شهري پايين  ICTه افراد از امكانات ميزان استفادـ 
 . است

در سطح شهر نجف  ICTمراكز، امكانات و پايگاه هاي اينترنتي خدمات رسان ـ 
 . بخش بوده است خدمات الكترونيكي به شهروندان تا حدودي رضايتيةآباد در ارا

توان اين چنين نتيجه  مي همهااز مباحث مطرح شده در تجزيه و تحليل دادهـ 
  رابطه عدم مراجعه حضوريو ICT ميزان دسترسي افراد به امكانات  بينگرفت كه

 است موجود ضعيف ة هر چند رابط است،/ 23رابطه در سطح شهر دارد كه اين 
ها اين رابطه را دسترسي افزايش ميزان ها و با گسترش زيرساختتوانولي مي

 . بهبود بخشيد

 الكترونيكي ها به صورترساني سازمانخدمات يزان رضايتمندي افراد ازهمچنين مـ 
نتايج به دست ها به استفاده از اين فناوري را دارد كه نقش مهمي در گرايش آن
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 اين است ةدهند، كه اين امر نشاناست )32/0(ه از شهر در سطح متوسط يعنيآمد
رساني اد را از خدماتها نتوانسته رضايت افركه هر چند ادارات و سازمان
اند در ها توانسته ولي دفاتر خدماتي و كافي نت،الكترونيكي به خود جلب كنند

 . خدمات رساني به شهروندان موفق عمل كنند

هاي شهروند الكترونيك و ميزان استفاده از آن آگاهي افراد در در مورد شاخصـ 
 ةاز آن باالست كه اين امر ماياستفاده از فناوري اطالعات و مزايا و نحوه استفاده 

هاي شهروند الكترونيك  است ولي آن چنان كه بتوانند به شاخصاميدواري
 ذران اوقات و فراغت با استفاده ازهاي ديجيتالي، گدسترسي پيدا كنند نظير كتابخانه

آباد  در شهر نجف تجزيه و تحليل داده در اين بارهكم استهنوز ... اينترنت، و
 .  دهدها را نشان مي مابين آنط ضعيف ارتبا16,4

 هر چند در بين  و ارتباطات فناوري اطالعاتدسترسي به  اين كهدر نهايتو ـ 
 حضوري ةعـ از طريق مراجي خود راهروندان اكثر كارهاـمديران باالست ولي ش

هاي ساختاري دهد كه به دليل ضعفمطالعه صورت گرفته نشان مي. دهندانجام مي
صص در استفاده از اين فناوري، مديران تمايل بيشتري به انجام دادن و عدم تخ

 .ين زمينه استكارها به روش سنتي دارند كه نيازمند آموزش در ا

  پيشنهادات -7
از آن راهكارهايي به شرح در ارتباط با پژوهش حاضر و نتايج به دست آمده 

  . دشوه ميزير اراي

  . در سطح شهر ICT ةر توسعترين گام دنگرش كالن و اصولي مهمـ 
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رسان شهري جهت هاي خدمات عملكردي سايتةگسترش هر چه بيشتر حيطـ 
  .  خدمات الكترونيكي و افزايش سطوح رضايت شهروندانيةارا

 ارتباطي -آموزش شهروندان جهت آشنايي با استفاده اصولي از امكانات اطالعاتيـ 
 . محل سكونت براي انجام امور روزانه

ها  عملكرد آنةدر سطح شهر و توسع ICTرسان ع و گسترش مراكز خدماتتوزيـ 
 . هادر راستاي كاهش مراجعات حضوري شهروندان به ادارات و سازمان

 .هادر ادارات و سازمان ICTافزايش امكانات ـ 

 .ICTآموزش كاركنان و تشويق به استفاده از ـ 
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  منابع
، چاپ دهم ،»ي بر روش تحقيق در علوم انسانيامقدمه«،)1380( نيا، محمدرضا حافظ-1

 . تهران:انتشارات سمت

اني جهت  مدل رشد پلكيةمديريت واحد شهري و ارا« ،)1386( باشي، احسان خيام-2
 ،» الكترونيكي شهر اصفهانشهرداري ة و سازمان الكترونيكي مبتني بر تجربايجاد شهر

 . نتهرا : بين المللي شهر الكترونيككنفرانساولين 

پارادايم « ،)1386(  اميرفيروزي، زهره قرباني و؛ معمارزاده، غالمرضا؛ سرافرازي، مهرزاد-3
-اولين كنفرانس بين ،»ضرورتي در عصر مجازي: قرار شهرداري الكترونيكـاست

  .تهران: المللي شهر الكترونيك

ا و مجله جغرافي، »لزوم تحول مديريت شهري در ايران«؛ )1382(  شيعه، اسماعيل-4
  .38-62، 1 شماره ، 82تابستان  بهار و، دانشگاه زاهدان ةتوسع

اولين ، »فضاي سايبرنتيك شهري در شهر الكترونيك« ،)1386(  شيخ كاظم، محمدرضا-5
 .تهران: المللي شهر الكترونيككنفرانس بين

 ،»ها و ديدگاهمفاهيم:  پايدار شهريةتوسع« ،)1380( كاظمي محمدي، سيدمهديموسي -6
  .94-113، 3، شماره 1380پاييز ، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

  ). 1388( مخابرات استان اصفهان -7

ها در و تحليل داده ، پردازش»هاپردازش و تحليل داده« ،)1382( ل  كالنتري، خلي-8
  .  تهران:ف، نشر شريSPSS اقتصادي، با استفاده از -تحقيقات اجتماعي
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