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چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تحلیلی بر شاخص های شهروند الکترونیکی از نظر شهروندان در شهر تبریز تدوین یافته است. نوع 
کاربردی- توسعه ای و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. اطالعات  تحقیق با توجه به هدف؛ 
و داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از روش های اسنادی و میدانی )پرسشنامه( جمع آوری شده است. جامعه آماری 
کوکران تعداد و حجم  که با استفاده از فرمول برآورد نمونه  کن در مناطق دهگانه شهر تبریز می باشند  شامل شهروندان سا
نمونه افراد مورد مطالعه برابر با 322 نفر تعیین و برای اطمینان بیشتر با 10 درصد افزایش، تعداد نهایی نمونه آماری به 354 
نمونه افزایش یافته است. تعداد نمونه برای هر منطقه از طریق روش وزن دهی متناسب با جمعیت آن منطقه مشخص 
از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری پیرسون و تی تک نمونه ای استفاده  شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده هــا 
کز خدمات رسانی  کیفیت دسترسی شهروندان به امکانات ICT و مرا که  کی از آن است  شده است. یافته های پژوهش حا
که دسترسی نسبتًا  الکترونیک، پس از انجام آزمون تی تک نمونه ای، میانگین و میزان T به ترتیب برابر با 3/19 و 5/13 بوده 
مناسبی را به این امکانات نشان می دهد. از نظر شاخص های شهروند الکترونیکی میانگین بدست آمده 2/79 با در نظر 
که از فناوری اطالعات و ارتباطات دارند  گرفتن زیرساخت ها؛ در سطح مطلوبی قرار دارد. از دید شهروندان در استفاده ای 
گون اقتصادی،  گونا که استفاده بهینه از آن و شکل گیری شهر الکترونیک می تواند آثار مثبتی بر ابعاد  نتایج نشان می دهد 
کالبدی توسعه پایدار شهر بر جای نهد. پس از انجام آزمون تی تک نمونه ای، میانگین و میزان  اجتماعی، زیست محیطی و 
T به ترتیب برابر با 3/71 و 91/03 بوده است. با توجه به تجربه استفاده از ICT، باالی 79 درصد شهروندان موافق با ضرورت 
استفاده از ICT و ایجاد شهر الکترونیک هستند؛ در نتیجه رابطه معناداری بین آمادگی الکترونیکی شهروندان و پذیرش اثرات 
کی از رابطه مثبت و رو به باالی بین  گسترش شهر الکترونیک وجود دارد، شدت همبستگی r 0/433= حا استفاده از ICT و 
این دو متغیر است. بنابراین شهروندان ضمن متوجه بودن به ضرورت آموزش هایی با متد و محتوایی نوین، نقش ICT را 

کاربرد بسیار ارزشمندی به منظور تجربه زندگی بهتر می دانند.

گان کلیدی: فناوری اطالعات و ارتباطات، شهروند الکترونیک، شهر الکترونیک، توسعه پایدار شهری، شهر تبریز. واژ
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امروزه زندگی در شهرهای بزرگ برای شهروندان سختی های خود 
خدمات رسانی  و  شهرها  اداره  در  نیز  را  شهری  مسئوالن  و  دارد  را 
به شهروندان در تمام زمینه ها و بهره مندی آنها از امکانات زندگی 
روند  ایــران  در  اســت.  ــرده  ک مواجه  جــدی  چالش های  با  شهری 
شهرنشینی به خصوص در شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان، 
تبریز و ... در حال افزایش است. بر اساس آمار سرشماری 1390، 
میزان شهرنشینی در کشور به 71/4 درصد رسیده است. با توجه به 
کمبود زیرساخت ها، شهرهای بزرگ با مشکالت  افزایش جمعیت و 
جدی مواجه شده اند. از جمله می توان به تناسب نداشتن ظرفیت  
شهر با جمعیت آن، ترافیک سنگین، افزایش مصرف انرژی، اتالف 
ساعت ها از وقت شهروندان در مراجعات حضوری و ترافیک، تغییر 
کمتر،  در اقلیم محلی، آلودگی هوا، آلودگی محیط زیست، شفافیت 
صف های طوالنی در ادارات و سازمان ها، مشارکت کمتر شهروندان 
در تصمیم گیری های شهری و ... اشاره نمود که شهر تبریز نیز از این 
امر مستثنی نیست. در چنین شرایطی کارشناسان و صاحب نظران 
مسائل شهری، تحقق واژه »شهر الکترونیک« را یکی از راهکارهای 
که  شهری  می دانند.  نابسامانی ها  این  از  برون رفت  برای  اساسی 
بسیاری خدمات مورد نیاز مردم به صورت 24 ساعته در هر جا قابل 
که پیچیدگی زندگی  دسترسی باشد. با توجه به فناوری  های جدید 
اجتماعی را به دنبال دارند، تسهیل امور مختلف زندگی و بهره گیری 
از مزایای فناوری »IT« در انجام امور روزمره بدون نیاز به مراجعه 
حضوری به سازمان های خدماتی ضرورتی انکارناپذیر است و حل 
معضل ترافیک، آلودگی هوا، محیط زیست، صرفه جویی در وقت، 
هزینه و ... با شهر الکترونیک تحقق می یابد و این هدف در شهر 
که واژه ای به  نام شهر الکترونیک به  تبریز زمانی محقق خواهد شد 

سمت عملیاتی شدن پیش رود. 
با توجه به گسترش روزافزون فناوری، نیاز به امکانات سخت افزاری 
که به سمت تحقق  و نرم افزاری در شهرها و مسیر جامعه جهانی 
دولــت  آن  راســتــای  در  و  الکترونیکی  شهروند  الکترونیکی،  شهر 
اجتناب ناپذیر  مهم  ایــن  به  پرداختن  می کند،  نیل  الکترونیکی 
حال  در  شهروندان  اغلب  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در  اســت. 
تا  نیز  ما  کشور  و در  الکترونیکی هستند  به شهروند  تبدیل شدن 
که شهروند الکترونیکی  کلیه شهروندان مجبورند  چند سال آینده 
باشند، از این رو نکته مهم در اجرای پروژه شهر الکترونیک وابسته 
بهتر  عبارت  به  اســت؛  الکترونیک«  »شهروند  نام  به  موضوعی  به 
که شهروندان به لحاظ فرهنگی، آموزشی و اطالعاتی به آن  مادامی 
مرحله استفاده مطلوب از خدمات الکترونیک نرسند و همچنان 
استفاده  با  خدمات رسانی  سنتی  سیستم  همان  بدهند،  ترجیح 
نتیجه  به  الکترونیک  شهر  ــروژه  پ بدهند،  ادامــه  را  قلم  و  کاغذ  از 
دو  به  توجه  مستلزم  ایــران  در  الکترونیک  شهر  تحقق  نمی رسد. 
موضوع مشخص، فراهم ساختن زیرساخت ها و فرهنگ سازی و 
مهارت های  کسب  واقع  در  است.  الکترونیک  شهروندانی  تربیت 
گام بسیار مهمی برای دستیابی  استفاده از ICT توسط عموم مردم 
به یک جامعه الکترونیکی پویا و به تبع آن رسیدن به اهداف دولت 
الکترونیکی به شمار مــی رود. در صورت توجه مسئوالن به مقوله 
در  آن  کــردن  نهادینه  منظور  به  آنها  تالش  و  الکترونیکی  شهروند 

1. مقدمه
کــه فــنــاوری اطــالعــات و  کــی از آن اســت  رونـــد مسائل جــهــان حــا
ارتباطات )ICT(1 نقشی بنیادین و زیربنایی را در توسعه، پیشرفت 
ایفا می کند  آینده  کیفیت زندگی مردم در جوامع امروز و  ارتقای  و 
یافته  در جهان  عنوان یک پدیده قدرتمند جایگاه ویــژه ای  به  و 
بخش عظیمی از امــور روزمــره جوامع را  و کاربردهای مختلف آن 
تحت تأثیر خود قرار داده است. سرعت تأثیرگذاری و گسترش این 
پدیده چنان زیاد است که ساختار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و 

کرده است.  سیاسی جوامع را دستخوش تغییرات اساسی 
در حال حاضر تأثیر توسعه جامعه اطالعاتی، به خصوص فناوری 
مسئله ای  مناطق  و  شهرها  ســاخــتــار  در  ارتــبــاطــات  و  اطــالعــات 
که باید به طور وسیعی توسط برنامه ریزان مورد بحث واقع  است 
عرصه های  همه  بر  آن  تأثیر  نمایانگر  بررسی ها  و  مطالعات  شــود. 
از  را   2)IT( اطــالعــات  فــنــاوری  که  نحوی  به  اســت،  شهری  محیط 
و  اطــالعــات  فــنــاوری  آورده انــــد.  شمار  بــه  شهری  زیرساخت های 
عصر  اســت.  انسانی  اجتماعات  در  گریزناپذیر  واقعیتی  ارتباطات 
جدید با اتکا به فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی راه حل های 
متنوعی برای بسیاری از مسائل فراهم کرده، و توانسته است در این 
عرصه نیز به کمک جامعه شهری آمده و برای حل مشکالت موجود 

ارائه راهکار نماید. 
که جامع مورد بررسی قرار  در طول دهه های اخیر، یکی از مفاهیمی 
گرفته، مفهوم شهر الکترونیک است. شهر الکترونیک در بسیاری 
در  اجرا  به  موفقیت آمیزی  طور  به  یافته  توسعه  جوامع  و  کشورها 
آمده و به تازگی، رویکرد جهان به سمت جوامع الکترونیکی است. 
می تواند  که  است  شهری  زندگی  از  جدیدی  فرم  الکترونیک  شهر 
کامل با آن شکل بگیرد و واقعیتی  کنار شهر واقعی و سازگاری  در 
را  الکترونیک  شهرهای  اســت.  جوامع  و  مــردم  نیازهای  با  مطابق 
از  می توان شهرهای مبتنی بر نوآوری و خالقّیت نامید و بسیاری 
کالنشهرهای دنیا با بهره گیری از ICT و شهر مبتنی بر فضای مجازی 
توانسته اند جایگاه خوبی در حوزه توسعه پایدار به خود اختصاص 
فناوری  مرحله  در  گذاشتن  قدم  و  الکترونیک  شهر  ایجاد  دهند. 
در  اساسی  نیازهای  پیش  از  یکی  و  انکارناپذیر  فرصتی  اطالعات 

رسیدن به توسعه پایدار شهری است. 
به  مطلوب  خــدمــت رســانــی  الکترونیک،  شهر  هــدف  مهم ترین 
که افراد  شهروندان و کسب رضایت آنان است. این در صورتی است 
کننده خدمات، قابلیت استفاده از این  جامعه به عنوان دریافت 
که زاییده زندگی در  خدمات را داشته باشند. شهروند الکترونیکی 
که آدمیان  جامعه اطالعاتی و شبکه ای است، دارای این پیام است 
برای زندگی در یک جامعه اطالعاتی با چالش ها و چشم اندازهای 
جدیدی مواجه می شوند. در هر حال دستاوردهای علمی و فناوری 
بشر در قرن بیست و یکم نیازمند تربیت شهروندی با ویژگی های 
نظام  آمــاده ســازی  و  جدید  شهروندان  شناسایی  و  اســت  جدید 
کار بسیاری از  تعلیم و تربیت برای توجه به این فناوری ها در دستور 

مجامع علمی بین المللی قرار دارد. 
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از 1639 جوان صورت  به صورت تصادفی  اساس یک نظرسنجی 
که تفاوت های قومی زیادی  گرفته است. یافته ها نشان داده است 
وجــود  اینترنت  بــه  اتــصــال  و  کامپیوتر  وجــود  بــر  مبنی  خانه ها  در 
و  کمیت  دلیل  به  دیجیتال  شکاف  گسترش  در  نگرانی ها  و  دارد 
کیفیت دسترسی بیشتر است. تجزیه و تحلیل چند متغیر نشان 
ماالیی  جــوانــان  زمــان  مــدت  برابر  دو  چینی  جــوانــان  که  می دهد 
که  معتقدند  نویسندگان  حــال  ایــن  با  هستند.  آنالین  هندی  و 
کنار فرصت ها،  استفاده از اینترنت مانند شمشیر دو لبه است. در 
خطرات  با  می تواند  جوانان  میان  در  اینترنت  از  بیشتر  استفاده 
هرزه  خشن،  بازی های  انجام  مانند  باالیی  منفی  فعالیت های  و 
این  در  همچنین  باشد؛  همراه  نیز  شرط بندی  و  قمار  و  نگاری 
از  اثــرات منفی استفاده  کاهش  مقاله، دربــاره روش هــای مختلف 
اینترنت بحث شده است )Patrick et al, 2012:75(. تافلر )1362( 
که با وجود فناوری های نوین  کتاب موج سوم بر این باور است  در 
کارها دیگر نیازی به ازدحام و تجمع در ادارات  کامپیوتری شدن  و 
کارها در خانه  کارگاه ها نیست بلکه انجام بسیاری از  و سازمان ها و 
گسترش  با  و  می شود  الکترونیک  کلبه های  شکل گیری  به  منجر 
کلبه الکترونیک، آثار و نتایج بسیار مهمی در جامعه از خود باقی 
در   )1387( همکاران  و  سلطانی   .)Toffler, 1983:276( می گذارد 
ارتباطات در  و  اطالعات  فناوری  »بررسی نقش  با عنوان  مقاله ای 
کاهش تقاضای سفرهای شهری )نمونه موردی: شهر اصفهان(« 
تقاضای سفرهای شهری در  کاهش  که  نتیجه رسیده اند  این  به 
اصفهان با حذف سفرهای غیرضروری و جایگزینی آن با شیوه های 
مجازی امکان پذیر خواهد بود و همچنین تقویت زیرساخت های 
کاربرد  موفقیت  افزایش  در  فرهنگی  زیرساخت های  چون  حیاتی 
 .)Soltani et al, 2008:2( می باشد  مؤثر  اصفهان  شهر  در   ICT
گسترش  اثــرات  بررسی  با  مقاله ای  در   )1387( همکاران  و  ضرابی 
کاربری های  کاربری اراضی شهری به خصوص  ICT بر برنامه ریزی 
به  که  معتقدند  اصفهان  شهر  پنج  منطقه  در  تفریحی  و  فرهنگی 
کارگیری ابزار ICT و استفاده از دانش مرتبط با آن می تواند بخشی 
کاربری های فرهنگی _ تفریحی را در سطح  کمبود سطح و سرانه  از 
 Zarabi( منطقه مورد نظر در قالب فضاهای مجازی جبران نماید
عنوان  با  مقاله ای  در   )1388( بهروزنیا  و  مطلق   .)et al, 2008:68
به  ک«  ارا شهری  توسعه  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  »تأثیر 
که ICT بر فرصت های آموزشی، اقتصادی،  این نتیجه رسیده اند 
و  مشارکت  تقویت  زیــســت،  محیط  بهداشت  دســتــرس پــذیــری، 
و  اســت  تأثیرگذار  نوجوانان  و  زنــان  پایگاه  و  اجتماعی  ارتباطات 
نویسندگان پیشنهادهایی را از جمله )آموزش شهروندی به عنوان 
اصول توسعه شهری، آموزش سواد مجازی به شهروندان به عنوان 
شهروند  مهارت های  آموزش  شبکه ای،  جامعه  اهداف  مهمترین 
کودکان و نوجوانان و ...( به منظور استفاده بهینه از  الکترونیکی به 
 Motlagh( و تأثیر آن بر بهبود محیط های شهری ارائه داده اند ICT
در   )1389( همکاران  و  تقوایی   .)and Behrouznia, 2009: 27-33
مقاله ای با عنوان »تحلیلی بر وضعیت فناوری اطالعات و ارتباطات 
و نقش آن در مدیریت و برنامه ریزی شهری با مطالعه موردی: شهر 
که شهرهای ما توانایی بالقوه برای استفاده از  نجف آباد« معتقدند 

کوتاه مدت،  میان عموم مردم، دستاوردها و نتایج مثبت زیادی در 
میان مدت و بلند مدت حاصل خواهد شد. 

با توجه به اهمیت و ارزش پژوهش در این زمینه، مطالعه حاضر 
سعی دارد به بررسی و تحلیل شاخص های شهروند الکترونیکی از 
نظر شهروندان در شهر تبریز بپردازد و در پی دستیابی به اهداف زیر 
کیفیت دسترسی شهروندان به امکانات ICT و  می باشد: 1- بررسی 
کز خدمات رسانی الکترونیک برای انجام فعالیت ها، 2- بررسی  مرا
و   ICT کارگیری  به  اثــرات   -3 الکترونیکی،  شهروند  شاخص های 
گسترش و تحقق شهر الکترونیک بر ابعاد توسعه پایدار شهری، 4- 
کشف  گسترش و تحقق شهر الکترونیک بر شهر تبریز، 5-  ضرورت 
ارتباط میان شاخص های شهروند الکترونیکی در ارتباط با اثرات 
ارائــه   -6 و  الکترونیک  شهر  تحقق  و  گسترش  و   ICT کارگیری  به 
راهکارهایی در راستای افزایش استفاده بهینه از فناوری اطالعات و 
ارتباطات، فرهنگ سازی و تربیت شهروندانی الکترونیک. بنابراین 
که رابطه بین آمادگی الکترونیکی  سئوال اصلی تحقیق این است 
و   ICT کارگیری  به  مختلف  اثــرات  به  نسبت  شهروندان  اعتقاد  و 

گسترش و تحقق شهر الکترونیکی در شهر تبریز چگونه است؟

2. پیشینه مطالعه
اســت،  شـــده  نــامــیــده  ــات  ــالع اط عصر  کــه  یکم  و  بیست  قـــرن  در 
بود  خواهند  جامعه ای  بنای  سنگ  اطالعاتی  سواد  با  شهروندان 
که در آن، عدالت اجتماعی برقرار است، از رشد اقتصادی بالقوه ای 
امور حرفه ای، شخصی و حتی  انجام  برای  افراد  و  برخوردار است 
تفریحی خود به مهارت های اطالعاتی نیاز دارند. پیرسون )2006( 
در مقاله ای به بررسی نقش ICT در ایجاد شهرهای خالق، جذاب، 
کار، زندگی و تفریح پرداخته  سالم و مکان هایی شکوفا و بهتر برای 
و  حکمروایی  سالمتی،  بر   IT ــرات  اث مهم ترین  که  می کند  بیان  و 
امنیت جوامع است و چنانچه بهره گیری و استفاده از این فناوری 
به خوبی مدیریت شود، جوامع شهری آینده شاد، مترقی، سالم و 
کمتر احساس تنهایی خواهند  مشارکت پذیر خواهند بود و شهرها 
پژوهشی  در   )2012( نوایم  آل  و  سیناری   .)Pearson, 2006:3( کرد 
الکترونیکی  مشارکت  برای  موبایل  فناوری  از  »استفاده  عنوان  با 
داده  ارائــه  در  موبایل  فناوری  کارگیری  به  بررسی  به  شهروندان« 
مشارکت  تقویت  بــرای  واقعی  زمــان  در  شهروندان  به  اطالعات  و 
یا  تصمیم گیری ها  در  محلی  مقامات  و  شــهــرونــدان  الکترونیکی 
ارسال خطرات و هشدارهای فوری به مقامات محلی و یا دریافت 
همچنین  پرداخته اند.  محلی  مراجع  سوی  از  مهم  هشدارهای 
این پژوهش یک سیستم تعاملی الکترونیکی را توسعه داده است. 
شهروندان  با  را  شهری  و  محلی  مقامات  که  شهروند«  به  »کمک 
با استفاده از تلفن همراه متصل می کند تا از امنیت خود مبنی بر 
که ممکن است  گزارش دهی راه های پرترافیک و هشدارهای خطر 
کند، اطمینان حاصل  زندگی هر شهروند و یا زیرساخت را تهدید 
نمایند )Sinnari and  Al-Nuaim, 2012:487(. پاتریک و همکاران 
)2012( در پژوهشی به واقعی یا افسانه بودن شکاف دیجیتال در 
میان جوانان شهری در مالزی پرداخته اند. این مطالعه با هدف 
گروه های قومی در مالزی بر  احتمال وجود شکاف دیجیتال میان 
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به  را  جامعه  شهروند  می افتد،  اتفاق  بشری  جامعه  در  که  بزرگی 
را  جامعه ای  چنین  در  زیستن  مــهــارت  تــا  مــی دهــد  ســوق  سمتی 
که شهروند الکترونیکی نمود پیدا می کند  داشته باشد. اینجاست 
)Nazari and Aghazadeh, 2014:28(. این مفهوم ویژگی های یک 
شهروند جامعه اطالعاتی را بیان می کند. شهروند جامعه اطالعاتی 
که از مهارت های الزم برای بهره گیری از فناوری های  فردی است 
ســخــت افــزاری و نـــرم افـــزاری بـــرخـــوردار مــی بــاشــد. در بــســیــاری از 
کشورهای جهان، دولت الکترونیکی بر اساس چشم انداز شهروند 

 .)Mahaki, 2007:77( الکترونیکی بنا شده است
کار، محل  که در محیط  کسی است  بنابراین شهروند الکترونیکی 
بتواند  مالی  کنش های  ترا و  ــره  روزمـ ارتــبــاطــات  ــوزش،  آمـ تفریح، 
ابزارهای الکترونیکی مختلف از جمله رایانه و اینترنت را به خدمت 
بگیرد و به راحتی امور مختلف روزمره خود را انجام دهد. شهروند 
الکترونیکی جزئی از شهروندان جامعه اطالعاتی جهانی است که به 
دنبال زندگی مدرن متناسب با هزاره سوم بوده و می خواهد زندگی 
کاربردهای فناوری اطالعات تجربه نماید.  جدیدی را با استفاده از 
که شهروندان بتوانند  اساسی ترین بعد جامعه اطالعاتی آن است 
در توزیع، تولید و استفاده از اطالعات مفید و ارزشمند آزاد باشند 
و توانایی مبادله الکترونیکی اطالعات را داشته باشند و عالوه بر آن 
گرفته و آن را توسعه  کار  بتوانند توانایی ها و مهارت های خود را به 

.)Nazari and Aghazadeh, 2014:28( دهند
3.3. شهر الکترونیک

الکترونیکی  دسترسی  امکان  که  اســت  شهری  الکترونیک  شهر 
به  دستیابی  و  شهری  درون  کن  اما ادارات،  کلیه  به  شهروندان 
اطالعات مختلف مورد نیاز را به صورت شبانه روزی، هفت روز در 
هفته، به شیوه ای با ثبات، قابل اطمینان، امن و محرمانه فراهم 
شهری  را  الکترونیک  شهر  ــدال  ادنـ  .)Jalali, 2005: 47( می کند 
که در آن بر روی فرصت های خلق شده توسط ICT، به  می داند 
منظور افزایش موفقیت و اثرگذاری بیشتر سرمایه گذاری شده است 
)Odendaal, 2003:586(. شهر الکترونیک، بهترین بستر برای توسعه 
فناوری اطالعات و ارتباطات در جهان است. روزانه بسیاری از مردم 
کوچک و بزرگ با مشغولیت ها و درگیری های زیادی  در شهرهای 
برای انجام امور روزانه خود روبرو هستند. فناوری اطالعات نقش 
 Soltani,( عمده ای را برای تسهیل و تسریع این امور بر عهده دارد
26 :2009(. اساسی ترین و ابتدایی ترین فعالیت ها برای ایجاد شهر 
الکترونیک باید به ایجاد و توسعه زیرساختار مخابراتی و ارتباطی 

گردد. زیرساختار یاد شده موارد زیر را در بر می گیرد. معطوف 

ICT و پذیرش فناوری را دارند ولی نیازمند برنامه ریزی های جامع 
برای استفاده مطلوب از این توان های مورد نیازند و بهره مندی از 
مزایای این فناوری به هماهنگی تمامی بخش ها در محیط های 
و  یوسفی   .)Taghvaei et al, 2010: 45( دارد  بستگی  شــهــری 
همکاران )1391( در مقاله ای با عنوان »بررسی تحلیلی _ تطبیقی 
به  اصفهان«  شهر  در  الکترونیک  گردشگری  توسعه  شاخص های 
به  شهروندان  اعتقاد  و  الکترونیک  شهروند  شاخص های  بررسی 
 Yousefie et al,( پرداخته اند  مجازی  گردشگری  توسعه  و  تحقق 

.)2012: 133

3. مفاهیم و مبانی نظری
3.1. فناوری اطالعات و ارتباطات

اتــحــادیــه جهانی فــنــاوری اطــالعــات و خــدمــات، ترکیب صنایع 
تجهیزات فرآیندسازی داده هــا،  نــرم افــزاری ماشین های اداری، 
ــا و خــدمــات و ســخــت افــزار را فــنــاوری  تجهیزات ارتــبــاطــی داده هــ
همچنین در اســنــاد این  )IT( تعریف نــمــوده اســـت.  ــات  ــالع اط
مجموعه مفهوم  )ICT( را  مؤسسه، فناوری اطالعات و ارتباطات 
کرده است  فناوری اطالعات با تجهیزات ارتباطی و خدماتی تعریف 
)Mahmoodzadeh and Razaghi, 2008:2(. در اوایل سال 1990 به 
مجموعه سخت افزار، نرم افزار، شبکه و صنایع مرتبط با آنان فناوری 
کید  گفته می شد. در فناوری اطالعات و ارتباطات، تأ  )IT( اطالعات
و  اطالعات  فناوری  می باشد.  ارتباطی  جنبه  روی  بر  محوریت  و 
که به هر نوع دستگاه ارتباطی و یا برنامه  ارتباطات، واژه ای است 
نــرم افــزار،  کامپیوتر،  سلولی،  تلفن های  تلویزیون،  رادیـــو،  مانند 
سخت افزارهای شبکه، سیستم های ماهواره ای و مانند آن اطالق 
شده که سرویس ها، خدمات و برنامه های متعددی به آنان مرتبط 

می گردد. 
و   Communication ترکیب   )ICT( ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
Information و Computer است؛ شامل شبکه دسترسی کامپیوتری 
کامپیوتر عمومی  ارتباطات، سیستم زیرساختی اطالعاتی، سیستم 
کاربردها، خدمات،  انسانی و پژوهش و  پشتیبانی آموزش، منابع 

  .)Rahmbozi and Dolati, 2013: 101( مدیریت و نظارت
3.2. شهروند الکترونیک

شهر  می نویسد:  اطالعات  عصر  مشهور  کتاب  در  کاستلز  مانوئل 
کاستلز معتقد است،  اطالعاتی نیازمند شهروندان اطالعاتی است. 
بازسازی سرمایه داری به همراه فناوری های نوین، منجر به تحولی 
اجتماعی و در نتیجه تحول شهر شده است. این تحول، شهر دو 
تحوالت  مجموعه  می کند.  سنتی  شهرهای  جایگزین  را  قطبی 

تصویر 1_ زیرساختار اطالعاتی و ارتباطی الزم برای شهر الکترونیک
Source: )Jalali, 2005:73 cited in Soltani, 2009: 26(
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خواهد شد )Nazari and Aghazadeh, 2014:29(. شهر الکترونیکی 
بنگاه های  خصوصی،  شهری،  بخش  تا  می کند  فراهم  را  بستری 
و  خدمات  بتوانند  حقوقی  و  حقیقی  نهادهای  سایر  و  اقتصادی 
سرویس های خود را در طول شبانه روز با سرعت، دقت و در سطح 
گسترده ای در اختیار مردم قرار داده و از مشارکت مردم در اداره امور 

  .)Jalali, 2007: 65( کنند شهر بیشتر استفاده 
که  نائل می گردند  الکترونیک زمانی به اهداف خود  دولت و شهر 
کنندگان خدمات، توانایی  شهروندان به عنوان مقاصد و دریافت 
و قابلیت جذب و استفاده از خدمات را داشته باشند. رشد فناوری 
و  به سوی دنیای مجازی، دولت  را  ارتباطات، جهان  و  اطالعات 
شهر مجازی پیش می برد و این امر منجر به پدید آمدن شهروند 
الکترونیک به میان  از شهر  که سخن  نیز می گردد. زمانی  مجازی 
ارتباطات میان عناصر، اعضا و شهروندان در شهر  می آید، منظور 
در  الکترونیک  شهروند   .)Norouzi, 2014: 88( است  الکترونیکی 
مقایسه با شهروند سنتی، زندگی مدرن تری را تجربه می کند. برای 
بیشتری  نفس  به  اعتماد  اطــالعــات،  و  ارتباطات  عصر  در  زندگی 
دارد و با توانایی بیشتری از حقوق شهروندی خود دفاع می کند. 
کارها  صرفه جویی در وقت و هزینه ها با توجه به انجام بسیاری از 
کاهش هزینه های تردد  کار و  بدون نیاز به خروج از منزل یا محل 
است.  الکترونیک  شهروند  مزایای  دیگر  از  شهری  میان  و  شهری 
از  استفاده  توانایی  الکترونیکی،  شهروند  مهارت های  گیری  فرا
و  می دهد  افــزایــش  شهروندان  در  را  نوین  ارتباطی  فــنــاوری هــای 
دولت  خدمات  و  تسهیالت  از  استفاده  بــرای  را  آنها  بدین ترتیب 
کاهش خطرات ناشی از ترددهای زائد  الکترونیک آماده می سازد. 
درون و برون شهری از قبیل تصادفات رانندگی، سرقت و...، توانایی 
کاهش ترافیک و به  کنترل منطقی دسترسی فرزندان به اینترنت، 
از  بهتر،  و  راحت تر  خریدهای  انجام  توانایی  و  هوا  آلودگی  آن  تبع 
الکترونیک محقق خواهد  ایجاد شهر  با  که  دیگر تسهیالتی است 
که  شد )Nazari and Aghazadeh, 2014:31(. در نتیجه در صورتی 
مسئوالن و مردم با تمام ابعاد شهر الکترونیکی آشنا شده و آن را 
بپذیرند، سرعت توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در شهر بیشتر 
می شود و شانس داشتن یک شهر خوب و پاسخگو )متناسب با نیاز 

زمان( افزایش می یابد.

4. روش  مطالعه
تحقیق حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی _ توسعه ای 
پیمایشی  و  تحلیلی  توصیفی،  ــوع  ن از  روش  و  ماهیت  نظر  از  و 
کن در مناطق دهگانه  است. جامعه آماری، شامل شهروندان سا
که بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و  شهرداری تبریز است 
مسکن سال 1390، برابر با یک میلیون و494 هزار و 998 نفر بوده 
 Hafeznia, 2002:( کوکران است. با استفاده از فرمول برآورد نمونه 
140( تعداد و حجم نمونه افراد مورد مطالعه برابر با 322 نفر تعیین و 
برای اطمینان بیشتر با 10 درصد افزایش، تعداد نهایی نمونه  آماری 
به 354 نمونه افزایش یافته است. اطالعات و داده های مورد نیاز 
)پرسشنامه(  میدانی  و  اسنادی  روش هــای  از  استفاده  با  تحقیق 
جمع آوری شده است. تعداد نمونه برای هر منطقه از طریق روش 

3.4. ضرورت ایجاد شهر الکترونیک
فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی چهره سنتی جوامع را دگرگون 
که اساس ایجاد  کنونی »عصر اطالعات« است  ساخته است. عصر 
آن بر پایه اطالعات و مؤلفه اصلی آن »دانش« است. هر روز تعداد 
از مردم به شبکه های جهانی متصل و اطالعات مورد نیاز  زیادی 
کمتر از چند ثانیه به دست می آورند. امروزه دستیابی  خود را ظرف 
به اطالعات به عنوان ابزار قدرت و برتری، تمام توجه دولت ها را به 
خود معطوف داشته است و برتری نظامی جای خود را به برتری 
اطالعاتی داده است. از این رو توجه به توسعه الکترونیک، دولت 
شمار  به  مهم  مقوله ای  الکترونیک  شهروند  تربیت  و  الکترونیک 
و  دولــت هــا  ســوی  از  جانبه  همه  تــالش  و  توجه  نیازمند  و  می آید 

.)Fathi and Zahabion, 2009: 24( شهروندان می باشد
شهر الکترونیک به عنوان یکی از مفاهیم نوظهور، حاصل توسعه 
در  آن  پیشرفته  نــمــودهــای  از  و  ارتــبــاطــات  و  اطــالعــات  ــنــاوری  ف
بهترین بستر برای  و  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  عرصه های 
که یکی از خاستگاه های  توسعه فناوری اطالعات در جهان است 
در عرضه کردن و مورد استفاده قرار  مدیران شهری و شهروندان 
تأثیرات  الکترونیک  شهر  ایــجــاد  و  اســت  دادن خــدمــات شهری 
را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  بسیار سودمندی 
داشت  خواهد  دنبال  به  شهروندان  و  شهر  اداره  بــرای  سیاسی  و 
که رضایت شهروندان  )Zarabi et al, 2013: 52(. شهر مکانی است 
را با برآوردن نیازهای آنها به بهترین نحو ممکن از طریق تنظیمات 
اجتماعی، توازن سازمانی کالن در جامعه و بخش کار تأمین می کند 
کنونی خود سوق می دهد. شهرها  را به سمت اهداف  که جامعه 
پایدار  ریشه   تا  بود  مراقب  باید  رو،  این  از  باشند.  پویا  و  زنده  باید 
داشته باشند. به عبارت دیگر، برخی نظریه پردازان یادآور شده اند 
صــورت  بــه  و  کنند  صحبت  کنانشان  سا بــا  می توانند  شهرها  کــه 
 Navabakhsh and Motlaq,( کالمی با شهروندانشان مرتبط شوند
پیچیده تر  باعث  که  جدید  فناوری های  به  توجه  با   .)2009:891
شدن زندگی اجتماعی می شود، برخی امور به آسانی حل شده و 
برای مراجعه حضوری  نیازی    ،IT از برخی جنبه های با استفاده 
مردم به سازمان ها به منظور انجام امور روزانه خود نیست. شهر 
الکترونیک می تواند بسیاری از مشکالت شهر واقعی مانند ترافیک، 
حل  را  غیره  و  اجتماعی  نابرابری های  اداری،  فساد  هــوا،  آلودگی 
نماید )Zeynali Azim et al, 2012:6615( و در جستجوی مدل های 
کاهش معضالت و  پایدار برای توسعه شهری باشد؛ به عبارتی به 

 .)Kotval, 1999:40( آشفتگی  شهرهای ناپایدار کمک  نماید
را فراهم می سازند  الکترونیکی  ایجاد شهر  عوامل متعددی زمینه 
که همه این عوامل ناشی از رشد فناوری و پیچیده تر شدن زندگی 
بشر است. ایجاد شهر و دولت الکترونیک پاسخ به ضرورت بهره وری 
در زمان و هزینه و سادگی ارائه خدمات و اطالعات بخش دولتی و 
سازمان ها به جامعه است. دولت ها برای پاسخ به این پیچیدگی 
گزیر هستند که به ایجاد شهرهای الکترونیکی روی آورند. استفاده  نا
روزافــزون از این فناوری  باعث سادگی و راحتی بیشتر برای حضور 
در فرایندهای دموکراتیک، دسترسی آسان به اطالعات مورد نیاز 
درباره خدمات شهری و سادگی تجارت و مبادالت شخصی در شهر 
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که  گویه های مورد استفاده 0/902 به دست آمده،  شده برای همه 
نشان از معتبر بودن توصیف و روابط مابین آنها از نظر علمی است. 
که جدول شماره )1( نشان می دهد، برای همه متغیرها  همچنان 

کرونباخ باالتر از 0/7 است.  مقدار آلفای 

5. موقعیت جغرافیایی شهر تبریز
محدوده مورد مطالعه در این پژوهش شهر تبریز است. تبریز یکی 
و  اســت  شرقی  آذربایجان  استان  مرکز  و  ایــران  بــزرگ  شهرهای  از 
بزرگ ترین شهر منطقه شمال  غرب ایران و قطب اداری، ارتباطی، 
بازرگانی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته 
می شود. این شهر در غرب استان آذربایجان شرقی و در منتهی الیه 
 .)www.tabriz.ir( مشرق و جنوب شرق جلگه تبریز قرار گرفته است
دارای مساحتی بالغ بر 24 هزار و 451 هکتار است. در سال 1385 
که این  جمعیت این شهر یک میلیون و 398 هزار و 60 نفر بوده 
تعداد بر اساس سرشماری 1390 به یک میلیون و 494 هزار و 998 
 Statistics Report of Tabriz Metropolis,( نفر افزایش یافته  است
مورد  محدوده  جغرافیایی  موقعیت  شماره)1(  تصویر   .)2012:24

مطالعه را نشان می دهد.

است.  شده  مشخص  منطقه  آن  جمعیت  با  متناسب  ــی  وزن ده
 4 منطقه  در  ترتیب  به  پرسشنامه ها  تعداد  کمترین  و  بیشترین 
روش  آمـــاری،  جامعه  از  نمونه برداری  روش  شــده انــد.  توزیع   9 و 
بوده  تصادفی  صــورت  به  و  مرحله ای  یک  خوشه ای  نمونه  گیری 
امکانات  به  است. سازه های تحقیق شامل متغیرهای دسترسی 
کز خدمات رسانی الکترونیک، شهروند الکترونیکی  ICT و دفاتر و مرا
از  الکترونیک در صورت تحقق آن  از ICT و شهر  اثــرات استفاده  و 
سنجیده  لیکرت  طیف  از  استفاده  با  که  است  شهروندان  دیدگاه 
از  فرضیه ها  آزمــون  و  داده هــا  تحلیل  و  تجزیه  منظور  به  شده اند. 
نمونه ای  و تی تک  پیرسون  آمــاری  آزمــون هــای  و   SPSS نــرم افــزار

)One- Sample T Test( استفاده شده است.
در سنجش اعتبار وسیله اندازه گیری، پرسشنامه مقدماتی، ابتدا 
گرفته و  به وسیله تعدادی از متخصصان مربوطه مورد بررسی قرار 
گویه ها  نهایتًا اعتبار صوری پرسشنامه با حذف و اصالح تعدادی از 
گویه های مرتبط با  به دست آمده است. به منظور سنجش پایایی 
کرونباخ استفاده  گویه های تحقیق از ضریب آلفای  کل  هر متغیر و 
باشد،  نزدیک تر  یک  به  آلفا  ضریب  مقدار  انــدازه  هر  اســت.  شــده 
گویه هاست. مقدار آلفای محاسبه  کی از انسجام درونی بیشتر  حا

گویه های هر یک از متغیرها کرونباخ برای  جدول 1_ ضریب آلفای 

ضریب پایایی متغیرها و گویه های تحقیق

0/736
کز خدمات رسانی الکترونیک 1. دسترسی به امکانات ICT و دفاتر و مرا

کامپیوتری، 1.6.  خدمات  دفاتر  دولت، 1.5.  پیشخوان  دفاتر  پلیس+10، 1.4.  کافی نت، 1.3.   .1.2 ، عابربانک  به  دسترسی   .1.1
کامپیوتر متناسب با نیاز خانوار.  کامپیوتر و اینترنت در منزل و 1.7. برخورداری از  دسترسی به 

0/879

2. شهروند الکترونیکی
کامپیوتر، 2.4. استفاده از  کامپیوتر، 2.3. آشنایی با  کار با  2.1. میزان استفاده از تلفن و موبایل در طول شبانه روز، 2.2. میزان 
اینترنت، 2.5. استفاده از ایمیل و چت، 2.6. انجام فعالیت های بانکی به صورت الکترونیک، 2.7. خرید الکترونیکی، 2.8. انجام 
فعالیت های مسافرتی )رزرو بلیط، هتل و ...( به صورت الکترونیک، 2.9. برطرف نمودن نیازهای علمی و تحقیقاتی و آموزشی از 
طریق اینترنت، 2.10. استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در تصمیم گیری الکترونیک )زمان حرکت، مسیرهای تردد، بهترین 
کامپیوتر و اینترنت، 2.12. استفاده از فضاهای تفریحی مجازی، 2.13. استفاده  گذراندن اوقات و فراغت از طریق  مسیر و ...(، 2.11. 
کسب و اطالع از اخبار شهر از طریق اینترنت،  از فناوری اطالعات در اطالع از تازه های پزشکی، رزرو نوبت، مشاوره و ...، 2.14. 
کافی نت و  2.15. مطالعه و مرور رخدادهای خبری به صورت ،Online 2.16. میزان استفاده از دفاتر پیشخوان دولت، پست بانک، 

...، 2.17. دیدن آموزش عمومی و ارتقای مهارت دیجیتالی و 2.18. بازدید از پرتال شهرداری تبریز و استانداری آذربایجان شرقی.

0/939

3. اثرات استفاده از ICT و شهر الکترونیک در صورت تحقق آن از دیدگاه شهروندان
3.1. اثرات اجتماعی: 1. دسترسی آسان تر به عقاید عمومی و افزایش سطح فرهنگ، 2. افزایش امنیت و نظم در محیط شهری، 3. 
بهبود دسترسی شهروندان به خدمات شهری، 4. افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری، 5. افزایش ارتباط محالت شهری، 

6. افزایش سرزندگی با باال رفتن نظم شهری و 7. تغییر روند تصمیم گیری در سازمان ها. 
شفاف سازی  با  اداری  فساد  کاهش  خدمات رسانی، 2.  تسریع  در  شهری  مدیران  توانمندی  افزایش   .1 اقتصادی:  اثرات   .3.2
 .5 و  ارتباطی  و  دسترسی  هزینه های  کاهش   .4 بخش ها،  سایر  به  نسبت  ارزان  و  متنوع  جدید،  اشتغال  ایجاد   .3 فرآیندها، 

صرفه جویی در زمان، فضا و مکان. 
کاهش  کاهش آلودگی هوا و صوتی با  کاهش سفرهای درون شهری، 2.  کاهش ترافیک شهری با  3.3. اثرات زیست محیطی:1. 

ترافیک و 3. ارتقای بهداشت زیست محیطی شهرها و حفظ محیط زیست. 
کاربری زائد، 3.  کالبدی: 1. افزایش فضاهای فرهنگی مجازی، 2. افزایش فضاهای سبز و ورزشی و جمعی با حذف  3.4. اثرات 
کاری، 5. تنوع بخشی به فضاهای شهری و 6. امکان دسترسی آنالین و 24 ساعته  کز شهری و پرترافیک، 4. دور  تمرکززدایی از مرا

کز آموزشی، اداری، تجاری و ... . به مرا

منبع: مطالعات نگارنده
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14/13 درصد 50-41 سال و 3/39 درصد دارای سنی باالتر از 50 
سال بوده اند. همچنین 8/76 درصد پاسخگویان دارای تحصیالت 
کمتر از دیپلم، 28/81 درصد دیپلم، 16/38 درصد فوق دیپلم، 
فوق  تحصیالت  دارای  درصــد   10/74 و  لیسانس  درصــد   35/31

لیسانس و باالتر بوده اند.
کز خدمات رسانی الکترونیک  از نظر دسترسی به امکانات ICT و مرا
کیفیت دسترسی  بر اساس اطالعات جدول )2( مشاهده می شود، 
شهروندان به امکانات ICT مانند کامپیوتر و اینترنت در منزل، دفاتر 
کز خدمات رسانی الکترونیک در سطح شهر از جمله دسترسی  و مرا
کامپیوتری به  کافی نت، پیشخوان دولت و خدمات  به عابربانک، 
غیر از دسترسی به پلیس+10 و خدمات انتظامی الکترونیک در حد 
متوسط و یا نسبتًا مطلوب است. بنابراین باید در برنامه ریزی ها 
طوری  الکترونیک  خدمات رسانی  کز  مرا و  امکانات  به  دسترسی 
که دسترسی سریع و آسان شهروندان به این امکانات  فراهم شود 
تردد  از  و  گیرد  صورت  الکترونیکی  فعالیت های  فوری  انجام  برای 
بی رویه شهروندان در سطح شهر به سایر محالت و مناطق شهری 

6. نتایج مطالعه
با توجه به نقش مهم فناوری اطالعات و ارتباطات و شهر الکترونیک 
گام  که نخستین  در توسعه جامعه شهری و با علم به این موضوع 
فناوری  با  شهروندان  آشنایی  الکترونیک،  شهر  تحقق پذیری  در 
و  خــود  روزمـــره  زندگی  در  آن  کارگیری  به  و  ارتباطات  و  اطــالعــات 
پذیرش اثرگذاری آن می باشد. به منظور بررسی و شناخت وضعیت 
و   ICT امکانات به  شهروندان  دسترسی  نظر  از  تبریز  شهر  موجود 
کز خدمات رسانی الکترونیک، شاخص های شهروند الکترونیک،  مرا
فهم پذیرش شهروندان نسبت به اثرگذاری ICT، شکل گیری شهر 
الکترونیک و ضرورت آن، پرسشنامه تهیه شده در مناطق دهگانه 
که نتایج  گردید  شهر تبریز توزیع و از طریق نرم افزار SPSS تحلیل 

توصیفی و تحلیلی آن ارائه می گردد: 
6.1. نتایج توصیفی 

از نظر مشخصات فردی 61/59 درصد پاسخگویان مرد و 38/41 
از 20 سال، 33/9  کمتر  زنان بوده اند. 20/05 پاسخگویان  درصد 
درصد دارای سنی بین 30-21 سال، 28/53 درصد 40-31 سال، 

کز خدمات رسانی الکترونیک کیفیت دسترسی شهروندان به امکانات ICT و مرا جدول 2_ درصد فراوانی و میانگین 

رتبه میانگین 
شهر

بسیار 
خوب خوب متوسط ضعیف بسیار ضعیف کیفیت دسترسی

1 3/68 29/7 30/8 23/2 11/3 5/1 عابر بانک
4 3/17 11/3 29/7 31/9 19/8 7/3 کافی نت
7 2/87 11/9 19/2 29/7 23/2 16/1 پلیس + 10 و خدمات انتظامی الکترونیک
5 3/06 11/3 23/2 33/3 24/9 7/3 دسترسی به دفاتر پیشخوان دولت
3 3/22 12/4 27/4 36/4 17/2 6/5 کامپیوتری دسترسی به دفاتر خدمات 
2 3/28 16/1 29/7 29/1 16/7 8/5 کامپیوتر و اینترنت در منزل دسترسی به 
6 3/04 10/7 20/9 40/1 18/6 9/6 کامپیوتر در منزل با توجه به نیاز خانوار تعداد 

منبع: نتایج مستخرج از پرسشنامه 

نقشه 1_ موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
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شهر الکترونیک از دیدگاه شهروندان بر اساس اطالعات جدول )4(، 
تحلیل میانگین عددی نسبت به پذیرش اثرات فناوری اطالعات 
گسترش و تحقق شهر الکترونیک با احتساب دامنه  و ارتباطات و 
طیفی موجود که بین 1 تا 5 و بر اساس طیف لیکرت در نوسان است، 
گویه ها بیشتر از شرایط متوسط،3  ارزیابی  این میزان برای تمامی 
که در  شده است. بنابراین از دید شهروندان نتیجه گیری می شود 
صورت استفاده بهینه از ICT و اجرای شهر الکترونیک می توان از 

فرصت های متعدد ناشی از این فناوری در شهرها بهره برد.
فناوری  کارگیری  به  که  معتقدند  پاسخگویان  اجتماعی،  بعد  در 
موجب  می تواند  الکترونیک  شهر  ایجاد  و  ارتباطات  و  اطــالعــات 
فرهنگ،  سطح  افــزایــش  و  عمومی  عقاید  بــه  آســان تــر  دسترسی 
به  شــهــرونــدان  دسترسی  بهبود  شــهــری،  امنیت  و  نظم  افــزایــش 
خدمات شهری، افزایش مشارکت و تعامل شهروندان در مدیریت 
از  همدیگر  بــا  شهری  مناطق  و  محالت  ارتــبــاط  افــزایــش  شــهــری، 
کیفیت زندگی از  طریق شکل گیری شبکه های اجتماعی، افزایش 
طریق دریافت به موقع خدمات و افزایش نظم در محیط شهری 
و تغییر روند تصمیم گیری های فردی به تصمیم گیری های جمعی 
با الکترونیکی شدن سازمان ها منجر شود. بیشترین میانگین در 
دسترسی  به  نسبت  شهروندان  دیدگاه  به  مربوط  اجتماعی  بعد 
آسان تر به عقاید عمومی و افزایش سطح فرهنگ با میانگین 3/83 

می باشد.

گردد. و همچنین ایجاد ترافیک، اتالف وقت، هزینه و ... جلوگیری 
اطالعات  اســاس  بر  الکترونیکی  شهروند  شاخص های  لحاظ  به 
اســتــفــاده  مــیــزان  میانگین  کــه  مـــی گـــردد  مــالحــظــه   )3( ــدول  جــ
پاسخگویان از تلفن و موبایل در طول شبانه روز، میزان کار و آشنایی 
با کامپیوتر، استفاده از اینترنت، انجام فعالیت های بانکی به صورت 
الکترونیک، برطرف نمودن نیازهای علمی و تحقیقاتی و آموزشی از 
کامپیوتر و اینترنت نسبتًا  گذراندن اوقات فراغت با  طریق اینترنت، 

خوب و باالتر از حد متوسط است. 
در برخی موارد پایین بودن شاخص هایی مانند خرید الکترونیک، 
پزشکی،  تــازه هــای  از  ــالع  اط  ،)... و  هتل  بلیط،  )رزرو  مسافرتی 
)زمـــان  الــکــتــرونــیــک  تصمیم گیری   ،... و  مـــشـــاوره  ــت،  ــوب ن رزرو 
ضعف  از  ناشی   ،)... و  مسیر  بهترین  تـــردد،  مسیرهای  حــرکــت، 
پــرتــال  از  بـــازدیـــد  ــــودن  ب پــایــیــن  همچنین  و  زیــرســاخــت هــاســت 
ــه  ــهــرداری تبریز و اســتــانــداری آذربــایــجــان شــرقــی نــاشــی از ارائ ش
چنین  از  شــهــرونــدان  اطــالع  عــدم  و  پایین  الکترونیکی  خــدمــات 
سایت ها می باشد. در وضعیت موجود میانگین شاخص شهروند 
الکترونیکی از نظر 18 شاخص مورد بررسی 2/79 است. بنابراین در 
صورت برنامه ریزی صحیح، مدیریت بهتر و تقویت زیرساخت های 
شبکه ای و مخابراتی و تربیت شهروندانی الکترونیک می توان زمینه 

کرد. گسترش و تحقق شهر الکترونیک فراهم  را برای 
از نظر اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات و در صورت شکل گیری 

جدول 3_ درصد فراوانی و میانگین شاخص های شهروند الکترونیکی 

رتبه میانگین 
شهر

ر  بسیا
زیاد زیاد تـــــــــــــــــــــا 

حدودی کم بــســیــار 
کم شهروند الکترونیکی

1 3/75 30/5 28/2 28/8 11/3 1/1 میزان استفاده از تلفن و موبایل در طول شبانه روز
3 3/28 20/6 24/6 27/4 17/2 10/2 کامپیوتر کار با  میزان 
6 3/12 13/3 23/4 35/3 18/1 9/9 کامپیوتر میزان آشنایی با 
4 3/26 20/3 22/9 29/9 16/4 10/5 میزان استفاده از اینترنت
9 2/83 14/7 17/5 26 19/8 22 Email- Chat میزان استفاده از ایمیل و چت
2 3/40 20/6 29/1 28/2 14/4 7/6 میزان انجام فعالیت های بانکی به صورت الکترونیک

16 2/23 4/5 9 24 30/5 31/9 میزان انجام خرید الکترونیکی
14 2/43 6/8 11 28/2 26/8 27/1 انجام فعالیت های مسافرتی)رزرو بلیط، هتل و ...( به صورت الکترونیک
5 3/22 21/8 25/1 22/3 15 15/8 برطرف نمودن نیازهای علمی و آموزشی از طریق اینترنت

18 2/03 2/3 9/3 19/2 28 41/2 استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در تصمیم گیری الکترونیک)زمان 
حرکت، مسیرهای تردد، بهترین مسیر و ...(

7 3/08 17/8 22/6 26/3 17/2 16/1 کامپیوتر و اینترنت گذراندن اوقات فراغت از طریق 

13 2/44 5/9 13/8 26/8 26 27/4 و  دیجیتال  کتابخانه های  مانند  مجازی  تفریحی  فضاهای  از  استفاده 
سینمای مجازی(

17 2/10 3/1 7/3 22/9 30/5 36/2 استفاده از فناوری اطالعات در اطالع از تازه های پزشکی، مشاوره و ...
12 2/56 8/5 13/3 29/9 23/2 25/1 کسب و اطالع از اخبار شهر از طریق اینترنت
8 2/90 13/6 22/3 25/4 18/9 19/8 Online مطالعه و مرور رخدادهای خبری به صورت
10 2/74 9/6 17/8 30/2 22/6 19/8 کافی نت و ... استفاده از دفاتر پیشخوان دولت، پست بانک، 
11 2/62 9/6 14/7 28 23/7 24 دیدن آموزش های عمومی و ارتقای مهارت دیجیتالی
15 2/25 5/6 7/6 26/6 26/8 33/3 بازدید از پرتال شهرداری تبریز و استانداری آذربایجان شرقی

2/79 میانگین کل شاخص  شهروند الکترونیکی

منبع: نتایج مستخرج از پرسشنامه
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کاهش حضور مردم  فضاهای سبز، ورزشی و جمعی، تمرکززدایی و 
از مکان های پرترافیک، دورکــاری، تنوع بخشی به فضاهای شهر 
اداری،  آموزشی،  کز  مرا به  ساعته   24 و  آنالین  دسترسی  امکان  و 
به  مربوط  کالبدی  بعد  در  میانگین  بیشترین  شود.   ... و  تجاری 
دیدگاه شهروندان نسبت امکان دسترسی آنالین و 24 ساعته به 

کز آموزشی، اداری، تجاری و ... با میانگین 3/70 می باشد.  مرا
فناوری  کارگیری  به  پاسخگویان  درصــد   79 از  بیش  مجموع  در 
راســتــای  در  را  الکترونیک  شهر  ایــجــاد  و  ارتــبــاطــات  و  اطــالعــات 
شهری  مشکالت  حل  و  آمده  وجود  به  فرصت های  از  بهره مندی 

ضروری می دانند.
6.2. نتایج تحلیلی 

کیفیت دسترسی شهروندان به امکانات ICT و  6.2.1. سنجش 
کز خدمات رسانی الکترونیک  مرا

برای بررسی سنجش کیفیت دسترسی شهروندان به امکانات ICT و 
کز خدمات رسانی الکترونیک از آزمون تی تک نمونه ای استفاده  مرا
گرفته  شده در پاسخ ها، مقدار  شده است. با توجه به طیف در نظر 
اســاس، چنانچه  این  بر  اســت.  گرفته شده  برابر 3 در نظر  آزمــون 

و  ارتباطات  و  اطــالعــات  فــنــاوری  که  معتقدند  اقتصادی  بعد  در 
توانمندی  افــزایــش  بــه  منجر  می تواند  الکترونیک  شهر  استقرار 
عملکرد  شفاف سازی  خدمات رسانی،  تسریع  زمینه  در  مدیران 
سازمان ها، ایجاد اشتغال متنوع و ارزان نسبت به سایر بخش ها، 
زمان،  در  صرفه جویی  و  ارتباطی  و  دسترسی  هزینه های  کاهش 
گردد. بیشترین میانگین در بعد اقتصادی مربوط به  مکان و فضا 
دیدگاه شهروندان نسبت به کاهش هزینه های دسترسی و ارتباطی 

با میانگین 4/18 می باشد. 
که فناوری اطالعات و ارتباطات  در بعد زیست محیطی معتقدند 
سفرهای  حــذف  بــه  منجر  مــی تــوانــد  الکترونیک  شهر  اســتــقــرار  و 
کاهش آلودگی هوا و صوتی و  کاهش میزان ترافیک،  غیرضروری و 
گردد. بیشترین میانگین  حفظ و ارتقای بهداشت محیط زیست 
کاهش  در بعد زیست محیطی مربوط به دیدگاه شهروندان نسبت 
ترافیک شهری با کاهش تقاضای سفرهای درون شهری با میانگین 

3/88 می باشد.  
که فناوری اطالعات و ارتباطات و استقرار  کالبدی معتقدند  در بعد 
شهر الکترونیک می تواند منجر به افرایش فضاهای فرهنگی مجازی، 

جدول 4_ اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات و شهر الکترونیک در صورت تحقق آن از دیدگاه شهروندان

رتبه انحراف استاندارد میانگین شهر فناوری اطالعات و ارتباطات و شهر الکترونیک 

5 1/08 3/83 دسترسی آسان تر به عقاید عمومی و افزایش سطح فرهنگ

12 1/01 3/67 افزایش امنیت و نظم در محیط شهری

7 0/98 3/76 بهبود دسترسی شهروندان به خدمات شهری

14 0/98 3/64 افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری 

20 0/99 3/51 افزایش ارتباط محالت شهری 

11 1/00 3/69 افزایش سرزندگی با باال رفتن نظم شهری و رضایت از دریافت خدمات 

16 1/12 3/61 تغییر روند تصمیم گیری در سازمان های شهری

4 0/97 3/88 کاهش تقاضای سفرهای درون شهری  کاهش ترافیک شهری با 

9 1/14 3/72 کاهش ترافیک شهری  کاهش آلودگی هوا و صدا با 

6 1/09 3/77 ارتقای بهداشت زیست محیطی شهرها و حفظ محیط زیست 

8 1/11 3/73 افزایش توانمندی مدیران شهری در زمینه تسریع خدمات رسانی 

21 1/19 3/50 کاهش فساد اداری با شفاف سازی فرآیندها 

15 1/08 3/63 ایجاد اشتغال جدید، متنوع و ارزان نسبت به سایر بخش ها 

2 0/89 4/18 کاهش هزینه های دسترسی و ارتباطی 

3 0/93 4/02 صرفه جویی در زمان، فضا و مکان 

13 1/10 3/66 افزایش فضاهای فرهنگی مجازی )اتاقک های چت، کنسرت، سینما( 

22 1/16 3/40 کاربری زائد  افزایش فضاهای سبز و ورزشی و جمعی با حذف 

19 1/02 3/54 کز شهری و پرترافیک  تمرکززدایی از مرا

17 1/08 3/60 کاری(  کار در خانه )دور  افزایش ساعت 

18 1/08 3/58  تنوع بخشی به فضاهای شهری 

10 1/03 3/70 کز آموزشی، اداری، تجاری و ... امکان دسترسی آنالین و 24 ساعته به مرا

1 0/86 4/24 ضرورت تحقق شهر الکترونیک برای شهر تبریز

منبع: نتایج مستخرج از پرسشنامه
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از 0/05 و حد باال و پایین فاصله اطمینان مثبت است. بنابراین 
کل دسترسی در سطح مناسبی قرار  که در  گرفت  می توان نتیجه 

دارد. 
در  الکترونیک  شهر  و   ICT کارگیری  به  اثــرات  سنجش   .6.2.2

صورت تحقق آن بر ابعاد توسعه پایدار شهری 
کارگیری ICT و شهر الکترونیک در  برای بررسی سنجش اثرات به 
تک  تی  آزمــون  از  شهری  پایدار  توسعه  ابعاد  بر  آن  تحقق  صــورت 
گرفته  شده  نمونه ای استفاده شده است. با توجه به طیف در نظر 
گرفته شده است. بر این  در پاسخ ها، مقدار آزمون برابر 3 در نظر 
از  بیشتر  ابعاد  از  بــرای هر یک  پاسخ ها  اســاس، چنانچه میانگین 
که از نظر جامعه مورد آزمون، نظر  عدد 3 باشد، بدین معنی است 
از فناوری اطالعات  اثرگذاری استفاده  که  این است  بر  شهروندان 
و ارتباطات و شهر الکترونیک در صورت تحقق آن بر توسعه پایدار 

شهری باالست. در غیر این صورت اثرگذاری ضعیفی دارد.
بنابراین در آزمون مورد نظر فرض های H0 و H1 برای بررسی وضعیت 
گرفته شده به شرح زیر  میانگین نظرات جامعه با استفاده از نمونه 

بیان می شود:

 )P-value( مقدار -P ،مشاهده می شود )که در جدول)5 همانگونه 
کافی نت، دفاتر خدمات  به دست آمده در دسترسی به عابربانک، 
کمتر از 0/05  کامپیوتر و اینترنت در منزل  کامپیوتری، دسترسی به 
است؛ بنابراین فرض صفر مبنی بر برابری میانگین با عدد 3 پذیرفته 
نمی شود. با توجه به اینکه حد باال و پایین فاصله اطمینان هر دو 
که میانگین جامعه مورد نظر  گرفت  مثبت است، می توان نتیجه 
باالتر از مقدار آزمون شده است و دسترسی به شاخص های مورد 
پلیس+10،  کز  مرا به  دسترسی  مــورد  در  باالست.  و  مناسب  بحث 
 -P خانوارها،  نیاز  با  متناسب  کامپیوتر  و  دولــت  پیشخوان  دفاتر 
مبنی  صفر  فرض  که  معنی  بدین  می باشد.  از 0/05  بیشتر  مقدار 
اینکه  به  توجه  با  می شود.  پذیرفته   3 عدد  با  میانگین  برابری  بر 
ترتیب مثبت و منفی است،  پایین فاصله اطمینان به  باال و  حد 
میانگین جامعه مورد نظر تقریبًا مقدار آزمون است و دسترسی به 

شاخص های بیان شده در حد متوسط است.  
گرفته شده  در مجموع میانگین نظرات جامعه با استفاده از نمونه 
کز خدمات رسانی  در شاخص های دسترسی به امکانات ICT و مرا
کوچکتر  الکترونیک 3/19 باالتر از مقدار آزمون، سطح معنی داری 

بنابراین در آزمون مورد نظر فرض های H0 و H1 برای بررسی وضعیت 
گرفته شده به شرح زیر  میانگین نظرات جامعه با استفاده از نمونه 

بیان می شوند: 

کل شاخص ها بیشتر از 3 باشد،  میانگین پاسخ ها برای هر یک یا 
که از نظر جامعه مورد آزمون، شاخص در سطح  بدین معنی است 
کمتر از 3 نشانگر  بهتری قرار دارد و در غیر این صورت مساوی یا 

متوسط یا ضعیف بودن آن است.

H0:µکز خدمات رسانی الکترونیک کیفیت دسترسی به امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات و مرا  ≥ 3
H1:µکز خدمات رسانی الکترونیک کیفیت دسترسی به امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات و مرا  < 3 

 

کز خدمات رسانی الکترونیک جدول 5_ سنجش میزان دسترسی شهروندان به امکانات ICT و مرا

One-Sample Test

 Test Value = 3

کز  دسترسی به امکانات ICT و مرا
MeanStd. DeviationtdfSig. )2-tailed( Meanخدمات رسانی الکترونیک

Difference

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

LowerUpper

3.68641.1590211.143353.000.68644.5653.8076عابربانک

3.17801.100853.042353.003.17797.0629.2930کافی نت

کز پلیس + 10 2536.0051.-12429.-1.890353.060-2.87571.23744مرا

0536.1779.-3.06211.1070261.056353.292.06215پیشخوان دولت

3.22031.076163.852353.000.22034.1078.3328دفاتر خدمات کامپیوتری

3.28251.170644.540353.000.28249.1601.4049کامپیوتر و اینترنت در منزل

0698.1602.-3.04521.10019.773353.440.04520کامپیوتر متناسب با نیاز خانوار

3.1929.707355.131353.000.19290.1190.2668مجموع دسترسی ها

منبع: یافته های تحقیق

H0:µ3 ≤ نقش فناوری اطالعات و ارتباطات و شهر الکترونیک بر توسعه پایدار شهری
H1:µ3 > نقش فناوری اطالعات و ارتباطات و شهر الکترونیک بر توسعه پایدار شهری
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جدول 6_ بررسی اثرات ICT و شهر الکترونیک در صورت تحقق آن بر توسعه پایدار شهری از دیدگاه شهروندان

One-Sample Test
Test Value = 3

کارگیری ICT و  به 
.Mean Stdشکل گیری شهر الکترونیک

DeviationtdfSig. )2-tailed( Mean
Difference

 95% Confidence
 Interval of the

Difference
LowerUpper

3.6796.7568116.895353.000.67958.6005.7587بعد اجتماعی
3.8153.8236518.623353.000.81525.7292.9014بعد اقتصادی

3.7938.8551917.464353.000.79379.7044.8832بعد زیست محیطی
3.5847.7922613.887353.000.58475.5019.6676بعد کالبدی

3.7183.7102119.030353.000.71834.6441.7926توسعه پایدار شهری
منبع: یافته های تحقیق

جدول 7_ ضرورت تحقق شهر الکترونیک از دید شهروندان در سه سطح )پایین، متوسط و باال(

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid سطح پایین 10 2.8 2.8 2.8

سطح متوسط 62 17.5 17.5 20.3
سطح باال 282 79.7 79.7 100.0

Total 354 100.0 100.0
منبع: یافته های تحقیق

در سطح باال، ایجاد شهر الکترونیک را برای بهر ه مندی از فرصت ها 
ضروری دانسته اند. 

و  شهروندان  الکترونیکی  آمــادگــی  بین  رابطه  بررسی   .6.2.4
پذیرش اثرات استفاده از ICT و شکل گیری شهر الکترونیک 

وابسته  متغیر  و  شهروندان  الکترونیکی  آمــادگــی  مستقل  متغیر 
پذیرش اثرات استفاده از ICT و شهر الکترونیک در صورت تحقق 
آن می باشد که برای سنجش متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون 
فاصله ای  مقیاس  با  متغیرهایی  بین  ارتباط  میزان  تعیین  بــرای 

استفاده می شود. فرضیه های آماری به ترتیب زیر نوشته می شود:
H0: r = 0
H1: r ≠ 0

گونه رابطه ای بین دو متغیر وجود  که هیچ  در H0، فرض این است 
ندارد و H1 بیانگر وجود رابطه بین این دو متغیر می باشد.

معناداری  سطح  می شود،  مشاهده   )8( جدول  در  که  همانگونه 
 )α=0/05( از سطح معناداری مورد نظر )sig =0/000( محاسبه شده
کمتر است. نتایج جدول گویای آن است که بین آمادگی الکترونیکی 

 )P-value( مقدار -P ،مشاهده می شود )که در جدول )6 همانگونه 
کالبدی و در حالت  در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و 
می باشد.   0/05 از  کوچکتر  شهری  پایدار  توسعه  ابعاد  همه  کلی 
مقدار  با  نمونه  میانگین  که  می شود  استنباط  چنین  بنابراین 
آزمون یعنی عدد 3 برابر نیست و برابری میانگین با عدد 3 پذیرفته 

نمی شود. 
کلی همه ابعاد  با توجه به اینکه میانگین هر یک از ابعاد و در حالت 
کوچکتر از 0/05 و همچنین حد باال  باالتر از 3، سطح معنی داری 
که از  گرفت  و پایین فاصله اطمینان مثبت است، می توان نتیجه 
کارگیری ICT و شهر الکترونیک در صورت تحقق  دید شهروندان، به 
آن بر دستیابی به توسعه پایدار شهر تبریز اثرگذاری باالیی خواهد 

داشت.
6.2.3. بررسی ضرورت گسترش و تحقق شهر الکترونیکی 

بــه ضــرورت  ــاالی شــهــرونــدان  ب اعتقاد  ــدول )7( نشان دهــنــده  ج
آن  بیانگر  توصیفی  آمــار  می باشد.  الکترونیک  شهر  تحقق پذیری 
که 17/5 درصد پاسخگویان در حد متوسط و 79/7 درصد  است 

جدول 8_ همبستگی بین آمادگی الکترونیکی شهروندان و پذیرش اثرات استفاده از ICT و شهر الکترونیک در صورت تحقق آن
Correlations

شهروند الکترونیک )آمادگی 
الکترونیکی(

پذیرش اثرات استفاده از ICT و شهر 
الکترونیک در صورت تحقق

شهروند الکترونیک
)آمادگی الکترونیکی(

Pearson Correlation 1 .433**

Sig. )2-tailed( .000
N 354 354

پذیرش اثرات استفاده از ICT و شهر 
الکترونیک در صورت تحقق

Pearson Correlation .433** 1
Sig. )2-tailed( .000

N 354 354
**. Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed(.

منبع: یافته های تحقیق
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مورد بررسی( با 2/79 نسبتًا مطلوب است و پایین بودن میانگین 
گرایش  و  زیرساخت هاست  ضعف  از  نشان  شاخص ها  از  برخی 
ارتباطات  و  اطــالعــات  فــنــاوری  از  استفاده  به  نسبت  شهروندان 

باالست.  
الکترونیک در صورت  کارگیری ICT و شهر  از نظر شهروندان به   -
تحقق آن بر ابعاد توسعه پایدار شهری مؤثر است. نتایج به دست 
 P-value که آمده با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای نشان داد 
کالبدی و در حالت  در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و 
با  از 0/05 می باشد.  کوچکتر  پایدار شهری  ابعاد توسعه  کلی همه 
کلی همه ابعاد  توجه به اینکه میانگین هر یک از ابعاد و در حالت 
باالتر از 3 و همچنین حد باال و پایین فاصله اطمینان مثبت است، 
کارگیری ICT و شهر الکترونیک  گفت از دید شهروندان، به  می توان 
خواهد  باالیی  اثــرگــذاری  تبریز  شهر  پایدار  توسعه  به  دستیابی  بر 

داشت.
با ضرورت  موافق  باالی 79 درصد  کل  در  و  کثریت شهروندان  ا  -
از  بهره مندی  راستای  در  الکترونیک  شهر  ایجاد  و   ICT گسترش 
گرایش  فرصت های به وجود آمده و حل مشکالت شهری هستند و 

آنها به این مقوله مهم بیشتر است. 
از  استفاده  اثرات  پذیرش  و  شهروندان  الکترونیکی  آمادگی  بین   -
دارد.  وجــود  معناداری  رابطه  الکترونیک  شهر  شکل گیری  و   ICT
ضریب  مــیــزان  داد،  نشان  پیرسون  از  اســتــفــاده  بــا  آزمـــون  نتایج 
که مقدار همبستگی متوسط بین دو  همبستگی )r=0.433( شده 
متغیر را نشان می دهد؛ این ضریب مثبت و دارای جهت مستقیم 
اثرات  پذیرش  بر  شهروندان  الکترونیکی  آمادگی  یعنی  می باشد، 

استفاده از ICT و شهر الکترونیک تأثیر دارد.
بر اساس یافته ها، فناوری اطالعات و ارتباطات و شهر الکترونیک 
در صورت تحقق آن بر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست 
که استفاده  کالبدی تأثیرگذار است و این بدان معناست  محیطی و 
که  بهینه از ICT به توسعه پایدار شهری منتهی می شود. از آنجایی 
تبریز به عنوان مرکز استان آذربایجان شرقی و بزرگترین شهر منطقه 
کشور محسوب می شود،  شمال غرب و پنجمین شهر پرجمعیت 
صوتی،  آلــودگــی هــای  هـــوا،  آلــودگــی  مانند  مشکالتی  و  مسائل  بــا 
ترافیک، اتالف انرژی، مشارکت کمتر شهروندان، خدمات رسانی به 
شهروندان و ... روبروست. با این مسائل و مشکالت، شهروندان 
هستند  نوین  محتوایی  و  متد  با  آمــوزش هــایــی  ضـــرورت  متوجه 
که در استفاده از ICT دارنــد، نقش ICT و ایجاد شهر  و تجربه ای 
کاربرد بسیار ارزشمندی به منظور تجربه زندگی بهتر  الکترونیک را 

می دانند. 

8. پیشنهادها
بهینه  استفاده  راســتــای  در  حاضر  پژوهش  یافته های  اســاس  بر 
زیرساخت ها،  ساختن  فراهم  ارتــبــاطــات،  و  اطــالعــات  فــنــاوری  از 
فرهنگ سازی و تربیت شهروندانی الکترونیک پیشنهادهایی را به 

شرح زیر می توان ارائه نمود:  
کشورهای  در  الکترونیک  شهرهای  تجارب  و  دانش  از  استفاده   -
گاهانه و تطبیق دادن آن با شهرهای الکترونیک  پیشرفته به روشی آ

شهروندان و اعتقاد آنها نسبت به پذیرش اثرات استفاده از ICT و 
ایجاد شهر الکترونیک، رابطه معناداری با سطح اطمینان 99 درصد 
بین دو متغیر  که  از آن است  کی  نیز حا رابطه  برقرار است. جهت 
الکترونیکی  آمادگی  افزایش  بنابراین  دارد.  وجود  مستقیم  رابطه 
شهروندان با اعتقاد و پذیرش آنان نسبت به اثرات و نتایج مثبت 
فناوری اطالعات و ارتباطات و شهر الکترونیک رابطه مستقیم دارد. 
کی از رابطه مثبت و رو به  همچنین شدت همبستگی r= 0/433 حا

باالی بین دو متغیر است. 

7. نتیجه گیری
جامعه  از  تغییر  قــرن  عبارتی  به  و  دانایی  قــرن  یکم  و  بیست  قــرن 
گسترش منابع دیجیتال نوع  صنعتی به جامعه اطالعاتی است. با 
جدیدی از شهرها به نام شهرهای الکترونیک و یا مجازی در حال 
الکترونیک  دنیای  سمت  به  جوامع  پیشرفت  بنابراین  ظهورند، 
می باشد. شهرهای الکترونیکی در جهان با سرعت رو به توسعه، 
به  تفریح  و  کار  زندگی،  محیط های  بــرای  را  بسیاری  فرصت های 
وجود آورده اند و در یک جامعه اطالعاتی بستری را فراهم می کنند 
از  بسیاری  در  کنند.  آغــاز  زندگی  در  را  جدیدی  تجربیات  مــردم  تا 
کشورهای پیشرفته جهان اغلب شهروندان در حال تبدیل شدن 
کشور ما نیز تا چند سال آینده  به شهروند الکترونیکی هستند و در 
باشند.  تحقق  الکترونیکی  که شهروند  کلیه شهروندان مجبورند 
به دو موضوع مشخص،  ایــران مستلزم توجه  الکترونیک در  شهر 
تربیت شهروندانی  فراهم ساختن زیرساخت ها و فرهنگ سازی و 
اخیر  قــرن  فناوری های  پیچیدگی  به  توجه  با  اســت.  الکترونیک 
به  توانمندی  و  به توسعه اجتماعی  توجه  باید  در فضای مجازی 
کارگیری این فناوری ها نیز مورد توجه متخصصان باشد و بر روی 
کار شود. از این رو توجه به توسعه  آمادگی الکترونیکی شهروندان 
الکترونیک، دولت الکترونیک، شهر الکترنیک و شهروند الکترونیک 
مقوله ای مهم به شمار آمده و نیازمند تالش همه جانبه دولت ها، 
از مطالعات  آمده  به دست  نتایج  مدیران و شهروندان می باشد. 
نظر  از  الکترونیکی  شــهــرونــد  شــاخــص هــای  تحلیل  در  مــیــدانــی 

شهروندان در شهر تبریز نشان داد: 
کامپیوتر و  کیفیت دسترسی شهروندان به امکانات ICT از جمله   -
کز  کامپیوتر متناسب با نیاز خانوارها و دفاتر و مرا اینترنت در منزل، 
به  دسترسی  جمله  از  شهر  سطح  در  الکترونیک  خدمات رسانی 
کامپیوتری  کافی نت، دفاتر پیشخوان دولت و خدمات  عابربانک، 
الکترونیک  انتظامی  خدمات  و  پلیس+10  به  دسترسی  از  غیر  به 
با  جامعه  نــظــرات  میانگین  مجموع  در  اســت.  بــاالتــر  و  متوسط 
نمونه ای  تک  تی  آزمــون  طریق  از  شــده  گرفته  نمونه  از  استفاده 
که میانگین شاخص های دسترسی به امکانات ICT و  نشان داد 
کز خدمات رسانی الکترونیک 3/19 باالتر از مقدار آزمون، سطح  مرا
معناداری کوچکتر از 0/05 و حد باال و پایین فاصله اطمینان مثبت 
که دسترسی به این امکانات در سطح  گرفت  است. می توان نتیجه 

مناسبی قرار دارد. 
که  داد  نشان  نتایج  الکترونیکی  شهروند  شاخص های  نظر  از   -
وضعیت و سطح سواد الکترونیکی شهروندان )از نظر 18 شاخص 
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کارشناسی در بهبود روند اجرایی شدن  ایران و استفاده از نظرات 
درست الکترونیکی شدن کالنشهر تبریز،

بــه ســرمــایــه گــذاری در  تــوجــه جــدی بخش دولــتــی و خصوصی   -
شبکه ها و زیرساخت های مخابراتی،

توزیع  الکترونیکی و  کز خدمات رسانی  توسعه کمی و کیفی مرا  -
متعادل فضایی آنها در مناطق دهگانه شهر تبریز،

که در زمینه توسعه ICT در  - حمایت از تحقیقات و پژوهش هایی 
زندگی روزمره شهروندان انجام می شود، 

- توسعه شبکه باند پهن پرسرعت و مقرون به صرفه از نظر هزینه،
درگــاه  کــارکــردهــای  و  فعالیت ها  ماهیت،  شناساندن  و  معرفی   -
با همکاری شهرداری و  الکترونیکی شهرداری تبریز به شهروندان 

صدا و سیمای استان،
گاهی شهروندان از ماهیت و روش های مختلف و  - ارتقای سطح آ
موجود مشارکت به خصوص مشارکت الکترونیکی از طریق برگزاری 

کالس های توجیهی و همگانی،
گرفتن امتیازات برای  - آموزش سواد مجازی به شهروندان و در نظر 

تشویق شهروندان به شهروند الکترونیکی،
- تولید برنامه های آموزشی برای توجیه مردم و مسئوالن به منظور 

گاهی نسبت به مزیت های شهر الکترونیک، تبلیغ و آ
بین  در  فرهنگ سازی  زمینه  در  شهری  مــدیــران  جــدی  توجه   -
برای استفاده صحیح و  ادارات و سازمان ها  کارکنان  شهروندان و 

،ICT بهینه از
- برگزاری همایش های نظری وکارگاه های عملیاتی برای کارشناسان 
و مسئوالن مرتبط با امور شهری در رابطه با نقش ICT در توسعه 

پایدار شهری،
- برگزاری سمینارها و همایش های مختلف با حضور شهروندان و 
کتابچه، بروشور و  دعوت از سخنرانان مجرب، تهیه، چاپ و توزیع 
سی دی های آموزشی به منظور تقویت عالقه و انگیزه شهروندان به 

ICT در انجام فعالیت های شهری،
کثریت  کن عمومی برای بهره گیری ا - فراهم آوردن امکانات در اما

شهروندان از فضای الکترونیک و
گسترده به منظور اطالع رسانی در خصوص پیامدهای  - تبلیغات 
مختلف  حوزه های  در  مجازی  فضای  از  استفاده  منفی  و  مثبت 

توسط دستگاه های فرهنگی.
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