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 چکیده:

شهری در نظر بگیریم، شهر  هاییرساختزو  یساتتأس، ونقلحملاگر اجزای اصلی یک شهر را معماری، سازه، 

تا  اندشده گذارییانبنکه اجزایش به کمک ارتباطات و فناوری اطالعات  شودیمبه شهری اطالق الکترونیک 

گوناگون ارائه و یا استفاده از کاال و خدمات بهترین را انتخاب کنند.  هاییوهشبتوانند بین  هرلحظهشهروندان در 

الکترونیک در مناطق یک و شش شهر مشهد  مفهوم شهر سازییادهپدر  مؤثرعوامل  بندییتاولوهدف از این مقاله 

 32نفر از شهروندان مناطق یک و شش و  383این مقاله از نوع پیمایشی بوده  و جامعه آماری آن  شامل  .باشدیم

است که دارای پنج بعد سازمانی، اجتماعی،  یانامهپرسش یریگاندازهباشد. ابزار نفر از مدیران شهری شهر مشهد می

است.  شدهطراحیای( که بر اساس طیف لیکرت )پنج گزینه باشدیمگویه  38، سیاسی و فردی و تکنولوژیکی

نتایج حاصل از . انجام گردید (Friedman Test)اطالعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی  وتحلیلیهتجز

هر سه گروه  ازنظریک الکترون سازی شهرجهت پیادهترین عوامل مؤثر در مهم که دهدیمتحقیق حاضر نشان 

شهروندان منطقه یک، شهروندان منطقه شش و جامعه مدیران با یکدیگر متفاوت هست، ولی در هر سه گروه در 

 .باشدمیالکترونیک  سازی شهرجهت پیادهمرحله اول بعد اجتماعی دارای بیشترین اهمیت در 
 

 منطقه شش ، منطقه یک،، شهر الکترونیک، مشهد بندییتاولو :کلمات کلیدی

 

 

 

 

                                                 
 

 

 



                              
 

 

  

 
 

 

 مقدمه: .1
. موج اول، موج انقالب اندگذاشتهاست، مردم کره زمین تا امروز سه موج اساسى تحول را پشت سر  معتقدآلوین تافلر 

اختراع ماشین  دنبال بهکشاورزى است که زمان آغاز آن بر کسى مشخص نیست، موج دوم انقالب صنعتى است که 

که بشر به ساخت 4417 سال االخره موج سوم انقالب انفورماتیک است که ازاست و ب آغازشده، 4671 بخار در سال

 د.آمدن تحوالت فکرى و فرهنگى خاص خودش ش وجود بهشد. هریک از این امواج باعث  کامپیوتر نائل آمد، آغاز

 Angelopoulos et al)باشدشهر الکترونیکى که یکى از دستاوردهاى موج سوم است، از این قاعده مستثنى نمى

در کنفرانسی در مورد شهرهای دیجیتال مطرح شد. این  4441(. اصطالح شهر الکترونیک در سال 042 :2242,

 ,Zeynali Azim et alدر برخی از شهرهای اروپا مانند هلسینکی و آمستردام اجرا شد) 4447برنامه در سال 

یگر در شهرهای الکترونیک همه نیازهای دعبارتبه(. تعاریف متفاوتی برای شهر الکترونیک وجود دارد. 7740 :2242

شود. بنابراین شهر الکترونیک یک اصطالح نسبی است که در آن یمی کامپیوتر فراهم هاشبکهشهروندان از طریق 

تواند یماکبر جاللی شهر الکترونیک، شهری است که یعلشود؛ طبق تعریف دکتر یمخدمات توسط کامپیوتر ارائه 

ی اقتصادی، هارشتهتلفی شامل خدمات شهرداری یا دولتی یا حتی خدمات بخش خصوصی در خدمات شهری مخ

یله استفاده از تکنولوژی اطالعات و وسبهیفیت مناسب باکروز هفته  6و  روزشبانهساعت  21اجتماعی و فرهنگی در 

بر روی دولت  شدهانجام (. همچنین بررسی دقیق تحقیقاتTohidi & Jabbari,2242: 4427ارتباطات ارائه دهند)

که بر روی اجرا و  اندکردهدهد که گرچه محققان بسیاری فاکتورهای مختلفی را شناسایی یمالکترونیک نشان 

سازی شهر الکترونیک را تحت پنج یادهپدر  مؤثرتوان ابعاد یمگذارند، در کل یمیر تأثگسترش دولت الکترونیک 

 ,Weerakkody et alاز سازمانی، اجتماعی، تکنولوژیکی، سیاسی) اندتعباری کرد که بندبخشتر یکلموضوع 

 (.14-76: 4384(. بعالوه زمینه فردی)الهی و همکاران،484 :2244

شهر ( دومین کالن4380بر دو میلیون و چهارصد هزار نفر )سرشماری نفوس و مسکن شهر مشهد با جمعیت بالغ

شود این جمعیت به بیش از دو میلیون و هشتصد هزار نفر تا پایان ورد میشود که برآایران بعد از تهران محسوب می

میلیون زائر برای زیارت حرم مطهر حضرت  40رسیده باشد؛ همچنین طبق برآوردها، سالیانه بیش از  4344سال 

باشد که یمنطقه شهرداری م 42شوند. شهرداری مشهد دارای های دیدنی مشهد به این شهر وارد میرضا )ع( و مکان

باشد. همچنین رسانی به زائرین و مجاورین مشغول میبه همراه منطقه ثامن )محدوده حرم مطهر( به خدمت

باشد)مدیریت آمار و تحلیل اطالعات شرکت و سازمان زیرمجموعه می 47معاونت و  8شهرداری مشهد دارای 

شهد با تدوین سند راهبردی شهر الکترونیک ( تالش برای ایجاد و گسترش شهر الکترونیک م4344شهرداری مشهد، 

توسط پژوهشکده الکترونیک  80روزرسانی این سند در سال و تکمیل به 82مشهد با محوریت شهرداری در سال 

دانشگاه علم و صنعت ایران آغاز گردید. این سند باهدف بهبود و ارتقا وضع موجود فناوری اطالعات و ارتباطات شهر 

سازی توسعه فناوری اطالعات و ها و درنهایت یکپارچهتعامل اطالعاتی بین شهروندان و سازمانمشهد ایجاد زمینه 

های های اجرایی در جهت توسعه فناوریشده است. این سند تا حد ممکن تمام فعالیتارتباطات شهر مشهد تهیه

کند)سند راهبردی لوگیری میهای اجرایی جدستگاه .کند و از موازی کاری و تضاد بیندهی میخدماتی را جهت

 (.4380شهر الکترونیک مشهد، 

سازی مفهوم شهر الکترونیک در مناطق شهرداری یک و یادهپدر  مؤثربندی عوامل یتاولوهدف از انجام تحقیق حاضر 

باشد. همچنین این مقاله سعی دارد تا به یمشش شهر مشهد که به ترتیب برخوردار و کمتر برخوردار هستند، 

هایی جهت بهتر شدن و همچنین یشنهادپو مدیران پرداخته و سپس  موردمطالعهیسه نظر شهروندان مناطق مقا

 سازی شهر الکترونیک مناطق شهرداری یک و شش شهر مشهد ارائه دهد.یادهپدر  مؤثربهبود وضعیت عوامل 

 پاسخ داده شود : سؤالشود به این یمدر این تحقیق سعی 



                              
 

 

  

 
 

 

 

 سازی شهر الکترونیک در مناطق یک و شش شهر مشهد کدام ها هستند؟ؤثر در جهت پیادهترین ابعاد ممهم-4

 

 پیشینه تحقیق-2
های اجرا و گسترش دولت ای تحت عنوان بررسی پیچیدگی(که به بررسی مقاله2242و همکاران ) 4شفیع ال شفیع

ا اتخاذ استراتژی تحقیق تجربی، که بر توسعه در قطر پرداختند که در این مقاله بالکترونیک در یک کشور درحال

کند و به درک ای از گسترش دولت الکترونیک قرار ندارند تأکید میای که در مرحله پیشرفتهتوسعهکشورهای درحال

( ازنظر نظری و تئوریک با تحقیقات 2244) 2پردازد. وراکودی و همکارانهای گسترش و اجرای دولت الکترونیک میچالش

های اصلی ارائه خدمات دولت ای از چالشهای اطالعاتی و پروسهسازی سیستماند که یکپارچهداده گذشته نشان

مطالعه در  -های محلیباشند. در تحقیقی تحت عنوان خدمات دولت الکترونیک در دولتالکترونیک کامالً کاربردی می

های سوئد پرداخته شد. اطالعات یک در شهرداریبه بررسی و تحلیل انتقادی توسعه خدمات الکترون -های سوئدشهرداری

آوری، مقایسه و ارزیابی شهرداری جمع 21موردنیاز درباره خدمات دولت الکترونیک محلی در سوئد از طریق مصاحبه با 

داد سازی خدمات الکترونیک در مراحل ابتدایی خود قرار دارند و فقط تعشد. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه و پیاده

( پژوهشی با عنوان 2224)3پریویتالی و بوف (. ,2226Lofstedtاند)کمی از خدمات الکترونیک به مرحله اجرا رسیده

های های کوچک ایتالیا انجام دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که شهرداریکارگیری دولت الکترونیک در شهرداریبه

ترین این موانع شامل دالیل فنی راجع به کترونیک روبرو هستند؛ مهمسازی دولت الکوچک با چندین مانع برای پیاده

انداز استراتژیک درباره ها و خدمات فناوری اطالعات و برخی دالیل مدیریتی در ارتباط با فقدان چشمفقدان زیرساخت

ای به این ( طی مقاله4387محمدی) باشد. رهنورد وهای موردنیاز میها و شایستگیکفایت مهارتنیازهای اطالعاتی و عدم

ی تحقق دولت الکترونیکی قرار دارند اما های دولتی در مراحل اولیهموسسه ها واند که درمجموع وزارتخانهنتیجه رسیده

نامه خود به بررسی موانع و ( در پایان4342کند. قاسمی )تحقق دولت الکترونیکی از یک الگوی خطی پیروی نمی

پردازد. الهی و الکترونیک به شهروندان از منظر مدیران شهری در شهر مشهد می راهکارهای توسعه خدمات

اجتماعی مطرح در پذیرش فناوری پرداختند که  سازمانی و ای به تبیین نقش متغیرهای فردی و( در مقاله4384همکاران)

پذیرش  ترین عوامل مؤثر برهمها و در دسترس بودن خدمات مدهد که فراهم بودن زیرساختنتایج حاصل از آن نشان می

های بررسی مفاهیم و ویژگی ای به تحلیل و( طی مقاله4342پور و همکاران)ایران است. اسماعیل دولت الکترونیک در

آمده حاکی از آن است دستاند که نتایج بهشهرهای ایران پرداختهتوسعه مشارکت شهروندی الکترونیک با تأکید بر کالن

دهی  الکترونیکی برای ها، ایجاد شرایط رأیسایت شهرداریروز سازی وبچون  جذاب سازی و بهکه راهکارهایی 

سازی های عمومی جهت نحوه استفاده از ابزارهای الکترونیکی، یکسانهای مجازی گفتگو، آموزشاندازی اتاقشهروندان، راه

 بین شهروندان در جهت مشارکت شهروندی الکترونیک ووضعیت استفاده از اینترنت در بین شهروندان، افزایش انگیزه در 

تواند تأثیر بسزایی در گسترش مشارکت شهروندی ها میجذب نیروی متخصص آشنا به فناوری اطالعات در شهرداری

های دولتی ایران پرداخته الکترونیک داشته باشد. در پژوهشی که به بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمان

بندی و مورد تحلیل قرار ، موانع استقرار در شش طبقه موانع مدیریتی، سازمانی، فنی، انسانی، مالی و محیطی دستهاست

عنوان موانع استقرار دولت الکترونیک در جز عوامل مالی و فنی و سایر عوامل بهگرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که به

ترین موانع تأثیرگذار بر استفاده از فناوری اطالعات در عوامل محیطی از مهم باشند وهای دولتی ایران مطرح میسازمان
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های دولتی ایران است و به دنبال آن موانع سازمانی و مدیرتی در درجه بعدی قرار دارند)کاظمی و همکاران، سازمان

4386.) 

 

 شناسی تحقیقروش-3

 روش تحقیق-1-3
 

های فرهنگی جامعه، دد مواردی خاص اعم از موضوع، جامعه آماری، ویژگیگراینکه چه روشی برای پژوهش انتخاب می

های محقق و بسیاری از عوامل دیگر بستگی دارد )رفیع های پژوهش، زمان در دسترس، تواناییاهداف، محدودیت

وامل مؤثر در بندی عپیمایشی است زیرا هدف آن بررسی و اولویت –(. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی 70:4388پور،

سازی مفهوم شهر الکترونیک در مناطق موردمطالعه شهر مشهد است. این تحقیق از نوع تحقیق کاربردی است زیرا پیاده

و روش آماری متناسب با جامعه تحقیق)نرمال  SPSSافزار روش انجام این تحقیق به این صورت است که با استفاده از نرم

های موجود در مناطق و ارائه حلیل نظرات شهروندان و مدیران برای بررسی تفاوت( به تهادادهیا غیرنرمال بودن 

یری گاندازهشده است. ابزار راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود در مناطق یک و شش شهر مشهد پرداخته

باشد جامعه آماری یمیه گو 38ی است که دارای پنج بعد سازمانی، اجتماعی، تکنولوژیکی، سیاسی و فردی و انامهپرسش

تحقیق حاضر کلیه شهروندان آشنا با شهر الکترونیک، خدمات الکترونیک و نحوه استفاده از این خدمات در مناطق 

شده است. برای انتخاب نمونه از شیوه نمونه در دسترس استفاده شد، بدین شهرداری مناطق یک و شش در نظر گرفته

نفر در منطقه شش پاسخگوی  227نفر در منطقه یک و  406میان شهروندان  معنی که در بازه زمانی تحقیق از

برای سنجش میزان پایایی آوری شده است. نیز از میان مدیران جمع نامهپرسش 32ها بودند و همچنین نامهپرسش

درصد و پایایی  25601نامه شهروندان برابر با نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی پرسشپرسش

 ضعیف، معموالً درصد7/2 از کمتر آلفای دست آمد و با توجه به اینکه اگر ضریب به 25430نامه مدیران برابر با پرسش

 بهتر باشد ترنزدیک یک عدد به ضریب چه هر و گرددمی تلقی خوب درصد8/2 از بیش دامنه و قبولقابل درصد6/2 دامنه

و  SPSSافزار ها با استفاده از نرمروش تجزیه تحلیل داده توان خوب تلقی نمود.می نامه رااست، پایایی این پرسش

برای  (Friedman Testفریدمن )گیری از آمار توصیفی شامل درصدها، مقادیر میانگین و نهایتاً استفاده از آزمون بهره

 دمطالعه شهر مشهد است. سازی مفهوم شهر الکترونیک در مناطق موربندی عوامل مؤثر در پیادهاولویت

 موردمطالعهشناخت محدوده -2-3
 44گیرد و دارای  دربرمیدرصد از خاک کشور ایران را  6وسعت دارد و  کیلومترمربع 447،318استان خراسان رضوی 

(. مشهد مرکز استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران و به 1:4388و دیگران،بخش است )زیاری 72شهرستان و 

(. شهر مشهد، در سده اخیر از رشد جمعیت باالیی برخوردار 42:4386کیلومتری تهران قرار دارد)باوان پوری، 842 فاصله

نفر جمعیت پس از  214484انجام گرفت، این شهر، با  4330بوده است. در نخستین سرشماری رسمی ایران که در سال 

کنون طی روندی که صورت گرفته است و بر  تا وان بود شهرهای تهران، تبریز و اصفهان، چهارمین شهر پرجمعیت ایر

منطقه،  43هکتار دارای  285872نفر و با مساحت  2677208، شهر مشهد با جمعیت 4342اساس آخرین سرشماری سال 

 .(12:4342کشور است)اصفهانی و دیگران، شهرکالنمحله، دومین  401ناحیه و  13

 

 

 



                              
 

 

  

 
 

 

 
 هدگانه شهر مش 13(. مناطق 2-3نقشه )

 
 

 معرفی منطقه یک شهرداری مشهد-1-2-3
 تأسیسخدمات شهرداری به شهروندان منطقه  بهترچهو در راستای ارائه هر  4373منطقه یک شهرداری مشهد در سال 

درصد از کل جمعیت  7537نفر جمعیت دارد که این تعداد  467421در حدود  42منطقه طبق سرشماری سال این شد. 

خانوار ساکن معمولی دارد. این منطقه به لحاظ مرکزیت شهری از نظر تجاری، اداری، جمعیت و  14417و  باشدمیشهر 

 (. 4344را در خود جای داده است)آمارنامه مشهد،  ایاندازهترافیک بیش از 

 

 معرفی منطقه شش شهرداری مشهد -2-2-3
خدمت به اقشار  باهدفا )ع( کار خود را در جوار بارگاه ملکوتی امام رض 4362منطقه شش شهرداری مشهد در سال 

هکتار را به خود اختصاص داده  4022و محروم این منطقه آغاز کرد. . این منطقه در حال حاضر وسعتی معادل  درآمدکم

برای ارتقا سطح کمی و  ریزیبرنامهگانه است. این منطقه در راستای  43بین مناطق  42است و از لحاظ وسعت در رتبه 

ناحیه تقسیم شده است. منطقه طبق  1شهروندان و در راستای توجه به اصل رضایتمندی شهروندان به  کیفی به

و  باشدمیشهر  جمعیتدرصد از کل  4548نفر جمعیت دارد که این تعداد  203473در حدود  42سرشماری سال 

 .(zone6www.mashhad.ir)خانوار ساکن معمولی دارد 18281



                              
 

 

  

 
 

 

 مبانی نظری تحقیق-4

 نظریه توسعه پایدار -1-4
برای نخستین بار نام توسعه پایدار  4482است. در سال  زیستمحیطتوسعه پایدار در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و 

استراتژی حفظ منابع طبیعی این  بانامطبیعی آمد. این سازمان در گزارش خود  منابعدر گزارش سازمان جهانی حفاظت از 

. برای ترویج آیدمی همآنبرای طبیعت مضر نیست، بلکه به یاری  تنهانهکه توسعه  کاربردضعیتی به واژه را برای توصیف و

و مدیریت در سطوح جهانی، ملی و محلی و تحریک افکار عمومی و  ریزیبرنامهتوسعه پایدار و تثبیت آن در فرآیندهای 

 هایتوافقنامه، تصویب هاآنل گرفتند که نتیجه متخصصان در رابطه با توسعه پایدار رویدادهای جهانی متعددی شک

اجتماعی و  عدالتیبیعمل گوناگونی بوده است. در جوامع کنونی عواملی نظیر افزایش فقر و  هایبرنامهداوطلبانه و 

 شهروندان و مدیران شهری برای اداره و گیر گریبانرا  ایعدیدهاقتصادی، افزایش جمعیت، افزایش شهرنشینی، مشکالت 

های مدیریت شهرها نموده است. برای حل این مشکالت نظریات مختلفی در مورد توسعه ارائه شده است. با توجه به تالش

اکثر  موردقبولمفهومی که  عنوانبهاکنون توسعه پایدار اساسی آن، هم هایجنبهدر باب تعریف توسعه و تبیین  نظری

ه است. از طرفی شهر الکترونیک یکی از مفاهیم نوظهور است که با المللی و محققین است به وجود آمدنهادهای بین

 ویژهبهفناوری اطالعات و ارتباطات پدید آمده است و قابلیت حل بسیاری از مشکالت بغرنج و پیچیده زندگی  هایپیشرفت

کترونیک و توسعه پایدار (. تحقیقات نشان داده است بین شهر ال31: 4384شهرها را دارد)هادیلی و زینالی عظیم، در کالن

که نیازهای حال انسان را با توجه  ایتوسعهارتباط تنگاتنگی وجود دارد. با توجه به مفهوم توسعه پایدار که عبارت است از 

 (. 38به توانایی نسل آینده در دریافت نیازهایش مدنظر دارد)همان: 

 

 تعریف شهر الکترونیک-2-4
یک وجود دارد. به عبارت دیگر در شهرهای الکترونیک همه نیازهای شهروندان از طریق تعاریف متفاوتی برای شهر الکترون

شود. بنابراین شهر الکترونیک یک اصطالح نسبی است که خدمات توسط کامپیوتر ارائه یمی کامپیوتر فراهم هاشبکه

مات شهری مختلفی شامل تواند خدیماکبر جاللی شهر الکترونیک، شهری است که یعلشود؛ طبق تعریف دکتر یم

ساعت  21ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هارشتهخدمات شهرداری یا دولتی یا حتی خدمات بخش خصوصی در 

 & Tohidiیله استفاده از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات ارائه دهند)وسبهیفیت مناسب باکروز هفته  6و  روزشبانه

Jabbari,2242: 4427 همراه با توسعه (. شهر الکترونیکIT  ی اخیر توسعه پیدا کرد و وارد مباحث اقتصادی و هادههدر

ساعت  21و ارتباطات برای ارائه همزمان و مستقیم خدمات به شهروندان در  ITبه معنای استفاده از  درواقعاجتماعی شد. 

 (. Taghavi & Marufi,2242: 4باشد)یم روزشبانه

 

 ترونیکسازی شهر الکابعاد پیاده-3-4
که گرچه محققان بسیاری فاکتورهای مختلفی را  دهدیمبر روی دولت الکترونیک نشان  شدهانجامبررسی دقیق تحقیقات 

 سازییادهپدر  مؤثرابعاد  توانیم، در کل گذارندیم یرتأثکه بر روی اجرا و گسترش دولت الکترونیک  اندکردهشناسایی 

از سازمانی، اجتماعی، تکنولوژیکی،  اندعبارتکه  کرد یبندبخش تریکلشهر الکترونیک را تحت پنج موضوع 

 (.14-76: 4384)الهی و همکاران،بعالوه زمینه فردی (.Weerakkody et al, 2244: 484)سیاسی

 

 

 



                              
 

 

  

 
 

 

 بعد سازمانی-3-4-1
ررسی و انجام شود. ب ICTکه دولت الکترونیک باید تحت برنامه کالن  دهندیمدر این زمینه نشان  شدهانجامتحقیقات 

که همگی تحت یک استراتژی  دهدیممهم بوده و نشان  هابرنامهبنابراین هماهنگی استراتژی دولت الکترونیک با دیگر 

ICT  از: ساختار، توزیع قدرت،  اندعبارتکه  شودیم بخش یرز 6قرار دارند. به این ترتیب موضوعات سازمانی خود شامل

ی و آموزش سازمانفرهنگ خدمات، نیازهای آینده سازمانی، بندییتلواو، ISهماهنگی استراتژی 

 (.Weerakkody et al, 2244: 484)کارمندان

 

 بعد اجتماعی-3-4-2
محور، آگاهی، آموزش شهروندان، شکاف  –از: تمرکز شهروند  اندعبارتداریم که  بخش یرز 1در حوزه اجتماعی نیز 

مسئله در دولت الکترونیک این است که  ینترمهمکه  دهندیمدر این زمینه نشان  شدهانجامدیجیتالی. نتایج تحقیقات 

محور باشد و به نیازهای شهروندان توجه  –محور باشد بلکه باید شهروند  -محور و کار  -دولت الکترونیک نباید تجارت 

 شدهاشارهمختلف  یهاکانالز طریق وافری داشته باشد. همچنین در این حوزه به اهمیت بهبود خدمات دولت الکترونیک ا

الزم، آموزش و تربیت شهروندان برای غلبه بر برخی  هاییرساختزاست. که برای رسیدن به این مهم باید از طریق ارائه 

 دهد، عمل نمود)همان(.یر قرار میتأثتحت موانع همچون شکاف دیجیتالی که استفاده از دولت الکترونیک را 

 

 یکیبعد تکنولوژ-3-4-3
 ICTدولت الکترونیک و استراتژی  یهابرنامهکه عدم هماهنگی میان  دهندیمدر این زمینه نشان  شدهانجاممطالعات 

انداخته است در نظر گرفته  یرتأخپیشرفت ارائه خدمات الکترونیک را به  رسدیمفاکتور کلیدی که به نظر  عنوانبه معموالً

مرتبط  سازییکپارچهو مسئله  ICTاین زمینه استفاده صحیح از استانداردهای . یکی از مسائل بسیار مهم در شودیم

یک فاکتور اصلی  عنوانبه ITتوان گفت که استانداردهای می درواقعباشد. رو هستند میهای دولتی با آن روبهارگان باآنکه

. بعد اندشدهونیک عمومی شناسایی های مختلف در عرصه خدمات الکترتکنولوژی سازییکپارچهو  سازییادهپدر زمان 

امنیت و حریم خصوصی،  ،ITاز: استانداردهای  اندعبارتکه  باشدیم بخش یرز 1تکنولوژیکی نیز خود شامل 

 ل دولت الکترونیک و مسئله دسترسی)همان(.سیستم و پورتا سازییکپارچه

 

 بعد سیاسی-3-4-4
های یک فاکتور کلیدی در مورد پروژه عنوانبهین، تعهد و حمایت را در فضای تحقیقاتی دولت الکترونیک بسیاری از محقق

حمایت مالی برای تحقق و نیل به موفقیت  اندازهبهو همچنین این حقیقت را که تعهد سیاسی  اندشناختهدولت الکترونیک 

نوعی ابتکار  عنوانبهنیک های دولت الکتروویژه پروژه طوربهکنند.می ییدتأخدمات الکترونیک بخش عمومی مهم است را 

های اجرای پروژه وجودینبااها موفق باشند. رود که این برنامهو انتظار بسیاری از دولت می شوندیمدر بخش دولتی دیده 

IT دهد که باشند و همچنین شواهد تجربی حاصل از تحقیقات نشان میهای بزرگ میبزرگ در این بخش نیازمند سرمایه

های الکترونیک وجود دارند. در صورتی که مدارک کمی دال بر افزایش اتخاذ سرویس یافتهیشافزا عتسربهها هزینه

دولت الکترونیک را از  یریکارگبهاست تا عدم اطمینان در مورد  یازموردنکه رهبری قوی  انددادههمچنین تحقیقات نشان 

ه، رهبری و مسائل بودج ینتأماز : حمایت دولت،  اندعبارتکه  باشدیم بخش یرز 1بین ببرد. بعد سیاسی نیز شامل 

 حقوقی و قانونی)همان(.

 

 



                              
 

 

  

 
 

 

 بعد فردی-3-4-5
زیر  1شهر الکترونیک وجود دارد. زمینه فردی نیز به  سازییادهپهایی است که در فردی یکی دیگر از چالش هاییژگیو

 از : اندعبارتشود که بخش تقسیم می

زیر  1شهر الکترونیک وجود دارد. زمینه فردی نیز به  سازییادهپهایی است که در چالشفردی یکی دیگر از  هاییژگیو

و  دانش(، Park et al, 2224)مشابه هاییستمس یریکارگبهاز : تجربه قبلی افراد در  اندعبارتشود که بخش تقسیم می

و یروز  پذیریریسک، تمایل افراد به (4384آگاهی از وجود و نحوه استفاده از خدمات الکترونیک)بالوش و حکیمی، 

 هایسیستمدر افراد در کار با  ایرایانهاضطراب ، (Burton-Jones and Hubona, 2006خالقیت)

 (.Schwarzer, 4487مشابه)

 

 های پژوهش یافته-5

 آمار توصیفی-1-5
طالعه و مدیران شهر های مختلف شناختی شهروندان مناطق موردممنظور آشنایی با ویژگیاین پژوهش به در 

گردد. از میان مشهد )جنسیت، سن، تحصیالت، پست سازمانی، سابقه خدمت( اطالعاتی در این مورد ارائه می

نفر  32کنندگان به دفاتر پیشخوان مناطق یک و شش شهر مشهد و نفر از مراجعه 383پاسخگویان که شامل 

 0857نفر از منطقه یک که  406باشند، شهرداری مشهد میمدیران سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( و 

درصد  1256ها مرد و درصد آن 0453نفر از منطقه شش که  227ها زن و درصد آن 1451ها مرد و درصد آن

باشند. ازنظر سنی بیشترین درصد پاسخگویان، درصد زن می 0354درصد مرد و  1754ها زن و در بین مدیران آن

سال و در بین مدیران گروه سنی  40-20سال و در منطقه شش گروه سنی  20-30وه سنی در منطقه یک گر

شوند. ازنظر تحصیالت درصد باالیی از پاسخگویان، در منطقه یک دارای مدرک سال را شامل می 30-20

چنین اند. هملیسانس و در منطقه شش دارای مدرک دیپلم و در بین مدیران پاسخگو دارای مدرک لیسانس بوده

اند و بیشترین سابقه خدمت بین درصد کارشناس بوده 4358ازنظر پست سازمانی در بین مدیران پاسخگو حدود 

 باشد.درصد می 6052سال با  4-0مدیران 

 

 آمار استنباطی-2-5

 الکترونیک ازنظر شهروندان سازی شهرترین عوامل مؤثر در جهت پیادهبررسی مهم -2-5-1
مورد بررسی شهر مشهد و مدیران  مناطق یک و شششاره شد در این پژوهش سه جامعه شهروندان ا قبالًکه  طورهمان

 گیریاندازهباشد. بنابراین با توجه به اینکه مقیاس غیر نرمال می صورتبه هاآندر  هادادهقرار گرفته است که توزیع 

در جهت  مؤثرعوامل  ترینمهمرای تشخیص نیز همگن است، ب هاگروهحداقل در سطح سنجش تقریبی است و واریانس 

 الکترونیک در مناطق شهرداری یک و شش شهر مشهد از آزمون فریدمن که به آزمون تحلیل واریانس سازی شهرپیاده

. پس، آزمون هاستآن هایرتبهمیانگین  ازنظر. این آزمون، برای مقایسه چند گروه گردیددوطرفه معروف است استفاده 

، و همچنین مقایسه میانگین بندیرتبه( از طریق پارامتری نا هایداده)برای  دوطرفهتجزیه واریانس فریدمن برای 

 گونه که در این. همانشودمی( نتایج آزمون فریدمن مشاهده 4. در جدول )رودمیمختلف به کار  هایگروه بندیرتبه

درجه آزادی برای هر دو جامعه )شهروندان  2ی را با مقدار آماره مربع ک توانمی( آمده است Test Statisticsجدول )

برای  Sigآزمون  داریمعنیمنطقه یک و شهروندان منطقه شش شهر مشهد( در نظر گرفت. همچنین از آنجایی که سطح 



                              
 

 

  

 
 

 

ی و این مقادیر از مقدار آلفا باشدمی 25222و برای شهروندان منطقه شش برابر با  25238شهروندان منطقه یک برابر با 

سازی شهر جهت پیادهدر  مؤثرابعاد  ترینمهمتعیین ترتیب  ازنظرنتیجه گرفت که دو جامعه  توانمی باشندمیکمتر  2520

ابعاد  ایرتبهاست میانگین ارزیابی  مشاهدهقابل( Ranksکه در جدول ) طورهمان. باشندمیالکترونیک با یکدیگر متفاوت 

 مؤثربعد  ترینمهمباالترین امتیاز را داشته و بنابراین  2526که بعد اجتماعی با  دهدمیدر بین شهروندان منطقه یک نشان 

پائین ترین امتیاز را داشته و کمترین  4542است و بعد فردی با میانگین  شدهشناختهالکترونیک  سازی شهرجهت پیادهدر 

ابعاد در بین  ایرتبه و اما میانگین ارزیابیالکترونیک در این منطقه داشته است. سازی شهر جهت پیادهرا در  تأثیر

در  مؤثربعد  ترینمهمباالترین امتیاز را داشته و بنابراین  2548که بعد اجتماعی با  دهدمیشهروندان منطقه شش نشان 

 تأثیرن پائین ترین امتیاز را داشته و کمتری 4584است و بعد تکنولوژیکی با  شدهشناختهالکترونیک  سازی شهرجهت پیاده

 الکترونیک در این منطقه داشته است. سازی شهرجهت پیادهرا در 

 
 موردمطالعهشهروندان مناطق  ازنظرالکترونیک  سازی شهرپیادهدر  مؤثرابعاد  ترینمهم(. نتایج آزمون فریدمن، 1جدول )

 

 

 

 

 الکترونیک از نظر مدیران سازی شهرترین عوامل مؤثر در جهت پیادهبررسی مهم  -2-5-2
( آمده است Test Statisticsجدول ) گونه که در این. همانشودمی( نتایج آزمون فریدمن مشاهده 2در جدول )

رای جامعه مدیران در نظر گرفت. همچنین از آنجایی که سطح درجه آزادی ب 1مقدار آماره مربع کی را با  توانمی

 باشدمیکمتر  2520و چون این مقدار از مقدار  آلفای  باشدمی  25224برای مدیران برابر با  Sigآزمون  داریمعنی

 طورهمان. شندبامیالکترونیک با یکدیگر متفاوت  سازی شهرجهت پیادهدر  مؤثرابعاد  ترینمهمنتیجه گرفت که  توانمی

که بعد اجتماعی با  دهدمیابعاد در بین مدیران نشان  ایرتبه( قابل مشاهده است میانگین ارزیابی Ranksکه در جدول )

الکترونیک شناخته شده است و پس  سازی شهرجهت پیادهدر  مؤثربعد  ترینمهمباالترین امتیاز را داشته و بنابراین  3576

بعد سازمانی و سیاسی به ترتیب با  نهایتاًو  3522و سپس بعد تکنولوژی با امتیاز  3537گین از آن بعد فردی با میان

 سازی شهرجهت پیادهرا در  تأثیربه ترتیب پائین ترین امتیازات را داشته و کمترین میزان  2531و  2514امتیازهای 

 . اندداشتهالکترونیک 

 

 

 

 

 

 

 

 منطقه

Ranks Test Statisticsa 

 N Chi-Square Df Sig  نیکالکترو سازی شهرپیادهدر  مؤثرمیانگین ابعاد 

 

1 

یر بعد اجتماعیتأثمیزان   2002  

152 

 

108.5 

 

2 

 

یکییر بعد تکنولوژتأثمیزان  00038  2001 

یر بعد فردیتأثمیزان   10.2 

 

6 

یر بعد اجتماعیتأثمیزان   2018  

226 

 

150252 

 

2 

 

یکییر بعد تکنولوژتأثمیزان  00000  1081 

یر بعد فردیتأثن میزا  2001 



                              
 

 

  

 
 

 

 الکترونیک از نظر مدیران سازی شهرپیادهدر  مؤثرابعاد  ترینمهم(. نتایج آزمون فریدمن، 2جدول )

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 گیرینتیجه-6
سازی مفهوم شهر الکترونیک در مناطق یک و شش شهر مشهد بندی عوامل مؤثر در پیادهدر این تحقیق به اولویت

ترین شهروندان مناطق یک و شش و مدیران شهر مشهد( مهمدهد که از نظر هر سه گروه )پرداخته شد. نتایج نشان می

امتیاز برای  2548امتیاز برای شهروندان منطقه یک، و  2526سازی شهر الکترونیک بعد اجتماعی با عامل در جهت پیاده

امل در ترین عباشد و پس از آن از نظر شهروندان منطقه یک مهمامتیاز برای مدیران می 3576شهروندان منطقه شش و 

باشد. از طرف دیگر  از نظر شهروندان منطقه شش امتیاز می 2524سازی شهر الکترونیک بعد تکنولوژیکی با جهت پیاده

باشد. این در حالی امتیاز می 2524سازی شهر الکترونیک بعد فردی با ترین عامل در جهت پیادهپس از بعد اجتماعی، مهم

سازی شهر الکترونیک بعد فردی با ترین عامل در جهت پیادهاز بعد اجتماعی، مهماست که از نظر مدیران شهر مشهد پس 

 2531باشد. همچنین مدیران معتقدند که بعد سیاسی با امتیاز می 3522و پس از آن بعد تکنولوژیکی با امتیاز  3537امتیاز 

 سازی شهر الکترونیک داشته است.کمترین میزان تأثیر را در جهت پیاده

 

 پیشنهادات-1-6
الکترونیک مناطق شهرداری یک  سازی شهریادهپدر  مؤثردر ادامه جهت بهتر شدن و همچنین بهبود وضعیت عوامل 

 از: اندعبارتشد که در ارائه خدمات الکترونیک ارائه  مؤثرتوجه به هریک از ابعاد و شش شهر مشهد پیشنهاداتی با 

 
  بعد سازمانی 

 ر ساختار سازمانی و تبدیل آن به ساختاری منعطفایجاد تغییر و تحوالت الزم د 

 های آموزشی برای مدیران و کارکنان در جهت تسهیل ارائه موفق خدمات الکترونیکبرگزاری کالس 

 های در سازمان شدهارائههای مشخص جهت توسعه افزایش کیفیت خدمات الکترونیک ریزیداشتن برنامه

 شهری

 های نو در سازمان جهت ارائه دی کارکنان و در نظر گرفتن پاداش برای ایدههای فربها دادن به بروز خالقیت

 خدم الکترونیک

 

Ranks Test Statisticsa 

 N Chi-Square Df Sig  الکترونیک سازی شهر پیادهدر  مؤثرمیانگین ابعاد 

یر بعد سازمانی تأثمیزان   20.1  

 

32 

 

 

1.0083 

 

 

. 

 

 

.001 

یر بعد اجتماعی تأثمیزان   3062 

یکنولوژیکیر بعد تتأثمیزان   3022 

یر بعد سیاسیتأثمیزان   203. 

یر بعد فردیتأثمیزان   3036 



                              
 

 

  

 
 

 

 
 

  بعد اجتماعی 

  تعدیل و کاهش شکاف دیجیتالی بین شهروندان 

 آشنایی بیشتر شهروندان با مفاهیم فناوری اطالعات منظوربههای آموزش شهروند الکترونیک برگزاری دوره 

 ارکت بیشتر در امور شهری جهت ترغیب آنان در استفاده از خدمات الکترونیک تشویق شهروندان به مش

  شدهارائه

 های وب جهت سهولت در ارائه خدمات متمرکز بر نیاز شهروندانارتقا کیفیت سیستم 

 

 بعد تکنولوژیکی 

 های مؤثر تکنولوژی اطالعات و ارتباطاتایجاد امکانات برای زیرساخت 

 های اینترنتی و حفظ حریم خصوصی شهروندان توسط سازمانهاتضمین امنیت در شبکه 

 هاسازی سیستمهای شهری و نهادهای اجرایی در جهت یکپارچههمکاری و ارتباط قوی سازمان 

 سازی افزایش میزان پیادهISMS  

 

 بعد سیاسی 

 های عمومیهای بین بخشی در حوزهافزایش انسجام الزم در همکاری 

 افی و تأمین مالی جهت سرعت بخشیدن به فرآیند ارائه خدمات الکترونیکفراهم کردن اعتبارات ک 

 الکترونیک صورتبههای قانونی در راستای ارائه خدمات ها و چارچوباتخاذ سیاست 

 های مالی حمایت از سوی مقامات باالی دولتی جهت تأمین حمایت 

 

  بعد فردی 

 از رایانه  تشویق هر چه بیشتر شهروندان جهت آشنایی و استفاده 

 آموزش شهروندان از نحوه استفاده خدمات الکترونیک 

  تبلیغاتی یهاکاتالوگآگاه کردن شهروندان از خدمات شهر الکترونیک از طریق بروشورها و 

 ارتقا و پشتیبانی از کاربران جهت کاهش اضطراب افراد هنگام مواجهه با رایانه جهت انجام امور روزمره 
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