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 چکیده
سترسی و بهبود ارائه خدمات به شهروندان و افزایش شهر الکترونیک شهری است که بر افزایش د

های دولتی باکیفیت و ضریب ایمنی باال و با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات تاکید وری سازمانبهره

در جهت ارائه خدمات الکترونیک در مناطق یک و  مؤثرعوامل  تحلیل و اولویت بندیدارد. هدف از این مقاله 

نفر از شهروندان  383این مقاله از نوع پیمایشی بوده  و جامعه آماری آن  شامل  باشد.یمشش شهر مشهد 

ی است که انامهپرسشیری گاندازهباشد. ابزار نفر از مدیران شهری شهر مشهد می 33مناطق یک و شش و 

 1ه(، سیاسی)شامل گوی 5گویه(، تکنولوژیکی)شامل  5گویه(، اجتماعی)شامل 71دارای پنج بعد سازمانی)شامل 

ای( باشد که بر اساس طیف لیکرت )پنج گزینهیمگویه  38گویه( و به طور کلی  4گویه( و فردی)شامل 

( انجام Friedman Testوتحلیل اطالعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی )یهتجزشده است. طراحی

یت گویه های عوامل موثر در جهت ارائه دهد که ترتیب اولویمنتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان . گردید

خدمات الکترونیک از نظر هر سه گروه شهروندان منطقه یک، شهروندان منطقه شش و جامعه مدیران با 

یکدیگر متفاوت هست، با این وجود شهروندان منطقه یک و جامعه مدیران شهری شهر مشهد در مورد ترتیب 

  یکی نظرات یکسانی دارند.های ابعاد اجتماعی و تکنولوژاولویت گویه
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 مقدمه .1

در کنفرانسی در مورد شهرهای دیجیتال مطرح شد. این  7994هر الکترونیک در سال اصطالح ش

 Zeynali Azim etم اجرا شد)در برخی از شهرهای اروپا مانند هلسینکی و آمستردا 7991برنامه در سال 

al, 3173: 1175 .یگر در شهرهای دعبارتبه(. تعاریف متفاوتی برای شهر الکترونیک وجود دارد

 Angelopoulos et al)شود. یمی کامپیوتر فراهم هاشبکهالکترونیک همه نیازهای شهروندان از طریق 

ت که در آن خدمات توسط کامپیوتر ارائه بنابراین شهر الکترونیک یک اصطالح نسبی اس (.591 :3171,

تواند خدمات شهری یماکبر جاللی شهر الکترونیک، شهری است که یعلشود؛ طبق تعریف دکتر یم

ی اقتصادی، هارشتهمختلفی شامل خدمات شهرداری یا دولتی یا حتی خدمات بخش خصوصی در 

یله استفاده از وسبهفیت مناسب یباکروز هفته  1و  روزشبانهساعت  34اجتماعی و فرهنگی در 

(. همچنین بررسی دقیق Tohidi & Jabbari,3171: 7711تکنولوژی اطالعات و ارتباطات ارائه دهند)

دهد که گرچه محققان بسیاری فاکتورهای یمبر روی دولت الکترونیک نشان  شدهانجامتحقیقات 

گذارند، در کل یمیر تأثالکترونیک که بر روی اجرا و گسترش دولت  اندکردهمختلفی را شناسایی 

ی کرد که بندبخشتر یکلسازی شهر الکترونیک را تحت پنج موضوع یادهپدر  مؤثرتوان ابعاد یم

(. بعالوه زمینه Weerakkody et al, 3177: 787از سازمانی، اجتماعی، تکنولوژیکی، سیاسی) اندعبارت

 (.47-11: 7389فردی)الهی و همکاران،

( 7391صد هزار نفر )سرشماری نفوس و مسکن هفتصد بر دو میلیون و ا جمعیت بالغشهر مشهد ب

میلیون  35ین طبق برآوردها، سالیانه بیش ازهمچنشود. ایران بعد از تهران محسوب میشهر دومین کالن

برای زیارت حرم مطهر حضرت ( 7393)آمارنامه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد، زائر 

منطقه  73شوند. شهرداری مشهد دارای های دیدنی مشهد به این شهر وارد می)ع( و مکانرضا 

زائرین و مجاورین رسانی به همراه منطقه ثامن )محدوده حرم مطهر( به خدمتباشد که به شهرداری می

 تالش برای ایجاد و گسترش .(7397)مدیریت آمار و تحلیل اطالعات شهرداری مشهد، باشدمشغول می

 83شهر الکترونیک مشهد با تدوین سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد با محوریت شهرداری در سال 

توسط پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران  85روزرسانی این سند در سال و تکمیل به

شهد ایجاد مآغاز گردید. این سند باهدف بهبود و ارتقا وضع موجود فناوری اطالعات و ارتباطات شهر 

سازی توسعه فناوری اطالعات و ها و درنهایت یکپارچهبین شهروندان و سازمان زمینه تعامل اطالعاتی

های اجرایی در جهت توسعه شده است. این سند تا حد ممکن تمام فعالیت ارتباطات شهر مشهد تهیه



 

 

های اجرایی جلوگیری گاهکند و از موازی کاری و تضاد بین دستدهی میهای خدماتی را جهتفناوری

 (.7385کند)سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد، می

در جهت ارائه خدمات الکترونیک  مؤثربندی عوامل یتاولوتحلیل و حاضر هدف از انجام تحقیق 

باشد. یمند، ردر مناطق شهرداری یک و شش شهر مشهد که به ترتیب برخوردار و کمتر برخوردا

شهری شهر مشهد  و مدیران موردمطالعهدارد تا به مقایسه نظر شهروندان مناطق  همچنین این مقاله سعی

 بپردازد.در جهت عوامل موثر در ارائه خدمات الکترونیک 

 پاسخ داده شود : سؤالشود به این یمدر این تحقیق سعی 

هر بندی عوامل مؤثر در جهت ارائه خدمات الکترونیک در مناطق یک و شش شاولویتتحلیل و -7

 مشهد چگونه می باشد؟
 

 پیشینه تحقیق-2

های اجرا و ای تحت عنوان بررسی پیچیدگی(که به بررسی مقاله3173و همکاران ) 3شفیع ال شفیع

توسعه در قطر پرداختند که در این مقاله با اتخاذ استراتژی گسترش دولت الکترونیک در یک کشور درحال

ای از گسترش دولت الکترونیک قرار ای که در مرحله پیشرفتههتوسعتحقیق تجربی، که بر کشورهای درحال

پردازد. وراکودی و های گسترش و اجرای دولت الکترونیک میکند و به درک چالشندارند تأکید می

های سازی سیستماند که یکپارچه( ازنظر نظری و تئوریک با تحقیقات گذشته نشان داده3177) 4همکاران

باشند. در های اصلی ارائه خدمات دولت الکترونیک کامالً کاربردی میی از چالشااطالعاتی و پروسه

به  -های سوئدمطالعه در شهرداری -های محلیتحقیقی تحت عنوان خدمات دولت الکترونیک در دولت

های سوئد پرداخته شد. اطالعات موردنیاز بررسی و تحلیل انتقادی توسعه خدمات الکترونیک در شهرداری

آوری، مقایسه و شهرداری جمع 34باره خدمات دولت الکترونیک محلی در سوئد از طریق مصاحبه با در

سازی خدمات الکترونیک در مراحل ابتدایی خود ارزیابی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه و پیاده

پریویتالی و  (.Lofstedt, 3111اند)قرار دارند و فقط تعداد کمی از خدمات الکترونیک به مرحله اجرا رسیده

های کوچک ایتالیا انجام دادند. کارگیری دولت الکترونیک در شهرداری( پژوهشی با عنوان به3119)5بوف

سازی دولت الکترونیک های کوچک با چندین مانع برای پیادهنتایج این پژوهش نشان داد که شهرداری

ها و خدمات فناوری اطالعات راجع به فقدان زیرساخت ترین این موانع شامل دالیل فنیروبرو هستند؛ مهم
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کفایت انداز استراتژیک درباره نیازهای اطالعاتی و عدمو برخی دالیل مدیریتی در ارتباط با فقدان چشم

اند ای به این نتیجه رسیده( طی مقاله7381محمدی) باشد. رهنورد وهای موردنیاز میها و شایستگیمهارت

ی تحقق دولت الکترونیکی قرار دارند اما های دولتی در مراحل اولیهموسسه ها ورتخانهکه درمجموع وزا

نامه خود به بررسی ( در پایان7393کند. قاسمی )تحقق دولت الکترونیکی از یک الگوی خطی پیروی نمی

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

اجتماعی مطرح در پذیرش  سازمانی و ای به تبیین نقش متغیرهای فردی و( در مقاله7389الهی و همکاران)

ها و در دسترس بودن دهد که فراهم بودن زیرساختفناوری پرداختند که نتایج حاصل از آن نشان می

( 7393پور و همکاران)ت. اسماعیلایران اس پذیرش دولت الکترونیک در ترین عوامل مؤثر برخدمات مهم

های توسعه مشارکت شهروندی الکترونیک با تأکید بر بررسی مفاهیم و ویژگی ای به تحلیل وطی مقاله

آمده حاکی از آن است که راهکارهایی چون  جذاب سازی دستاند که نتایج بهشهرهای ایران پرداختهکالن

اندازی دهی  الکترونیکی برای شهروندان، راهشرایط رأی ها، ایجادسایت شهرداریروز سازی وبو به

سازی های عمومی جهت نحوه استفاده از ابزارهای الکترونیکی، یکسانهای مجازی گفتگو، آموزشاتاق

وضعیت استفاده از اینترنت در بین شهروندان، افزایش انگیزه در بین شهروندان در جهت مشارکت 

تواند تأثیر ها میوی متخصص آشنا به فناوری اطالعات در شهرداریجذب نیر شهروندی الکترونیک و

بسزایی در گسترش مشارکت شهروندی الکترونیک داشته باشد. در پژوهشی که به بررسی موانع استقرار 

های دولتی ایران پرداخته است، موانع استقرار در شش طبقه موانع مدیریتی، دولت الکترونیک در سازمان

بندی و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که ، انسانی، مالی و محیطی دستهسازمانی، فنی

های دولتی ایران عنوان موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمانجز عوامل مالی و فنی و سایر عوامل بهبه

های فناوری اطالعات در سازمان ترین موانع تأثیرگذار بر استفاده ازباشند و عوامل محیطی از مهممطرح می

دولتی ایران است و به دنبال آن موانع سازمانی و مدیرتی در درجه بعدی قرار دارند)کاظمی و همکاران، 

7381.) 
 

 روش تحقیق -3

این تحقیق از نوع تحقیق کاربردی است زیرا  .پیمایشی است –تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی 

و روش آماری متناسب با  SPSSافزار ین صورت است که با استفاده از نرمروش انجام این تحقیق به ا

های ( به تحلیل نظرات شهروندان و مدیران برای بررسی تفاوتهادادهجامعه تحقیق)نرمال یا غیرنرمال بودن 

میان از  نامهپرسشبا یری گاندازهشده است. ابزار موجود در مناطق یک و شش شهر مشهد پرداخته



 

 

 نفر از شهروندان 383به این صورت که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  ،و مدیران شهری وندانشهر

نفر از مدیران، مسئوالن و  33و طبق جدول مورگان  (نفر در منطقه شش 331نفر در منطقه یک و  751)

 ع گردیده است.تهیه و توزیبه عنوان حجم نمونه انتخاب شدند،  کارکنان شهرداری مناطق مورد مطالعه

نامه اولیه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت همچنین به منظور سنجش روایی این پژوهش، پرسش

ها و برطرف کردن اشکاالت و با توجه به امتیازات داده شده به ها بعد از مطالعه با اعمال نظر در سوالکه آن

مربوط را تایید کردند. در این پژوهش همچنین نامه شای لیکرت، پرسگزینه 5هر سوال و بر اساس شاخص 

گیری آلفای کرونباخ در محیط نامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهپایایی )تعیین اعتماد( پرسش

spss نامه مدیران برابر و پرسش 154/1نامه شهروندان برابر انجام گردید، که در این پژوهش پایایی پرسش

 باشد.می 935/1

 پژوهش موردمحدوده  -2-3

، در سده اخیر از رشد جمعیت باالیی برخوردار شهر بزرگ ایرانشهر مشهد به عنوان دومین کالنکالن

نفر و با مساحت  3111358، شهر مشهد با جمعیت 7391بوده است. بر اساس آخرین سرشماری سال 

شهر کشور است)اصفهانی و دومین کالنمحله،  754ناحیه و  43منطقه،  73هکتار دارای  388811

باشد. مناطق مورد مطالعه در این پژوهش مناطق یک و شش شهرداری شهر مشهد می (.43:7393دیگران،

بهتر خدمات شهرداری به شهروندان و در راستای ارائه هر چه 7313منطقه یک شهرداری مشهد در سال 

نفر جمعیت دارد که این تعداد  711714در حدود  91منطقه تأسیس شد. این منطقه طبق سرشماری سال 

خانوار ساکن معمولی دارد. این منطقه به لحاظ مرکزیت  49941باشد و درصد از کل جمعیت شهر می 1831

ای را در خود جای داده است)آمارنامه مشهد، شهری از نظر تجاری، اداری، جمعیت و ترافیک بیش از اندازه

در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( کار خود  7311رداری مشهد در سال منطقه شش شههمچنین  (.7397

درآمد و محروم این منطقه آغاز کرد. این منطقه در حال حاضر وسعتی معادل را باهدف خدمت به اقشار کم

گانه است. این  73بین مناطق  71هکتار را به خود اختصاص داده است و از لحاظ وسعت در رتبه  7511

ریزی برای ارتقا سطح کمی و کیفی به شهروندان و در راستای توجه به اصل در راستای برنامهمنطقه 

نفر  353913در حدود  91ناحیه تقسیم شده است. منطقه طبق سرشماری سال  4رضایتمندی شهروندان به 

ی خانوار ساکن معمول 48384باشد و درصد از کل جمعیت شهر می 9878جمعیت دارد که این تعداد 

 .(zone1www.mashhad.irدارد)
 

 



 

 

 

 
 گانه شهر مشهد و مناطق مورد مطالعه13مناطق  -1شکل 

 

 

 مبانی نظری تحقیق-4

 شهر الکترونیک -2-4

تعاریف متفاوتی برای شهر الکترونیک وجود دارد. به عبارت دیگر در شهرهای الکترونیک همه نیازهای 

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

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

تواند خدمات شهری مختلفی شامل خدمات شهرداری یا دولتی یا حتی خدمات بخش خصوصی در یم

یله وسبهیفیت مناسب باکروز هفته  1و  روزشبانهساعت  34گی در ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنهارشته

(. شهر الکترونیک Tohidi & Jabbari,3171: 7711استفاده از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات ارائه دهند)

به  درواقعی اخیر توسعه پیدا کرد و وارد مباحث اقتصادی و اجتماعی شد. هادههدر  ITهمراه با توسعه 

 روزشبانهساعت  34و ارتباطات برای ارائه همزمان و مستقیم خدمات به شهروندان در  ITتفاده از معنای اس

 (. Taghavi & Marufi,3171: 9باشد)یم
 

 



 

 

 سازی شهر الکترونیکابعاد پیاده-3-4

دهد که گرچه محققان بسیاری یمبر روی دولت الکترونیک نشان  شدهانجامبررسی دقیق تحقیقات 

گذارند، در یمیر تأثکه بر روی اجرا و گسترش دولت الکترونیک  اندکردهمختلفی را شناسایی  فاکتورهای

ی کرد که بندبخشتر یکلسازی شهر الکترونیک را تحت پنج موضوع یادهپدر  مؤثرتوان ابعاد یمکل 

عالوه زمینه (. بWeerakkody et al, 3177: 787از سازمانی، اجتماعی، تکنولوژیکی، سیاسی) اندعبارت

 (.47-11: 7389فردی)الهی و همکاران،

 بعد سازمانی-3-4-1

 ICTدهند که دولت الکترونیک باید تحت برنامه کالن یمدر این زمینه نشان  شدهانجامتحقیقات 

مهم بوده و نشان  هابرنامهبررسی و انجام شود. بنابراین هماهنگی استراتژی دولت الکترونیک با دیگر 

ترین توان گفت به صورت کلی مهمقرار دارند. به این ترتیب می ICTمگی تحت یک استراتژی دهد که هیم

های اطالعاتی، های بعد سازمانی عبارتند از: ساختار، توزیع قدرت، تنظیم استراتژی سیستمگویه

 ,Weerakkody et alی و آموزش کارمندان)سازمانفرهنگبندی خدمات، نیازهای آینده سازمانی، یتاولو

3177: 787.) 

 بعد اجتماعی-3-4-2

از:  اندعبارتانتخاب شده  هایترین گویهتوان گفت به صورت کلی مهمدر حوزه اجتماعی نیز  می

در این  شدهانجاممحور، آگاهی، آموزش شهروندان، شکاف دیجیتالی. نتایج تحقیقات  –تمرکز شهروند 

 -ت الکترونیک این است که دولت الکترونیک نباید تجارت ین مسئله در دولترمهمدهند که یمزمینه نشان 

محور باشد و به نیازهای شهروندان توجه وافری داشته  –محور باشد بلکه باید شهروند  -محور و کار 

 اشارهی مختلف هاکانالباشد. همچنین در این حوزه به اهمیت بهبود خدمات دولت الکترونیک از طریق 

های الزم، آموزش و تربیت شهروندان یرساختزن به این مهم باید از طریق ارائه است. که برای رسید شده

یر قرار تأثبرای غلبه بر برخی موانع همچون شکاف دیجیتالی که استفاده از دولت الکترونیک را تحت 

 دهد، عمل نمود)همان(.می
 

 بعد تکنولوژیکی-3-4-3

ی دولت الکترونیک و هابرنامهعدم هماهنگی میان  دهند کهیمدر این زمینه نشان  شدهانجاممطالعات 

رسد پیشرفت ارائه خدمات الکترونیک را به یمفاکتور کلیدی که به نظر  عنوانبه معموالً ICTاستراتژی 

شود. یکی از مسائل بسیار مهم در این زمینه استفاده صحیح از یمیر انداخته است در نظر گرفته تأخ



 

 

باشد. رو هستند میهای دولتی با آن روبهارگان باآنکهسازی مرتبط یکپارچه و مسئله ICTاستانداردهای 

سازی سازی و یکپارچهیادهپیک فاکتور اصلی در زمان  عنوانبه ITتوان گفت که استانداردهای می درواقع

فت توان گ. به این ترتیب میاندشدههای مختلف در عرصه خدمات الکترونیک عمومی شناسایی تکنولوژی

امنیت و حریم خصوصی،  ،ITهای بعد تکنولوژیکی عبارتند از: استانداردهای ترین گویهبه صورت کلی مهم

 سازی سیستم و پورتال دولت الکترونیک و مسئله دسترسی)همان(.یکپارچه

 بعد سیاسی-3-4-4

فاکتور کلیدی یک  عنوانبهدر فضای تحقیقاتی دولت الکترونیک بسیاری از محققین، تعهد و حمایت را 

حمایت  اندازهبهو همچنین این حقیقت را که تعهد سیاسی  اندشناختههای دولت الکترونیک در مورد پروژه

ویژه  طوربهکنند.یید میتأمالی برای تحقق و نیل به موفقیت خدمات الکترونیک بخش عمومی مهم است را 

شوند و انتظار بسیاری از دولت یمدولتی دیده نوعی ابتکار در بخش  عنوانبههای دولت الکترونیک پروژه

های بزرگ در این بخش نیازمند سرمایه ITهای وجود اجرای پروژهینبااها موفق باشند. رود که این برنامهمی

 سرعتبهها دهد که هزینهباشند و همچنین شواهد تجربی حاصل از تحقیقات نشان میبزرگ می

های الکترونیک وجود دارند. همچنین ک کمی دال بر افزایش اتخاذ سرویسیافته در صورتی که مداریشافزا

یری دولت الکترونیک کارگبهیاز است تا عدم اطمینان در مورد موردنکه رهبری قوی  انددادهتحقیقات نشان 

های بعد سیاسی عبارتند از: ترین گویهتوان گفت به صورت کلی مهمرا از بین ببرد. به این ترتیب می

 ین بودجه، رهبری و مسائل حقوقی و قانونی)همان(.تأممایت دولت، ح

 بعد فردی-3-4-5

توان سازی شهر الکترونیک وجود دارد. مییادهپهایی است که در های فردی یکی دیگر از چالشیژگیو

یری گکاربهاز : تجربه قبلی افراد در  اندعبارتهای زمینه فردی نیز ترین گویهگفت به صورت کلی مهم

(، دانش و آگاهی از وجود و نحوه استفاده از خدمات الکترونیک)بالوش Park et al, 3119های مشابه)یستمس

، (Burton-Jones and Hubona, 3111پذیری و یروز خالقیت)(، تمایل افراد به ریسک7389و حکیمی، 

 (.Schwarzer, 7981های مشابه)ای در افراد در کار با سیستماضطراب رایانه

 خدمات الکترونیک -4-4

شوند، ولی اصوالً غیر قابل لمس، زود ها یا فوایدی هستند که به بازار عرضه میخدمات، فعالیت

(. خدمات نوعی فعالیت اقتصادی است که با 7381مصرف و زایل شدنی برای مشتری هستند )رشیدی، 

های خاص برای ها و زماناز او در مکان پیامد ایجاد تغییر مورد نظر در دریافت کننده خدمت یا به نیابت

توان (. خدمات الکترونیک را می7391نمایند )نیکخواه، کنند و منافعی را مهیا میمشتریان ایجاد ارزش می



 

 

( اظهار نمودند 3111(. زیتامل و همکاران )3113نقش خدمات در فضای سایبری تعریف نمود )سانتوس، 

ستند که از طریق اینترنت ارائه شده است. هدف اصلی تحقق دولت که خدمات الکترونیک، خدمات وبی ه

الکترونیک، ارائه خدمات مؤثر و کارآمد به شهروندان با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات است، به 

ای که دولت بتواند بیشتر و بهتر پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد. دولت الکترونیک، عالوه بر گونه

 (.34: 7385تواند شرایط ارائه برخی خدمات را فراهم آورد)شمس، می، میخدمات عمو

 های پژوهش یافته-5

 آمار توصیفی-1-5

های مختلف شناختی شهروندان مناطق موردمطالعه و مدیران منظور آشنایی با ویژگیاین پژوهش بهدر 

گردد. ر این مورد ارائه میشهر مشهد )جنسیت، سن، تحصیالت، پست سازمانی، سابقه خدمت( اطالعاتی د

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

نفر از منطقه  751باشند، نفر مدیران سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( و شهرداری مشهد می 33

ها مرد و درصد آن 5983نفر از منطقه شش که  331ها زن و درصد آن 4784ها مرد و درصد آن 5881یک که 

باشند. ازنظر سنی بیشترین درصد زن می 5387درصد مرد و  4189ها زن و در بین مدیران درصد آن 4181

سال و در  75-35سال و در منطقه شش گروه سنی  35-35درصد پاسخگویان، در منطقه یک گروه سنی 

شوند. ازنظر تحصیالت درصد باالیی از پاسخگویان، در سال را شامل می 35-35بین مدیران گروه سنی 

منطقه یک دارای مدرک لیسانس و در منطقه شش دارای مدرک دیپلم و در بین مدیران پاسخگو دارای 

درصد کارشناس  9388اند. همچنین ازنظر پست سازمانی در بین مدیران پاسخگو حدود مدرک لیسانس بوده

 باشد.درصد می 1581سال با  7-5شترین سابقه خدمت بین مدیران اند و بیبوده
 

 آمار استنباطی-2-5

 الکترونیک از نظر شهروندان  های عوامل موثر در ارائه خدماتبررسی ترتیب اولویت گویه -2-5-1

طور که قبالً اشاره شد در این پژوهش سه جامعه شهروندان مناطق یک و شش و مدیران شهر همان

باشد. بنابراین با توجه صورت غیر نرمال میها بهها در آنمورد بررسی قرار گرفته است که توزیع دادهمشهد 

ها نیز همگن است، برای گیری حداقل در سطح سنجش تقریبی است و واریانس گروهبه اینکه مقیاس اندازه

ات الکترونیک در مناطق شهرداری یک و شش های عوامل موثر در ارائه خدمبررسی ترتیب اولویت گویه

شهر مشهد از آزمون فریدمن که به آزمون تحلیل واریانس دوطرفه معروف است استفاده گردید. این آزمون، 

هاست. پس، آزمون فریدمن برای تجزیه واریانس دوطرفه های آنبرای مقایسه چند گروه ازنظر میانگین رتبه



 

 

های مختلف به بندی گروهبندی، و همچنین مقایسه میانگین رتبهاز طریق رتبهپارامتری(  های نا)برای داده

 Testجدول ) گونه که در اینشود. همان( نتایج آزمون فریدمن مشاهده می7رود. در جدول )کار می

Statisticsیکی درجه آزادی برای ابعاد اجتماعی و تکنولوژ 4مقدار آماره مربع کی را با  توانیم ( آمده است

درجه آزادی برای بعد فردی در دو جامعه )شهروندان منطقه یک و شهروندان منطقه شش شهر مشهد(  3و 

برای شهروندان منطقه  Sigی آزمون داریمعنبه صورت یکسان در نظر گرفت. همچنین از آنجایی که سطح 

و برای  18148ی برابر با و در بعد فرد 18113بعد تکنولوژیکی  در و 18133یک در بعد اجتماعی برابر با 

و در بعد فردی برابر  18111و در بعد تکنولوژیکی  18113شهروندان منطقه شش در بعد اجتماعی برابر با 

نتیجه گرفت که  توانیم، بنابراین باشندیمکمتر  1815و تمامی این مقادیر از مقدار آلفای  باشدیم 18111با 

. باشندیمدر ارائه خدمات الکترونیک با یکدیگر متفاوت  مؤثرهای گویه  نیترمهمدو جامعه از نظر تعیین 

ی ابعاد در بین شهروندان منطقه ارتبه( قابل مشاهده است میانگین ارزیابی Ranksکه در جدول ) طورهمان

یعنی آموزش شهروندان  3که از نظر شهروندان منطقه یک در بعد اجتماعی گویه شماره  دهدیمیک نشان 

بیشترین اولویت  3878کار با اینترنت و کامپیوتر، در جهت افزایش استفاده از خدمات الکترونیک با  در زمینه

 3818ی شهروندان با هاخواستهیعنی متناسب بودن نوع ارائه خدمات الکترونیک با نیازها و  7و گویه شماره 

 مؤثری هارساختیزجود یعنی و 5کمترین اولویت را داشته است و در بعد تکنولوژیکی گویه شماره 

یعنی وجود امکانات برای ایجاد  7بیشترین اولویت و گویه شماره  3833تکنولوژی اطالعات و ارتباطات با 

کمترین اولویت را داشته است و همچنین  3815ی فنی الزم جهت ارائه خدمات الکترونیک با هارساختیز

ه استفاده از خدمات الکترونیکی در میان شهروندان یعنی دانش و آگاهی از نحو 3در بعد فردی گویه شماره 

ی کامپیوتری با هاستمیسی در افراد در کار با اانهیرایعنی اضطراب  4بیشترین اولویت و گویه شماره  3818با 

ی ابعاد در بین ارتبهکمترین اولویت را ارائه خدمات الکترونیک داشته است. همچنین میانگین ارزیابی  3847

یعنی  7که از نظر شهروندان منطقه شش در بعد اجتماعی گویه شماره  دهدیممنطقه شش نشان  شهروندان

بیشترین اولویت و  3835ی شهروندان با هاخواستهمتناسب بودن نوع ارائه خدمات الکترونیک با نیازها و 

زایش استفاده از یعنی آموزش شهروندان در زمینه کار با اینترنت و کامپیوتر، در جهت اف 3گویه شماره 

گفت که گویه  توانیمتکنولوژیکی  بعدکمترین اولویت را داشته است و در  3885خدمات الکترونیک با 

اولویت و  نیشتریب 3851ی اینترنتی و حفظ حریم خصوصی با هاشبکهیعنی تضمین امنیت در  3شماره 

ا داشته است. همچنین در بعد فردی کمترین میزان اولویت ر ISMSی سازادهیپیعنی میزان  3گویه شماره 

بیشترین  3819ی کامپیوتری با هاشبکهیعنی تجربه قبلی شهروندان در استفاده از رایانه و  7گویه شماره 

کمترین اولویت را  3835خالقیت با ی و بروز ریپذسکیریعنی تمایل شهروندان به  3اولویت و گویه شماره 



 

 

ت.الزم به ذکر است که برای مشاهده ترتیب اولویت سایر گویه ها در ارائه خدمات الکترونیک داشته اس

 ( مراجعه کنید.7به جدول شماره ) دیتوانیم
ترتیب اولویت گویه های هر بعد در ارائه خدمات الکترونیک از نظر شهروندان مناطق (. نتایج آزمون فریدمن، 1جدول )

 یک و شش شهر مشهد
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 بعد اجتماعی

 متناسب بودن نوع ارائه خدمات با نیازهای

 شهروندان

 

3818 

 

751 
778345 4 .133 

احساس تمایل شهروندان به استفاده از 

 خدمات الکترونیک
3891 

ترر زمینه کار با کامپیوآموزش شهروندان د  3878 

باال بودن سطح دسترسی  شهروندان به 

های ارتباطیسیستم  
3889 

ر پائین ترین میانگین سنی شهروندان د

 استفاده از رایانه
3871 

کیبعد تکنولوژی  

های فنیامکانات برای ایجاد زیرساخت  3815 

751 718913 4 .113 

و حفظ حریم خصوصیتضمین امنیت   3873 

سازی میزان پیاده ISMS 3883 

های شهریارتباط قوی سازمان  3811 

های مؤثر وجود زیرساخت IT 3833 

 بعد فردی

یانهتجربه قبلی شهروندان در استفاده از را  3841 

751 18151 3 18148 

 دانش و آگاهی از نحوه استفاده از خدمات

 الکترونیکی
3818 

پذیریتمایل به ریسک  3844 

ایاضطراب رایانه  3847 

 

1 

 بعد اجتماعی

 متناسب بودن نوع ارائه خدمات با نیازهای

 شهروندان
3835 

 

331 

 

718383 

 

4 

 

.113 

 

 

احساس تمایل شهروندان به استفاده از 

 خدمات الکترونیک
3818 

ترندان در زمینه کار با کامپیوآموزش شهرو  3885 

باال بودن سطح دسترسی  شهروندان به 

های ارتباطیسیستم  
3819 

ر پائین ترین میانگین سنی شهروندان د

 استفاده از رایانه
3813 

کیبعد تکنولوژی  

های فنیامکانات برای ایجاد زیرساخت  3888 

331 938519 4 .111 

امنیت و حفظ حریم خصوصیتضمین   3851 

سازی میزان پیاده ISMS 3857 

های شهریارتباط قوی سازمان  3881 

های مؤثر وجود زیرساخت IT 3834 

 بعد فردی

یانهتجربه قبلی شهروندان در استفاده از را  3819 

331 738313 3 .111 

خدمات  دانش و آگاهی از نحوه استفاده از

 الکترونیکی
3848 

پذیریتمایل به ریسک  3835 

ایاضطراب رایانه  3848 

 

 



 

 

 الکترونیک از نظر مدیران  های عوامل موثر در ارائه خدماتبررسی ترتیب اولویت گویه  -2-5-2

( Test Statisticsجدول ) گونه که در اینشود. همان( نتایج آزمون فریدمن مشاهده می3در جدول )

درجه آزادی برای ابعاد  4درجه آزادی برای بعد سازمانی و  71مقدار آماره مربع کی را با  توانیمآمده است 

درجه آزادی برای بعد فردی در نظر گرفت  3درجه آزادی برای بعد سیاسی و  1اجتماعی و تکنولوژیکی و 

امعه مدیران در بعد سازمانی و سیاسی به ترتیب برای ج Sigی آزمون داریمعنهمچنین از آنجایی که سطح 

گفت که  توانیم، بنابراین باشندیمکمتر  1815و این مقادیر از مقدار آلفای  باشدیم 18111و  18113برابر با 

 هاآنی بندتیاولوچنین نتیجه گرفت که  توانیم درواقعترتیب اهمیت این گویه ها با هم متفاوت است و 

برای جامعه مدیران در ابعاد اجتماعی،  Sigآزمون ی داریمعن، در حالی که سطح باشدیممتفاوت 

می باشد و از آنجایی که تمامی این مقادیر  18491و  18774، 18378تکنولوژیکی و فردی به ترتیب برابر با 

کسان است. با هم ی باًیتقرگفت ترتیب اهمیت گویه ها  توانیمبیشتر است بنابراین  1815از مقدار آلفای 

چنین نتیجه گرفت که گویه ها در ابعاد اجتماعی، تکنولوژیکی و فردی نسبت به یکدیگر  توانیم درواقع

. به این صورت که در بعد سازمانی گویه رندیگیماولویتی ندارند و از لحاظ اهمیت در یک جایگاه قرار 

ن و کارکنان در استفاده از خدمات با یعنی وجود سیستم پاداش جهت باال بردن انگیزه شهروندا 71شماره 

کمترین  1833یعنی میزان پیچیدگی ساختارهای بخش عمومی با  5بیشترین اولویت و گویه شماره  77817

که مقدار قابل توجهی است و گویای  باشدیم 4839برابر با  هاآناولویت را داشته است و اختالف بین 

یعنی وجود  5. و همچنین در بعد سیاسی گویه شماره باشدیمد تفاوت در ترتیب اهمیت گویه ها در این بع

بیشترین اولویت و  4884الکترونیکی با  صورتبهی قانونی در راستای ارائه خدمات هاچارچوبو  هااستیس

 381برابر با  هاآنکمترین اولویت را داشته است و اختالف بین  3874ی با ساالروانیدیعنی  1گویه شماره 

. باشدیممقدار قابل توجهی است و گویای تفاوت در ترتیب اهمیت گویه ها در این بعد  باًیتقرکه  باشدیم

یعنی آموزش شهروندان در زمینه کار با اینترنت و کامپیوتر، در جهت  3ولی  در بعد اجتماعی گویه شماره 

سطح دسترسی شهروندان به  یعنی باال بودن 4افزایش استفاده از خدمات الکترونیک و همچنین گویه شماره 

یعنی احساس تمایل  3بیشترین اولویت و گویه شماره  3879ی ارتباطی و اینترنتی هر دو با هاستمیس

کمترین اولویت را داشته است و اختالف بین  3813شهروندان به استفاده از خدمات الکترونیک ارائه شده با 

و گویای یکسان بودن اهمیت گویه ها در این  باشدینمهی که مقدار قابل توج باشدیم 1841برابر با  هاآن

تکنولوژی  مؤثری هارساختیزیعنی وجود  5. همچنین در بعد تکنولوژیکی گویه شماره باشدیمبعد 

 3814با  ISMSسازی یعنی میزان پیاده 3بیشترین اولویت و گویه شماره  3831اطالعات و ارتباطات با 



 

 

و  باشدینمکه مقدار قابل توجهی  باشدیم 1811برابر با  هاآنت و اختالف بین کمترین اولویت را داشته اس

یعنی  4. همچنین در بعد فردی گویه شماره باشدیمگویای یکسان بودن اهمیت گویه ها در این بعد 

ایل یعنی تم 3بیشترین و گویه شماره  3819ی کامپیوتری با هاستمیسی در افراد در کار با اانهیرااضطراب 

برابر  هاآنکمترین اولویت را داشته است و اختالف بین  3839ی و بروز خالقیت با ریپذسکیرشهروندان به 

 .باشدیمو گویای یکسان بودن اهمیت گویه ها در این بعد  باشدینمکه مقدار قابل توجهی  باشدیم 183با 

 
در ارائه خدمات الکترونیک از نظر مدیران (. نتایج آزمون فریدمن، ترتیب اولویت گویه های هر بعد2جدول)  

Ranks Test Statisticsa 

در ارائه خدمات الکترونیک مؤثرمیانگین گویه های   N Chi-Square Df Sig رتبه هر گویه در هر بعد   

 بعد سازمانی 

گیرییمتصمتمرکز الگوهای   1851 75 

33 318348 71 .113 

کاریمتقسنوع    9818 5 

 ص واحد مسئول برای ارائه خدماتاختصا

 الکترونیک
9853 1 

ائه جهت تسهیل در ار  هابخشنامهکیفیت 

 خدمات الکترونیک
1838 71 

ی میزان پیچیدگی ساختارهای بخش عموم  1833 71 

 یری نیروهایکارگبهتوانایی سازمان در 

 متخصص
71819 3 

ش ی مشخص جهت افزایهابرنامهوجود 

 ارائه خدمات الکترونیک
9818 9 

 73 8843 میزان اختیارات سازمانی 

 73 8813 میزان شفافیت ساختارهای بخش عمومی

دمات های مربوط به ارائه خیاستراتژتنظیم 

 الکترونیک 
9887 4 

بندی ارائه خدمات الکترونیکییتاولو  1813 74 

 ترونیک از سویپذیرش ارائه خدمات الک

هاسازمان  
9819 8 

 77 8893 توجه سازمان به نیازهای آینده خود 

ها جهت ارائه یتخالقبها دادن به بروز 

 خدمات الکترونیک
9847 1 

نظر مساعد کارشناسان درباره توسعه 

 خدمات الکترونیک
8898 71 

زه وجود سیستم پاداش جهت افزایش انگی

اده از خدمات الکترونیک در استف  
77817 7 

آموزش کارکنان در جهت تسهیل در ارائه 

 موفق خدمات الکترونیک
9883 3 

 بعد اجتماعی 

ای متناسب بودن نوع ارائه خدمات با نیازه

 شهروندان
3884 3 

33 48173 4 .378 

احساس تمایل شهروندان به استفاده از 

 خدمات الکترونیک
3813 4 

ترآموزش شهروندان در زمینه کار با کامپیو  3879 7 

ه باال بودن سطح دسترسی  شهروندان ب

ی ارتباطیهاستمیس  
3879 7 

ر پائین ترین میانگین سنی شهروندان د

 استفاده از رایانه
3811 3 

یبعد تکنولوژیک ی فنیهارساختیزامکانات برای ایجاد    3815 3 33 18458 4 .774 



 

 

 4 3887 تضمین امنیت و حفظ حریم خصوصی 

ی سازادهیپمیزان  ISMS 3814 5 

ی شهریهاسازمانارتباط قوی   3831 3 

 IT 3831 7 مؤثری هارساختیزوجود 

 بعد سیاسی 

یدن به داشتن اعتبار کافی جهت سرعت بخش

 ارائه خدمات الکترونیک
3887 1 

33 578731 1 .111 

ارائه خدمات  مشهد ازایت شورای شهر حم

 الکترونیک
4819 5 

یز ارشد شهری ربرنامهگرایش مثبت   4844 3 

بریتشویق کارکنان و شهروندان  توسط ره  4847 3 

ه های قانونی در راستای ارائیاستسوجود 

 خدمات الکترونیک
4884 7 

ساالریدیوان  3874 1 

ها بین بخشی یهمکارام در میزان انسج  4831 4 

 بعد فردی 

ایانهتجربه قبلی شهروندان در استفاده از ر  3843 3 

33 38535 3 .419 
دانش و آگاهی از نحوه استفاده از خدمات 

 الکترونیکی
3851 3 

یریپذسکیرتمایل به   3839 4 

یاانهیرااضطراب   3819 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گیرینتیجه6

های عوامل مؤثر در جهت ارائه خدمات الکترونیک در مناطق یک و شش بندی گویهدر این تحقیق به اولویت

دهد که ترتیب اولویت گویه های عوامل موثر در یمشهر مشهد پرداخته شد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان 

نطقه یک، شهروندان منطقه شش و جامعه مدیران با جهت ارائه خدمات الکترونیک از نظر هر سه گروه شهروندان م

یعنی آموزش  3از نظر شهروندان منطقه یک در بعد اجتماعی گویه شماره یکدیگر متفاوت هست. به این صورت که 

و در بعد  3878شهروندان در زمینه کار با اینترنت و کامپیوتر، در جهت افزایش استفاده از خدمات الکترونیک با 

و همچنین در  3833تکنولوژی اطالعات و ارتباطات با  مؤثری هارساختیزیعنی وجود  5گویه شماره  تکنولوژیکی

 3818یعنی دانش و آگاهی از نحوه استفاده از خدمات الکترونیکی در میان شهروندان با  3بعد فردی گویه شماره 

ی ابعاد در بین شهروندان ارتبهارزیابی . همچنین میانگین ندبیشترین اولویت را ارائه خدمات الکترونیک داشته ا

یعنی متناسب بودن نوع  7که از نظر شهروندان منطقه شش در بعد اجتماعی گویه شماره  دهدیممنطقه شش نشان 

گفت که گویه  توانیمتکنولوژیکی  بعدو در  3835ی شهروندان با هاخواستهارائه خدمات الکترونیک با نیازها و 

همچنین در بعد فردی گویه و  3851ی اینترنتی و حفظ حریم خصوصی با هاشبکهامنیت در  یعنی تضمین 3شماره 

بیشترین اولویت را در ارائه  3819ی کامپیوتری با هاشبکهیعنی تجربه قبلی شهروندان در استفاده از رایانه و  7شماره 

دهد که از نظر بین جامعه مدیران نشان میی ابعاد در ارتبه. همچنین میانگین ارزیابی ندخدمات الکترونیک داشته ا

یعنی وجود سیستم پاداش جهت باال بردن انگیزه شهروندان و کارکنان در  71مدیران در بعد سازمانی گویه شماره 

ی قانونی در هاچارچوبو  هااستیسیعنی وجود  5در بعد سیاسی گویه شماره و  77817استفاده از خدمات با 

یعنی آموزش شهروندان در  3در بعد اجتماعی گویه شماره  و 4884الکترونیکی با  صورتهبراستای ارائه خدمات 

یعنی باال  4زمینه کار با اینترنت و کامپیوتر، در جهت افزایش استفاده از خدمات الکترونیک و همچنین گویه شماره 

در بعد تکنولوژیکی گویه شماره  و 3879تی هر دو با ی ارتباطی و اینترنهاستمیسبودن سطح دسترسی شهروندان به 

یعنی  4در بعد فردی گویه شماره  و 3831تکنولوژی اطالعات و ارتباطات با  مؤثری هارساختیزیعنی وجود  5

بیشترین اولویت را در ارائه خدمات الکترونیک  3819ی کامپیوتری با هاستمیسی در افراد در کار با اانهیرااضطراب 

شهروندان منطقه یک و جامعه مدیران تنها در مورد ترتیب دهد که د نتایج همچنین نشان میبا این وجو داشته اند.

های ابعاد اجتماعی و تکنولوژیکی نظرات یکسانی دارند. بدین صورت که از نظر هر دو گروه در بعد اولویت گویه

استفاده از خدمات الکترونیک و در اجتماعی، آموزش شهروندان در زمینه کار با اینترنت و کامپیوتر در جهت افزایش 

 طات بیشترین اولویت را داشته است.های موثر تکنولوژی اطالعات و ارتبابعد تکنولوژیکی، وجود زیرساخت
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