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چکیده
امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات بهعنوان اصلیترین محور تحول و توسعه سبب پیدایش ساختاری جدیدد در ادارۀ
شهرها شده و مجموعهای به نام شهر الکترونیک برای شهرها در حال شکلگیری است .با توجه به اینکه تدردد انسدان و
وسایل نقلیه در شهرها جهت رفع نیازهای روزمره همیشه مشکالتی چون افزایش تصادفهدا ،ترافیدک و للدودگی را بده
وجود میلورد ،لزوم بهکارگیری فناوری اطالعات و تکنولوژی در شهرها جهت رفع مشکالت و سهولت در انجام امدور
روزمره امری ضروری است .پژوهش حاضر با هدف امکانسنجی و بسترسدازی شدهر الکترونیدک در محددودۀ شدهری
گرگان با روش توصیفی– تحلیلی و کاربردی و همچنین استفاده از روش دلفی (استفاده از نظر کارشناسان) انجدام گرفتده
است .جامعة مورد مطالعه در این تحقیق ،کارشناسان ،متخصصان و مدیران حوزۀ مدیریت شهری و فناوری اطالعات شهر
گرگان است و از لنجایی که تعداد صحیح از جامعة مورد مطالعه در دسترس نیست ،بهصورت تخمینی تعداد  71نفدر از
لنها انتخاب شده و پرسشنامه بین لنها توزیع شده است نتایج بهدستلمده از لزمون کای اسکوئر نشاندهنددۀ اسدتفادۀ
متوسط شهروندان گرگانی از فناوری اطالعات و ارتباطات است .همچندین ،نتدایج بدهدسدتلمدده از لزمدون رگرسدیون
نشاندهندۀ ارتباط بسیار زیاد بین مؤلفة گسترش لموزش کامپیوتر و اینترنت به همة طبقدات جامعده و تفکدر اسدتراتژیک
بلندمدت در سطح کالن کشور با شکلگیری شهر الکترونیک است ،بهگونهای که ضریب  Betaخود گویای این مطلدب
است.
کلیدواژهها امکانسنجی ،بسترسازی ،شهر الکترونیک ،گرگان
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سرمایهگناری شده است (اودنددال ،2119 ،6ص.)96 .

 .8 .8طرح مسئله

در زمینههای فرهنگی نیدز اجدرای شدهر الکترونیکدی

شهر بهعنوان خاستگاه تمدن بشری همواره مدورد

تأثیرات زیدادی را بده دنبدال دارد کده بدهطدور مثدال،

توجه نظریهپردازان علوم مختلف بدوده اسدت .فضدای

شددفافسددازی ،اطددالعرسددانی ،لمددوزش مجددازی

پیچیدۀ شهر ،انسانهای اندیشدمند را بدرای رهدایی از

شهروندان در حوزههای عمومی و اختصاصی ،امکدان

مشکالت و نارسداییهدا در رسدیدن بده حدد متعدالی

انتشار رسانههای دیجیتدالی بدرای شدهروندان ،انتشدار

زندددگی بدده فکرکددردن دربددارۀ اصددالو و ایجدداد

اخبار و اطالعات بدههنگدام و اثدرات فرهنگدی بسدیار

ساختارهای جدید شدهری وادار کدرده اسدت (کیدانی،

2

دیگری را میتوان نام برد (کینگ  ،2117 ،ص.)21 .

 ،6931ص )3 .درواقع ،امروزه با ورود به هزارۀ سدوم

درواقع ،دوفضاییشدن شهرها در فضای واقعدی و

و شروع عصر مجازی و با قدمنهدادن بده حیطدة ندانو

مجددازی ،نددوعی مدددیریت کنتددرل حرکددت جمعیددت

تکنولددوژی و وهددور فندداوری اطالعددات و ارتباطددات،

شدهری محسددوب مددیشددود کدده تددالش مددیکنددد بددا

اکثر جوامع دستخدوش تغییدرات بنیدادین و اساسدی

عقالیددیکددردن حرکددت جمعیددت ،شددهر لرامتددر،

شدهاند .ایجداد شدهر الکترونیدک و قددم گناشدتن در

ک هزیندهتدر و برخدوردار از امنیدت شدهری و امنیدت

مرحلة فناوری اطالعات نیز فرصتی انکارناپنیر اسدت.

روانی شهروندان را فراه کندد .در شدهر الکترونیدک،

شهر الکترونیک زمینة دسترسی الکترونیکی شدهروندان

خدمات اطالعداتی بددون هدیح محددودیت زمدانی و

به شهرداری ،ادارات دولتی ،بنگاههای اقتصادی و کلیة

مکانی انجام میشود (صدفری و کنعدانی ،6931 ،ص.

خدددمات شددهری بددهصددورت شددبانهروزی را فددراه

.)7

میکند (حداتمی نسدب ،طدالعیفدر ،عسدگریندژاد و

استفاده از فناوری نوین اطالعدات و ارتباطدات در

دهقددانی ،6931 ،ص .)9 .بنددابراین ،شددهر الکترونیددک

سازمان شهرداری بده عندوان سدازمانی خددمت رسدان

عبارت است از ارائة دسترسی الکترونیکدی شدهروندان

منجر به ایجاد ساختاری جامع ،متمرکدز و مطمدنن در

به سازمانهدای اداری یدک شدهر بدرای رفدع تمدامی

سازمان شدهرداری بده منظدور ارائدة خددمات شدهری

نیازهای لنها بهصورت شبانهروزی و در طدول هفدت

خواهد شد .خدمات شهری شامل برلوردکدردن تمدام

روز هفته به شیوهای سریع ،باثبات ،قابل اطمینان ،امدن

نیازهای افراد حاضر در شهر در حیطة تدأمین نیداز بده

و محرمانددده (خدددانزاده ،6931 ،ص .)62 .شدددهر

سرویسهای شهری و افزایش رفاه شدهروندی اسدت

الکترونیکدی شدهری اسدت کده در لن بدر روی

(موسیزاده ،بدزی ،میرکتدولی و فدر زاد ،6931 ،ص.

فرصتهای خلق شدده توسدط فنداوری اطالعدات و

 .)61شهر گرگان بهعنوان مرکز استان گلستان و یکدی

ارتباطات ،بدهمنظدور افدزایش موفقیدت و اثرگدناری

از شهرهای پرجمعیت منطقه که ادارات کدل اسدتان را
1. Odendaal
2. King
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در خددود جددای داده اسددت هددر روز شدداهد حرکددت

 AMOSبررسددیهددایی انجددام داده اسددت ،نتددایج

گسددتردۀ جمعیددت از تمددام نقدداط شددهر اسدددت.

پددژوهش بیددانگر لمددادگی پددایین شددهر سددبزوار بددرای

درصورتیکه زمیندة ایجداد شدهر الکترونیدک در شدهر

پیادهسازی شهر الکترونیک و نیاز بده توجده بیشدتر در

صدرفهجدویی در وقدت و هزیندة

این زمینده و صدرف بودجدة کدافی در سدازمانهدا در

شهروندان و دولت خواهدد شدد .بندابراین ،هددف از

جهددت تحقددق اهددداف شددهر الکترونیددک و همچنددین

پژوهش حاضر امکانسنجی توسعة شدهر الکترونیدک

پنیرش و درک اهمیت اجرای شهر الکترونیک توسط

در محدودۀ شهری گرگان است.

مدیریت سازمانها و در اولویت قرارگرفتن لن است.

فراه شدود باعد

خوارزمی و شداددل ( )6939پژوهشدی بدا عندوان

 .2 .8پیشینة پژوهش و مبانی نظری

رهنورد و محمدی ( )6931در پژوهشی با عندوان

«ارزیددابی سیسددتمی بُعددد اجتمدداعی در اسددتقرار شددهر

«ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیدک در ایدران»،

الکترونیددک بجنددورد» انجددام دادهانددد و بددرای بررسددی

میزان تحقق دولت الکترونیکی در ایران را با توجده بده

ارتباط میان عوامدل مدؤثر اجتمداعی شناسداییشدده از

ویژگی های دیددارگاه وب سدایت هدای دسدتگاه هدای

مبددانی نظددری بددا میددزان تمایددل افددراد بدده اسددتفاده از

اجرایی ارزیابی کردهاند .یافتههای این تحقیق حداکی از

فناوریهای جدید از لزمون رگرسدیون ترتیبدی ،بدرای

لن است که درمجموع ،وزارتخانهها و مؤسسدههدای

اولویت بندی عوامل مدؤثر از روش میدانگین مدوزون،

دولتی در مراحل اولیة تحقق دولت الکترونیکدی قدرار

برای شناسایی چالش های موجود از لزمدون خدی دو،

دارند؛ اما تحقدق دولدت الکترونیکدی از یدک الگدوی

به منظور رس دیاگرام های علی و معلدولی بدر اسداس

خطی پیروی نمیکند.

تفکر سیستمی از نرم افزار  Vensimو بدرای تکمیدل

پوراحمدددد ،محمددددپور و بوچدددانی ( ،)6933در

سیست نهایی از روش مصاحبه استفاده کرده و به ایدن

پژوهشی با عنوان «بررسی مفهوم مشارکت شدهروندان

نتیجه رسیده اند که میان عوامل مؤثر شناسدایی شدده و

درامور شهر الکترونیکی» ،با بررسی ادبیات تحقیدق بده

میزان تمایل افراد بده اسدتفاده از فنداوری هدای جدیدد

این نتیجه رسیدهاندد کده ایجداد شدهرهای الکترونیدک

ارتباط وجود دارد و از جمله چالش هدای موجدود در

بدون شک یکی از اولویتهای اساسی در رسدیدن بده

بُعد اجتماعی بدی تدوجهی مددیران بده تددوین برنامدة

یک جامعة اطالعاتی جهانی خواهد بود.

لموزشی است .همچنین ،از دیددگاه هدر دو گدروه ،در

کریمیثانی ( )6932در پایاننامدة خدود بدا عندوان

بین عوامدل مدؤثر اجتمداعی ،لمدوزش شدهروندان در

تحلیل زمینه های تحقق شدهر الکترونیدک در سدبزوار،

اولویت است که با شناسایی عنصر بحرانی بدر اسداس

در جهدددت ارزیدددابی تکمیلدددی و مشدددخ

کدددردن

تفکر سیستمی مطابقت دارد.

چالشهای اصلی ،مصاحبههایی انجام داده و همچندین

شریفنژاد ( )6939پژوهشدی بدا عندوان «عوامدل

بددرای شناسددایی چددالشهددای ممکددن ،بددا اسددتفاده از

مؤثر بر اعتماد به شهر الکترونیدک در یدزد» ،بدا روش

مدل سازی معادالت ساختاری و بده کمدک ندرم افدزار

پیمایشی و از نوع پژوهش هدای کداربردی انجدام داده
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اسددت .یافتددههددای تحقیددق حدداکی از لن اسددت کدده

شد که مؤلفه های ارتباطی نسبت به سدایر مؤلفدههدا از

مؤلفه هایی نظیر ادراک باالتر شدهروندان از تکنولدوژی

وضعیت بهتری برخوردار است.

و قابلیت اعتماد سازمان ،کیفیدت ارتباطدات صدوتی و

سرانو ،رویدا و پورتیلو )2113( 6عواملی مدؤثر در

تصدویری و سدهولت اسددتفاده و سدودمندی خدددمات

گسددترش دولددت الکترونیددک و در اجددرای شددهر

الکترونیک ،سنوات تجربة اینترنتی ،تمایل عمدومی بده

الکترونیددک را بیددان کردنددد و بددر منددابع شددهرداری،

اعتماد ،اعتماد به دولدت ،اینترندت و خریدد اینترنتدی،

سیاست مداران و محیط اجتماعی تأکید داشدتند .لن هدا

بهطور مستقی اعتماد بده شدهر الکترونیدک را افدزایش

بیان کردندد کده مندابع شدهرداری از فاکتورهدای مهد

می دهند .در مقابل عواملی نظیر سن و نگرانی از ورود

هستند و شهرداری های بدزر تدر مندابع در دسدترس

به حری خصوصی تأثیر منفی بر روی اعتماد دارند.

بیشتری را برای پیاده سازی ابتکارات تکنولوژی دارندد.

علیزاده اصل ،ضرابی و تقدوایی ( )6931پژوهشدی

لن ها همچنین نقش سیاسدت مدداران را در اسدتفاده از

با موضوع «عوامل مؤثر بر تحقق شدهر الکترونیدک در

تکنولوژی برای ارتباط با شهروندان برای پیداده سدازی

شهر ارومیه» انجام دادهاند .نتایج بدهدسدتلمدده نشدان

دولت الکترونیک مه دانستند و بیان کردند که محدیط

میدهد که فراه سدازی امکاندات و زیرسداختهدای

اجتمدداعی بدده وسددیلة ثددروت و توانددایی شددهروندان و

 ICTدر سطح شهر موجب بهکدارگیری ایدن مهد از

فعالیتهای تجاری لنها بررسدی مدیشدود (سدرانو و

سددوی شددهروندان نمددیشددود .همچنددین ،بددین سددواد

همکاران ،2113 ،ص.)171 .

اطالعدداتی و پددنیرش مظدداهر  ICTرابط دة معندداداری

ریزندا و کوهلس )2161( 2در پژوهشدی خددمات

وجود دارد .در ادامه نشان دادهاند که شدهر ارومیده تدا

عمومی و دولت الکترونیکی بدرای شدهر الکترونیکدی

الکترونیکیشدن فاصله دارد.

در شیکاگو را بررسی کرده اند .نتدایج مطالعدات نشدان

موسیزاده ( )6932در پایداننامدة خدود بدا عندوان

می دهد که اهمیت خدمات دولت الکترونیک در شدهر

امکددانسددنجی الزامددات و نقددش شددهر الکترونیددک در

الکترونیکی شدیکاگو در سدطح قابدل قبدولی اسدت و

فرلیند توسعة پایدار در شهر گرگان نشان داد کده بدین

همچنددین برنامددههددای کدداربردی بددرای سدداکنان شددهر

عوامددل اقتصددادی و اجتمدداعی و میددزان اسددتفاده از

شیکاگو منجر به دسترسی شهروندان به مندافع بهتدر از

فناوری اطالعات و ارتباطات رابطدة معنداداری وجدود

طریدق دسترسدی بده اینترندت شدده اسدت (دندیس و

دارد ،در ادامه مشخ

شد که بین مؤلفههدای توسدعة

جاستین ،2161 ،9ص.)3 .

پایدار در بخش هدای جداگانده (اقتصدادی ،اجتمداعی،

میرحسینی ( )2162در مطالعدة خدود مبدانی شدهر

زیست محیطی) سطح معناداری  33درصد بدرای همده

الکترونیددک و شددهروند الکترونیددک را بررسددی کددرده

مؤلفه ها وجود دارد .در پایان پدس از محاسدبة مقدادیر
نرمالشده و وزندهی مؤلفههای بررسیشده مشدخ

1. Serrano, Rueda & Portillo
2. Reznda & Kohels
3. Denis & Justin
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است .پس از بررسی مشکالت شهرها بده ایدن نتیجده

فعلی لنها را رفع کرده و راهگشدای مشدکالت لنهدا

رسیده که امروزه استفاده از اینترندت در شدهرها دارای

باشد (حضرتی لدیالن و خددیوی ،6933 ،ص.)691 .

اهمیت است .همچنین ،یادلور می شود که بهتدرین راه

مجمددوع ایددنگوندده تکنولددوژیهددا در شددهر ،باع د

بددرای حددل مشددکل ترافیددک و للددودگی ،اسددتفاده از

شکلگیری گونة جدیدی از مدیریت شدهری بده ندام

فناوریهای جدید شهر الکترونیکی است.

شهر الکترونیک شده است کده مهد تدرین راهکدار در

 .8 .2 .8شهر الکترونیک

هزارۀ سوم جهت رفع مشکالت شهروندان محسدوب

شهر الکترونیک عبارت اسدت از شدهری کده ادارۀ

میشود.

امور شهروندان شامل خدمات و سرویسهدای دولتدی

شهر الکترونیک دسترسی الکترونیکدی شدهروندان

و سازمانهای بخش خصوصی بدهصدورت بدرخط و

به شهرداری ،ادارات دولتی ،بنگاههای اقتصادی و کلیة

بهصورت شبانهروزی و در هفت روز هفته بدا کیفیدت

خدددمات فرهنگددی و بهداشددتی شددهری بددهصددورت

و ضریب ایمنی باالو با بهرهگیری از ابزارهای فنداوری

شبانهروزی را قابل اطمینان و امن میکند .این شدهر از

اطالعات و ارتباطات و کاربردهای لن انجام مدیشدود.

بستر پیشرفت اطالعات مخابراتی برخوردار است؛ بده

شهر الکترونیک به دنبال لن است تا بتواند به سدهولت

صورتی که میتدوان از طریدق کدامپیوتر بدا خاندههدا،

از کلیة درخواستها و نیازها و مشدکالت شدهروندان

مدارس ،ادارات و غیره ارتباط برقرار کدرد؛ البتده شدهر

و شهر مطلع شود و با بهبود شرایط حاضر بده شدهری

الکترونیک یک اختدراع و یدا یدک پیشدنهاد نولورانده

سال دست یابد (موسیزاده ،میرکتولی ،عطدا و کیدایی،

نیست؛ بلکه واقعیتی است کده بدر اسداس نیداز جدای

 ،6939ص .)6 .از طرفی شهر موجودی اسدت زندده،

خود را باز مدیکندد (سدرافرازی و معمدارزاده،6931 ،

پویددا و متحددول در چرخدة زمددان و بددر بسددتر مکددان.

ص .)7 .شدهر الکترونیکدی عبدارت اسدت از امکدان

متشکل از اجزای فیزیکی و انسدانی و روابدط پیچیدده

دسترسی الکترونیکی به کلیة خدمات بدرخط ادارات،

میان لنها و متبلور نقش و اندیشة واالی انسدان؛ متدأثر

سازمانهدا و امداکن درون شدهری و دسدتیدابی بده

از عوامددل و شددرایط اجتمدداعی ،اقتصددادی ،سیاسددی،

اطالعات مختلف مورد نیاز بهصدورت شدبانهروزی و

فرهنگی و جغرافیدایی (مشدهدیزاده دهاقدانی،6931 ،

به شیوهای باثبات ،قابل اطمینان و امن و محرمانه (تدام

ص .)121 .در این ارتباط مه ترین ویژگدی عصدر مدا

و کینددوکن ،6333 ،6ص .)26 .در اجددرای شددهر

شهرنشین شدن جمعیت ،افزایش جمعیدت شدهرها و

الکترونیک باید بده ارائدة سدبک شدهر الکترونیدک و

بهتبع لن توسعة شهرهای کوچک و بدزر اسدت .در

درخور عصر توجه داشت و باید توجه کرد که سبک

رابطه با افزایش جمعیت شهرها و تبددیلشددن لنهدا

زنددگی سدنتی بدرای جامعدة اطالعداتی ،تضدادها و

به کالنشهرها ،مه ترین راهبرد جهت ارتقای کیفیدت

نابهنجاریهدای خاصدی را بده دنبدال خواهدد داشدت

زندگی شهروندان ،دستیابی به تکنولوژیهای جدیدد

(جاللی ،6932 ،ص.)22 .

ارتباطی است .اینگونه تکنولوژیها میتواند نیازهدای

1. Tom & Kinnucan
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دولت
الکترونیک
سازمان

زندگی
زیرساخت

الکترونیک

الکترونیک

الکترونیک
شکل  .8مدل شهر الکترونیک
مأخن :جاللی ،6932 ،ص21 .

اولین شهر مجدازی در لمسدتردام هلندد در سدال

تجارت الکترونیکی در بخدش خصوصدی ،از جملده

 6331شکل گرفت و بهسرعت بسدیاری از شدهرهای

عوامل گرایش دولتها به سوی شکلگیری شهرهای

اروپای ،لمریکایی و بعضی از شهرهای لسدیایی مانندد

الکترونیکددی اسددت (مددون ،2112 ،2ص .)69 .شددهر

توکیددو و سددنگاپور وارد ایددن فضددای شددهری شدددند

اطالعاتی یا شهر الکترونیک عصر اطالعات و انقالب

(عاملی ،6932 ،ص .)62 .مردم در ایدنگونده شدهرها

دیجیتال ،حج عظیمی از فناوری باسی و بدون سدی

زمان بیشتری برای تفریح و استراحت خواهندد یافدت

اسدت کده بسدتری بدرای فعالیدتهدا و خددمات

و رشد اقتصادی و بهرهوری در اینگونه شهرها بسدیار

الکترونیکی فراوان اسدت .بده تدأثیر از ایدن خددمات

از شهرهای سنتی فعلی بیشتر خواهد بدود (ردریدک،6

الکترونیکی فعالیتهایی نظیر روابط اجتماعی ،امنیت،

 ،2112ص.)16 .

بهداشت ،لموزش ،شیوههای اشتغال جدید مثل کار از

گدرایش دولدتهدا بده اسدتقرار شدهر و دولدت

راه دور ،خرید و فروش ،بانکداری ،حکومت شهری،

الکترونیکی از اواخر قرن بیست رو بده افدزایش بدوده

مددیریت شدهری ،شهرسدازی ،سیسدت حمدلونقدل

است .به این گرایش جهانی مدیتدوان از چندد جنبده

هوشمند به وقوع میپیوندندد (درویدگ ،6332 ،9ص.

توجده کدرد .تغییدر انتظدارات شدهروندان از دولدت،

 .)2فضای مجازی فضای فعالیتی ،کاری و کالً فضای

فراه لوردن خدمات با روشهایی بهتدر ،ایجداد یدک

انجدام اقددامات و عملیدات یدا فعالیدتهدای جداری

نقطدة ورود واحدد بدرای دسترسدی بده خددمات و

بهصورت مجازی و دور از تصورات متدداول انسدان

اطالعات ،افزایش اعتماد بده دولدت و شدفافسدازی

دیروز است .لگاهی و ابدزار دوم را مدیتدوان تحدت

بیشتر ،نیاز به تدداوم اصدالحات در بخدش عمدومی،

عنوان فعالیتهای شهری الکترونیک فهمید .موضدوع

صرفهجویی در هزینهها ،نسل جوان دیجیتال و کاربرد
1. Reddick

2. Moon
3. Droege
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سوم دستیافتن بده فضداهای شدهری و مکدانهدا و

فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی الکترونیک

پهنهها و پهنهبندیهای شهری خاصدی اسدت کده در

ایجاد میشود (یانگ ،2112 ،ص.)62 .

عصر فناوری اطالعات و ارتباطات از دور و با انجدام
جدول  .8رئوس کالن برنامهریزی توسعة شهر الکترونیک
ردیف

حوزه

عنوان

6

زیرساخت

مطالعه و برنامهریزی زیرساختهای الزم برای پیادهسازی شهر الکترونیک

2

لمادگی الکترونیکی

برنامة فرهنگی و توسعة نیروی انسانی

9

مراحل توسعه

پیشنهاد در مورد مراحل توسعة شهرداری الکترونیک

1

دورکاری

برنامة توسعة دورکاری در شهرداری

2

لموزش

برنامة توسعة لموزش در شهرداری

1

تجارت الکترونیک

برنامة توسعة تجارت الکترونیک در شهرداری

7

سرگرمی

برنامة توسعة تفریحی و سرگرمی مجازی

3

خدمات الکترونیک

پیشنهاد خدمات الکترونیکی برای توسعة شهر الکترونیک

3

مهندسی مجدد

مهندسی مجدد فرلیندهای مربوط به خدمات الکترونیکی شهرداری الکترونیک

61

کانالهای ارتباطی

برنامة توسعة استفاده از تلفن گویا و پیام کوتاه

66

مدیریت دانش

شرو مدیریت دانش در شهر

62

شهروندگرایی

69

بستر قانونی

حرکت در سمت چارچوبهای متداول مشتریمداری و شهروندگرایی در شهرداری
الکترونیک
پیشنهاد در مورد قانونگناری و ایجاد بستر قانونی برقراری شهر الکترونیک

مأخن :قیانچی ،6933 ،ص62 .
 .2 .2 .8شهروند الکترونیکی

جدیدی مواجه میشوند .در هر حدال دسدتاوردهای

شهروند الکترونیکی ،فردی اسدت کده تواندایی

علمی و تکنولدوژی بشدر در قدرن بیسدت و یکد

استفاده از فناوری اطالعات را در انجام امور روزمدرۀ

نیازمند تربیت شهروندی با ویژگیهای جدیدد اسدت

خود داشته باشد و بتواند خدمات مورد نیاز خود را

(لی ،2111 ،2ص .)96 .بهطور کلی ،میتدوان گفدت

با اسدتفاده از ابزارهدا و سیسدت هدای الکترونیکدی از

موجودیت شهروند الکترونیکی بهعندوان محدور در

مندزل ،ادارات و مؤسسدات مربدوط دریافدت کندد

مباح

مربوط به شهر و دولدت الکترونیکدی قدرار

(سینگ ،2117 ،6ص .)22 .شهروند الکترونیکدی کده

میگیرد که این امر با بررسی دولت الکترونیکدی در

زاییدۀ زندگی در جامعه اطالعاتی و شبکهای است،

کشورهای مختلدف بده خدوبی مشدخ

دارای این پیام است که لدمیان برای زندگی در یک

مه ترین هدف شدهر الکترونیکدی ،خددمترسدانی

جامعة اطالعداتی بدا چدالشهدا و چشد انددازهای

مطلوب به شهروندان و کسب رضایت لنهدا اسدت.

1. Singh

مدیشدود.

2. Lee
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این در صورتی اسدت کده افدراد جامعده بدهعندوان

به ایجاد مشدکالتی بدرای شدهروندان و دولدت هدا در

دریافتکنندۀ این خددمات ،قابلیدت اسدتفاده از ایدن

کشددورهای مختلددف مدیشددود .فقدددان دسترسدی بدده

خدمات را داشته باشدند (ایبدرس ،2117 ،6ص.)19 .

خدمات الکترونیک ،نگرانی های امنیتدی ،تفداوتهدای

سند گرگان  6111یدک برنامدة راهبدردی و عملیداتی

فددردی و شددکاف دیجیتددالی از مددواردی اسددت کدده

برای تحقق توسعة پایدار شهری در شهر گرگان اسدت

می توانند بر مشدارکت تدأثیر داشدته باشدند و بده ایدن

که برای تحقق این هدف عوامل مختلفدی در لن تدأثیر

وسیله رشد لیندۀ خدمات الکترونیک را مسدود کنندد.

گنارند .یکی از مه تدرین ایدن عوامدل مدؤثر اسدتقرار

محققددان مختلددف بیددان کردنددد کدده ایددن مشددکالت

شهر الکترونیک در شهر گرگان است که این مدورد در

پیادهسازی شهر الکترونیک را تحت تأثیر قرار میدهدد

سند چش انداز گرگان نیز بهعنوان «گرگدان هوشدمند»

(ویراکودی ،2161 ،2ص .)671 .بهطور کلی مه تدرین

اشاره شده که یکی از مدوارد پراهمیتدی اسدت کده بدا

موانع ایجاد و گسدترش شدهر الکترونیدک در ایدران را

دستیابی به لن قطعاً قددمهدای مفیدد و محکمدی در

می توان بده مدواردی از قبیدل فقددان نیدروی مداهر و

تحقق توسعة پایدار شهر گرگان برداشته خواهدد شدد.

متخص

اکنون گرگان بهعنوان کانون اصلی جمعیدت در اسدتان

سددرمایهگددناری شددایانتوجدده بددرای بدده روز کددردن

گلستان با حرکت به سدوی الکترونیکدی شددن نقدش

اطالعات ،حفاوت از سیست ها ،فقددان ندرم افزارهدای

مؤثری در ایجاد الگوهای توسعة پایددار شدهری بدرای

الزم یا ناکارایی لن ها ،نبدود دسترسدی کدافی و کیفدی

دیگر نقاط شدهرهای منطقده دارد .اسدتفاده از فنداوری

مردم بده اینترندت ،نگراندی هدای امنیتدی در رابطده بدا

نددوین اطالعددات و ارتباطددات در سددازمان شددهرداری

اطالعدداتی کدده از طریددق شددبکه در دسددترس اسددت و

بددهعنددوان سددازمانی خدددمترسددان منجددر بدده ایجدداد

همچنین سوءاستفاده از حری شخصی افدراد و امکدان

سدداختاری جددامع ،متمرکددز و مطمددنن در سددازمان

ایجاد ناهنجاری های فرهنگی در جوامع به علت نفدو

شهرداری به منظور ارائة خدمات شهری خواهدد بدود.

فرهنگ هدای دیگدر اشداره کدرد (کیدانی ،6931 ،ص.

خدمات شهری شامل برلورد کردن تمام نیازهای افدراد

 .)291محققان مختلف فاکتورهای متفداوتی را کده بدر

حاضر در شهر در حیطة تأمین نیاز بده سدرویسهدای

پیاده سازی شهر الکترونیک مؤثرند ،تعریف کرده اندد و

شهری و افزایش رفاه شدهروندی اسدت (موسدیزاده،

ایددن فاکتورهددا بددهطددور عمددده در پددنج بخددش قابددل

بزی ،میرکتولی ،فر زاد ،6931 ،ص.)2 .

بررسیاند:

 .3 .2 .8عوامللل مللر ر در پی لادهسللازی شللهر
الکترونیک

کافی بدرای ادارۀ شدهر الکترونیکدی ،لدزوم

 -6فردی (بمانیدان ،سداالری ،غفراندی و بمانیدان،
 ،6931ص.)3 .

ایجاد دولت الکترونیک و به تبدع لن پیداده سدازی
شهر الکترونیک مانند هر تکنولوژی جدید دیگر منجدر
1. Ebbers

2. Weerakkody

سال چهارم
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 -2اجتماعی (هلبیگ رامون و فیدرو ،2113 ،6ص.
( ،)61لنجلوپولس ،کیتسیوس و پاپدادوپولس،2161 ،2
ص.)29 .
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بهتدرین راهکددار جهدت توسددعة شدهر الکترونیددک در
گرگان ارائه میشود.
 .2 .2متغیرها و شاخصهای پژوهش

 -9سازمانی (ابراهیمی و ایرانی ،2112 ،ص.)1 .

در زمینة امکانسنجی توسعة شهر الکترونیدک در

 -1تکنولددوژی (الپددورت ،دمچددک ،جونددگ و

شهر گرگان ،از  21عامل تأثیرگنار جهت توسعة شدهر

فدریس ،2112 ،9ص( ،)63 .ترکمدان و تددرک،2113 ،1

الکترونیددک اسددتفاده شددده اسددت .درواقددع میددزان

ص.)27 .

تأثیرگناری این  21عامل از دید کارشناسدان سدنجیده

 -2سیاسددی (کیندددر ،2112 ،2ص( ،)11 .چددن و
گانت ،2116 ،1ص.)1 .
 .2روششناسی پژوهش

شده اسدت .جددول ( )2نشداندهنددۀ ایدن  21عامدل
است.
 .3 .2محدودۀ مورد مطالعه

شهر گرگان در بخش جنوبی استان گلستان واقدع

 .8 .2روش پژوهش

شده است .این شهرستان از شمال بده شهرسدتانهدای

روش تحقیدددق در پدددژوهش حاضدددر از ندددوع

لققال و تدرکمن و از جندوب بده اسدتان سدمنان و از

توصیفی– تحلیلی و پیمایشی اسدت و از روش دلفدی

شرق به شهرستان علیلبداد و از غدرب بده شهرسدتان

جهت استفاده از نظر کارشناسان شهری اسدتفاده شدده

کردکوی محدود میشدود و در طدول جغرافیدایی 21

اسددت .همچنددین ،جامعددة لمدداری مددورد مطالعدده در

درجه و  22دقیقه و در عرض  91درجده و  21دقیقده

پددژوهش حاضددر کارشناسددان ،متخصصددان و مدددیران

واقع شده اسدت .گرگدان دارای لب و هدوای معتددل

حددوزۀ مدددیریت شددهری و فندداوری اطالعددات شددهر

است و بنا بر سرشدماری سدال  6931دارای 923291

گرگان هستند و از لنجایی که تعداد صحیح از جامعة

نفر جمعیت بدوده اسدت .ایدن شدهر دارای دو منطقدة

مورد مطالعه در دسترس نیست ،بدهصدورت تخمیندی

شدهرداری اسدت .شدهرداری مرکدزی در مرکدز شدهر

تعداد  71نفدر از لنهدا انتخداب شدده و پرسدشنامدة

گرگان ،شهرداری منطقه یک در کوی علی محمددی و

محققساخته بین لنها توزیع شدده اسدت .درنهایدت،

شهرداری منطقة دو در خیابان چاله باغ واقع شددهاندد.

دادههددای جمددعلوریشددده از طریددق پرسددشنامدده بددا

وسعت شهرسدتان گرگدان  6162/ 3کیلدو متدر مربدع

استفاده از نرمافدزار  SPSSتجزیده و تحلیدل شدده و

( 7 /36درصد از مساحت استان) اسدت و بدر اسداس
تقسیمات کشدوری سدال  33از دو بخدش مرکدزی و
بهاران و سه شهر گرگان ،سدرخنکالته و جلدین ،پدنج

1 Helbig, Ramon & Ferro
2 Angelopouls, Kitsios, & Papadopouls
3 La Porte, Demchak, Jong & Friis
4 Trkman and Turk
5 Kinder
6 Chen and Gant

دهستان و  37روستا تشکیل شده است( .شکل )2

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

611

شمارۀ دوم

در سطح کالن کشور و بهرهگیری از فرلیند رسدمی و

 .3یافتههای تحقیق

بددا توجدده بدده تأکیددد ایددن پددژوهش ،بدده بررسددی
مؤلفه های توسعة شدهر الکترونیدک در شدهر گرگدان،
ابتدا از لزمون کایاسکوئر جهت بررسدی مؤلفدههدای
مورداسددتفاده بددرای سددنجش میددزان اسددتفادۀ مددردم و
ادارات شهر گرگان از فنداوری اطالعدات و ارتباطدات
از دیددد کارشناسددان و مدددیران اسددتفاده شددده اسددت.
همانطور که مشاهده مدیشدود نتدایج بدهدسدتلمدده
نشاندهندۀ ارتباط معنادار در سطح  %33بدرای برخدی
مؤلفهها نظیر ایجاد بسترهای مناسب بدرای احدداو و
پشتیبانی از خطوط اینترنتدی ،حدنف نظدام بایگدانی و
پددرحج کاغددنی ،پرداخددت بددهصددورت الکترونیکددی
(قبددوض ،مالیددات ،اقسدداط و غیددره) ،ایجدداد سیسددت
مدیریت روابط مشتریان ،تراکنش الکترونیدک (نقدل و
انتقاالت وجوه مدالی ،خریدد ،دادوسدتد و معدامالت)،
تددددارکات الکترونیدددک (بدددرای مثدددال اسدددتفاده از
نرمافزارهای مدیریت زنجیرۀ تدأمین) ،وجدود سیسدت

مدرن برای اجرای طرو است .درواقع مدردم و ادارات
شهر گرگان تا حد بسیار زیادی از مؤلفههدای مدنکور
در زندگی روزمرۀ خدود اسدتفاده مدیکنندد .بدالعکس
برای برخدی دیگدر از مؤلفدههدا نظیدر افدزایش نفدو
اینترنت ،گسترش لموزش کامپیوتر و اینترنت بده همدة
طبقات جامعه ،چش اندداز حکدومتی بده مقولدة شدهر
الکترونیددک و همکدداری نهادهددای مربددوط (همچددون
پارکهای عل و فناوری ،مراکز تحقیق) در اسدتفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات عددم معنداداری حاصدل
شده است .درواقع در رابطه با مؤلفههای اخیر مدردم و
ادارات دولتی یا کمترین اسدتفاده را دارندد یدا حدداقل
همکاری را جهت تهیة اینگونه زیرسداختهدا انجدام
میدهند .بنابراین ،میتوان گفت که در رابطه بدا بیشدتر
مؤلفههای مربوط بده فنداوری اطالعدات و ارتباطدات،
زیرساختها از دید کارشناسان و مدیران فدراه شدده
است(.جدول )9

کنترلی و نظارتی مناسب و تفکر استراتژیک بلندمددت
جدول  .2معیارهای مورد بررسی در امکانسنجی توسعة شهر الکترونیک
ردیف

معیار

6

ایجاد زیرساختهای مناسب اطالعاتی و ارتباطی

2

ایجاد بسترهای مناسب برای احداو و پشتیبانی از خطوط اینترنتی

9

حنف نظام بایگانی و پرحج کاغنی

1

افزایش نفو اینترنت

2

ایجاد محیط مناسب برای تشویق سرمایهگنران بخش فناوری اطالعات و ارتباطات

1

ایجاد حفاوت امنیتی مناسب برای حفظ اطالعات و دادههای مورد تبادل

7

پرداخت بهصورت الکترونیکی (قبوض ،مالیات ،اقساط و غیره)

3

کمک به حفظ حری شخصی افراد

3

گسترش لموزش کامپیوتر و اینترنت به همة طبقات جامعه

61

ایجاد سیست مدیریت روابط مشتریان

امکانسنجی و بسترسازی توسعة شهر الکترونیک در ...

سال چهارم

ادامه جدول 2
ردیف

معیار

66

تراکنش الکترونیک (نقلوانتقاالت وجوه مالی ،خرید ،دادوستد و معامالت)

62

تدارکات الکترونیک (برای مثال استفاده از نرمافزارهای مدیریت زنجیرۀ تأمین)
تعهد مدیریت کالنشهری به مقولة شهر الکترونیک

69

تعهد مدیریت کالنشهری به مقولة شهر الکترونیک

61

چش انداز حکومتی به مقولة شهر الکترونیک

62

ریسکپنیری مدیریت کالن شهری برای ایجاد شهر الکترونیک

61

تعریف دقیق استانداردهای عملکردی مورد انتظار

67

وجود سیست کنترلی و نظارتی مناسب

63

همکاری نهادهای مربوط (همچون پارکهای عل و فناوری ،مراکز تحقیق و توسعه)

63

تفکر استراتژیک بلندمدت در سطح کالن کشور

21

بهرهگیری از فرلیند رسمی و مدرن برای اجرای طرو

مأخن :حاتمی نسب ،طالعیفر ،عسگرینژاد و دهقانی ،6931 ،ص61 .

شکل  .2معرفی محدودۀ مورد مطالعه
مأخن :یافتههای تحقیق6931 ،
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جدول  .3بررسی میزان استفادۀ مردم و ادارات دولتی شهر گرگان از مرلفههای مربوط به فناوری اطالعات و
ارتباطات با استفاده از آزمون کای اسکوئر
ضریب
ردیف

مرلفهها

کای
اسکوئر

درجة
آزادی

ضریب
معناداری
sig

6

ایجاد زیرساختهای مناسب اطالعاتی و ارتباطی

69/27

1

**

2

ایجاد بسترهای مناسب برای احداو و پشتیبانی از خطوط اینترنتی

22/11

1

**

9

حنف نظام بایگانی و پرحج کاغنی

21/27

1

**

1/111

1

افزایش نفو اینترنت

3/26

9

NS1/191

3/77

9

NS1/126

1

ایجاد حفاوت امنیتی مناسب برای حفظ اطالعات و دادههای مورد تبادل

3/96

9

NS1/122

7

پرداخت بهصورت الکترونیکی (قبوض ،مالیات ،اقساط و غیره)

96/12

1

**

1/111

3

کمک به حفظ حری شخصی افراد

62/61

1

NS1/161

3

گسترش لموزش کامپیوتر و اینترنت به همة طبقات جامعه

2/23

1

NS1/223

61

ایجاد سیست مدیریت روابط مشتریان

22/11

1

**

66

تراکنش الکترونیک (نقلوانتقاالت وجوه مالی ،خرید ،دادوستد و معامالت)

63/27

1

**

62

تدارکات الکترونیک (برای مثال استفاده از نرمافزارهای مدیریت زنجیرۀ تأمین)

21/12

1

**

69

تعهد مدیریت کالن شهری به مقولة شهر الکترونیک

21/12

1

**

1/111

61

چش انداز حکومتی به مقولة شهر الکترونیک

66/76

9

NS1/113

62

ریسکپنیری مدیریت کالن شهری برای ایجاد شهر الکترونیک

21/12

1

**

61

تعریف دقیق استانداردهای عملکردی مورد انتظار

29/27

1

**

67

وجود سیست کنترلی و نظارتی مناسب

29/23

1

**

63

همکاری نهادهای مربوط (همچون پارکهای عل و فناوری ،مراکز تحقیق)

62/11

1

**

63

تفکر استراتژیک بلندمدت در سطح کالن کشور

22/32

1

**

21

بهرهگیری از فرلیند رسمی و مدرن برای اجرای طرو

29/11

1

**

2

ایجاد محیط مناسب برای تشویق سرمایهگنران بخش فناوری اطالعات و
ارتباطات

1/113
1/111

1/111
1/116
1/111

1/111
1/111
1/111
1/112
1/111
1/111

مأخن :یافتههای تحقیق * 6931 ،معناداری  ** %33معناداری تا  NS %32عدم معناداری

در ادامه به بررسی میزان تأثیرگدناری هدر یدک از

حاصل شده است .یافتههای بهدسدتلمدده از ضدریب

مؤلفددههددای بیسددتگانددة پددژوهش بددر ایجدداد شددهر

رگرسددیون چندددمتغیره نشدداندهندددۀ تأثیرگددناری

الکترونیک گرگان از دید کارشناسان و مدیران شدهری

مؤلفددههددای ایجدداد محددیط مناسددب بددرای تشددویق

پرداخته شده است .اطالعدات منددرد در جددول ()1

سددرمایهگددنران بخددش فنداوری اطالعددات ،گسددترش

نشاندهندۀ تأثیرگناری بسدیار زیداد برخدی مؤلفدههدا

لموزش کامپیوتر و اینترنت بده همدة طبقدات جامعده،

است ،بهگونهای که ضدریب معنداداری در سدطح %33

کمک به حفظ حری شخصی افدراد ،تعهدد مددیریت

سال چهارم

619

امکانسنجی و بسترسازی توسعة شهر الکترونیک در ...

کالن شهری به مقولة شهر الکترونیک و وجود سیست

اسددتراتژیک بلندمدددت در سددطح کددالن کشددوری

کنترلی و نظارتی مناسب و تفکر استراتژیک بلندمددت

مه ترین بسدترها جهدت گسدترش شدهر و شدهروند

در سطح کالن کشور بدر ایجداد و شدکلگیدری شدهر

الکترونیک هستند.

الکترونیک در گرگان است ،بدهگوندهای کده ضدرایب

برخی دیگر از مؤلفهها نظیر ایجاد محدیط مناسدب

 Betaبهدستلمده خود گویای این مطلدب اسدت .در

برای تشویق سرمایهگنران بخدش فنداوری اطالعدات

بددین مؤلفددههددای مددنکور ،مؤلف دة تفکددر اسددتراتژیک

با ضریب  Betaمعادل  ،1/233مؤلفة کمک بده حفدظ

بلندمدت در سطح کالن کشور با ضریب  Betaمعادل

حری شخصی افراد با ضدریب  Betaمعدادل  1/917و

 1/122و سپس مؤلفدة گسدترش لمدوزش کدامپیوتر و

مؤلفة تعهدد مددیریت کدالن شدهری بده مقولدة شدهر

اینترنت به همة طبقات جامعه با ضدریب  Betaمعدادل

الکترونیدک بدا ضدریب  Betaمعدادل  1/239از دیگدر

 1/911بیشترین اثر را در شکلگیری شهر الکترونیدک

بسددترهای الزم بددرای گسددترش شددهر الکترونیددک در

از دیدددگاه کارشناسددان دارنددد .درواقددع فددراه شدددن

محدددودۀ مددورد مطالعدده شددهر گرگددان اسددت کدده بددا

زمینههای گسترش کامپیوتر و اینترنت به تمام اقشدار و

فراه شدن لنها ،شهر الکترونیدک در گرگدان محقدق

طبقددات جامعددة شددهری و همچنددین داشددتن تفکددر

خواهد شد.

جدول  .4بررسی میزان ارتباط بین مرلفههای مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد شهر الکترونیک از
دیدگاه کارشناسان و مدیران شهری با استفاده از رگرسیون چندمتغیره
انحراف

ضریب

t
6/211

ردیف

مرلفهها

معیار

6

ایجاد زیرساختهای مناسب اطالعاتی و ارتباطی

Std
1/613

1/691

2

ایجاد بسترهای مناسب برای احداو و پشتیبانی از خطوط اینترنتی

1/691

1/631

6/121

9

حنف نظام بایگانی و پرحج کاغنی

1/621

-1/612

-6/217

1

افزایش نفو اینترنت

1/612

1/136

1/773

2

ایجاد محیط مناسب برای تشویق سرمایهگنران بخش فناوری اطالعات

1/613

1/233

-9/913

1/693

1/697

6/123

7

پرداخت بهصورت الکترونیکی (قبوض ،مالیات ،اقساط و )...

1/133

-1/136

-1/312

3

کمک به حفظ حری شخصی افراد

1/692

1/917

2/372

3

گسترش لموزش کامپیوتر و اینترنت به همة طبقات جامعه

1/613

1/911

9/623

61

ایجاد سیست مدیریت روابط مشتریان

1/662

1/632

6/312

1

ایجاد حفاوت امنیتی مناسب برای حفظ اطالعات و دادههای مورد
تبادل

Beta

611
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ادامه جدول 4
انحراف
ردیف

مرلفهها

معیار

66

تراکنش الکترونیک (نقلوانتقاالت وجوه مالی ،خرید ،دادوستد)

ضریب
Beta

t

Std
1/667

-1/222

-2/636

62

تدارکات الکترونیک (برای مثال استفاده از نرمافزارهای مدیریت)

1/697

-1/613

-6/212

69

تعهد مدیریت کالن شهری به مقولة شهر الکترونیک

1/619

1/239

2/621

61

چش انداز حکومتی به مقولة شهر الکترونیک

1/613

1/122

1/137

62

ریسکپنیری مدیریت کالن شهری برای ایجاد شهر الکترونیک

1/663

-1/619

-6/112

61

تعریف دقیق استانداردهای عملکردی مورد انتظار

1/661

1/123

1/293

67

وجود سیست کنترلی و نظارتی مناسب

1/661

1/991

1/229

63

همکاری نهادهای مربوط (همچون پارکهای عل و فناوری)

1/611

-1/121

-1/112

63

تفکر استراتژیک بلندمدت در سطح کالن کشور

1/611

1/122

-1/169

21

بهرهگیری از فرلیند رسمی و مدرن برای اجرای طرو

1/611

-1/612

-6/111

مأخن :یافتههای تحقیق * 6931 ،معناداری  ** %33معناداری تا  NS %32عدم معناداری

در ادامه میدزان اسدتفادۀ مدردم و ادارات دولتدی از

در جدول شدمارۀ  1نشداندهنددۀ فراواندی اسدتفاده از

فناوری اطالعات و ارتباطات از دیددگاه کارشناسدان و

فناوری اطالعات و ارتباطات در بدین مدردم و ادارات

مدیران شهری بررسی شده اسدت .اطالعدات منددرد

دولتی است.

جدول  .5فراوانی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در بین مردم و ادارات دولتی از دیدگاه کارشناسان و
مدیران شهری
ردیف

مرلفهها

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

8

مردم

4

81

22

83

1

2

ادارات دولتی

83

81

22

9

82

مأخن :یافتههای تحقیق6931 ،

همانطور که مشداهده مدیشدود از بدین  71نفدر

همچنین ،تعداد  69نفر از لنها اعتقاد به استفادۀ خیلدی

کارشددناس در زمیندة فندداوری اطالعددات و ارتباطددات،

زیاد ادارات دولتی از فنداوری اطالعدات و ارتباطدات

تعداد  1نفر از لنها اعتقاد به استفادۀ خیلی زیداد مدردم

دارند و  21نفر از لنها اعتقاد دارند به میدزان متوسدط

از فناوری اطالعات و ارتباطات دارند و تعداد  11نفدر

در ادارات دولتددی از فندداوری اطالعددات و ارتباطددات

از لنها اعتقاد دارند که مردم به میزان متوسط و کد از

استفاده میکنند (جدول .)2

فندداوری اطالعددات و ارتباطددات اسددتفاده مددیکننددد.
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 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

فناوری اطالعات در جهان با سرعت چش گیدری
در حال توسعه است و تمام فعالیتهای روزمرۀ بشدر
را تحت تأثیر قرار داده است؛ بهطوریکه اطالعدات در
جوامع به عنصری حیاتی تبدیل شده است .در جامعدة
اطالعدداتی شددهرها بددا توجدده بدده عمددق ووددایف و
پیچیدگیهای روابط اقتصادی ،فرهنگدی ،اجتمداعی و
سیاسی عصدر تعداملی حاضدر از اهمیتدی دو چنددان
برخوردارند .همانطور که جوامع سدالهدا در جهدت
توسعه و سداخت بندادر ،جدادههدا ،ریدلهدای قطدار،
متروها ،فرودگاهها و غیره کار کردهاند تا بتوانندد بسدتر
مناسب جهت جنب سرمایه و ایجاد کسدب و کارهدا
و مشاغل جدیدد را فدراه کنندد .بسدیاری در دنیدای
امروز بر این باورند که ارتباطات باند وسیع و فنداوری
اطالعات از عوامل اساسی شکوفایی و تکامل جوامدع
در قرن حاضر هسدتند و الزم اسدت از مزایدای لن در
همة شنون زندگی از جمله ادارۀ شهرها استفاده شدود،
بهطوری که یکی از مه ترین مباح مطدرو امدروزی
در حددوزۀ ارتباطددات شددهر الکترونیددک و دولددت
الکترونیک است .به ایدن جهدت حرکدت بده سدمت
شهرهای الکترونیک با توجده بده افدزایش جمعیدت و
تغییر ساختار روابط بین افراد و بدا توجده بده ایدنکده
جهان به سمت الکترونیکی شدن پیش مدیرود امدری
اجتناب ناپنیر است.
شهر گرگان بهعنوان مرکز استان گلستان و یکی از
شهرهای پرجمعیت منطقه که ادارات کل اسدتان را در
خود جای داده است ،هر روز شاهد حرکدت گسدترده
جمعیت از تمام نقاط شهر است .در صورتی که زمیندة
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ایجاد شدهر الکترونیدک در شدهر فدراه شدود باعد
صرفهجویی در وقدت و هزیندة شدهروندان و دولدت
خواهد شد .بنابراین ،هدف از پژوهش حاضدر امکدان
سنجی توسعة شدهر الکترونیدک در محددودۀ شدهری
گرگان است.
جامعه لماری مدورد مطالعده در پدژوهش حاضدر
کارشناسددان ،متخصصددان و مدددیران حددوزۀ مدددیریت
شهری و فناوری اطالعدات شدهر گرگدان اسدت و از
لنجایی که تعداد صحیح از جامعدة مدورد مطالعده در
دسترس نیست ،بهصورت تخمیندی تعدداد  71نفدر از
لنها انتخاب شده و پرسدشنامدة محقدقسداخته بدین
لنهددا توزیددع شددده اسددت .در نهایددت دادههددای
جمعلوریشدده از طریدق پرسدشنامده بدا اسدتفاده از
نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد و بهترین راهکدار
جهت توسعة شهر الکترونیک در گرگان ارائه شد.
نتایج به دست لمدده از لزمدون رگرسدیون ارتبداط
بسیار زیاد بدین مؤلفدة گسدترش لمدوزش کدامپیوتر و
اینترنت به همدة طبقدات جامعده و تفکدر اسدتراتژیک
بلندمدت در سطح کالن کشور بدا شدکلگیدری شدهر
الکترونیک را نشان میدهدد .بدهگوندهای کده ضدریب
 Betaخددود گویددای ایددن مطلددب اسددت .در نهایددت
یافتههای پدژوهش حاضدر در مقایسده بدا یافتدههدای
پژوهشگرانی همچون پوراحمد و همکداران (،)6933
موسیزاده ( )6932و میرحسینی و همکداران (،)2162
در باب اهمیت شهر الکترونیک در جهت تحقدق یدک
جامعة اطالعاتی هد سدویی داشدته اسدت .همچندین،
برخالف یافتههای کریمی ثانی ( )6932که در تحلیدل
زمینههای تحقق شهر الکترونیک در شدهر سدبزوار بده
پایینبودن سطح تحقق شهر الکترونیک رسیده اسدت،
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پژوهش حاضر بیانگر قابلیت باالی مؤلفههای تحقدق

سطح قابل قبول بوده و منجر به افدزایش سدطح نفدو

شهر الکترونیک در شهر گرگان است .در ادامه یافتههدا

اینترنت در بین جامعة شهری شده است.

نشان میدهد که عوامل اجتماعی لنچنان که خدوارزمی

در پایان بهمنظور بسترسازی شهر گرگدان جهدت

و شدداددل ( )6939و کددارلوس و همکددارانش ()2113

شکلگیری شهر الکترونیک پیشنهادهایی مطدرو شدده

بدده لن رس دیدهانددد حددائز اهمیددت اسددت .در نهایددت

و در ادامه کر شده است:
 ایجاد فرهنگ اسدتفاده از کدامپیوتر و اینترندت

یافتههای علیزاده اصل و همکاران ( ،)6931نشدان داده

در بین تمام طبقات شهر گرگان؛

اسددت کدده فقدددان زیرسدداختهددای مناسددب فندداوری

 اجباری کردن پرداخدت قبدوض و اقسداط از

اطالعات و ارتباطدات و همچندین پدایینبدودن سدواد
دیجیتال که منجر به پایینبودن نفو اینترنت در جامعدة

طریق اینترنت و فناوری اطالعات؛
 داشددتن برنام دة جددامع و اسددتراتژیک جهددت

شهری شده اسدت ،از مهد تدرین مواندع تحقدق شدهر
الکترونیک ارومیه اسدت کده بدا یافتدههدای پدژوهش

توسعة شهر الکترونیک در بلندمدت؛

حاضر ه سویی نداشته است؛ چراکده طبدق خروجدی

 تشددکیل کددارگروههددایی در فرمانددداری و

مدل ویکور وجود زیرساختهای ارتباطی در جامعدة

شهرداری شهر گرگان جهت توسعة فنداوری

شهری گرگان مناسب بوده است که خود نقطدة قدوتی

اطالعات و ارتباطات؛
 ایجاد زیرساختهای مناسب جهدت توسدعة

بر سر تحقق شهر الکترونیک گرگان اسدت .همچندین،
یافتههای ریزندا و کوهلس ( )2161نشدان داده اسدت

فناوری اطالعات و ارتباطات در شهر؛

که خدمات الکترونیکدی دولدت در شدهر شدیکاگو در
کتابنامه
 .6بمانیان ،م ،.ساالری ،م ،.غفرانی ،س .و بمانیان ،ر .)6936( .ارزیابی عوامل مؤثر بر پنیرش خدمات شهر الکترونیک
با استفاده از مدل تلفیقی پنیرش فناوری اطالعات ( )TAMو رهیافت نظری رفتار برنامهریزیشده ( )TPBو
اعتماد (( )Trustمطالعة موردی :دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران) .مدیریت شهری.696-621 ،)23( 61 ،
 .2پوراحمد ،ا ،.محمدپور ،ص ،.بوچانی ،م .)6933( .بررسی مفهوم مشارکت شهروندان در امور شهر الکترونیکی.
فصلنامة جغرافیای انسانی.612-667 ،)1( 2 ،
 .9جاللی ،ع.ا .)6932( .شهر الکترونیک .تهران :دانشگاه عل و صنعت ایران.
 .1حاتمینسب ،س.و ،.طالعیفر ،ر ،.عسگرینژاد ،منیره ،.دهقانی ،ع .)6931( .ارزیابی دیدگاه مدیران در خصوص
وضعیت شهر الکترونیک (مطالعة موردی :شهر الکترونیک یزد) .کاوشهای مدیریت بازرگانی.6-21 ،)2( 9 ،
 .2حضرتی لیالن ،ا ،.خدیوی ،ا .)6933( .بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات (شهر الکترونیک) بر ساختار
کالبدی شهر از دیدگاه کارکنان منطقة  6شهرداری تبریز .فراسوی مدیریت.692-627 ،)62( 9 ،
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 .1خوارزمی ،ا.ع ،.شاددل ،ل .)6939( .ارزیابی سیستمی بعد اجتماعی در استقرار شهر الکترونیک بجنورد .پژوهشهای
جغرافیای برنامهریزی شهری.32-663 ،)6( 2 .

 .7رهنورد ،ف.ا ،.محمدی ،د .)6931( .ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیک در ایران .پژوهشنامة علوم انسانی و
اجتماعی.19-31 ،)27( 7 ،
 .3سرافرازی ،م ،.معمارزاده ،غ .)6931( .پارادای دولت الکترونیک ضرورتی اساسی در استقرار شهرداری الکترونیک.
چهارمین کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات .تهران ،هتل المپیک.
 .3شریف نژاد ،م .)6939( .ارزیابی و سنجش عوامل مؤثر بر اعتماد به شهر الکترونیک (نمونة موردی :شهر الکترونیک
در یزد) .برنامهریزی فضایی.672-633 ،)2( 1 ،

 .61صفری ،س ،.و کنعانی ،ا .)6931( .شهرداری الکترونیک زیربنای شهر الکترونیک .اولین کنفرانس بینالمللی شهر
الکترونیک .تهران ،سالن همایشهای برد میالد.
 .66عاملی ،س.ر .)6932( .دو جهانی شدن و لیندۀ جهان .کتاب ماه.62-23 ،)13-71( ،
 .62خانزاده ،ع .)6931( .شهر ،شهرداری و شهروند الکترونیک .مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی.
 .69علیزاده اصل ،د ،.ضرابی ،ا ،.و تقوایی ،م .)6931( .ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق شهرهای الکترونیک
(موردشناسی :شهر ارومیه) .جغرافیا و لمایش شهری-منطقهای.299-222 ،)62( 2 ،

 .61قیانچی ،ا.و .)6933( .ارائة چارچوبی برای برنامهریزی توسعة شهرداری الکترونیک در ایران .مجموعهمقاالت
اولین کنفرانس بینالمللی شهرداری الکترونیکی .تهران :سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
 .62کریمی ثانی ،و .)6932( .تحلیل زمینههای تحقق شهر الکترونیک در سبزوار .پایاننامة منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد.
دانشگاه فردوسی مشهد .مشهد ،ایران.
 .61کیانی ،ا .)6931( .شهر هوشمند ضرورت هزارۀ سوم در تعامالت یکپارچة شهرداری الکترونیک (ارائة مدل
مفهومی-اجرایی با تأکید بر شهرهای ایران) .لمایش محیط.93-11 ،)61( 1 ،
 .67مشهدیزاده دهاقانی ،ن .)6931( .تحلیلی از ویژگیهای برنامهریزی شهری در ایران .تهران :انتشارات دانشگاه عل
و صنعت.

 .63موسیزاده ،و ،.بزی ،. ،میرکتولی ،د ،.و فر زاد ،م .)6931( .نقش و جایگاه شهر مجازی (الکترونیک) در فرلیند
توسعة شهری با تاکید بر شهر گرگان .تهران :هفتمین کنگرۀ جغرافیای سیاسی شهر.
 .63موسیزاده ،و .)6932( .امکانسنجی الزامات و نقش شهر الکترونیک در فرلیند توسعة پایدار در شهر گرگان،
پایاننامة منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد .دانشگاه گلستان .گرگان ،ایران.
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