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Abstract
With the emergence of the twenty-first century, the role and
place of new technologies including information and
communication technology in the process of achieving
development has been evident more than the past.
R e ma r kab l e d e vel o p m en t o f i n f o r ma t i o n an d
communication technology and the expansion of the
Internet on the one hand, and the need for new ideas
manage urban areas and also the necessity to promote the
participation of citizens on the other hand, has led us to the
gates of electronic cities. Nowadays, information and
communication technology has a key role in the social,
cultural and economic development of society. In practice,
the media play an important role in sustainable development
of society and as a driving force are important factors in the
cultural development of society. Currently, the existing
issue in the communication technology in urban areas is that whether these areas have the aPPropriate bases to be
developed in different human, economic, social and cultural
dimensions. Additionally, has the information and
communication technology been effective in the urban
sustainable development? The research method was
descriptive analytical and the data were collected through
library. For data analysis, descriptive and inferential
statistics has been employed. The results of Pearson
correlation test show that there is a significant and direct
relation between the individual characteristics of respondent
households and the effect of information and communication
technology. In addition, according to Friedman test, there is a
significant difference between the means of studied indicators
for ICT development of. Among these, the highest mean rank
is related to human indicators while the lowest rank is in
relation to economic infrastructures of sustainable development.
Keywords: Information and, Communication Technology,
Sustainable Development, Electronic City, Smart City,
Zanjan.
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چکیده
 نقش و جایگاه فناوری نوین از جمله فناوری،با آغاز قرن بیست و یکم
اطالعات و ارتباطات در فرآیند دستیابی به توسعه بیش از گذشته هویدا
 توسعه چشمگیر فناوریهای اطالعات و ارتباطات و گسترش.شده است
اینترنت از یك سو و نیاز مدیریت شهری به ایدههای نو در اداره شهرها و
 ما را در برابر دروازههای،ضرورت ارتقاء مشاركت شهروندان از سوی دیگر
 امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات نقش.شهرهای الکترونیك قرار داده است
. اجتماعی و فرهنگی جوامع ایفا كرده است،پایهای در توسعه اقتصادی
رسانهها عمال در توسعه پایدار جوامع نقش بسیار مهمی برعهده دارند و به
 عامل مهمی به شمار،عنوان نیروی محركه در رشد و توسعه فرهنگی جامعه
 این است كه آیا این نواحی در ابعاد، مسئلهای كه امروزه وجود دارد.می آیند
 فرهنگی و اجتماعی زمینههای مناسب برای توسعه، اقتصادی،مختلف انسانی
این فناوریها را دارا میباشند؟ و آیا فناوری اطالعات و ارتباطات بر توسعه
 تحلیلی و-پایدار شهری تأثیر گذار بوده است؟ روش تحقیق حاضر توصیفی
 برای تجزیه و تحلیل.روش گردآوری اطالعات كتابخانهای و میدانیاست
 نتایج پژوهش.اطالعات از آمارهای توصیفی و استنباطی استفاده شده است
نشان میدهد كه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بین ویژگیهای فردی
خانوارهای پاسخ دهنده و تأثیر فناوری اطالعات و ارتباط معنادار و مستقیمی
 بین میانگین شاخصهای، در ادامه نیز براساس آزمون فریدمن،وجود دارد
مورد مطالعه جهت توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات تفاوت معناداری
 در این میان بیشترین میانگین رتبهای مربوط به شاخصهای.وجود دارد
.انسانی و كمترین آن مربوط زیرساختهای اقتصادی توسعه پایدار میباشد
 شهر، توسعه پایدار، فناوری اطالعات و ارتباطات:واژگان کلیدی
. زنجان، شهر هوشمند،الکترونیك
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نفوذ كرده است( ،)Salman Zade, 2006: 124به نحوی كه در

مقدمه

طی سالهای اخیر ،فناوری اطالعات و ارتباطات توانسته

امروزه كشورها با افزایش سریع جمعیت و توسعه شهرهای

تغییرات وسیع و سریعی را در ابعاد مختلف زندگی بشر ایجاد

كوچك و بزرگ رو به رو هستند .به طوری كه طی

نماید و اطالعات به عنوان كارآمدترین جنبه در تصمیمگیری و

دورههای  1990تا  ،2030جمعیت نواحی شهری تا حدود

برنامهریزی مطرح شده كه میتواند نقش مهمی در برنامهریزی

 3/3میلیارد نفر رشد خواهد كرد و از این میزان  90درصد

اصولی جهت بهرهمندی از منابع انسانی و طبیعی ایفا نماید.

در نقاط شهری كشورهای در حال توسعه خواهند بود

رسانهها عمال در توسعه پایدار جوامع نقش بسیار مهمی بر

( .)Flood 1997: 1635از آن جایی كه انگیزه جستجوی

عهده دارند به طوری كه میتوانند در كشورهای در حال

كار و فرصت های بهتر باعث تداوم مهاجرت به شهرها

توسعه افقها را گسترش دهند و به انتقال فکر كمك كنند

شده است  ،ظرفیت زیرساخت های شهری اغلب در

و سطح فکر فردی و ملی را باال ببرند .رسانههای اطالعاتی و

فشار قرار گرفته و حتی كاهش می یابد و همچنین

خبری واسطه اصلی بین سیاستگذاران و توده مردم هستند،

و ض ع م س ا ك ن م و ج و د ب د تر و متراك م تر می شود

رسانهها تودهها را بسیج میكنند تا اندیشههای جدید و

(.)Musa Kazemi Mohammadi, 2001: 94

تکنیكهای مدرن را بپذیرند .با توجه به نقش كارساز رسانهها

شهرنشینی امر وزه به عنوان یکی از چالش های مهم در

در مدیریت بخشهای مختلف ،مدیران رسانهها باید با استفاده

جهان به خصوص در كشورهای آسیا ،آفریقا و آمریکای

ازتکنولوژی و فناوریهای نوین جایگاه واقعی رسانهها را

التین است به طوری كه ساالنه  60میلیون شهروند به

تبیین نمایند .در حال حاضر ،روند افزایش توسعه فناوری

ج م ع ی ت ف ق ی ر ت ری ن ك ش و ر ه ا ی ا ی ن ن ق ا ط ا ف ز و ده

اطالعات و ارتباطات باعث شده است تا دسترسی مردم به این

میشود ).(Stephens and Stterthwaire, 2008: 299-310

فناوری از دیدگاه بسیاری از محققان یکی از پیش نیازهای

اگر شهر به مثابه یك سازمان قلمداد شود ،الزم است كه در

اساسی جهت دستیابی به توسعه باشد).(Jensen, 2006: 3

رأس آن و به منظور اداره امور شهر از دانشی استفاده گردد

بحث جهانی شدن به دنبال پیشرفتهای فناوری به طور گستردهای

كه همان مدیریت شهری است ( .)Shiee, 2003: 38این

مطرح و باعث شده است تا اندیشمندان با توجه به گسترش

مدیریت گروهها را در شبکههای مختلفی كه منافع آنها

روزافزون استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ،از دنیای

حکم میكند قرار میدهد كه این توجه به منافع آنها در

امروزی با عنوان فشردهسازی فضا ،زمان و جهانی شدن نام ببرند

جهتدهی ساختار شهری مؤثر میباشد ،لذا مدیریت

).(Avgeru, 2010: 11, Castells, 2000: 4; Sahy, 2000: 14

شهری به بررسی مسایل فضایی كه شهروندان با آن درگیر

با توجه به تمركز خدمات در شهرها و همچنین گسترش

هستند ،میپردازد) .(Thooenig, 1970: 387-394یکی از

كاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات و تأثیرات وسیع آن بر

معمولیترین روشها در سراسر دنیا كه موجب تحوالت و

جنبههای مختلف شهروندان ،امروزه بهرهگیری از روشها و

كیفیت چشمگیری شده فناوری اطالعات و ارتباطات است

فناوریهای نوین خدماترسانی به شکل «خدمات الکترونیك

كه در آن كیفیت و شیوه زندگی ،همانند نمود تغییرات

شهری»( ،)Nejad Javadi Pur, 2008: 13در تعامالت و

اجتماعی و توسعه اقتصادی ،به میزان قابل توجهی به

تراكن ش ها ی میان شهروندان و سازمان ها ی دولتی و

اطالعات و بهرهبرداری از آن وابسته است).(Martin, 1995: 3

خصوصی ارائه دهنده خدمات  ،به عنوان راهکاری

فنآوری اطالعات و ارتباطات به دنبال عصر صنعتی به وجود

اثر بخشی و كار آمد در عرصه خدمات رسانی شهری

آمده و خواسته یا ناخواسته در تار و پود سازمانهای امروزی

به شماره رود ( . ) Goldkuh, 2007: 135-159

دوفصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری ،دوره پنجم ،شماره  ،1پیاپی  ،9بهار و تابستان 1393
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توسعه شهری یا به عبارتی «توسعه پایدار شهری» به عواملی

چشمگیری در بین كشورهای مختلف داشته و مزایای فراوانی

هم چون كاهش شکاف امکانات و خدمات بین شهری،

را برای كشورها ایجاد كرده است (.)Mutual et al, 2006: 54

كاهش فقر ،امنیت غذایی ،مشاركت و حفظ محیط زیست

كه برای جذب منافع حاصل از فناوری اطالعات و

بستگی دارد كه خود نشان از بالندگی فرهنگی ،رشد اقتصادی،

ارتباطات ،باید این فناوری اجرا و به صورت كارآمدی

ارتقاء آگاهی ،افزایش تعداد تحصیل كردگان دارد .شهر بدون

استفاده شود( .)Bridges, 2005: 11فناوری اطالعات و

این عوامل نمیتواند قدم به عرصه توسعه و یا توسعه پایدار

ارتباطات مجموعهای از سخت افزار ،نرم افزار و فکر

بگذارد .اگر چه ایجاد یا مهیا كردن همهی اینها در زمانهای

میباشد كه گردش و بهره برداری از اطالعات را امکانپذیر

گذشته هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ نیروی انسانی سخت

میسازد( .)pahjola, 2000, 21مفهوم فناوری اطالعات و

بوده است .ولی امروزه با پیشرفت فنآوری به ویژه (آی سی

ارتباطات از تعامل سه بخش رایانه ،اطالعات و ارتباطات

تی) این مشکل تا حدی حل شده است و زمینههای متعددی

مخابراتی حاصل میشود( .)Alexandru, 2006, 2فناوری

جهت فراهم كردن توسعه شهری و مناسبات بین شهرها را در

اطالعات و ارتباطات ،بدون شك تحوالت گستردهای را در

آینده ساماندهی خواهد كرد .فناوری اطالعات و ارتباطات

تمامی عرصههای اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته

شهری به عنوان پدیده هزاره سوم ،رویکرد دانش محوری

و تأثیر آن بر جوامع بشری به گونهای است كه جهان امروز به

است كه دانایی را به توانایی مبدل میسازد( .آی سی تی)

سرعت در حال تبدیل شدن به یك جامعه اطالعاتی است،

زندگی بشر را متحول كرده است و در آینده نه چندان دور

جامعهای كه در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از

اداره بخش اعظمی از امور بشر بدون استفاده از این فناوری

دانش ،دارای نقش محوری و تعیینكننده است .گستره كاربرد

مقدور نخواهد بود (.)Jalali, 2003: 13

و تأثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع
بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و

رویکردهای پژوهش

توجه بسیاری از كشورهای جهان را به خود معطوف كرده

هدف از این پژوهش بررسی نقش فناوری اطالعات و

است (.)Sarami and Bahari, 2010: 135

ارتباطات در توسعه پایدار شهری در منطقه مورد مطالعه

شهر الکترونیك یکی از خاستگاههای مدیران شهری و

میباشد تا بتواند راهکاری مناسبی در راستای توسعه و

شهروندان در عرضه كردن و مورد استفاده قرار دادن خدمات

خدمات رسانی به شهروندان و ارگانهای مختلف شهری

شهری است .شهر الکترونیك عبارت از شهری است كه در

بکار گرفته شود .با توجه به موارد گفته شده و با هدف

آن اداره امور شهروندان كه شامل خدمات و سرویسهای

تحلیل زمینههای توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در

دولتی و سازمانهای بخش خصوصی به صورت بر خط

مناطق شهری ،سواالت تحقیق حاضر به شرح زیر میباشد:

(آنالین) و به صورت شبانه روزی میباشد ،در هفت روز

آیا بین ویژگیهای خانوارهای مورد مطالعه و میزان استفاده

هفته با كیفیت و ضریب ایمنی باال انجام میگیرد ،یا به عبارتی

از فناوری اطالعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد؟

دیگر میتوان گفت در شهر الکترونیك تمام خدمات مورد نیاز

بیشترین اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر روی كدام

ساكنان از طریق شبکههایی اطالع رسانی تأمین میشود

یك از ابعاد توسعه پایدار شهری میباشد؟

( .)Hurley and Shakeeli , 2000: 6بدین ترتیب دیگر
نیازی به حركت فیزیکی شهروندان برای دسترسی به

مبانی نظری

خدمات دولت و نهادهای خصوصی نیست .در این شهر،

امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات رشد گسترده و

نهادهای دیجیتالی جایگزین ادارات فیزیکی میشوند و
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سازمانها و دستگاههایی همچون شهرداریها ،حمل و نقل،

كه به ایجاد شهرهای الکترونیك روی آورند .

سازمان آب منطقه و نظایر آن بیشتر خدمات خود را با استفاده

(Building an Information and Vision for

از امکاناتی كه فناوری اطالعات و ارتباطات در اختیار آنان

)Toront Technology, 2002

قرار میدهد به مشتركین و مشتریان خود ارائه میدهند .اولین

ایجاد شهر الکترونیك تأثیرات بسیاری را در زمینه اقتصادی،

شهر مجازی در آمستردام هلند در سال  1994شکل گرفت و

اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی برای شهر به دنبال خواهد

به دنبال آن بسیاری از شهرهای اروپایی ،امریکایی و بعضی از

داشت .در زمینه اقتصادی توسعه تجارت الکترونیك،

شهرهای آسیایی مانند توكیو و سنگاپور وارد این فضای

بانکداری الکترونیکی و ارتباط تجاری شهر با كشورهای

شهری شدند ( )Ameli, 2003: 15در شهر الکترونیك

همسایه و سایر نقاط جهان بخشی از تأثیرات آن خواهد بود.

شهروندان به كلیه خدمات ادارات ،سازمانها و اماكن درون

ارائه خدمات به هنگام به شهروندان موجب افزایش

شهری و همچنین به اطالعات مختلف مورد نیاز به شیوهای

رضایتمندی آنها از استفاده از خدمات عمومی و خصوصی

با ثبات ،قابل اطمینان ،امن و محرمانه دسترسی دارند

شده و امکان تشکیل گروهها و اجتماعات و هم چنین

( .)Jalali, 2003: 47رشد اقتصادی و بهرهوری در

رایگیری به هنگام و توزیع عادالنه امکانات را فراهم میآورد.

شهرهای الکترونیك بیشتر از شهرهای سنتی فعلی خواهد

ایجاد زمینههای مشاركت شهروندان در مدیریت شهر از

بود .در این شهرها مشاغل بسیاری به و جود میآید و عالوه

جمله اثرات اجرای پروژهی شهر الکترونیك خواهد بود .در

بر حل مشکل بیکاری ،مردم زمان بیشتری برای تفریح و

زمینه فرهنگی نیز اجرای شهر الکترونیك تأثیرات زیادی را

استراحت خواهند داشت ( ،)Reddick, 2002: 41این

به دنبال دارد كه به طور مثال از شفاف سازی ،اطالع

شهر دارای چهار ركن اصلی میباشد كه عبارتند از.1 :

رسانی ،آموزش مجازی شهروندان در حوزه عموم و

زندگی الکترونیك  .2سازمان الکترونیك  .3دولت

اختصاصی ،امکان انتشار رسانههای دیجیتالی برای

الکترونیك  .4شهر الکترونیك

شهروندان ،انتشار اخبار و اطالعات به هنگام ونظایر آن

واژه دولت الکترونیك در سال  1997میالدی در دولت

میتوان نام برد ) )King, 2007: 24مهمترین هدف شهر

آمریکا مطرح گردید به طوری كه در سال  1998موسسه

الکترونیك خدمترسانی به شهروندان و كسب رضایت

ملی در آمریکا ،نخستین برنامه دولت الکترونیك را برای

آنان میباشد .این در صورتی است كه افراد جامعه ،قابلیت

پیادهسازی تهیه كرد(،)Keen & Marchand, 1997: 33

استفاده از این خدمات را داشته باشند(،)Ebbers, 2007: 17

دولت الکترونیك ،با تکیه بر اینترنت و دیگر فناوریهای

بنابراین تمام كسانی كه می خواهند در عصر حکمرانی

نوظهور ،اطالعات و خدمات را به سادگی ،به شیوهای كارا و

اطالعات ،زندگی موفقی داشته باشند نیازمند فراگیری

با هزینه كم دریافت و توزیع میكند (،)Ameli, 2003: 15

مهارت های الزم در فناوری اطالعات هستند .آموزش

تراكم جمعیت در كالن شهرها و تفاوت جمعیت شب و

مهارت ها ی شهروند الکترونیکی  ،توانایی استفاده از

روز در آنها همراه با آلودگی گسترده هوا و فضا و مسئله

فناوری های ارتباطی نوین را در شهروندان افزایش میدهد

ترافیك ،باعث یافتن چارهای برای كاهش آالم ناشی از

و به ترتیب آنها را برای استفاده از تسهیالت و خدمات

زندگی در این گونه شهرها شده است ایجاد شهر و دولت

دولت الکترونیك آماده میسازد (.)Layne, 2001: 25

الکترونیك پاسخ به ضرورت بهرهوری در زمان و هزینه و

تحقیقات نشان داده است بین ایجاد شهر الکترونیك و

همچنین سهولت در ارایه خدمات و اطالعات دولت و
سازمانها به جامعه است .در واقع دولتها ناگزیر هستند

توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگی وجود دارد (.)Wced, 1987

با توجه به مفهوم توسعه پایدار كه میتوان آن را معادل با
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افزایش كیفت زندگی دانست كه مسائلی مانند بهداشت،
آموزش ،رفاه ،آزادی بیان ،حقوق و غیره را شامل میشود
( .)Hossein Zade Dalir, 2001: 92كنفرانس عمومی
یونسکو در سال  1991با تصویب قطعنامهای مدیر كل
یونسکو را ملزم كرد تا در هماهنگی با دبیر كل سازمان ملل
كمیسیون مستقلی را برای بررسی ارتباط فرهنگ و توسعه
ایجاد كند .در نوامبر سال  1992پطرس غالی دبیر كل سابق
سازمان ملل و فدریکو مایور مدیر كل سابق یونسکو در

نقش رسانهها در توسعه پایدار شهری
در واقع رسانهها به عنوان ابزار اطالع رسانی نقش مهم و
انکارناپذیری در تحوالت جامعه دارند ،به طوری كه این
نقش همواره مورد تاكید بوده و در عصر حاضر نیز به دلیل
نیاز جدی جامعه به دانستن و آگاهی برای پیشبرد اهداف
زندگی اجتماعی بر اهمیت آن بیش از پیش افزوده شده

حیطه وظیفه محوله به یونسکو و در حقیقت در جهت

است .رسانهها عمال در توسعه پایدار جوامع نقش بسیار

اعتالی نقش فرهنگ در فرایند توسعه «كمیسیون جهانی

مهمی بر عهده دارند و به عنوان نیروی محركه در رشد و

پیرامون فرهنگ و توسعه» را به ریاست خاویر پرزدو كوئیار

توسعه فرهنگی جامعه ،عامل مهمی به شمار میآیند

دبیر كل پیشین سازمان ملل تشکیل دادند .مایور در سال

( .)Sorani and et al, 2012: 22بنابراین باید تا آن جا كه

 ،1993این حركت را تحت عنوان «ظرفیت سازی برای

میتوان از راهبردهای توسعه به دور نماند و از ابزار

توسعه پایدار» مورد بحث قرار داد(.)Mayor, 1993: 20

بنابراین توسعهی پایدار به عنوان یك اصل عمومی پذیرفته
شده و سطح گستردهای را برای سیاست گذاران ایجاد كرده
است ( )Detr, 1999مشاهده میشود كه جنبههایی از
توسعه پایدار تنها از طریق ایجاد شهر الکترونیك محقق
میشود ،كاهش آلودگی محیط زیست ،كاهش ترافیك،
كاهش زمان تلف شده شهروندان ،عرضه بهتر خدمات،

رسانهای به نحو مطلوب و در جهت پیشرفت جامعه
استفاده كرد .زیرا عقب ماندن از عصر اطالعات و آگاهی
نداشتن از دنیای پیرامون می تواند نتایج نا مساعدی را
برای جوامع در پی داشته باشد  .رسانه های گروهی
میتوانند در كشورهای در حال توسعه افقها را گسترش
دهند و به انتقال فکر كمك كنند و سطح فکر فردی و ملی

افزایش بهرهوری اشتغال ،توزیع عادالنه خدمات ،بهبود

را باال ببرند .امروزه جامعه ای توسعه یافته تلقی می شود

مدیریت پایدار شهری ،بازیافت زبالههای الکترونیکی،

كه بتواند در كنار شاخصههای اقتصادی بر معیار آموزش و

افزایش مشاركت شهروندان ،افزایش شهروند ساالری در

اطالعات و در حقیقت عنصر دانایی اجتماعی تاكید

مدیریت شهری و غیره از ویژگیهای اجتماعی شهر

كند(جدول.)1

الکترونیکی كه به توسعه پایدار میانجامد .اهمیت ایجاد
شهر الکترونیك در توسعه پایدار از جمله موضوعاتی است
كه اخیراً مورد نظر مسئوالن هر كشوری میباشد
(،) Sarafrazi, memari zade and Amir Firoozi, 2007: 7
شهر الکترونیك شهری است كه در آن تعامالت میان شهروندان
و مسئولین اهمیت زیادی مییابد و این تعامالت متقابل بوده،
محیط اجتماعی خوبی را برای شهروندان ایجاد میكند.

جدول  .1نوع خدمات فناوری اطالعات در توسعه پایدار شهری
ابعاد
اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی

خدمات
مشاركت -افزایش آگاهی-
گسترش شهر الکترونیك
كاهش هزیته ها -كیفیت نیروی كار-
افزایش درآمد -توسعه اشتغال
تسهیل در ارائه خدمات فرهنگی
(كتابخانه و مطبوعات دیجیتالی)

منبع :یافتههای تحقیق
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خدمات با قابلیت ارائه در شهر الکترونی

شامل  3/2میلیون دستگاه رایانه و  2٥میلیون كاربر از طریق

 .1فعالیتهای بانکی :مثل پرداخت قبوض ،برداشت پول از

اینترنت امکان تبادل اطالعات یافتند .مقایسه ارقام فوق با

حساب ،انتقال پول

نیازهای یك شهر الکترونیکی نشان میدهد كه تا این زمان

.2فعالیتهای اداری :مثل ثبت اسناد وامالک ،در خواست

عمالً ایجاد شهر الکترونیك ممکن نبود .اما آمار فصلنامه پیام

پاسپورت

یونسکو در اكتبر ماه  2003آخرین آمار كاربران اینترنت را

 .3فعالیتهای تجاری :مثل خرید و فروش كاال ،موسیقی،

 6٥٥میلیون نفر در جهان نشان میدهد .این در حالی است كه

فیلم و مواد غذایی

تعداد رایانهها نیز به  6٥0دستگاه افزایش یافته است .این

 .4فعالیتهای تفریحی :مثل بازیهای رایانهای ،بازدید از

آمارها به همراه برنامههای وسیعی كه در توسعه فناوری

گنجینه (موزه)ها و پارکها

اطالعات در جهان در دست انجام است دور نمای توسعه

.٥كسب اطالعات :اخبار ،روزنامه ،نشریات ،وضعیت آب و

شهرهای الکترونیکی را به صورت تجربی نشان

هوا ،ترافیك شهری  ،ساعات پرواز هواپیماها

میدهد ).(Lucass, 2000: 11

 .6عالیتهای علمی :تحقیق در مورد طرحها ، ،یافتن مقاله،

اولین اقدام كالن و اساسی جهت ایجاد دولت الکترونیك

دسترسی به منابع معتبر و كتابخانهها و كتابها و تالیفات

در جهان ،به برنامه توسعه فناوری اطالعات سنگاپور در

جدید

سال  1992معطوف میگردد .پس از آن در سال 1993

 .7فعالیتهای آموزشی :مدرسه و دانشگاه و سایر آموزشگاها

میالدی ،پروژه توسعه زیر ساختار ملی آمریکا جهت

 .8فعالیتهای سیاسی :شركت در انتخابات ،اعالم نظر به

گسترش زیر ساختار فناوری ارتباطات و اطالعات ،تدوین

مجلس و بخشهای سیاسی باز

و راه اندازی شد .كشور كره جنوبی نیز در این سال ،طرح

 .9فعالیتهای مسافرتی :رزرو بلیط سفر ،رزرو هتل و

توسعه زیر ساختار ملی فناوری ارتباطات و اطالعات خود

كرایه خودرو

را ارائه و آماده اجرا نمود .كشورهایی مانند ژاپن ،تایوان و

.10فعالیتهای درمانی :مراجعه به پزشك ،دریافت راهکارهای

انگلستان نیز در طی سالهای  1993تا  ،1996برنامههای

ایمنی ،اطالع از تازههای پزشکی

كالنی را در این زمینه دنبال نمودند .تاریخ دقیقی از زمان

تاریخچه شهرهای الکترونیک جهان
اینترنت به عنوان نقطه عطف گذر از جامعه صنعتی كه
شهرنشینی در آن رواج داشت به جامعه اطالعاتی كه
زمینههای ظهور آن در قالب موضوعاتی مانند شهر الکترونیك
نمایان شده میباشد .حضور اینترنت از اوایل دهه 1960
میالدی در وزارت دفاع آمریکا شروع و در سال  1969با
همکاری دانشگاه كالیفرنیا توسعه یافت .در سال  1983عمالً
كار غیر نظامی اینترنت با سرویس پست الکترونیك آغاز شد
و توانایی آن در ارسال دادهها با سرعت بیشتر فراهم
شد) .(Garcia Ramilo, Pi Villanueva, 2001در اواسط
سال  1990در سراسر جهان  46هزار شبکه اطالعاتی،

ایجاد شهرهای الکترونیك در دسترس نیست ،اما میتوان
اذعان داشت كه طرح ایجاد این شهرها به زمان ایجاد و
توسعه دولت الکترونیك در جهان مرتبط میباشد .بدین
ترتیب میتوان گفت كه بیش از یك دهه از ایجاد اولین
شهرهای الکترونیك جهان میگذرد .همان طور كه در
جدول .2مشاهده میگردد در این فاصله شهرهای الکترونیك
بزرگی چون برلین ،بوستون ،تورنتو و شهر اینترنتی دبی هر
یك با رویکردهای متفاوت ایجاد شدند.
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جدول .2برترین شهرهای الکترونیک جهان در

مقرر تهیه و تحویل شهرداری مشهد شد و فضای فرهنگی

سال  2012میالدی

الزم برای اجرای شهر الکترونیك مشهد آماده شده است
(.)Jalali, 2007: 125

رتبه

نام شهر

نام کشور

1

ونکوور

کانادا

2

وین

اتریش

3

ملبورن

استرالیا

این پژوهش در پی تلفیق شاخه تخصصی فناوری

4

تورنتو

كانادا

5

كالگاری

كانادا

اطالعات و ارتباطات در توسعه شهری میباشد كه الزمه

روششناسی تحقیق

انجام آن برخورداری از دیدگاهی است كه قابلیت كلنگری

6

هلسینکی

فنالند

7

سیدنی

استرالیا

داشته باشد و به صورت پیمایشی قابل اجرا باشد .این

8

آدالید

استرالیا

مطالعه از نظر هدف یك مطالعه كاربردی است و از نظر

9

پرت

استرالیا

زمانی یك بررسی مقطعی تلقی میشود .نوع تحقیق

10

اوكلند

نیوزلند

كاربردی ،روش اصلی آن توصیفی -تحلیلی و گردآوری

منبعAsian Mayors Forum, 2013 :

اطالعات به روش كتابخانهای -اسنادی میباشد .با استفاده

شهر الکترونیک در ایران

از روش كتابخانهای ،شاخصهای شهر مورد بحث قرار

موضوع شهر الکترونیك در ایران به پیشنهاد دكتر علی اكبر

گرفته و به بررسی تعامل روابط شهر و دولت ،زندگی

جاللی در اردیبهشت ماه ( 1379استاد دانشگاه علم و صنعت)

شهری ،كاربرد آنها ،پرداخته شده و در نهایت راهکارهای

و پذیرش آن توسط سازمان منطقه آزاد كیش بر میگردد.

پیشنهادی برای تحقیق ارائه شده است .در ادامه با استفاده

طبق تفاهمنامهای بین دانشگاه علم و صنعت ایران و

از مطالعات و بررسی پرسشنامه تأثیرات (آی سی تی) بر

سازمان منطقه آزاد كیش قرار بود جزیره كیش به اولین

توسعه شهر زنجان با تاكید بر شاخص توسعه پایدار مورد

شهر الکترونیکی ایران تبدیل شود .پس از طرح موضوع،

بررسی قرار گرفته است.

همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی در جزیره

در تحقیق حاضر ابتدا برای بررسی وضعیت موجود شهر

كیش برگزار شد تا ابعاد مختلف موضوع شهر الکترونیك

زنجان در راستای توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات،

كیش مورد نقد و بررسی قرار گیرد .در این همایش پیشنهاد

زمینههای توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات به سه بعد

ایجاد شهر الکترونیك در جزیره كیش مورد استقبال

انسانی ،اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی تقسیم بندی گردیده

متخصصان داخلی و خارجی قرار گرفت .از آن زمان

و مطابق جدول .3شاخصهای مرتبط در قالب سواالتی با

فعالیتهای پراكندهای جهت اجرایی شدن این طرح

طیف لیکرت و در مقیاسهای اسمی و رتبهای طراحی و

صورت گرفت و در آخرین تصمیمات مسئولین قرار شد

استخراج و با استفاده از  27معرف در قالب سه بعد اصلی

جزیره كیش به مركز فناوری اطالعات كشور تبدیل شود

به ارزیابی وضع موجود و تجزیه و تحلیل اطالعات

( ،)Jalali, 2003: 155همچنین در سال  1381موضوع

پرداخته شده ،گردآوری اطالعات به صورت كتابخانهای

شهر الکترونیك مشهد با محوریت شهردار مشهد مطرح

(فیش برداری از كتب مقاالت و منابع اینترنتی) و میدانی

شد .پروژه سند راهبردی شهر الکترونیك مشهد به عهده

(پرسشنامه و مشاهده ،مصاحبه با مسئولین و سرپرستهای

دانشگاه علم و صنعت ایران قرار گرفت و پژوهشکده

خانوارها) بوده و روش تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده

الکترونیك مجری این سند بوده است .این سند در مهلت

از آمارهای توصیفی (میانگین) و استنباطی (آزمون  tتك
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تحلیلی بر اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر توسعه پایدار شهری مورد مطالعه :شهر زنجان
آموزشی در ارتباط با فناوری اطالعات و

نمونهای ،آزمون فریدمن ،ضریب همبستگی پیرسون)

ارتباطات میزان تأثیرگذاری  ICTدر مشاركت

صورت گرفته است .جامعه آماری در این تحقیق 349713

شهروندان در طرحها و فعالیتهای عمرانی

نفر جمعیت محاسبه شده است كه با خطای  0/0٥و حجم

ایجاد شده و یا در حال اجرا تأثیر ITدر ایجاد

نمونه  322پرسشنامه محاسبه شده كه از طریق فرمول

عالقه میان شهروندان جهت تشویق و استفاده از
امکانات جدید شهری (شهر الکترونیك) میزان

اصالح شده كوكران 107 ،پرسشنامه در  27سوال طراحی

تأثیر  ITدر مباحث مربوط به ازدواج و همسریابی

گردیده و بین مردم به صورت تصادفی پخش شده است.

میزان تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات در مباحث

در این مطالعه رابطه بین فناوری اطالعات و ارتباطات و

فرهنگی و آموزشی میزان تأثیر استفاده از  ITدر تبادالت و

شاخصهای مورد مطالعه (انسانی ،فرهنگی-اجتماعی و

اجتماعی تعامالت فرهنگی اطالعرسانی مشکالت به
شوراها ارائه پیشنهادها و نظرها به مدیران ارزیابی و

اقتصادی) ،در شهر زنجان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل

بررسی میزان خدماترسانی از طرف مدیران توجه

قرار گرفت .براساس دادههای به دست آمده از جامعهی

به قوانین در ساخت و سازها
دارا بودن درآمد مناسب جهت خرید و یا تجهیز

آماری از طریق پرسشنامه ،برای ترسیم و تجزیه و تحلیل

كامپیوتر میزان ارتباط مشاغل با  ITمیزان

دادهها از نرم افزار  spssاستفاده شد .سپس به منظور

عالقهمندی جهت توسعه كسب و كار از طریق

بررسی روابط بین فناوری اطالعات و ارتباطات از

بهكارگیری فناوری نوین میزان آشنایی سرپرست
خانوار در جهت ارتباط با مزایای فناوری اطالعات

روشهای فریدمن ،پیرسون و استفاده شد .در زیر مراحل

در امور اقتصادی میزان بهكارگیری فناوری

هر كدام از روشها توضیح داده شد:

اطالعات و ارتباطات جهت دسترسی به اعتبارات

() 1

مالی نقش استفاده از  ITدر صرفهجویی در هزینه-

( Nجامعه آماری) 349713 :جمعیت

اقتصادی

ها میزان عالقهمندی جهت بهكارگیری نیروی
انسانی آشنا با فناوری اطالعات در فرایند تولید

( Pافراد دارای صفت) 70 :درصد.

محصوالت دسترسی به خدمات اعتباری و مالی

( Qافراد فاقد صفت) 30 :درصد.

وجود انگیزه جهت پیشرفت شغلی

( Dتفاضل احتمال صحت گفتار) ٥ :درصد.
( Tمیزان صحت گفتار)1/96 :
n  n /3  (n / N )
() 2
جدول .3شاخصهای بکار رفته جهت تحلیل زمینههای توسعه
فناوری اطالعات و ارتباطات
ابعاد

معرفها

محدوده مورد مطالعه
شهر زنجان به عنوان اولین و بزرگترین نقطه شهری استان
یکی از شهرهای میانی كشور در رده جمعیتی  2٥0-٥00هزار
نفری و مركز سیاسی ،اداری استان زنجان محسوب میشود

میزان افزایش مطالعه كتاب و روزنامه دیجیتالی

كه از لحاظ ویژگیهای اقلیمی دارای آب و هوایی خشك و

میزان افزایش آشنایی فرزندان خانوار با كامپیوتر

سرد است .این شهر قدمتی طوالنی دارد و طی دورههای رشد

میزان افزایش عالقهمندی جهت انجام كارهای
اداری و بانکی از طریق اینترنت میزان افزایش
استفاده از برنامههای تلویزیون و رادیو میزان تأثیر
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در افزایش
انسانی

منبع :یافتههای تحقیق

تجارب شخصی میزان آشنایی سرپرست خانوار با
كامپیوتر میزان استفاده از كامپیوتر در زمینه آشنایی
با موارد مربوط به حوزه بهداشت و سالمت
میزان تأثیر حضور مربیان جهت آموزش فناوری
اطالعات و ارتباطات میزان برگزاری كالسهای

و تکامل خود فراز و نشیبهای تاریخی مختلفی را پشت سر
گذاشته است ،تا به شکل امروزی در آمده است .طبق نتایج
آخرین سرشماری در سال  ،138٥شهر زنجان با جمعیت
 349713نفر  36/3درصد از جمعیت استان زنجان را در خود
جای داده است(جدول .)4منطقهای كه شهر زنجان در آن واقع
شده است از نظر ساختمانی به دو رشته كوه موازی طارم و

دوفصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری ،دوره پنجم ،شماره  ،1پیاپی  ،9بهار و تابستان 1393

79

سلطانیه در امتداد شمال غرب به شرق و قسمت پست بین

یافتههای تحقیق

گزینی شهر زنجان بر روی دشتی باریك با شیب مالیم  1/٥تا

آمار توصیفی تحقیق

 2/٥درصد از شمال غرب به جنوب شرق صورت گرفته

بررسی ویژگیهای فردی پاسخ دهندگان نشان میدهد ،كه 0/٥7

است ،به گونهای كه اختالف ارتفاع شمال و جنوب آن در

پاسخ دهندگان مرد و  0/43درصد زن ،از نظر سطح تحصیالت

حدود  100متر است .بنابراین به علت مالیم بودن شیب،

 36/4درصد افراد دیپلم و باالتر از دیپلم تحصیالت داشتهاند.

اراضی نسبتاً مسطحی به وجود آمده است (شکل.)1

همچنین از بین مشخصات پاسخ دهنده به پرسشنامه مذكور،

آنها یعنی دشت زنجان ،ابهر محدود گردیده است .مکان

جدول .4رشد جمعیت شهر زنجان و جمعیت شهری استان 134٥-8٥
رشد جمعیت

1345-55

1355-65

1375-85 1365-75

 39/3درصد دارای سن بین  31تا  40سال بودهاند .از نظر
وضعیت فعالیت  42/1درصد افراد دارای شغل آزاد بودهاند.

شهر زنجان

٥/٥

7/94

2/89

2/02

 4٥/8درصد از افراد به تعداد ( 49نفر) از پاسخ گویان در

جمعیت شهری استان

٥/76

8/17

3/07

2/69

خانوادههای  4-3نفر زندگی میكردند .بررسی رابطه میان

منبع :مركز آمار ایران

ویژگیهای فردی پاسخ دهندگان و وجود زمینههای كل موجود
جهت توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات با استفاده از
رگرسیون خطی نشان میدهد ،میان میزان تحصیالت و درآمد و
میزان استفاده از كامپیوتر با وجود زمینههای موجود جهت
توسعه فناوری اطالعات رابطه معناداری وجود دارد .یافتههای
تحقیق نشان میدهد ،با افزایش سطح تحصیالت و میزان درآمد
و میزان استفاده از كامپیوتر زمینههای موجود جهت توسعه

شکل  .1نقشه موقعیت شهر زنجان

فناوری اطالعات و ارتباطات افزایش پیدا میكند (جدول .)6
جدول .6مشخصات پاسخ دهندگان به پرسشنامه

جدول .5برآورد هزینه ایجاد شهر الکترونیکی(برای سه شهر ماكو -زنجان -تبریز)

مشخصات

بیشترین

نام شهر

میزان هزینه(میلیارد تومان)

پاسخ دهنده

پاسخگویان

درصد

تعداد پاسخ
دهنده

ماکو

2میلیارد تومان

سن

40-31

39/3

42

زنجان

3میلیارد تومان

تحصیالت

دیپلم و باالتر

36/4

39

تبریز

 4سال اخیر  14میلیارد تومان

جنسیت

مرد

0/٥7

61

منبع( :پورتال شهرداری ماكو ،شهرداری زنجان،

تأهل

متأهل

٥٥/1

59

روابط عمومی شهرداری تبریز)1391 ،

شغل

آزاد

42/1

45

تعداد افراد خانوار

 3تا  4نفر

4٥/8

49

بر طبق اطالعات گرفته شده از شهرداریهای سه شهر ماكو،

منبع :یافتههای تحقیق

زنجان و تبریز برآورد هزینه برای شهر زنجان  3میلیارد تومان

تحلیل روابط آماری

میباشد كه این مبلغ در مقایسه با بهرهوری و كاستن

تحلیل روابط آماری بین ویژگیهای فردی خانوارهای پاسخ

هزینههای مربوط به حمل و نقل ،استهالک و سایر موارد مبلغ

دهنده و تأثیر فناوری اطالعات و ارتباط با استفاده از آزمون

بسیار ناچیزی میباشد كه در جدول .٥مشاهده میگردد.

همبستگی پیرسون نشان میدهد ،رابطه معناداری میان استفاده
از كامپیوتر ،درآمد و سن با میزان تأثیر اطالعات و ارتباطات

تحلیلی بر اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر توسعه پایدار شهری مورد مطالعه :شهر زنجان
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وجود دارد ،بر همین اساس نتایج بدست آمده نشان میدهد،

آزمون فریدمن

با افزایش درآمد و سواد تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات

همانگونه كه جدول .9نشان میدهد ،براساس آزمون فریدمن،

افزایش یافته و همچنین فناوری اطالعات و ارتباطات بر روی

بین میانگین شاخصهای موجود جهت توسعه فناوریاطالعات

جوانان بیشترین تأثیر را داشته است (جدول .)7

و ارتباطات تفاوت معناداری وجود دارد .در این بین بیشترین

جدول  .7رابطه بین ویژگیهای فردی پاسخ دهندگان و
میزان كاربری فناوری اطالعات و ارتباطات
استفاده از
کامپیوتر

سواد

سن

-0/077

-0/071

0/000

0/000

0/431

0/46٥

107

107

107

107

**

0/409

درآمد
**

0/٥87

میانگین رتبهای مربوط به شاخصهای انسانی و كمترین آن
مربوط زیرساختهای اقتصادی توسعه پایدار میباشد .بررسی
میانگین رتبهای دادههای حاصل از زمینههای موجود جهت
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات نشان دهنده ،پایین بودن
این زمینهها به میزان كمتر از حد متوسط میباشد.

پیرسون
سطح معناداری کل

جدول  .9معناداری تفاوت میانگین رتبهای زمینههای موجود جهت
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،براساس آماره آزمون فریدمن

*همبستگی معنیدار در سطح 0/05

تعداد

منبع :یافتههای تحقیق

زمینهها

تعداد

میانگین عددی

میانگین رتبهای فریدمن

انسانی

107

2/88

2/64

107

2/7٥

2/48

107

2/6٥

2/19

فرهنگی و

**همبستگی معنیدار در سطح 0/01

اجتماعی

آزمون  Tتک نمونهای

اقتصادی

در ادامه ،تحلیل میانگین عددی حاصل از تحلیل زمینههای

کای دو

13/004

موجود جهت بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات در

درجه آزادی

4

ابعاد سهگانه مورد بررسی نیز مبین پایین بودن این زمینهها

سطح معناداری

0/004

منبع :یافتههای تحقیق

میباشد .براساس آزمون  tتك نمونهای با احتساب دامنه
طیفی موجود كه بین  1تا  ٥و براساس طیف لیکرت در

آزمون همبستگی

نوسان است ،این میزان برای تمامی ابعاد كمتر از شرایط

تحلیل ناپارامتری همبستگی میان ابعاد سهگانه ظرفیتهای

متوسط ارزیابی شده است و تفاوت آنها از مطلوبیت عددی

انسانی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در شهر مورد مطالعه

نیز به شکل منفی ارزیابی و برآورد شده است (جدول .)8

نشان دهنده وجود رابطه مستقیم میان این ابعاد میباشد.

جدول  .8تحلیل زمینههای موجود جهت توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات،
براساس tتك نمونهای
فاصله اطمینان %95
باالتر

جدول .10ماتریس همبستگی ظرفیتهای سهگانه موجود در
سطح خانوارهای مورد مطالعه
اقتصادی

سطح

تفاوت از

معناداری

حد مطلوب

پایینتر

2/88

-2/830

0/006

-0/117

-0/199

-0/03٥

2/7٥

-4/633

0/000

-0/247

-0/3٥3

-0/141

اقتصادی

2/6٥

-6/2٥7

0/000

-0/347

-0/4٥8

-0/237

کل

2/76

-7/0٥8

0/000

-0/237

-0/304

-0/170

مؤلفهها
انسانی
فرهنگی،
اجتماعی

منبع :یافتههای تحقیق

از ظرفیتهای موجود سایر ظرفیتها نیز افزایش معناداری
را در سطح آلفا  0/01درصد نشان میدهد.

مطلوبیت عددی شاخصهای مورد آزمون=3
میانگین آماره آزمون t

همان طور كه جدول .10نشان میدهد ،با افزایش هر یك

ابعاد ظرفیتها
انسانی
فرهنگی
اجتماعی
اقتصادی

انسانی

ضریب همبستگی

1

سطح معناداری

0

ضریب همبستگی

فرهنگی اجتماعی
**

0/619

0/000
**

0/619

1

**

0/429

0/000
**

0/571

سطح معناداری

0/000

0

0/000

ضریب همبستگی

**0/429

**0/571

1

سطح معناداری

0/000

0/000

0

تعداد

107

**همبستگی معنیدار در سطح  ،0/01منبع :یافتههای تحقیق
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و كمترین آن مربوط به زیر ساختهای اقتصادی با مقدار %2/19

توسعه شهرنشینی و به دنبال آن افزایش روز افزون نیازهای

جهت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور رسیدن

اجتماعی ،دولت و دولت مردان حکومت را وادار میسازد كه

به توسعه پایدار میباشد و از طرف دیگر ،تحلیل میانگین عددی

این نیازها را به نحوی ساده و با استفاده از امکانات موجود به

حاصل از رابطه شاخص های مورد مطالعه جهت توسعه

شهروندان ارائه كنند و به این طریق مشکالت موجود هم

فناوری اطالعات و ارتباطات در بین نمونههای تحقیق بر

برای شهروندان و هم برای نظام ارایه دهندهی این خدمات به
حداقل ممکن خود برسد.در صورت ارائه خدمات شهر
الکترونیك قسمت عمدهای از مبادالت و مراودات درون

اساس آزمون  Tتك نمونهای مبین پایین بودن این شاخصها
از حد متوسط كه به عنوان مطلوبیت عددی مورد آزمون نیز
در نظر گرفته شده است ،میباشد .همچنین نتایج حاصل از

شهری كاهش خواهد یافت و به تبع آن از ترافیك،

ماتریس همبستگی پیرسون نشان دهنده رابطه معنادار و

آلودگیهای زیست محیطی كاسته خواهد شد و این

مستقیم بین كلیه شاخصها میباشد كه در این میان بیشترین

ویژگیهای شهر هوشمند با دیدگاه بوم شناسی شهری كامال

همبستگی بین شاخصهای انسانی و فرهنگی -اجتماعی با

مطابقت دارد .پس با توجه به عصری كه در آن زندگی

امتیاز  %0/619میباشد.

میكنیم (عصر ارتباطات) فناوری اطالعات و ارتباطات بهترین
راهکار و ابزار برای این خدمات در سطح گسترده و فراگیر
میباشد .امروزه هر گونه حركت جهت دستیابی به توسعه
بدون توجه به فناوریهای نوین و به خصوص فناوری
اطالعات و ارتباطات امری بیهوده و شکست خورده محسوب

راهکارها
در ارتباط با پژوهش حاضر و نتایج به دست آمده از آن
راهکارهایی به شرح زیر ارائه میشود:

میشود .در این راستا ایجاد شهر الکترونیك به عنوان راهکار

 .1گردش كالن و اصولی مهمترین گام در توسعه  ICTدر سطح شهر

بیبدیل حل معضالت شهری مورد توجه شهرسازان و مدیران

 .2گسترش هر چه بیشتر حیطه عملکردی سایتهای

شهری واقع شده است .از مزایای شهر الکترونیك میتوان به

خدمات رسان شهری جهت ارایه خدمات الکترونیکی

كاهش چشمگیر سفرهای درون و بین شهری ،كاهش

و افزایش سطوح رضایت شهروندان

آلودگیهای صوتی ،هوا ،كاهش مصرف سوخت ،كاهش
هزینههای دولتی ،افزایش سرعت انجام كارها ،صرفه جویی
در وقت و هزینه شهروندان اشاره نمود.

 .3آموزش شهروندان جهت آشنایی با استفاده اصولی از امکانات
اطالعاتی -ارتباطی محل سکونت برای انجام امور روزانه

بر همین اساس با توجه به روش كتابخانهای و میدانی و

 .4توزیع و گسترش مراكز خدمات رسان  ICTدر سطح

مصاحبه در منطقه مورد مطالعه ،یافتههای به دست آمده از

شهر و توسعه عملکرد آنها در راستای كاهش

پژوهش نشان میدهد كه براساس آزمون فریدمن بین میانگین

مراجعات حضوری شهروندان به ادارات و سازمانها

شاخص های موجود جهت توسعه فناوری اطالعات و
ارتباطات تفاوت معناداری وجود دارد .در این میان بیشترین
میانگین رتبهای مربوط به شاخصهای انسانی با مقدار %2/64

 .٥افزایش امکانات  ICTدر ادارات و سازمانها
 .6آموزش كاركنان و تشویق به استفاده از ICT

 شهر زنجان:تحلیلی بر اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر توسعه پایدار شهری مورد مطالعه
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