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 چکیده

یل تحلو  بر تحقق شهر الکترونیک عوامل مؤثربررسی  ،هدف پژوهش حاضر :اهداف

کلل  ،پژوهشآماری  ةجامع .باشدیمفضایی شکاف دیجیتال در نواحی شهر یاسوج 

نفلر بله عنلوان  922که از این مقدار حجم جامعه، باشند میندان شهر یاسوج شهرو

 نمونه انتخاب شد.

و و بلرای تجيیله  اسلت تحلیللی و میلدانی -نوع توصلیفی از پژوهشروش  :روش

اسلتفاد  شلد   GRAملدل و  AMOS ،SPSS يارافنرم آمار و اطلاعات از یلتحل

 است.

در بین نواحی شهر یاسوج،  که دهدیمنتایج حاصل از پژوهش نشان  :/ نتایجهایافته

 دارای نسلتت بله دی لر نلواحی ICT یهاشلاص  ازنظر 362/2با ضریب  2 ةناحی

، بالاترین میيان شکاف دیجیتال در بلین دی لر 4 ةناحیو است  یترمطلوبوضعیت 

 یهاوزنبه ترتیب با  2و  9نواحی  ،واحی را به صود اصتصاص داد  است. همچنینن

 بعدی قرار دارند. یهارتتهدر  ICT یهاشاص از نظر دسترسی به  462/2و  432/2

مؤثر در تحقلق  یهاشاص که میان ین  دهدیمنشان  هایافتهنتایج حاصل از تحلیل 
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وضلعیت  ۀدهنلد، نشلان9کللی کمتلر از  شهر الکترونیک در شهر یاسوج با میان ین

 .باشدیمشهر الکترونیک در سطح شهر یاسوج  ICTامکانات ضعیف صدمات و 

در مجملوع  که داد نشان معادلات ساصتاری ۀشدبرازش نهایی مدل نتایج :گیرییجهنت

شلهرداری  هاییرسلاصتزر فاوا در محلل کلار، فلاوا در محلل سلکونت و سه متغی

مسلتقیم  صلورتبهدرصلد،  23/2و  46/2، 29/2ب با میيان بتای الکترونیک به ترتی

شهر الکترونیک صواهد  ICT هاییرساصتزباعث افيایش رضایتمندی شهروندان از 

 61/2و سواد الکترونیکی با میيان  92/2در حالی که متغیر رضایتمندی با میيان  ،شد

 .اندداشتهمثتت  یرگذاریتأثشهر الکترونیک  ICTدر پذیرش مظاهر 

، معادللات فناوری اطلاعلات و ارتتاطلات، شهر یاسوج ،کیشهر الکترون :هادواژهیکل

 .ساصتاری

 . مقدمه4

شهرنشینی گسترد ، افيایش جمعیت شهرها و به تتع آن توسلعة شلهرهای  ،ویژگی عصر ما

منلاطق شلهری  نفر درنفر فقط یک  1میلادی از هر  7322که در سال  به طوری کوچک است.

 9/9حلدود جمعیلت نلواحی شلهری تلا  7332 - 2292 ۀدورطلی املا  ،است کرد یمزندگی 

درصد در نقاط شلهری کشلورهای در  32، رشد صواهد کرد که از این میيان درصد میلیارد نفر

در جسلتجوی کلار، بله  شلهروندان و افلرادهمچنلان کله  بنلابراین،حال توسعة صواهند بود. 

متلراکم  هلاابانیص، رنلدیگیملاهای باز مورد تجاوز قرار ، فضدهندیممهاجرت به شهرها ادامه 

 هاکانال توسط رودها و هازبالهطتیعی  ةتصفی، از ظرفیت کندیم، کیفیت هوا تنيل پیدا شوندیم

 شلوندیملآللود   هلاآبو  کنلدیمل. منابع آب سطحی و زیرزمینی کاهش پیلدا دشویمکاسته 

امروزی، با هدف تلأمین  یهایتکنولوژ انه برصی ازمتأسف. (1، ص. 7911تقوایی و همکاران، )

لازم برصوردار نتود  و در جهت رفلع یلک  ین رند یآو  ین رجامعرفا  و آسایش انسانی، از 

. این فرایند باعث شد  تلا بسلیاری آورندیممشکل، مسائل و مشکلات فرعی دی ری را به بار 

را مورد توجله صلود قلرار داد  و  نوین یهایرفناو، مفهوم یالمللنیباز کارشناسان و نهادهای 

ایلن  ۀشلدراسلتای اصلول تعریلف در د یلتکنولوژی با که هرگونه طرح و برنامه و کنندتأکید 

 (. در7، ص. 7911، سلن شلنا حتیتلی و ) دیدرآبه اجرا  پایدارتوسعة و همچنین  هایفناور
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شهرنشلینی معاصلر،  این میان یکلی از محورهلای اساسلی و مهلم توسلعة پایلدار شلهری در

بله طلوری کله  .شهر الکترونیک و تحقق آن در سطح شهرها اسلت یهارساصتیز یسازاد یپ

ی در ترنقلش ملؤثر تواندیم ،1تکنولوژی اطلاعات و ارتتاطات شدن از تتعات آن نظیر مندبهر 

کملک و به توسعة پایدار شلهری  کرد مشکلاتی از قتیل ترافیک و آلودگی هوا ایفا  یدهسامان

یکلی از اهلداف مهلم و اساسلی شلهر الکترونیلک، کلاهش شلکاف  ،همچنینکند.  یاند یفيا

 ۀایجادکننلدیکلی از عواملل مهلم ، به طوری کله باشدیمدیجیتال بین مناطق و نواحی شهری 

بسیاری از افلراد بلر ایلن باورنلد کلله  ت.وجود شکاف دیجیتالی اس ،نابرابری در عصر حاضر

این فاصله را کاسته و  تواندیمشهر الکترونیک،  یهارساصتیزو  لاعاتدسترسی به فناوری اط

اد حاصل از اقتصل سود و استانداردهای زندگی را بلالا ،. همچنینمنجر به پیشرفت انسانی شود

افراد همة و منجر به دسترسی برابر و مساوی  .(2، ص. 7932نوری، ) دهد شیافيااطلاعاتی را 

 عاتی و ارتتاطی شود.نوین اطلا یهایفناوربه 

تأثیرات مثتتی  تواندیم کیشهر الکترون کهاست معتقد  کیشهر الکترونلاین از متخصصان  

 یشهربرون و یشهردرونصطرات ناشی از ترددهای زاید  کاهش شهرها داشته باشد. در سطح

اینترنلت، فرزندان به  توانایی کنترل منطقی دسترسی غیر ، ادفات رانندگی، سرقت وصاز قتیل ت

از دی لر ، و بهتلر ترراحلتکاهش ترافیک و به تتع آن آلودگی هوا و توانایی انجام صریدهای 

 (.721، ص. 2227، 2لاین و لیشد )ایجاد شهر الکترونیک محقق صواهد  تسهیلاتی است که با

نلوینی  هاییرسلاصتز باید بله سلوی ،و یکم بیستشهرها در قرن  هاییرساصتزاز این رو 

 ،در شهر الکترونیلکزیرا (، 99، ص. 2222، 9هالبردارد )الکترونیکی گام  هایزیرساصتمانند 

ایجلاد شلد  بلا  قتلاًالکترونیکی که  هایزیرساصتتوسط  ،و صدمات از را  دور هافعالیتتمام 

که شهروندان با یلک  به طوری(. 79، ص. 2221، 4استی فانسونشد )یک تما  فراهم صواهد 

صدمات مورد نیلاز صلود را دریافلت صواهنلد  نقطه در کمترین زمان ممکن تما  از دورترین

نلوین اطلاعلاتی و  هلاییفناورشلهر )حیلاتی  یهایرساصتز یکرد. امروز  در چنین شهرهای

                                                 
1  . ICT 

2  . Layne & Lee 

3. Hall  

4. Stefansson 
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، 7آیشلیدا) گیلردیمانجلام  هاآنو نظارت و مدیریت کافی بر روی  شد  ارتتاطی( در هم ادغام

بتواند بین صریدار و فروشند   یک لینک امن و دائمی که ،در شهر الکترونیک .(11، ص. 2222

شلهرهای  در ،همچنلین (.9، ص. 2274و همکلاران،  2پلایرودارد )ارتتاط برقرار کنلد وجلود 

مهلم  ةبرنامل ،شلهری هلاییطمحکیفیلت زنلدگی شلهروندان در  یالکترونیک به منظور ارتقلا

گرفلت نلوین انجلام صواهلد  هلاییفناور ةیلسلوبهداشت و درمان شهروندان از را  دور بله 

راروی شهرهای امروز ، معضلات و مشلکلات ف یهاچالشیکی از  (.6، ص. 2277، 9بنتادیس)

ملدیریت و بازیافلت ، در یک محیط شهری الکترونیک کهیدرحال ،شهری است ةزبال مربوط به

یکلی  (.22، ص. 2272و همکاران،  4دیویدشد )به بهترین وجه ممکن مدیریت صواهد  هازباله

افلراد بلرای ایجلاد بسترسلازی  تلرویج مشلارکت ،بسیار مهم در شهر الکترونیک یهامقولهاز 

صلدمات  ةشلهر الکترونیکلی، ارائل طور کلی، هلدف اصللی دربه. باشدیمشهروند الکترونیک 

. از ایلن رو (1، ص. 2279و همکلاران،  1کلاردوناسلت )و قیمتی مناسب به هم ان  یفیتباک

فضلایی و  یدهسلازمانط ایران به علت نقش حسلا  و بسلیار مهلم صلود در شهرهای متوس

میان این زیادی در پایدار کردن نظام شهری کشور دارند. در  تأثیر بسیار یامنطقهتوسعة پایدار 

مناسلب  هایزیرسلاصت نتودکه به علت  باشدیمکشور یکی از شهرهای متوسط  ،شهر یاسوج

های صوتی و هوا، عدم از قتیل ترافیک، آلودگی یفراوانات معضلات و مشکل از ،شهری در آن

 هاییانلهپا، نتلود جای لا  هلایابانصشفافیت، بروکراسی اداری، نتود پارکینگ، کم عرض بودن 

هملین کله  رسلدیم. گذشته از این، به نظر برندیمو غیر  رنج  یشهربرونمسافربری درون و 

نیي میان نواحی به طور یکسانی توزیلع  ،یاسوج سطح شهر موجود در ICT امکانات و صدمات

 ابراین،بنل. آینلدیمنشد  و برصی از نواحی در این زمینه از برصی دی ر برصلوردارتر بله نظلر 

الکترونیکلی شلهر  هایزیرسلاصتمیليان  به ارزیابی و سلنجش ،کندیمپژوهش حاضر تلاش 

و بهتود عملکرد شهرداری شلهر و بهتود کیفیت زندگی شهروندان  یرگذاریتأثو میيان  یاسوج

فناوری اطلاعلات و ارتتاطلات در شلهر یاسلوج  هایزیرساصت یریکارگبهیاسوج در صورت 

                                                 
1. Ishida 

2. Piro  

3. Benbadis  

4. David 

5. Cardone 
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شهرالکترونیک در شهر یاسوج علاو  بر کاهش معضلات  هایزیرساصتایجاد  چرا که ؛بپردازد

 شته باشد.نقش بسیار مهمی در پایدار کردن نظام شهری کشور دا تواندیم ،موجود و مشکلات

اهداف اصلی پژوهش حاضر، سنجش و ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق شلهر الکترونیلک در 

 .باشدیماهداف فرعی پژوهش مشتمل بر موارد زیر  و باشدیم شهر یاسوج

دسترسلی بله تکنوللوژی  ةزمینلارزیابی فضایی شکاف دیجیتال نواحی شهر یاسلوج در  -

 ؛تاطلاعات و ارتتاطا

ک در میيان رضلایتمندی اطلاعاتی و ارتتاطی شهر الکترونی صدمات و امکاناتتأثیر ابعاد  -

 ؛شهروندان

اطلاعاتی و ارتتلاطی  هاییفناورتأثیر ابعاد سواد الکترونیکی شهروندان و رضایتمندی از  -

 .ICTدر پذیرش مظاهر  شهر الکترونیک

 قیتحق نةیشیپ .2

کله  انلدپرداصتهو صلارجی بله تحقیلق ران داصللی  در ارتتاط با شهر الکترونیک، پژوهشل

 .شودیم اشار  هاآننیست و فقط به تعدادی از  هاآن ةفرصت ذکر نتایج هم

ارائله  ۀنحلوتأثیر شلهرهای الکترونیلک در » با عنوان یامقاله (، در2279همکاران ) وپایر  

یلک باعلث شلهر الکترون اجلرای کله اندید رسبه این نتیجه  «اطلاعات و صدمات به شهروندان

همچنلین باعلث بهتلود  و از جملة دولت الکترونیک صواهد شلد هاحوز امنیت در بسیاری از 

، امنیلت هازباللهرا  دور به بیماران، مدیرت  صدمات و امکانات از ة، ارائونقلحمل هاییستمس

 یهللادر حوز بهتللر  یيیربرنامللهبهداشللتی و آموزشللی،  یهللامراقتتعمللومی و اجتمللاعی، 

و  7ناوارو مجموع کلی باعث مدیریت بهتر شهری صواهد شد. ، انرژی و آب و درستزییطمح

دولت الکترونیکلی و تعاملل شلهروندان بلا املور » ،تحت عنوان یامقاله(، در 2272همکاران )

نلوین  هلاییفناور یرگلذاریتأثبله بررسلی  «اسلپانیا هاییشهردار یتساوبمحلی از طریق 

 713دولللت الکترونیللک و توسللعة مشللارکت مللدنی در  یبللردار بهراطلاعللاتی و ارتتللاطی در 

 اجللرایکلله  اندید رسللبلله ایللن نتیجلله  و انللدپرداصتهشللهر اسللپانیا  هاییشللهردار یتسللاوب

                                                 
1  . Navarro 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401212000291
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401212000291
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الکترونیکلی  از صلدمات ملردم یشلترب ۀمنجر بله اسلتفاد تنهانه یکشهر الکترون هایزیرساصت

 .کنلدیمبیشلتر در بلین شلهروندان فلراهم را برای فراهم کردن تعامللات  ه، بلکه زمینشودیم

مفاهیم فضایی و فیيیکی فناوری اطلاعات و ارتتاطات و »با عنوان  یامقاله (، در2277) 7نوجا 

 کنلدیمابتدا این امر را مطرح  «مدیریت و توسعة شهری کامرون یک ابيار در عنوانبهنقش آن 

 و بین مدیران شهری کلامرون اسلت صته درکه فناوری نوین اطلاعاتی و ارتتاطاتی ابياری ناشنا

دو شلهر دواللا و یائونلد ، بله سله عاملل  املر دربه این نتیجه رسلید  اسلت کله عللت ایلن 

و در  وابسلته اسلتافراد متخص  در این حلوز  نتود و  تتعیض نژادی، استعمار هاییاستس

ارتتاطات را پیشلنهاد  فناوری اطلاعات و استفاد  از ،پایان برای توسعة ملی کشورهای آفریقایی

ثیر فنللاوری اطلاعللات و ارتتاطللات در أتلل»بللا عنللوان  یامقاللله(، در 2229) 2تللالوایتی. کنللدیم

اروپا به چاپ رسید  اسلت بله ایلن  توسعة فضایی ةکه در مجل «یامنطقهشهری و  یيیربرنامه

 هلاییفناورز جوامع به توسعة پایدار، استفاد  ا یابیدستمحرک اصلی  کهنتیجه رسید  است 

بایلد بسترسلازی بلرای  ریيان برای پایدار کردن شهرهابرنامه و نوین اطلاعاتی و ارتتاطی است

 .الکترونیکی، اطلاعاتی و ارتتاطاتی را در دستور کلار صلود قلرار دهنلد هایزیرساصتتوسعة 

بله  «د تکنوللوژی اطلاعلاتی و شلهرهای آینل»با عنلوان  یامقالهدر  ،(2222گاسپار ) و 9لاسرگ

تعامل و ارتتاط شلهروندان  که شهرهای الکترونیک چه تأثیری در اندپرداصته سؤالبررسی این 

باعث بهتلود  ،سفر ةهيین بر کاهشکه شهرهای الکترونیک علاو   اندید رسبه این نتیجه  و دارد

از را   نوین، ارتتاطات هایزیرساصتبا ایجاد ند معتقد و تعاملات و ارتتاطات افراد صواهد شد

 به یک مکمل و یا حداقل یک جای يین قوی برای تعاملات چهلر  بله چهلر  در تواندیمدور 

دسترسلی »با عنوان  یامقاله (، در2274) 4کالینتون و ودهمچنین، ا. بین شهروندان تتدیل شود

 1ردری يکیسنور  و  ،«روستاهای تایلند و در شهرهانوین اطلاعاتی و ارتتاطی  هاییفناوربه 

اطلاعلاتی و ارتتلاطی در ملدیریت آب  هایزیرسلاصتنقلش »بلا عنلوان  یامقاله(، در 2274)

                                                 
1  . Njoh 

2. Talvitie 

3  . Glaeser   & Gaspar 

4  . Odton, P & Kilenthong 

5  . Cisneros & Rodriguez 

http://www.nber.org/people/edward_glaeser
http://www.nber.org/people/edward_glaeser
http://www.nber.org/people/jess_gaspar
http://www.nber.org/people/jess_gaspar
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شللهر  هایزیرسللاصتتللأثیر »بللا عنللوان  یامقاللله (، در2274همکللاران )و  7اتایتیمللا ،«شللهری

 2و پازالو  انداین موضوع را بررسی کرد  «الکترونیک در هيینه و زمان صرف شد  برای سفر

شلهرها و  ارزیلابی و اصللاح صلدمات الکترونیکلی در یهاروشدربارۀ (، 2272همکاران )و 

به  گیرییمتصمجهت اجرای  گیرییمتصم یهاروش(، پیرامون 2277همکارن )و  9ارگازیکس

(، در 7932) یارجمنلدو  . کجلانیانلدتحقیلق کلرد  الکترونیکلی یهادولتصورت یکپارچه 

و بهتلود کیفیلت زنلدگی  هاینلههيرای کلاهش الکترونیک راهی بل رشه» تحت عنوان یامقاله

 یریکارگبلهبه بررسلی اهلداف شلهر الکترونیلک و تحوللاتی کله از  «انسانی شهر هاییهسرما

که یکی از  اندید رسو به این نتیجه  اندپرداصته، شودیمایجاد  هایشهردارفناوری اطلاعات در 

اجتملاعی، ایجلاد  نهلادیکصلدماتی بله  صرفاً نهادیکاز  هایشهردارارکان اصلی برای تتدیل 

(، پیراملون 7932) یسوندیق. ویسی و باشدیملازم برای تحقق شهر الکترونیک  هایزیرساصت

، واقعیلت شلهر فلردا مطالعلاتی یلکشهر الکترونهوشمند، تکوین انقلاب شهری نوین و  شهر

ینلد  ضلروری را بلرای شلهرهای آ هکه پذیرش واقعیلات موجلود و در حلال توسلع اندداشته

و حرکلت  هاسلازماندر  ITبه بررسی اثرات  یامقاله(، در 7932) یبهرام. مرتضوی و دندانیم

 در یرتأصپیش روی آن و پیامدهای ناشی از  یهاچالشبه سمت شهر و شهرداری الکترونیک، 

ت نظلارت دولل نقش بالای هدایت وۀ دهندنشاناین پژوهش  هاییافته و اندپرداصتهتوسعة آن 

 است. و شهرونداندر تحقق شهرهای الکترونیک از طریق تعامل با بخش صصوصی 

 قیتحق یشناسروش .3

 قیروش تحق .4. 3

کاربردی و به لحاظ روش، رویکرد حاکم بر ایلن  یبررس موردبا توجه به ماهیت، موضوع 

 از استفاد  با و پیمایشی مورد نیاز به صورت یهاداد . اصذ باشدیمتحلیلی  -پژوهش توصیفی

 و یلهتجيبلرای  ان و کارشناسان انجام گرفته اسلت.نامه در بین شهروندتکمیل پرسش و تنظیم

                                                 
1. Ettema 

2  . Pazalos 

3  . Ergazakis 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585310000559
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585310000559
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اسلتفاد   7GRAو همچنین ملدل  SPSSو  AMOS یافيارهانرمو اطلاعات از  هاداد  تحلیل

مرکلي ) باشلدیم( نفلر 774722آماری پژوهش، کل شهروندان شهر یاسوج ) ةجامعشد  است. 

 .دشنفر محاسته  922کوکران و حجم نمونه با استفاد  از فرمول  (7932ران، ای آمار
 

 مورد نیاز در هر ناحیه ةنامپرسشبرآورد تعداد  -4جدول 

 7937: طرح تفضیلی یاسوج، مأصذ
زمورد نیا نامهپرسشتعداد  تجمعی کلبهدرصد جمعیت هر ناحیه   4334سال جمعیت    ناحیه 

61 23/21  21114 7 

12 11/26  92693 2 

42 31/74  71222 9 

11 31/92  91621 4 

 1 سازمانها و ارگانهای مربوطه - 14

 جمع 774222 - 922

 

فاوا در محل کلار، فلاوا در محلل سلکونت و  یرمتغپژوهش، برگرفته از سه  تئوریکی مدل

 ICTاز صلدمات  مندییترضلامیليان  ةدر مؤلفل یرمتغ. این سه باشدیمشهرداری الکترونیک 

 در شهر یاسوج صواهد شد. ICTو منجر به پذیریش مظاهر  گذاردیمتأثیر 
 

 
 مدل تئوریکی پژوهش -4شکل 

 7919مأصذ: ن ارندگان،  

                                                 
1. Gray Relational Analysis          مدل تحلیل وزن رابطه صاکستری 
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 جملله ازشلهر الکترونیلک،  یهاشاص شناصت، سنجش و استفاد  از  ،اصیر یهاسالدر 

 واقلع دربلود  اسلت.  یاطلاعاتی و ارتتاط هاییفناوربحث  ریيان مرتتط بابرنامه ۀعمدمسائل 

 کمی جهت پژوهش است. یهاسنجشفراهم کردن  هاشاص هدف این 
 

 پژوهش یهاشاخص -2جدول 

 7931تحقیق،  یهاافتهیصذ: مأ
 شاخص متغیر

X1 ، میيان استفاد  از موبایل و تلفن و غیر :X2 ،میيان کار با کامپیوتر :X3 میيان استفاد  از اینترنت در :

 یدهایصراعتتاری و  یهاکارت: میيان استفاد  از X5ان استفاد  از ایمیل و چت روم، : میيX4طول رو، 

: گذراندن اوقات X7و مؤسسات مالی،  هابانکالکترونیکی،  یهاشتکه: میيان استفاد  از X6الکترونیکی، 

صدمات : میيان استفاد  از X9علمی با اینترنت،  یهاپژوهش: X8کار با اینترنت،  ةفراغت به وسیل

 ،هایتاکسو  هااتوبو الکترونیکی  یهاکارت: میيان استفاد  از X10 هاسازمانو  هاارگانالکترونیک 

X11 : و دفاتر صدمات اینترنت،  نتیکافمیيان استفاد  ازX12 مطالعه و مرور رصدادهای صتری :

 آنلاین صورتبه

سواد 

 الکترونیکی

X13 ،رادیو :X14جیتال، : تلویيیون و دوربین دیX15 ،تلفن ثابت :X16،موبایل و تتلت : X17 :

متصل به  مداربسته: دوربین X20: اینترنت موبایل، X19: وایرلس، X18اینترنت صط تلفن،  کامپیوتر،

: سیستم راهنمای X22: کنترل هوشمند متصل به شتکه و سیستم هوشمند حس گر، X21اینترنت، 

 صودروبرچسب الکترونیک  و الکترونیک

انات فاوا امک

در محل 

 سکونت

X23یرساناطلاعو  هاو انتقاد هایشنهادپ ة: ارائ ،X24شروع و پایان کار،  ة: دریافت پروانX25 پرداصت :

و  شهردارانبا  : رزرو ملاقاتX27 ،وسازساصت: دریافت اطلاعات و قوانین X26عوارض شهرداری، 

 افيارهانرم: دریافت اطلاعات و X29محلی،  هایگیرییمتصم: مشارکت در X28کارشناسان، 

شهرداری 

 الکترونیک

X30 : شهری،  یهاسازمانو  ادار سایتX31 : ،پرتال استانداری و شهرداری یاسوجX32 :یهاکارت 

: نمایش رهای X36 بانکپستو  نتیکاف: X35صدمات اینترنت، : X34شتکه اینترنت، : X33اعتتاری، 

گوی شهرداری، : سیستم پاسخX37شهری و غیر ،  هاییيیونتلودها و در شهر مانند بیلتور رساناطلاع

X38 : بانکی،  صودپرداز یهادست اX39 :مغاز  صوانکارت 

رضایتمندی 

از وضعیت 

ICT 

X40 :یشهراز مراکي  ییتمرکيزدا X41حضوری،  ة: افيایش انجام امور بدون مراجعX42 افيایش :

 یدهایصر: ایجاد X44در محله،  یرسانصدمات: ایجاد مراکي X43 استفاد  از اینترنت جهت انجام امور،

استفاد  از صدمات  هایینههي: کاهش X46: کاهش معضلات ترافیکی در شهر، X45روزانه در محله، 

 : افيایش مشارکت غیرحضوری شهروندانX47شهری، 

پذیرش 

 ICTمظاهر 

X48 :،تلفن X49 : ،فاکسX50،کامپیوتر متصل به اینترنت : X51 : وایرلس(، پرسرعت )اینترنتX52 :

 ویدئو پروژکتور: X55پرینتر متصل به شتکه، : X54اسکنر متصل به شتکه، : X53اینترنت موبایل، 

امکانات فاوا 

 هاسازماندر 
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 منطقة مورد مطالعه یمعرف .2. 3

ر است. این شله بویراحمد یاسوج یکی از شهرهای جنوبی ایران و مرکي استان که یلویه و

که در شمال شلرقی اسلتان واقلع شلد  اسلت. شلهر  همچنین مرکي شهرستان بویراحمد است

 یممسلنکه یلویله و بویراحملد(، از جنلوب بله نورآبلاد دنلا )یاسوج از شمال به شهرسلتان 

و اقلید )فار ( و از غرب به شهرستان که یلویله صلتم  (اصفهان) یرمسمفار (، از شرق به )

پهنلای  ةدقیقل 42و درجه  92و درازای صاوری  یقةدق 96و درجه  17در شهر یاسوج  .شودیم

 یتجمع 7937سال،  یسرشمارواقع شد  است. در  از سطح دریا یمتر 7112ارتفاع شمالی و 

 .(11، ص. 7916 طرح تفضیلی یاسوج،است )د  شبرآورد  774722شهر این 
 

 
 شهر یاسوج نواحی موقعیت فضایی -2شکل 

 7919مأصذ: ن ارندگان، 

 قیتحق ینظر یمبان .1

امروز  یکی از رویکردهای نوین، جهت نیل به توسعة پایلدار شلهری، مفهلوم به طور کلی 

نوین اطلاعاتی و ارتتاطی وابسته به آن اسلت. شلهر الکترونیلک  هاییفناورشهر الکترونیک و 

نلوین  هلاییفناور یافليارنرمو  یافيارسلخت هاییرسلاصتزسیر تکاملی صود را از تمرکي 
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زملان جای لا   ملرورو بله  (41، ص. 2272و همکلاران،  7بتی)  کردآغاز اطلاعاتی و ارتتاطی 

شلهرهای  یریگشلکل ةیخچلتار در ملوردبسیار مناستی در بلین ملدیران شلهری پیلدا کلرد. 

اطلاعلات و ارتتاطلات کله نیازمنلد  یورافنلتوسلعة  یهلاپروژ اینترنتی باید به  الکترونیکی و

 2222IT ۀپلروژ بلا 7332در سلال  اوللین بلار کله اینترنتی بود، اشلار  کلرد تأسیس شهرهای

ة مرحللآمریکلا بله  جنلوبی و ۀکلرایجاد زیرسلاصت مللی  با 7339سال  سن اپور شروع و در

مهمی دی ری که تسریع پیدایش شهرهای اینترنتی را بله هملرا  داشلت،  ۀپروژجدیدی رسید. 

ژاپن بله تصلویب رسلید. از طلرف دی لر بایلد از  رد 7331سال  بود که در S&Wقانون پایه 

سه میلیون نفری کاربر اینترنت تلایوان  ۀپروژ اطلاعاتی ان لستان و ةجامعسن اپور واحد  ۀپروژ

فناوری  ۀپروژکه از آنجایی  .برد نام IC در تاریخ هبه عنوان مراحل جدید توسع، 7336درسال 

مللی  یرسلاصتزو  یکادر آمرالکترونیک اطلاعات و آموزش درسن اپور چارچوب کلی دولت 

زمان پیدایش شهرهای الکترونیکلی و  ،اندبود شهرهای اینترنتی  سازینهزمشرایط مهم  تایوان از

(. فنلاوری 9، ص. 7932، ویسی و قیسلوندیدانست )به بعد  7331سال  از توانیماینترنتی را 

 افيارسلختاعم از ) یانهرایک، علوم میکروالکترون در هاینوآورمجموعه  ،اطلاعات و ارتتاطات

و فیتر نوری است که امکلان تولیلد  هاهادییمهن، هایيپردازند ر(، ارتتاطات را  دور، افيارو نرم

  ،گسلترد یلعبلا توزو بازیابی و نشر حجیملی از اطلاعلات را  گردآوری، ساماندهی، ذصیر ، و

 تلوانیمرا  ICT ترساد . به بیان سازدیماطلاعاتی میسر  یهاشتکهحجیم و سریع آن از طریق 

اطلاعلات و ارتتلاط  یو گلردآوررا برای تسلهیل، توزیلع  هاآنو ابيارهایی که افراد  هایفناور

 اییانلهرا یهاشلتکهو  هایانلهرا( از طریلق هاو سازمان هاگرو  اعم از افراد،) ی راندداشتن با 

 ، تعریف کرد. گیرندیممرتتط به هم به کار 

این تجهیليات  است. اتصال داصلی هاییستمساوری اطلاعات شامل هرگونه تجهیيات و فن

جابجلایی، نملایش،  ایجاد، ذصیر ، ساماندهی، مدیریت، در شد استفاد شکل فناوری  شامل هر

، 7919مظللویی، ) شلودیمتعویض، تتادل، انتقال یا دریافت اطلاعات به هر شلکل ممکلن آن 

شلهر را قلب و محرک اصللی شلهر الکترونیلک دانسلت.  ICT توانیم(. به طورکلی 79ص. 

 در آنبه طوری کله  ،فناوری نوین اطلاعات و ارتتاطی است هاییستمس ۀیرنددربرگ یکالکترون

                                                 
1. Batty  
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شلد کیفیت زنلدگی ارائله صواهلد  صدمات پیشرفته و نوآورانه برای شهروندان به منظور بهتود

از طریق امکانلات متتنلی  هافعالیتلکترونیک اکثر ا در شهر (.4، ص. 2274پایرو و همکاران، )

الکترونیلک بله منظلور دسلتیابی بله اطلاعلات مختللف ملورد نیلاز،  هاییستمسبر اینترنت و 

للذا  ؛پلذیردیم، املن و محرمانله انجلام ینلاناطمقابل، باثتات اییو شبه  یروزشتانه صورتبه

جهانی اینترنت قابل انجلام  ةشتکبه  اتصال بابسیاری از کارهای روزمر  با کامپیوتر شخصی و 

 وقلتتمامامکان دسترسلی دیجیتلالی  باید ،(. در شهر الکترونیک41، ص. 7912جلالی، است )

 یشلهردرونشهری، بانک اطلاعاتی، املاکن  یرسانصدمات، مراکي هاسازمان ةکلیشهروندان به 

دائملی از طریلق  صورتبهدارد، زندگی روزمر  نیاز  یک شهروند در آنچهو به طور کلی تمام 

(. 296، ص. 7911، مهلدویفتحیلان و باشلد )بدون وقفه وجود داشته  یرساناطلاع یهاشتکه

آن  کله در دانلدیمل شهر الکترونیک، شهر الکترونیلک را شلهری ۀحوز از متخصصان در ،ابرز

 لاعلات دردرحلوزۀ ارتتاطلات و فنلاوری اط یافليارنرمو  یافيارسلختتجهیيات  یریکارگبه

. شلودیملصصوصی اسلتفاد   دولتی و یهابخش صدمات به مردم، در یوربهر جهت افيایش 

صدمات مطلوب به شهروندان و باللا بلردن  ةارائ یکیشهر الکترونهدف  ینترمهمبه طوری که 

 ۀشلدکلاهش زملان اتللاف للذا (.2ص. ،ف 2221، و همکاران7ابرز) ها استآنکیفیت زندگی 

امکانللات، کللاهش آلللودگی  ترعادلانللهبهتللر صللدمات، توزیللع  ةعرضلل، کیللترافدر شللهروندان 

شلهر الکترونیلک  هلایویژگیشلهری از  ، افيایش اشتغال و بهتود مدیریت پایدارزیستمحیط

بلنلد،  یهاسلاصتمانکالتلدی کله  ةمثابلشلهر الکترونیکلی، دی لر بله شلهر بله است. در واقع

، بلکله شلهری کندینمگیرد ن ا   یدربرمرا  یطیمحتسیز یهایو آلودگپرترافیک  یهاابانیص

 .ابدییماهمیت بیشتری  مسئولانآن تعامل میان شهروندان و  است که در

 

 

 

 

 

                                                 
1. Ebbers 



 791               ...              و کیعوامل مؤثر بر تحقق شهر الکترون یابیسنجش و ارزسال هفدهم                              

 

 توسعة پایدار با دستاوردهای شهر الکترونیک یهامؤلفه ةرابط -3جدول 

 7916، امیریو  قادریمأصذ: 
 دستاوردهای شهر الکترونیک توسعة پایدار یهامؤلفه

 اقتصادی
 ایجاد ،یوربهر فيایش ا  ول،طریق ایجاد سیستم گردش پ ایجاد یک منتع ثابت درآمد از

 شفافیت شیو افياکاهش فساد اداری  ،یو انرژ در وقت ییجوصرفه کاهش هيینه، اشتغال،

 اجتماعی

صدمات، فراهم کردن محیط  ة، توزیع عادلانبالا سرعت و تیفیک بافراهم کردن صدمات 

بخشی به شهر، ساعته به صدمات شهری، تسهیل هویت 24، دسترسی العمرمادامشی آموز

 برای مدیریت واحد شهری یبسترسازافيایش مشارکت شهروندان در شهر، 

 کاهش آلودگی هوا و منابع طتیعی کاهش ترافیک، یطیمحستیز

 

کله یکلی  شهر الکترونیک، اهداف زیادی محقق صواهد شد سازییاد پدر صورت تحقق و 

از این اهداف، کاهش شکاف دیجیتال در بین کشورها، مناطق و یا نواحی شهری صواهلد بلود. 

 مطلرح کشلورها برای اطلاعات اوریفن گسترش از غفلت در کله مشکلاتی از از این رو، یکی

 طلرف از 7311 سلال در بلار دیجیتالی صواهد بود. شکاف دیجیتلالی، اوللین ، شکافشودیم

 توسط دیجیتالی (. شکاف1، ص. 2222، 7کیوباسکاست ) شد  عنوان آمریکا ریتجا دپارتمان

 در تفلاوت معنلی بله دیجیتلالی شلکاف: است شد  تعریف چنین آمریکا یهاکتابخانه انجمن

 اجتملاعی طتقلات اسا  بر مرتتط هاییتکنولوژ سایر و اینترنت شتکة اطلاعات، به دسترسی

است.  اطلاعات از استفاد  امکان و دانش اقتصادی، توانایی جغرافیایی، موقعیت جنسیت، افراد،

یيدان پنا  است ) ثروت توزیع و موجود فناوری زیربنای اندازچشم از بازتابی دیجیتالی شکاف

به نابرابری در بلین افلرادی کله بله  ،شکاف دیجیتالی درواقع(. 722، ص. 7911و مستأجران، 

و افلرادی کله  کنندیمو ارتتاطی مثل اینترنت استفاد  صورت مؤثر از ابيارهای جدید اطلاعاتی 

بین جواملع اطلاعلاتی و  ةفاصلبه به عتارت دی ر،  .توانایی استفاد  از آن را ندارند، اشار  دارد

 (.72، ص. 2227، 2آدیلولس) شودیمشکاف دیجیتال گفته  ،جوامع محروم از فناوری اطلاعاتی

 هایلهنظرپارادایم شهر الکترونیلک،  ةونیک و قتل از ارائشهر الکتر یدایشپبه طور کلی از زمان 

در ذیل بله بعضلی از  .و رویکردهای مختلفی که متتنی بر شهر الکترونیک بودند، ظهور کردند

                                                 
1  . Kubicek 

2  . Adulis 
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این نظریات که بیشترین ارتتاط عملکردی را با مفهوم و متانی شلهر الکترونیلک دارنلد اشلار  

 .شودیم
 

 تنی بر عملکرد شهر الکترونیکنظریات و رویکردهای مب -1جدول 

 7931تحقیق،  یهاافتهیمأصذ: 
 تعریف تاریخچه نظریات

 7شهر دیجیتال
 شهر همایش

 الکترونیک
 2222تایپه،

 بر متتنی امکانات طریق از آن یهاتیفعال اکثر اجرای که است شهری دیجیتال، شهر
باشد  ریپذانامک الکترونیک و با مدیریت نیروهای متخص  یهاستمیساینترنت و 

 (22، ص. 7331کاربری اراضی،  یيیربرنامه)

 2هوشمند رشد
ان لند،  پاریس
2222-7334 

 متتنی که یاتوسعه همچنین و پایدار توسعة عنوان به کههوشمند، رشدی است  رشد
 باشد، یطیمحستیز اثرات کاهش و ، توسعه شهر از درونیعموم نقل و بر حمل

 (.92، ص. 2212، 9کاواناست ) شد  تعریف

 - 4شهر هوشمند

 مسائلی به درآن که است برای رسیدن به توسعة پایدار رویکردی نوین، شهر هوشمند
 غیر  و تخریب سرزمین، بهتود دسترسی انرژی، کاهش آلودگی، مصرف ترافیک، مانند

 یهایفناور ارتتاط و تتادل براسا  سیستماتیک، و نوآورانه رویکرد یک از طریق
، 2277، 1پرانيیو) پردازدیمفرایندها  سازیبهینه اعاتی و ارتتاطی با هدفنوین اطل

 (72ص. 

 6شهر فشرد 

جورج 
دمترینگ و 
توما  ال 

 7319ساعتی، 

افقی شهرها و حفاظت از  ةشهر فشرد ، به عنوان راهکاری در جهت کاهش توسع
مراکي فضاهای باز روستایی مطرح شد. این اید  معتقد به محدود کردن گسترش 

بهتود کلی کیفیت  تیدرنهاو  هایدسترسشهری به منظور کاهش ترافیک، بهتود 
 (1، ص. 2221، 1رواست ) بود زندگی 

 - 1شهر مجازی

 و هستند ترکینيدشهرها  هستند که به فضای واقعی شهرهای مجازی، شهرهای
 شهر یهاوچهک میان در حرکت با افراد واند شد  تلقی انهیگراواقع واقعاً ییهامدل
 و واقعی ظاهری مجازی، دارای شهر. داشت صواهند را واقعی شهری در حرکت حس

 بهر  واقعی شهر یک امکانات یاز تمام و باشدیمکارکردها  و صدمات تنوع دارای
 میان در اجتماعی تعاملات انجام برای مناستی بسترتر مهم مسائل ةاز هم و ردیگیم

 (.72، ص. 2223، 3فرتيیکامینوز و ساست ) شهروندان

                                                 
1. Digital City 

2  . Smart Growth 

3. Cowan 

4. Smart City 

5.Prinzio 

6. Impact city 

7. Roo 

8. Virtual Cities 

9  . Komninos & Sefertzi 
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 قیتحق یهاافتهی .5

 دسترسی به تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ةارزیابی فضایی شکاف دیجیتال در زمین .4. 5

توجه بله سلواد و باللا بلردن سلطح  ،شکاف دیجیتالی پر کردنمسائل در  ینترمهمامروز  

 ملردم ة، ایجلاد شلرایطی بلرای دسترسلی هملاینترنلت علمی افراد، توزیع صحیح دسترسی به

 ةدر عرصل اینترنلت تکنوللوژی توضیح و تشریح ضرورت اسلتفاد  از ،فناوری و تکنولوژی به

 و های اینترنتلیشلتکه و نهادها بله هاسازمان تجهیي برای مدون و مناسب ریيیبرنامه تجارت،

 .استغیر  
 

 دسترسی به تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ةارزیابی شکاف دیجیتال در زمین یهاشاخص -5جدول  

 7931تحقیق،  یهاافتهی مأصذ:
 شاخص متغیر

X1 ، میيان استفاد  از موبایل و تلفن و غیر :X2 ،میيان کار با کامپیوتر :X3 میيان استفاد  از اینترنت در :
 یدهایصراعتتاری و  یهاکارت: میيان استفاد  از X5: میيان استفاد  از ایمیل و چت روم، X4طول روز، 

کار با  ة: گذراندن اوقات فراغت به وسیلX6و مؤسسات مالی،  هابانکترونیکی، الک یهاشتکهالکترونیکی و 
و  هاسازمانو  هاارگان: میيان استفاد  از صدمات الکترونیک X8علمی با اینترنت،  یهاپژوهش: X7اینترنت، 

الکترونیکی  یهاکارت: میيان استفاد  از X9شهر یاسوج،  یهاسازمانمیيان استفاد  از اینترانت و پرتال 
: مطالعه و مرور X11و دفاتر صدمات اینترنت،  نتیکافمیيان استفاد  از  :X10 ،هایتاکسو  هااتوبو 

 آنلاین. صورتبهرصدادهای صتری 

سواد 
 الکترونیکی

X12 ،رادیو، تلویيیون و دوربین دیجیتال، تلفن ثابت، موبایل و تتلت، کامپیوتر :X13 ،اینترنت صط تلفن :
ة متصل به اینترنت، کنترل هوشمند متصل به شتکه و سیستم مداربست: دوربین X14س، اینترنت موبایل، وایرل

 .صودروو برچسب الکترونیک  : سیستم راهنمای الکترونیکX15هوشمند حس ر، 

امکانات فاوا 
در محل 
 سکونت

X16 :رسانی، ها و انتقادات و اطلاعارائة پیشنهادX17 :و پایان کار و پرداصت عوارض  دریافت پروانه شروع
 با شهرداران و کارشناسان، رزرو ملاقات: X19وساز دریافت اطلاعات و قوانین ساصت: X18شهرداری، 

 افيارها.های محلی، دریافت اطلاعات و نرمگیریمشارکت در تصمیم

شهرداری 
 الکترونیک

X20 :هرداری یاسوج، های شهری، پرتال استانداری، سایت شسایت ادار  و سازمانX21 :های کارت
رسان در نمایش رهای اطلاع: X23بانک، نت و پستشتکة اینترنت، صدمات اینترنت، کافی: X22اعتتاری، 

های گوی شهرداری، دست ا : سیستم پاسخX24های شهری و غیر ، شهر مانند بیلتوردها و تلویيیون
 صوان مغاز صودپرداز بانکی، کارت

رضایتمندی 
عیت از وض

ICT 

X25 : ،تمرکيزدایی از مراکي شهری و افيایش انجام امور بدون مراجعة حضوریX26 : افيایش استفاد  از
: X28رسانی در محله و صریدهای روزانه در محله، ایجاد مراکي صدمات: X27اینترنت جهت انجام امور، 

ت شهری و افيایش مشارکت های استفاد  از صدماکاهش هيینه: X29کاهش معضلات ترافیکی در شهر، 
 غیرحضوری شهروندان

پذیرش 
 ICT مظاهر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 5ادامه جدول 
 شاخص متغیر

X30 :،فاکس، کامپیوتر متصل به اینترنت،  تلفنX31 :وایرلس(، ) اینترنت پرسرعتX32 : اینترنت

 ویدئو پروژکتور :X34اسکنر متصل به شتکه، پرینتر متصل به شتکه، : X33موبایل، 

در امکانات فاوا 

 هاسازمان

 

شلهر  ةچهارگانلبرای بررسی و ارزیابی فضلایی شلکاف دیجیتلال در نلواحی به طور کلی 

سلکونت،  محلل در فلاوا الکترونیکلی، امکانلات سلواد :جملله ازاصللی  ةمؤلفل 6از  ،یاسوج

 در فلاوا و امکانلات ICTمظلاهر  ، پذیرشICT وضعیت از الکترونیک، رضایتمندی شهرداری

صاکسلتری  ةشاص  کلیلدی بلا اسلتفاد  از ملدل تحلیلل وزن رابطل 94نین و همچ هاسازمان

 است. شد  استفاد 
 

 با استفاده از مدل آنتروپی شانون هاشاخص ةوزن اولی -6جدول 

 7931تحقیق،  یهاافتهی مأصذ:

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 معیار

2224/2 وزن  2249/2  2263/2  2296/2  2712/2  214/2  2224/2  2221/2  9432/2  

 X12 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 معیار

2276/2 وزن  2269/2  2772/2  2224/2  2779/2  2794/2  2221/2  2233/2  2232/2  

 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 معیار

4ناحیه  2792/2  .799/2  2211/2  2237/2  2233/2  2762/2  2291/2  2271/2  2294/2  

 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 معیار

24211/2 وزن  2611/2  2916/2  7763/2  912/2  2412/2  2121/2  

 

هلا محاسلته و ضلریب ها، ضریب رابطله در هریلک از شلاص شاص  ةپس از وزن اولی

گیرد. هرچه ضلریب مورد استفاد  قرار می به  ای صاکستری برای تعیین نيدیکیرابطه

 .تر استنيدیک  به تر باشدری، بيرگای صاکسترابطه
 

 تأثیر ضریب رابطه خاکستری -7جدول 

 7931های تحقیق، افتهی مأصذ:
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 معیار

4 ةیناح  7 92964/2  91713/2  7 94119/2  91122/2  7 7 21121/2  
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 7ادامه جدول 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 معیار

9 یةناح  91122/2  31316/2  7 11919/2  7 7 14146/2  64717/2  23993/2  

2 یةناح  91122/2  7 94949/2  14172/2  97611/2  92611/2  91671/2  4/2  211/2  

21117/2 7 یةناح  21117/2  211/2  214/2  21117/2  2111/2  2112/2  21117/2  7 

 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 معیار

4 یةناح  7 99614/2  42423/2  7 9/2  42921/2  7 12941/2  14146/2  

9 یةناح  16172/2  13313/2  7 4/2  7 7 334/2  7 7 

2 یةناح  99347/2  211/2  21117/2  21/2  2117/2  2/2  43912/2  4794/  93934/2  

2111/2 7 یةناح  7 92211/2  93224/2  211/2  23211/2  21117/2  2/2  922/2  

 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 عیارم

4 یةناح  7 12141./  47236/2  7 7 92492/2  47711/2  13611./  17749./  

9 یةناح  21117/2  7 31921/2  33124/2  11119/2  3176/2  7 14141/2  7 

2 یةناح  16639/2  91772/2  21117/2  4332/2  9114/2  21117/2  96142/2  211/2  172/2  

91644/2 7 یةناح  21117/2  7 21117/2  21/2  7 2/2  7 2111/2  

 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 معیار

4 یةناح  12271/2  41411/2  7 9/2  1214/2  93/2  21/2  

9 یةناح  7 7 33/2  7 1911/2  317/2  31/2  

2 یةناح  9132/2  9112/2  4311/2  42/2  7 7 21117/2  

2111/2 7 یةناح  211/2  2/2  21/2  927/2  99/2  7 

 

ای صاکستری که نشلان رابطه ة، رتتای صاکستری ب رابطهیضرا ةاز محاست پس

 .شودیمای دارد، مقایسه از میيان همتست ی سری مرجع هدف و سری مقایسه
 

 اولیه ةواریانس مقادیر معیارهای نرمالیزه شد -8جدول 

 7931های تحقیق، : یافتهمأصذ

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 معیار

7ةناحی  2291/2  2222/2  2293/2  2216/2  2212/2  2249/2  2226/2  2221/2  2221/2  

2274/2  2ةناحی  2261/2  2726/2  2243/2  2292/2  2774/2  2229/2  221/2  2261/2  

9ةناحی  2274/2  2266/2  2296/2  2247/2  2219/2  2291/2  2222/2  2229/2  2222/2  

2277/2 4ةناحی  2273/2  2292/2  2276/2  2266/2  2299/2  2222/2  2222/2  2227/2  
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 8ادامه جدول 

 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 معیار

7ةناحی  2226/2  2299/2  2261/2  2226/2  2211/2  2211/2  2242/2  2212/2  2211/2  

2ةناحی  2222/2  2212/2  2761/2  2229/2  2719/2  2226/2  2247/2  2712/2  2791/2  

9ةناحی  2223/2  2221/2  2241/2  2222/2  221/2  2213/2  2227/2  2269/2  2214/2  

2221/2 4ةناحی  2231/2  2212/2  2222/2  2212/2  2262/2  2272/2  2249/2  2293/2  

 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 معیار

7ةناحی  2733/2  2729/2  2291/2  2742/2  2717/2  2213/2  2712/2  2271/2  2221/2  

2ةناحی  2211/2  2224/2  221/2  2793/2  2773/2  2291/2  2964/2  2227/2  2911/2  

9ناحیه  2779/2  2211/2  2224/2  2212/2  2213/2  2212/2  2794/2  2221/2  2714/2  

2217/2 4ةناحی  2211/2  2211/2  2242/2  2249/2  2241/2  2724/2  2223/2  2722/2  

 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 معیار

7ةناحی  2926/2  2411/2  2114/2  2131/2  2449/2  2214/2  2967/2  

2ةناحی  261/2  7/2  2161/2  7111/2  241/2  2121/2  7249/2  

9ةناحی  224/2  2911/2  2216/2  2174/2  2191/2  2122/2  296/2  

2716/2 4ةناحی  2211/2  2764/2  2172/2  2719/2  2226/2  72122 

 

جلع ای، دارای بیشلترین شلتاهت بلا سلری مردر مدل تحلیل صاکستری، اگر سری مقایسه

شلکاف  ازنتلایج پلژوهش نشلان  .باشلدیم ادار را، بهترین حالت موردنظر ةباشد، گيین هدف

دسترسی بله تکنوللوژی اطلاعلات و  ةاولی یهاشاص  نظر از یاسوج موجود بین نواحی شهر

 ICT یهاشلاص  ازنظر 362/2با ضریب  2 ةارتتاطات دارد. در بین نواحی شهر یاسوج، ناحی

، باللاترین میليان 4 ةناحیل و برصلوردار اسلت یترمطللوبی از وضعیت نستت به دی ر نواح

 2و  9نلواحی  ،شکاف دیجیتال در بین دی ر نواحی را به صود اصتصاص داد  است. همچنلین

 یهارتتلهدر  ICT یهاشلاص دسترسی بله  نظر از 4629/2و  4326/2 یهاوزنبه ترتیب با 

 بعدی قرار دارند.
 

 نواحی یبندرتبهضرایب نهایی و  ةشدمحاسبهمقادیر  -3جدول 

 7931تحقیق،  یهاافتهی مأصذ:
 رتبه وزن نهایی ناحیه

4 ةیناح  4724/2 4 
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 3ادامه جدول 
 رتبه وزن نهایی ناحیه

 9 4629/2 9 یةناح

 7 3621/2 2 یةناح

 2 4326/2 7 یةناح

 

 توصیفی پژوهش هاییافته .2. 5

ملؤثر در تحقلق شلهر  یهاشاص میان ین  که دهدیمنشان  هایافتهنتایج حاصل از تحلیل 

وضلعیت ضلعیف  ۀدهندنشانبود  است. این میيان  9الکترونیک در شهر یاسوج کمتر از عدد 

. در ادامه، با استفاد  از باشدیمشهر یاسوج  در سطحشهر الکترونیک  ICTامکانات صدمات و 

شلهر الکترونیلک در  ICT هایصتزیرسامعادلات ساصتاری، اثرگذاری نماگرها و  یسازمدل

شهر الکترونیک در محلل کلار و محلل سلکونت، سلواد  ICTبه صدمات  یدسترسشش بعد، 

شللهر  ICT هایزیرسللاصت، رضللایتمندی از صللدمات و ICTمظللاهرالکترونیکللی، پللذیرش 

 الکترونیک و همچنین شهرداری الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته شد  است.
 

موردمطالعه ةرهای پژوهش در محدودتوصیف متغی -41جدول   

 7931تحقیق،  یهاافتهی مأصذ:

alph S-T Mea متغیر گویه alph S-T Mea متغیر گویه 

134/2  

227/7  21/4  تلفن 
فاوا در 

 سازمانها
171/2  

713/2  22/7  

ارائه پیشنهادها و 

انتقادات و اطلاع 

 رسانی

ک
ونی

کتر
ی ال

دار
هر

 ش

944/7  69/2 311/2 فاکس   12/7  
ع ریافت پروانة شرود

 و پایان کار

 464/7  67/9  
ل به کامپیوتر متص

 اینترنت
  967/2  714/7  

پرداصت عوارض 

 شهرداری

 412/7  91/9  
 اینترنت

 پرسرعت)وایرلس(
  994/2  72/7  

دریافت اطلاعات و 

 قوانین ساصت و ساز

 492/7  66/9 212/2   اینترنت موبایل   21/7  
با  رزرو ملاقات

نکارشناساشهردارن و   

 993/7  12/2  
ه اسکنر متصل ب

 شتکه
  233/2  23/7  

 مشارکت در تصمیم

های محلیگیری  
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 41ادامه جدول 

alph S-T Mea متغیر گویه alph S-T Mea رمتغی گویه  

 919/7  42/2  
به  پرینتر متصل

711/2   شتکه  29/7  
دریافت اطلاعات و نرم 

 افيارها

 

 331/2  61/7 ورویدئو پروژکت   

147/2  

917/2  76/7  
سایت ادارت و 

 سازمانهای شهری

رضایتمند

 ICTی از 
137/2  

917/2  76/7  رادیو 

ت
کون

 س
حل

ر م
ا د

او
 ف

961/2  767/7  

ی، پرتال استاندار

سایت شهرداری 

 یاسوج

719/7  72/4 یتالتلویيیون و دوربین دیج   

972/7  12/9  
کارت های 

 اعتتاری
161/2  16/7  تلفن ثابت 

244/7  99/9 722/7 شتکه اینترنت   76/4  موبایل و تتلت 

124/7  12/9 412/7 صدمات اینترنت   42/9 لفنکامپیوتر اینترنت صط ت   

411/7  11/9  
ت کافی نت و پس

 بانک
424/7  99/9  وایرلس 

161/2  16/7  

نمایش رهای 

اطلاع رسان 

 شهری

261/7  21/4  اینترنت موبایل 

223/2  24/7  

م سیست

پاسخ وی 

 شهرداری

421/7  92/9  
ل به دوربین مدار بستة متص

 اینترنت

 941/7  11/9  
دست اههای صود 

 پرداز بانکی
  976/2  77/7  

 کنترل هوشمند متصل به

 شتکه و سیستم هوشمند

گرحس  

 913/7  12/9  
کارت صوان 

 مغازها
  216/2  21/7  

یک و سیستم راهنمای الکترون

روبرچسب الکترونیک صود  

 312/2  21/2  
تمرکي زدایی از 

 مراکي شهری
 پذیرش

مظاهر 

ICT 

191/2  

141/2  22/4  
 میيان استفاد  از موبایل و

 تلفن

کی
ونی

کتر
د ال

سوا
 

211/7  11/9  میيان کار با کامپیوتر 

 112/2  24/2  

افيایش انجام 

امور بدون 

 مراجعه حضوری

727/7  32/9  
در  میيان استفاد  از اینترنت

وزطول ر  

631/2  93/7  
میيان استفاد  از ایمیل و 

 چت روم
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 41ادامه جدول 

alph S-T Mea متغیر گویه alph S-T Mea رمتغی گویه  

 

141/2  12/7  

از  افيایش استفاد 

اینترنت جهت 
 انجام امور

 پذیرش

مظاهر 
ICT 

191/2  

717/2  229/7  

 هایمیيان استفاد  از کارت

اعتتاری و صریدهای 
رونیکیالکت  

کی
ونی

کتر
د ال

سوا
 

942/2  79/7  

ایجاد مراکي 
صدمات رسانی در 

 محله
911/2  717/7  

های میيان استفاد  از شتکه
ها و الکترونیکی، بانک
 مؤسسات مالی

911/2  717/7  
ایجاد صرید های 
 روزانه در محله

972/7  12/9  
 گذراندن اوقات فراغت به

 وسیلة کار با اینترنت

611/2  37/7  
کاهش معضلات 

رترافیکی در شه  
444/7  44/9  

های علمی با انجام پژوهش
 اینترنت

 

331/2  61/7  

کاهش هيینه های 
 استفاد  از صدمات

 شهری

472/7  11/2  

میيان استفاد  از صدمات 
ها و الکترونیک ارگان

هاسازمان  

942/7  799/7  

 افيایش مشارکت
غیرحضوری 

 شهروندان

331/2  222/7  

 هایان استفاد  از کارتمیي
ا و هالکترونیکی اتوبو 

هاتاکسی  

717/7  31/9  
ت میيان استفاد  از کافی ن

 و دفاتر صدمات اینترنت

4472/
7 

11/2  
مطالعه و مرور رصدادهای 

 صتری به صورت آنلاین

 

 پژوهش تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری .3. 5

شهر الکترونیک در وضلعیت فعللی شلهر  یهاشاص ثار یک مدل تجربی از آ ةئجهت ارا

اول  ة(، مرتتلCAF) ییلدیتأمدل تحلیل عاملل  6، ابتدا AMOS افيارنرمیاسوج با استفاد  از 

 شلدملذکور اعتتارسلنجی  یهاملدلپلژوهش ترسلیم شلد و در ادامله  یهاشاص مربوط به 

پلژوهش و معنلاداری  (. نتایج اجرای مدل حاکی از مناسلب بلودن ملدل مفهلومی72)جدول 

متغیلر  سلؤالاتشلاص  کللی پلژوهش اسلت. تملامی  6 یهلاداد اول  ةتحلیل عاملی مرتتل

که از مقادیر مورد قتلولی برصوردارنلد و بلرای  باشندیم 9/2از بار عاملی بالاتر از  یسپاربرون

مقلدار صروجلی  .شلوندیممناسلتی محسلوب  یهاشاص ، سنجش شاص  شهر الکترونیک

(χ2( به )df در تمام ) صروجی  ،که مقدار مناستی است. همچنین باشدیم 9کمتر از  هاشاص
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ایللن اسللت کلله مللدل از بللرازش  ۀدهندنشللان، باشللدیم 21/2کلله کمتللر از  RMSEAمیلليان 

 یلةکلوضلعیت  شلودیممشلاهد   72کله در جلدول  طورهملانبرصوردار اسلت.  یترمناسب

چنلین  تلوانیم مجملوع درانی مناستی داشته و شد  با مقادیر مطلوب همخومعیارهای برآورد

شرایط و اعتتار لازم برای طراحی ملدل نهلایی  شد یمترس یریگانداز مدل  ششعنوان کرد که 

 باشند.می اتحقق شهر الکترونیک یاسوج را دار بر یرگذارتأثعوامل 
 

 پژوهش ةگیری متغیرهای وابستهای ارزیابی کلیت مدل اندازهشاخص -44جدول 

 7931های تحقیق، یافته مأصذ:
4HOELTER 2RMSEA 3CFI 1CMIN/ D 5DF 6CMIN شاخص 

797 216/2  32/2  712/2  42 279/16  سواد الکترونیکی 

771 217/2  39/2  14/2  21 21/17  فاوا در محل سکونت 

719 269/2  34/2  12/7  76 36/21 کار فاوا در محل   

772 262/2  34/2  77/9  74 64/49 ترونیکشهرداری الک   

742 213/2  31/2  42/2  92 49/62  رضایتمندی 

31 212/2  32/2  11/9  74 291/12  ICTمظاهر  

11<  21/2>  3/2<  1>  مقادیر پیشنهادی - - 
7P 8 بار عاملیR-P 3NFI 41RFI 44IFI شاخص 

222/2   121/2  3/2  39/2  39/2  سواد الکترونیکی 
 
 

                                                 
 . شاص  هلتلر 7

 میان ین مربعات صطای برآورد ةریش . 2

 . برازش تطتیقی 9

 کای اسکوئر نستی. 4 

 آزادی ة. درج 1

 کای اسکوئر.  6

 . سطح معناداری 1

 . نستت صرفه جویی 1

 . شاص  برازش هنجار شد  3

 . شاص  پرازش نستی 72

 ازش فيایند . شاص  پر 77
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 44ادامه جدول 
4P 2 بار عاملیR-P 3NFI 1RFI 5IIF شاخص 

222/2  43/2  622/2  32/2  32/2  37/2  فاوا در محل سکونت 

222/2  97/2  117/2  37/2  36/2  31/2  فاوا در محل کار 

222/2  23/2  661/2  32/2  39/2  34/2  شهرداری الکترونیک 

222/2  94/2  122/2  39/2  31/2  39/2  رضایتمندی 

222/2  61/2  727/2  39/2  32/2  32/2  ICTمظاهر  

21/2>   7-2  3/2<  3/2<  7-2  
مقادیر 

 )استاندارد(پیشنهادی

 

 عوامل مؤثر بر تحقق شهر الکترونیک معادلات ساختاری نهایی مدل. 1. 5

دهلد کله بلار گیری مدل نشلان میبخش انداز  یبررس، معادلات ساصتاری یسازمدلدر بخش 

ای اعتتلار سلاز  ،بنلابراین. رهای آشکار پلژوهش در سلطح قابلل قتلولی بلود  اسلتمتغی ةعاملی هم

پللژوهش را  هاییللهگو یصوببللهرهلای مربللوط بلله شللش متغیلر یو متغ ییدشللد تأرهلای تحقیللق متغی

 های پژوهش نیي به صوبی ابعاد پلژوهش را تشلکیل داد  و ارزیلابی. همچنین گویهاندکرد گیری انداز 

وا در محلل سلکونت، دهد، سه متغیر وضعیت فارسی بخش ساصتاری مدل نهایی نشان میاند. برکرد 

را  ICT یتوضلعشهر الکترونیک، به صلوبی متغیلر رضلایت از  ICT هاییفناورفاوا در محل کار و 

اطلاعلاتی و  هلاییفناوربین این سه متغیر بلا متغیلر رضلایتمندی از ، به عتارت دی ر .کنندتشدید می

آملاری، کسلانی کله بله معلة جادر  ،بنلابراین .ارتتاطی شهر الکترونیک ارتتلاط معنلاداری وجلود دارد

اطلاعاتی و ارتتاطی دسترسلی مکلانی و فضلایی بهتلری  هاییفناور، صدمات و امکانات هایرساصتز

 هلاییفناورهمچنلین کسلانی کله بله ایلن  و داشته باشند، از رضایتمندی بیشتری برصوردار هسلتند

انللد. نیلي برصلوردار بود  ریتیینپلااند، از رضلایتمندی اطلاعلاتی و ارتتلاطی دسترسلی پلایینی داشللته

که بین دو متغیلر  ، در شهر یاسوج نشان دادICTمظاهر تحلیل نتایج مربوط به تتیین پذیرش  ،همچنین

                                                 
 . سطح معناداری 7

 . نستت صرفه جویی 2

 . شاص  برازش هنجار شد  9

 . شاص  پرازش نستی 4

 . شاص  پرازش فيایند  1
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 ةرابطلICT ، بلا پلذیرش مظلاهرICT هلاییفناورسلواد الکترونیکلی شلهروندان و رضلایتمندی از 

وا در محلل کلار، فلاوا در محلل ر فلابا سله متغیل درمجموعمعناداری وجود دارد. روابط معناداری که 

، بله صلورت 23/2و  46/2، 29/2شلهرداری الکترونیلک بلا میليان بتلای  هاییرسلاصتزسکونت و 

و سلواد  92/2در حالی که متغیر رضلایتمندی بلا میليان  ،مستقیم باعث افيایش رضایتمندی شد  است

. للذا نتلایج اندداشلتهقلش شلهر الکترونیلک ن ICTدر پذیرش مظلاهر  61/2الکترونیکی با میيان بتای 

که عوامل متعدی در تحقلق شلهر الکترونیلک دصاللت  دهدیمنهایی نشان  ۀشدحاصل از مدل برازش

 پرداصلت و کلار پایلان و شلروع ةپروانل دریافلت ماننلد علواملی الکترونیلک دارند. در بعد شهرداری

 و تتللت و موبایلل از  اسلتفاد ماننلد، ییهامؤلفله سلکونت محلل در فاوا بعد در شهرداری؛ عوارض

 تلفلن داشلتن و اینترنلت بله متصل کامپیوتر مانند، یهامؤلفه هاسازمان در فاوا بعد در موبایل؛ اینترنت

 ةشللتک اعتتلاری، یهلاکارت :جملله از یهامؤلفله ،ICT از رضلایتمندی بعلد در هملرا ، و سلازمانی

 بلا کلار میليان الکترونیلک، ادسلو شلاص  در ،بانکپسلت و نلتیکاف و اینترنلت صدمات اینترنت،

 و اینترنلت طریلق از علملی یهاپژوهش انجام میيان و روز طول در اینترنت از استفاد  میيان کامپیوتر،

 و شلهری مراکلي از یلیتمرکيزدا :ماننلد یهامؤلفله ICT مظاهر پذیرش شاص  در یتنها در و غیر 

 .دارند الکترونیک شهر تحقق در ار تأثیر بیشترین ،حضوری مراجعه بدون امور انجام افيایش
 

 
 مدل نهایی معادلات ساختاری پژوهش -3شکل 

 7931 ق،یتحق هاییافتهصذ: أم 
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شلد  ، مدل بلرازشدهدیمبررسی وضعیت برازش مدل نهایی با معیارهای پیشنهادی نشان 

ا در کلارکردی پلژوهش ر -از اعتتار و دقت لازم برصوردار بود  و توانسته است آثار ساصتاری

 ICTو همچنلین پلذیرش مظلاهر  ICTشهروندان از صدمات و امکانلات  مندییترضامیيان 

 .دکنتتین 
 ساختاری معادلات مدل برازش هایشاخص -42 جدول

 7931تحقیق،  یهاافتهی مأصذ:

HOELTER RMSEA CFI CMIN/ D DF CMIN شاخص 

743 132/2  39/2  922/4  7661 221/1134  ictپذیرش مظاهر  

11<  21/2>  3/2<  1>  مقادیر پیشنهادی - - 

P P-R NFI RFI IFI شاخص 

222/2  613/2  34/2  37/2  32/2  ictپذیرش مظاهر  

21/2>  7-2  3/2<  3/2<  7-2  مقادیر پیشنهادی 

 شنهادهایو پ یریگجهینت .6

 اطلاعلاتی جامعلة به صنعتی ةجامع از تغییر قرن عتارتی به و دانایی قرن یکم، و بیست قرن

شلهر الکترونیلک  یسلازاد یپاطلاعلاتی، تحقلق و جامعة یکی از اهداف این  ،. از این رواست

اصلی پژوهش حاضر، سنجش و ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقلق شلهر  است. در این میان هدف

دسترسلی بله  ةزمینلارزیابی فضایی شلکاف دیجیتلال نلواحی شلهر یاسلوج در  الکترونیک و

 ضلعیف ارزیلابیۀ دهندنشلان حاضلر مطالعلة نتلایج .باشدیمت تکنولوژی اطلاعات و ارتتاطا

و دسترسی ضعیف افلراد بله  ICTزمینة نهادهای متولی در  از عملکرد شهروندان شهر یاسوج

با  شد حاصل ةیاسوج است. نتیج در شهرشهر الکترونیک  یهارساصتیزصدمات، امکانات و 

 غربلی، شلاهیوندی آذربایجان یهاشهرستان(، در ارتتاط با 7939همکاران )ضرابی و  یهاافتهی

 انهمکلار و ، شلیرمحمدیمناطق شلهری و روسلتایی ایلران(، در ارتتاط با 7937همکاران ) و

   .باشدیماصفهان، همسو  شهرداری گانةچهارد  در ارتتاط با مناطق، (7912)

شلهر  2 ةناحیلشهر یاسلوج،  ةگانچهار در بین نواحی که دادنتایج حاصل از پژوهش نشان 

ه علت تمرکي شدید مراکي اداری، مراکي ب، ICT یهاشاص  نظر از 2(/362ضریب با ) اسوجی

و همچنلین دفلاتر صلدمات  شلخوانیپو مؤسسات ملالی و اعتتلاری، دفلاتر  هابانکاقتصادی، 
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 .باشلدیملنستت به دی ر نواحی  یترمطلوب، دارای وضعیت ر یو غ نتیکاف ازجملهاینترنتی 

فاصللة یاسوج، به علت سکونت افراد با وضلعیت درآملدی و اقتصلادی پلایین،  شهر 4 ةناحی

بالاترین میيان شلکاف دیجیتلال در بلین دی لر (، 472/2بیشتر با مرکي شهر و غیر  )با ضریب 

)بلا  7ناحیلة (، 362/2 بیضر)با  2ناحیة به طور کلی، نواحی را به صود اصتصاص داد  است. 

(، به ترتیب بیشلترین 472/2 بیضر)با  4ناحیة ( و 462/2ریب )با ض 9ناحیة (، 432/2ضریب 

. بررسلی دارنلدشلهر الکترونیلک را  ICTو کمترین برصلورداری و دسترسلی بله نماگرهلای 

وضعیت برازش مدل نهایی عوامل مؤثر در تحقق شهر الکترونیک با معیارهای پیشنهادی نشلان 

در  وردار بود  و توانسته است عوامل ملؤثرشد  از اعتتار و دقت لازم برص، مدل برازشدهدیم

بخش ساصتاری مدل نهلایی بررسی در نهایت  .کندرا تتین  اسوجیشهر  الکترونیک شهر تحقق

جمله، وضعیت فاوا در محل سلکونت، وضلعیت فلاوا در  دهد، سه شاص  اصلی ازنشان می

( و 46/2(، )29/2) یبتلاشهر الکترونیلک، بله ترتیلب بلا میليان  ICT یهایفناورمحل کار و 

تلأثیر مثتلت  ICT(، به طور مستقیم در افليایش رضلایتمندی شلهروندان از نماگرهلای 23/2)

اطلاعلاتی و  یهلایفنلاوربین این سه متغیر بلا متغیلر رضلایتمندی از  ،به عتارت دی ر. دارند

ه دو کل تحلیل نتلایج نشلان داد ،ارتتاطی شهر الکترونیک ارتتاط معناداری وجود دارد. همچنین

بلا  ICT یهلایفناور( و رضایتمندی از 92/2) یبتاسواد الکترونیکی شهروندان با میيان  ریمتغ

. اندداشلتهشهر الکترونیک نقش مثتت و مستقیمی  ICT(، در پذیرش مظاهر 61/2) یبتامیيان 

 ارائلهبله شلرح زیلر  ییهاشنهادیپدر صاتمه در راستای تحقق شهر الکترونیک در شهر یاسوج 

 :شودیم

 ؛استقرار شهر الکترونیک در شهر یاسوج یهاسازمانمشخ  کردن متولیان و  -

، توزیلع متعلادل فضلایی ازجمللهکمی و کیفی سطوح صدمات الکترونیکی شهر توسعة  -

رسلان شلهر و افليایش صدمات و اطللاع یهاتیسارسان یا بهتود سطوح کیفی مراکي صدمات

 ؛هاآنعملکردی  ةحیط

 ؛در شهرداری یاسوجشهر الکترونیک  ۀویژ تمعاونایجاد  -

 ؛یاسوج از محلات مستعد شهر یکی درشهر الکترونیک  یسازنمونه -
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آموزش سواد مجازی به شهروندان و در نظر گرفتن تسهیلات و امتیلازات بلرای تشلویق -

 ؛شهروندان به شهروند الکترونیکی

ان و ملدیران در صصلوص مختلف با حضور شلهروند یهاشیهمابرگياری سیمنارها و  -

 ؛ارتقای دانش الکترونیکی و مهارت شهروندان

 یانلدازرا  ژ یوبله شلهر ینهادهاو  هاسازماندر  ICTمربوط به  هایزیرساصتافيایش  -

 ؛هاتیساوبکردن این  روزبهو  هاسازمان یهاپرتالو  هاتیساوب

 ۀشنا کردن ملردم بلا نحلوو آ یسازفرهنگشهر یاسوج،  در ICT هایزیرساصتتقویت  -

 ؛فناوری اطلاعات و ارتتاطات یهااز شتکهاستفاد  

شلهر و فلراهم آوردن صلدمات  4و  9در نواحی  ICTو نماگرهای  هارساصتیزتوسعة  -

 ؛اینترنت و توجه ویژ  به سواد الکترونیکی شهروندان در این نواحی

کیفیت فنی متخصصان فنلاوری  ها متتنی بر بالا بردندر سازمان ICTافيایش متخصصان  -

 .اطلاعات و ارتتاطات

 نامهکتاب

 ةنامفصل .کشور یهابندی شاص  سلامت استانرتته .(7916) .و اینانلو، ص .یدالهی، ح؛ امینی، ن .7

 .  21-41 (،22)1، رفا  اجتماعی

 مکلانی -کاربرد تحلیل علاملی و صوشلهای در ارزیلابی فضلایی .(7911). و شفیعی، پ تقوایی، م .2

 .11-16(، 61)71 ،هاقتصاد کشاورزی و توسع ةمجل .مناطق روستایی استان اصفهان

نلاوری اطلاعلات و ارتتاطلات و فتحلیلی بر وضعیت  .(7911). موسوی، چ ؛بابانسب، ر ؛تقوایی، م .9

 .21-43(، 97)71 یيی،رجغرافیا و برنامه ةنشری .شهری یيیرنقش آن در مدیریت و برنامه

میلليان توسللعة شللهری اسللتان  یبندسللطح .(7911). ، عآبللادییزن . و ، حنللوربخش ؛تقللوایی، م .4

 ةنامفصل .پیشرفته تحلیل عاملی و تحلیل صوشه ای هاییکاستفاد  از تکن چهارمحال و بختیاری با

 .76-21 (،62)76 سپهر،

 .صنعت دانش ا  علم وتهران:  .سند راهتردی شهر الکترونیک مشهد .(7912). جلالی، ع .1
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 یيد: علم نوین. .ناحیه ای
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 .34-36، (21)71، عللوم و فناوری اطلاعات ایران
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