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 چکیده

شـهرهاي الكترونيكي در جهان با سـرعت رو به توسعه فرصت هاى بسياري را براي محيط هاى زندگي، كار و تفريح مردم به وجود آورده 
جديدي را در زندگي آغاز  اسـت. شـهرهاي الكترونيكي در يك جامعه اطلاعاتي بستري را فراهم مي كند تا مردم وارد هزاره سوم شده و تجربيات

باشد. با رويكرد نظريه داده بنياد مي كشور يكيالكترون يتوسعه شهرها جهت  يكيشهر الكترون تيريمدارائه مدلي مبتني بر  . لذا هدف پژوهشكنند
 نيمه مصاحبه هاي داده ها، جمع آوري گرفته است. ابزار انجام بنياد داده تحقيق روش به كارگيري با و كيفي رويكرد چارچوب در پژوهش اين

دانشگاه، دست  ديخبرگان شامل اسات از نفر 57هدفمند با  نمونه گيري روش به كارگيري با اطلاعات، گردآوري به منظور و بوده يافته ساختار
انتخابي در  كدگذاري و يمحور كدگذاري باز، كدگذاري سه مرحله در ها داده تحليل و شد. تجزيه انجام مديريت شهري كشور مصاحبهاندركاران 

تعداد  دهنده شناسايي نشان پژوهش حاضر، نتايج شد. طراحي پژوهش كيفي مدل آن، اساس بر گرفت. انجام اطلاعات جغرافياييهاي محيط سيستم
ه صورت ذيل دسته بندي شد: باشد. در همين راستا مقولات استخراجي بمي ،مقوله استخراج و ويژگيهاي آنها 6و  خرده مقوله يا مفهوم55باز،  كد268

، هاي اجتماعيگسترش فناوري نوين و شبكهو  كاهش زيان هاي محيط زيستي، حكمروايي هوشمند )مشاركت(، تغيير سبك زندگيشرايط علّي: 
زيرساختار ، ختيبسترهاي زيرسا، بستر حاكم: فناوري اطلاعاتو  دستيابي به توسعه اقتصادي پايدار، الزامات فردي و اجتماعيشرايط محوري: 

، ناهنجارهاي فرهنگيو  موانع مديريتي، آموزشيگر: ، شرايط مداخلهارتباطيهاي وضعيت شبكهو  مالي و حقوقي كشورهاي شاخص، الكترونيكي
ري از مديران  فناوري بهره گي، استقرار پنجره واحد الكترونيكي، استفاده ازتجارب ساير كشورها و بومي سازي كردن آنها، ارتقا زيرساختهاراهبردها: 

كاهش آلودگي و ترافيك و و  توسعه همه جانبه كشور، ارتقا كيفيت خدمات و رفاه و رضايت شهروندانو آموزش، پيامد:  فرهنگسازي، اطلاعات
برخوردار بوده و  . نتايج تحقيق حاضر در توسعه مديريت شهري الكترونيك بتني بر تكنيكهاي داده پردازي از اهميت زياديزيانهاي محيط زيستي

 مي تواند راهگشاي تحققيات آتي براي پياده سازي شهرهاي الكترونيك باشد. 

 تبريز، ي، نظريه داده بنياد، مديريت مكان محور، سيستم اطلاعات جغرافياييكيشهر الكترون تيريمدي، كيالكترون هايشهر توسعه :کلیدی واژگان

 

 مقدمه 
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 يبنگاهـا ،يادارات دواتـ، يشـهروندان بـه شـهردار يكـيالكترون يدسترسـ نـهيزم كي(. شهر الكترون5105، 0ي)واكاباش است ريانكارناپذ
 ي(. اگـر چـه صـاحبنظران فـن اور5111و همكـاران،  يكوشي)ا كنديرا فراهم م يبه صورت شبانه روز يخدمات شهر هيو كل ياقتصاد

 يرا درک  مـ ريمسـ نيدر گام نهادن در ا ريواقفند و عواقب تاخ يكيترونالك يسرعت حركت در راستا تياطلاعات كشورمان كاملا بر اهم
 يمتخصص، عدم همـاهنگ يتيريمد يدگاهاينبود د ،يو ناكاف يساخت نامناسب و ناكاف رياز جمله ز -يمختلف ليكنند. اما متاسفانه، به دل

 يرونـد، تـاكنون يكيترونو مبدل كردن به شهر الك جامعهمقوله در بستر  نيمربوط به وارد شدن اهاي شرفتيپ -... و يياجرا يدستگاها
-همچنان وجـود چلـش، يكيشهر الكترون يدهه از ورد بحث راه انداز كياز  شيدر واقع، با گذشت ب (.0212،يشيداشته است)درو يكند

 يشـهرهـاي رشـته نيمحقق يطرف از (.0276،يري)ام است دهيمقوله گرد نيمورد انتظار در اهاي شرفتيمتعدد موجب عدم تحقق پهاي 
نوع  نيدارند ا يكيزيو ف يكالبدهاي طرح ها و برنامه يارائه  قيازطر يسنت يشهرها يدر حل معضلات شهر يدهه است كه سع نيچند

باشـد بـا  يمـ يسنت يبر شهرها  يا دهيعد يو اثرات اجتماع يبار مال ينوع آنها، دارا ليبه دل يحل معضلات شهر يبرا يزياز برنامه ر
گذشـته  يكالبـد يبه وجود آمده است تا فارغ از مشكلات برنامه ها  زانيبرنامه ر يبرا يديجدهاي فرصت يارتباطهاي يفناور شرفتيپ

باشـد)  يمـ كيـاطلاعات موضوع شهر الكترون ياورندر عرصه ف ديجدهاي نهياز زم يكيبپردازند  يسنتهاي شهر يبه حل معضلات شهر
 قيـاز طر يخـدمات شـهر انيعرضـه كننـده گـان و متقاضـ انيكه ارتباط مآن ليبه دل كي(. در صورت تحقق شهر الكترون0210،يضيف

 ،يشـهر يزنـدگهـاي در جهت انجام ضرورت يمورد و تكرار يب يرفتن ترددها انياز م ليشود و به دل يبرقرار م يكيالكترون يابزارها
 (.0271،يناليو ز يواهد بود)هادقابل حل خ يطيمح ستيزهاي يو آ لودگ كيفترا لياز قب ياز مسائل و مشكلات شهر ياريبس

 برخوردار شايسته اي اهميت از ويژگي اين شوند مي شهرها ساكن دنيا جمعيت درصد 81 از بيش ميلادي 5121 سال تا كه آنجا از
 اين ابربن باشد داشته چشمگيري افزايش گذشته با مقايسه در دنيا در سالمندان جمعيت ميلادي 5121 دهه پايان تا همچنين. بود خواهد

 توسعه در نيز ويژگي اين كه داشت خواهد اهميت پيش از بيش كشورها درمان و بهداشت سيستم در جديدهاي فناوري به دسترسي
 ابزار امروزه اما است، شده مي انجام سنتيهاي روش كمك به وظايف اين تر پيش. است گرفته قرار توجه مورد هوشمند شهرهاي

. با رشد و (000-025: 0276 جلالي،) است نموده تر ارزان و تر سريع تر، ساده بسيار را شهروندي وظايف ايفاي و امور انجام الكترونيكي،
 درباره ما تفكر اساس و پايه كه شده است فرهنگي فناوري جديد ميدان وارد توسعه فناوري ها ي الكترونيكي در حقيقت، تمدن بشري  

هاي آوري كشيدن فن چالش به و اطلاعات فزاينده حضور دليل به( كنيم مي ندگيز ما كه جايي) شهري است فضاي فضاي شهري
 جمعيتي رشد ي همه تقريبا ملل سازمانهاي بيني پيش اساس نياز به شهرداري الكترونيكي لازم است بر  روزمره زندگي در ارتباطي

 درصد 61 تقريبا ،5121 سال تا. داد خواهد روي سوم نجها شهري مناطق ويژه به و شهري مناطق در بيني پيش قابل آينده براي جهان
 (. 0272 حسيني، و قرخلو) كرد خواهند زندگي شهري مناطق در جهان جمعيت

 آسان، صورت به شهرداري، وظايف مسئولي حوزه ي در را خود خدمات اطلاعات، فناوري از گيري بهره با الكترونيكي، شهرداري
 ارائه اينترنت جهاني شبكه طريق از تر بيش و روزي شبانه طور به خدمات اين. دهد مي ارائه روندانشه به ايمن و دسترسي قابل سريع،

 تبادل online يا برخط خدمات ارائه اطلاعات، رساني بروز و تأمين: گيرد انجام بايد زير وظايف الكترونيكي شهرداري در. شود مي
 عبارتند از: الف( زير شرح به الكترونيكي شهري شهرداري و مديريت توسعه براي لازمهاي ساخت زير ديگر، سوي از اجتماعي، اطلاعات
ادارات،  و ها بنگاه شهروندان، براي پرسرعت اينترنت دادن قرار اختيار در و اينترانت و اينترنت نوري، فيبر شبكه مانند: مخابراتي ساخت
 آموزش متخصص، نيروي شامل تربيت فرهنگيهاي ساخت پ( زير باشد و مي مقررات و قوانين شامل كه: حقوقيهاي ساخت ب: زير

 شامل: افزاري نرمهاي ساخت زير..( . و تبليغات سازي، فرهنگ با شهروندان آموزش و اند پروژه با ارتباط در كه شهرداري كاركنان
 سايت وب توسعه و كاربردي افزارهاي منر و اطلاعاتي سيستم با سازي يكپارچه الكترونيك، خدمات ي توسعه و فرآيندها مجدد مهندسي

 .  (0277همكاران،  و فرمانبر) شهرداري رسمي

                                                      
1 Wakabayashi 
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 مجازي فضاي در جديديهاي شهرک و شهرها. است كرده پيدا سرايت نيز( اينترنت جهاني شبكه به شهرها توسعه بحث امروزه
 شهرهاي اصطلاح با عامه زبان در الكترونيكيهاي رشه اين. اند شده ديجيتالي تشكيل ملات و خشت از آنها مصالح كه شوند مي ظاهر

 مورد و كردن عرضه در شهروندان و شهري مديرانهاي خاستگاه در واقع الكترونيك شهر. شوند مي شناخته( Virtual Cities)  مجازي
 جديدهاي فناوري تغييرات حاصل هايپديده مقابل در تسليم به مجبور نوينهاي فناوري ورود با و است شهري خدمات دادن قرار استفاده
 با را مختلفهاي وضعيت بايد ايران در آن اجرايي براي و مي باشد  سوم هزاره ضرورت و نياز يك عنوان به الكترونيك شهر. هستيم

ان در حال درصد از رفت و آمدهاي درون شهري ايراني 81گزارش ها حاكي از آن است كه داد. قرار ملاحظه مورد موضوع ابعاد به توجه
حاضر صرفا براي كسب اطلاعات در مورد خدمات مختلف صورت مي گيرد كه نتيجه اين رفت و آمدها افزايش ترافيك، آلودگي هوا، 
هزينه سوخت و افزايش تصادفات است. اين درحالي است كه در شهرهايي مانند سئول در چارچوب پروژه هايي م ل شهر الكترونيك 

موضوع مهم زير ساخت  5ت آنلاين به شهروندان ارائه مي شود. براي تحقق شهر الكترونيك در ايران بايد به خدمت به صور 211بيش از 
شهر الكترونيك در كيش، مشهد و تهران تا كنون با شكست مواجه شده است هاي ها و فرهنگ سازي توجه كرد. متاسفانه در ايران پروژه

 (.0212)درويشي،

نيز به دليل گذر از مرحله ي شهرنشيني سنتي همانند اين نوع از شهرها درگير معضلات شهري مختلفي ظام شهري ايران در نتيجه ن
لذا مسئله اصلي كه در اين تحقيق، بر روي آن تاكيد  .معضلاتي كه آنها را مي توان در تمامي كلان شهرهاي ايران مشاهده كرد .است

كترونيك در ايران چگونه است؟به عبارت ديگر، اين تحقيق به دنبال ارزيابي شده اين است كه وضعيت اجرايي و عملكردي شهرهاي ال
وجود  ليبه دل زين رانيدر ا لذاموجود در آن است.هاي ابعاد مختلف ايجاد و بستر سازي شهر الكترونيك در ايران و شناسايي چالش

اساس  نيباشد بر ا يم يضرور كيالكترون يشهرها يبه استانداردها دنيرس يبرا يقو يكردياتخاذ رو يسنت يمشكلات شهرها
موثر بوده و  يموضوع در جامعه جهان نيكامل ا يساز ادهيتواند در كمك به پ يم كيدر تحقق شهر الكترون رانيكشور ا گاهيجا صيتشخ

الكترونيك تلاش دارد در راستاي پاسخ به اين نياز علمي، تحقيق حاضر با ارايه رويكرد مديريت شهر . ديكمك نما يحل معضلات شهر هب
از مديريت شهر الكترونيك در حوزه كسب و كار  هاي ( و تكنيكهاي بنياد داده اي، گوشهGISاطلاعات جغرافيايي )هاي تا از تلفيق سيستم

توسعه  تجارت در شهر تبريز مورد مدلسازي قرار دهد. لذا سوال اين تحقيق اين هست كه   مدل مكان محور و داده بنياد در مديريت و
 ي كشور چگونه است؟  كيالكترون هايشهر

 مبانی نظری تحقیق

شهر الکترونیکی   

شبانه  به صورت ازيبه اطلاعات مختلف مورد ن يابيو دست يادارات، اماكن درون شهر هيشهروندان به كل يكيالكترون يدسترس امكان
كه در آن  يشهر گريد اني( به ب21: 0276قره تپه،  يامن و محرمانه )اباذر نان،يقابل اطم، با ثبات يا وهيهفت روز هفته، به ش ،يروز

امن و محرمانه، امكان  نان،يبا ثبات، قابل اطم يا وهيوهفت روز هفته، به ش يبه صورت شبانه روز يخدمات شهر هشهروندان ب يدسترس
شهري است كه با ايجاد بستر و زيرساخت مناسب در ، 0همانگونه كه اشاره شد، شهر هوشمند (.07: 0277)دولتخواه و فرمانبر،  است ريپذ

مختلف و با بكارگيري فناوريهاي نوين موجب توسعه پايدار اقتصادي شده و كيفيت زندگي را ارتقا بخشد امكان دسترسي هاي زمينه
خط ادارات، سازمانها و اماكن درون شهري و دستيابي به اطلاعات مختلف مورد نياز به صورت شبانه روزي الكترونيكي به كليه خدمات بر

به شيوه اي با ثبات، قابل اطمينان و امن و محرمانه شهرهاي الكترونيكي نرم افزار و سخت افزار مورد نياز را براي دسترس شهروندان در 
آورند. شهرها داري زيرساخت يا اده خدمات دولتي و بخش خصوصي بر روي اينترنت فراهم ميهاي دتمامي اوقات شبانه روز به پايگاه

گويند احتياج دارند. هم مي0هستند. شهرها در عين حال به دانش ارتباطي يا زيرساخت اجتماعي كه به آن سرمايه فكري 5سرمايه فيزيكي 

                                                      
1 smart city  
2 . physical capital 
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(. كسب و كار الكترونيك عبارتست 0276 جلالي،)رسان است و همچنين اطلاعهاي ارتباطي و شهر هوشمند برخاسته از توجه به تكنولوژي
-از كاربردي كردن كليه سيستمهاي اطلاعاتي براي تقويت و كنترل فرايندهاي كسب و كار. امروزه اين فرايندها با استفاده از تكنولوژي

 (.0210و همكاران،  فرج پور خاناپشتاني)يابندمبتني بر وب توسعه ميهاي 

 جامعه اطلاعاتی 

 در يكشورها اند كرده يط را شدن ياطلاعات مراحل يط و شرفتهيپ يفن هايساخت ريز داشتن علت به افته،ي توسعه يكشورها در
 است،. آن كردن يط حال در اي است نكرده يط را شهروندانش ياطلاعات سواد داشتن مانند: شدن، ياطلاعات مراحل از يبرخ توسعه، حال

 ،يفرهنگ دسته، پنج به توان يم را ياطلاعات جامعه .(08: 0211 پرست، ي)هاشم ديگرد  آغاز 0121 دهه از ،ياطلاعات جامعه يهانشانه
 "اطلاعات عصر" يعني آن به شبيه مفاهيم و اطلاعاتي جامعة .(07 : 0271 يمحسن) كرد ميتقس ييفضا و كيكنولوژ ،ي،شغلياقتصاد
 براي ابتدا در نيز مفهوم اين دارد. وجود اطلاعات تكنولوژي كاربرد به زيادي وابستگي خدمات و كالاها واعان توليد براي كه است يا جامعه

 سازمان است. اطلاعات به وابسته چيز همه آنها در كه كشورهايي است، رفته كار به فراصنعتي ايكشوره نوين مشخصات توصيف
 برنامه كي جاديا و يجهان ياطلاعات جامعه به راجع مشترک يدگاهيد و يجهان اهمتف كي به لين يبرا سازمان نيا تلاش از زين ونسكوي

 .(07: 0211 پرست، ي)هاشم كنديم تيحما جامعه نيا توسعه جهت كياستراتژ يمحل

ت ( پژوهشي در مورد ساختن شهر ديجيتالي) الكترونيكي ( راهي به سوي موفقي5101دفتر تحقيقاتي گيسما لندن )پيشيينه تحقيق 
 به نياز ما هوايي، و آب تغييرات تا انرژي مصرف، مشكلات ترينمهم از برخي با مقابله است انجام دادند و نتايج بيانگر اين است كه براي

 شهرها، در ويژه به ديجيتالي،هاي فناوري از استفاده و بدون يابدمي افزايش جهان جمعيت افزايش با نيازها اين. داريم تردقيق شهرهاي
انجام دادند و نتايج بيانگر اين بود  5101( پژوهشي در مورد دستاوردهاي ديجيتالي، در آغاز ورود به سال 5101)5اگاندا   آيد.ه دست نميب

 ارائه دولت، بين همكاري و مشاركتي متمركز، همكاري طريق از شهري مراكز ديجيتالي تحول نتيجه تغيير و ديجيتال كه شهرهاي
فرصتي براي  گذاري بيشتري را فراهم آورده است اينهاي اقتصادي و سرمايهكه فرصت. است شهروندان و نعتص خدمات، دهندگان

( كتابي تحت 5101) 2هاي كسب و كار است كه با دولت در راه اندازي بازارهاي ديجيتالي همكاري كنند.  جاناتان و همكارانشركت
 دهد.مي پاسخ شهري هايدولت به هاک تأليف كردند و نتايج حاكي از اين بود كه دادهاي بهتردر نيويورعنوان شهرهاي ديجيتالي آينده

تري را دارند و عملكرد كلي شهر بهتر ها و افراد نقش فعالآيد، شركتبه دست مي واقعي زمان در در شهرهاي الكترونيكي اطلاعات
 منطقه مسكوني بنگالو انجام داد و نتايج بيانگر اين است كه شهر ( پژوهشي در مورد مديريت شهر الكترونيك در5107) 0اني . شودمي

 به اتصال. شودمي قيمت ارزان ها نسبتاملك قيمت و بستگي دارد فناوري اطلاعات اي حرفه هايبه كاركرد زيادي حد تا الكترونيك
 دلايل از يكي نيز ناحيه اين اطراف و داخل در اطلاعات فناوري پارک ظهور. داده است تقاضاها را بهبود مترو، طريق از اصلي مناطق
اي دريافت كه مهمترين هدف شهر الكترونيكي خدمت رساني مطلوب به ( در مطالعه5108) 2ابريس .پيشرفت اين مكان است اصلي

( در 5108) 6ه باشند. توروباشد. در صورتيكه افراد جامعه قابليت و توانايي استفاده از اين خدمات را داشتشهروندان و كسب رضايت آنها مي
را  يتاليجيد ياگر شهرها و دريافت بحث كرد. ندهيهوشمند و آ يگذشته را مرور كرد و در مورد شهرها يتاليجيد يشهرها ايمقاله

 ياتوسعه جامعه شبكه يمرحله بعد ،ميدرک كن يكيزيف ياز فضا يهوشمند را به عنوان بهره بردار يو شهرها يبريسا يكاوش در فضا

                                                                                                                                                                                
1 . intellectual capital 

2 Aganda 

3 Janatan et al  

4 Ani 

5 Ebbers 

6 Toru 
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 يشدن تجارت و تجار يكنند، اجتماع يدو جهت متفاوت را مطرح م يفعلهاي است. جنبش يبريسا يكيزيفهاي ستميبر س يمبتن
  .ميكن ينيب شيپ ندهيدو جهت را در آ ييهمگرا ميتوان يجامعه ما م يساز

 مديريت در آن زيرساختي هايمؤلفه ابيارزي و هوشمند شهر تئوري عنوان با پژوهشي در (0218همكاران) و روستايي نيز ايران در
 كه دارد تأكيد هوشمند شهر ايجاد در تركيبي عوامل از دسته 2 اهميت بر نتايج دادند، انجام تبريز شهرداري شناسي: مورد شهري
 )عوامل ارتباطات و اتاطلاع فنّاوري و انساني( )عوامل اجتماعي سرماية و انساني منابع نهادي(، )عوامل سياست و مديريت از: اندعبارت

 تكميل با و شد شناسايي مرتبط معيارهايزير عوامل، از دسته هر براي معيارها ارزيابي و تردقيق شناسايي براي دوم مرحلة در فنّاوري(.
 قرار ارزيابي مورد (ANP) شبكه تحليل مدل اساسبر موارد از يكهر اهميت تبريز، شهرداري خبرۀ كارشناسان توسط پرسشنامه 51

  گرفت.

 متدولوژی 

 است. خبرگان ديدگاه از كشور يكيالكترون يشهرها توسعه يبرا يمدل ارائه بر يكيالكترون شهر تيريمد حاضر پژوهش كلي هدف
بنياد انجام  كارگيري روش نظريه داده در چهارچوب رويكرد كيفي و با به  GISتصيمي گري مكاني هاي اين تحقيق براساس سيستم

آوري شده است. جامعه آماري اين پژوهش از آن  هاي نيمه ساختار يافته، جمع كارگيري مصاحبه هاي مورد نياز با به ت و دادهگرفته اس
توانستند اطلاعات با ارزشي را در اختيار پژوهشگر  تشكيل شده است كه مي مديريت شهري كشور دسته از كارشناسان و خبرگان مطلع

ها  آوري اطلاعات و داده هنگامي جمع، در تحقيـق كيفي. طور هدفمند انجام گرفته است ن پژوهش، بهگيري در اي نمونه .قرار دهند
دهد كه نظريه يا موضوع مورد بنديهاي مورد نظر اشباع شود و اين امر زماني رخ ميشود كه اطـلاعات درباره همه دسـته متوقف مي

دست نيايد. از اين رو، در پژوهشهاي كيفي، حجم نمونه را  ورد مطالعه، بهمطالعه كامل شود و اطلاعات جديدي مرتبط با موضوع م
خبرگان شامل  از نفر 57هاي بخش كيفي اين پژوهش را  دانند در اين راستا، نمونهها مي ها يا اشباع داده مترادف با كامل شدن داده

هاي مبتني براي ارزشيابي پژوهش(، 5117ين و استرواس )كورب .تشكيل داده استمديريت شهري كشور دانشگاه، دست اندركاران  دياسات
هاي پژوهش،  اند. مقبوليت، يعني اينكه يافته بر نظريه پردازي داده بنياد، به جاي معيارهاي روايي و پايايي، معيار مقبوليت را پيشنهاد داده

مورد مطالعه، موثق و قابل باور است. ده شاخص براي كنندگان، پژوهشگر و خواننده در مورد پديده  تا چه حد در انعكاس تجارب مشاركت
مورد از آنها در اين پژوهش براي ارتقاي دقت علمي و روايي و پايايي، مورد استفاده قرار گرفت.  2معيار مقبوليت معرفي شده است كه 

ب نمودن نمونه، تكرار شدن يك شناسي، متناس استراتژيهاي مميزي مورد استفاده، عبارت بودند از حساسيت پژوهشگر، انسجام روش
هاي علاوه بر اين اطلاعات آماري موجود در سامانه،GIS در راستاي بهره گري از توابع تحليلهاي مكاني  يافته و استفاده از بازخورد مطلعين

فروشگاه مجازي در ايران(،  اينترنتي مانند اسنپ فود)بزرگترين سامانه تهيه آنلاين غذا در ايران(، ديجي كالا)بزرگترينهاي كسب و كار
ه ديوار)بزرگترين سامانه آنلاين خريد فروش لوازم نو و دست دوم( تهيه گرديده و بصورت نقشه تهيه گرديده تا مورد تفسير قرار گيرد. علاو

 بر اين توابع تصميم گيري و آناليز مكاني نيز بهره گرفته شده است.

شامل سه مرحله اصلي كدگذاري باز، ، (5117) و استرواس دستور العملهاي كوربينهاي اين پژوهش براساس  تجزيه و تحليل داده
الف( كد گذاري باز: كدگذاري باز  .در نهايت نظريه )مدل كيفي پژوهش بيان شده است .كدگذاري محوري و كدگذاري انتخابي است

ها به دقت بررسي  هاي حاصل از مصاحبهي باز، دادهها و كدگذاري است. در طول مرحله كدگذاراولين مرحله در تجزيه و تحليل داده
ها( تعيين شدند. در طي اين  ها )زير مقوله هاي فرعي مربوط به آنها مشخص شدند و خرده مقوله هاي اصلي و مقوله شد، مقوله

دگذاري باز مفاهيـم بودند. كار گرفته شد. واحد اصلي تحليل براي ك به( 5117) و استرواس تحليلها، فنون تحليلي پيشنهاد شده كوربين
طور منظم بررسي شد. طي اين فرآيند كدگذاري تعداد  ها به ها، خرده مقوله هاي اصلي، مقوله ها براي يافتن مقوله رونوشت مصاحبه

، ب( كدگذاري محوري: در كدگذاري محوري. شناسايي شد ،مقوله استخراج و ويژگيهاي آنها6و  خرده مقوله يا مفهوم55كدباز، 268
هاي كه در كدگذاري باز  هاي اولي عبارت ديگر، كدها و دسته گيرند. بهمفاهيم براساس اشتراكات و يا هم معنايي در كنار هم قرار مي

هايي كه به يكديگر  شوند و ضمن ادغام كدهايي كه از نظر مفهومي با يكديگر مشابهند، دستهاند، با يكديگر مقايسه مي ايجاد شده
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گيرد و شامل شش دسته، در واقع، در اين مرحله، ابعاد پارادايم كدگذاري شكل مي.گيرند حول محور مشتركي قرار مي شوند، مي مربوط
، مدل پارادايمي نظريه داده بنياد را 0شكل .گر، شرايط بستر حاكم، راهبردها و پيامدها است مقوله محوري، شرايط علي، شرايط مداخله

تبيين  0به شرح جدول تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه، ، پژوهش، بر اساس ابعاد پارادايم كدگذاري در اين، ز اينرونشان مي دهد. ا
 شد.

 

 
 (101، 2002مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد )کرسوال (. 1)شکل

 تجزیه و تحلیل یافته ها

 مصاحبه تبيين شد. هاي حاصل ازاز اين رو در اين پژوهش براساس ابعاد پارادايم كد گذاري، تحليل داده
 نهاییمقولات استخراج شده  (.1)جدول

 فراوانی کدگذاری باز مفاهیم 

 پيامد

ارتقا كيفيت خدمات و 
رفاه و رضايت 

 شهروندان

 كمترهاي ارائه خدمات بهتر و سريعتر با هزينه
 در درجه اول ارزش افزوده براي شهروندان در استفاده راحت از خدمات ايجاد شده 

 ريافت باكيفيت و سريع خدمات الكترونيكي در كشورارايه و د
 دسترسي سريع و آسان به خدمات شهري

 عرضه خدمات با كيفيت
 زندگي افراد مي شود

 مناسبهاي ارتقا كيفيت و برنامه ريزي
 شفاف سازي خدمات شهري

 نظارت و كنترل دقيق بر روند اجراي خدمات ارايه شده به شهروندان
 هروندانارتقا رفاه و رضايت ش

 كاهش استرس و بيماريها
 در دسترس بودن خدمات

 دسترسي تمام وقت به خدمات

01 

 توسعه همه جانبه كشور

 افزايش توسعه اقتصادي و اجتماعي شهري
 اسلامي و مليهاي توسعه ديجيتالي جامعه متناسب با اعتقادات و ارزش

 توسعه و افزايش رفاه عمومي و ثروت افزايي
 اطلاعاتي جامعهاي توسعه بانك

00 
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 توسعه و رونق كسب و كارهاي الكترونيكي
 شهريهاي شتاب بخشيدن به توسعه بستر

 اتخاذ تصميمات سريع و دقيق در صورت وجود مديريت پيشرفته و موارد مشابه
 امكان نظارت دقيق بر عملكرد سازمان ها و افراد

ها بصورت الكترونيكي با يكديگر و ر سازمانهاي مختلف شهري : ارتباط بهتها و ارگانارتباط بهتر سازمان
 تسهيل امر مكاتبات ازطريق اينترنت توسط زير ساختارهاي ايجاد شده توسط شهر الكترونيك

 ساماندهي و توسعه مديريت يكپارچه منابع شهري
 طبيق سريع با شرايط نوين فضاهاي كاري بين الملليت

كاهش آلودگي و 
ترافيك و زيانهاي 

 ستيمحيط زي

 كاهش آلودگي و ترافيك و زيانهاي محيط زيستي

 كاهش بسيار زياد ترافيك در شهر
 زيست محيطهاي آلودگي

 كاهش ترافيك شهري و آلودگي
 رفت و آمد و ترافيك كم

50 

 راهبرد

بهره گيري از مديران  
 فناوري اطلاعات

 بهره گيري از مديران  فناوري اطلاعات
 ناوري اطلاعات داشته باشند و آموزشفمديريت و هم  استفاده از مديراني كه هم علم

 انتخاب مديران توانمند و داراي دانش فني و آگاه از فرايند كار
 ره گيري از مديران فناوري اطلاعات در سطوح بالاي سازمانها 

گيري درباره ايجاد شهر الكترونيك و بكارگيري مديريت تخصصي، هماهنگ و يكپارچه شهري براي تصميم
 رساني بهترها و امكانات براي خدماتظارت دقيق بر فعاليتن

 ره گيري از مديران فناوري اطلاعات در سطوح بالاي سازمانه
 پياده سازي سخت افزار، نرم افزار

1 

 فرهنگسازي

 دانشگاهها و سازمانها -مدارس-فرهنگسازي از طريق رسانه ملي
 گسترش شهر الكترونيك ايجاد و گسترش فرهنگ فردي واجتماعي در ايجاد و

گسترش و توسعه هر پروژه اي نهادينه سازي ، در نهايت در يك جمله مي بايست گفت كه شاه كليد ايجاد
 سازماني و اجتماعي آن پروژه مي باشد ، فردي، فرهنگ

 فرهنگسازي از طريق مدل بومي
 اي خدمات شهريآموزش و فرهنگ سازي در جهت فراگير شدن استفاده از اين ارتباطات در راست

56 

استفاده ازتجارب ساير 
كشورها و بومي سازي 

 كردن آنها

 07 استفاده ازتجارب ساير كشورها و بومي سازي كردن آنها

استقرار پنجره واحد 
 الكترونيكي

 تغيير شكل خدمات و حركت بسوي ايجاد پنجره واحد الكترونيكي خدماتي
 د الكترونيكحركت بسوي ارايه خدمات از طريق پنجره واح

 واحد الكترونيكي در ارايه خدماتهاي ايجاد پنجره
 استفاده مردم از پنجره واحد خدمات الكترونيكي كشور

00 

 آموزش

اي جامعه جهت استفاده از ارتقا سواد رسانه· اماده كردن مردم به آموزش و يادگيري و اجراي دقيق مفاد آن
 خدمات شهر الكترونيك

 آموزش شهروندان
اعات در بين اقشار موثر و عملياتي براي ارتقا دانش، فرهنگ بستر الكترونيكي و فناوري اطلهاي ن برنامهتدوي

 مختلف جامعه،

52 

 ارتقا زيرساختها

 توسعه زيرساخت تبادل اطلاعات
 ايجاد زيرساخت ها

 ايجاد يك زيرساختار اطلاعاتي
 افزايش پهناي بانداينترنت كشور،

بين شهرهاي كشور براي توسعه و پيشرفت شهرهاي الكترونيكي، ارتقاي يجاد فضاي رقابتي در ا
 زيرساختهاي مخابراتي و ارتباطي كشور با سرمايه گذاري دولت و بخش خصوصي،

 ايجاد و توسعه زير ساختار اطلاعات الكترونيك،
 تامين زير ساخت پايدار و ايمن

01 
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 وسعه زير ساختها مخصوصا مخابراتيت
 زيرساختها و تجهيزات فني اماكن عمومي و ارتقا سخت افزار و نرم افزارهاوسعه و آماده سازي ت

 

 مداخله گر

 ناهنجارهاي فرهنگي

ديگر و مهمتر از همه ثبات مديريتي هاي امكان ايجاد ناهنجارهاي فرهنگي در جوامع به علت نفوذ فرهنگ
 د.لازم صورت گيرهاي اشاره كرد كه براي رفع آنها بايد برنامه ريزي

 موانع فرهنگي مانع اصلي تحقق شهر هوشمند است
مانع اصلي تحقق شهر هوشمند را مانع فرهنگي و فرهنگ سازماني مي باشد و تصريح هر يك از نهادها و 
سازمان هاي متولي مباحث شهر هوشمند بايد با يكديگر ارتباط و تبادل اطلاعات داشته باشند و از وضعيت 

 لع باشند.اطلاعاتي و داده اي هم مط
 موانع فرهنگي

 فقر فرهنگ مجازي كشور
توسعه شهر الكترونيك بخصوص فقر فرهنگ مجازي بعنوان )مانع اصلي(هاي فقدان زيرساخت  

7 

 موانع مديريتي، آموزشي

فني و فرهنگي و سياسي از جمله عوامل مداخله گر در توسعه شهرهاي ، اقتصادي، آموزشي، موانع مديريتي
اشند بنابراين مشخص نبودن متوليان استقرار شهر الكترونيكي، نبودن طرح يا برنامه مدون الكترونيك مي ب

نبودن قانون مدون درباره جرايم ، تداخل سياستگذاري، اجرا و نظارت، فقدان قانون امضاي ديجيتال، ملي
لاع رساني اط، الكترونيكهاي الكترونيكي پايين بودن سطح ميانگين آموزش، پايين بودن نسبت آموزش

، پايين بودن نسبت متخصصان فناوري اطلاعات، نامناسب وسايل ارتباط جمعي درخصوص شهر الكترونيك
پايين بودن سرمايه گذاري  ، پايين بودن درصد استفاده از پرداخت الكترونيك، فقر فرهنگ مجازي جامعه

پايين بودن ضريب نفوذ ، اندمطلوب نبودن پهناي ب، سازمان ها روي تجهيزات در حوزه فناوري اطلاعات
 اينترنت و فرهنگ سياسي از جمله موانع موجود در توسعه شهر الكترونيك مي باشد

پايين بودن سطح انگيزه متخصصان در راستاي تحقق هدف فوق به علت عدم حمايت و تشويق مناسب از 
 سوي دولت يا سازمان مربوطه

28 

 بستر حاكم

 بسترهاي زيرساختي

 رساختپياده سازي زي

شهر  شهري به منظور ايجاد عدالت استفاده از خدماتهاي وجود زير ساخت ارتباطي يكنواخت در تمام بخش
 الكترونيك

 ايجاد بستري مناسب براي حداقل كردن مراجعه حضوري شهروندان
 ميزان توسعه هر كشوري

بي سيمهاي شبكه  

01 

هاي وضعيت شبكه
 ارتباطي

تخصصي فني وهاي دهاي آن در جهت توسعه شهرهاي الكترونيكي شايستگياطلاعات و ارتباطات و كاربر  
 اينترنت همگاني

 فن آوري اطلاعات، ارتباطات و ديگر امكانات

01 

مالي و هاي شاخص
 حقوقي كشور

مالي و حقوقي كشورهاي شاخص  
يتوسعه هر كشور زانيم  

دولتهاي نهيكاهش هز  

 شهروندان نهيكاهش هز

2 

 ترونيكيزيرساختار الك

 دانش فناوري اطلاعات

 نرم افزارها و سخت افزارهاي مناسب
 مكانيزمهاي موثر و كارآمد الكترونيكي

 اقتصادي  و...هاي ايجاد فن آوريهاي نوين در ابعاد كوچك و توسعه آن به فعاليت
 آمادگي الكترونيكي
 سواد الكترونيكي

فني و تخصصيهاي شايستگي  

7 

 شرايط علي

 كاهش زيان هاي
 محيط زيستي

 كاهش زيان هاي محيط زيستي
 يكاهش آلودگ

 يستيز طيمح يانهايو ز كيتراف كاهش
01 

 حكمروايي هوشمند
 ) مشاركت( 

 حكمروايي هوشمند ) مشاركت(
 مديريت يكپارچه و متحد در سطح جامعه

00 
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 تعامل دو سويه ميان مديران شهري و شهروندان
 افزايش ارتباط و مشاركت مردم و دولت

ن امنيت مناسب به منظور جلب اعتماد عمومي جهت استفاده و جلوگيري از تعرض به حقوق مادي و داشت
 معنوي

 ارتقاء مديريت شهري
 حذف قوانين موازي در اين حوزه

 قانونيهاي وجود دستورالعمل
 نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرائي و بخش خصوصي با نگاه فني و نه امنيتي

 صي در جهت تامين زير ساخت و محتواارائه مجوز به بخش خصو

 و پيشرفت هم راستا با جوامع دنيا و عقب نماندن از آنها-افزايش مشاركت مردمي-

 تغيير سبك زندگي

 تغيير سبك زندگي
 افزايش كيفيت زندگي

 پيچيده شدن سبك زندگي انسان و افزايش  تنوع نيازهاي انسان

01 

گسترش فناوري نوين و 
 ماعياجتهاي شبكه

 05 اجتماعيهاي گسترش فناوري نوين و شبكه

شرايط 
 محوري

الزامات فردي و 
 اجتماعي

 افزايش خدمات شهري

 مجازي در شكل دهي روند حركت جوامعهاي نقش رسانه
 تسهيل كننده و هماهنگهاي قوانين و سياست

 پايه ريزي و طراحي شهر الكترونيكي بر اساس  
 تكنولوژي و نيازهاي ضروري و عمومي شهروندان با استفاده از  تطابق شهر الكترونيك شهري با

 ارائه خدمات با سرعت بالا 
 كاهش هزينه ارائه خدمات

 اتلاف وقت شهروندان

00 

دستيابي به توسعه 
 اقتصادي پايدار

 دستيابي به توسعه اقتصادي پايدار
 بهره وري در عمليات

اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي آنهاي نيازهاي هر جامعه يا شهر و با توجه به جنبه  

16 

 فناوري اطلاعات

 فرهنگ و اطلاعات
 فضاي مجازي

اجتماعي مجازهاي شبكه  
 مسائل سخت افزاري و نرم افزاري لازم

 تعهد و انگيزه مسئولان در توسعه مناسب فناوري 

50 

 268 كل كدها

گر(، مقوله اي، مداخلهبخش: شرايطي )عّلي، زمينه 0بايست در ميكوربين  و در ادامه مقولات استخراج شده طبق مدل استراوس
 اصلي، راهبردها )تعاملات( و پيامدها جايگذاري شوند.

 در همين راستا مقولات استخراجي به صورت زير دسته بندي شد:

-فناوري نوين و شبكهگسترش و  كاهش زيان هاي محيط زيستي، حكمروايي هوشمند ) مشاركت(، تغيير سبك زندگيشرايط علّي: 

 هاي اجتماعي

 فناوري اطلاعاتو  دستيابي به توسعه اقتصادي پايدار، الزامات فردي و اجتماعيشرايط محوري: 

                                       ارتباطيهاي وضعيت شبكهو  مالي و حقوقي كشورهاي شاخص، زيرساختار الكترونيكي، بسترهاي زيرساختيبستر حاكم: 

 ناهنجارهاي فرهنگيو  موانع مديريتي، آموزشيگر: شرايط مداخله
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بهره گيري از ، استقرار پنجره واحد الكترونيكي، استفاده ازتجارب ساير كشورها و بومي سازي كردن آنها، ارتقا زيرساختهاراهبردها: 
 و آموزش فرهنگسازي، مديران  فناوري اطلاعات

 كاهش آلودگي و ترافيك و زيانهاي محيط زيستيو  توسعه همه جانبه كشور، و رضايت شهروندان ارتقا كيفيت خدمات و رفاهپيامد: 

انتزاعي به تدوين نظريه پرداخته و نيازي به هاي در اين مرحله محقق با تعداد اندكي از مقوله کدگذاری انتخابی:-گام سوم

نظري اشباع شده است. و هركدام بر اساس مفاهيم كدبندي شده  هاي مورد استفاده به لحاظهاي جديد ندارد. مقولهكد بندي داده
 اند سپس محقق بايد مقوله هسته را انتخاب كند. مقوله هسته به دومراحل اول و دوم به صورت منطقي در كنار يكديگر قرار گرفته

د و در شيوه دوم وي بايد نسبت به هاي موجود را گزينش نمايشود. در شيوه اول، محقق ممكن است يكي از مقولهشيوه انتخاب مي
ها در دو اي در مرحله كدبندي گزينشي مستلزم بررسي دقيق دادهتعيين يا ساخت يك مقوله جديد اقدام نمايد؛ انتخاب مقوله هسته

 براي تعيين يا ساخت مقوله هسته معيارهاي به شرح زير وجود دارند: مرحله قبل است.

 .هاي عمده ديگر با آن ارتباط داشته باشنده اين معنا كه همه مقولهمقوله هسته بايد محوري باشند؛ ب (0
هاي معطوف به ها به آن اشاره شده باشد. اين به آن معنا است كه در همه يا اك ر موارد عبارتبايد به فراواني در داده (5
 .هاي خام وجود داشته باشندها در دادهمقوله
 گر تحميل نكنند.ها را به زور به همديمنطقي باشد و داده (2
اي انتزاعي باشد كه بتواند براي پژوهش در ديگر رود بايد به اندازهعنوان يا عبارتي كه براي تشريح مقوله هسته به كار مي (0
 تر بينجامد.هاي اساسي به كار گرفته شود و به توليد يك نظريه ي عموميحوزه
 (.0215ها برخواسته باشد )محمدپور، در عين حال از داده ها بوده ومفهوم يا مقوله محوري بايد قادر به تبيين تفاوت (2

شوند. در واقع، اي( حول مقوله هسته به يكديگر ارتباط داده مييمي )مدل زمينهاهاي عمده در قالب يك مدل پاراددر ادامه، مقوله
             پردازد. اين فرآيند را تركيب مقوله هسته و پالايش و آراستن ي و تحليل و تبيين آن ميمقوله مدل ترسيم شده به توصيف صوري

. توان به صورت يك مدل يا نمودار صوري، اما معنايي و مفهومي ترسيم كردمدل مذكور را مي .شودهاي منتج شده از آن اطلاق ميسازه
را  يكيشهر الكترون تيريمدتوسعه  ينه اي استخراج شده از نظرات متخصصان پيرامون ارائه الگو: مدل زمي5 نمودار ارايه شده در شكل

 نشان مي دهد.
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 مبتنی بر داده بنیاد یکیشهر الکترون تیریمد ی توسعهالگوکیفی پژوهش پیرامون مدل  (. 2)شکل 

 بحث و نتیجه گیری

و بسترسازي براي اداره  طلاعاتم به كارگيري فناوري االزاي مديريت شهري، و در راس آن شهرداري ادر عصر حاضر حجم كار بال
شود كه تر ميروشناهميت اين موضوع زماني  سازد،را روشن ميالكترونيكي شهرها و استفاده از اين دانش براي ساماندهي امورشهري

-لانهاي قديمي آن، در بسياري از موارد به ويژه در كشهاي سنتي شهرداري و شيوه، از ديدگاه بسياري از صاحبنظران، روامروزهبدانيم 

چون كاهش  نتايجينوين مانند شهرداري الكترونيك كه  متداستفاده از  . لذا الزام بهشهرها، پاسخگوي خيل عظيم جمعيت آن نيست
مكانات، كاهش آلودگي محيط زيست، افزايش اشتغال و بهبود ا عادلانهشهروندان در ترافيك، عرضه بهتر خدمات، توزيع  اتلاف شدهزمان 

در  ايجاد نمايد.مديريت شهري ارتباط با در  تحولي عظيمتواند دارد، مي مديريت پايدار شهري از ويژگيهاي اجتماعي شهرداري را در پي
ها با استفاده از فرايند انجام امور و درخواستهاي مديريت شهري و تسهيل دستيابي شهروندان به اطلاعات مربوط به فعاليترابطه، همين 

كنند با تجهيز ها تلاش ميهاي مديريتي كشور بوده كه از ساليان گذشته دنبال شده است؛ شهرداريهاي نوين جزو اولويتآوريفن
مور مختلف شهروندان شامل شهر الكترونيك، شهري است كه اداره ا .امكاناتي واحدهاي مختلف، در راستاي تحقق اين هدف گام بردارند

 شبانه هاي بخش خصوصي به صورت برخط و در تمام ساعاتهاي دولتي، صنايع و سازمانسرويساقتصاد شهري، خدمات شهري، 

 تغییر سبک زندگی 

  ( حکمروایی هوشمند

 مشارکت(

  کاهش زیان هاي محیط

 زیستی

  گسترش فناوري نوین و

 شبکه هاي اجتماعی

 و  الزامات فردي

 اجتماعی

  دستیابی به توسعه

 اقتصادي پایدار

 فناوري اطلاعات 

 ارتقا زیرساختها 

  استفاده ازتجارب سایر

کشورها و بومی سازي 

 کردن آنها

  استقرار پنجره واحد

 الکترونیکی

   بهره گیري از مدیران

 فناوري اطلاعات

 فرهنگسازي 

 آموزش 

  ارتقا کیفیت خدمات و

 رفاه و رضایت شهروندان

  همه جانبه کشورتوسعه 

  کاهش آلودگی و ترافیک

 و زیانهاي محیط زیستی

 بسترهاي زیرساختی 

 زیرساختار الکترونیکی 

  شاخص هاي مالی و حقوقی

 کشور

 حاکم بر جامعه 

 وضعیت شبکه هاي ارتباطی                                       

 موانع مدیریتی، آموزشی 

 ناهنجارهاي فرهنگی 
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 ارد.زمينه تاثير مستقيم د در روزمره زندگي در آن كاربردهاي و ارتباطات آوريفن توسعه البته شود؛ ارائه بالا ايمني ضريب و كيفيت با روز
از  .شودرساني سبب ارتقاي كيفيت خدمات و تسريع در آن ميهاي اطلاعارائه تمام خدمات مورد نياز در شهر الكترونيك از طريق شبكه

داده  هينظر كرديكشور با رو يكيالكترون يجهت توسعه شهرها  يكيشهر الكترون تيريبر مد يمبتن يارائه مدلاينرو هدف از اين پژوهش 
 يجهت توسعه شهرها  يكيشهر الكترون تيريبر مد يمبتن يمدلطراحي  پي در حاضر بود نتايج نشان داد كه، پژوهش زيهر تبرش در اديبن

 داده تحقيق روش به كارگيري با و كيفي رويكرد چارچوب در پژوهش بود.اين زيشهر تبر در اديداده بن هينظر كرديكشور با رو يكيالكترون

مقوله استخراج و 6و  خرده مقوله يا مفهوم55كدباز، 268تعداد  دهنده شناسايي نشان پژوهش حاضر، تايجگرفته است. ن انجام بنياد
 باشد.در همين راستا مقولات استخراجي به صورت زير دسته بندي شد: مي ،ويژگيهاي آنها

-گسترش فناوري نوين و شبكهو  كاهش زيان هاي محيط زيستي، حكمروايي هوشمند ) مشاركت(، تغيير سبك زندگيشرايط علّي: 

 هاي اجتماعي

 فناوري اطلاعاتو  دستيابي به توسعه اقتصادي پايدار، الزامات فردي و اجتماعيشرايط محوري: 

                                       ارتباطيهاي وضعيت شبكهو  مالي و حقوقي كشورهاي شاخص، زيرساختار الكترونيكي، بسترهاي زيرساختيبستر حاكم: 

 ناهنجارهاي فرهنگيو  موانع مديريتي، آموزشيگر: شرايط مداخله

بهره گيري از ، استقرار پنجره واحد الكترونيكي، استفاده ازتجارب ساير كشورها و بومي سازي كردن آنها، ارتقا زيرساختهاراهبردها: 
 و آموزش فرهنگسازي، مديران  فناوري اطلاعات

 كاهش آلودگي و ترافيك و زيانهاي محيط زيستيو  توسعه همه جانبه كشور، و رفاه و رضايت شهروندانارتقا كيفيت خدمات پيامد: 

گسترش فناوري  ، در اين پژوهش متغيرهايكه بر مقوله محوري تأثير مي گذارند است مقوله هايي مربوط به شرايطيدر شرايط علّي 
جامعه مورد نظر تغيير سبك  يو اجتماع يفرهنگ طيبا توجه به شرا يندگمناسب ز يالگو كيلزوم ارائه  اجتماعيهاي نوين و شبكه

هاي اجتماعي به عنوان مقولات گسترش فناوري نوين و شبكهو  كاهش زيان هاي محيط زيستي، حكمروايي هوشمند ) مشاركت(، زندگي
حكمروايي هوشمند ) ، كيتراف كاهشي، كاهش آلودگكاهش زيان هاي محيط زيستي،  اثر گذار بودند. يكه بر مقولات محور يعل

افزايش ارتباط و مشاركت مردم و ، تعامل دو سويه ميان مديران شهري و شهروندان، مديريت يكپارچه و متحد در سطح جامعهمشاركت(، 
ء مديريت ارتقا، داشتن امنيت مناسب به منظور جلب اعتماد عمومي جهت استفاده و جلوگيري از تعرض به حقوق مادي و معنوي، دولت

نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرائي و بخش خصوصي با نگاه ، قانونيهاي وجود دستورالعمل، حذف قوانين موازي در اين حوزه، شهري
و پيشرفت هم راستا با  فزايش مشاركت مردمي، اارائه مجوز به بخش خصوصي در جهت تامين زير ساخت و محتوا، فني و نه امنيتي

، تغيير سبك زندگي، افزايش كيفيت زندگي، پيچيده شدن سبك زندگي انسان و افزايش  تنوع نيازهاي نماندن از آنهاجوامع دنيا و عقب 
 انسان كه بايد مورد توجه سازمانهاي مرتبط قرار گيرند.

، افزايش اتفناوري اطلاعو  دستيابي به توسعه اقتصادي پايدار، الزامات فردي و اجتماعيمحوري در اين پژوهش شامل:  مقوله
تسهيل كننده و هماهنگ، پايه ريزي و هاي مجازي در شكل دهي روند حركت جوامع، قوانين و سياستهاي خدمات شهري، نقش رسانه

طراحي شهر الكترونيكي بر اساس، تطابق شهر الكترونيك شهري با تكنولوژي و نيازهاي ضروري و عمومي شهروندان با استفاده از  ارائه 
 كاهش هزينه ارائه خدمات و اتلاف وقت شهروندان مي باشد.، عت بالاخدمات با سر

-وضعيت شبكهو  مالي و حقوقي كشورهاي شاخص، زيرساختار الكترونيكي، بسترهاي زيرساختيدر اين پژوهش بستر حاكم شامل 

باشد، بنابراين پيشنهادات زير مطرح د ميبا پياده سازي زيرساخت مي باشد بنابراين عوامل زمينه اي زير بستر ايجاد راهبر ارتباطيهاي 
شهري به منظور ايجاد عدالت استفاده از خدمات شهر الكترونيك، ايجاد هاي شود : وجود زير ساخت ارتباطي يكنواخت در تمام بخشمي

آن در جهت توسعه  بي سيم، اطلاعات و ارتباطات و كاربردهايهاي بستري مناسب براي حداقل كردن مراجعه حضوري شهروندان، شبكه
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مالي هاي فني و تخصصي، اينترنت همگاني، فن آوري اطلاعات، ارتباطات و ديگر امكانات، شاخصهاي شهرهاي الكترونيكي شايستگي
شهروندان، دانش فناوري اطلاعات، نرم افزارها و سخت افزارهاي مناسب،  نهيكاهش هز، دولتهاي نهيكاهش هزو حقوقي كشور، 

اقتصادي، آمادگي هاي ثر و كارآمد الكترونيكي، ايجاد فن آوريهاي نوين در ابعاد كوچك و توسعه آن به فعاليتمكانيزمهاي مو
 باشد.                            فني و تخصصي ميهاي الكترونيكي، سواد الكترونيكي و شايستگي

امكان ايجاد ناهنجارهاي شامل:  ناهنجارهاي فرهنگيو  موانع مديريتي، آموزشيگر عبارت بود از در اين پژوهش شرايط مداخله
لازم هاي ديگر و مهمتر از همه ثبات مديريتي اشاره كرد كه براي رفع آنها بايد برنامه ريزيهاي فرهنگي در جوامع به علت نفوذ فرهنگ

، هنگ مجازي بعنوان )مانع اصلي(توسعه شهر الكترونيك بخصوص فقر فرهاي فقدان زيرساخت، فقر فرهنگ مجازي كشور، صورت گيرد
مشخص نبودن متوليان استقرار شهر الكترونيكي، نبودن طرح يا برنامه  ،فني و فرهنگي و سياسي، اقتصادي، آموزشي، موانع مديريتي

پايين بودن  ،نبودن قانون مدون درباره جرايم الكترونيكي، تداخل سياستگذاري، اجرا و نظارت، فقدان قانون امضاي ديجيتال، مدون ملي
اطلاع رساني نامناسب وسايل ارتباط جمعي درخصوص شهر ، الكترونيكهاي سطح ميانگين آموزش، پايين بودن نسبت آموزش

، پايين بودن درصد استفاده از پرداخت الكترونيك فقر فرهنگ مجازي جامعه،، الكترونيك، پايين بودن نسبت متخصصان فناوري اطلاعات
پايين بودن ضريب نفوذ ، مطلوب نبودن پهناي باند، ذاري سازمان ها روي تجهيزات در حوزه فناوري اطلاعاتپايين بودن سرمايه گ

پايين بودن سطح انگيزه متخصصان در راستاي تحقق هدف فوق به علت عدم حمايت و تشويق مناسب از ، اينترنت و فرهنگ سياسي
 .وسعه شهر الكترونيك مي باشدسوي دولت يا سازمان مربوطه از جمله موانع موجود در ت

استفاده ازتجارب ساير كشورها و ، ارتقا زيرساختهاراهبردهاي پيشنهادي خبرگان جهت توسعه مديريت شهر الكترونيكي و... بصورت 
شد بنابراين و آموزش مي با فرهنگسازي، بهره گيري از مديران  فناوري اطلاعات، استقرار پنجره واحد الكترونيكي، بومي سازي كردن آنها

ناوري اطلاعات فاستفاده از مديراني كه هم علم مديريت و هم شود:  بهره گيري از مديران  فناوري اطلاعات، پيشنهادات زير مطرح  مي
 ره گيري از مديران فناوري اطلاعات در سطوح، انتخاب مديران توانمند و داراي دانش فني و آگاه از فرايند كار، داشته باشند و آموزش

گيري درباره ايجاد شهر الكترونيك و نظارت دقيق بكارگيري مديريت تخصصي، هماهنگ و يكپارچه شهري براي تصميم، بالاي سازمانها
دانشگاهها  -مدارس-فرهنگسازي از طريق رسانه ملي، پياده سازي سخت افزار، نرم افزار، رساني بهترها و امكانات براي خدماتبر فعاليت

آموزش و ، فرهنگسازي از طريق مدل بومي ،جاد و گسترش فرهنگ فردي واجتماعي در ايجاد و گسترش شهر الكترونيكاي، و سازمانها
، استفاده ازتجارب ساير كشورها و بومي سازي فرهنگ سازي در جهت فراگير شدن استفاده از اين ارتباطات در راستاي خدمات شهري

حركت بسوي ارايه خدمات از طريق پنجره واحد ، جاد پنجره واحد الكترونيكي خدماتيتغيير شكل خدمات و حركت بسوي ايكردن آنها، 
، اماده كردن مردم استفاده مردم از پنجره واحد خدمات الكترونيكي كشور، واحد الكترونيكي در ارايه خدماتهاي ايجاد پنجره، الكترونيك

اي جامعه جهت استفاده از خدمات شهر الكترونيك، آموزش شهروندان، هارتقا سواد رسان· به آموزش و يادگيري و اجراي دقيق مفاد آن
توسعه موثر و عملياتي براي ارتقا دانش، فرهنگ بستر الكترونيكي و فناوري اطلاعات در بين اقشار مختلف جامعه، هاي تدوين برنامه

يجاد فضاي رقابتي در ا ايش پهناي بانداينترنت كشور،افز، ايجاد يك زيرساختار اطلاعاتي، ايجاد زيرساخت ها، زيرساخت تبادل اطلاعات
بين شهرهاي كشور براي توسعه و پيشرفت شهرهاي الكترونيكي، ارتقاي زيرساختهاي مخابراتي و ارتباطي كشور با سرمايه گذاري دولت 

سعه زير ساختها مخصوصا و، تتامين زير ساخت پايدار و ايمن ايجاد و توسعه زير ساختار اطلاعات الكترونيك، و بخش خصوصي،
در نهايت در يك جمله مي و  وسعه و آماده سازي زيرساختها و تجهيزات فني اماكن عمومي و ارتقا سخت افزار و نرم افزارها، تمخابراتي

 .اشدسازماني و اجتماعي آن پروژه مي ب، فردي، گسترش و توسعه هر پروژه اي نهادينه سازي فرهنگ، بايست گفت كه شاه كليد ايجاد

و  توسعه همه جانبه كشور، ارتقا كيفيت خدمات و رفاه و رضايت شهروندانپيامد و نتيجه حاصل از مصاحبه بدست آمد كه شامل: 
ارايه و دريافت ، كمترهاي ارائه خدمات بهتر و سريعتر با هزينهباشد: به شرح زير مي كاهش آلودگي و ترافيك و زيانهاي محيط زيستي

ارتقا كيفيت و برنامه ، عرضه خدمات با كيفيت، دسترسي سريع و آسان به خدمات شهري، دمات الكترونيكي در كشورباكيفيت و سريع خ
ارتقا رفاه و ، نظارت و كنترل دقيق بر روند اجراي خدمات ارايه شده به شهروندان، شفاف سازي خدمات شهري، مناسبهاي ريزي
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توسعه ، افزايش توسعه اقتصادي و اجتماعي شهري، رسي تمام وقت به خدماتدست، كاهش استرس و بيماريها، رضايت شهروندان
اطلاعاتي هاي توسعه بانك، توسعه و افزايش رفاه عمومي و ثروت افزايي، اسلامي و مليهاي ديجيتالي جامعه متناسب با اعتقادات و ارزش

اتخاذ تصميمات سريع و دقيق در صورت ، شهريهاي سترشتاب بخشيدن به توسعه ب، توسعه و رونق كسب و كارهاي الكترونيكي، جامع
هاي مختلف ها و ارگانارتباط بهتر سازمان، امكان نظارت دقيق بر عملكرد سازمان ها و افراد، وجود مديريت پيشرفته و موارد مشابه

رنت توسط زير ساختارهاي ايجاد شده ها بصورت الكترونيكي با يكديگر و تسهيل امر مكاتبات ازطريق اينتشهري : ارتباط بهتر سازمان
، طبيق سريع با شرايط نوين فضاهاي كاري بين المللي، تساماندهي و توسعه مديريت يكپارچه منابع شهري، توسط شهر الكترونيك

 باشد. در كل در به كارگيري چارچوب جامعمي كاهش ترافيك شهري و آلودگيو  كاهش آلودگي و ترافيك و زيانهاي محيط زيستي
هاي منطقي را در نظر داشت. يعني در عين بايد يكپارچگي در قضاوت شهودي و تجزيه وتحليل   يكيشهر الكترون تيريمد يالگوتدوين 

-شود بايد از قضاوتاستفاده مي يكيشهر الكترون تيريمد يالگوهاي علمي و كمي براي شناسايي و طراحي حال كه از تجزيه و تحليل

بايد از  يكيشهر الكترون تيريمد يالگومند بود. به طوري كه طراحان وگو و استفاده نظرات افراد نيز بهرهگفتشهودي، مباح ه و هاي 
ابزار تحليلي براي تسهيل ارتباطات و نه از بين بردن آن استفاده كنند. در عين حال اگر اطلاعات عيني وجود نداشته باشد و اگر اين 

 يكسب و كارها توسعه كرديبا رو يكيشهر الكترون تيريمد يالگوتحليل نشود، در قرآيند تدوين هاي علمي تجزيه و اطلاعات به روش
 كند...نقش اصلي را ايفا مي. ي عواملي چون تعصبات فردي، سياست، احساسات يا عواطف، شخصيت وكيالكترون

و نشان دهنده ميزان استفاده مردم از نرم در بخش اقتصادي، شهر الكترونيك كه بخش مهمي از شهر الكترونيكي رو شامل مي شود 
( به مشاركت مردم در فعاليت كسب و 7الي  2بدست امد )اشكال هاي افزارهاي كسب و كارهاي الكترونيكي را نشان ميدهد در زير نقشه

جمعيت در مناطق  تراكم 2بدست آمده براي تركيب سني همانطور كه شكل شماره هاي راساس نقشهمجازي را نشان مي دهد بهاي كار
و  snappfood( و مطالعه و تحليل اپيلكيشن amar.org.irمركز آمار ايران ) 0212شهر تبريز را نشان مي دهد اين اطلاعات از آمار سال 

تهيه گرديده هست  مناطقي همچون ارم و يوسف آباد شهر تبريز  digikalaو اپليكيشن  digikala.irو سايت  snappfood.irسايت 
 مي باشد  1بيشترين ميزان جمعيت و كمترين ميزان جمعيت متعلق به مناطق شهري جديد يعني منطقه  داراي
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 تراکم جمعیت در مناطق مختلف کلانشهر تبریز (.3)شکل 

 

اين آمار و اطلاعات از مركز  . ميزان سطح تحصيلات شهروندان در بخشهاي مختلف شهر نمايش داده شده است. 0در شكل شماره 
(. همانگونه كه در اين شكل نمايش داده amar.org.irتهيه گرديده است)سازمان برنامه و بودجه،  0212ار ايران براساس آمار سال آم

داراي سطح تحصيلات بالاي نبوده و متاسفانه مناطقي كه داراي تراكم بالايي از   "شده است، مناطقي كه داراي جمعيت زياد هست، لزوما
ميداني بيانگر شرايط اقتصادي كمتر در اين مناطق مي هاي ت تحصيلات به تراكم جمعيت كمتر مي باشد و بررسيجمعيت  هستند، نسب

اما نكته مهم اين مهم است كه در مناطق حاشيه تحصيلات ابتدايي و متوسطه در حال . باشد  و از نظر تحصيلي در رده پايين تري هستند
عد از مدت زماني كوتاه دستخوش تغييرات گردد. اين نقشه بيانگر اين مهم است كه در مناطق افزايش هست و اميد مي رود كه  شرايط ب

مرفه تبريز شهروندان از سطح تحصيلات بالايي برخوردار هستند و در مناطق مركزي و قديمي شهر تبريز از ميزان تحصيلات نسبتا بالايي 
اطق از مدارس زيادي برخوردار بودند و بيشتر افراد كارمندهاي دولتي يا برخوردار هستند اين هم به اين دليل مي باشد در اين من

خصوصي هستند كه در اين مناطق زندگي ميكند و از سطح تحصيلات بالايي برخوردار بوده است. با توجه به اينكه نسبت تحصيلات رابطه 
تظار مي رود كه با بررسي شرايط اجتماعي زمينه سازي مستقيمي با توسعه شهر الكترونيك و شهروند الكترونيك مي باشد، بنابراين ان

 براي پياده سازي و توسعه شهر الكترونيك فراهم گردد. 
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 میزان بهره مندی شهروندان شهر تبریز از  نسبت تحصیلات (.1)شکل 

شد. براي اساس اين نشان دهنده ميزان استفاده مردم مناطق در خريد و فروش لوازم دست دوم در فضاي وب مي با 2شكل شماره 
نقشه مناطقي كه داراي جمعيت بالاي بودند اما سطح سواد پايين و رو به بالايي ذارند، در ميزان خريد و فروش لوازم دست دوم در سطح 

 بالايي  مشاركت دارند. بديهي است كه شرايط اقتصادي و قدرت خريد كمتر يكي از دلايل اصلي آن مي باشد. اما اين نقشه همينطور
نشانگر پتانسيل بالاي موجود در اين مناطق براي تحقق اهداف شهر الكترونيك مي باشد.  نكته قابل توجه اين هستد كه مردم اين 

اقتصادي خود به خوبي استفاده مي كنند و بالاترين ميزان خريد و هاي مناطق به اينترنت اعتماد كردند و از نرم افزارهاي وب براي فعاليت
ست دوم در شهر تبريز متعلق به مناطق با سطح اقتصادي كمتر شهر و بيشتر لوازم خانگي و تلفن همراه مي باشد. اين در فروش لوازم د

حالي است كه اين نسبت در مناطق مرفه نيز اين امار قابل توجه هست كه جمعيت مناطق متوسط و مرفه شهري نيز در بخش اقتصادي 
دست دوم مورد معامله قرار هاي ري براي خريد و فروش استفاده مي شود در اين مناطق بيشتر ماشينخود از اين نرم افزارها بعنوان ابزا

ميگيرد وداراي آمار قابل توجهي است در شهر تبريز در بخش اقتصادي اين نرم افزارها داراي بيشترين كارايي در خريد و فروش مردم در 
 در حال گسترش است. انواع كالاهاي دست دوم و نو داشته است و هر روز
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 خرید و فروش انلاین نسبت به جمعیت در سطح شهر تبریزهای میزان استفاده از  برنامه (.2)شکل  

 

است در اين نقشه مناطقي كه داراي  (digikala.com)انلاين هاي نشان دهنده ميزان استفاده مردم از فروشگاه 6شكل شماره 
-انلاين را شامل مي شود علت آن هم رغبت مردم به استفاده از فروشگاههاي ميزان استفاده از فروشگاهتحصيلات بالايي هستند بيشترين 

انلاين بدليل زمان و تنوع محصولات مي باشد كه طبقه متوسط و مرفه اهميت زيادي به اين مسئله داشته اند مردم طبقه متوسط و هاي 
انلاين روز به روز در هاي انلاين تهيه مي كنند و بر تعداد فروشگاههاي ره رو از فروشگاهمرفه اك را بيشتر لوازم خانگي مواد غذايي و غي

انلاين رو پيدا كردند هر چقدر ميزان تحصيلات بالا مي هاي حال گسترش هست طبقات سطح پايين جامعه نيز گرايش استفاده از فروشگاه
 ست.ارود ميزان استفاده فروشگاه انلاين بيشتر شده 

 

 

 

 

 

 



561  87ريزي، شماره امهعلمي جغرافيا و برن نشريه 

 

 
 انلاینهای میزان استفاده شهروندان از فروشگاه (.6) شکل

 

( براساس نقشه مناطقي كه ازسطح تحصيلات snappfood.irنشان دهنده ميزان استفاده از سفارش انلاين غذا ) 6شماره  شكل 
طق متوسط شهر تبريز نيز امار نسبتا خوبي بالايي برخوردار بودند بيشترين ميزان استفاده از نرم افزارهاي آنلاين سفارش غذا داشتند منا

داشتند و روز به روز در حال افزايش هست مناطق مركز شهر بيشرين ميزان كاربري تجاري را داشته است و همانطور كه انتظار ميرفت 
ل بالا بودن جمعيت زنان داراي استفاده متوسطي از نرم افزارهاي سفارش آنلاين هستند در مناطق با شرتيط اقتصادي پايين شهري به دلي

 سفارش انلاين غذا كم بوده است و اين روند در حال تغيير هست.هاي خانه دار و فرزندان ميزان استفاده نرم افزار
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 میزان استفاده مردم از نرم افزارهای سفارش آنلاین غذا در اسنپ(.7)شکل 
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داده  هينظر كرديكشور با رو يكيالكترون يجهت توسعه شهرها  يكير الكترونشه تيريبر مد يمبتن يارائه مدلهدف از اين پژوهش 
 يجهت توسعه شهرها  يكيشهر الكترون تيريبر مد يمبتن يمدلطراحي  پي در حاضر بود نتايج نشان داد كه، پژوهش زيشهر تبر در اديبن

 داده تحقيق روش به كارگيري با و كيفي رويكرد چارچوب در پژوهش بود.اين زيشهر تبر در اديداده بن هينظر كرديكشور با رو يكيالكترون

مقوله استخراج و 6و  خرده مقوله يا مفهوم55كدباز، 268تعداد  دهنده شناسايي نشان پژوهش حاضر، گرفته است. نتايج انجام بنياد
 باشد.در همين راستا مقولات استخراجي به صورت زير دسته بندي شد: مي ،ويژگيهاي آنها

-گسترش فناوري نوين و شبكهو  كاهش زيان هاي محيط زيستي، حكمروايي هوشمند ) مشاركت(، تغيير سبك زندگيعلّي:  شرايط

 .هاي اجتماعي

 .فناوري اطلاعاتو  دستيابي به توسعه اقتصادي پايدار، الزامات فردي و اجتماعيشرايط محوري: 

                                       .ارتباطيهاي وضعيت شبكهو  مالي و حقوقي كشورهاي خصشا، زيرساختار الكترونيكي، يرساختيزبسترهاي بستر حاكم: 

 .ناهنجارهاي فرهنگيو  موانع مديريتي، آموزشيگر: شرايط مداخله

 .ط زيستيكاهش آلودگي و ترافيك و زيانهاي محيو  توسعه همه جانبه كشور، ارتقا كيفيت خدمات و رفاه و رضايت شهروندانپيامد: 

استفاده ازتجارب ساير كشورها و ، ارتقا زيرساختهاراهبردهاي پيشنهادي خبرگان جهت توسعه مديريت شهر الكترونيكي و... بصورت 
و آموزش مي باشد بنابراين  فرهنگسازي، بهره گيري از مديران  فناوري اطلاعات، استقرار پنجره واحد الكترونيكي، بومي سازي كردن آنها
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ناوري اطلاعات فاستفاده از مديراني كه هم علم مديريت و هم شود:  بهره گيري از مديران  فناوري اطلاعات، ات زير مطرح  ميپيشنهاد
ره گيري از مديران فناوري اطلاعات در سطوح ، انتخاب مديران توانمند و داراي دانش فني و آگاه از فرايند كار، داشته باشند و آموزش

گيري درباره ايجاد شهر الكترونيك و نظارت دقيق ارگيري مديريت تخصصي، هماهنگ و يكپارچه شهري براي تصميمبك، بالاي سازمانها
دانشگاهها  -مدارس-فرهنگسازي از طريق رسانه ملي، پياده سازي سخت افزار، نرم افزار، رساني بهترها و امكانات براي خدماتبر فعاليت

آموزش و ، فرهنگسازي از طريق مدل بومي ،ردي واجتماعي در ايجاد و گسترش شهر الكترونيكايجاد و گسترش فرهنگ ف، و سازمانها
، استفاده ازتجارب ساير كشورها و بومي سازي فرهنگ سازي در جهت فراگير شدن استفاده از اين ارتباطات در راستاي خدمات شهري

حركت بسوي ارايه خدمات از طريق پنجره واحد ، رونيكي خدماتيتغيير شكل خدمات و حركت بسوي ايجاد پنجره واحد الكتكردن آنها، 
، اماده كردن مردم استفاده مردم از پنجره واحد خدمات الكترونيكي كشور، واحد الكترونيكي در ارايه خدماتهاي ايجاد پنجره، الكترونيك

اده از خدمات شهر الكترونيك، آموزش شهروندان، اي جامعه جهت استفارتقا سواد رسانه· به آموزش و يادگيري و اجراي دقيق مفاد آن
توسعه موثر و عملياتي براي ارتقا دانش، فرهنگ بستر الكترونيكي و فناوري اطلاعات در بين اقشار مختلف جامعه، هاي تدوين برنامه

يجاد فضاي رقابتي در ا نت كشور،افزايش پهناي بانداينتر، ايجاد يك زيرساختار اطلاعاتي، ايجاد زيرساخت ها، زيرساخت تبادل اطلاعات
بين شهرهاي كشور براي توسعه و پيشرفت شهرهاي الكترونيكي، ارتقاي زيرساختهاي مخابراتي و ارتباطي كشور با سرمايه گذاري دولت 

صا وسعه زير ساختها مخصو، تتامين زير ساخت پايدار و ايمن ايجاد و توسعه زير ساختار اطلاعات الكترونيك، و بخش خصوصي،
در نهايت در يك جمله مي و  وسعه و آماده سازي زيرساختها و تجهيزات فني اماكن عمومي و ارتقا سخت افزار و نرم افزارها، تمخابراتي

 .سازماني و اجتماعي آن پروژه مي باشد، فردي، گسترش و توسعه هر پروژه اي نهادينه سازي فرهنگ، بايست گفت كه شاه كليد ايجاد

، براي معرفي و ارائه GISمكاني هاي ق حاضر از روشهاي تحليل داده اي و الگوهاي اماري همراه با تحليلهمچنين در تحقي
نمودهايي از پياده سازي و پتانسيل سنجي شهر الكترونيك استفاده شده است. نتايج امكان سنجي در سطح شهر تبريز نشان مي دهد كه 

تراكم جمعيت رابطه معناداري در پياده سازي شهر الكترونيك داشته باشد، اما اين  هرچند ميزان مشاركت اجتماعي و سطح تحصيلات و
اقتصادي مي تواند نقش مهمي در پياده سازي موفق شهرالكترونيك داشته هاي موارد اقتصادي تنها موارد تعيين كننده نيست اما مشوق

اجتماعي در نماش امكان سنجي و تحقق شهر هاي شبكههاي ادهباشد. نتايج اين تحقيق همينطور بيانگر اين اصل مهم مي باشد كه د
اجتماعي شهروندان، هاي مي تواند در نمايش رفتار GISمكاني هاي الكترونيك نقش مهمي داشته و اين اطلاعات در تركيب با تحليل

شهر الكترونيك و آناليز هاي كاني و مولفهمكاني نقش مهمي داشته باشد. علاوه بر اين نتايج اين تحقيق در بررسي روابط مهاي مدلسازي
شرايط اجتماعي و ارايه اطلاعات مورد نياز مديران و برنامه ريزان و تصميم گيران نقش مهمي دارد. و همانطور كه گقته شد جمعيت 

ا مي باشند موفقتر عمل باسواد گرايش زيادي به توسعه فناوري اطلاعات داشته و اعتماد سازي براي مردم كه از نظر سطح تحصيلات بال
كرده است و در مناطق پرجمعيت هر چند كه از نظر تحصيلات در سطح پاييني قرار دارند اما نتايج نشان داده در خريد و فروش آنلاين 

يد و اعتماد كرده اند و مي توان اين اعتماد سازي را گسترش داد و گام موثري براي رشد شهر الكترونيك باشد. با توجه به جنبه جد
نتايج اين نوآورانه شهر الكترونيك، نتايج اين طرح مي تواند راهگشاهي محققين آتي براي انجام تحقيقات كاملتر و جامع تر نيز باشد. 

 باشد.راستا مي( هم5108پژوهش با نتايج پژوهش ابريس)
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