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Abstract
Today, the development of cities has spread to the global network. In a way that every day, new cities and
settlements are built in the virtual space, which have overshadowed social, economic, cultural, environmental
and physical factors, and ultimately have solved urban problems. These advances resulted in presenting the
"electronic city theory" and "sustainable cities" around the world. the goal of this research is Evaluation the
Indices of Electronics City in sustainable urban development, in the eyes of managers in Kerman. This research
was an applied study, with a descriptive-analytical nature and method. Information and data required were
gathered, using documentary and field(questionnaire) methods. The statistics population consisted of 40 urban
managers in four regions of Kerman, randomly selected using the Delphi technique. For the purpose of data
analysis, we benefited SPSS software, Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test, entropy model for
weighting, also VIKOR model to rank the areas of Kerman. According to the one-sample t-test, From the
perspective of city managers, and in terms of indicators of sustainable (Economic, social, cultural, political)
development, Kerman is undesirable and improper. Finally, based on the ranking techniques, Respectively,
region 2, region 1, region 4 and region 3 have been ranking. In general, it can be said it can be said that based on
4 research criteria (economic, social, cultural and political), Region 2 in Kerman was more desirable. In front of
District 3 in terms of a more adverse conditions than other areas are.
Keywords: electronic city, Electronics City Indices, Sustainable Development, SPSS, Kerman city.
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 -1دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران

چکیده
امروزه بحث توسعه شهرها در شبکه جهانی نیز مطرح شده است و هر روز ،شهرها و شههر ههای جدیهدی در
فضای مجازی ساخته میشوند که نهتنها بر عوامل اجتمهاعی ،اقتصهای ،فرهنگهی ،زیسهتمحیطهی و کاببهدی تهثییر
میگذارند ،مسائل و مشکالت شهری را نیز حل میکنند؛ این پیشرفت سبب ارایهه نظریهه شههر ابکترونیه
پایدار در سراسر جهان شده است .هدف پژوهش حاضر ،ارزیابی شاخصهای شهر ابکترونیه

و شههر

در راسهتای توسهعه

پایدار شهری از دیدگاه مدیران شهر کرمان است .نوع پژوهش با توجه به هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش،
توصیفی  -تحلیلی است .اطالعات و دادههای الزم با روشهای اسنادی و میدانی (پرسشنامه) جمعآوری شهدهانهد.
جامعه آماری شامل  40مدیر شهری ساکن در مناطق چهارگانه شهر کرمان است که با روش دبفی و تصادفی انتخاب
شدهاند .بهرای تجزیهه و تحلیهل دادههها از نهرمافهزار  ،spssآزمهون کلمهوگروف اسهمیرنوف و آزمهون آمهاری تهی
ت نمونهای ،برای وزندهی از مدل آنتروپی و برای رتبهبندی مناطق شهر کرمان از مدل ویکور ) (vikorاستفاده شده
است .یافتههای پژوهش با توجه به آزمون تی ت نمونهای نشان میدهند که از دیدگاه مدیران ،شهر کرمان از بحها
شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی شهر ابکترونی

در راستای توسعه پایهدار ،شههری نهامطلوب و

نامناسب است .در نهایت ،با روش رتبهبندی بهترتیب منطقههای  4 ،1 ،2و  3بر اساس چههار شهاخص (اقتصهادی،
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اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی) پژوهش رتبهبندی شدند و منطقه  2شهر کرمان وضعیت مطلوبتری داشت.
واژههای کلیدی :شهر ابکترونی  ،شاخصهای شهر ابکترونی  ،توسعه پایدار ،spss ،شهر کرمان
مقدمه
شهر ،مکانی است که رضایت شهروندان را با بهرآوردن نیازههای آنهها بهه بهتهرین نحهو و از طریهق تنظیمهات
اجتماعی ،توازن سازمانی کالن در جامعه و بخش کار تثمین میکند تا جامعه را به سمت اهداف کنونی خهود سهو
دهد .شهرها باید زنده و پویا و دارای ریشه پایدار باشند؛ برخی نظریهپردازان یادآور شدهاند که شهرها با ساکنانشهان
صحبت میکنند و با شهروندان ارتباط کالمی برقرار میکنند ) .(Nava bakhsh and Motlaq, 2009: 891اکنون بیش
از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند و آمهار آن نسهبت بهه سهالههای گذشهته افهزایش یافتهه اسهت
) (Chourabi, 2012: 228و پیشبینی میشود که به احتمال زیاد در سال  2060کره زمین کامالً شهری شهود (یعنهی
بیش از  80درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد) ) .(Cities alliance, 2008: 5فناوری اطالعهات از
ابزارهای تثییرگذار بر تمام فرایندهای اقتصادی و اجتماعی و وسیلهای حیاتی برای رسیدن به توسعه پایدار بههویهژه
برای کشورهای در حال توسعه است .نیاز اند  ICTبه مواد و انرژی ،کم

به رشد اقتصادی و تثییر آن بر افزایش

بهرهوری و کارایی توبیدات و خدمات و کاهش بار دیوانساالری سنتی موجب عالقه روزافزون به این فناوری شده
است .در کشورهای صنعتی ،فناوری اطالعات در زمینهههای کشهاورزی ،بهداشهت و درمهان ،امهور اداری ،صهنایع،
محیطزیست ،ارتباطات ،تجارت و غیره تغییرات مثبت بسیاری را پدید آورده اسهت و اکنهون مرحلههبههمرحلهه بهه
کشورهای درحال توسعه نفوذ میکند .فناوری اطالعات و ارتباطات از فناوریهای امروزی و از ابزارهای راهبهردی
در مدیریت و اداره صحیح مجموعههای انسانی است و شهرها ،اصلیترین بستر برای استفاده از کاربریهای فناوری
اطالعات در فرایند تصمیمگیری هستند .فناوری اطالعات در جهان با سرعت چشمگیری در حهال توسهعه اسهت و
گسترش شهرهای ابکترونیکی فرصتهای بسیاری را برای محیطهای زندگی ،کار و تفریح مردم به وجهود مهیآورد
(حبیبی و سنشناس .)359 :1388 ،متثسفانه برخی از فناوریهای امروزی ،جامعنگری و آینهدهنگهری الزم را بهرای
تثمین رفاه و آسایش انسانی ندارند و برای رفع ی

مشکل ،مسائل و مشکالت فرعی دیگری را ایجاد میکنند .ایهن

فرایند باعث شده است تا بسیاری از کارشناسان و نهادهای بینابمللی به مفهوم توسعه پایدار توجه و تثکید کنند کهه
هر طرح ،برنامه و فناوری باید در راستای اصول تعریفشده توسعه پایدار باشهد .مههمتهرین مسهئله شههری ،ارایهه
خدمات مطلوب به شهروندان است و فناوری اطالعات و ارتباطات نهتنها مانع این امر نیست ،موجب ارتقای کمهی
و کیفی خدمات شهری و تعامل بهتر بین مدیریت شهری و شهروندان در ابعاد مختلف نیز میشود .شهر ابکترونیه
از مفاهیم نوظهوری است که با پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات متوبد شده اسهت و قابلیهت حهل بسهیاری از
مشکالت پیچیده زندگی امروزی بهویژه در کالنشهرها را دارد .شهر ابکترونی

در راستای ایجاد سازمانی شیشههای

است تا تمام کارکردها و هدفهای سازمان بهطور شفاف مشاهده شهوند (حهاتمینسهب و همکهاران .)2 :1390 ،از
آنجا که فناوریهای جدید ،پیچیدگی زندگی اجتماعی را در پی دارند باید امور زندگی تسهیل شوند و بدون توجهه

ارزیابی شاخصهای شهر ابکترونی

در راستای توسعه پایدار شهری از دیدگاه مدیران شهری 3 /

به فناوری بسیاری از امور زندگی عملی ،پیگیریشونده و اجرایی نیستند .فنهاوری اطالعهات و ارتباطهات در بهبهود
کیفیت زندگی مردم ،کاهش بروکراسی ،ارایه خدمات به مردم ،ایجاد فرصتهای برابر و افزایش مشهارکت مهردم در
اداره شهر نقش اساسی دارد .شهر کرمان بزرگترین شهر در جنوبشرقی کشور ایران اسهت و در سهالههای اخیهر
رشد زیادی از بحا توسعه شهری و جمعیت شهری داشته است؛ این امر باعث مشکالت بسیاری برای شههروندان
و مدیران شهری کرمان شده و ایجهاد شههر ابکترونیه

را بهرای کهاهش آبهودگی ههوا ،کهاهش ترافیه

شههری و

صرفهجویی در وقت و انرژی در این شهر ضروری کرده است .با توجه به مطابب گفتهشده درباره شههر ابکترونیه
پرسش مهم ارزیابی شاخص های شهر ابکترونی

در راستای توسعه پایدار شهری از دیدگاه مدیران شهری چگونه

است؟ مطرح میشود و بنابراین ،هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی شهاخصههای شههر ابکترونیه

در راسهتای

توسعه پایدار شهری از دیدگاه مدیران شهری کرمان است و شناخت شههر ابکترونیه  ،شههر اطالعهاتی و بررسهی
وضعیت موجود شهر کرمان از نظر شاخصهای انتخابی در منطقه مطابعهشده از هدفهای فرعی هستند.
مبانی نظری
شهر الکترونیک :شهر ابکترونی

شهری اسهت کهه بیشهتر فعابیهتههای آن از طریهق امکانهات رایانههای مبتنهی بهر

شبکههای ارتباطی محلی ،ملی و اینترنت و ابزار دسترسی مانند تلفن همراه و سایر سیستمهای ابکترونیکی انجهامپهذیر
هستند .شهر ابکترونیکی 24ساعته و بدون تعطیلی در اختیار شهروندان قرار دارد .در چنین شهری ضرورتی ندارد مردم
برای انجام کارهای روزمره مانند پرداخت قبضهای آب ،بر  ،تلفن ،پرداخت جریمهها و خرید امال یها کهاال وقهت
زیادی صرف کنند و تمام این کارها از طریق کامپیوتر شخصی انجام میشوند .بهطور معمول ،شهر ابکترونی

در بسهتر

وسیعتر دوبت ایجاد میشود .دوبت ابکترونی  ،تعامل ابکترونیکی (تراکنش و تبهادل اطالعهات) بهین دوبهت ،مهردم و
کارمندان است که ابزارها و زیرساختهای الزم برای تحقق شهر ابکترونی

را فراهم میکند ) .(Ndou, 2004همچنهین

یکی از ابزارها ،ایجاد شهرداری ابکترونیکی به جای شهرداریهای کنونی است و هدف از ایجاد شهرداری ابکترونیکهی
این است که شهروندان درخواستهای خود را از طریق شهرداری ابکترونی

نظیر اینترنت مطرح و رونهد درخواسهت

را تا رسیدن به پاسخ پیگیری کنند ) .(Odendaal, 2003بنابراین ،امروزه توسعه روزافزون جامعه شبکهای ،دانهشمحهور
و اطالعاتی هدف مشتر بسیاری از مقامات در سراسر جهان است .یکی از نیروهای محر این نوع توسهعه ،فنهاوری
اطالعات و ارتباطات جدید است ) (Talvitie, 2004: 3و کیفیت و تنوع آن در زمینههای مختلف نظیر کهاهش ترافیه
) ، (Talvitie, 2004افزایش میزان مشارکت شهروندان ،تحقق مراکهز ارتبهاطی دسترسهی بهه فرهنهت ابکترونیه
دستیابی به شهر ابکترونی

بهرای

) (Kumar and Best, 2006: 34است.

اهداف شهر الکترونیک :خدماترسانی مطلوب بهه شههروندان و کسهب رضهایت آنهان مههمتهرین ههدف شههر
ابکترونی

است و این در شرایطی امکانپذیر است که افراد جامعه قابلیت استفاده از خهدماتی را داشهته باشهند کهه

دریافت میکنند ).(Ebbers, 2007: 22
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ویژگیهای شهر الکترونیک :از آنجا که شهر ابکترونی

در بستری جهانی شکل گرفته است ،ویژگیهایی دارد که

آن را از شهرهای فیزیکی متمایز میکنند؛ ازجمله این ویژگیها عبارتند از( :حقپناه و همکاران)5-4 :1391 ،
شهروند جهانی :شهرهای ابکترونیکی به دبیل فارغ بودن از محدودیتهای مکانی ،کاربرانی را از سراسر جهان به
سوی خود جذب میکنند.
شهر چندفرهنگی :شهر ابکترونیکی دسترسی به دیگر فرهنهتهها را آسهانتهر از همیشهه کهرده اسهت .از نتهایج
پیشرفتهای فناوری ،توسعه فرهنگی جهانی و در عین حال توسعه چندفرهنگی در جهان است.
شهر تماممرکز :طبقهبندیهای شهری در شهر ابکترونیکی دچار تحوالت اساسی میشوند .مفهاهیم بهاال و پهایین
شهر معنای گذشته را ندارند و شهر از این نظر تعریف نمیشود.
شهر همیشه در دسترس :در شهر ابکترونی  ،جبر زمانی حاکم بر شهرهای واقعی رنهت باختهه و زمهان مجهازی
بستری برای ارایه همیشگی خدمات فراهم میکند و شهر را همیشه در دسترس قرار میدهد.
عناصر شهر الکترونیک :عناصر تشکیلدهنده شهر ابکترونی

از نظهر منشهث توبیهد خهدمات بهه بخهشههای زیهر

دستهبندی میشوند:
دوبت :دوبت رکن مهمی از شهر ابکترونی
کنترل جامعه و بهطبع شهر ابکترونی

است که عالوه بر توبید و ارایه بخشی از خدمات ،نقش مهدیریت و

را بر عهده دارد و از اجزای متفاوتی تشکیل شده است.

شهرداری :اصلیترین رکن شهر ابکترونی

است که ایجادکننده آن نیز هست و عالوه بر توبید و ارایهه خهدمات

ویژه خود ،نقشهای هماهنتکننده ،مهدیریت و نظهارت ،ایجادکننهده بسهترهای الزم بهرای ایجهاد زیرسیسهتمهها و
خدمات ابکترونی

توسط سایر اجزای دوبت و یا مردم را دارد.

استانداری :استانداری به علت اختیارات ویژه دوبتی که به آن تفویض شده و به دبیهل ماهیهت سهاختاری آن کهه
نماینده بومی دوبت است ،نقش مهمی در حمایت از پیشبرد شهر ابکترونی

و هماهنتسازی ادارههای مختلهف بها

مسیر پروژه دارد و همراهی و مساعدت آن نقش کلیدی در موفقیت پروژه دارد.
سههایر دسههتگاههههای دوبتههی :سههازمانهههای خههدمات عمههومی شههامل آب ،بههر  ،گههاز ،مخههابرات و ادارههههای
آموزشوپرورش ،بیمه ،پلیس ،یبت احوال ،یبت اسناد و  ...در توبید و ارایه خدمات به مردم نقش دارند.
شهروندان :مردم مابکان شهر ابکترونی

هستند و تمام سهرویسهها و خهدمات بهرای خهدمت بهه آنهها ایجهاد

میشوند ) .(Zeynali Azim, et al., 2012: 6615-6621در جوامع کنونی عواملی نظیهر افهزایش فقهر و بهیعهدابتی
اجتماعی و اقتصادی ،افزایش جمعیت و افزایش شهرنشینی مشکالت بسیاری را برای شهروندان و مدیریت شههرها
ایجاد کردهاند و برای حل این مشکالت ،نظریههای گوناگونی درباره توسعه ارایه شدهاند .با توجهه بهه تهالشههای
نظری برای تعریف توسعه و تبیین جنبههای اساسهی آن ،اکنهون توسهعه پایهدار مفههومی اسهت کهه اکثهر نهادههای
بینابمللی و پژوهشگران آن را پذیرفتهاند (هادیلی .)34 :1389 ،بنابراین توسهعه اصهلی عمهومی و ههدفی پیشهرفته
پذیرفته شده است که سطح گستردهای را برای سیاست گذاران ایجاد میکند .در این راسهتا ،برنامههریهزان شههری و
ژرفنگران محیطزیست ،توسعه پایدار شهری و شهر پایدار را برای کاهش معضالت شهری تبیهین کهردهانهد؛ شههر
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پایدار شهری است که به دبیل استفاده اقتصادی از منابع ،اجتناب از توبید بیش از حد ضایعات و بازیافهت آنهها تها
حد امکان و پذیرش سیاستهای مفید برای مدت طوالنی به حیات خود ادامه میدهد .شههر پایهدار در برابهر شههر
نوگرا با ویژگی حجم زیاد ورودی و خروجی قرار میگیرد .هدف برنامهریزان شهر پایدار باید بر ایجاد شهرهایی بها
ورودی کمتر انرژی و مصابح و خروجی کمتر ضایعات و آبودگی متمرکز باشد (ترنهر .)180 :1376 ،نظریهه توسهعه
پایدار شهری حاصل بحثهای طرفداران محیطزیست درباره مسائل زیستمحیطی بهویژه زیست شهری اسهت کهه
در پی نظریه توسعه پایدار برای حمایت از منابع محیطی ارایه شد .در این نظریه ،موضوع نگهداری منابع برای حهال
و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین آسیب به منابع تجدیدناپذیر مطرح است .نظریه توسهعه
پایدار شهری موضوعهای جلوگیری از آبودگیهای محیط شهری و ناحیهای؛ کاهش ظرفیهتههای توبیهد محیطهی،
محلی ،ناحیهای و ملی؛ حمایت از بازیافتها؛ حمایت نکردن از توسعههای زیانآور و از بینبردن شکاف میان فقیهر
و غنی را مطرح میکند (نوابخش.)202-201 ،1388 ،
پیشینه شهر الکترونیک :برنامه توسعه فناوری اطالعات سنگاپور در سال  1992مهیالدی ،نخسهتین اقهدام کهالن و
اساسی برای ایجاد دوبت ابکترونی

است و پس از آن در سال  1992میالدی ،پروژه توسعه زیرساختار ملی آمریکها

برای گسترش زیرساختار فناوری اطالعات و ارتباطات تدوین و راهاندازی شد .کشور کرهجنوبی نیز در همین سال،
طرح توسعه زیرساختار ملی فناوری اطالعات و ارتباطات خود را ارایه و آماده اجرا کهرد .کشهورهایی ماننهد ژاپهن،
تایوان و انگلستان نیز طی سالهای  1993تا  1996برنامههای کالنی را در این زمینه دنبال کردند .اگرچه تاریخ دقیق
ایجاد شهرهای ابکترونی

مشخص نیست ،طرح ایجاد این شهرها با زمان ایجاد و توسعه دوبت ابکترونی

در جهان

مرتبط است و از این رو ،دهه  1990میالدی را سرآغاز رویکرد ابکترونیکی شدن برخی کالنشهرها مهیداننهد (کیها،
.)6 :1386
پیشینه پژوهش
مختاری مل آبادی ( )1386تثییرات ناشی از تحوالت اطالعهات و ارتباطهات در برنامههریهزی کهاربری اراضهی
فرهنگی  -تفریحی شهر اصفهان و تغییراتی که در ساختارهای فضایی شهر و ابگوی خدماترسهانی در زمینههههای
مختلف مدیریت شهری ایجاد میکند را در پژوهشی با دید جامعنگر جغرافیایی بررسی کرد .این بررسهی نشهان داد
که شهر اصفهان از نظر شاخصهای فناوری اطالعات ،شاخصهای شهروند ابکترونیکی و زیرساختهای مرتبط بها
این فناوری در وضعیت مطلوبی قرار دارد و شهروندان ساکن در مناطق یازدهگانه (بیش از  90درصد شهروندان) نیز
تمایل زیادی به مجازیشدن کاربری دارند .با مجازیسازی کاربریها و استفاده از مظاهر نوین این فناوری ،میتوان
به کاهش هزینهها و ایجاد تعادل در توزیع و دسترسی مناسب به این کاربری در سطح شهر امیدوار بود.
عباسزاده ( )1387در پژوهشی با هدف بررسی مشارکت شهروندان در امور شهری و تثییر عوامل جامعهشناختی
و روانشناختی بر آن با روش پیمایشی به این نتیجه رسید که بیشتر شهروندان اصهفهانی مشهارکت زیهادی در امهور
شهری دارند و از بین متغیرها ،عوامل اجتماعی و گرایشی بیشترین تثییر و متغیرهای غیرمادی ،تثمین نیازهای اوبیه و
فرهنگی کمترین تثییر را بر مشارکت کل شهروندان در امور شهری دارند.
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ضرابی و همکاران ( )1390در مقابهای با عنوان «تحلیلی بر سنجش فناوری اطالعات و ارتباطات و نقهش آن در
مدیریت و برنامهریزی» به این نتیجه رسیدند که فاکتورهایی مانند سواد ابکترونیکهی ،زیرسهاختههای ابکترونیکهی،
رضایتمندی از سایتهای فعال در سطح شهر و  ...در تحقق شهرهای ابکترونی

مؤیر هستند.

محمدی و همکاران ( )1392در پژوهشی با عنوان «تحلیلی بر سنجش فناوری اطالعات و ارتباطهات و نقهش آن
در تحقق مشارکت اجتماعی و توانمندسازی مدیریت شهری» به این نتیجه رسیدند کهه زمهان آن رسهیده اسهت کهه
شهرها با مدیریت ابکترونی

دانشمحور و خالقیتمحور هدایت شوند؛ پژوهش حاضر سعی میکنهد ایهن مههم را

درباره عوامل مؤیر بر تحقق شهرهای ابکترونی

مدنظر قرار دهد.

 )2003( Talvitieدر پژوهشی ،آیار فناوری اطالعات و ارتباطات را در برنامهریزی شههری و منطقههای بررسهی
کرد و نیازها و امکانات الزم برای توسعه برنامهریزی شهری و منطقههای را بها توجهه بهه ضهرورت وجهود جامعهه
شبکهای ،دانش و اطالعات و بهویژه آیار این فناوری بر تغییرات فضایی برنامهریزی مطابعه کرد.
شورای شهر تورنتو ) (The City of Toronto City Clerk's Office, 2004در پژوهشی بها عنهوان «کمیتهه شههر
ابکترونی

تورنتو» به این نتیجه رسید که امروزه با اتکا به شیوههای سنتی نمیتوان به مهدیریت در عصهر اطالعهات

پرداخت و از این رو مهمترین عوامل مؤیر در توسهعه شههر ابکترونیه  ،مشهارکت همههجانبهه نهادههای دوبتهی و
غیردوبتی در توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات در سطح شهر است.
 Lahtiو همکاران ( )2006در پژوهشی با عنوان مشارکت ابکترونی
نتیجه رسیدند که پیادهسازی شهرهای ابکترونی
زیرساختهای شهر ابکترونی

در مدیریت و برنامهریزی شهری به این

نیازمند تهیه سهند راهبهردی شههر ابکترونیه

اسهت تها از راه آن،

پیاده و مشارکت اجتماعی شهروندان در مدیریت و برنامهریزی شهری محقق شود.

 Juan-Gabrielو همکاران ( )2012در پژوهشی با عنوان «دوبت ابکترونی

و مشارکت شهروندان در امور محلی

از طریق وبسایتهای ابکترونیکی ،مورد مطابعه :شهرداریهای اسپانیا» اهمیت سه نوع فناوری اطالعات در دوبهت
ابکترونی

و توسعه مشارکت مدنی را بررسی کردند .ایهن پهژوهش روی  179وبسهایت رسهمی شههرداریههای

اسپانیا انجام شد و یافتههای آن نشان دادند که پیادهسازی فناوری اطالعات و ارتباطات نهتنها گامی به سوی افزایش
استفاده مردم از خدمات دوبت ابکترونی

است ،فرصتهای متعددی تیز برای تعامل مدنی فراهم میکند.

با توجهه بهه پیشهینه پهژوهش ،ههدف شههر ابکترونیه

افهزایش رفهاه و آسهایش شههروندان ،کمه رسهانی و

خدماترسانی مدیران شهری به شهروندان ،کاهش و حل مشکالت شهری برای مدیران شهری و همکاری و تعامهل
بیشتر بین شهروندان و مدیران است .در پژوهش حاضهر ،تمهام منهاطق شههر کرمهان از بحها شهاخصههای شههر
ابکترونی

بررسی و مناطقی مشخص شدند که از بحا شاخصههای مهدنظر شههر ابکترونیه

از دیهدگاه مهدیران

شهری وضعیت نامناسبی داشتند تا مدیران شهری راهحل اساسی برای این مناطق ارایه دهند.
محدوده مطالعهشده
شهرستان کرمان با وسعت حدود  45401کیلومتر مربع معادل  24/39درصد مساحت اسهتان کرمهان را بهه خهود
اختصاص داده و یکی از مهمترین شهرستانههای شهمالشهرقی اسهتان کرمهان اسهت .ایهن شهرسهتان از شهمال بهه
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خراسانجنوبی ،از شر به کویر بوت ،از غرب به رفسنجان و از جنوب به بم منتهی میشود (شهکل  )1و دارای 13
مرکز شهری 6 ،بخش 16 ،دهستان و  558آبادی دارای سکنه است .شهر کرمان ،مرکز استان و بهین  56درجهه و 58
دقیقه تا  57درجه و  90دقیقه طول شرقی و  30درجه و  14دقیقهه تها  30درجهه و  19دقیقهه عهر

شهمابی و در

ارتفاع  1755متری از سطح دریا واقع شده است .مسهاحت ایهن شههر  12000هکتهار اسهت و در  1060کیلهومتری
جنوبشر شهر تهران در موقعیت پایکوهی قرار دارد (کالنتهری خانهدانی .)28:1387 ،نتهایج سرشهماری عمهومی
نفوس و مسکن سال  90نشان می دهند حدود  24/6درصد کل جمعیت استان کرمان در مرکز ایهن اسهتان سهکونت
دارند و شهرستان کرمان با  722484نفر جمعیت رتبه اول را در اسهتان دارد .تعهداد  364521نفهر ( 50/45درصهد)
جمعیت ،مردان و  357963نفر ( 49/55درصد) جمعیت ،زنان این شهرستان هستند که  199322خانوار را در مرکهز
این استان تشکیل داده اند .از بحا وضعیت محل زندگی ،حدود  86درصد یعنی جمعیتهی معهادل  621374نفهر در
نقاط شهری و  13/99درصد معادل  101110نفر در نقاط روستایی شهرستان سکونت دارند.

شکل :1 -محدوده مطالعهشده

روششناسی پژوهش
روش پژوهش :با توجه به هدف اصلی پژوهش ،روش پژوهش کاربردی و توصیفی  -تحلیلی است .در پهژوهش
حاضر برای ارزیابی شاخصهای شهر ابکترونی

در راسهتای توسهعه پایهدار شههری از دیهدگاه مهدیران شههری از

گویههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی استفاده شد .جمعآوری دادههها از دو راه انجهام شهد -1 :بها روش
کتابخانهای (مقابهها ،مجلهها ،کتابها ،گزارشها و  )...اطالعات الزم در زمینه شهر ابکترونی

شناسایی و بهه آنهها

پرداخته شد -2 .از روش پیمایشی برای دریافت اطالعات کمی پژوهش از طریق پرسشنامه بر اساس شاخصههای
استخراجشده اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی استفاده شد .در پژوهش حاضر برای محاسهبه حجهم نمونهه از
روش دبفی استفاده شد و حجم نمونه بهطور تصادفی در منطقه مطابعهشده 40 ،نفر از مدیران شههری شههر کرمهان
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انتخاب شد .روش تجزیه و تحلیل اطالعات در این پژوهش بر اساس روشهای آمار توصیفی و استنباطی بهود و از
نرمافزار آماری  spssاستفاده شد .از آزمونهای آماری کلموگروف اسمیرنوف و تی ت نمونهای برای تحلیل دادهها،
از روش آنتروپی برای وزندهی و از روش ویکور برای رتبهبندی مناطق شهری کرمان بر اساس شاخصههای شههر
ابکترونی

بهره گرفته شد.

روش ویکور :واژه ویکور به معنی «بهینهسازی چندمعیاره» و «راهحل توافقی» گرفته شهده و یکهی از روشههای
تصمیمگیری چندمعیاره کاربردی است که کارایی زیادی در حل مسائل گسسته دارد .ایهن روش بهر اسهاس مراحهل
پیدرپی اجرا میشوند که عبارتند از:
ابف) تشکیل ماتریس تصمیم مکانی :فر

کنید 𝑚 گزینه و 𝑛 ویژگی وجود دارد ،آبترناتیوهای مختلفهی وجهود

دارند که با 𝑖𝑥 نشان داده میشوند ،برای هر گزینه ،مجموعهای از معیارها وجود دارد که مقدار آن با 𝑗𝑖𝑥 نشهان داده
میشود ،به عبارتی 𝑗𝑖𝑥 مقدار ویژگی jام است.
ب) محاسبه مقادیر نرمالشده :برای نرمالسازی مقادیر ،زمانی که 𝑗𝑖𝑥 مقدار اوبیه گزینه iام و سهپس jام باشهد از
رابطه  1برای نرمالسازی استفاده میشود.
رابطه ()1

𝑛 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑚; 𝑗 = 1,2, … ,

𝑗𝑖𝑥
2
𝑛∑√
𝑗𝑖𝑥 𝑗=1

= 𝑗𝑖𝑓

ج) تعیین بهترین و بدترین مقدار برای همه توابع معیار )(Opricovic and Tzeng, 2007: 515

اگر تابع معیار سود (مثبت) را نشان دهد بر اساس رابطه  2مقادیر بهترین و بدترین محاسبه میشوند:
رابطه ()2

𝑗𝑖𝑓 𝑗𝑓𝑖− = min

و

𝑗𝑖𝑓 𝑗𝑓i∗ = max

اگر تابع معیار هزینه (منفی) را نشان دهد بر اساس رابطه  3مقادیر بهترین و بدترین محاسبه میشوند:
رابطه ()3

𝑗𝑖𝑓 𝑗𝑓𝑖− = max

و

𝑗𝑖𝑓 𝑗𝑓i∗ = min

د) تعیین وزن و درجه اهمیت ویژگیها :برای بیان اهمیت نسبی ویژگیها و معیارها باید وزن نسبی آنها تعیهین
شود .در این زمینه روشهای متعددی مانند  ،ANP ،AHP ،Linmapآنتروپی شانون ،بردار ویژه و  ...وجود دارند که
متناسب با نیاز از آنها استفاده میشود .در این پژوهش از روش آنتروپی برای تعیین وزن شاخصها استفاده شد.
ه) محاسبه مقادیر فاصله گزینهها با راهحل ایدهآل :در این مرحله فاصله هر گزینه از راهحل ایدهآل مثبت محاسبه
و سپس تجمیع آن بر اساس رابطههای  4و  5محاسبه شد ( fijباید از اعداد نرمالشده هر گزینه (ردیف) در فرمهول
 sآورده شود 𝑤𝑖 ،وزن هر شاخص 𝑓𝑖∗ ،بیشترین عدد حاصل در ستون هر شاخص و  𝑓𝑖−کمتهرین عهدد حاصهل در
ستون هر شاخص است).
رابطه ()4
رابطه ()5

) 𝑗𝑖𝑓 𝑤𝑖 (𝑓𝑖∗ −
𝑓𝑖∗ − 𝑓𝑖−

𝑛

∑ = 𝑖𝑆
𝑗=1

]) 𝑅𝑖 = max[𝑤𝑖 (𝑓𝑖∗ − 𝑓𝑖𝑗 )/(𝑓𝑖∗ − 𝑓𝑖−
𝑗

و) محاسبه مقدار  Qiویکور برای  : i = 1,2, … , mمقدار 𝑖𝑄 بر اساس رابطه  6محاسبه میشود.
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]

رابطه ()6

∗𝑅𝑅𝑖 −
∗𝑅𝑅− −

[ )𝑣 ] + (1 −

∗ 𝑆𝑆𝑖 −
∗ 𝑆𝑆 − −

[ 𝑣 = Qi

ز) رتبهبندی گزینهها بر اساس مقادیر  :Q iگزینهها بر اساس مقهادیر  Q iرتبههبنهدی مهیشهوند کهه در بنهد و

محاسبه شد .گزینههایی که مقدار  Qiآنها کمتر باشد در رتبه باالتر و گزینهههایی کهه مقهدار  Qiبیشهتری دارنهد در
رتبه پایینتر قهرار میگیرند.
معرفی متغیرها و شاخصها
شاخصها و زیرشاخصهایی که بر اساس آنهها تجزیهه و تحلیهل دادههها انجهام مهیشهود ،در جهدول ( )1دیهده
میشوند.
جدول :1 -شاخصهای به کاررفته در پژوهش حاضر
زیرشاخصها

شاخصها
استفاده از تجربههای ابکترونی
اقتصادی

برای خریدوفروش ،نبود فرهنت استفاده از دادوستد ابکترونیکی و بیاعتمهادی بهه آن ،نبهود

دانش آموزشهای الزم در زمینه اقتصادی ،گسترش فضای انتخاب برای مشتریان ،امکان خریدوفروش محصوالت و خهدمات
از سراسر جهان ،امکان شرکت در حراجیهای مجازی سراسر جهان ،کاهش هزینههای رفتوآمد و کاهش اتالف وقت
آموزش کار با کامپیوتر ،آموزش کار با اینترنت ،آموزش استفاده از خدمات ابکترونیکی ،آموزش ابکترونیکی رایگان ،دسترسی

اجتماعی

به خدمات ارتباطات ابکترونیکی ،دسترسی به خدمات ابکترونیکی شرکتهای خصوصی ،دسترسی کارکنان و زنان خانهدار به
اینترنت ،دسترسی به خدمات ابکترونیکی علمی و آموزشی

فرهنگی
سیاسی

دسترسی به موزهها و نمایشگاهها ،دسترسی به خدمات فرهنگی ،دسترسی به کتابخانه ،دسترسی بهه دانشهگاه مجهازی در ههر
زمان و مکان ،دسترسی به اخبار بدون سانسور ،مقبوبیت فناوری اطالعات در بین شهروندان
رأی دادن ابکترونیکی ،عضویت در شبکههای مجازی سیاسی ،عضویت ابکترونیکی در احزاب

یافتههای پژوهش
تعداد و درصد پاسخدهندگان بر حسب جنسیت :بررسی گویهها نشان میدهد کهه  80/2درصهد پاسهخگویان را
مردان و  18درصد را زنان تشکیل میدهند.
تعداد و درصد پاسخدهندگان برحسب سطح سواد :بررسی گویهها نشان میدهد که تمام پاسخدهنهدگان مهدر
بیسانس به باال داشتند.
آزمون کلموگوروف اسمیرنوف :در جدول ( )2برای تعیین نوع آزمون در تحلیل دادههای بحثشهده پهژوهش و
استخراج نتایج ،نرمالبودن ابعاد اصلی پژوهش سنجیده شده است.
جدول :2 -نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف
تعداد جامعه نمونه 40 :کارشناس
اصول شهر الکترونیک در راستای توسعه پایدار

sig< 0.05

آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه آزمون

نوع آزمون استفادهشده

اقتصادی

0/025

0/138

نرمال

On Sample T-test

اجتماعی

0/009

0/155

نرمال

On Sample T-test

فرهنگی

0/004

0/230

نرمال

On Sample T-test

سیاسی

0/006

0/170

نرمال

On Sample T-test

از دیدگاه مدیران شهری
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آزمون تی ت نمونهای :آزمون تی ت نمونهای ) (One Sample T-testروی تمام شاخصهای شههر ابکترونیه
در راستای توسعه پایدار شهری در شهر کرمان انجام شد .نتایج آزمون تی ت نمونهای برای ارزیهابی شهاخصههای
شهر ابکترونی

در راستای توسعه پایدار شهری بر اساس جامعه نمونه نشان میدهند که بین حد مبنای ( )3و مقدار

محاسبهشده ( )2/60اخهتالف معنهاداری ( )sig=0/009وجهود دارد .از آنجها کهه اخهتالف بهین حهد مبنها و مقهدار
محاسبهشده منفی ( )-0/337است ،شهر کرمان از بحا شاخصهای شهر ابکترونی  ،وضعیت نامناسب و نامطلوبی
دارد .نتایج آزمون یادشده در جدول  3دیده میشوند.
جدول :3 -نتایج آزمون تی تکنمونهای ) (One Sample T-testروی تمام شاخصهای شهر الکترونیک در شهر کرمان
Test Value = 3

شاخص

شاخصهای شهر ابکترونی

میانگین
در

2/60

راستای توسعه پایدار شهری

انحراف

مقدار

سطح معناداری

اختالف از

معیار

آماره t

()Sig

میانگین

0/767

2/785

0/009

-0/337

میزان اختالف در سطح
اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

-0/549

-0/076
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نتایج آزمون تی ته نمونههای ) (One Sample T-testروی مؤبفههههای اقتصهادی شههر ابکترونیه  :از میهانمؤبفههای بررسیشده در جدول ( ،)4نقش سه مؤبفهای کهه سهطح معنهاداری بهیش از  0/05دارنهد در ایجهاد شههر
ابکترونی

در شهر کرمان پذیرفته نشهد و مؤبفههههایی کهه سهطح معنهاداری کمتهر از  0/05دارنهد در ایجهاد شههر

ابکترونی

در شهر کرمان مؤیر بودند .هرچه از حهد مبنها بیشهتر باشهد ،عملکهرد بهتهر مهدیریت را در ایجهاد شههر

ابکترونی

در شهر کرمان نشان میدهد.
جدول :4 -نتایج آزمون تی تکنمونهای ) (One Sample T-testروی مؤلفههای اقتصادی شهر الکترونیک
Test Value = 3
مؤلفههای اقتصادی

میانگین

انحراف

مقدار

سطح معناداری

اختالف از

معیار

آماره t

()sig

میانگین

میزان اختالف در سطح
اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

2/40

1/459

-3/455

0/026

-0/550

-0/013

-0/096

2/22

1/318

-3/585

0/007

-0/825

-1/463

-0/433

وجودنداشتن تنوع کاالیی

2/46

1/287

-2/466

0/020

-0/625

-1/165

-0/134

نبود دانش آموزشهای الزم در این زمینه

3/37

1/367

-4/533

0/003

-0/950

-1/382

-0/528

گسترش فضای انتخاب برای مشتریان

2/97

1/674

-4/398

0/010

-1/025

-1/487

-0/587

1/47

3/474

4/555

0/062

0/435

-0/072

-0/667

امکان شرکت در حراجیهای مجازی سراسر جهان

2/42

1/357

-2/059

0/054

0/425

-0/006

0/862

کاهش هزینههای رفتوآمد و کاهش اتالف وقت

3/27

1/257

0/351

0/658

0/075

-0/312

0/572

استفاده از تجربههای ابکترونی

برای

خریدوفروش
نبود فرهنت استفاده از دادوستد ابکترونیکی و
بیاعتمادی به آن

امکان خریدوفروش محصوالت و خدمات از
سراسر جهان

منبع :یافتههای میدانی و محاسبات پژوهشگر1395 ،
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نتایج آزمون تی ت نمونهای ) (One Sample T-testروی کل مؤبفههای اقتصادی شهر ابکترونی  :نتایج آزمهون
تی ت نمونهای در ارزیابی شاخص اقتصادی شهر ابکترونی

در راستای توسعه پایدار شهری جامعهه نمونهه نشهان

میدهند که بین حد مبنای ( )3و مقدار محاسبهشده ( )2/45اختالف معناداری ( )sig=0/010وجود دارد .از آنجا کهه
مقدار محاسبهشده کمتر از حد استاندارد است (جدول  ،)5شهر کرمان در وضعیت نامناسهب و نهامطلوبی از بحها
شاخص اقتصادی برای شهر ابکترونی

قرار دارد.

جدول :5 -نتایج آزمون تی تکنمونهای ) (One Sample T-testروی کل مؤلفههای اقتصادی شهر الکترونیک
Test Value = 3
شاخص

اقتصادی

میزان اختالف در سطح
میانگین

انحراف معیار

مقدار آماره t

سطح معناداری )(Sig

اختالف از میانگین

2/45

1/174

2/242

0/010

-0/340

اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

-0/767

0/024
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نتایج آزمون تی ت نمونهای ) (One Sample T-testروی مؤبفههههای اجتمهاعی شههر ابکترونیه  :در ارزیهابی
شاخص اجتماعی شهر ابکترونی

در راستای توسعه پایدار شهری ،نقش پنج مؤبفه مشخصشده در جهدول ( )6بها

احتمال  95درصد و با سطح معناداری کمتر از  0/05پذیرفته شده و میزان عملکرد آنها در ساخت شهر ابکترونیه
در مقایسه با حد مبنای ( )3در کردنی است .هرچه مقدار از حد مبنا کمتر باشد ،این میزان به طیف کم تمایهل دارد
و مؤبفههای مدنظر در ایجاد شاخصهای اجتماعی در ایجاد شهر ابکترونی

مؤیر هستند.

جدول :6 -نتایج آزمون تی تکنمونهای ) (One Sample T-testروی شاخصهای شهر الکترونیک در شهر کرمان
Test Value = 3
مؤلفههای اجتماعی

میانگین

انحراف

مقدار

سطح معناداری

اختالف از

معیار

آماره t

)(Sig

میانگین

میزان اختالف در سطح
اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

آموزش کار با کامپیوتر

2/44

1/425

-3/855

0/000

-0/785

-1/334

-0/415

آموزش کار با اینترنت

1/30

1/159

-3/819

0/690

-0/700

-1/070

-0/329

آموزش ابکترونیکی رایگان

2/57

1/584

-2/893

0/006

-0/725

-1/231

-0/218

1/98

1/508

-4/506

0/022

-1/075

-1/557

-0/592

2/62

1/147

-7/577

0/008

-1/375

-1/742

-1/007

1/82

1/147

7/577

0/610

-1/375

-1/724

-1/007

2/62

1/147

7/577

0/000

-1/375

-1/724

-1/007

دسترسی به خدمات ارتباطات
ابکترونیکی
دسترسی به خدمات ابکترونیکی
شرکتهای خصوصی
دسترسی کارکنان و زنان خانهدار
به اینترنت
دسترسی به خدمات ابکترونیکی
علمی و آموزشی
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نتایج آزمون تی ت نمونهای ) (One Sample T-testروی مؤبفههای اجتماعی شهر ابکترونی  :نتایج آزمون تهی
ت نمونهای برای ارزیابی شاخص اجتماعی شهر ابکترونی

در راستای توسعه پایدار شهری بر اساس جامعه نمونهه

نشان میدهد که بین حد مبنای ( )3و مقدار محاسبهشده ( )2/22اخهتالف معنهاداری ( )sig=0/006وجهود دارد و از
آنجا که مقدار محاسبهشده کمتر از حد استاندارد اسهت ،شههر کرمهان در وضهعیت نامناسهب و نهامطلوبی از بحها
شاخص اجتماعی برای ایجاد شهر ابکترونی

قرار دارد.

جدول :7 -نتایج آزمون تی تک نمونهای ) (One Sample T-testروی مؤلفههای اجتماعی شهر الکترونیک
Test Value = 3
شاخص

اجتماعی

میزان اختالف در سطح
میانگین

انحراف معیار

مقدار آماره t

سطح معناداری )(Sig

اختالف از میانگین

2/22

0/978

-4/01

0/006

-0/675

اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

-1/387

-0/362
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نتایج آزمون تی ت نمونهای ) (One Sample T-testروی مؤبفههای فرهنگی شهر ابکترونی  :با توجه به محاسباتانجامشده روی هر ی

از گویههای جدول  8مشخص شد که سه گویه از شش گویه بررسیشده شاخص فرهنگی

با احتمال  95درصد ،سطح معناداری بیش از  0/05دارند و عملکرد آنها در ایجاد شهر ابکترونی

پذیرفته نیست.

عملکرد گویههایی که سطح معناداری کمتر از  0/05داشتند پذیرفتنی است؛ میزان ایربخشی هر ی

از مؤبفهها در

اصل شاخص فرهنگی با مقایسه میانگین آن با حد مبنای ( )3سنجیده میشود و هرچه مقدار میانگین بیشتر از 3
باشد ،ایربخشی آن در ایجاد شهر ابکترونی

بیشتر است.

جدول :8 -نتایج آزمون تی تکنمونهای ) (One Sample T-testروی شاخصهای فرهنگی شهر الکترونیک در شهر کرمان
Test Value = 3
مؤلفههای فرهنگی

میانگین

انحراف

مقدار

سطح معناداری

اختالف از

معیار

آماره t

)(Sig

میانگین

میزان اختالف در سطح
اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

دسترسی به موزهها و نمایشگاهها

2/47

1/558

1/871

0/084

0/400

-0/086

0/956

دسترسی به خدمات فرهنگی

3/42

1/518

2/909

0/048

0/425

-0/043

0/546

دسترسی به کتابخانه

1/52

0/858

-4/676

0/004

-1/075

-2/340

-0/710

3/27

1/395

-3/285

0/008

-0/725

-1/871

-0/678

3/75

1/456

-0/650

0/620

-0/150

-0/616

0/316

2/88

1/414

-6/813

0/60

-1/200

-1/556

-0/843

دسترسی به دانشگاه مجازی در هر
زمان و مکان
دسترسی به کلیه اخبار بدون
سانسور
مقبوبیت فناوری اطالعات در بین
شهروندان
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ارزیابی شاخصهای شهر ابکترونی
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نتایج آزمون تی ت نمونهای ) (One Sample T-testروی کل شهاخصههای فرهنگهی شههر ابکترونیه  :نتهایج
آزمون تی ت نمونهای برای ارزیابی شاخص فرهنگی شهر ابکترونی

در راستای توسعه پایدار شهری جامعه نمونهه

نشان میدهند که بین حد مبنای ( )3و مقدار محاسبه شده ( )2/22اخهتالف معنهاداری ( )sig=0/007وجهود دارد .از
آنجاکه مقدار محاسبهشده کمتر از حد استاندارد است (جدول  ،)9شهر کرمان در وضعیت نامناسهب و نهامطلوبی از
قرار دارد.

بحا شاخص فرهنگی برای ایجاد شهر ابکترونی

جدول :9 -نتایج آزمون تی تکنمونهای ) (One Sample T-testروی کل شاخصهای فرهنگی شهر الکترونیک
Test Value = 3
شاخص

فرهنگی

میزان اختالف در سطح
میانگین

انحراف معیار

مقدار آماره t

سطح معناداری )(Sig

اختالف از میانگین

2/22

0/779

-3/472

0/007

-0/537

اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

-0/850

-0/524
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نتایج آزمون تی ت نمونهای ) (One Sample T-testروی مؤبفههههای سیاسهی شههر ابکترونیه  :بها توجهه بهه
محاسبات انجامشده روی هر ی

از گویههای جدول ( )10مشخص شهد کهه دو گویهه از سهه گویهه بررسهیشهده

شاخص فرهنگی با احتمهال  95درصهد ،سهطح معنهاداری بیشهتر از  0/05دارنهد و عملکهرد آنهها در ایجهاد شههر
ابکترونی
ی

پذیرفتنی نیست .عملکرد گویههایی که سطح معناداری کمتر از  0/05دارند پذیرفته و میزان ایربخشی ههر

در اصل شاخص سیاسی با مقایسه میانگین آن با حد مبنای ( )3سنجیده میشود و هرچهه ایهن مقهدار میهانگین

بیشتر از  3باشد ایربخشی آن در ایجاد شهر ابکترونی

بیشتر است.

جدول :10 -نتایج آزمون تی تکنمونهای ) (On Sample T-testروی شاخصهای سیاسی شهر الکترونیک در شهر کرمان
Test Value = 3
مؤلفههای سیاسی

میانگین

انحراف

مقدار

سطح معناداری

اختالف از

معیار

آماره t

)(Sig

میانگین

میزان اختالف در سطح
اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

رأی دادن ابکترونیکی

3/10

1/194

-4/767

0/008

0/009

-1/281

0/818

عضویت در شبکههای مجازی سیاسی

2/02

1/277

0/104

0/818

0/025

-.463

0/523

عضویت ابکترونیکی در احزاب

2/46

1/138

-2/014

0/001

0/450

-0/902

0/012

منبع :یافتههای میدانی و محاسبات پژوهشگر1395 ،

نتایج آزمون تی ت نمونهای ( )On Sample T-testروی مؤبفههای سیاسی شهر ابکترونیه  :نتهایج آزمهون تهی
ت نمونهای برای ارزیابی شاخص سیاسی شهر ابکترونی

در راستای توسعه پایدار شهری بر اسهاس جامعهه نمونهه

نشان میدهد که بین حد مبنهای ( )3و مقهدار محاسهبهشهده ( )2/36اخهتالف معنهاداری ( )sig=0/003وجهود دارد
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(جدول  .)11از آنجا که مقدار محاسبهشده کمتر از حد استاندارد است ،شهر کرمان در وضعیت نامناسهبی از بحها
شاخص سیاسی برای ایجاد شهر ابکترونی

قرار دارد.

جدول :11-نتایج آزمون تی تکنمونهای ) (One Sample T-testروی مؤلفههای سیاسی شهر الکترونیک
Test Value = 3
شاخص

سیاسی

میزان اختالف در سطح
میانگین

انحراف معیار

مقدار آماره t

سطح معناداری )(Sig

اختالف از میانگین

2/36

0/963

-2/566

0/003

-0/537

اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

-0/742

-0/432

روش ویکور برای رتبهبندی
مرحله اول ،تشکیل ماتریس تصمیمگیری :در این مرحله ،نتایج مناطق بررسیشهده بها شهاخصههای اقتصهادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی مقایسه میشوند (جدول )12
جدول :12 -مقادیر کمیشده ماتریس تصمیمگیری
شاخصها

اقتصادی

اجتماعی

فرهنگی

سیاسی

منطقه 1

2/45

2/14

2/13

2/10

منطقه 2

2/62

2/36

2/48

2/42

منطقه 3

2/41

2/17

2/17

2/23

منطقه 4

2/27

2/15

2/15

2/01

مناطق

مرحله دوم ،محاسبه مقادیر نرمالشده :در این مرحله ،مقادیر حاصل نرمال میشوند و تجزیه و تحلیل در مرحله
دوم ادامه مییابد (جدول )13
جدول :13 -مقادیر نرمالشده
شاخصها

اقتصادی

اجتماعی

فرهنگی

سیاسی

منطقه 1

0/50

0/49

0/47

0/47

منطقه 2

0/53

0/54

0/55

0/55

منطقه 3

0/49

0/50

0/49

0/50

منطقه 4

0/46

0/46

0/48

0/44

مناطق

مرحله سوم ،تعیین بهترین و بدترین مقدار برای همه توابع معیار :در این مرحله بهترین و بدترین نتهایج مقایسهه
قرار میشوند (جدول .)14

ارزیابی شاخصهای شهر ابکترونی

در راستای توسعه پایدار شهری از دیدگاه مدیران شهری 15 /

جدول :14 -تعیین بهترین و بدترین مقدار برای همه توابع معیار
شاخصها

اقتصادی

اجتماعی

فرهنگی

سیاسی

∗𝑓i

0/53

0/54

0/55

0/55

𝑓𝑖−

0/46

0/46

0/47

0/44

مرحله چهارم ،تعیین وزندهی بهوسیله آنتروپی :در این مرحله با استفاده از رابطهه آنتروپهی ،اعهداد شهاخصهها
وزندهی میشوند (جدول .)15
جدول :15 -وزندهی بهوسیله آنتروپی
شاخصها

اقتصادی

اجتماعی

فرهنگی

سیاسی

Wy

0/24

0/27

0/25

0/22

مرحله پنجم :محاسبه مقادیر فاصله گزینهها با راهحل ایدهآل و تعیین شاخص مطلوبیت ) ،(Sمقدار تثسف ) (Rو
رتبهبندی گزینهها بر اساس مقادیر )(Q
جدول :16 -تعیین شاخص مطلوبیت ) ،(Sمقدار تأسف ) (Rو رتبهبندی گزینهها بر اساس مقادیر )(Q
مناطق

S

R

Q

رتبه

منطقه1

0/73

0/25

0/42

2

منطقه2

0/98

0/27

0

1

منطقه3

0/58

0/18

1

4

منطقه4

0/94

0/27

0/5

3

جدول ( )16روش استفادهشده در مناطق شهری کرمان بر اساس میزان دستیابی به شاخصهای شهر ابکترونیه
در راستای توسعه پایدار شهری و میزان امتیاز هر منطقه را بین صفر تا یه

نشهان مهیدههد و اعهداد صهفر و یه

بهترتیب نشاندهنده بیشترین و کمترین سطح هستند .نتایج نشان میدهند که از نظر شاخصهای شههر ابکترونیه ،
منطقه  3پایینترین منطقه و منطقههای  2و  1باالترین مناطق شهر کرمان هستند.
نتیجهگیری
زندگی شهری و پیچیدهتر شدن مسائل درونشهری باعث به وجود آمدن مشکالت بسهیاری ازجملهه مشهکالت
زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی در شهرها و میان شهروندان و مدیران شهری شده و فناوری اطالعات و توسعه
ارتباطات بسیاری از این مشکالت و مسائل شهری را حل کرده است؛ از ایهن رو ،در بررسهی شههر پایهدار و شههر
ابکترونی

در مییابیم که ایجاد شهر ابکترونی

در توسهعه پایهدار ضهروری و ضهامن بخهش وسهیعی از پایهداری

شهرهاست .باتوجه به این مبحث مهم ،ارزیابی شهر ابکترونی

در راستای توسعه پایدار شهری اهمیت ویژهای دارد.
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نتایج حاصل از مطابعات میدانی و اسنادی در ارزیابی شاخصهای شهر ابکترونی

از نظر مدیران شهری شهر کرمان

عبارتند از:
نتایج حاصل از آزمون تی ت نمونهای برای ارزیابی شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگهی و سیاسهی شههر
ابکترونی

در راستای توسعه پایدار شهری بر اساس جامعه نمونه نشان داد که شههر کرمهان وضهعیت نهامناسهب و

نامطلوبی از بحا شاخصهای یادشده برای شهر ابکترونی
ارزیابی شاخصهای شهر ابکترونی

دارد .بهرای رتبههبنهدی منهاطق شههر کرمهان از بحها

در راستای توسعه پایهدار شههری از دیهدگاه مهدیران شههری از روش ویکهور

استفاده شد و نتایج نشان دادند منطقه  2رتبه اول و منطقه  1رتبه دوم را دارد و ضهعیفتهرین منهاطق شههر کرمهان،
منطقه  4با امتیاز  0/5و پس از آن منطقه  3با امتیاز  1هستند .بر اساس یافتههههای پهژوهش کهه عملکهرد و کهاربرد
ضعیف شاخصهای شهر ابکترونی
قوی برای ایجاد شهر ابکترونی

در شهر کرمان را نشان میدهند ،مدیران و مسئوالن شهری باید عملکرد بسهیار

داشته باشند زیرا شهر ابکترونی

در صهورت تحقهق یهافتن بهر عوامهل اجتمهاعی،

اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،زیستمحیطی و کاببدی تثییر میگذارد ،به این معنا که استفاده از  ICTبه توسعه پایهدار
شهر منجر میشود .از آنجا که شهر کرمان مرکز استان و بزرگترین شههر منطقهه جنهوبشهرقی کشهور اسهت و در
سالهای اخیر ،جمعیت بسیاری در آن ساکن هستند ،با مسهائل و مشهکالت بسهیاری روبههروسهت و تحقهق شههر
ابکترونی

در شهر کرمان کاربرد ارزشمندی برای رفاه شهروندان و مدیریت دارد.

پیشنهادها
 -عرضه خدمات ابکترونی

به شهروندان بهویژه در منطقههای  4و  3که ضعیفترین مناطق شهر کرمان از نظهر

خدمات ابکترونی  ،هستند؛
 اختصاص دادن بودجه کافی در زمینه توسعه  ICTبرای تقویت زیرساخت ارتباطات از راه دور؛ توبید ،توزیع و استفاده از اطالعات دیجیتابی در واحدهای دوبتی و خصوصی منطقه های  3و  4بهرای ارتقهایشهر ابکترونی ؛
در شهر کرمان؛

 -آموزش سواد مجازی به شهروندان و در نظر گرفتن تسهیالت برای شهروندان ابکترونی

 -بکارگیری مدیریت تخصصی ،هماهنت و یکپارچه شهری برای تصمیم گیری درباره ایجاد شههر ابکترونیه

و

نظارت دقیق بر همه فعابیتها و امکانات برای خدماترسانی بهتر در مناطق کمتر توسعهیافته شهر کرمان؛
 -ایجاد تعامل اطالعاتی بین شهروندان و دستگاههای دوبتی و خصوصی شهر ابکترونی

کرمان؛

 ایجاد سیستمهای عمومی یکپارچه در سطح ادارهها ،سازمانها ،شهرکتهها ،اصهناف و  ...در منهاطق  4 ،3و 1شهر ابکترونی

کرمان؛

 ارتقای کیفیت خدمات ،نیروی انسانی و آموزش در مناطق کمتر توسعهبافته شهر کرمان؛ -ایجاد و توسعه زیر ساختار اطالعات ابکترونی

با ظرفیت زیاد در شهرداریها بهویژه در شهرداری مرکزی؛

 توسعه دسترسی به رایانه و اینترنت در مراکز آموزشی ،مؤسسهها ،ادارهها و توسهعه تجهارت در چههار منطقههشهر کرمان؛

ارزیابی شاخصهای شهر ابکترونی

در راستای توسعه پایدار شهری از دیدگاه مدیران شهری 17 /
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