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  جهان کشورهایدر ی اطالعات و ارتباطاتر فناویتحلیل فضای
  

  استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان: دکتر علی زنگی آبادی
  دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری:  رحمان علی حسینی

  
  

  : چکیده
     فناوری اطالعات و ارتباطات، تکنولوژی هزاره 

ه باعث کم کردن زمان انجام محاسبات، جدید می باشد ک
دقیق تر شدن پردازش داده ها، تبادل اطالعات و آسان و 

در حال حاضر . کم هزینه کردن داد و ستد شده است
ارتباطات را زیر بنای توسعه می دانند و مفاهیم و نوع 
. ارتباطات با دوره های قبل، تفاوت عمیقی پیدا کرده است

از حالت فیزیکی و مراجعه مستقیم در این عصر، ارتباطات 
و چهره به چهره، به صورت دیجیتالی، تغییر یافته است و 

در حال منسوخ  جریانات و تعامالت به صورت گذشته
شدن است و تبادل اطالعات به صورت گسترده تر و سریع 

  .تر در آمده است
منابع از و روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است

و اینترنت برای جمع آوری اطالعات ی   اسناد،کتابخانه ای
، مورد تجزیه و تحلیل قرار SPSSاستفاده شده و در محیط 

     برای مطالعه از میان شاخصهای توسعه. گرفته است
 چند مورد را انتخاب نموده و ،فناوری اطالعات و ارتباطات

استفاده (بر دو مورد ازمعیارهای اصلی ارزیابی فناوری
تأکید شده )  دارندگان کامپیوتر شخصیکنندگان اینترنت و

  .است
  نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که شاخص 
های سواد، امید به زندگی و درآمد سرانه که از میان 
شاخص های گوناگون برای نمونه انتخاب شده اند در میزان 
استفاده از اینترنت  در کشورها تأثیر مستقیم دارند ولی در 

مپیوتر شخصی، از بین این عوامل فقط میزان دارندگان کا

همچنین هر چه میزان . عامل درآمد سرانه تأثیر مستقیم دارد
اشتغال خدمات در کشوری باال باشد میزان استفاده از 

کشور ما در حال حرکت به سمت .اینترنت نیز باال می رود
توسعه می باشد و از مسایل اساسی در توسعه، گسترش 

ا توجه به مطالب ذکر شده لذا ب. بخش خدمات است
ضروری می نماید که برای زیرساختها و نیازها حرکت به 
سمت توسعه فناوری اطالعات و از جمله آن، اینترنت و 
کامپیوتر در کشور برنامه ریزی و تفکر اساسی صورت 

  .بگیرد
فناوری اطالعات وارتباطات، : واژگان کلیدی

   ICT ،شهرهای ایران
 

  :مقدمه -1
روزافزون جمعیت شهری، زندگی را در      رشد 

جوامع شهری تحت الشعاع قرار داده است و سبب به وجود 
آمدن مشکالت عدیده ای در زندگی شهروندان شده است 
که بعضاً در روح و روان و سالمت افراد تأثیر به سزایی 

مشکالتی مانند آلودگی هوا، که متأثر از . گذاشته است
ای غیر ضروری درون ترافیک شهری و رفت و آمده

شهری است یا ناهماهنگی هایی که در انجام امور 
شهروندان در شهرها توسط متولیان امور شهری صورت می 
پذیرد و یا این که سازمان ها و نهادها هزینه های هنگفتی 
در جهت خنثی نمودن برنامه ها و سیاست های کالن 
یکدیگر می نمایند و یا تداخل وظایف و عدم تعادل 
سازمان ها و نهادهای متولی از جمله مشکالتی است که 
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تقویت مدیریت و نهایتاً میل به سوی مدیریت واحد شهری 
روند مسایل جهان . را اجتناب ناپذیر و الزامی نموده است

حاکی از آن است که فناوری اطالعات و ارتباطات نقشی 
بنیادین و زیربنایی را در توسعه، پیشرفت و ارتقای کیفیت 

 با ورود .زندگی مردم در جوامع امروز و آینده ایفا می کند
فناوری اطالعات و ارتباطات طبعاً شهرداری ها به عنوان 
بزرگترین متولیان شهر از این برنامه ریزی شهری جدا 

 محیطی و کاهش سطح -با بروز ضایعات زیست . نیستند 
عمومی زندگی مردم به ویژه در جوامع شهری طی یکی دو 

 گذشته، رهیافت توسعۀ پایدار به عنوان موضوع روز                                                             دهۀ
 آخر قرن بیستم از سوی سازمان ملل مطرح شد و به ۀده

عنوان دستور کار قرن بیست و یکم در سطوح بین المللی و 
ی در این میان نقش شهر و نواح. منطقه ای تعیین گردید

شهری به طور مستقیم و شهرسازی و ساخت فیزیکی آن به 
طور غیر مستقیم و سهم آن در ناپایداری موجود، به سرعت 
توجه جدی محافل علمی را به خود جلب کرده است و 
نکتۀ قابل توجه این که شهرها باید به عنوان نقاط و کانون 
 ۀهای اصلی برای حل مشکالت جهانی و رسیدن به توسع

با توجه به این جهش به .  شهری مد نظر قرار گیرندپایدار
وجود آمده در سرعت و گستردگی اطالعات و ارتباطات و 
همچنین کاهش هزینه های آن، برای همه جوامع ضروری 

در کشور ما نیز . می نماید که خود را با دنیا هماهنگ نمایند
با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی در سطح داخلی و 

ه این مقوله باید به طور جدی تری پرداخته شود و جهانی، ب
شهرهای ما خود را با شرایط جهانی تطبیق داده و از مزیت 

  .های این فناوری نوین استفاده شایانی بنمایند

  : فرضیه های پژوهش-2
بین شاخص های سواد، امید به زندگی و درآمد  -1

 سرانه ناخالص ملی با تعداد استفاده کنندگان اینترنت در
 .کشورها، رابطه وجود  دارد

بین شاخص های سواد، امید به زندگی و درآمد  -2
سرانه ناخالص ملی با تعداد دارندگان کامپیوتر شخصی در 

 .کشورها، رابطه وجود دارد

بین اشتغال گروه خدمات در کشورها و تعداد  -3
  .استفاده کنندگان اینترنت رابطه مستقیم برقرار است

کار رفته در حوزه فناوری تعاریف و مفاهیم به  -3
  :اطالعات و ارتباطات

 ۀ مجموعـ  اتفناوری اطالع  :فناوری اطالعات   -1 -3
ابزارها، ماشین ها، دانش فنی، روشها و مهارت های اسـتفاده      

دادوسـتد، پـردازش، انباشـت، بازیافـت،         از آنها برای تولید،   
ــا    ــرین ت جابجــایی، انتقــال و مــصرف اطالعــات، از ســاده ت

 تــرین تـا پیــشرفته تــرین مراحــل  ابتــدایین و از پیچیـده تــری 
با این تعریف تمـامی سـخت افزارهـا ماننـد           . اطالعاتی است 

ــاطی     ــای ارتب ــین ابزاره ــانبی آن و همچن ــوازم ج ــه و ل رایان
دوربرد، شبکه های اطالع رسانی اینترنـت و نیـز بـسیاری از             
نرم افزارهای دیگر که برای ذخیره، پردازش، آماده سـازی،          

در ایـن رده    . بی و مصرف اطالعات به کار مـی رونـد         بازاریا
 1380الودن کنت سی و الودن جـین پـی،        ( قرار می گیرند    

:14 .(  

فناوری اطالعات و ارتباطات، به هر دو فناوری  
فناوری . اطالعات و سیستم های  رایانه اطالق می شود 

اطالعات شامل هرگونه تجهیزات و سیستم های اتصال 
این تجهیزات که شامل هر یک ) های فرعی سیستم (داخلی 

از اشکال فناوری استفاده شده در ایجاد، ذخیره ، ساماندهی 
، مدیریت ، جابجایی ، نمایش ، تعویض ، تبادل ، انتقال یا 

. دریافت اطالعات، به هر شکل ممکن آن می شود 
داده های : اطالعات ممکن است به اشکال مختلف از جمله 

 همراه با صدا ، تصاویر ثابت و متحرک ، تجاری ، مکالمات
 1383مظلومی ،(نمایش های چند رسانه ای و غیره باشد 

صرف نظر از تعاریف متعددی که از فناوری  ). 15:
اطالعات شده، دسترسی سریع به اطالعات و انجام امور 
بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافیایی و محدودیت های 

از دیگر . ن فناوری می باشدزمانی محوری ترین دستاورد ای
ویژگی های فناوری های اطالعاتی می توان به موارد زیر 

دوطرفه بودن فرایند ( 1تعاملی بودن فناوری: اشاره نمود
 ارتباط ،)گرایش به ارتباطات فردی ( 2 جمع زدایی،)ارتباط

                                                 
1- Interactivity  
2- Declassification 
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 ، 2 استفاده از ظرفیت بیشتر، 1ناهمزمان ،تمرکز زدایی
  ).15:1383ی، صنایع   (3انعطاف پذیری

  :فناوری اطالعات شاخصهای -2 -3
تعداد کاربران کامپیوتر و اینترنت در  -2-1 -3

  .یک جامعه و ضریب آن
میزان دسترسی به تلفن های ثابت و همراه در  -3-2
  ).28: 1385 ,سلطانی(جامعه

  :ICTزیرساخت های -3 -3
  وجود بانکهای جامع اطالعاتی -1 -3 -3
فناوری ارتباط ,  مخابراتی خدماتۀتوسع -2 -3 -3

, امواج میکروویو, از راه دور و امکانات ماهواره ای
توسعه انواع شبکه به صورت پیوسته و , کابلهای نوری

 .تلفن ثابت و خدمات بی سیم, گسترده

فرهنگ و دانش های نوین , سواد -3 -3 -3
 .اطالعاتی و کامپیوتر در جامعه

انها و دسترسی آسان و ارزان سازم -4 -3 -3
 .شهروندان به تجهیزات کامپیوتری و خدمات شبکه

سیاستهای ملی ارتباطی و اطالعاتی و نیز سیاست 
  ).27: 1385 ,سلطانی(گذاری های خرد در قالب آن 

 ۀ اجتماعی جامع و زیر ساخت های فنی-4 -3
 ، عوامل  اطالعاتیۀمحققان برای استقرار جامع: اطالعاتی 

  که مهم ترین آنها به شرح زیربسیاری را بیان می کنند 
  : است 

زیر :  زیر ساخت های ارتباط از راه دور-4-1 -3
ساخت ارتباطی، بیان کنندۀ شبکه هایی است که به طور 
فیزیکی انتقال و ارتباط را تأمین می کنند و بیشتر ناظر به 

جامعۀ . وجه سخت افزاری تحقق جامعۀ اطالعاتی است 
 آسفالت و جامعۀ صنعتی با کشاورزی با راه های شوسه و

لوله کشی های نفت و گاز شناخته می شدند ؛لکن باید 
جامعۀ اطالعاتی را با زیر ساخت های فیبر نوری و مخابراتی 

  .معرفی کرد 
بیشتر  : زیر ساخت های مرتبط با دانش-4-2 -3

ناظر به اندیشه خالق و خبرگی متخصصان ، اندیشمندان و 
                                                 
3- Decentralization 
4- Higher capacity 
5- Flexibility 

،پردازش و فرآورش دانش را به فناورانی است که بازیابی
  .عهده دارند 

 زیر ساخت های فناوری رابط -4-3 -3
بیشتر ناظر به محیط حقوقی و پیمان های : اطالعات

مناسبی است که نحوۀ ارتباط و همزیستی داده های مختلف 
فتحیان و مهدوی (و کاربری آنها را مهیا می سازد

   ).85 :1385 نور،
ا ورود به عصر ب:   سواد اطالعاتی-5 -3

اطالعات و تشکیل جوامع اطالعاتی، وجود مهارت های 
الزم برای جستجو ، استخراج و استفاده از اطالعات، امری 
. ضروری برای شهروندان جامعه محسوب می گردد 
. اینگونه مهارت ها در واژه سواد اطالعاتی جمع می گردد 
 در واژه سواد اطالعاتی برای اولین بار توسط زورکوسکی

  .  مطرح گردید1974سال 
واژه های دیگری نیز در کنار سواد اطالعاتی 
همچون سواد کامپیوتری ، سواد کتابخانه ای ، سواد رسانه 
ای ، سواد شبکه ای ، سواد دیجیتالی نیز مطرح گردیده 

  .(Bawden,David, 2001: 57)اند
تعاریف مختلفی از سواد اطالعاتی ارائه شده است 

  : نها ذیالً آمده است که برخی از آ
سواد اطالعاتی، انتخاب رفتار اطالعاتی مناسب برای 
دستیابی به اطالعات مورد نیاز از طریق هر روش یا رسانه 
ممکن است که با آگاهی الزم در مورد اهمیت استفاده 
 .خردمندانه و صحیح اطالعات در جامعه همراه می باشد

تفاده از اطالعات، سواد اطالعاتی ،توانایی تشخیص زمان اس
مکانیابی ، ارزیابی ، استفاده موثر از اطالعات و انتقال 

 ) (اطالعات با حالت های مختلف می باشد 
Wisconsin, 1993: 5.   

دولت الکترونیک،  : دولت الکترونیک-6 -3
عبارت است از اینکه دولت های متعارف با تجهیز خود به 

 طریق اینترنت ، فناوری نوین اطالعات، خدمات خود را از
شمس ( ، به شهروندان ارائه بدهند...فاکس ، تلفن و 

،1385:21.(  
به عبارت دیگر ،به کارگیری فناوری های اطالعات 
ه و ارتباطات در ارائه خدمات اجتماعی ، اداری و اقتصادی ب
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خصوص در بخش دولتی ، برای باال بردن بهره وری و نیز 
شهروندان در کسب و بهبود خدمات و ارائه اطالعات به 

در واقع دولت . کارها را دولت الکترونیک گویند 
الکترونیک به عنوان بستر و فرآیند مدیریت بدون کاغذ در 
حکومت مطرح است و در نهایت بسیاری از ارتباطات بین 

، از طریق کانال های چند رسانه )با هم و با مردم (اداره ها 
  ).19 :1383مظلومی، (ای صورت می گیرد

  دولت الکترونیک یک دولت کوچکتر، پاسخگو و 
بدون دیوار و دارای سازمان مجازی است که خدمات 

نگام و شبانه روزی به مشتریان ارائه  هصورت بهه دولتی را ب
می دهد و موجب مشارکت هر چه بیشتر آنها در فعالیت 

 :Roy, 2001). سیاسی می شود -های مختلف اجتماعی 
2)  

فعالیت های  :ای دولت الکترونیک  فعالیت ه-7 -3
دولت الکترونیک ،عبارت است از اعمالی که به طور کلی 
تمام فعالیت های مرتبط با استفاده از فناوری های اطالعات 

بنابراین این .  توسط دولت را پوشش می دهنداتو ارتباط
سسات در ارتباط با ؤفعالیت ها شامل فعالیت های م

 و دیگر سازمان های دولتی شهروندان، شرکت های تجاری
به عالوه فعالیت های مرتبط با فرآیندها ، ساختارها و 

 ).14 :1383مظلومی، (رفتارهای مدیریت داخلی می شوند 

تجارت الکترونیک ،  :  تجارت الکترونیک-8 -3
خرید و فروش کاالها ، خدمات و اطالعات با استفاده از 

ستر می شبکه های کامپیوتری از جمله تار جهان گ
  ).urban, et al , 2002: 6(دباش

سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی اروپا، 
 انجام ":تجارت الکترونیک را چنین تعریف کرده است 

تجارت از طریق تار جهان گستر، خواه کاالها و خدماتی 
که قابلیت ارائه و تحویل از طریق تار جهان گستر را دارند 

  . Coppel , 2002: 21)( "و خواه آنهایی که ندارند
وینستون و کاالکاتا ، تجارت الکترونیک را از چهار 

 :منظر زیر تعریف می کنند

تجـارت الکترونیـک،    :  دیدگاه ارتبـاطی      -1 -8 -3
 خدمات یا پرداخـت هـا      ، اطالعات ، محصوالت   ۀه دهند یارا

 ۀاز طریق خطوط تلفن ، شبکه های رایانه ای و یـا هـر وسـیل            
  .  می باشد دیگر الکترونیکی

تجــــارت : دیــــدگاه فرآینــــد تجــــاری  -2 -8 -3
الکترونیـــک ،کـــاربردی از فنـــاوری در خودکـــار کـــردن 

 . معامالت تجاری و جریان های کاری است 

تجــارت الکترونیــک، : دیــدگاه خــدماتی  -3 -8 -2
ابزاری است که عالیق و خواسته های شرکت ها ، مـشتریان          

اره مــی کنــد ، هزینــه و مــدیریت را مخاطــب قــرار داده و اد
های خدمات را کاسته ، کیفیت کاالهـا را بهبـود بخـشیده و      

 . سرعت تحویل کاال را افزایش می دهد 

ــته   -4 -8 -3 ــدگاه پیوس ــک،  : دی ــارت الکترونی تج
ظرفیتی برای خرید و فروش محصوالت و اطالعات و همین 
طور سایر خدمات پیوسته بر تار جهان گـستر را فـراهم مـی              

 ). 17: 1382یری یار ، نص(سازد

شهر الکترونیک شهری  : شهر الکترونیک-9 -3
است که دسترسی الکترونیکی شهروندان به کلیه ادارات و 
اطالعات مختلف مورد نیاز به صورت شبانه ورزی، هفت 
روز هفته، به شیوه ای با ثبات، قابل اطمینان و امن و محرمانه 

فت در شهر به عبارت دیگر می توان گ. انجام پذیرد
الکترونیک تمام خدمات مورد نیاز ساکنان از طریق شبکه 

مین شود با توجه به این تعریف که شهر أهای کامپیوتری ت
الکترونیک یک مفهوم نسبی است به این معنی که هر چه 
. تعداد بیشتری از خدمات به صورت کامپیوتری ارایه شود

ونیک شهر الکتر. شهر الکترونیک بیشتر محقق شده است
در واقع بستری است که مدیران شهری برای ارایه خدمات 
و شهروندان مورد استفاده قرار دادن خدمات شهری از آن 

به این ترتیب دیگر نیازی به حرکت . بهره مند می شوند
فیزیکی شهروندان برای دسترسی به خدمات و نهادهای 

با توجه به مفهوم شهر الکترونیک مفهوم . خصوصی نیست
شهروند . ند الکترونیک نیز سخن به میان می آیدشهرو

الکترونیک نیز فردی که با فناوری اطالعات آشنایی داشته 
و بتواند از خدمات الکترونیکی شهر الکترونیک نیز استفاده 

  ).1385جاللی، (نماید 
 ایجاد شهر با:  مزایای شهرهای الکترونیک-1 -9 -3

 شهر الکترونیک که نماد آن از طریق وب سایت
الکترونیک به مردم معرفی می شود از بسیاری رفت و 

  :در نتیجه. آمدهای غیر ضروری جلوگیری می شود
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شهر از ترافیک کمتر و هوای پاکیزه  -1 -1 -9 -3
تری برخوردار است و نیز هزینه های زیاد مصرف بنزین 
کاهش یافته و منافع اقتصادی زیاد ی برای شهروندان به 

  .وجود می آید
 خدمات با کیفیت بیشتری به مردم -2 -1 -9 -3

به عنوان مثال شهروندان برای خرید از این . ارائه می شود
شهر حق انتخاب بیشتر و تنوع زیادتری در انتخاب با هزینه 

  .مناسب تری می گردد
 شهر الکترونیک میزان اشتغال را -3 -1 -9 -3

روند و  از بین بالبته بعضی شغل ها ظاهراً. افزایش می دهد
دیگر به کار نیایند ولی خدمات کاربرانی که کاال را منتقل 
می نمایند با افرادی که خدمات کامپیوتری برای فروشگاه 

  . ها می نویسند زیاد می شود
 شهر الکترونیک می تواند خود را در -4 -1 -9 -3

سطح جهان معرفی کند و با ارائه پتانسیل های مختلف شهر 
یگر سرمایه گذاران بیشتری را جلب به دنیا و شهرهای د

  .کرده و در نتیجه اقتصاد خود را بهبود بخشد
 آموزش شهروندی در یک شهر -5 -1 -9 -3

  .الکترونیک بسیار راحت و کم هزینه است
 در شهر الکترونیک از بسیاری تبعیض -6 -1 -9 -3

چرا که در این شهر تمام مناقصه ها . ها جلوگیری می شود
ایی که از طریق بخش خصوصی انجام می و داد و ستده

شود به اطالع شهروندان می رسد در نتیجه فقط عده خاصی 
  .نیستند که با مطلع شدن بتوانند خدمات خاصی را بگیرند

 شفاف سازی یکی از موارد جدی در -7 -1 -9 -3
شهر الکترونیک است به طوری که با پیگیری یک کار یا 

و اگر فردی در   می گرددیک تقاضا به راحتی امکان پذیر
اداره ای در انجام کار مربوطه قصور و یاکوتاهی کند 

 ).com.ict.www(مشخص می شود 

از آن جا :  مفهوم شهرداری الکترونیکی-2 -9 -3
که شهرداری ها قسمت عمده ای از فعالیت سازمان ها را در 

ر هر نوع برنامه ریزی و تصمیم شهرها عهده دار هستند و د
گیری مدیریت شهری سهم عمده ای را دارا هستند، 
شهرداری الکترونیکی می تواند کانون راه رسیدن به شهر 

شهرداری الکترونیکی سازمانی است که . الکترونیکی باشد

 ۀبا بهره گیری از فناوری اطالعات خدمات خود را در حوز
ابل دسترس و امن به صورت سریع، قه وظایف شهرداری ب

  . شهروندان ارائه می کند
  :  استراتژی شهر الکترونیکی-3 -9 -3
ورد توانایی مالی شهر و ایجاد آارزیابی و بر -1

  قابلیت جذب این سرمایه 
 استفاده حداکثر از منابع محلی در دسترس -2

افزایش قابلیت های نیروی انسانی در برنامه ریزی  -3
 و مدیریت پروژه ها

 مقدمات الزم برای مدیریت و اجرای پروژه ۀ تهی-4
 ها توسط بخش خصوصی 

  پشتیبانی  -5
  نقاط قوت و ضعف شهرداری -9-4 -3

  : الکترونیکی
  :نقاط ضعف

 مشکالت -2 افزایش سطح انتظارات مردم -1 
   وابستگی امور شهر به فن آوری الکترونیکی -3امنیتی 

  :نقاط قوت
 امکان جهانی -2 ایجاد فرصت های اشتغال -1 

 توزیع -4کیفیت زندگی مناسب برای مردم ء ارتقا-3شدن 
 دایر بودن شهرداری به -5مناسب و یکسان خدمات شهری 

   . و در همه جا ساعته24صورت 
 اثرات شهرداری الکترونیکی در زمینه های  -5 -9

   :اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
 ۀات با هزین خدمیۀارا: اثرات اقتصادی -1 -5 -9 

 برای سرمایه گذاری هبسیار کمتر به شهروندان، ایجاد زمین
داخلی و خارجی، امکان گسترش استفاده از کارت های 

   .اعتباری
 خدمات روی یۀارا:  اثرات اجتماعی-2 -5 -9 -3

خط به شهروندان در هرجا، هر وقت وبه هر شخص ، 
دسترس آسان تر به خدمات دولتی و بخش خصوصی، 

 زمان انجام امور اداری برای شهروندان، کاهش کاهش
فساد اداری در کارکنان دولت به علت شفاف بودن امور، 

  ۀمد در میان شهروندان، ایجاد زمینرآامکان توزیع عادالنه د
استفاده از نظرات شهروندان در مدیریت شهر، کاهش 
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مشکالت محیط زیست و کاهش آلودگی به علت کم شدن 
پایدار شهری، افزایش اشتغال، ایجاد زمینه مدیریت  ،اتردده

  .برای واگذاری اجرای امور به مردم
شفاف سازی امور و :  اثرات فرهنگی-3 -5 -9 -3

فرایندها، اطالع رسانی به موقع و سریع به مردم، آموزش 
مجازی شهروندان در موضوعات عمومی و اقتصادی در 

انه های همه جا و در هر زمان دلخواه، امکان انتشار رس
الکترونیکی به شهروندان، استفاده از کتابخانه های 
الکترونیکی سایر نقاط کشور و جهان، انتشار اخبار و 

  اطالعات به طور سریع، افزایش دانش عمومی مردم 
معرفی در سطح جهان : اثرات سیاسی  -4- 5 -9 -3

و امکان ارتباطات بیشتر بین المللی، افزایش رضایت عمومی 
.  

 مزایای کلی شهرداری - 6 -5 -3-9
 ۀشهرداری الکترونیکی مزایای بسیاری در زمین :الکترونیکی

 شهردار ،  ارتباط شهردار با شهروندان، شهروندان باۀنحو
شهروندان با شهروندان، شهروندان و شهردار با تجار، تجار 

  . با شهروندان و شهردار بر عهده دارد
  :سایر مزایای آن عبارتند از

م آوردن خدمات اینترنتی باکیفیت و سرعت  فراه-1
وردن زیر ساختاری مناسب آبه وجود : باال برای شهروندان

 جهانی یکی از مزایایی ۀجهت اتصال به اینترنت و شبک
  .است که توسط شهرداری الکترونیکی به دست می آید

با تسهیل فعالیت :  بهبود کیفیت زندگی مردم-2 
ادی شهر که نتیجه بهبود های شهری و بهبود اوضاع اقتص

امور در سطح شهر می باشد و همچنین افزایش آگاهی 
طور ه یند شهری و همچنین امکانات شهر، بآمردم از فر

  .خودکار کیفیت زندگی مردم رو به بهبود خواهد گذاشت
 یک مرحله ای کردن ارائه خدمات به -3 

با تعریف مناسب ارتباطات شهری توسط : شهروندان
طالعات و همچنین الکترونیکی کردن آنها، وری اآخبر

دیگر نیاز به مراجعه های پی در پی به ادارات و سازمان 
های مختلف جهت انجام کارها وجود نخواهد داشت، بلکه 

یند الزم برای انجام یک کار در شهر به یک آتمام فر
  . فعالیت تقلیل خواهد یافت

 با  ارتباط بهتر سازمان ها به صورت الکترونیکی-4
یکدیگر و تسهیل امر مکاتبات از طریق اینترنت توسط زیر 
ساخت های ایجاد شده توسط شهرداری الکترونیکی بهبود 

  . بخشیده خواهد شد
برقراری :  ساعته به خدمات شهری24 دسترسی -5

ارتباط مداوم شهروندان و تجار با شهرداری و بالعکس، 
ریان تر در جعشهردار و مسئوالن شهر را هر چه سری

مشکالت و نواقص موجود در سطح شهر قرار خواهد داد 
  .بنابراین مشکالت شهر سریعتر انجام خواهد شد

ایجاد :  افزایش مشکالت مردم در اداره شهر-6 
حس مشارکت، در نتیجه حق اظهار نظر در مورد شهر و 
همچنین ارتباط مستقیم با شهردار باعث می شود که 

هر و جامعه ای که در آن شهروندان خود را در قبال ش
ول بدانند و در نتیجه تمام سعی خود یزندگی می کنند مس

  . بهتر به کار بیندازندۀرادر جهت برقراری یک جامع
 کاهش آلودگی هوا با کاهش ترافیک شهری با -7 

 :توجه به کاربرد اینترنت در فعالیت های شهری شهروندان
ش استفاده از کاهش ترافیک به وجود آمده در نتیجه افزای
 کاهش آلودگی اینترنت در انجام فعالیت های شهری مسلماً

ایجاد شده توسط اتومبیل ها در سطح شهر را در بر خواهد 
  .داشت

مسلما با افزایش :  صرفه جویی در وقت و انرژی -8
استفاده از اینترنت در انجام الکترونیکی کارها دو عامل 

  . خواهد یافتمصرف وقت و انرژی تا حد زیادی تقلیل
 جلوگیری از سرمایه گذاری بیشتر بر روی روش -9

زیرساخت های ایجاد شده توسط : های قدیمی اداره شهر
شهر و شهرداری الکترونیکی باعث می شود که سرمایه 
گذاری های آتی شهر بر مبنای زیر ساختارهای نوین 

از سرمایه گذاری بیشتر بر روی روش های  صورت گیرد و
  .داری شودقدیمی خود

افزایش نظم در فعالیت های شهر : افزایش نظم -10 
  .با تعریف دقیق تر فعالیت های شهر

 کاهش ارتباطات برون سازمانی در اعمال نظر -11 
  .بر پرونده ها
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 در گذشته نیروی کار به دنبال خدمات شهری -12
در سطح شهرها به حرکت در می آمد اما امروزه با 

اطالعات و ارتباطات در اختیار تسهیالتی که فن آوری 
 خدمات شهری  اطالعات مربوط بهجامعه قرار می دهد، این

شهرداری الکترونیک، (که بین مردم جابجا می شود است
1382:28( .  
امروزه فناوری :  آمادگی الکترونیک-10 -2

اطالعات به عنوان محور تشکیل جوامع اطالعاتی، مورد 
رفته است؛ به گونه ای توجه اکثر کشورهای جهان قرار گ

. که از جایگاه خاصی در برنامه توسعه آنها برخوردار است 
مطالعه چگونگی به کار گیری این فناوری در کلیه زمینه 
های اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع ، حائز 

در این راستا ارزیابی آمادگی الکترونیکی . اهمیت است 
اده مؤثر از این فناوری، جوامع و سازمان ها، برای استف

مقدمه برنامه ریزی بهینه به منظور نیل به اهداف آن سازمان 
منظور از آمادگی الکترونیکی ، توانایی پذیرش ، . است 

استفاده و به کارگیری فناوری اطالعات و کاربردهای 
عوامل متعددی بر . مرتبط با آن در جوامع می باشد 
ات و سطح آمادگی چگونگی استفاده از فناوری اطالع

الکترونیکی جوامع ،تأثیر گذار است که ضروری است به 
  . دقت مورد توجه قرار گیرند

 
)

rea/docs/apec/gov.ecommerce.www://http
2005 .5.diness .(  

انشگاه طبق تعریف مرکز توسعه بین المللی در د
هاروارد، یک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی ، مجهز به 
زیر ساخت های فیزیکی ضروری فناوری اطالعات و 
ارتباطات، مانند شبکه مخابراتی با پهنای باند وسیع 

فناوری . ،دسترسی مطمئن و قیمت مناسب می باشد 
اطالعات و ارتباطات در جوانب مختلف چنین جامعه ای، 

ست ، در چنین جامعه ای، روش های در آمیخته ا
الکترونیکی در تجارت به کارگیری شده و دارای بازار 
فناوری اطالعات و ارتباطات مناسبی است ، در زمینه های 
اجتماعی و فرهنگی ، دارای محتویات بومی و غنی و 
سازمانی بر خط است ، فناوری اطالعات وارتباطات در 

ر مدارس تدریس می زندگی روزمره به کار می رود و د
شود، در بخش های دولتی ، خدمات دولت الکترونیکی به 

همچنین دارای صنعت رقابتی در عرصه . کارگیری می شود
مخابرات ، قوانین مستقل ، امکان دسترسی جهانی و بهره 
 برداری از تجارت و سرمایه گذاری خارجی است

.)http://www.itna.ir/archives/article.(  
مؤلفه :  مؤلفه های آمادگی الکترونیک-1 -10 -3

های متعددی وجود دارند که روی هم رفته ،منجر به 
در این میان،  . آمادگی الکترونیکی یک جامعه می گردد

چهار مؤلفه عمده در آمادگی الکترونیکی یک شهر نقش 
به این مؤلفه ها در هر برنامه توجه ویژه . حیاتی دارند 

این مؤلفه ها ، شامل . آمادگی الکترونیکی، ضروری است 
شهروندان ،بنگاه های اقتصادی ، دولت ها و زیر ساختار می 

  .گردند 
همه این مؤلفه ها با یکدیگر رابطه داخلی داشته و 

مالحظه تنها یک بخش . الزم است با هم هماهنگ گردند 
، منجر به آمادگی الکترونیکی نخواهد از مؤلفه های مذکور

شد ، مگر آنکه سایر مؤلفه ها نیز با آن هماهنگی الزم را 
به عنوان مثال اگر دولت از آمادگی الزم بر . داشته باشند 

خوردار نباشدو بنگاه های اقتصادی، آمادگی داشته باشند ، 
این امر منجر به از دست رفتن زمان و عدم تحقق اهداف 

به طور مشابه اگر .لکترونیکی خواهد شد آمادگی ا
شهروندان ،آمادگی الکترونیکی نداشته باشند  و سایر بخش 
ها آماده باشند، تمامی تالش ها، بی نتیجه خواهند بود ، زیرا 
کاربران قادر به دستیابی به خدمات پیشنهاد شده توسط 

  ).346: 1385فتحیان و مهدی نور، (دولت نخواهند بود

  : یقپیشینه تحق
 برای انجام هر پژوهشی ضروری می نماید از دیگر 
تحقیقات انجام شده در آن زمینه مطلع باشیم و از روشها و 
یافته های آنها به نحو احسن استفاده نماییم و از سوی دیگر 

لذا با توجه به این مسأله تحقیقات . دوباره کاری نکنیم
 مطالعه مختلف انجام شده در زمینه فناوری اطالعات مورد
  :قرار گرفته و برای نمونه چند مورد ذکر شده است

سرمد سعیدی، سهیل در مقاله ای تحت عنوان 
موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از "
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 با بررسی موانع محیطی "تجارت الکترونیک در ایران
 کشور دنیا ، به ارایه الگوی مناسبی جهت 73موجود در 

لکترونیک در ایران و پیشنهاداتی اقدام استفاده از تجارت ا
  . نموده است

جامعه "شعبانی، احمد در پژوهش خود تحت عنوان 
 چارچوب در "اطالعاتی ایران و چالشهای رویاروی آن

 ، اختصاصی زیرساختهای بر یدکتأ ایران اطالعاتی جامعه
 و اختصاصی های افزار نرم عمومی، های افزار نرم

 مورد بررسی قرار داده و ،آنان نیاز مورد آموزش
  .پیشنهادهایی را ارایه نموده است

جهانی "در مقاله دیگری تحت عنوان) 1384(شعبانی
 گسترۀ شدن جهانی به ضمن توجه "شدن دنیای اطالعات

 مذکور موضوعات ارزیابی به معاصر، درجهان اطالعاتی
 در این نتیجه می رسد که، به نهایت در و شده، مبادرت

 در را بحثهای نویی اطالعاتی نوین دنتم حاضر حال
 از جدیدی ابزارهای :داده قرار توجه مورد رسانی اطالع
 یا الکترونیکی، های دیجیتالی،کتابخانه های کتابخانه قبیل

 یا برخوردارند؛ معنایی ابهام از که کاغذ بی کتابخانه های
 که نوری و مغناطیسی های دیسک مانند ابزارهای عمومی

  نیازمندآنها از جویی بهره ولی اند، یافته عام ای جنبه
  .است های ویژ تجهیزات

 "در مقاله ای تحت عنوان) 1994(کهن، کوئل
 جهان کشورهای در ملی توسعه و اطالعاتی تکنولوژی

 تکنولوژی اطالعاتی را از جنبه های گونان گون در "سوم
 اگر رسد میاین کشورها بررسی می کند و به این نتیجه 

 ضمن ، آسیایی شورهایک خاصه ، سوم جهان دولتهای
 تکنولوژی مناسب استراتژی اجرای و تدوین بر یدکتا

 ای منطقه همگرایی یک به ملی، سطح در اطالعاتی
 نزدیک نوین سیستمهای توسعه به سریعتر دستیابی برای
  .استک خواهند موجود دشواریهای بار از ،دشون

  : بحث-5
اوری اطالعات، در این بحث از بین شاخصهای فن

مقوله های میزان دارندگان کامپیوتر شخصی و استفاده 
عوامل . کنندگان اینترنت مورد بررسی قرار می گیرد

گوناگونی در این شاخصها تأثیر می گذارند که در این 
بحث میزان سواد جامعه، سطح درآمد سرانه ناخالص ملی و 

مورد جامعه . امید به زندگی مورد بررسی قرار می گیرند
مطالعه کشورهای جهان می باشند و به دلیل عدم وجود 

 کشور 171آمار کامل و صحیح برخی کشورها تعداد 
انتخاب گردیده و آمار و اطالعات مربوط از منابع گوناگون 
اینترنتی و کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده و در 

توزیع جغرافیای . ضمیمه پژوهش حاضر آورده شده است
ورد مطالعه در روی نقشه جهان نمایش داده دو شاخص م

  ).2 و نقشه شماره 1نقشه شماره(می شوند
 نشان می دهد که توزیع جهانی 1نقشه شماره 

استفاده از اینترنت توزیع نرمالی نیست و درصد باالی آن 
متعلق به چندین کشور آمریکای شمالی، اروپایی و 

، مرکز همچنین کشورهای آفریقایی. اقیانوسیه می باشد
کشورهایی . وجنوب آسیا در سطح بسیار پایینی قرار دارند

مانند هند و چین، علیرغم استفاده باال به دلیل جمعیت زیاد 
در این میان کشور ایران . در محاسبه سرانه سرشکن می شود

 نفر استفاده کننده در هر صد نفر، در سطح 30/32با میزان 
  .متوسطی قرار دارد

داد دارندگان کامپیوتر شخصی را ، تع2نقشه شماره 
با مشاهده این نقشه به . در کشورهای مختلف نشان می دهد

این نتیجه می رسیم که در این شاخص نیز توزیع بسیار غیر 
نرمال است و تعداد اندکی از کشورها، شامل آمریکای 
شمالی بخشی از اروپا و اقیانوسیه دارنده باالترین میزان 

ریقایی و جنوب و مرکز آسیا از آمار هستند و کشورهایی آف
در این میان ایران با سرانه . سرانه بسیار پایینی برخوردارند

 دارنده کامپیوتر شخصی در هر صد نفر، از سرانه 53/10
  .نسبتاً پایینی برخوردار است
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  1نقشه شماره
  2نقشه شماره

 

در این بخش فرضیه های :  آزمون فرضیه ها-1 -5
در این جهت با .  مورد بررسی قرار می گیردارایه شده

 تحلیل رگرسیون چندگانه  وSPSSاستفاده از نرم افزار 
  .خطی، به موضوع پرداخته می شود

 بین شاخص های سواد، امید به زندگی و -1 -1 -5
درآمد سرانه ناخالص ملی با تعداد استفاده کنندگان اینترنت 

 اشاره شده، از سه مورد: در کشورها، رابطه وجود  دارد
شاخص های اصلی توسعه انسانی می باشند که در تحلیل 

  . مورد استفاده قرار می گیرد
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  ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون1جدول شماره 

ضریب تعدیل   ضریب تعیینضریب همبستگی 
ش

خطای معیار 
انگ 878/0  770/0  765/0  26932/12  

عیین رگرسیون جدول ضریب همبستگی و ضریب ت
 77نشان می دهد که ضریب تعیین برابر با ) 1شماره ( 

سواد، امید به (به عبارت دیگر، متغیر مستقل. درصد است

 درصد تغییرات ایجاد شده در 77) زندگی و درآمد سرانه
) نفر100تعداد استفاده کنندگان اینترنت در هر (متغیر وابسته

 .را پیش بینی می کند
 

  حلیل واریانس ت2جدول شماره 
  سطح معنی داری  توزیع فیشر میانگین مجموع  درجۀ آزادی  مجموع مربعات  

  00/0  186/153 712/23059  3 137/69179 رگرسیون
      534/150 137 173/20623  باقیمانده
        140 310/89802  کل
، حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به )2(جدول

با . خطی بین دو متغیر استمنظور بررسی قطعیت رابطۀ 
 درصد است، 5 و کمتر از 00/0 برابر با Sigتوجه به این که 

  .پس فرض خطی بودن رابطۀ بین دو متغیر تأیید می شود
نشان می دهد که ) 3شماره( جدول تحلیل رگرسیون

با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون خطی ، فرضیۀ فوق تأیید 
،  0متغیر های وارد شده زیرا سطح معناداری برای . می شود

همچنین این نتیجه حاصل شده که به . ، است0 و 008/0

ازای هر واحد تغییری که در متغیرهای مستقل ایجاد می 
 و در 156/0 ، در سواد 231/0شود، درامید به زندگی

تغییر در متغیر وابسته به وجود 636/0درآمد سرانه ناخالص
 شود و به این نتیجه بنابراین فرضیه اول اثبات می. می آید

امید به زندگی، سواد و ( می رسیم که بین سه شاخص
با تعداد استفاده کنندگان اینترنت ) درآمد سرانه ناخالص

  .رابطه برقرار است

  
 تحلیل رگرسیون   3  جدول شماره 

  مدل رگرسیون ضریب استاندارد نشده ضریب استاندارد
sig t 

Beta خطای معیار B  

 مقدار ثابت  -268/35  781/6   -201/5  00/0

  امید به زندگی  502/0  133/0  231/0  763/0  00/0
  سواد 200/0 075/0  156/0  686/2  008/0
درآمد سرانه   002/0  00/0  636/0  258/13  00/0

  ناخالص
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ر شخصی در  بین شاخص های سواد، امید به زندگی و درآمد سرانه ناخالص ملی با تعداد دارندگان کامپیوت  -2 -1 -5
 .کشورها، رابطه وجود دارد

  ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون4جدول شماره 
  خطای معیار میانگین  ضریب تعدیل شده  ضریب تعیین  ضریب همبستگی

901/0 811/0  806/0  44295/9  
  

جدول ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون 
 81 نشان می دهد که ضریب تعیین برابر با) 4شماره ( 

سواد، امید به (به عبارت دیگر، متغیر مستقل. درصد است

 درصد تغییرات ایجاد شده در 81) زندگی و درآمد سرانه
تعداد دارندگان کامپیوتر شخصی در هر (متغیر وابسته

  را پیش بینی می کند) نفر100
.  

 تحلیل واریانس  5جدول شماره 

مجموع مربعات  
ات ذ

  سطح معنی داری  توزیع فیشرمیانگین  درجۀ آزادی

  00/0  672/171 905/15307  3  715/45923  رگرسیون
      169/89  120  323/10700  باقیمانده
        123  038/56624  کل

  
 که با توجه به این. ، حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت رابطۀ خطی بین دو متغیر است)5(جدول

Sig درصد است، پس فرض خطی بودن رابطۀ بین دو متغیر تأیید می شود5 و کمتر از 00/0 برابر با .  
  

 تحلیل رگرسیون 6جدول شماره 

  مدل رگرسیون ضریب استاندارد نشده ضریب استاندارد
sig t 

Beta خطای معیار B  

  مقدار ثابت  -888/12  890/5   -188/2  031/0
 

  امید به زندگی  161/0  114/0  084/0  417/1  159/0
  سواد  078/0 063/0  071/0  248/1  214/0
درآمد سرانه   002/0  00/0  817/0  464/17  00/0

  ناخالص
  

نشان می دهد که ) 6شماره( جدول تحلیل رگرسیون
با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون خطی ، فرضیۀ فوق در 

ح کل تأیید می شود ولی در دو مورد رد می شود  زیرا سط
 است 031/0معناداری برای کل متغیر های وارد شده برابر 
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ولی در دو مورد امید به زندگی .  می باشد05/0که کمتر از
آزمون تنها . ، معنادار نمی باشد214/0 و سواد با 159/0با 

 معنی دار است 00/0برای مورد درآمد سرانه ناخالص با 
 تغییری همچنین این نتیجه حاصل شده که به ازای هر واحد

ایجاد می شود، ) درآمد سرانه ناخالص(که در متغیر مستقل
بنابراین فرضیه . تغییر در متغیر وابسته به وجود می آید81/0

دوم تا حدی اثبات می شود و به این نتیجه می رسیم که بین 

شاخص درآمدسرانه ناخالص با تعداد دارندگان کامپیوتر 
  .شخصی رابطه برقرار است

 اشتغال گروه خدمات در کشورها و  بین-3 -1 -5
 نفر، رابطه 100تعداد استفاده کنندگان اینترنت در هر 

 .مستقیم برقرار است

 

 ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون  7جدول شماره 

خطای معیار ضریب تعدیل   ضریب تعیینضریب
606/0 367/0 363/0  76795/11  

  
تگی و ضریب تعیین رگرسیون جدول ضریب همبس

 36نشان می دهد که ضریب تعیین برابر با ) 7شماره ( 
اشتغال در (به عبارت دیگر، متغیر مستقل . درصد است

 درصد تغییرات ایجاد شده در متغیر 36) بخش خدمات
را ) نفر100تعداد استفاده کنندگان اینترنت در هر (وابسته

 .پیش بینی می کند

  
 لیل واریانستح 8جدول شماره 

  سطح معنی داری  توزیع فیشرمیانگین  درجۀ آزادیمجموع مربعات  
  00/0  516/93 537/12950 1 537/12950  رگرسیون
     485/138 161 019/22296  باقیمانده
      162 556/35246  کل

  
 به ، حاوی تحلیل واریانس رگرسیون)8(جدول

با . منظور بررسی قطعیت رابطۀ خطی بین دو متغیر است
 درصد است، 5 و کمتر از 00/0 برابر با Sigتوجه به این که 

  .پس فرض خطی بودن رابطۀ بین دو متغیر تأیید می شود
  

 تحلیل رگرسیون 9جدول شماره 
  مدل رگرسیون ضریب استاندارد نشده ضریب استاندارد

sig t 
Beta رخطای معیا B  

  مقدار ثابت  055/45  316/1   239/34  00/0
 

استفاده کنندگان اینترنت   363/0  038/0  606/0  670/9  00/0
   نفر100در هر 
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نشان می دهد که ) 9شماره( جدول تحلیل رگرسیون
با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون خطی ، رابطه فوق معنادار 

ین این همچن.  می باشد00/0می باشد و سطح معناداری 
نتیجه حاصل شده که به ازای هر واحد تغییری که در متغیر 

ایجاد می )  نفر100استفاده کنندگان اینترنت در هر (مستقل
)  اشتغال در بخش خدمات(تغییر در متغیر وابسته60/0شود، 

بنابراین فرضیه دوم تا حدی اثبات می . به وجود می آید
 استفاده شود و به این نتیجه می رسیم که بین شاخص

 نفر با میزان اشتغال در بخش 100کنندگان اینترنت در هر 
 .خدمات رابطه برقرار است

  :نتیجه گیری-6
       با توجه به مفاهیم و مطالب گفته شده در مورد 

و با اشاره به این موضوع که در عصر , فناوری اطالعات
کنونی ارتباطات و اطالعات به عنوان زیربنای توسعه مطرح 

 و همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش ندهست
اخیر که به این نتیجه رسیدیم کشورهایی که از شاخص 

با توجه به معیارهای درآمد سرانه، سواد، (های توسعه انسانی
) امید به زندگی و بخصوص اشتغال در بخش خدمات

باالیی برخوردارند ، دارای زیرساختهای فناوری اطالعات 
(  نیز برخوردارند که دو شاخص مورد استفادهباالتری

از جمله ) استفاده کنندگان اینترنت و کامپیوتر شخصی
الجرم برای اینکه .  مهمترین ارکان این فناوری می باشند

بتوانیم در جهان کنونی بتوانیم به حیات خود ادامه دهیم، 
هر حرکت و هر نوع . باید به سمت توسعه حرکت کنیم

د برنامه ریزی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز تغییری نیازمن
و از آنجایی که زیر بنا و الزمه توسعه را امروزه . می باشد

دستیابی بهینه به فناوری اطالعات می دانند ضروری می 
نماید زیرساختهای مربوط به این فناوری را همزمان با 

 این موضوع را در حرکت به سمت توسعه تقویت کنیم و
با توجه به تجربیات .  های خود قرار دهیمراس برنامه

کشورهای اروپایی و سایر کشورها در زمینه کاهش 
مشکالت شهری که از طریق مجازی کردن شهرها اقدام 
نموده اند تنها از طریق شاخصه و مولفه های فناوری 
اطالعات می توان به شهری سالم و توسعه پایدار شهری 

سی و اقتصادی دنیا که در با توجه به اوضاع سیا. دست یافت

, حال حاضر این موضوع را بسیار پر اهمیت جلوه می دهد
باید به یک جهش و تفکر اساسی در این زمینه برسیم تا 
بتوانیم در عصر اطالعات در دنیا حرفی برای گفتن داشته 

 نوین  خود را با توجه به تکنولوژیباشیم و بتوانیم نیازهای
وری اطالعات با ایجاد بسترها و زیر ساخت فنا. تامین کنیم

حرکت گام به گام در جهت الکترونیکی کردن بسیاری از 
کارها و خدمات، راه اندازی سیستم های ارتباطی مناسب 

ما باید . بخصوص اینترنت پرسرعت، امکان پذیر است
بسیاری از ارتباطات غیر ضرور فیزیکی را با ارتباطات 

را زیر بنای توسعه می ارتباطات . دیجیتال جایگزین کنیم
دانند لذا باید ابتدا برنامه ریزی زیربنایی در جهت ایجاد این 
مهم صورت پذیرد و همگام با پیشروی در ابعاد دیگر 

  .توسعه از این مقوله غافل نشویم
 

  :منابع
 باقریان، محمد، چالش اساسی توسعه ملی و روند های جهانی،           -

  .ریت صنعتی، چاپ اول، انتشارات سازمان مدی1382
 جاللی، علی اکبر و زارع، محمد امین، روسـتای الکترونیکـی،            -

  .، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت1385
، چـاپ اول،    1382 جاللی، علی اکبـر، شـهرهای الکترونیـک،          -

 .انتشارات دانشگاه علم و صنعت
 حسامی، غالمعلـی، ابعـاد و ویژگـی هـای نظـام جـامع آمـار و                  -

اری ها، اولین کنفرانس بین المللـی شـهرداری      اطالعات در شهرد  
  .1386الکترونیکی 

، موانـع محیطـی و ارایـه الگـوی          1382 سرمد سعیدی، سـهیل،      -
مناسب جهـت اسـتفاده از تجـارت الکترونیـک در ایـران، علـوم               

  .1 ، شماره 18اطالع رسانی، دوره 
 سلطانی، لیال، کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در کـاهش           -

، پایان نامـه    )شهر اصفهان : نمونه موردی (ی سفرهای شهری  تقاضا
  .1385کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، 

، جامعــه اطالعــاتی ایــران و چالــشهای  1383 شــعبانی، احمــد، -
  .1، شماره 19فراروی آن، علوم اطالع رسانی، دوره 

،جهـانی شـدن دنیـای اطالعـات، علـوم          1384 شعبانی، احمـد،     -
  .4 و 3، شماره 20رسانی، دوره اطالع 

  .، انتشارات ره شهر 1385 شهرداری الکترونیکی،-
، 1383 صــنایعی، علــی، تجــارت الکترونیــک در هــزاره ســوم، -

  .انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
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 فتحی، عفت، نقش فناوری اطالعات و ارتیاطـات در مـدیریت           -
  .شگاه اصفهان، گاهنامه اطلس جغرافیایی، دان1386روستایی، 

، مبـانی و     )1385( فتحیان، محمد و مهدوی نور ، سـید حـاتم ،           -
مدیریت فنـاوری اطالعـات ، انتـشارات دانـشگاه علـم و صـنعت               

  .ایران  
 قادری امیـر، امیـری مجتبـی، بررسـی نقـش و ضـرورت شـهر                 -

ــی      ــین الملل ــرانس ب ــین کنف ــدار، اول ــعه پای ــک در توس الکترونی
 .شهرداری الکترونیکی

 در ملـی  توسـعه  و اطالعـاتی  تکنولوژی، 1993، کوئل،  کهن-
 امکان و آسیایی آشور چند در چالشهایی( سوم جهان آشورهای
ــی ــک همگرای ــانی، دوره  )تکنولوژی ــالع رس ــصلنامه اط ، 11، ف

  .1373، زمستان 1شماره
 الودن کنت سی و الودن کنت پی، فناوری اطالعات، مفـاهیم            -

 .، انتشارات کتابدار 1380و کاربردها، ترجمه حمید محسنی، 
 بـر تعامـل بـین       ICT مظلومی، حمید، بررسی آثار و پیامدهای        -

 وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات،  1383دولــت و جامعــه، 
 . شورای عالی اطالع رسانی، موسسه روشنگران اندیشه

 نجاتی حسینی، سید محمود، برنامه ریـزی و مـدیریت شـهری،             -
، جـاپ اول، انتـشارات      1381ربـی، مسایل نظـری و چالـشهای تج      
  .سازمان شهرداری های کشور

 نکــویی، نــازیال، مــدل توســعه راهبــردی فنــاوری اطالعــات و  -
ارتباطــات شــهرداریها، اولــین کنفــرانس بــین المللــی شــهرداری  

       .1386الکترونیکی، 
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