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  پذيري و گسترش شهرهاي الكترونيكي  تحققتأثيربررسي 

  )  تبريزشهر كالن: مطالعه موردي(ايدار شهري بر توسعه پ

 رسول بابانسب

  ريزي شهري، دانشگاه اصفهان ي جغرافيا و برنامهادكتر
rasoulbabanasab@gmail.com  

  
 چكيده

پذيري و گسترش شـهر الكترونيـك بـر توسـعه پايـدار شـهري در                تحقق تأثيرپژوهش حاضر با هدف بررسي      
اي و از نظر ماهيـت و روش   توسعه-نوع تحقيق با توجه به هدف؛ كاربردي. افته استي  تبريز تدوين  شهر  كالن

ي اسـنادي و ميـداني      هـا   روشاطالعات  مورد نيـاز بـا اسـتفاده از           . از نوع توصيفي، تحليلي و پيمايشي است      
  جامعـه آمـاري پـژوهش شـامل     . اي بـوده اسـت  آوري شده و ابزار گردآوري اطالعات ميداني، پرسشنامه     جمع

هاي مختلـف شـهر تبريـز       ارشناس و متخصص فناوري اطالعات و ارتباطات و مسائل شهري در سازمان            ك 45
  . است اي استفاده شدهنمونه آماري تي تك و آزمونSPSS افزار نرمها از به منظور تحليل داده. باشند مي

 فعاليـت مـورد     13ن  هـاي موجـود، از بـي      هاي پژوهش بيانگر آن است كه با توجه به وضعيت زيرساخت          يافته
هاي بانكي، امور مربوط به نقليه، مسافرتي، علمي و كـسب اطالعـات             بررسي، امكان الكترونيكي شدن فعاليت    

تر از حد متوسط هستند و ديدگاه كلي كارشناسان به تحقق شهر الكترونيك بـا               ها پايين باالتر و ساير فعاليت   
هاي شـهري در شـهر      شدن فعاليت  ي امكان الكترونيكي   و در حد متوسط بوده است و تا حدود         13/3ميانگين  

دهد با توجه به جايگاه شهر تبريـز در كـشور و             آمده نشان مي   دست  بههمچنين نتايج   . پذير است  تبريز امكان 
هـاي    گيري از دانـش     اهميت آن در منطقه و نيز روند افزايش جمعيت، استفاده از ابزارهاي الكترونيكي و بهره              

تواند گام مهمي در دستيابي به توسعه پايـدار            و تحقق شهر الكترونيك مي     عات و ارتباطات  حوزه فناوري اطال  
بنابراين كارشناسان نقش استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و تحقق شـهر الكترونيـك بـر                 . شهري باشد 

  .اند درصد متوسط ارزيابي كرده4/24 درصد زياد و 6/75توسعه پايدار شهري را 
  

  .  تبريزشهر كالنفناوري اطالعات و ارتباطات، شهر الكترونيك، توسعه پايدار شهري، : اي كليديهواژه
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