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  دهیچک

ک در سطوح مختلـف  یرش شهر الکترونیل شهروندان به پذیعوامل مؤثر بر تما یبا هدف بررس پژوهش حاضر
مسـئلۀ فـوق را بـه    ، نوان نمایندة سطوح مختلف شهريبا انتخاب شهرهاي اهواز، بهبهان و منصوریه به ع ،يشهر

حاکی از آن است که بـین سـطوح شـهري مـورد      هاررسی قرار داده است. یافتهصورت پیمایشی مورد مطالعه و ب
تفاوت معناداري در ارتباط با تمایل شهروندان به پذیرش شهر الکترونیـک وجـود دارد و در ایـن زمینـه      ،بررسی

ساز و مؤثر بر تمایـل شـهروندان بـه پـذیرش     در زمینۀ عوامل زمینه. مراتبی حاکم استلسلهها الگوي سمیان آن
 شهر الکترونیک نیز علیرغم وجود برخی تشابهات در بعضی مـوارد، در بیشـتر متغیرهـا تفـاوت معنـاداري میـان      

ان اولویـت اول  با توجه به نتایج به دست آمده، شـهرهاي بـزرگ بـه عنـو    سطوح شهري مورد بررسی وجود دارد. 
گونـه شـهرها،   یـن ارسند و براي موفقیت بیشتر در یمبه نظر  ترمناسبي جهت ایجاد شهر الکترونیک گذارهدف
بایـد در درجـۀ اول    امنیت و اعتماد بـه شـهر الکترونیـک   ریزي به منظور تغییر نگرش شهروندان نسبت به برنامه

بـه   شهروندان نسبتی الکترونیکی و تغییر ذهنیت آمادگیزان هاي بعدي، ارتقاء میتاولواهمیت قرار گرفته و در 
در اولویت دوم ایجـاد   قرار بگیرد. شهرهاي متوسط مدنظرتواند سودمندي استفاده از خدمات شهر الکترونیک می

تـر کـردن دیـدگاه    گونه شهرها در درجـۀ اول بایـد تغییـر نگـرش و مثبـت     در این وشهر الکترونیکی قرار داشته 
 آمـادگی  افـزایش  بـه  نظر قـرار گرفتـه و در درجـات بعـدي    ن نسبت به سودمندي شهر الکترونیـک مـد  شهروندا

 و ورزیـد  اهتمـام  آن مظـاهر  و مفـاهیم  و الکترونیـک  شـهر  بیشتر چه هر تبلیغ و ترویج و شهروندان الکترونیکی
ر الکترونیک قرار گرفته و ایجاد شه آخرشهرهاي کوچک در اولویت  .ددا افزایش زمینه این در را مردم هايآگاهی
گونه شهرها اولویت با افزایش آگاهی و آشنایی شهروندان با مفاهیم و مظاهر شهر الکترونیک، بهبود میزان در این

  باشد.ها به مفیدي و سودمندي شهر الکترونیک میتر کردن ذهنیت آنآمادگی الکترونیکی شهروندان و مثبت
  

  .يمراتب شهرسلسلهتمایل به پذیرش، آمادگی الکترونیکی، اعتماد الکترونیک،  شهر الکترونیک، کلیدي:هاي واژه
  
  
  

                                                             
در  يخوب شهر ییحکمروا کردیبا رو کیشهر الکترون يریپذمؤثر بر تحقق يشرانهایپ لتحلی«ا عنوان ب چهارماین مقاله مستخرج از رساله دکتري نگارنده  -1

در گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري  سوموم و تحت مشاورة نگارنده اول و دهاي نمایی نگارندهبه راهاست که  »استان خوزستان يمراتب شهرهاسلسله
  دانشگاه شهید چمران اهواز در حال انجام است.

 .ir.scu.acgoodarzi@m : نویسنده مسئول*
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  مقدمه و طرح مسأله
 بـه  دسـتیابی  بـراي  حـاکم  يهامیپارادا هاقرن طی
ــعه ــت توس ــوشدس ــرات خ ــادي تغیی ــده زی ــدش  ان

 یر،ـــ اخدهۀ  دو در ).3: 1386 احمدي، و لشکربلوکی(
ـ  یـک  عنـوان  بـه  ارتباطـات  و اطالعـات  يفناور دة پدی

) 110: 1392(قادسیه و همکـاران،   قدرتمند و نوظهور
ــارادیم ــدي پ ــوده  جدی ــتب ــه اس ــه آناز  ک ــوانب  عن

 صـنعتی  انقـالب  از بعـد  تکنولوژیک انقالب نیتربزرگ
 ایـن  بـر . )20: 1389 اکبـري،  و تقـوایی ( انـد کردهاد ی

 و هـــااســـتیس تـــدوین و اتخـــاذ ضـــرورت اســـاس
 پـارادایم  ایـن  از يریگهبهر براي مناسب يهاياستراتژ
 و اذانــی( اســت انکارناپــذیر توســعه بــر حــاکم جدیــد

، آنبراي جـذب منـافع حاصـل از    و  )1391 همکاران،
ا و بـه صـورت کارآمـدي اسـتفاده     فناوري اجر نیا دیبا

ـــهرهاي ).104: 1392 ،یی(خواجــه شــاهکو شــود  شـ
 در عصر ارتباطـات  ین زندگیگاه چهرة نویامروزي، تجلّ

ــا .)194: 1395 ،يباریو مــدانلوجو یملکــ( هســـتند  ب
فضـاي   ،اطالعات و ارتباطـات  يفناورو پیشرفت  ظهور

تحـت   آنبه وجود آمده است که از  شهرجدیدي براي 
 شـود یمـ عنوان شهر مجازي یا شـهر الکترونیـک یـاد    

 شـهر ، درواقـع ). 114: 1391فراهانی، (عزیزي و صفائی
 و اطالعـات  يرفناو مواهب از یکی به عنوان الکترونیک
ــات ـــف( ارتباط ــی، رزینــ ــر و خطیب  ،)373: 1391مه

 در شـهروندان  و شـهري  مدیران يهاخاستگاه از یـیک
 شهري خدمات دادن قرار استفاده مورد و عرضه کردن

) کــه 136: 1389لــیالن و خــدویوي، (حضــرتیاســت 
تمـاعی،  اقتصـادي، اج  يهانهیزمتأثیرات بسیاري را در 
شـهر و شـهروندان بـه     اي ادارةفرهنگی و سیاسـی بـر  

و  146-147 :1389د داشـت (سـرافرازي،   هدنبال خوا
    ).238: 1394علیزاده اصل و همکاران، 

 راستاي در هاییتالش نیز ایران در گذشته دهۀ در
  ادـــــایج رايــب تالش هـک شده الکترونیک شهر ایجاد

ــهرهاي ــک ش ــیش، الکترونی ــهد ک ــیراز و مش  ان از ش
 بـه  شـهرها  ایـن  زیادي دالیل به متأسفانه ماا. اندجمله
). 176: 1393 نژاد،شریف( اندنگرفته شکل صحیح شکل

 بیشتر ایران در الکترونیک شهرهاي سازيپیاده واقع در
 زمینـه  ایـن  در عمالً و خوردمی چشم به مطبوعات در

 راهبردي صورت به رانـــای شهرهاي از یک کدام هیچ
 اندبرنداشته اساسی هايگام هزمین این در استراتژیک و
 در اطالعـاتی  و آمـار  هـا طـرح  این موفقیت میزان از و

 تـوان می بنابراین). 4: 1389 الدینی،زین( نیست دست
 اندازيراه بحث ورود از دهه یک از بیش گذشت با گفت
 هـاي چـالش  وجود همچنان ایران، در الکترونیکی شهر

 در انتظار مورد هايپیشرفت تحقق عدم موجب متعدد
 همکـاران،  و نسـب  حـاتمی ( اسـت  گردیـده  قولهم این

بر این اساس، پـرداختن بـه مباحـث شـهر     ). 4: 1390
در  آنهـاي مربـوط بـه    ها و چالشالکترونیک، رهیافت

رسـد  مناطق شهري کشور ما نیز ضروري بـه نظـر مـی   
 ۀاست در زمینـ  الزم و )51: 1392(ضرابی و همکاران، 

 يهـا مؤلفهشهر الکترونیک،  ترعیسرهر چه  يسازادهیپ
مـورد بررسـی و    در جامعـه  آنمؤثر در تشکیل و تأثیر 

. )246: 1393تحقیق قرار گیرد (الماسـی و همکـاران،   
 يبسترسـاز شـهر الکترونیـک و    يریپذتحقق یچگونگ

مربوطه است کـه   يهاچالشیکی از مباحث و  آن يبرا
ل مؤثر بـر  ، فرایندها، الزامات و مقدمات و عوامهانهیزم
. بـدیهی اسـت کـه    دهـد یمـ را مورد بررسـی قـرار    آن

شـهر   يریپـذ تحقـق بسترسازي الکترونیـک و شـرایط   
 يامشاهدهالکترونیک، شامل عملکردهاي قابل بررسی و 

بـا   هـا نگرشها و یآگاهرود که ترکیبی از به شمار می
 شـود یمـ ي گونـاگون فـرض   هانسبتسایر عوامل و به 

وجـود شـهروند    ).12: 1386نـژاد،  (بمانیان و محمودي
اصلی و محور توسعۀ خدمات  عنوان هستۀبه یکیالکترون

را بـه عنـوان   ) 147: 1389شهر الکترونیک (سرافرازي، 
ــددانســته یکــیشــهر الکترون یاز ارکــان اصــل یکــی  ان

 بـدون  الکترونیـک  گفته شـده اسـت شـهر    کهيطوربه
 دینماینم پیدا تحقق واقعی طور به الکترونیکی شهروند

؛ زیرا خدمات شـهر الکترونیـک در   )57: 1390 کیانی،(
و در صورت  شودیم ارائهنهایت براي شهروندان مهیا و 

ات، ـــ عدم پذیرش و اسـتفادة شـهروندان از ایـن خدم   
ن حـوزه،  ـــ ای در جدیـد  يهـا يگـذار هیسـرما  امـانجـ 

(حیدریه و  شد خواهد منابع و هاهیسرما اتالف اعثـــب
). 30: 1393و سرلک و همکاران،  67: 1392همکاران، 

و عوامـل اصـلی در زمینـۀ     ازهـا ینشیپن یکی از یبنابرا
ــک  ــهر الکترونی ــق ش ــل   ،تحق ــرایش و تمای ــزان گ می
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 يریکـارگ بـه شهروندان به پذیرش شـهر الکترونیـک و   
مهم در  يهاموضوعیکی از که  ییاست؛ تا جا آنمظاهر 
 ییشناسـا و  مطالعهن حوزه را یرتبط با ام يهاپژوهش

 يفنـاور رش یکه موجب پذ انددانسته یطیعوامل و شرا
شود یمافراد و شهروندان  ياطالعات و ارتباطات از سو

یعقــوبی و شــاکري،  ،31: 1393(ســرلک و همکــاران، 
ن عوامل یا ).29: 1387موحدي و یاقوتی، و  22: 1387
ط ممکن است با هم دیگر و یا به طـور مسـتقل   یو شرا

 ياجامعهاز مکانی به مکان و یا از  تواندیمعمل کرده و 
هـر چنـد   ن یـ ا به جامعۀ دیگر متفاوت باشد. با وجـود 

 یطـور کلـ  بـه قات خـود  یدر تحق ياریبس یپژوهشگران
را مـورد   يرش تکنولولـوژ یاز عوامل مؤثر بر پـذ  یبعض

ــ   یبررســ ــادار ب ــۀ معن ــر وجــود رابط ــرار داده و ب ن یق
جامعـه و   کی در سطح آنرش یو پذ يفرد يهاتفاوت

: 1392(حیدریه و همکـاران،   اندگذاشتها مکان صحه ی
عـدم تفـاوت در   ا یـ وجـود   یمطالعـه و بررسـ  ما ا؛ )68

تأثیرگذاري عوامل مؤثر بر تمایل شهروندان به پذیرش 
و جوامـع شـهري    هـا مکـان مظاهر شهر الکترونیک در 

تاکنون مورد  در سطح کشور ما مختلف به طور تطبیقی
شناسـایی و تعیـین    نیبنـابرا گرفته اسـت.  توجه قرار ن

عوامل مؤثر بر گرایش و تمایل شـهروندان بـه پـذیرش    
در  آنشــهر الکترونیــک و تبیــین الگوهــاي حــاکم بــر 

و سـطوح شـهري کـالن، میانـه و خـرد       مراتـب سلسله
زمینه را براي  آناست که انجام  ریناپذاجتنابضرورتی 

الگوهـاي   اًتـ ینهانظـري و   يهاچارچوببه دستیابی به 
عملیاتی و راهکارهاي اجرایی بـه منظـور تحقـق شـهر     

. در کندیمفراهم  آناز مزایاي  يریگبهرهالکترونیک و 
این راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا بـا انتخـاب و   

بـه  » منصـوریه «و » بهبهان«، »اهواز«مطالعۀ سه شهر 
و  کـالن، میانـه  –عنوان نمایندة سطوح مختلف شهري 

فوق را مورد بررسی  استان خوزستان مسئلۀدر  -کوچک
  و مطالعه قرار دهد.

  
  يو چارچوب نظر یمبان

 عمومـاً  شـهري  جامعـۀ  در اطالعات فناوري کاربرد
 در کــــالکترونی ســالمت الکترونیــک، تجــارت شــامل
 بانکـداري  الکترونیک، آموزش درمان، و بهداشت بخش

ــک، ــام الکترونی ـــخدم انج ــت اتــ ــک دول  و الکترونی
 است ودهــب اطالعات اوريــــفن ايـــهپارك ادــایج

 نویـد  را الکترونیـک  شـهر  خـدمات  ایـن  مجموعۀ هــک
شـــهر  ).5: 1388 همکـــاران، و عزیـــزي( دهـــدمـــی

 امور ادارة که شهري از است عبارت ک در واقعیالکترون
 و دولتــی هــايیسســرو و خــدمات شــامل شــهروندان

 خــط بــر صــورت بــه خصوصــی بخــش يهــاســازمان
)online (بـا  هفتـه  روز هفت در ي،روزشبانه طور به و 

 ابـزار  از ادهـــــ استف بـا  بـاال  ایمنـی  ضـریب  و کیفیت
 انجـام آن  کاربردهـاي  و ارتباطـات  و اطالعـات  فناوري

 و لـیالن و حضـرتی  146: 1389 سـرافرازي، شـود ( می
ــدویوي، ــه). 136: 1389 خ ــارت ب ــر عب ـــشه دیگ  رـ

ــک ــ الکترونی ــت ريـشه ــه اس ــه آن در ک ــور ب  منظ
 هـاي روي فرصـت  بـر  موفقیـت،  افزایش و یرگذاريتأث

ــاد ــده ایج ــط ش ــاوري توس ــات فن ــات و اطالع  ارتباط
   .)Odendaal, 2003: 588( است شده گذاريیهسرما

 است اهمیتحائز  الکترونیکی شهر تعریف درآنچه 
 شـهروندان  روزمـرة  زنـدگی  ابعـاد  تمـامی  بر آن تأکید
 بنـابراین  ؛)5: 1390 همکـاران،  و نسـب  حاتمی( است

ــق کــه اســت واضــح ــد الکترونیــک، شــهر تحق  نیازمن
 لـیالن  حضرتی(است  الکترونیک شهروندان برخورداري

ــر). 145: 1389 خـــدویوي، و ــتاندارد، اســـاس بـ  اسـ
 لـــــ حداق از کـه  اسـت  کسـی  الکترونیـک  دــشهرون

ــش ــاره الزم دان ــاهیم درب ــه مف ــاوري پای ــات فن  اطالع
 خـدیوي،  و النـــ لیحضـرتی ( باشد برخوردار ارتباطات

ــیه ؛140: 1389 ــاران، و قادســ و  112: 1392 همکــ
 اینترنـت  از بتوانـد  و) 246: 1393 همکاران، و الماسی

 از زنـدگی  روزمـره  امـور مـؤثرتر   و تریعسر انجام براي
 فــروش، و خریــد دیگــران، بــا ارتبــاط برقــراري قبیــل

ــامالت  ــانکی،تعـ ــتخدام، بـ ــافرت، اسـ ــریح، مسـ  تفـ
 حضـرتی ( کنـد  اسـتفاده  غیره و درمان ،رمیـــــسرگ

  ).140: 1389 خدویوي، و لیالن
 سـوي  از فنـاوري  د توجـه داشـت کـه پـذیرش    یبا

 فنــاوري یــک موفقیــت عوامــل تــرینمهــم از کــاربران
 کـه ) 67: 1392 همکاران، و حیدریه(شود یممحسوب 

 آن خـدمات  و الکترونیـک  شـهر  مـورد  در موضـوع  این
 یـک  پـذیرش  در مختلفی عوامل. کندمی صدق یزـــن
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 در بـدون  کـه  اسـت  دخیـل  آن جامعۀ به نوین فناوري
 شـده  انجـام  هـاي فعالیـت  تمـامی  هـا، آن گـرفتن  نظر
 همکـاران،  و بمانیـان ( شـود  مواجه شکست با تواندمی

 پیشـرفت  تناسـب  بـه  اخیر هايدهه در ).132: 1391
 مختلـف،  هـاي عرصه در آن کاربري و اطالعات فناوري

 فنـاوري  پذیرش حوزة در متعددي هايدلم و وهاــالگ
 و) 21: 1387 شــاکري، و یعقــوبی( اســت آمــده پدیــد

 فنـاوري  پذیرش هايمدل مورد در زیادي هايپژوهش
 مورد را موضوع اي،جنبه از یک هر که است شده انجام

). 68: 1392 همکـاران،  و حیدریه(اند داده قرار بررسی
 در شـده،  مطـرح  يهاهینظرها و نکه مدلیبا توجه به ا

 نیز الکترونیک رـــشه مظاهر و خدمات پذیرش زمینۀ
به عنوان چـارچوب   هاآناز  یهستند؛ برخ تبیین قابل

ک یـ رش شـهر الکترون یل به پذیتما ينظر يهانهیزمو 
  رند.یگیمقرار  یمورد بررس

 TRA(1منطقـی (  رفتار ها، نظریۀهینظرن یاز ا یکی
 نیـز  مسـتدل  داماقـ  یـا  عمـل  عقالنـی،  است که کنش

 هـاي پـژوهش  در ايگسـترده  طور شود و بهمی خوانده
 اسـتفاده  مختلـف  اطالعـاتی  فناوري پذیرش به مربوط
 حقیقــی؛ 25: 1387 شــاکري، و یعقــوبی( اســت شــده

ــب ــاران، و نس ــن). 104-105: 1394 همک ــه ای  نظری
 بــاور،« کتــاب در) 1975( 2آجــزن و فیشــباین توســط
 »3پـژوهش  و تئـوري  بر يامقدمه: رفتار و قصد نگرش،
 طوربه افراد که است فرض این بر مبتنی و شده مطرح

؛ 24: 1387 شـاکري،  و یعقوبی( کنندمی عمل منطقی
 رفتـــار نظریــۀ  در). 31: 1393 همکـــاران، و ســرلک 
 تمـایالت  از افـراد  رفتـار  کـه  شـود مـی  فـرض  منطقی
 تابعی نیز رفتاري تمایالت. شودمی ناشی هاآن رفتاري

 هنجارهـاي  و نظـر  مورد رفتار به نسبت افراد شنگر از
 به رفتار به نسبت نگرش. است آن کننده احاطه ذهنی

 تارـــــ رف انجـام  دربـارة  افـراد  منفی یا مثبت احساس
 عقیـده  از ذهنـی  هنجارهـاي . شودمی اطالق نظر مورد
 شکل نبایدها و باید مورد در شخص ذهن در مهم افراد
 بـر ). 104: 1394 ران،همکـا  و نسـب  حقیقی( گیردمی

                                                             
1.Theory of Reasoned Action (TRA) 
2. Fishbein & Ajzen 
3.Belief, attitudes, intention and behavior: An 
introduction to theory and research 

 ارزیـابی  مثبـت  را نظر مورد رفتار اگر افراد اساس، این
 دربـاره  سـایرین  نظـر  از هاآن برداشت و) نگرش( کنند
 دو ایـن  ،)ذهنـی  هنجـار ( باشـد  مثبت رفتار، آن انجام
 انجـام  بـاالي  قصـد  و انگیزه گیريشکل به منجر مؤلفه
 رفتـار  آن زیـاد  احتمـال  بـه  و شـود مـی  هاآن در رفتار

ـــب همبســتگی وجــود. شــد خواهــد محقــق ــین االـ  ب
ـــنگ ــاي و رشــ ــی هنجاره ــا ذهن ــاري قصــد ب  و رفت

 تأیید مورد زیادي هايپژوهش در رفتار انجام درنهایت،
  ).  543: 1391 همکاران، و فرد تقوي(است  گرفته قرار

ــا) 1985( آجــزن  کنتــرل ازهــــــس کــردن وارد ب
 قصـد  یین کننـده تع عامل عنوان به درك شده رفتاري
و  داده توسـعه  را مسـتدل  عمل تئوري رفتار، و رفتاري
 یا رفتـار هـدایت شـده   – شده ریزيبرنامه رفتار نظریۀ

)TPB(4- یعقـوبی  ارائه را) ؛25: 1387 شـاکري،  و داد 
ــرلک ــاران، و سـ ــی ؛33: 1393 همکـ ــبحقیقـ  و نسـ
 شـده  درك رفتار کنترل متغیر )105: 1394 همکاران،

و بازتابی  رفتار آسانی یا سختی از فرد ادراك معناي به
ها و موانـع انجـام قبلـی رفتـار اسـت      از تسهیل کننده

 ادراك و بـه  )105: 1394 همکـاران،  و نسـب  حقیقی(
 رفتـار  انجـام  بر منابع خارجی و داخلی هايمحدودیت

 رســـــدست در از درك بیــانگر همچنــین. دارد اشــاره
 بـراي  ريضـرو  هـاي فرصـت  و منـابع  هـا، مهارت بودن

. )8: 1388ثقفی و همکـاران،  ( دارد فناوري از استفاده
ا یـ و  یطبق این نظریه، عالوه بر ادراك شخص از سخت

مشـتمل  -، متغیر آمادگی الکترونیکی شهروندان یآسان
هـا در اســتفاده از  بـر دسترسـی، توانــایی و مهـارت آن   

توان به منظـور  ز مییرا ن -فناوري اطالعات و ارتباطات
عوامل مؤثر بر پذیرش یا عدم پذیرش خدمات و تبیین 

  مظاهر شهر الکترونیک در نظر گرفت.
مـدل پـذیرش   گـر،  ید يکـاربرد  يهاهینظراز  یکی

آن را نخستین بـار   6است که دیویس TAM(5فناوري (
طی انجام رسالۀ دکتري خـود طراحـی    1986در سال 

، نتایج کاربردي آن را طی 1989کرد و سپس در سال 
 مـدل  ).75: 1393ه عرضه کـرد (پنـاهی نـژاد،    دو مقال
 اولیۀ بینی کنندةپیش عوامل دسته دو فناوري پذیرش

                                                             
4. Theory of Planned Behavior (TPB) 
5. Technology Acceptance Model 
6. Davis 



  35                                                                                                                                                                                   و همکاران ملکی سعید

 سـودمندي  و 7درك شـده  استفاده سهولت شامل رفتار
 ســهولت دهــد.مــی قــرار توجــه مــورد را 8درك شــده

 وجـود  عـدم  از کـاربر  انتظـار  سطح شده درك استفاده
 ودمنديس. دهدمی نشان را سیستم در استفاده سختی
 بـا  کـاربر  یـک  کـه  معناسـت  ایـن  بـه  نیـز  شده درك
ـــاستف ــه شــود متوجــه خاصــی سیســتم از ادهـ  آن ک

 خاص زمینه یک در اشکاري عملکرد تواندمی سیستم
 مدل . این)8: 1388ثقفی و همکاران، ( دهد افزایش را

 را سیسـتم  کـاربرد  کـاربران،  چـه  هر که کندمی فرض
 تـــنسب بهتري گرشن ند،ــکن تصور ساده و سودمند

 و نــــ دانست سـودمند  درجـۀ . داشـت  خواهنـد  آن به
 شـده  رفتـاري  تمایـل  افزایش به منجر مربوطه، نگرش

و موجــــب  )134: 1391 همکــــاران، و بمانیــــان(
در  شوند وگیري براي استفاده از آن فناوري میتصمیم

نـژاد،  گیـرد (پنـاهی  نهایت، عمل اسـتفاده صـورت مـی   
1391 :75.(  
 -مطرح شـده، مـدل انتظـار    يهامدلگر از ید یکی

تأیید است که براي استفاده مداوم از فناوري اطالعـات  
شـکل   9تأییـد  -بر اسـاس پـارادایم انتظـار    ارتباطاتو 

گرفته است و به طـور عمـومی، بـراي تبیـین رضـایت      
مصرف کنندگان و تصمیم آنـان دربـارة خریـد دوبـاره     

از مطالعـات   استفاده شده است. این پارادایم کـه پـس  
مختلف مورد تأیید قـرار گرفتـه اسـت، بـه وضـوح بـر       

هاي روانی افراد که پس از پذیرش اولیۀ فنـاوري  انگیزه
شوند متمرکز است. ایـن  اطالعات و ارتباطات ظاهر می

مدل با در نظـر گـرفتن تصـمیم بـه ادامـۀ اسـتفاده از       
فناوري اطالعات و ارتباطـات و در نتیجـه تصـمیم بـه     

د محصول از سوي مصرف کنندگان، تمایـل  تکرار خری
ــات و     ــاوري اطالع ــداوم از فن ــتفادة م ــا اس ــاربران ب ک

 -1کنـد:  بینی مـی ارتباطات را بر اساس سه سازه پیش
میــزان تأییــد فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات از ســوي 

انتظارات کاربران پس از پـذیرش فنـاوري    -2کاربران؛ 
ت ذهنـی از  اطالعات و ارتباطـات کـه در قالـب برداشـ    

رضـایت کـاربران از    -3شـود و  مفید بودن نمایان مـی 

                                                             
7. Perceived Ease Of Use 
8. Perceived Usefulness 
9. Expectancy-confirmation paradigm 

فناوري اطالعات و ارتباطات که به تمایـل بـه اسـتفادة    
انجامد. اخیراً، دو انتظار یعنی برداشت مستمر از آن می

کننده بودن و برداشت بخش بودن/سرگرمذهنی از لذت
ذهنــی از آســانی اســتفاده نیــز، بــه انتظــارات پــس از  

اند. برداشـت ذهنـی   در مدل اصلی افزوده شدهپذیرش 
عنوان میزان خوشایندي کـار بـا    بهبخش بودن از لذت

فناوري اطالعات و ارتباطات (جدا از منافع کاري که از 
: 1388شود) تعریف شده اسـت (رضـایی،   آن ناشی می

73-72.(  
به  توانیمنه ین زمیمشهور در ا يهاهینظرگر یاز د

اشاره کرد: بر اساس نظریۀ  IDT(10( نظریۀ نشر نوآوري
نظریۀ نشر نوآوري، پذیرش یا رد نـوآوري، بـه آگـاهی    
ــن   ــوآوري بســتگی دارد... در ای ــدگان از ن مصــرف کنن
نظریه اعتقاد بر این است که برداشت ذهنی کاربران از 

گـذارد  ي نوآوري، بر پذیرش آنـان تـأثیر مـی   هایژگیو
ــه ). در68-69: 1388(رضــایی،  ــوآوري اشــاعه نظری  ن

 يهـا کانـال  طریـق  از نوآوري انتقال که شودمی فرض
 اجتمـاعی  سیسـتم  یک طریق از و زمان طول در معین
 که شودمی فرض نظریه این در. گیردمی صورت خاص
. اسـت  متفاوت نوآوري از استفاده در افراد تمایل درجه

 اجـراي  بـر  کـه  ویژگی چهار که کندمی ادعا همچنین
 نسـبی،  مزیـت : از اسـت  تعبـار  گذارندمی اثر نوآوري

ــل ســازگاري، ــودن، آمــوزش قاب ــل ب ـــمش قاب  اهدهـــ
ـــب ــی( ودنــ ــاران، و نســب حقیق . )107: 1394 همک

تـرین  تـرین و قابـل قبـول   که یکی از شـناخته  11راجرز
در ایـن عرصـه اسـت،     پـردازان هیـ نظرنظـران و  صاحب

یک ایده، عمل، وسیله یـا تطبیـق   «نوآوري را به عنوان 
عیتی متغیر که شخص آن را نو و جدید پیدا کردن وض

، تعریف کرده است (سعادت و مظفـري،  »کندتصور می
). اگــر فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات بــه 145: 1388

عنوان یک نوآوري تلقی شوند، نظریـۀ نشـر نـوآوري و    
مدل پذیرش فناوري در این دیدگاه مشـترك هسـتند   
ا که پذیرش یک فناوري اطالعات و ارتباطـات خـاص ر  

شـود، تعیـین   هایی که از آن ادراك میاز طریق ویژگی
کنند ... به ویژه دو سـازة برداشـت ذهنـی از مفیـد     می

                                                             
10. Innovation Diffusion Theory 
11. Rogers 
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بودن و برداشت ذهنـی از آسـانی اسـتفاده کـه از نظـر      
ر مفهومی، به ترتیـب بـا مزیـت نسـبی و پیچیـدگی د     

بنـابراین مـدل    ...نظریۀ نشـر نـوآوري مشـابهت دارنـد    
ر نوآوري تا حدودي نتـایج  پذیرش فناوري و نظریۀ نش

  )70: 1388کنند (رضایی، یکدیگر را تأیید می
 يات کـاربرد یاز نظر یکیز یفضایی ن پخش تئوري

اشـاعه و گسـترش    تـوان یمـ ا است که یدر علم جغراف
را در طـول زمـان و بسـتر     هـا ينـوآور و  هادهیپدانواع 

ــرار داد. یو تببــ یمکــان از منظــر آن مــورد بررســ ن ق
 1953 سـال  در بـار  اولـین  بـراي  فضایی پخش تئوري
 زمینـۀ  در بیشـتر  کـه  12هاگراسـتراند  تورسـتن  توسط

ــوآوري، انتشــار و جابجــایی ــاي ســازي،شــبیه ن  الگوه
 در اسـت،  کـرده  کـار  زمـان  جغرافیایی توسعۀ فضایی،
 همکـاران،  و نیـا  فاضـل . (گردید منتشر 13الند دانشگاه
ــاه از). 185-184: 1392 ــوري نگ ــش، تئ ــت پخ  ماهی

 گیـرد مـی  قرار بررسی مورد سطح دو در فضایی تشاران
 پخـش  مکـانی  جابجـایی  و ايناحیـه  پخش شامل؛ که
 گسـترش ). 1386 بذرافشـان،  و زادهابـراهیم (باشـد  می

 شـرح  به جداگانه بخش دو در تواندمی هاپدیده پخش
 انتقـال،  آن، در کـه  پذیرسازش پخش: شود بررسی زیر

 عامـل  با و...  گیردیم صورت مستقیماً تراوش یا پخش
 یـک  مجاورت که سانبدین. دارد نزدیکی رابطۀ فاصله،
 شـود مـی  سـبب  هانوآوري و هاپدیده خاستگاه با مکان

 و مکـان  بـه  سـرعت  بـه  هـا نـوآوري  و هاپدیده این که
 هامکان ابتدا کم، فاصلۀ جهت به و برسد مجاور نواحی

 کـه یالدرحـ . دهد قرار تأثیر تحت را ترنزدیک نواحی و
 نـواحی  و هـا مکان افراد، در هاپدیده و هانوآوري اثرات

. شـود  ظـاهر  درازتـري  زمان گذشت با شاید دست دور
 ها بـه نوآوري و هاپدیده آن در که مراتبیسلسله پخش
 گسـترش  فضایی مراتبسلسله قالب در و منظم صورت

 یـا  ناحیـه  یک در آن پذیرش و نوآوري پخش. یابندمی
 کـه  اسـت  گفتـه  ایـن  بـر  خـوبی  مثـال  کشور، یک در

 مـدها،  انـواع  انتشار در توانمی را آن روشن هاينمونه
 بـزرگ،  شـهرهاي  بـه  پایتخـت  از خریـدها  و هـا عقیده

 مشـاهده  روسـتاها  و کوچک شهرهاي میانی، شهرهاي

                                                             
12. Torsten Hagerstrand 
13. Lund 

ــرد ــیسلســله پخــش . ...ک ــه مراتب ــوازات ب  ســاخت م
 نـوع  هـر  سـاده  سـخن  بـه  یابـد؛ مـی  جریان اجتماعی،

 را اجتمـاعی  مراتـب سلسـله  بـاالي  سطوح ابتدا رينوآو
 سـطح  ترینپایین به آخر در و دهدمی قرار تأثیر تحت

 بـه  سـطح  تـرین پـایین  در هـم  گـاهی . رسدمی جامعه
 مراتبـی، سلسله پخش. کندمی عمل چکانقطره صورت

. یابـد می جریان آن ترینکوچک به مراکز ترینبزرگ از
 هانوآوري و هاپدیده است نممک موارد ايپاره در البته

 و ايناحیـه  سطوح ترینگسترده به سطح ترینپایین از
: 1382 شـکوئی،  از برگرفتـه ( یابـد مـی  جریـان  جهانی

 بــه را آن مظـاهر  و الکترونیــک شـهر  اگـر ). 305-304
 منظـر  از بگیـریم  نظر در نوآوري یا و پدیده یک عنوان
 یمراتبـ سلسـله  پخـش  ویـژه  به و فضایی پخش تئوري
 و انتشــار نحـوة  آیـا  کـه  اسـت  تبیـین  و بررسـی  قابـل 

 ريـشهـ  مراتب سلسله و مختلف سطوح در آن پذیرش
 جریـان  شدت صورت این در و دارد مطابقت الگو این با

 مرکز و تمرکزگرا الگوهاي با مطابق( پایین به باال از آن
 الًــــ ک یـا  و باال؟ به پایین از یا و است بیشتر) پیرامون

 تبیـین  و تشـخیص  قابـل  خاصـی  الگوي ینهزم این در
 مطالعـات  زمینـه  ایـن  در تـاکنون  ظـاهراً  البته نیست؟

  .است نگرفته صورت کشور سطح در مشخصی
ل بـه  یـ نـۀ تما ین در زمیـی ات قابل تبیگر نظریاز د

بـه   تـوان یمـ ک نـزد شـهروندان،   یرش شهر الکترونیپذ
نـه اعتمـاد و   یمطرح شده در زم يهادگاهیدو  هاهینظر

ــنام ــه –ک یــت در شــهر الکترونی  يفضــا یکلطــورو ب
ن خصـوص اشـاره   یـ و نگرش شـهروندان در ا  -يمجاز

 سـازي پیـاده  در هـا جنبه ترینمهم از یکی کرد. اعتماد
 نــژاد،شــریف( اســت الکترونیــک شــهر هــاياســتراتژي

 در تـري پررنـگ  و اهمیـت  حائز نقش که) 186: 1393
 کنـد مـی  ایفـا  سـنتی  شـهر  بـه  نسبت الکترونیک شهر

 تطبیقــی بررســی). 1388 جعفــري، عابــدي و رنــدي(
 اتـــ خدم بـا  شـهروندان  انطباق روي بر که تحقیقاتی

 کـه  اسـت  آن از حاکی اندکرده تمرکز الکترونیک شهر
 کـه  هسـتند  ايعمده مسائل شفافیت و امنیت اعتماد،

شـریف  (تأثیرگذارنـد   الکترونیـک  شهر پذیرش روي بر
ــژاد، ــایرن). 176: 1393 ن ــد )2004( 14م ــت معتق  اس

                                                             
14. Myron 
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 جامعــه در تکنولــوژیکی هــايپیشــرفت کــه هنگــامی
 از و هویـت  سـرقت  از تـرس  میـزان  شـود می منعکس

 قاضی(یابد می افزایش نیز خصوصی حریم دادن دست
  یـکرومونینـ  مطالعـات ). 33: 1388 همکـاران،  و نوري

 انـــ نش متحـده  ایـاالت  و اروپـا  در) 2003( 15والري و
 اطمینـان  و امنیـت  دربـاره  رادافـ  نگرانـی  کـه  دهدمی

 فـراهم  الکترونیکـی  طـور  بـه  کـه  خـدماتی  هـب نسبت
 عــــ مان نتیجـه  در و شده اعتماد نبود به منجر اندشده

 اسـت  شده الکترونیک شهر با انطباق جهت در میــمه
 صـــورت تحقیقـــات در .)179: 1393 نـــژاد،شـــریف(

 یکـی  عنوان به اعتماد ،16دیگران و لی توسط تهـــگرف
 و تکنولـوژي  از اسـتفاده  براي کلیدي کننده بینییشپ

 شـده  معرفـی  آن از کـاربر  فهم براي بنیادي سازة یک
 مهـم  عاملی عنوان به اولیه اعتماد تحقیق، آن در. است

 طـور به و است شده مطرح جدید تکنولوژي پذیرش در
 بر  ایدــب کاربران که است مطلب این به وابسته خاص

 موجـود،   ابهامـات  و طمینـان ا عدم شده، درك ریسک
 قاضـی ( نمایند غلبه جدید تکنولوژي از استفاده از قبل

ــوري ــاران، و ن ــایا). 35: 1388 همک ــوالي و ایش  17مک
 بـه  اعتمـاد  موضـوع  کلـی  بنـدي تقسیم یک ) در199(

 ســطح در اعتمــاد بخــش ســه در را الکترونیــک شــهر
 سـطح  در اعتمـاد  و رسـانه  سطح در اعتماد تکنولوژي،

). 180: 1393 نـژاد، شـریف کننـد ( مـی  تعریف اجتماع
 در که ذاتی اطمینان عدم دلیل به است، معتقد 18پاولو

 اینترنـت  ماننـد  باز تکنولوژي هايزیرساخت از استفاده
 مطمـئن  که هستند این خواهان شهروندان دارد، وجود
 وي اعتقـاد  بـه . اسـت  ایمـن  هاآن آنالین ارتباط شوند

 کـه  اسـت  پـذیرفتی  میهنگا فقط الکترونیکی خدمات
 کننـد  تلقـی  اعتمـاد قابـل   را آن کاربران و همشهریان

 پــایین ســطح) 33: 1388 همکــاران، و نــوري قاضــی(
 در دولــت توانــایی بــه نســبت شــهروندان اعتمــاد

 بـا  همراه که وقتی الکترونیک شهر ابتکارات سازيپیاده
 همـراه  اینترنت به نسبت شهروندان اعتماد پایین سطح

                                                             
15. Cremonini & Valeri 
16. Li , X ., Hess , T. J., Valacich , J.S 
17. Ishaya & Macaulay 
18. Pavlou 

 دانـــ شهرون هـــ ک شد خواهد شرایطی به منجر باشد
 شـرایط  ایـن  در. شد خواهند دولت و تکنولوژي دشمن
 نتـایج  بـه  منجـر  بعـد  دو هـر  بـه  نسبت اعتماد کمبود

 الکترونیک شهر ابتکارات پذیرش که شودمی نامطلوبی
 موفقیــت یــا پیــاده بـراي  و داده قــرار الشــعاعتحـت  را

 شریف نـژاد، ( نیست مساعد الکترونیک شهر هايبرنامه
1393 :179(.  

و اشـتراکات   هـا جنبـه  نیتـر مهمبا در نظر گرفتن 
کـه مطـرح شــد،    ییهــادگاهیـ دات و یـ موجـود در نظر 

را بـه عنـوان عوامـل     یا سازه اصلیر یپنج متغ توانیم
رش یل شهروندان به پـذ یزان تمایو مؤثر بر م سازنهیزم

 ر وابسـته یو متغ یبه عنوان هدف اصل-کیشهر الکترون
از: میـزان   اندعبارتکرد که  یمعرف -در پژوهش حاضر

آمادگی الکترونیکـی (بـه معنـاي سـواد الکترونیکـی و      
میزان دسترسی، توانایی و مهـارت اسـتفاده از فنـاوري    

 آشــنایی و آگــاهی اطالعــات و ارتباطــات)، میــزان  
الکترونیـک، نگـرش    شهر مظاهر و مفاهیم شهروندان با

 شـهر  خدمات از استفاده یآسان و سهولت به شهروندان
 از اسـتفاده  سودمندي به الکترونیک، نگرش شهروندان

 شـهروندان بـه   الکترونیک و خدمات آن و نگـرش  شهر
الکترونیـک.   شـهر  خـدمات  بـودن  اعتمادقابل و امنیت
پخـش   يماننـد تئـور   ییهاهینظرن با توجه به یهمچن
و  مراتــبسلســله، يۀ اشــاعۀ نــوع آوریــو نظر ییفضــا

ا کوچک بودن شهر) ی(بزرگ، متوسط و  يرسطوح شه
ل گـر  یو تعـد  ياواسـطه ر یبه عنوان متغ توانیمز یرا ن

نامبرده بـر میـزان    يرهایمتغ ياثرگذارنۀ نحوة یدر زم
تمایل شهروندان بـه پـذیرش شـهر الکترونیـک مـورد      

  ).1قرار داد (شکل  یبررس
پژوهش حاضر از لحـاظ ماهیـت از   شناسی: روش

اي اسـت کـه روش   توسـعه -اربرديهاي کـ نوع پژوهش
تحلیلـــی و روش گـــردآوري  -بررســـی آن توصـــیفی

نامـه  هاي آن پیمایش میدانی و مبتنی بـر پرسـش  داده
است. طراحی پرسشنامه با استفاده از مطالعـات نظـري   

هـاي تجربـی مشـابه    و ترکیب دسـتاوردهاي پـژوهش  
گرفته و لذا اعتبار آن به با توجه به سـوابق تحقیقـاتی   

ــد ــۀ    تأیی ــایی آن در مرحل ــین پای ــده اســت. همچن ش
یلۀ آلفاي کرونباخ سنجیده شد که به وسآزمون و یشپ
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که براي هر یک از ابعـاد اغلـب    آزمونبا توجه با نتایج 
ــاالي  ــولی   7/0ب ــایی مــورد قب ــذا از پای ــوده اســت، ل ب

پرسشنامۀ مـذکور عمـدتاً    سؤاالتبرخوردار بوده است. 
 -تـرین یینپـا (از  ي لیکـرت ادرجـه  5مبتنی بر طیـف  

وضـعیت تـا    -ین و ...ترنامناسبترین، یفضعکمترین، 

وضعیت) بوده کـه  -ین و...ترمطلوببهترین، –باالترین 
 5تـرین) تـا   یینپـا ( 1در نهایت با کدگـذاري از عـدد   

  (باالترین) به صورت کمی تعریف شدند.

  

  
  

  وهشمدل مفهومی و نظري پژ: 1شکل 
  

 شـهر  سـه  شـهروندان  پـژوهش  ایـن  آماري جامعۀ
 باشـد می خوزستان استان در منصوریه و بهبهان اهواز،
ـــسه جهــت کــه ـــب ولتـ ـــخان واحــد ررسی،ـــ  وارــ

مـورد   در. است شده انتخاب گیرينمونه واحد عنوانبه
 نبـودن  بـزرگ  دلیـل  و بهبهـان بـه   شهر منصـوریه  دو

 میان از گیرينمونه آماري، جامعۀ تعداد و شهر وسعت
 بـه  اهـواز  شـهر  براي ولی شد، انجام شهر جمعیت کل

 جامعه تعداد بودن زیاد و شهر وسعت گستردگی دلیل
 فراینــد در دقــت افــزایش و ســهولت جهــت و آمــاري

با اسـتفاده از نمونـه گیـري تصـادفی سـاده،       پژوهش،
 و این شهر به عنوان نمونـه مـوردي انتخـاب    3منطقه 

 از هریـک  بـراي  نمونه حجم. گرفت ارقر پیمایش مورد
(با  کوکران فرمول از استفاده با مطالعه مورد هاينمونه

ــان   ــریب اطمین ــات ض ــد،  95مفروض ، =5/0p=qدرص
96/1=Zارائـه  شمارة یـک  جدول در که آمد دست ) به 

 به–گیرينمونه چارچوب تهیه که آنجایی از. است شده
 هـاي یـت عجم از -تصادفی گیرينمونه نیازپیش عنوان
 از بنـابراین  اسـت؛  بـوده  غیـرممکن  عمالً بررسی مورد
 لـذا  اسـت؛  شـده  اسـتفاده  ايیهسهم یريگنمونه روش

 انـــ امک حـد  تـا  برآوردها اعتبار و دقت افزایش جهت
ــه شــده ســعی ــک از ک  و سیســتماتیک شــبه روش ی

 مـورد  يهـا محـدوده  پیمـایش  جهت حجم با متناسب
ـ ــــنم ايـــ اعض بـه  دسترسی و انتخاب و بررسی  هـون

 گسـترة  کلیـت  ورــــــ منظ بـدین  تا شود گرفته بهره
 محـالت و  نـواحی،  شـامل ( شـهري  منـاطق  یا رـــشه
 دسترسی. گیرد قرار پوشش مورد) مختلف هايیابانخ

ــه ــه اعضــاي ب ــه نمون ـــمراج و حضــوري شــیوة ب  عهـ
بعضـاً   و مسـکونی  واحـدهاي  و منـازل  بـه - مــمستقی

 عـالوه - نمونه به ورود شرط و –...  و تجاري واحدهاي
 اشاره آن با هــک مکانی و جنسیتی سهمیۀ لحاظ رـــب

 بــه تمایــل و پرسشــنامه ســؤاالت درك یــتقابل -شــد
 اعضــاي( شــهروندان ســوي از هــاآن بــه یــــپاسخگوی

هـا بـا   است. در نهایت تحلیـل داده  بوده) آماري جامعه
ی در دو سطح توصـیف  SPPSآماري  افزارنرماستفاده از 

، 1ايهاي تی تک نمونهو استنباطی با استفاده از آزمون
ــه ــه 1اينمون ــک طرف ــانس ی ــل واری ــل  1، تحلی و تحلی

  صورت گرفته است. 2رگرسیون خطی چندگانه
                                                             
1. One-Sample Test 

 میزان آمادگی الکترونیکی شهروندان

  شهر الکترونیک خدمات از ادهاستف آسانی شهروندان به نگرش

 الکترونیک شهر مظاهر و مفاهیم شهروندان با آشنایی میزان

 وابسته ریمتغ ل گریرتعدیمتغ مستقل رمتغی

سطوح و 
سلسله 
مراتب 
شهري 
(بزرگ، 

متوسط و یا 
کوچک 

 بودن شهر) 

 الکترونیک شهر از استفاده سودمندي بهشهروندان  نگرش

 الکترونیک شهر خدمات اعتماد و تامنی بهشهروندان  نگرش

میزان تمایل 
شهروندان به 
پذیرش شهر 

 الکترونیک
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1. ANOVA 
2. Multiple Linear Regression 
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  هاي موردي پژوهش: جامعه آماري و حجم نمونه در نمونه1جدول 
  حجم نمونه  جامعه آماري  هاي موردينمونه

  سهم زنان  سهم مردان  کل  زن  مرد  کل
  193  191  384  89221  88175  177396  )3اهواز (منطقه  شهر

  190  193  383  53239  54163  107412  شهر بهبهان
  178  182  360  275  2785  5510  شهر منصوریه

  561  566  1127  142735  145123  290318  جمع کل
  (منبع: مرکز آمار ایران و محاسبات نگارندگان)

  
مل سـه  قلمرو مکانی این پژوهش شـا : قلمرو پژوهش

شهر اهـواز، بهبهـان و منصـوریه در اسـتان خوزسـتان      
ـ   لومتریک 6/63633با مساحت  کهاست   29 نیمربـع ب

عـرض   قـه یدرجـه و صـفر دق   33تا  قهیدق 57درجه و 
 50تـا   قـه یدق 40درجـه و   47از خط اسـتوا و   یشمال

 چینـو یاز نصف تانهار گر یطول شرق قهیدق 33درجه و 
، یبخشـ  یفر و عل(نظم ردقرار دا رانیا یدر جنوب غرب

از  یکـ یشهر اهواز، مرکز استان خوزسـتان   .)4: 1395
شــهر کـه در بخـــش   نیـ اســت. ا رانیـ کالنشـهرهاي ا 

ــرار دارد، در موقع   ــواز ق ـــتان اه ـــزي شهرس ــمرک  تی
 48و  یعـرض شـمال قهیدق 20درجه و  31 ییایجغراف

در بخش جلگـه اي   ،یطـول شرق قـهیدق 40درجـه و 
واقـع شــده    ایمتر از سطح در18ارتفاع  خوزستان و با

). این شهر با 174: 1396و همکاران،  انی(سجاد اسـت
کیلومترمربع دومین شـهر وسـیع ایـران     220مساحت 

پس از تهران است کـه از سـمت شـمال بـه شـهرهاي      
شیبان، ویس، مالثـانی، دزفـول و شـوش، از شـرق بـه      
شهرستان رامهرمز، از غرب به شـهر حمیدیـه و دشـت    

بنـدر   ان،آزادگان و از سمت جنوب به شهرهاي شـادگ 
گـردد (ملکـی و   ماهشهر، خرمشهر و آبادان محدود می

گفتنی اسـت شـهر اهـواز بـه      ).159: 1394همکاران، 
عنوان نماینده شهرهاي بزرگ در این پژوهش انتخـاب  
شده است. این شـهر داراي هشـت منطقـۀ شـهرداري     

ه است. منطقه است که هر یک داراي سه یا چهار ناحی

شهرداري این شـهر کـه بـه عنـوان محـدودة مـورد        3
 4مطالعه در این پژوهش انتخـاب شـده اسـت شـامل     

باشـد. شـهر بهبهـان بـه عنـوان      محله مـی  23ناحیه و 
نمایندة شهرهاي میانی و سـطوح متوسـط شـهري در    

ــان    ــتان بهبه ــز شهرس ــژوهش، مرک ــن پ ــی از  -ای یک
ه در جنـوب  اسـت کـ   -ي استان خوزستانهاشهرستان

 بهبهـان از  غربی استان خوزستان قرار دارد. شهرسـتان 
 امیدیـه، از  و آغاجـاري  يهـا شهرسـتان  به سمت غرب

 و شـمال  طرف هندیجان، از شهرستان به سمت جنوب
 از و بویراحمــد و کهگیلویــه اســتان بــه شــرقی شــمال
شهر بهبهان با شود. می محدود بوشهر استان به جنوب

ــعت ــادل  یوسـ ـــعیک 2086معـ ــرض  لومترمربـ در عـ
و طـول   ـهیثان 44 و قـهیدق 35درجه و  30 ییایجغراف
قـرار دارد   هیثان 30و  قهیدق 14درجه و  50 ییایجغراف

ــو ــاران،  ي(علـ ــۀ  و )6: 1397و همکـ داراي دو ناحیـ
خدمات شهري است. شهر منصوریه یکـی از شـهرهاي   
شهرستان بهبهان است کـه در حومـۀ شـهر بهبهـان و     

 درواقـع متري این شهر واقع شده است و کیلو 5حدود 
ــماً داراي    ــر رس ــالهاي اخی ــه در س ــوده ک ــتایی ب روس

بـه عنـوان شـهر محسـوب      1391شهرداري و از سـال  
شده است و در این پژوهش به عنوان نمایندة شهرهاي 

یـک از شـهرهاي   هرکوچک لحاظ شده است. جمعیت 
بـه تفکیـک زن    1390فوق بر اساس سرشماري سـال  

    ارائه شده است. 1ول مرد در جد
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  مورد مطالعه در استان خوزستان يت شهرها: موقعی2شکل 

  
  هاافتهی

: مورد مطالعه يدر شهرها رهایمتغ سۀیو مقا سنجش
عنـوان  ر بـه یـ متغ 5پـژوهش،   ينظـر  یدر قسمت مبان

ا یـ  يهـر نـوع فنـاور    رشیپـذ اثرگذار بـر   یعوامل اصل
و استخراج  ییشناسا -کیز جمله شهر الکترونا-ينوآور

مذکور  يرهاین قسمت به دنبال سنجش متغیشد. در ا
 م.یهسـت  یقـ یبه صورت تطب مطالعه مورد يشهرهادر 
از  هرکـدام ر در یـ ت هـر متغ یابتـدا وضـع   ن منظوریبد

مطالعه به صورت جداگانه با اسـتفاده از   مورد يشهرها
و سـنجش   یمورد مورد بررسـ  يانمونهتک  یت آزمون
 يبر مبنامذکور  يهادادهمنظور از  نی. بدردیگیمقرار 

تک  یت آزمون) 3ن (حد وسط=یانگیا میسطح متوسط 
 يبـرا  آن یقـ یج تطبیبـه عمـل آمـد کـه نتـا      يانمونه

شـده   ارائـه  2مورد مطالعه در جدول شـماره   يشهرها
که  ی، در صورتآزمونن یا يهامفروضهاست. بر اساس 
از  بـاالتر  یر مـورد بررسـ  یـ متغ )Sig( يسطح معنـادار 

ن یو همچنـ  tآمـاره   صـورت  نیـ اکـه در  –باشد  05/0
ن یانگیـ ک بـه صـفر، م  یـ ن نزدیانگیـ مقدار اختالف با م

و کـران بـاال مثبـت     ین منفـ یی، کـران پـا  3ک به ینزد
از عــدم  یحــاک آزمـون جــه ینت نیبنـابرا  -خواهـد بــود 

ر مـورد نظـر در   ین بوده و متغیانگیاختالف معنادار با م
. اگـر سـطح   شـود یمـ ر یو تفسـ  بـرآورد سطح متوسط 

 آزمـون  جـۀ ی، نتدباش 05/0از  ترنییپا) Sig( يمعنادار
ر مـورد  یـ ن در متغیانگیـ از تفاوت معنـادار بـا م   یحاک
کـه آمـاره    یط در حالتین شرایخواهد بود؛ در ا یبررس

tن و کـران بـاال   یین، کران پـا یانگی، مقدار اختالف با م
 آننگر تفاوت مورد بحث مثبت بوده و بیامثبت باشند، 

اســت کــه متغیــر مــورد بررســی در وضــعیت بهتــر و  
اعـداد   هرچقـدر از سطح متوسط قرار دارد و  ترمطلوب

باشند نمایانگر وضعیت بهتـر متغیـر    تربزرگمورد نظر 
، مقـدار  tمورد بررسی خواهند بود. در حالتی که آماره 

اختالف با میانگین، کـران پـایین و کـران بـاال مثبـت      
ضیه حاکم بوده و نشـانگر وضـیعت   باشند، عکس این ق

از سطح متوسط در متغیر مورد بررسی خواهد  ترنییپا
  بود.
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  اي براي سنجش متغیرهاي پژوهش در شهرهاي مورد بررسیتی تک نمونه آزمون: نتایج 2جدول 

ا سازهی متغیر  Mean نام شهر 

One-Sample Test 
Test Value = 3 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

 یآمادگ میزان
 الکترونیکی

 0.561741 0.38285 0.472296 0.00 378 10.38238 3.4723 اهواز
 0.538977 0.360494 0.449735 0.00 377 9.909149 3.4497 بهبهان

 0.40732 0.227778 0.317549 0.00 358 6.956556 3.3175 منصوریه

 ییآشنا و یآگاه میزان
 شهر مظاهر و مفاهیم با

 الکترونیک

 0.406852 0.190481 0.298667 0.00 374 5.428428 3.2987 اهواز
 0.191605 0.02539- 0.08311 0.13 372 1.506276 3.0831 بهبهان

 0.01433- 0.22163- 0.11798- 0.03 355 2.2385- 2.9270 منصوریه

 و سهولت به نگرش
 خدمات استفاده از یآسان

 الکترونیک شهر

 0.413596 0.208744 0.31117 0.00 375 5.97364 3.3112 اهواز
 0.472856 0.279776 0.376316 0.00 379 7.664472 3.3737 بهبهان

 0.359251 0.150552 0.254902 0.00 356 4.804075 3.2017 منصوریه

 سودمندي به نگرش
 شهر از هاستفاد

 الکترونیک

 0.486589 0.291188 0.388889 0.00 377 7.826609 3.3889 اهواز
 0.04177- 0.24546- 0.14362- 0.01 375 2.77287- 2.8564 بهبهان

 0.086911 0.1212- 0.01714- 0.75 349 0.32403- 3.0000 منصوریه

 اعتماد و امنیت به نگرش
 الکترونیک شهر خدمات

 0.31158- 0.50853- 0.41005- 0.00 377 8.18755- 2.5899 اهواز
 0.224547 0.00646- 0.109043 0.06 375 1.856312 3.109 بهبهان

 0.415658 0.196701 0.30618 0.00 355 5.500215 3.3062 منصوریه
  )1395(منبع: مطالعات پیمایشی نگارندگان: 

  
ــۀ در   ــد مرحل ــۀ بع ــعیت مقایس ــا وض  در متغیره

 از منظـور  بـدین  و اسـت  مدنظر مطالعه ردمو شهرهاي
 بـه  کـه  شـود یمـ  اسـتفاده  طرفـه کی سـواریان تحلیل

 ايـــــشهره در متغیرهــا میـانگین  مقایســۀ و بررسـی 
ــورد ــه م ــه مطالع ـــوج و پرداخت ـــی ودـ ــدم اـــــ  ع

 از. دهـد یمـ  نشـان  را هـا آن میـان  معنـادار  اوتــــتف
 ونآزمـ  ایـن  اجـراي  يهافرضشیپ از یکی که آنجایی
 از اسـتفاده  بـا  ابتـدا  اسـت،  متغیرهـا  واریـانس  همگنی
 شـده  پرداختـه  موضـوع  ایـن  بررسـی  به 1لوین آزمون
 متغیـر  5 هـر  بـراي  Sig مقـدار  اینکه به توجه با. است
 لـذا  اسـت،  آمـده  دسـت  به 05/0 از باالتر بررسی مورد
 مـورد  شـهرهاي  در متغیرهـا  واریـانس  نـابرابري  وجود

 متغیرهـا  واریانس همگنی فرضشیپ و شده رد بررسی
 تأییـد  مـورد  واریـانس  تحلیـل  آزمون از استفاده جهت

   .ردیگیم قرار
 نتایج پس از تأیید برقراري فرض همگنی واریانس،  

 بـر اسـاس  . ردیگیمورد توجه قرار م ANOVA آزمون

                                                             
1. Levene 

 کمتـر  متغیرهـا  Sig مقدار اگر آزمون این يهامفروضه
 هاگروه یانگینم میان معناداري تفاوت باشد صدم 5 از
 قـدر  چـه  هر و دارد وجود بررسی مورد متغیر لحاظ از

 خواهـد  تـر بزرگ مذکور تفاوت باشد، تربزرگ F مقدار
  .بود

ــس   ــی از پ ــري بررس ــا و براب ــود ی ـــتف وج  اوتـ
 بررسـی  کلـی،  صـورت  به هاگروه میانگین ادارــــمعن
 زوجـی  صـورت  بـه  هـا گـروه  چندگانۀ مقایسۀ و یجزئ

 2تـوکی  روش از اینجـا  در کـه  کنـد یمـ  پیـدا  ضرورت
 ،آزمـون  این يهامفروضه بر اساس. شده است استفاده

 معناي به باشد صدم 5 از کمتر متغیري Sig مقدار اگر
 لحـاظ  از گـروه  دو بـین  معنـادار  میانگین تفاوت وجود
 تفـاوت  مقـدار  ضـمناً . باشـد یمـ  بررسـی  مـورد  متغیر

 ارائـه  و محاسـبه  نیـز  تفکیـک  به هاگروه بین میانگین
 گروه از میانگین اختالف این دهدیم نشان که شودیم

 نتـایج . باشدیم منفی یا مثبت دوم گروه به نسبت اول
اکنـون بـا در    .اسـت  شده ارائه 3 جدول در آزمون این

                                                             
2. Tukey 
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هـاي فـوق   هاي آزموننظر گرفتن توضیحات و مفروضه
شـود. بـر   ها پرداختـه مـی  تفسیر نتایج آن به توضیح و

اي، میـزان آمـادگی   ج آزمون تی تـک نمونـه  اساس نتای
به معناي دسترسی بـه ابـزار و   –الکترونیکی شهروندان 

ــه،   ــاوري اطالعــات و ارتباطــات (مثــل رایان مظــاهر فن
ها در ) و توانایی و مهارت در استفاده از آن...اینترنت و 

هر سه شهر مورد بررسی باالتر از حد متوسـط بـوده و   
). همچنــین بــر 2جـدول  در سـطح خــوبی قــرار دارد ( 

، از لحاظ این متغیر بـین  ANOVAاساس نتایج آزمون 

کلـی اخـتالف    میانگین شهرهاي مورد بررسی به طـور 
. در این میان هـر چنـد میـانگین    معناداري وجود دارد

آمادگی الکترونیکی شهروندان در شهر اهواز به صـورت  
نسبی باالتر از دو شهر دیگـر بـوده ولـی ایـن اخـتالف      

ا شهر منصوریه معنادار است و بـا شـهر بهبهـان    فقط ب
ــانگین    ــرغم اینکــه می ــین علی ــادار نیســت. همچن معن
آمادگی الکترونیک شهروندان شهر بهبهـان بـه نسـبت    
منصوریه به لحاظ آماري کمی بیشـتر بـوده ولـی ایـن     

  ).5اختالف ناچیز معنادار نیست (جدول 
  

  (مقایسه چندگانه) تحلیل واریانس متغیرها Tukey آزمون: نتایج 3جدول 
Multiple Comparisons 

Dependent 
Variable 

(I) نام شهر (J) نام شهر Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 یآمادگ میزان
 الکترونیکی

 1723. 1272.- 933. 06382. 02256. بهبهان اهواز
 3065. 0030. 044. 06466. *15475. منصوریه

 1272. 1723.- 933. 06382. 02256.- اهواز بهبهان
 2840. 0196.- 103. 06470. 13219. منصوریه

 0030.- 3065.- 044. 06466. *15475.- اهواز منصوریه
 0196. 2840.- 103. 06470. 13219.- بهبهان

 و یآگاه میزان
 و مفاهیم با ییشناآ

 شهر مظاهر
 الکترونیک

 3946. 0365. 013. 07628. *21556. بهبهان اهواز
 5978. 2355. 000. 07719. *41664. منصوریه

 0365.- 3946.- 013. 07628. *21556.- اهواز بهبهان
 3825. 0197. 025. 07729. *20109. منصوریه

 2355.- 5978.- 000. 07719. *41664.- اهواز منصوریه
 0197.- 3825.- 025. 07729. *20109.- بهبهان

 و سهولت به نگرش
 استفاده از یآسان

 شهر خدمات
 الکترونیک

 1090. 2287.- 683. 07193. 05985.- بهبهان اهواز
 2836. 0593.- 275. 07307. 11215. منصوریه

 2287. 1090.- 683. 07193. 05985. اهواز بهبهان
ریهمنصو  .13900* .07288 .068 -.0010 .2431 

 0593. 2836.- 275. 07307. 11215.- اهواز منصوریه
 0010.- 3431.- 048. 07288. *17200.- بهبهان

 يسودمند به نگرش
 شهر از استفاده

 الکترونیک

 6893. 3493. 000. 07243. *51928. بهبهان اهواز
 5659. 2197. 000. 07377. *39280. منصوریه

 3493.- 6893.- 000. 07243. *51928.- اهواز بهبهان
 0469. 2998.- 201. 07386. 12647.- منصوریه

 2197.- 5659.- 000. 07377. *39280.- اهواز منصوریه
 2998. 0469.- 201. 07386. 12647. بهبهان

 و امنیت به نگرش
 شهر خدمات اعتماد

 الکترونیک

 3414.- 7021.- 000. 07683. *52174.- بهبهان اهواز
 5360.- 9017.- 000. 07791. *71888.- منصوریه

 7021. 3414. 000. 07683. *52174. اهواز بهبهان
 0141.- 3802.- 031. 07801. *19714.- منصوریه

 9017. 5360. 000. 07791. *71888. اهواز منصوریه
 3802. 0141. 031. 07801. *19714. بهبهان

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
  )1395(منبع: مطالعات پیمایشی نگارندگان: 
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شهروندان با  ییآشناو  یآگاهزان یر میاز لحاظ متغ

ک، شـهر اهـواز بـاالتر از    یم و مظاهر شهر الکترونیمفاه
 شهر بهبهـان  بوده، یخوب نسبتاًو در سطح متوسط  حد

از میانگین و  ترنییپاه یمنصور شهر و سطدر سطح متو
بر اسـاس  . )2(جدول ارد قرار د ضعیفی نسبتاًدر سطح 

ن ایـن  یتحلیـل واریـانس از لحـاظ میـانگ     آزموننتایج 
متغیر به صورت کلی تفاوت معناداري میـان شـهرهاي   
مورد بررسی وجود دارد. این اختالف بین هر سه شـهر  

بـین شـهر اهـواز و     آنمعنادار بوده و بیشترین میـزان  
 هـا یافتـه  همچنـین  ).3منصوریه بـوده اسـت (جـدول    

 تــسهول به دانـــشهرون نگرش که است آن از حاکی
 سـه  هر در الکترونیک شهر خدمات از استفاده یآسان و

 جدول( باشدمی متوسط حد از باالتر بررسی مورد شهر
 میـانگین  يآمـار  لحـاظ  بـه  چند هر زمینه این در). 2
 و اهـواز  از بـاالتر  کمـی  بهبهـان  شهر براي یرمتغ نـای

 دلیـل  بـه  یول بوده، منصوریه از باالتر کمی اهواز براي
 ).3 جدول( است نبوده معنادار آن بودن ناچیز و جزئی

 خـدمات  ارائـه  بـودن  مفید و سودمندي متغیر مورد در
 اهـواز  شهر دانــشهرون یک،ــالکترون صورت به شهري
 هـا آن واقع در. اندداشته وسطمت سطح از باالتر نگرشی
 بـاالیی  سـطح  در را الکترونیـک  شهر سودمندي میزان

 منصـوریه،  شـهر  شـهروندان  آنکه حال. اندکرده ارزیابی
ــودمندي ــهر س ــک ش ــطح در را الکترونی ــط س  متوس

 اًـنسبتـ  اعتقـاد  بهبهان شهر شهروندان و کرده یـارزیاب
 صـورت  بـه  شـهري  خـدمات  ارائـه  سودمندي به کمی
 تحلیـل  آزمـون  نتـایج ). 2 جدول( اندداشته رونیکالکت

 شـهرهاي  میـان  معنـادار  میـانگین  تفاوت نیز واریانس
 از. کنـد یم تأیید را مذکور متغیر لحاظ از بررسی مورد
 از اهـواز  شـهر  زمینـه  ،هاگروه بین جزئی بررسی لحاظ
 بـا  مثبتی معنادار اختالف مذکور متغیر میانگین لحاظ
 حـال  اسـت،  داشته بهبهان صوصخبه و منصوریه شهر
 به نسبت منصوریه میانگین جزئی برتري رغمیعل آنکه

 نبـوده  معنـادار  اختالف این استنباطی لحاظ از بهبهان،
. )3 جـدول ( دانسـت  سـطح  در یـک  را هاآن توانیم و

 امنیت به شهروندان نگرش بررسی، مورد متغیر آخرین
ــن در. اســت الکترونیــک شــهر در اعتمــاد و ــو ای  رد،م

ــهروندان ــهر ش ــواز ش ــاد اه ــی اعتق ــه کم ــی ب  و ایمن

 صـورت  بـه  شـهري  خـدمات  ارائـه  بـودن  اعتمـاد قابـل 
 بـودن  اعتمادقابل و امنیت واقع در و داشته الکترونیکی

 ایـن . انـد کـرده  ارزیـابی  ضـعیفی  نسبتاً سطح در را آن
 ســطح در بهبهــان شــهر شــهروندان طــرف از ارزیــابی
 منصـوریه  شهر ندانشهرو همچنین. است بوده متوسط
 شــهر در اعتمــاد و امنیــت بــه نســبت مثبتــی نگــرش

 اعتمـاد قابـل  و امنیـت  هاآن نظر از و داشته الکترونیک
 سـطح  در الکترونیـک  صـورت  بـه  خـدمات  ارائـه  بودن
 تحلیل آزمون نتایج). 2 جدول( است بوده خوبی نسبتاً

 از معنـادار  میانگین اختالف وجود از نشان نیز واریانس
 صـورت  بـه  هم و کلی صورت به هم- متغیر این لحاظ
 زمینـه  این در. دارد بررسی مورد شهرهاي بین -جزئی
 دو نسبت معناداري مثبت تفاضل داراي منصوریه شهر
 بهبهـان  شهر براي مورد این و بوده اهواز و بهبهان شهر

  ).  3 جدول( است صادق نیز اهواز شهر به نسبت
ـ لکترونرش شـهر ا یل به پـذ یزان تمایسنجش م : کی

ش یل و گرایزان تمایگفته شد، م ترشیپکه  طورهمان
بـه   آنک و مظـاهر  یرش شهر الکترونیشهروندان به پذ

تحقـق   يبـرا  یاصـل  يهـا نهیزماز عوامل و  یکیعنوان 
ن یـ ک، هدف عمدة پژوهش حاضر است. ایشهر الکترون

 (پرسشـنامه) در  یدانیـ ش میمـا یبا استفاده از پ مسئله
 یفیج توصـ یده شد که نتایالعه سنجمورد مط يشهرها

شـده   ارائـه  4در شـکل   آن نیانگیـ مو  3در شـکل   آن
  .3است

 ایـن  از اسـتنباطی  تحلیـل  و ارزیـابی  اکنون جهت
 اينمونـه  تـک  تی آزمون از قبل موارد همچون ،هاداده

). بر اساس نتـایج حاصـل از   6شود (جدول می استفاده
هـواز بـه   این آزمون، میـزان تمایـل شـهروندان شـهر ا    

بـا سـطح    357/0پذیرش شـهر الکترونیـک بـه مقـدار     
متوسط اختالف معنادار مثبت داشـته و لـذا در سـطح    

شود. میـزان تمایـل شـهروندان    نسبتاً باالیی برآورد می
شهر بهبهان به پذیرش شهر الکترونیک با حد متوسـط  
اخــتالف معنــاداري نداشــته و لــذا در ســطح متوســط 

میزان تمایل شهروندان شهر شود. همچنین ارزیابی می
 145/0منصوریه به پذیرش شهر الکترونیک بـه میـزان   

                                                             
  ها ذکر نشده است.خدون پاسمار پاسخهاي موجود ارائه شده و بفقط آ -  3
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  شود.برآورد میکمتر از حد متوسط بوده و لذا در سطح نسبت پـایینی  

     
  
  
  

  در شهرهاي مورد بررسیالکترونیک  شهر پذیرش شهروندان به تمایل میزانبراي سنجش  يانمونهتی تک  آزمون: نتایج 6جدول 

تغیرم  Mean نام شهر 

One-Sample Test 
Test Value = 3 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 

  تمایل به پذیرش 
 شهر الکترونیک

 0.4539 0.2619 0.35789 0 379 7.33 3.3579 اهواز
 0.1661 0.0428- 0.06166 0.246 372 1.161 3.0617 بهبهان

 0386.- 2520.- 14530.- 008. 350 2.678- 2.8547 منصوریه
  )1395(منبع: مطالعات پیمایشی نگارندگان:  

  
مورد مطالعه  يشهرها سۀیجهت مقا ن مرحلهیادر 
ک از یـ رش شـهر الکترون یل بـه پـذ  یـ زان تمایـ از نظر م

ود تـا  اسـتفاده شـ   طرفـه کیـ  انسیـ ل واریـ تحل آزمون
 يتفـاوت معنـادار  ن لحـاظ  یـ ا از ایـ آمشخص شود که 

ن راستا ابتـدا بـا   یا ندارد. در ایان شهرها وجود دارد یم
 هـا دادهانس یـ وار یبررسـ بـه   لـوین  آزمـون استفاده از 

و  یاز همگنـ  یحـاک  آنج یپرداخته شده است کـه نتـا  
از  تـوان یمـ ن یبنـابرا  باشندیم هادادهانس یوار يبرابر

 هـا انسیـ وار يط برابـر یتناسـب بـا شـرا   م يهـا آزمون
 استفاده نمود.

صـدم   5) و کمتر از F )23.35با توجه به باال بودن 
ج بـه دسـت آمـده از آزمـون     یدر نتـا  Sigبودن مقـدار  

ANOVAمـورد   يان شـهرها ی، لذا فرض عدم تفاوت م
ــ ــاظ م یبررس ــاز لح ــزان تمای ــذی ــه پ ــهر یل ب رش ش
ن لحاظ یا که از شودیمک رد شده و مشخص یالکترون

ل یـ تفاوت معنادار وجود دارد. لذا جهت تحل هاآنان یم
کمیت و کیفیت این تفاوت از نتایج روش مقایسۀ گروه 

). بـر اسـاس   4(جـدول   شودیمبه گروه توکی استفاده 
این نتایج، بین هر سه شهر مـورد بررسـی بـه صـورت     
مقایسۀ دو به دویی اختالف معنادار وجود دارد. در این 

شترین تفاوت بین اهواز و منصـوریه بـوده کـه    میان بی
. باشـد یمـ مثبـت   5/0تفاضل اهواز نسبت به منصوریه 

این تفاضل براي اهواز نسـبت بـه بهبهـان نیـز حـدود      
مثبـت   2/0و براي بهبهان نسـبت بـه منصـوریه     29/0

که مؤید این موضوع است که شهروندان اهواز  باشدیم
منصـوریه و  نسبت بـه شـهروندان شـهرهاي بهبهـان و     

ــه شــهروندان   همچنــین شــهروندان بهبهــان نســبت ب
منصوریه تمایل و گـرایش بیشـتري بـه پـذیرش شـهر      

  دارند. آنالکترونیک و مظاهر و خدمات 

  

 شهر پذیرش به شهروندان تمایل میزان: 3 شکل
  )درصد( بررسی مورد شهرهاي در الکترونیک

 به شهروندان تمایل میانگین میزان: 4 شکل
 بررسی مورد شهرهاي در الکترونیک شهر پذیرش



  45                                                                                                                                                                                   و همکاران ملکی سعید

  بررسی مورد شهرهاي در الکترونیک شهر پذیرش به شهروندان تمایل میزان متغیر تحلیل واریانس Tukey آزمون: نتایج 4جدول 
Multiple Comparisons 

(I) نام شهر (J) نام شهر Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

 4654. 1237. 000. 07280. *29454. بهبهان اهواز
 6750. 3280. 000. 07395. *50150. منصوریه

 1237.- 4654.- 000. 07280. *29454.- اهواز بهبهان
 3812. 0327. 015. 07423. *20696. منصوریه

 3280.- 6750.- 000. 07395. *50150.- اهواز منصوریه
 0327.- 3812.- 015. 07423. *20696.- بهبهان

  )1395(منبع: مطالعات پیمایشی نگارندگان: 
  

 بـر  متغیرهـا  ياثرگـذار  تطبیقی میزان سنجش
ن یـ در ا: الکترونیک شهر پذیرش به تمایل میزان

 هرکدامر یزان تأثیبخش از پژوهش به دنبال سنجش م
ل شـهروندان بــه  یــدر تما یمــورد بررسـ  يرهـا یاز متغ

مـورد مطالعـه    يک در شـهرها یـ رش شـهر الکترون یپذ
ــت ــدیهس ــور از یم. ب ــونم منظ ــ آزم ــیرگرس  یون خط

نتـر اسـتفاده شـده اسـت. جـدول      یچندگانه به روش ا
کرده اسـت   ارائهکه خالصه مدل اجرا شده را  5شماره 
کـه   Rر مقـدا  .دهدیم نشان را 2R و Rر یمقاد درواقع
مسـتقل و   يرهـا ین متغیبـ  یهمـان همبسـتگ   درواقع

ــمتغ ــته (می ــر وابس ــزان تمای ــذ ی ــه پ ــهر یل ب رش ش
مثبـت در   یاز وجود همبستگ یک) است، حاکیالکترون
مستقل و  يرهاین متغیب - 8/0 يباال- يقو یلیحد خ

است. مقدار  یشهر مورد بررسر وابسته در هر سه یمتغ
2R  ان یـ اسـت ب  آزمـون ن ییب تعیهمان ضر درواقعکه
 تواندیموابسته  ریمتغرات ییتغکه چه مقدار از  کندیم

ن شود. با توجه به مقدار ییتب مستقل يرهایتوسط متغ
جـه  ینت گونـه نیـ ا توانیمن به دست آمده ییب تعیضر

ـ   يگرفت که برا ـ   77ش از یشهر اهـواز ب  يرادرصـد، ب
ه یشـهر منصـور   يدرصد و برا 82ش از یشهر بهبهان ب

زان یــم–ر وابســته یــانس متغیــدرصــد وار 82ش از یبــ
توسـط   -کیـ رش شـهر الکترون یل شهروندان به پذیتما
 باشـد یمـ  نیـی تبقابل  یمستقل مورد بررس يرهایمتغ

از  ضـمناً . رسندیمبه نظر  یتوجهقابلار یر بسیکه مقاد
جهــت بررســی اســتقالل  4واتســون -دوربــین  آزمــون
 -رگرسـیون  يهـا مفروضـه به عنـوان یکـی از   –خطاها 

                                                             
4.  Durbin-Watson 

که در هـر سـه مـورد     ییآنجااستفاده شده است که از 
قـرار دارد، لـذا فـرض     5/2و تـا   5/1در بـازة   آنمقدار 

وجود همبستگی بین خطاها رد شده و برقراري شـرط  
  .5ردیگیماستقالل خطاها مورد تأیید قرار 

ناداري و مناسب بـودن مـدل   منظور سنجش معبه 
از مقادیر رگرسیون جهت تبیین تغییرات متغیر وابسته 

F و Sig  ــون ــایج آزم ــدل   ANOVAدر نت ــن م در ای
در این آزمون  .Sigبا توجه به مقادیر شود. استفاده می

بـوده   05/0که براي هر سه شهر مورد مطالعه کمتر از 
یـد  است بنابراین معناداري مـدل رگرسـیونی مـورد تأی   

این آزمون  F. همچنین با توجه به مقادیر گیردمیقرار 
ي بـزرگ و  هـا رقـم که براي هر سه شهر مورد مطالعـه  

باشـند بنـابراین مناسـب بـودن مـدل      یمـ ی توجهقابل
رگرسیونی جهت تبیین تغییرات متغیـر وابسـته مـورد    

    شود.تأیید واقع می
اکنون که معناداري و مناسب بودن آزمون به طـور  

مورد تأیید واقع شد، باید سـهم تـأثیر هرکـدام از    کلی 
متغیرهاي مستقل در متغیر وابسته مورد بررسـی قـرار   

) اطالعات مـورد نیـاز را   Coefficients( 6گیرد. جدول 
 .Sigدر این خصوص ارائه کرده است. با توجه به مقدار 

تک متغیرها در سه شهر مورد بررسی کـه در  براي تک
اسـت، بنـابراین معنـاداري     05/0 تمامی موارد کمتر از

تک متغیرهاي مستقل در متغیر وابسـته  ي تکاثرگذار

                                                             
الزم به ذکر است که بررسی نرمال بودن داده ها در این پژوهش با  -5

استفاده از شاخصهاي کشیدگی و چولگی صورت گرفته است که از 
منفی  -1+ و 1انجایی که در تمامی متغیرها مقادیر این شاخصها بین 

متغیرها مورد پذیرش قرار  بوده است، لذا نرمال بودن توزیع داده هاي
  گرفته است.
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 تـوان مـی شود و در هر سه شهر مورد مطالعه تأیید می
چنین نتیجه گرفت که همه متغیرهـاي مـورد بررسـی    
در میزان تمایل شهروندان به پذیرش شهر الکترونیـک  

، بـا  اثرگذار هستند. پـس از تأییـد معنـاداري متغیرهـا    
) Betaتوجه بـه ضـریب رگرسـیونی اسـتاندارد شـده (     

یـر را تعیـین   متغیرگـذاري هـر   تأثسهم نسبی  توانمی
 تـر بـزرگ  )Beta( کرد. در این باره هر چه ضـریب بتـا  

باشد متغیر مورد نظر تأثیر بیشتري بـر متغیـر وابسـته    
شود در مورد که در جدول مشاهده می طورهماندارد. 

ي نگرش به امنیت و اعتماد در شهر هایرمتغشهر اهواز 
) و 250/0)، آمـادگی الکترونیکـی (  285/0الکترونیک (

ــه نگــرش ــک  شــهر از اســتفاده ســودمندي ب الکترونی
ــتند و  200/0( ــذاري را دارا هســ ــترین اثرگــ ) بیشــ

 مظـاهر  و مفـاهیم  با آشنایی و آگاهی متغیرهاي میزان
 آسـانی  و سهولت به ) و نگرش197/0الکترونیک ( شهر

) به ترتیـب  131/0الکترونیک ( شهر خدمات ستفاده ازا
  ي بعدي قرار دارند. هاردهدر 

  
  کیرش شهر الکترونیل به پذیزان تمایسنجش عوامل مؤثر بر م يون برایل رگرسی: خالصه مدل تحل5جدول 

Model Summary 

 R R Square Adjusted R شهر
Square 

Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 

 868a .753 .750 .46239 1.852. اهواز
 908a .825 .822 .42860 2.279. بهبهان

 933a .871 .869 .36589 1.819. منصوریه
  )1395(منبع: مطالعات پیمایشی نگارندگان: 

  
  رونیکالکت شهر پذیرش به تمایل میزان بر مؤثر عوامل سنجش یونیرها در مدل رگرسیمتغ ياثرگذار ترتیب: سهم و 6جدول 

Coefficientsa ياراثرگذ بیترت 
ک ی(به تفک

 شهر)
 شهر متغیرها

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. 
Error Beta 

 یآمادگ میزان
 الکترونیکی

 2 000. 6.266 250. 042. 265.  اهواز
 2 000. 8.242 274. 038. 313. بهبهان

 2 000. 9.854 308. 038. 370. منصوریه
 ییآشنا و یآگاه میزان

 شهر مظاهر و مفاهیم با
 الکترونیک

 4 000. 4.355 197. 040. 176.  اهواز
 3 000. 7.786 240. 030. 230. بهبهان

 1 000. 10.838 322. 031. 331. منصوریه
 و سهولت به نگرش

 خدمات استفاده از یآسان
 الکترونیک شهر

 5 005. 2.800 131. 044. 123.  اهواز
 4 001. 3.494 117. 036. 124. بهبهان

 4 000. 6.393 164. 026. 167. منصوریه
 سودمندي به نگرش

 شهر از استفاده
 الکترونیک

 3 000. 4.962 200. 039. 194.  اهواز
 1 000. 12.665 392. 031. 397. بهبهان

 3 000. 8.198 256. 032. 263. منصوریه

 اعتماد و امنیت به نگرش
 الکترونیک شهر خدمات

 1 000. 8.361 285. 033. 277.  اهواز
 5 000. 4.294 108. 022. 096. بهبهان

 5 001. 3.241 076. 022. 073. منصوریه
a. Dependent Variable: میزان تمایل به پذیرش 

  )1395(منبع: مطالعات پیمایشی نگارندگان: 
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رتیـب اثرگـذاري بـه قـرار:     در مورد شهر بهبهـان ت 
ــه نگــرش ــک  شــهر از اســتفاده ســودمندي ب الکترونی

 )، میـزان 274/0الکترونیکـی (  آمادگی )، میزان392/0(
ــاهی ــنایی و آگـ ــا آشـ ــاهیم بـ ــاهر و مفـ ــهر مظـ  شـ
 آسـانی  و سـهولت  به )، نگرش240/0ک (ـــــالکترونی
 ) و نگـرش 117/0الکترونیـک (  شهر خدمات از استفاده

) 108/0الکترونیـک (  شـهر  خدمات اداعتم و امنیت به
یب میـزان تـأثیر متغیرهـا در شـهر     ترتاست. همچنین 

 و مفـاهیم  بـا  آشـنایی  و آگـاهی  منصوریه شامل میزان
ــاهر ــهر مظ ــک ( ش ــزان322/0الکترونی ــادگی )، می  آم

 از اسـتفاده  سـودمندي  به )، نگرش308/0الکترونیکی (
 آسـانی  و سـهولت  به )، نگرش256/0الکترونیک ( شهر

 ) و نگـرش 164/0( الکترونیـک  شهر خدمات از استفاده
) 076/0الکترونیـک (  شـهر  خـدمات  اعتماد و امنیت به

  باشد.می
  

  يریگجهینتبحث و 
ــرا ــش و تمایگ ــذ ی ــه پ ــهروندان ب ــهر یل ش رش ش

ر عوامـل  یتحت تـأث  آنک و استفاده از خدمات یالکترون
ن عوامـل  یـ ا ياثرگـذار است و نحوة  یمختلف و متفاوت

شرایط زمانی و مکانی غالـب شـدت    به واسطۀ دتوانیم
مطالعـه   يیابد و یا مورد تعدیل واقع شود. اگر شـهرها 

را بـه   -هیاهواز، بهبهـان و منصـور  -ن پژوهشیا يمورد
–يشـهر مختلف سطوح و  مراتبسلسلهنده یعنوان نما

 حاصل از يو برآوردها میریبپذ -و کوچک یانیکالن، م
سـطوح مختلـف   ن یـ ا م بـه یرا قابل تعمـ  هاآن یبررس
شهر به عنـوان   و اندازة ، نقش سطحمیفرض کن يشهر

ــ ــک متغی ــطهر ی ــد ياواس ــده در تمایو تع ــل کنن ل ی
 ياثرگـذار ک و نحـوة  یـ رش الکترونیشهروندان بـه پـذ  

ن و استنباط خواهد بود. ییقابل تب آن سازنهیزمعوامل 
اسـت   آناز  یحاک یمورد بررس يشهرها یج بررسینتا

ک یـ رش شهر الکترونیشهروندان به پذ لیزان تمایکه م
متفـاوت   يبه صورت معنادار يدر سطوح مختلف شهر

 ين گفت که در سـطح بـاال  یچن توانیم درواقعاست. 
رش شـهر  یل بـه پـذ  یـ زان تمایـ م يشهر مراتبسلسله
در سـطوح   کـه  یحـال بـاال بـوده، در    نسبتاًک یالکترون

ش شـهروندان بــه  یگــرا يشـهر  مراتــبسلسـله  یانیـ م

و  باشـد یمـ ک در سطح متوسـط  یشهر الکترون رشیپذ
ل شهروندان یتما يشهر مراتبسلسلهن ییدر سطوح پا

از سطح متوسـط و   ترنییپاک یرش شهر الکترونیبه پذ
گر، متناسب بـا  یاست. به عبارت د ینییپا نسبتاًدر حد 

رش یل بـه پـذ  یزان تمای، مير اندازه و سطوح شهرییتغ
ر در ییـ و متناسب با تغ ر کردهییز تغیک نیشهر الکترون

رش یل به پـذ ین، تماییاز باال به پا يشهر مراتبسلسله
ر در ییـ و بالعکس؛ با تغ دیبایمک کاهش یشهر الکترون
رش یل به پـذ یزان تماین به باال، مییاز پا يسطوح شهر
ـ . اابـد ییمـ ش یز افزایک نیشهر الکترون ن موضـوع تـا   ی

 یتبـ مراسلسـله  ییپخـش فضـا   يبا تئور يادیحدود ز
 قابـل  يتـا حـدود   ين تئـور یمطابقت دارد و از منظر ا

، شهر الکترونیـک و  دگاهین دین است. متناسب با اییتب
 به عنوان یک نوع آوريِ توانیمرا  آنمظاهر و خدمات 

شهري در نظـر گرفـت کـه     مراتبسلسلهدر جریان در 
ابتدا از شهرهاي بـزرگ جریـان یافتـه و بـه شـهرهاي      

و شدت  ابدییمکوچک انتقال  و سپس شهرهاي یمیان
شهري بیشتر  مراتبسلسلهاین جریان در سطوح باالي 

کمتـر   ،مراتـب سلسـله ن یا یو در سطوح و مراکز پایین
  است.
 بـا  ییآشـنا  و یآگاه ر میزانیمتغ ير فوق برایستف

ز مصـداق دارد؛ در  یـ الکترونیک ن شهر مظاهر و مفاهیم
مفهـوم   شـهروندان بـا   ییآشـنا زان یبزرگ، م يشهرها

باالتر از سطح متوسـط و   آنک و خدمات یشهر الکترون
ــبتاًدر ســطح  ــاال نس ــهرها ییب ــم ياســت، در ش  یانی

ک یـ با مفهوم شهر الکترون ییآشنا يشهر مراتبسلسله
 ینییکوچـک و پـا   يدر حد متوسط بوده و در شـهرها 

بـا مفهـوم شـهر     ییآشـنا زان یـ ، ميشهر مراتبسلسله
بـا   درواقـع اسـت.   ینییپـا  نسـبتاً ک در سـطح  یالکترون

بـا   ییآشـنا زان یـ ، ميکـاهش در انـدازة سـطوح شـهر    
بـه   زیـ ن آنک و مظاهر و خـدمات  یمفهوم شهر الکترون

ــ. او بــالعکس ابــدییمــکــاهش  يصــورت معنــادار ن ی
ت و اعتماد در شـهر  یر نگرش به امنیمتغ يبرا تیوضع

. هـر چنـد   باشـد یمک متفاوت بوده و بالعکس یالکترون
 یمراتبـ سلسـله ز به صـورت  یر نین متغیارات ییروند تغ
ن یـ رات اسـت کـه در ا  ییت در جهت تغتفاو یاست، ول

اسـت.   ر شـده در بـاال  یتفسـ  يرهایر بر عکس متغیمتغ
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، نگاه يشهر مراتبسلسله تربزرگ ي، در شهرهادرواقع
 اعتمـاد قابـل ک و یـ ت شـهر الکترون یـ شهروندان به امن

ـ    ترنییپا آنبودن خدمات  وده و در از سـطح متوسـط ب
، یانیـ م يقرار دارد؛ حال آنکه در شهرها یفیسطح ضع

ک در سـطح  یت و اعتماد در شهر الکترونینگرش به امن
بـه   يترمثبتکوچک نگاه  يمتوسط بوده و در شهرها

ک دارنـد. بـه سـخن    یـ بودن شهر الکترون نانیاطمقابل
، با کـاهش در انـدازة سـطوح شـهري، نگـرش      ترروشن

ــه امن  ــهروندان ب ــش ــل ت وی ــادقاب ــهر   اعتم ــودن ش ب
 ش در انـدازه یو بـا افـزا   شـود یمـ  تـر مثبتک یالکترون
امنیـت و اعتمـاد   ت شهروندان بـه  ی، ذهنيشهر سطوح

همچنین این  .شودیم تریمنفخدمات شهر الکترونیک 
الکترونیکـی   یآمـادگ براي متغیر میزان  یبه نوعنظریه 

 سـاز نـه یزمبه عنوان یکی دیگـر از عوامـل   –شهروندان 
قابـل تعبیـر اسـت و بـا     ز یـ ن -پذیرش شهر الکترونیک

کاهش یا افزایش در اندازة سطوح شهري، متناسـب بـا   
الکترونیکی شهروندان نیز کاهش یـا   یآمادگمیزان  آن

؛ با این تفاوت که در مـورد ایـن متغیـر    دیبایمافزایش 
و  محسـوس نبـوده  تفاوت در شدت جریان فوق خیلی 

ـ تنها  آنتفاوت   ين و کوچـک شـهر  ن سـطوح کـال  یب
ن ین سطوح کالن و متوسط و همچنـ یمعنادار بوده و ب

ن یـ . در اباشـد یمـ معنـادار ن  يمتوسط و کوچک شـهر 
هر سـه  الکترونیکی شهروندان در  یآمادگمیزان نه یزم

کالن، میـانی و کوچـک شـهري بـاالتر از سـطح      سطح 
خـوبی قـرار    نسـبتاً متوسط بوده و در سطح خوب و یا 

 و سـودمندي نگرش شهروندان به  غیرمت مورد رد دارد.
 صــورت بــه شــهري خــدمات ارائــه بــودن مفیــد
ن سطوح یب معنادارد تفاوت ییبا وجود تأ ک،ـــالکترونی

از  آنرات ییـ ، رونـد تغ یبه طور کل یمورد بررس يشهر
ن ییا از پـا یـ ن ییاز باال به پا(فوق  یمراتبسلسله يالگو

ــاال) تبع ــه ب ــب ــ. در اکنــدینمــت ی ــنــه، مین زمی زان ی
ــهر الکترون يســـودمند ــشـ ــدمات یـ را در  آنک و خـ

در سطح بـاال، در   يشهر مراتبسلسلهبزرگ  يشهرها
کوچـک   يمتوسط در سطح کم و در شـهرها  يشهرها

 ن ارتبـاط یـ شـده اسـت. در ا   بـرآورد در سطح متوسط 
بـزرگ و   ين شـهرها یبـ  یتـوجه قابـل تفاوت معنـادار  

وت ن تفـا یا که یحالمتوسط حاکم است؛ در  يشهرها

بـزرگ و کوچـک کمتـر بـوده و تفـاوت       ين شهرهایب
سطوح متوسط و کوچک وجود  ين شهرهایب يمعنادار

به سـهولت   شهروندان ر نگرشیندارد. در ارتباط با متغ
در ، آنک و خـدمات  یـ استفاده از شهر الکترون یآسانو 

شهري، سهولت -کالن، میانی و کوچک–سطوح  یتمام
ــاســتفاده از خــدمات شــهر  یآســانو  را در  کالکترونی

ـ داننـد یمـ بـاالیی   نسـبتاً سطح باال و یا  رغم یـ عل ی، ول
متوسـط نسـبت بـه     ين شـهرها یانگیـ م ینسـب  يبرتر

 ینسـب  ين برتـر یبـزرگ و کوچـک و همچنـ    يشهرها
 يهاتفاوتکوچک،  يبزرگ نسبت به شهرها يشهرها

و معنـادار   توجهقابلچندان  یاستنباطموجود به لحاظ 
  ک سطح دانست.یرا در  اهآن توانیمنبوده و 

ل یـ عوامل مؤثر بـر تما  يدر ارتباط با نحوة اثرگذار
مـورد   يک در سـطوح شـهر  یـ رش شـهر الکترون یبه پذ
. هرچند خوردیمبه چشم  یو تشابهات هاتفاوت یبررس

در  ير معنـادار یتـأث  یمـورد بررسـ   يرهایکه همۀ متغ
ک در هـر سـه سـطح    یـ ل بـه شـهر الکترون  ینۀ تمایزم

 هـا آن ياثرگـذار ب و سهم ی، اما ترتاندردهکفا یا يشهر
که در  یتنها عامل درواقع. باشدیمک شکل نیقاً به یدق

ا یـ ک شـکل و  یـ بـه   یمورد بررس يح شهرهر سه سط
ــترت ــرده، م ی ــل ک ــب عم ــادگزان ی ــیالکترون یآم  یک

در درجـۀ   يشهروندان بوده که در هر سه سـطح شـهر  
و رتبـۀ  گـاه  یقلمداد شده و جا يرگذاریتأثت یدوم اهم

در مجمـوع هـر سـه     ن عامـل یـ داشته است. ا یکسانی
ن عامـل بـوده   ین مـؤثرتر یانگیـ به طور م يسطح شهر
ن عامـل مـؤثر در مجمـوع هـر سـه سـطح       یاست. دوم

 اسـتفاده  سـودمندي  به ن، نگرشیانگیطور م به يشهر
بـوده اســت کــه در   آنالکترونیــک و خــدمات  شـهر  از

ــهرها ــیجا يمتوســط دارا يش ــاه اول و در ش  يهرهاگ
 گاه سوم بـوده اسـت. میـزان   یجا يبزرگ و کوچک دارا

 شـهر  مظـاهر  و مفـاهیم  با شهروندان ییآشنا و یآگاه
ن عامـل مـؤثر در   ین سـوم یانگیـ الکترونیک به طـور م 

ک در یـ بوده کـه بـه تفک   يسطوح شهر یمجموع تمام
متوسـط رتبـۀ    يکوچک رتبه اول، در شهرها يشهرها

را  ياثرگـذار م بـزرگ رتبـه چهـار    يسوم و در شـهرها 
ت و یـ نگرش شهروندان به امن که یحالدر داشته است. 

در  آنک و خـدمات  یـ بـودن شـهر الکترون   اعتمـاد قابل
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عامـل مـؤثر در    نیتـر مهـم بزرگ بـه عنـوان    يشهرها
ک دانسـته  یـ رش شـهر الکترون یل شهروندان به پذیتما

 يمتوسـط و کوچـک دارا   يشده است، در سطوح شهر
ه و رتبــۀ پــنجم (آخــر) ت بــودیــن درجــۀ اهمیکمتــر

ن عامـل  یـ ا رها داشته است.ین متغیرا در ب يرگذاریتأث
رتبـۀ   ين دارایانگیـ در مجموع هر سه سطح به طـور م 

ن عامل مـؤثر  یآخر بوده است. ياثرگذارت یچهارم اهم
 ن، نگـرش یانگیـ سـطوح بـه طـور م    یدر مجموع تمـام 

 شـهر  خدمات از استفاده یآسان و سهولت شهروندان به
ــوده اســت کــه در شــهرها الکترون متوســط و  يیــک ب

بـزرگ رتبـه پـنجم     يکوچک رتبۀ چهارم و در شهرها
  را داشته است. ياثرگذار

 تـوان یمـ  ن پـژوهش یـ ا يبا توجه بـه دسـتاوردها  
در بـزرگ   ين گفت کـه در حـال حاضـر شـهرها    یچن

ــاهو  ییآشــنامجمــوع  ــورد شــهر  يشــتریب یآگ در م
 يشـتر یب شیل و گراین تمایک داشته و همچنیالکترون
جـاد  یلـذا جهـت ا   .ک دارنـد یـ رش شـهر الکترون یبه پذ
 آنکه تحقق  یکیالکترون ياز شهرها یموفق يهانمونه

 يشـهرها  ،باشدیمرش شهروندان یدر وهلۀ در گرو پذ
بـه  . رنـد یت قـرار بگ یدر درجۀ اول اهم توانندیمبزرگ 
و اسـتقبال هـر چـه    رش یپـذ  يبـرا  يبسترسازمنظور 

بـه   يزیـ ربرنامـه شـهرها،   گونهنیاشتر شهروندان در یب
ت و اعتمـاد بـه   یـ امنمنظور تغییر نگرش شهروندان به 

ــبا آنک و خــدمات یــشــهر الکترون ــت اول د در ی اولوی
، ارتقـاء  يبعد يهاتیاولوقرار گرفته و در  يگذارهدف

الکترونیکی شهروندان و همچنین تغییـر   یآمادگمیزان 
فاده از بـه سـودمندي و مفیـد بـودن اسـت      آنانذهنیت 

قـرار بگیـرد.    مـدنظر  تواندیمخدمات شهر الکترونیک 
 مظـاهر  و مفاهیم شهروندان با ییآشنا و یآگاهافزایش 

ي به منظور تغییر ذهنیـت  سازنهیزمالکترونیک و  شهر
در  هـا آندر خصوص سادگی و سهولت اسـتفاده از   آن
  هستند. چهارم و پنجم يهاتیاولو

ل یــتما یانیـ م يبــزرگ، شـهرها  يبعـد از شـهرها  
نســبت بــه  -ک یــرش شــهر الکترونیبــه پــذ يشــتریب

تحقــق  جهــت  داشــته و لــذا    -کوچــک  يشــهرها
در درجـۀ   تواننـد یم یکیالکترون يشهرها زیآمتیموفق

شهرها بـه منظـور    گونهنیارند. در یت قرار بگیدوم اهم

ــراهم نمــودن  ــانــهیزمف ــذ يه  يرش طــرح از ســویپ
 تـر مثبـت ر و ییـ تغ يرود یـ ت اول بایشهروندان در اولو

ک یـ شهر الکترون ينگرش شهروندان به سودمندکردن 
ــو مف ــودن ی ــهد ب ــهر  ارائ ــدمات ش ــورت   يخ ــه ص ب

ــا یدر مقا– یکــیالکترون و  يحضــور يهــاوهیشــســه ب
بـا   يبعـد  يهـا تیـ اولوکرد و در  يگذارهدف یکیزیف

ش یمناسـب بـه افـزا    يو اتخـاذ راهکارهـا   يزیـ ربرنامه
غ هر چـه  یج و تبلیترو شهروندان و یکیالکترون یآمادگ

اهتمـام   آنم و مظـاهر  یک و مفـاه یشتر شهر الکترونیب
  ش دارد.ینه افزاین زمیمردم را در ا يهایآگاهد و یورز

ل کمتر شهروندان یکوچک با توجه با تما يشهرها
جاد یا آخرت یولوک در ایرش شهر الکترونینسبت به پذ
ل یـ اش تمینه افـزا یزم درک قرار داشته و یشهر الکترون

کـرد.   يزیربرنامهک یرش شهر الکترونیشهروندان به پذ
 ییآشــناو  یآگــاهش یت بـا افــزا یــنــه اولوین زمیـ در ا

ک، بهبـود  یـ م و مظاهر شهر الکترونیشهروندان با مفاه
کـردن   ترمثبتشهروندان و  یکیالکترون یآمادگزان یم

ک یـ شـهر الکترون  يو سودمند يدیبه مف هاآنت یذهن
و  یآسـان بهبـود نگـرش بـه     يبعد در درجات. باشدیم

ــدمات شــهر    ــهولت اســتفاده از خ ــه صــورت   يس ب
ت یــذهن تیــتقوت حفــظ و یــک و در نهایــالکترون

 يخدمات شـهر  ارائه اعتمادقابلت و یشهروندان به امن
  مثمر ثمر خواهد بود. یکیبه صورت الکترون
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 یـزي ربرنامه پژوهشی- علمی مجله ،)یزد در الکترونیک
، )13 اپیپیـ ( 2 شـماره  چهارم، سال ،)جغرافیا( فضایی

  .تابستان
هــاي نــو در فلســفۀ یشــهاند .1382. شــکوئی، حســین .22

جغرافیا (جلـد اول)، چـاپ ششـم، انتشـارات مؤسسـۀ      
  جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی. تهران.

 .1392 علیرضا رحیمی.بابانسب و رسول  .ضرابی، اصغر .23
ي شــهر هــاشــاخصبررســی و ارزیــابی میــزان تحقــق 

ي ایران، فصلنامۀ هااستانالکترونیک در مناطق شهري 
ي)، سـال  امنطقـه یزي ربرنامهپژوهشی جغرافیا (-علمی

  ، زمستان.1ارم، شمارة چه
 .1388 پیشـرو.  حمـداهللا  و لطفی حیدر پروانه. عزیزي، .24

 اقتصــاد بــر آن تــأثیر و ارتباطــات و اطالعــات فنـاوري 
 دوم، سـال  محـیط،  آمـایش  فصـلنامۀ  ایـران،  روستایی

  .پاییز، 6 شمارة
 .1391 فراهـانی.  صـفائی  رونـاك  .شـهریار  ي،عزیز .٢۵

انداز چشم تهران، شهرداري الکترونیکی آمادگی ارزیابی
  .یزپائ، 11 شماره دولتی، مدیریت

علوي، سیدعلی. محمدرضـا عبـودي و مهنـاز دانشـور.      .26
ــدگی  1397 . ســنجش شاخصــهاي ذهنــی کیفیــت زن

شهري بـا رویکـرد شـهر سـالم مطالعـه مـوردي: شـهر        
مـایش جغرافیـایی فضـا، سـال هشـتم،      بهبهان، مجلۀ آ
  ، تابستان.27شماره مسلسل 

 تقـوایی.  مسـعود  و ضـرابی  اصـغر  جبـار.  اصل، علیزاده .27
ــابی .1394 ــل ارزی ــؤثر عوام ــر م ــق ب ــهرهاي تحق  ش

 و جغرافیــا ارومیــه، شــهر: شناســی مــورد الکترونیــک؛
  .تابستان، 15 شماره اي، منطقه-شهري آمایش

 .1392 عصومه وحدتی.مکیانی و اکبر  فاضل نیا، غریب. .28
تبیین و تحلیل پخش فضایی الگوهاي جدید مسکن در 
روستاشهرها (مطالعۀ موردي روسـتا شـهر درق)، سـال    

  ، بهار.41هم، شمارة سیزد
 .1391 خطیبـی.  محمدرضـا  سـید  .رضـا  مهـر،  فرزین .29

 کالبـدي  سـاختار  بـر  الکترونیـک  شـهر  تأثیرات بررسی
 نامۀفصــل کــرج، فــردیس مطالعــه مــورد نمونــۀ شــهر،

 و پـاییز ، 9 شـمارة  ،شـهر آرمـان  شهرسـازي  و معماري
 .زمستان

 مختـاري.  کبري وفرد  سلیمی خداکرم رحیم. قادسیه، .30
 آمـادگی  بـر  مـؤثر  عوامل يبندرتبه و شناسایی .1392

 تحلیل روش از استفاده با ایران در الکترونیکی شهروند
 و اطالعــات يآورفــن فصـلنامه  فــازي، مراتبــیسلسـله 

، 2 شــماره چهــارم، ســال تربیتــی، علــوم در ارتباطــات
  .زمستان

پـور   یعلـ  احمد و الهی شعبان سیدسپهر. نوري، قاضی .31
 خدمات پذیرش در اعتماد اثر بررسی .1388 ارجستان.

 سـال  فردا، مدیریت پژوهشی-علمی نشریۀ الکترونیکی،
  .پاییز و زمستان، 8 شماره دوم، و بیست

 سـوم  هزاره ضرورت هوشمند شهر .1390 .اکبر کیانی، .32
 مـدل  ارائـه ( الکترونیک شهرداري یکپارچه تعامالت در

 فصـلنامۀ  ،)ایـران  شهرهاي بر تأکید با اجرایی-مفهومی
  .پاییز، 14 ، شماره4دورة  محیط، یشآما جغرافیایی

 طراحـی  .1386 احمـدي.  مرتضی .مجتبی لشکربلوکی، .33
 تهران شهر اطالعات فناوري جامع برنامۀ راهبردي مدل

ـ  کنفرانس اولین اطالعاتی، توسعۀ رویکرد با  المللـی ینب
 جهــاد علمــی هــايهمــایش مرکــز الکترونیــک، شــهر

  .تهران دانشگاهی،
 صـادق  و ویسـی  الهـام  سیدرضا حسینی. سعید. ملکی، .34

شـهروندان از   يمنـد تیرضـا سنجش  .1394مختاري. 
: يطـرح مسـکن مهـر، مطالعـۀ مـورد      یت سکونتیفیک
 شهري، ریزيبرنامه و پژوهش نشریۀن شهر اهواز، یریش

  .زمستان، 23 شمارة ششم، سال
نقـش  . 1395ملکی، سـعید. مسـعود مـدانلوجویباري.     .35

 مطالعـه . شـهري  فضاي عهشهرداري الکترونیک در توس
 شیمجلـۀ آمـا  شـهر تهـران،    6موردي: محالت منطقه 

و  سـت ی، شـماره مسلسـل ب  ششمفضا، سال  ییایجغراف
  دوم، زمستان.

 الگـویی  ارائـۀ  .1387 تی.یاقو . محسنمسعود موحدي، .36
 يوکارهـا کسـب  در الکترونیکـی  آمادگی سنجش براي

 و اقتصـاد  فصـلنامۀ  کشـور،  دفـاعی  متوسـط  و کوچک
فـر، حسـین. آمنـه    نظـم  .هار، ب12 شماره نوین، تجارت

 ۀتوسـع  ییسـنجش نـابرابري فضـا   . 1395بخشی. علی
بـا تأکیـد بـر     شهرسـتانهاي اسـتان خوزسـتان    یافتگی

، ششمفضا، سال  ییایجغراف شیجلۀ آمامتوسعه پایدار، 
  زمستان. ،22شماره مسلسل 

 تحلیلی مقایسه. 1387شاکري.  یارؤ. نورمحمد یعقوبی، .37
 بانکـداري  پذیرش بر تأکید با فناوري پذیرش يهامدل
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 سـوم،  سـال  ایـران،  مـدیریت  علـوم  فصـلنامه  اینترنتی،
  .اییز، 11 شماره
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