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چکیده
توسعهی چشمگیر فناوریهای اطالعات و ارتباطات و گسترش اینترنت از یك سو و نیاز مدیریت شهری به ایدههای نو در ادارهی
شهرها و ضرورت ارتقاء مشارکت شهروندان از سوی دیگر ،ما را در برابر دروازههای شهرهای الکترونیك قرار داده است .با نگاهی به
کشورهای پیشرفتهی جهان درمییابیم دولت الکترونیکی تا چه حد توانسته است هزینههای عمومی را کاهش دهد و کارایی و اثربخشی
کنترل و مدیریت سیستمهای اجتماعی ،مالیاتی ،بهداشتی ،درمان عمومی و تأمین اجتماعی را به حداکثر برساند .با توجه به اهمیت شهر
الکترونیك هدف این تحقیق سنجش تحققپذیری شهر الکترونیك و امکانسنجی آن در کالنشهر تبریز میباشد .نوع تحقیق حاضر از
لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و جمعآوری اطالعات اسنادی – میدانی (پیمایشی) میباشد .جامعهی آماری تحقیق مدیران و
کارشناسان مسائل شهری کالنشهر تبریز ( 1400نفر) میباشد که حجم نمونه به روش نمونهگیری سادهی تصادفی  182نفر انتخاب شده
است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که بیشترین تحققپذیری در متغیرهای مکانیزه کردن امور شهرداری ،شبکهی محلی و شبکهی
اینترنت (فیبر نوری ،بیسیم و  DSLو  )...به ترتیب با میانگین رتبهای فریدمن  18/46 ،20/19و  17/52میباشند .همچنین کمترین
میزان تحققپذیری مربوط به متغیرهای امنیت ،یکپارچگی سیستمهای موجود و آمادگی مالی (بودجهی عمرانی و جاری  )ITمیباشد که
میانگین رتبهای فریدمن آنها نیز  4/23 ،4/06و  4/62بوده است .همچنین نتایج آزمون تی نشان میدهد که از  18متغیر 7 ،متغیر دارای
وضعیت بحرانی و عدم تحققپذیری مناسب بودهاند که ارزش آزمون تی آنها کمتر از میزان ارزش آزمون (یعنی  )3میباشد.
واژههای کلیدی :سازمانهای شهری ،شهر الکترونیك ،دولت الکترونیك ،کالنشهر تبریز.

 .1این مقاله مستخرج از رسالهی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری با عنوان ارزیابی تأثیرات فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبر
کیفیت ارائهی خدمات شهری (مطالعه موردی :شهرداری کالنشهر تبریز) با همکاری نویسندگان میباشد.
 .2نویسندهی مسئول09144138119 ،f.panahi.g@gmail.com :
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بیان مسأله:
با افزایش روزافزون جمعیت شهری ،شهرها به مکانهای کثیف و بینظم تبدیل شدهاند ( .)Johnson, 2008:146شهرها و
کالنشهرها مولد انواع جدیدی از مشکالت مانند مشکل در مدیریت مواد زائد ،کمبود منابع ،آلودگی هوا ،تهدید سالمتی
انسانها ،ترافیك ،زیرساختهای نامناسب و  ...هستند ( .)Marceau, 2008:136رشـد جمعیـت شـهرها و پیشـی گرفتـن آن
بـر مـیزان فﻀاهـای خدمـاتی و نـیز توزیـع نامناسـب خدمـــات ،عدم مکانگزینی صحیـﺢ آنها و کاهش کارآیی مدیران
شهری در عرصهی برنامهریزی و مدیریت شهری از جنبههای نامناسـب افزایـش جمعیـت اسـت .حصول اطمینان از شرایط
قابل زندگی در چارچوب چنین رشد سریع جمعیت شهری در سراسر جهان نیاز به یك درک عمیقتر از مفهوم شهر الکترونیك
میباشد .ضرورت این چالشها ،راهاندازی بسیاری از شهرها در سراسر جهان برای پیدا کردن راه دقیق برای مدیریت آنها است.
بعبارتی در شهر الکترونیکی تمام خدمات مورد نیاز ساکنان از طریق شبکههای اطالعرسانی تأمین میشود .بنابراین با توجه به
نقش بنیادی و کلیدی فناوری اطالعات و ارتباطات در تسهیل فرآیند گذار و تغییر از جامعهی صنعتی به جامعهی اطالعاتی و
رشد فزایندهی فناوریهای اطالعات و ارتباطات این فرصت را پیش روی دولتها قرار داده است تا با تغییرات بنیادی در بدنهی
خود راه را برای ارائهی هر چه بهتر خدمات به شهروندان فراهم سازند .از اینرو بیش از یك دهه است که پروژههای ایجاد شهر
الکترونیك در کشورهای مختلف کلید خورده است .در ایران نیز دولت گامهایی در ایجاد چنین شهری با سه محور دولت
الکترونیك ،تجارت الکترونیك و آموزش الکترونیك ،برداشته است) .(Hadili and Zeinali, 2010:35فراهم آوردن
زیرساختهای ارتباطی ،شبکه افزار ،انسان افزار ،زیرساختهای امنیتی و توسعهی نهادهای اطالعاتی از جمله پیشزمینههای
ایجاد شهر الکترونیك است ) .(Jalali, 2005: 47-58ایجاد شهر الکترونیك و قدم گذاشتن به عصر فناوری اطالعات یك فرصت
انکارناپذیر است ) .(Sarfarazi and Memarzade, 2007:7مهمترین هدف شهر الکترونیك خدمت رسانی مطلوب به شهروندان
و کسب رضایت آنان میباشد ) .(Ebbers et al, 2008:22نظام شهری ایران درگیر معﻀالت شهری مختلفی است ،معﻀالتی که
آنها را میتوان در تمامی کالنشهرهای ایران مشاهده کرد .از میان این کالنشهرها ،کالنشهر تبریز نیز در بطن نظام شهری
خود حامل مسائل عمدهی شهری در بخشهایی همچون حملونقل ،محیطزیست شهری و خدمات شهری است .از مهمترین
این مسائل عبارتند از ترافیك بیش از اندازه در اکثر مسیرها و استفاده از خودروهای تكسرنشین برای انجام امورات روزمره (که
عالوه بر مصرف انرژی و سوخت موجب آلودگی هوا و محیط زیست میگردد) ،عدم توزیع فﻀایی مناسب خدمات شهری و
دسترسی نامناسب به این خدمات ،و صرف هزینه و وقت برای دستیابی به خدمات شهری .بر همین اساس حرکت به سمت
تحقق شاخصهای شهر الکترونیك و پیادهسازی ملزومات این نوع از شهرها میتواند راهگشای بسیاری از مسائل و معﻀالت
شهری شهرهایی همچون شهر تبریز باشد .پیادهسازی مفهوم شهر الکترونیك مستلزم آن است که عناصر و شاخصهایی که
برآورندهی این مفهوم است در صحنهی عمل به درستی در شهرها پیادهسازی شود .بر همین اساس تحقیق حاضر قصد دارد تا
ضمن بررسی شاخصهای شهر الکترونیك و زیرمجموعههای هر یك این شاخصها (زیرساختهای فنی ،سیستمها و خدمات
الکترونیکی ،آمادگی سازمانی شهرداری) ،میزان تحقق آنها را در شهر تبریز مورد مطالعه و سنجش قرار داده و جایگاه شهر
تبریز را در مسیر حرکت به سوی تحقق مفهوم شهر الکترونیك تعیین نماید .و ضمن بیان ضرورتها و چالشهای فراروی
تحقق این موضوع در شهر تبریز راهکارهایی را نیز برای تحقق هرچه بهتر شهر الکترونیك در شهر تبریز بیان کند .با توجه به
ماهیت موضوع پاسخگویی به سؤالهای زیر اساس کار میباشد:
 )1آ یا شاخصهای شهر الکترونیك در کالنشهر تبریز تحقق یافته است؟
 )2تحقق شاخصهای شهر الکترونیك در کالنشهر تبریز با چه موانعی مواجه میباشد و راهکارها کداماند؟
پیشینه و مبانی نظری:
به سبب ابعاد و زمینههای بسیار گسترده و پیچیده در موضوعات شهری ،سابقهی تحقیق بسیار متنوع و وسیع میباشد،
بنابراین در ادامه به برخی از مهمترین پژوهشها در سطﺢ جهان به طور خالصه اشاره میگردد .پازالو و همکاران ( ،)2012در
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تحقیق خود با عنوان یك روش ساختار یافته برای ارزیابی و اصالح خدمات الکترونیکی در شهرهای دیجیتال چنین مطرح
مینمایند که ارزش ایجاد شده از شهر دیجیتال پرهزینه است ،در واقع ارزش سرمایهگذاریهای ارائه شده به شهروندان و
تجارت خدمات الکترونیکی در وضعیت فعلی و زیرساختهای شبکهی موجود دارای منفعت پایین میباشد (Pazalos et al,
) .2012ارگازاکیس و همکاران ( ،)2011پیرامون روشهای تصمیمگیری جهت اجرای طرحها به صورت سیستم یکپارچه و
جامع در شهرهای الکترونیکی پژوهشی داشتهاند .هدف کلی این تحقیق نشان دادن مفهوم شهر دیجیتالی و ارائهی یك روش
یکپارچه برای توسعهی شهر دیجیتالی بوده که به عنوان پشتیبان برای مناطق یا شهرهایی با نرخ پایین در نفوذ  ICTو تالش
برای اتخاذ بهترین شیوههای  ICTدر ارائهی وظایف اصلی و خدمات توسط مقامات محلی است .همچنین این تحقیق بیان
میدارد که کاستیهای اصلی مقامات محلی مربوط به عدم توانایی و تخصص ،غفلت از نیازهای محلی و شهری ،عدم وجود ICT
با توجه به نیازهای محلی و بهرهبرداری نامناسب از مدلها و غیره است ).(Ergazakis et al, 2011
مکگاو و وانس ( ،)2008خیابانهای هوشمند و نقش آنها در افزایش هیجانات اجتماعی شهرها را مورد بررسی قرار دادند،
و به تأثیر مثبت آن پی بردهاند ) .(McGaw and Vance, 2008رددیك و فرانك ( ،)2007مالحظاتی راجع به اثرات دولت
الکترونیکی در شهرهای فلوریدا و تگزاس را برای مدیران بیان داشتند .نتایج این تحقیق حاکی از اثرات مثبت شکلگیری دولت
الکترونیك مانند کاهش هزینهها و صرفهجویی در زمان است ) .(Reddick and Frank, 2007همچنین در ایران عطائیفر و
همکاران ( ،)1394نشان دادهاند که شهر الکترونیك با کاهش مسائل زیستمحیطی و اکولوژیکی شهرها ،ایجاد اشتغال و
بهرهوری در شهرها و همچنین افزایش رضایتمندی شهروندان و تقویت مفهوم شهروندی فعال در مدیریت شهری ،باعث
توسعهی پایدار شهرها میگردد ) .(Atayifar et al, 2015درویشی ( ،)1393در پایاننامهی ارشد خود به بررسی قابلیتهای
شهر زابل جهت تحقق شهر الکترونیك پرداخته است .نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که شهر زابل از نظر
امکانات و پتانسیلهای الزم جهت تحقق شهر الکترونیك و انطباق آن با استانداردهای موجود ،شرایط مناسبی دارد .اما از نظر
میزان آگاهی و شناخت شهروندان از شهر الکترونیك و استفاده از تبادالت الکترونیکی وضعیت نامطلوبی دارد (Darvishi,
) .2014کریمی ( ،)1392در پایاننامهی ارشد خود به تحلیل زمینههای تحقق شهر الکترونیك در سبزوار پرداخته است .نتایج
این تحقیق بیانگر آمادگی پایین شهر سبزوار برای پیادهسازی شهر الکترونیك و نیاز به توجه بیشتر به عوامل تأثیرگذار به
خصوص عامل سیاسی در این زمینه میباشد .در این زمینه صرف بودجهی کافی در سازمانها در جهت تحقق به اهداف شهر
الکترونیك و پذیرش و درک اهمیت اجرای شهر الکترونیك توسط مدیریت سازمانها در اولویت میباشد ).(Karimi, 2013
زیاری و همکاران ( ،)1392در تحقیقی به تحلیل و ارزیابی اولویتهای استقرار شهر الکترونیك در توسعهی پایدار شهری در
تبریز پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که به ترتیب بافت طراحی شده ،بافت سنتی ،بافت روستایی و بافت حاشیهای
از لحاظ استقرار شهر الکترونیك در توسعهی پایدار شهری در اولویت هستند .همچنین در راستای استقرار شهر الکترونیك
توجه به زیرساختهای الکترونیکی ،ارتقاء کیفیت زندگی و دسترسی به خدمات و توزیع عادالنهی آن در اولویت میباشند
) .(Ziari et al, 2013فیﻀی زنگیر ( ،)1391در پایاننامهی ارشد خود به بررسی میزان تحقق شاخصهای شهر الکترونیك در
شهر رشت پرداخته است ) .(Feizi Zangir, 2012کیا و همکاران ( ،)1387موانع و راهکارهای استقرار شهر الکترونیکی در ایران
را مورد بررس قرار دادهاند ) .(Kia et al, 2008امیری و قادری ( ،)1386به نقش و ضرورت استقرار شهر الکترونیك در توسعهی
پایدار پرداختهاند ) .(Amiri and Ghaderi, 2007اکثر مطالعات صورت گرفته در مورد تحققپذیری شهر الکترونیك،
زیرساختهای فنی و آگاهی شهروندان را بصورت مهمترین اصل مورد بررسی قرار دادهاند .این تحقیق عالوه بر تأکید بر
زیرساختها فنی و آگاهی شهروندان ،سیستمها و خدمات الکترونیکی و آمادگی سازمانی شهرداری به عنوان اصول اساسی
دیگر مورد تحلیل قرار داده است.
در سال  1998مؤسسهی علمی ملی در آمریکا ،نخستین برنامهی دولت الکترونیك را برای پیادهسازی تهیه کرد ( Chen,
 .)2002:223با این وجود شهر الکترونیك واژهی جدیدتری میباشد .تحقیقات نشان داده بین شهر الکترونیك و توسعهی پایدار
ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .با توجه به مفهوم توسعهی پایدار که عبارت است از توسعهای که نیازهای حال انسان را با توجه به
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توانایی نسل آینده در دریافت نیازهایش مدنظر دارد ( .)WCED, 1987:11شهرهایی را که لقب شهر الکترونیك به خود
میگیرند را میتوان به این صورت توصیف کرد ،شهری که ادارهی امور شهروندان شامل خدمات و سرویسهای دولتی و
سازمانهای بخش خصوصی به صورت آنالین و شبانهروزی ،در هفت روز هفته با کیفیت و ضریب ایمنی باال با استفاده از
ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربردهای آن انجام میشود )« .(Ahadnezhad et al, 2013:4کارتهای هوشمند»،
«بانکداری الکترونیك»« ،آموزش الکترونیك»« ،سالمت الکترونیك»« ،تجارت الکترونیك»« ،دولت اکترونیك» و ...واژههایی
هستند که هر روزه به گوش شهروندان میرسند ،اما تمام اینها وقتی در شهری واحد کنار هم جمع میشوند« ،شهر
الکترونیك» را به وجود میآورند ) .(Zamani et al, 2013:3برای بوجود آوردن شهر الکترونیك بر پایهی رعایت کلیه قوانین و
حقوق افراد حقیقی و حقوقی ،ضروری است تا ابتدا لوازم و ابزار بوجود آمدن آن مهم ،شناسایی و تا حد امکان فراهم شوند.
برخی از این احتیاجات عبارتاند از :زیرساختهای شهر الکترونیك ،سیستمها و خدمات الکترونیکی ،آمادگی سازمانی
شهرداری ) .(Einolghaza and Gholami, 2014:4شهر الکترونیك حاصل توسعهی فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی است.
اجالس جهانی سران دربارهی جامعهی اطالعاتی که تاکنون دو بار (ژنو 2003 ،و تونس)2005 ،
به منظور تحقق جامعهی اطالعاتی جهانی برگزار شده است ،به شهرهای الکترونیکی که بخشی از جامعهی اطالعاتی را
میسازند ،پرداخته است .شهرهای الکترونیکی نرمافزار و سختافزار مورد نیاز را برای دسترسی شهروندان به پایگاههای خدمات
دولتی و بخش خصوصی بر روی اینترنت در تمامی اوقات شبانهروز فراهم میآورند .ایجاد شهر الکترونیکی آثار بسیار سودمندی
در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی برای ادارهی شهر و شهروندان به دنبال خواهد داشت .بیتوجهی به
مقولهی فناوریهای اطالعات و ارتباطات برای استقرار شهرهای الکترونیکی در کشورهای توسعهنیافته باعث ایجاد شکاف
دیجیتالی میان این کشورها با کشورهای توسعهیافته میشود ) .(Webster, 2004: 1393میتوان گفت که الزمه ایجاد شهر
الکترونیك وجود زیرساخت الکترونیکی مناسب است که میتوان آن را به این صورت تعریف کرد :زیرساخت الکترونیکی ،تمام
نرمافزارها و سختافزارهای مورد نیاز و موارد مرتبط با آنها برای انجام کارها به صورت الکترونیکی است (Kia et al,
) .2008:143سازمان الکترونیك که دربرگیرندهی کلیهی کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات ) (ICT3در امور تجاری و
سازمانها میباشد .هرگونه استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای تسهیل امور تجاری و افزایش بهرهوری و سود در
تجارت و شرکتها در این مؤلفه دیده میشود ) .(Atayifar et al, 2015:42در شهر الکترونیکی ادارات دیجیتالی جایگزین
ادارات فیزیکی میشوند و سازمانها و دستگاههایی همچون شهرداری ،حملونقل عمومی ،سازمان آب منطقهای و ...بیشتر
خدمات خود را به صورت مجازی و یا با استفاده از امکاناتی که ) (ICTدر اختیار آنان قرار میدهد به مشترکین و مشتریان خود
ارائه میدهند .در شهر الکترونیك ،شهروندان قادرند خدمات جاری خود را همچون خریدهای روزمره از طریق شبکه انجام
دهند ) .(Ghaderi and Amiri, 2007:105در یك شهر الکترونیکی تمامی فعالیتها از طریق یك وبسایت انجام میگیرد از
طریق این وبسایت میتوان به تمامی نقاط شهر دسترسی داشت و در کمتر از چند دقیقه به هرگونه اطالعاتی دسترسی پیدا
کرد و به آسانترین روش ممکن ،کارهای روزمرهی اداری و بانکی و سایر کارها را انجام داد ).(Haghpanah et al, 2012:2
روش تحقیق:
روش تحقیق حاضر از لحاظ نوع کاربردی و از نظر ماهیت و جمعآوری اطالعات از روش اسنادی – میدانی (پیمایشی)
میباشد .جامعهی آماری تحقیق مدیران و کارشناسان مسائل شهری کالنشهر تبریز ( 1400نفر) میباشد که حجم نمونه به
روش نمونهگیری ساده تصادفی  182نفر انتخاب شده است .در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمونهای آماری
تی تك نمونهای ،میانگین عددی ،میانگین رتبهای فریدمن ،ضریب رگرسیون ،تحلیل مسیر و همچنین مدل استراتژیك SOAR
استفاده شده است .همچنین در این تحقیق به منظور سنجش اعتبار درونی نیز ابتدا از روش اعتبار محتوا برای افزایش اعتبار
پرسشنامه استفاده شده است .در این راستا با استفاده از مقیاسهای آزمون شده در پژوهشهای مربوط به فناوری اطالعات و
3- Information and Communication Technolog
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شهر الکترونیك و نظرخواهی از اساتید و کارشناسان متخصص در این زمینه گام اول برداشته شد .سپس پرسشنامه تدوین شده
طی دو مرحله مقدماتی و نهایی تکمیل گردید و با بررسی پاسخهای به دست آمده از  30پرسشنامه مقدماتی و انجام
محاسبات آماری الزم ،پرسشنامه نهایی تدوین گردید .در این تحقیق همچنین جهت تحلیل و بررسی میزان صحت سؤاالت
پرسشنامه و سنجش سطﺢ مناسبت ابزار تحلیل ،با استفاده از روش تحلیل قابلیت اطمینان ضرایب آلفای تمامی سؤاالت
محاسبه گردیده است .بر اساس محاسبات صورت گرفته ضرایب آلفای تمامی سؤاالت پرسشنامه بزرگ تر از 0/6و همچنین
ضریب کل آلفا  0.712میباشد .در این تحقیق به منظور سنجش تحققپذیری شهر الکترونیك در کالنشهر تبریز از  3شاخص
اصلی و  18متغیر به شرح جدول شماره  1استفاده شده است.
جدول  -1شاخصها و مؤلفههای تحققپذیری شهر الکترونیک
شاخصها

زیرمعیارها

زیرساختهای
فنی

شبکهی محلی ،شبکهی اینترنت (فیبر نوری ،بیسیم و  DSLو  ،)...سرویسهای ارزش افزودهی
شبکه (ویدئو کنفرانس FTB ،و  ،)...سختافزار ،مرکز داده و تماس شهرداری ،امنیتGIS ،

سیستمها و
خدمات
الکترونیکی

مکانیزه کردن امور شهرداری ،مکانمندی سیستمهای موجود ،وبسایت و پورتال ،الکتریکی نمودن
خدمات شهرداری ،یکپارچگی سیستمهای موجود

آمادگی سازمانی
شهرداری

آمادگی کاربران  ،ITآمادگی نیروی متخصص  ،ITمدیریت ،برنامهریزی و تشکیالت فاوا ،همسو
بودن راهبردهای کسبوکار و فاوا ،آمادگی مالی (بودجهی عمرانی و جاری  ،)ITآمادگی حقوقی
Source: documentary studies of authors, 2016.

شکل  -1فرآیند تحقیقSource: authors, 2016.-

محدوده مورد مطالعه:
شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی ،در  46درجه و  17دقیقه درازای خاوری و  38درجه و  5دقیقه پهنای شمالی از
نصفالنهار گرینویچ واقع شده است .ارتفاع آن از سطﺢ دریا  1366متر است .شهر تبریز با جمعیت  1773033نفر در سال
« 1395بر گوشه ی شمال شرقی دشتی به وسعت  3000کیلومتر مربع به ارتفاع تقریبی  1350متر از سطﺢ دریا قرار گرفته
است؛ این دشت محصور در میان کوه ها و تپه ها با شیب مالیمی تا دریاچه ی ارومیه در مغرب ادامه می یابد» (Raesnia,
) .1999: 973تبریز به عنوان بزرگترین شهر شمالغرب کشور ،پنجمین شهر از نظر جمعیت بعد از شهرهای تهران ،مشهد،
اصفهان و کرج میباشد.
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شکل  -2نقشهی موقعیت جغرافیایی شهر تبریزSource: authors, 2016.-

یافتههای تحقیق:
فریدمن4و

تی تك نمونهای استفاده
به منظور سنجش میزان تحققپذیری هر یك از شاخصهای مورد مطالعه ،از آزمون
شده است .نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطالعات نشان میدهد که بیشترین تحققپذیری در مورد شاخصهای
سیستمها و خدمات الکترونیکی و زیرساختهای فنی میباشد که در این شاخصها ،متغیرهای مکانیزه کردن امور شهرداری،
شبکهی محلی و شبکهی اینترنت (فیبر نوری ،بیسیم و  DSLو  )...به ترتیب با میانگین آماری  4/60 ،4/77و  4/37و میانگین
رتبهای فریدمن  18/46 ،20/19و  17/52دارای بیشترین تحققپذیری میباشند .همچنین کمترین میزان تحقیق پذیری
مربوط به متغیرهای امنیت ،یکپارچگی سیستمهای موجود و آمادگی مالی (بودجهی عمرانی و جاری  )ITمیباشد که میانگین
آماری آنها به ترتیب  1/65 ،1/57و  1/82و میانگین رتبهای فریدمن آنها نیز  4/23 ،4/06و  4/62بوده است .همچنین نتایج
آزمون تی نشان میدهد که از  18متغیر 7 ،متغیر دارای وضعیت بحرانی و عدم تحققپذیری مناسب بودهاند که ارزش آزمون
تی آنها کمتر از میزان ارزش آزمون (یعنی  )3میباشد .این متغیرها عبارتند از امنیت ،یکپارچگی سیستمهای موجود ،آمادگی
مالی (بودجهی عمرانی و جاری  ،)ITآمادگی حقوقی ،همسو بودن راهبردهای کسبوکار و فاوا ،مکانمندی سیستمهای موجود،
و مرکز داده و تماس شهرداری .ارزش آزمون خی دو ( )412/352نیز نشان میدهد که ارتباط متقابلی بین متغیرها وجود دارد
و سطﺢ معناداری برای متغیرهای تحقیق  0/000است که نشان میدهد ارتباط معناداری بین این متغیرها در سطﺢ اطمینان
 99درصد وجود دارد .میزان تحققپذیری سایر متغیرها در جدول شماره  2قابل مشاهده است.

 - 4آزمون فریدمن به علت اولویتبندی متغیرها و همچنین تعیین رتبهی آنها از آزمونهای اصلی در این تحقیق میباشد.
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جدول  -2تحققپذیری شهر الکترونیک در کالنشهر تبریز
شاخصها

میانگین

 Tآماره با
ارزش
آزمون 3

درجه
آزادی

سطﺢ
معناداری

فریدمن

شبکهی محلی

4/60

14/27

181

0/000

18/46

زیرمعیارها

زیرساختهای فنی
الکترونیکی

سیستمها و خدمات

آمادگی سازمانی شهرداری

شبکهی اینترنت (فیبر نوری ،بیسیم
و  DSLو )...

4/37

13/45

181

0/000

17/52

سرویسهای ارزش افزودهی شبکه
(ویدئو کنفرانس FTB ،و )...

4/19

9/12

181

0/000

14/32

سختافزار

3/27

7/36

181

0/000

9/23

مرکز داده و تماس شهرداری

2/21

2/82

181

0/000

6/21

امنیت

1/57

-3/28

181

0/000

4/06

GIS
مکانیزه کردن امور شهرداری

3/09

6/45

181

0/000

8/79

4/77

16/32

181

0/000

20/19

مکانمندی سیستمهای موجود

2/17

1/63

181

0/000

5/73

وبسایت و پورتال

3/00

5/11

181

0/000

7/60

الکتریکی نمودن خدمات شهرداری

3/54

7/36

181

0/000

10/56

یکپارچگی سیستمهای موجود

1/65

-3/12

181

0/000

4/23

آمادگی کاربران IT

3/73

8/12

181

0/000

11/14

آمادگی نیروی متخصص IT

2/81

3/45

181

0/000

7/12

مدیریت ،برنامهریزی و تشکیالت فاوا

2/63

3/08

181

0/000

6/69

همسو بودن راهبردهای کسبوکار و
فاوا

2/09

0/45

181

0/000

5/25

آمادگی مالی (بودجهی عمرانی و
جاری )IT

1/82

-2/63

181

0/000

4/62

آمادگی حقوقی

1/94

-0/93

181

0/000

5/14

آزمون خی دو

412/352

درجهی آزادی

12

سطﺢ معناداری

0/000
Source: research findings, 2016.

تحلیل رگرسیون:
در این تحقیق همچنین به منظور سنجش تأثیر هر کدام از شاخصهای تحقیق در تحققپذیری شهر الکترونیك از
رگرسیون خطی استفاده شده است .رگرسیون خطی یکی از تکنیكهای پیچیدهی آماری است و به دو نوع رگرسیون خطی
ساده (دو متغیره) و چند متغیره تقسیم میشود .رگرسیون خطی دو متغیره به پیشبینی مقدار یك متغیر وابسته بر اساس
مقدار یك متغیر مستقل می پردازد ،اما رگرسیون چند متغیره روشی است برای تحلیل مشارکت جمعی و فردی در یك یا چند
متغیر مستقل ) (Xدر یك متغیر وابسته ) .(Habibpour and Safari, 2009:480) (Yاز آنجایی که وظیفه اساسی علم
پیشبینی یا تبیین پدیدههاست ) ،(Kerlinger, 1998:10بنابراین بر مطالعاتی که بر پیشبینی و تبیین ناظرند ،تحلیل
رگرسیون میتواند نقش بازی کند .با توجه به  Rیا ضریب همبستگی چندگانه موجود در معادلهی جدول شماره  3میتوان
گفت که بین متغیرها همبستگی قوی وجود دارد.
 R Squareیا ضریب تعیین به مجذور ضریب همبستگی تعیین گفته میشود که میزان تبیین واریانس و تغییرات متغیر وابسته
توسط مجموعه متغیرهای مستقل را نشان میدهد .مقدار این ضریب نیز بین صفر تا  1متغیر است ،که هرچه به سمت  1میل
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کند ،نشان از آن دارد که متغیرهای مستقل توانستهاند مقدار زیادی ا ز واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند و برعکس هر چه
به صفر نزدیك تر باشد ،داللت بر نقش کم متغیرهای مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته دارد .با توجه به مطالب مذکور
مقدار ضریب تعیین در معادله حاضر قابل قبول است ،زیرا به راحتی میزان واریانس متغیر وابسته را مشخص میسازد و از
طرفی با توجه به مقدار آن است که میتوان ادعا کرد که تا حدود زیادی قادر به تبیین واریانس متغیر وابسته است.
 Adjusted R Squareیا ضریب تعدیل شده در جدول شماره  3بیان میدارد که  3شاخص مورد بررسی در این مدل برای
سنجش تحققپذیری شهر الکترونیك مناسب است .مثالً مقدار ضریب تعدیل شده در عامل آمادگی سازمانی شهرداری 81
درصد از تحققپذیری شهر الکترونیك را تبیین می کند و مابقی این تغییرات که به مجذور کمیت خطا معروف است حاصل
عوامل خارج از مدل است.
جدول  -3خالصه آمارههای مربوط به برازش مدل

زیرساختهای فنی

0.774

0.549

سیستمها و خدمات الکترونیکی

0.659

0.431

0.604
0.692
آمادگی سازمانی شهرداری
Source: research findings, 2016.

0.429

1.658

Model

R

R Square

Adjusted R
Square
0.546

DurbinWatson

0.602

جدول شماره  4نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی را نشان میدهد .ضریب بتای  0.724شاخص زیرساختهای
فنی نشان میدهد که تغییر یك انحراف استاندارد در این شاخص متغیر باعث تغییر  0.724انحراف استاندارد در تحققپذیری
شهر الکترونیك میشود .از طرف دیگر شاخصهای آمادگی سازمانی شهرداری با ضریب بتای  0.671و سیستمها و خدمات
الکترونیکی با بتای  0.538میتوانند پس از زیرساختهای فنی میتوانند بیشترین تأثیر را در تحققپذیری شهر الکترونیك
داشته باشند .مقادیر بدست آمده  Fکه در سطﺢ خطاهای کوچك تر از  0.01معنیدار است ،نشان میدهد متغیرهای مستقل
از قدرت تبیین باالیی برخوردار بوده و قادرند به خوبی میزان تغییرات واریانس تحققپذیری شهر الکترونیك را توضیﺢ دهند.
بعبارتی مدل رگرسیونی تحقیق مناسب میباشد.

Sig.
0.000

جدول  -4ضرایب تأثیر رگرسیونی عوامل مؤثر در تحققپذیری شهر الکترونیک
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
F
B
Beta
1.681
Constant

0.000

0.724

0.547

438.321

زیرساختهای فنی

0.000

0.538

0.374

289.328

سیستمها و خدمات
الکترونیکی

0.000

0.671

0.492

352.521

آمادگی سازمانی
شهرداری

Source: research findings, 2016.

تحلیل مسیر:
پس از جمعآوری اطالعات برای مشخص کردن اینکه شاخصهای اندازهگیری (متغیرهای مشاهدهشده) تا چه اندازه برای
سنجش متغیرهای پنهان قابل قبول هستند ،باید ابتدا همهی متغیرهای مشاهدهشدهی مربوط به متغیرهای پنهان به طور
مجزا ،آزمون شوند .شاخصهای کلی برازش برای الگوهای اندازهگیری با بکارگیری نرمافزار  AMOSدر جدول شماره  5بیان
شده است.

امکان سنجی تحقق پذیری شهر الکترونیک در کالن شهرهای ایران.....

123

جدول  -5شاخصهای کلی برازش برای الگوهای اندازهگیری
متغیر

GFI
0/953

IFI
0/972

NFI
0/962

CFI
0/936

RMSEA
0/002

سیستمها و خدمات
الکترونیکی

0/924

0/953

0/954

0/966

0/001

آمادگی سازمانی
شهرداری

0/960

0/944

0/959

0/957

0/001

زیرساختهای فنی

Source: research findings, 2016.

یکی از شاخصهای معتبر که برای برازندگی مدل به کار میرود  GFIیا شاخص نیکویی برازش است .این شاخص را می-
توان مشخصهای مشابه با ضریب تعیین در رگرسیون چندمتغیره در نظر گرفت .هرچه  GFIبه عدد یك نزدیکتر باشد ،الگوی
دادهها برازش بهتری دارد .همچنین سه شاخص دیگر IFI ،یا شاخص برازش افزایشی NFI ،یا شاخص برازش هنجار شده و
 CFIیا شاخص برازش تطبیقی بین صفر و یك قرار دارند و هر چه به عدد یك نزدیکتر باشند ،کارایی مدل بیشتر خواهد بود.
شاخص ریشهی دوم میانگین مربعات خطای برآورد یا  RMSEAنیز یکی دیگر از شاخصهای برازندگی مدل است که در
الگوهای قابل قبول مقدار  0/08یا کمتر دارد .برازش الگوهایی که مقادیر باالتر از  0/1دارند ،ضعیف برآورد میشوند .همان طور
که در جدول شماره  5مشاهده میشود ،مقدار این شاخص برای الگوی اندازهگیری کمتر از  0/08است که نشان دهندهی
برازش خوب الگوها توسط دادهها است .در نهایت ،با توجه به مطالب یاد شده میتوان نتیجه گرفت الگوهای اندازهگیری
(متغیرهای مشاهده شده) برازش خوبی دارند و به این معناست که متغیرهای آشکار به خوبی میتوانند متغیرهای پنهان را
اندازه گیری کنند.
برازش مدلهای اندازه گیری با سه معیار پایایی شاخص (ضرایب بارهای عاملی ،ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی یا
 ،)CRروایی همگرا و روایی واگرا بررسی میشود .ابتدا بار عاملی گویهها بررسی شده و نتایج نشان داد بار عاملی همهی گویهها
بیشتر از  0/4است که نشان دهنده ی مناسب بودن این معیار است .همچنین آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تمامی متغیرها
باالتر از  0/6و  AVEنیز باالتر از  0/5بدست آمده که حاکی از مناسب بودن مدل است.

شکل  -3مدل ساختاری تحقیقSource: research findings, 2016.-

شاخصهای برازش  CFI ،NFI ،GFIو  RMSEAبرای مدل ساختاری به ترتیب ،برابر با  0/911 ،0/941 ،0/935و  0/03به
دست آمده که در محدودهی قابل قبول قرار دارند و برازش بسیار خوبی دارد .پس از بررسی و تأیید الگوهای اندازهگیری برای
آزمون معناداری فرضیهها دو شاخص جزئی مقدار بحرانی و  Pبه کار گرفته شد .بر اساس سطﺢ معناداری  ،0/05مقدار بحرانی
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باید بیشتر از  1/96باشد ،مقدار پارامتر کمتر از این در الگو مهم شمرده نمیشود .همچنین مقادیر کوچكتر از  0/05برای
مقدار  Pحاکی از تفاوت معنادار محاسبه شده برای وزنهای رگرسیونی با مقدار صفر در سطﺢ  95درصد اطمینان است.
فرضیهها به همراه ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی مربوط به هر فرضیه در جدول شماره  6بیان شده است.
جدول  -6ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی مربوط فرضیهها
فرضیهها

ضریب
رگرسیونی

مقدار بحرانی

P

نتیجه

تأثیر زیرساختهای فنی در تحققپذیری شهر الکترونیك

0/724

2/69

0/000

تأیید

تأثیر سیستمها و خدمات الکترونیکی در تحققپذیری شهر الکترونیك

0/538

3/25

0/000

تأیید

2/91

0/000

تأیید

0/671
تأثیر آمادگی سازمانی شهرداری در تحققپذیری شهر الکترونیك
Source: research findings, 2016.

مدل :SOAR
در این قسمت به دنبال شناخت ظرفیت و میزان تحققپذیری شهر الکترونیك بر اساس نقاط قوت ،فرصت ،آرمان و نتایج
مورد انتظار میباشیم .یکی از ابزارهای برنامهریزی راهبردی که برای تصمیم گیری استفاده میشود ،تکنیك  SWOTاست .در
طرف مقابل مدل SOAR5همیشه در سطوح باالی مدیریت استفاده می شود و به دنبال این است تا تمام ذینفعان را در همهی
سطوح در بر گیرد .در واقع ،این مورد تفاوت کلیدی بین این دو مدل است؛ زیرا مدل  SOARآن بخش از کارمندان و ذینفعان
را در بر میگیرد که تاکنون بخشی از فرایند برنامهریزی راهبردی به شمار نمیآمدند .استراتژی  SOARبا سایر استراتژیهای
توسعه دارای تفاوتهای زیادی است .این تفاوتها به علت سؤالهایی است که پرسیده میشود و همچنین آن دسته از افرادی
است که به این سؤالها پاسخ میدهند .این مدل ترکیبی از استراتژی  SWOTو دیدگاه مثبت است که ژاکلین ام .استاورس آن
را ابداع کرده است ) .(Khavarian Garmsir et al 2013:130جدول شماره  7نتایج مستخرج از وضعیت و ظرفیت کالنشهر
تبریز در مورد تحققپذیری شهر الکترونیکی نشان میدهد.
جدول  -7امکانسنجی تحقق شهر الکترونیک در کالنشهر تبریز با استفاده از SOAR
فرصتها

قوتها

ایجاد منابع درآمدی و کاهش هزینههای شهرداری؛
توسعهی مشارکتهای مردمی و فرهنگ شهروندی؛
افزایش تنوع ،کیفیت و سرعت خدمات شهری؛
امکان جذب سرمایهگذاری و واگذاری خدمات الکترونیکی به پیمانکاران
خصوصی؛
دستیابی به قوانین الزامآور در مورد مسائل زیستمحیطی و دستیابی به
توسعهی پایدار.

حمایت شهرداران و مدیران شهری از شکلگیری شهر الکترونیك؛
آمادگی کاربران تبریزی برای استفاده از خدمات IT؛
وجود شبکهی اینترنت مناسب برای انجام خدمات الکترونیکی؛
وضعیت مناسب خدمات سختافزاری و نرمافزاری در سازمان شهرداری؛
مکانیزه بودن انواع امور شهری؛
فشردگی بافت کالنشهر تبریز و در دسترس بودن شبکهی اینترنت برای
شهروندان.

نتایج مورد انتظار

آرمانها
کاهش و از بین رفتن حجم ترافیك روزانه و کاهش آلودگی هوا و فﻀای سبز
و محیط؛
افزایش امنیت شبکهی اینترنت محلی و توسعهی تجارت الکترونیکی؛
تبریز به عنوان شهر الکترونیك و دستیابی به شهروندان خالق و الکترونیك و
دستیابی به پایداری؛
افزایش کیفیت خدماتدهی شهرداری و به تبع آن افزایش کیفیت زندگی
شهروندان؛

افزایش سطﺢ نظارتی مدیران بر عملکرد کارکنان و ارائهی خدمات شهری؛
کاهش زمان تلفشده و هزینههای تردد شهروندان؛
کاهش کاربریهای زائد و اضافی و توسعهی فﻀاهای عمومی و سبز؛
ارائهی مؤثرتر خدمات به مردم و جامعه؛
ارائهی خدمات یك مرحلهای به شهروندان و دسترسی  24ساعته به خدمات
شهری؛
افزایش سرمایهگذاری در زیرساختهای IT؛
ارتباط وسیع و تعامل نهادها و سازمانها با شهروندان.
Source: research findings, 2016.

5 - Strengths Opportunities Aspirations Results
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با توجه به نقش بنیادی و کلیدی فناوری اطالعات و ارتباطات در تسهیل فرآیند گذار و تغییر از جامعهی صنعتی به
جامعهی اطالعاتی و رشد فزایندهی فناوریهای اطالعات و ارتباطات این فرصت را پیش روی دولتها قرار داده است تا با
تغییرات بنیادی در بدنهی خود راه را برای ارائه ی هر چه بهتر خدمات به شهروندان فراهم سازند .از اینرو بیش از یك دهه
است که پروژههای ایجاد شهر الکترونیك در کشورهای مختلف کلید خورده است .در ایران نیز دولت گامهایی در ایجاد چنین
شهری با سه محور دولت الکترونیك ،تجارت الکترونیك و آموزش الکترونیك ،برداشته است .با توجه به رشد جمعیت در ایران و
افزایش تراکم شهری ،شهر الکترونیك واقعیتی انکارناپذیر برای شهرهای ایران محسوب میشود .و با توجه مشکالت پیش رو در
کالنشهر تبریز راهبردهای جدول  8به عنوان دستیابی به شهر الکترونیك با توجه به یافتههای تحقیق ارائه میگردد.
جدول  -8راهبردهای توسعهی شهر الکترونیک در کالنشهر تبریز
OR
SR
جایگزینی تدریجی سامانهی الکترونیکی با روال پیشین در
توسعهی زیرساختها و تجهیزات فنی و فراهم نمودن آموزش
راستای ارائهی خدمات؛
همگانی و افزایش آگاهی شهروندان؛
افزایش تعداد دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری و مجهز
جذب نیروهای انسانی خالق و با استعداد و استفاده از این
نمودن پورتال شهرداری؛
ساختار سازمانی در جهت تحقق شهر الکترونیك؛
شفافسازی اطالعات و ارائهی گزارش مدون و سیر پیشرفت
ایجاد سطﺢ نظارتی مناسب بر عملکرد کارکنان به منظور
امور سازمان و میزان مصرف بودجه در پروژهها (تحقق
تحققپذیری مناسب در ارائهی خدمات به شهروندان.
حکمروایی خوب شهری).
OA
SA
جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی با استفاده از
افزایش امتیازات نیروی انسانی و ترغیب آنها به منظور استفاده
حمایتها ،نهادهای باالدست و سیاستهای تشویقی؛
از حداکثر امکانات برای دستیابی به امنیت و پایداری در
ایجاد قوانین الزامآور در مورد خدمات اینترنتی و همچنین
استفاده از خدمات الکترونیکی؛
تشویقات در مورد استفاده کردن از آنها به منظور کاهش حجم
تبلیغات گسترده و تأثیرگذار در زمینهی امتیازات شهر
تردد و ترافیك.
الکترونیك و تأثیرگذاری آن در بهبود کیفیت زندگی؛
مکانیابی مناسب سیستمهای الکترونیکی به منظور پوشش
تجمیع الکترونیکی نهادهای ارائهدهندهی خدمات شهری و
دهی به کل شهر.
ایجاد یکپارچگی در ارائهی خدمات الکترونیکی شهری.
Source: research findings, 2016.

بر خالف مدل  SWOTکه عوامل داخلی نقاط قوت و ضعف میباشد ،در مدل  ،SOARعوامل داخلی نقاط قوت و فرصت
بوده و عوامل خارجی نیز نتایج مورد انتظار و آرمانها میباشد .با توجه به امتیاز بندی گویههای موجود در جدول شماره ،7
مجموع امتیاز عوامل داخلی ( 3.118فرصتها  1.549و قوتها  )1.569و عوامل خارجی ( 3.219نتایج مورد انتظار  1.851و
آرمانها  )1.368بدست آمده است .بنابراین بهترین استراتژی تحققپذیری شهر الکترونیك بر اساس شکل شماره  4راهبرد SR
یا تقویت نقاط قوت در راستای دستیابی به نتایج مورد انتظار میباشد.

شکل  -4تعیین استراتژی بهینه در تحققپذیری شهر الکترونیک در کالنشهر تبریزSource: research findings, 2016.-

فصلنامه برنامهریزی منطقهای /سال  /8شماره  /31پاییز 1397

126

نتیجهگیری:
فناوری اطالعات در جهان به سرعت چشمگیر در حال توسعه بوده و تمامی فعالیتهای روزمرهی بشر را تحت تأثیر قرار
داده است و حوزهی شهری ،شهرها و شهرداریهای الکترونیکی یکی پس از دیگری در حال ظهور و دگرگون کردن ارائهی
خدمات شهری هستند .اما زندگی در دولت الکترونیك و شهر الکترونیك و جامعهی اطالعاتی نیازمند پیشفرضهایی از سوی
شهروندان آن جامعه است .پیش نیازهایی که نیازمند زندگی در دولت الکترونیك و شهر الکترونیك است .شهروند امروز دیگر
یك شهروند معمولی نیست او یك شهروند الکترونیك است با تمام تواناییهای الزم برای یك زندگی شبکهای .زیرا
پیشرفتهای تکنولوژیك در زمینه ی فناوری اطالعات و ارتباطات ،موجب خلق فﻀای مجازی شدهاند .در این فﻀای مجازی با
استفاده از امکانات جدیدی که به دنیا ارائه شده ،بسیاری از فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی سیاسی شکل
جدیدی به خود گرفته است .در حقیقت کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در دگرگونی بخشهای مختلف زندگی افراد و
ارتباطات آنها مؤثر بوده و موجب بهبود کیفیت زندگی شهروندان میگردد .نتایج این تحقیق که با هدف تحققپذیری شهر
الکترونیك و امکانسنجی آن در کالنشهر تبریز نگاشته شده ،نشان میدهد که بیشترین تحققپذیری در مورد شاخصهای
سیستمها و خدمات الکترونیکی و زیرساختهای فنی میباشد که در این شاخصها ،متغیرهای مکانیزه کردن امور شهرداری،
شبکهی محلی و شبکهی اینترنت (فیبر نوری ،بیسیم و  DSLو  )...دارای بیشترین تحققپذیری میباشند .همچنین کمترین
میزان تحقیق پذیری مربوط به متغیرهای امنیت ،یکپارچگی سیستمهای موجود و آمادگی مالی (بودجهی عمرانی و جاری )IT
میباشد .همچنین در بین شاخصهای اصلی تحققپذیری آمادگی سازمانی شهرداری کمتر از سایر شاخصها بوده است .بطور
کلی میتوان گفت که شهر الکترونیك در کالن شهر تبریز به طور نسبی شکل گرفته است .شهر تبریز با سابقهی شهرنشینی
طوالنی ،از رشد جمعیت بسیار باالیی برخوردار است ،به گونهای که جمعیت شهر از  290هزار نفر در سال  1335به حدود
یك میلیون و  500هزار نفر در سال  1390رسیده است .بدین معنی که طی  50سال گذشته جمعیت شهر تقریباً  5برابر شده
است ،که این افزایش جمعیت باعث مشکالت زیادی در جامعه شده است .بخشی از این مشکالت میتواند با بکار گیری شهر
الکترونیك حل شود مشکالتی نظیر ترافیك که آلودگی هوا و آلودگی صوتی را به همراه دارد یا مشکالتی نظیر زمان یا بعد
مساف ت و ......که به نحوی در سالمت روان و نگهداری محیطزیست و رسیدن به توسعهی پایدار میتواند مؤثر باشد .برای مقابله
با اینگونه مسائل و مشکالت شکلگیری شهر الکترونیك ضرورتی اجتنابناپذیر میباشد .در راستای تحققپذیری شهر
الکترونیك در کالنشهر تبریز و سایر شهرهای ایران پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
-

همکاری کلیهی ذی نفعان در جهت دستیابی به شهر الکترونیك از نهادهای دولتی و خصوصی تا شهروندان و حﻀور
داوطلبانه شهروندان در تحقق این امر؛

-

برگزاری کنفرانسها و همایشهای بینالمللی در راستای شهر الکترونیك و همچنین استفاده از تجربیات موفق جهانی و
بومیسازی آنها؛

-

ایجاد پهنای باند مناسب برای اینترنت به منظور ارائهی خدمات با کیفیت و سرعت باال برای شهروندان؛

-

ارتقای تخصص  ICTدر بین مسئوالن ،مدیران و متولیان امور شهری و همچنین افزایش آگاهی عمومی در مورد مزایای
استقرار دانش فناوری اطالعات و ارتباطات؛

-

توسعهی زیرساختها  ICTو همچنین ارتقای سازمانهای اداره کنندهی شهر از لحاظ فناوری اطالعات و ارتباطات.
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