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سید خلیل علیپور

تاریخ پذیرش1399/11/5 :
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صفحات33-18 :

چکیده
امروزه یکی از مهم ترین اقدامات شهرداریها ،الکترونیکی کردن خدمات شهری است .استفاده از خدمات شههری منهافب بسهیاری
مانند کاهش آلودگی هوا ،کاهش ترافیک ،کاهش مصرف سوخت ،کاهش هزینهها ،تسریب در انجام امور و دهها منفعت دیگر در پی دارند.
پرداختن به این مباحث ICTفرصتهای جدیدی برای شهرداری به وجود میآورد ،در حالی که عدم توجه به آن عالوه بر از دسهت دادن
فرصتها میتواند تبدیل به یک تهدید گردد.شهرداریها به عنوان یکی از سازمانهایی که بیشترین تمها

را بازنهدگی روزمهره مهردم

دارند ،نقش بسیار مهمی در این مورد ایفا مینمایند.شهرداریها به عنوان یکی از ارگانهایی که بیشترین خدمات را به شههروندان ارائهه
مینمایند ،می توانند با الکترونیکی نمودن خدمات خود گام های مؤثری در به وجود آوردن شهرها و شههروندان الکترونیهک و همینهین
تشویق دیگران به ارائه و استفاده از خدمات مدیریت شهری گام بردارند.تحقیق مذکور در مقطب زمانی سال  1396انجام شده است .نوع
پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی ،پیمایشی می باشد .اطالعات جمبآوری شده از طریق روش گردآوری اطالعات میدانی ،کتابخانهای
و توصیفی بدست آمده است .حجم نمونه با استفاده از جدول مدل تصمیم گیری "کرجسی ومورگان"385 ،نفر تعیهین گردیهده اسهت.
اعضای نمونه به روش نمونه گیری در دستر

انتخاب شدهاند .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه و اسهتفاده از بانهکههای اطالعهاتی

سایتهای اینترنتی میباشد .پرسشنامهها بین شهروندان شهرسمنان توزیب و تکمیل شده اسهت .اطالعهات و داده ههای پهژوهش بها
استفاده از پهرسشنامهای که پایایی آن توسط ضریب آلفهای کرونباخ  70/0و روایی آن توسط اعتبار محتوی تأییهد شهده ،جمهب آوری
گردیده است .برای بررسی فرضیه ها از آزمون پارامتری  tاستیودنت یک نمونه ای وآزمون ناپارامتری دوجمله ای اسهتفاده شهده اسهت.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات جمب آوری شده از طریق نرم افزار  spssمیباشد.

کلیدواژه ها :مشارکت شهروندان، ICT ،مدیریت شهری،،شهرداری،سمنان

استادیار گروه جغرافیا،دانشگاه علوم انتظامی امین

s.alipour1380@gmail.com

برمشارکت الکترونیکی شهروندان درمدیریت شهر ICTبررسی نقش وجایگاه

مقدمه
تکنولوژی اطالعات و ارتباطات1را میتوان فناوریها
و ابزارهایی که افراد ،آنها را برای تعمیم ،تقسیم و
گردآوری اطالعات و ارتباط داشتن با دیگران (اعم از
افراد ،گروهها و سازمانها) از طریق رایانهها و
شبکههای رایانهای مرتبط به هم به کار میگیرند،
تعریف کرد« .تکنولوژیهای اطالعات و ارتباطات
حداقل برای گروهی از افراد جامعه ،دنیا را کوچکتر
کرده است .مفهوم فشردگی زمان ـ فضای دیوید
هاروی این واقعیت را به خوبی تبیین میکند .در
اصل ،ترکیب این دو فناوری امکان ساماندهی روزانه
فعالیتهای زندگی را به روشهای جدید و در ارتباط
با زمان و مکان فراهم ساخته است»(حجروتول2
 .)437 ،2002کاربرد این فناوری در اطالعرسانی،
آموزش ،فرهنگسازی ،مشارکتپذیری و به طور کلی
در برنامهریزیهای فرهنگی شهر ،حائز اهمیت است.
همچنین ICTبا «بهبود مدیریت شهری ،کاهش
بوروکراسی اداری ،تسهیل ارائه خدمات و امکانات به
شهروندان و توزیع یکپارچه آن ،جنبههای مدیریتی و
خدماترسانی در شهر را تقویت میکند» (حجروتول،
.)439 :2002افزایش شور و شوق مردم برای
بهکارگیری در امور شهری و افزایش روحیه سازندگی
شهروندان و ایجاد نوآوری و ابتکار از ضروریات
مشارکت شهروندان در مدیریت شهری است .مردم به
واسطه قرار گرفتن در بطن زندگی شهری ،خوب
میتوانند خواستهها را شناسایی کرده و راهحلهای
پیشنهادی ارائه نمایند .همچنین به واسطه مشارکت
مردم در فرآیند توسعه شهری ،مدیران بهتر میتوانند
مسائل و نارساییهای اجتماعی شهر را شناخته و در
جهت حل آن و در نهایت بهسازی و توسعه شهری
1ICT
2Hjorthol،
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اقدام نمایند(محسنی.)85 :1383 ،با توجه به مزایای
بهرهگیری از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات و ضرورت
مشارکت شهروندان در مدیریت شهری ،اهمیت و
ضرورت پژوهش روشن میشود .به این صورت که،
پژوهش قصد دارد تا با شناسایی نمایی از نحوه
پیادهسازی و بهرهگیری تکنولوژی اطالعات و
ارتباطات در بحث مشارکت شهروندان در مدیریت
شهری ،به ارائه راهکارهایی در جهت بهبود نقش و
جایگاه  ICTدر مشارکت شهروندان و بهره بردن
حداکثری از مزایای آن بپردازد تا در نتیجه ،بیش از
پیش به سوی شهر رفاه ،پویا و کارآمد سوق پیدا
کنیم.تکنولوژی اطالعات وارتباطات()ICTرامی توان
فناوری هاوابزارهایی که افرادآنهارابرای تعمیم،تقسیم
وگردآوری اطالعات وارتباط داشتن بادیگران(اعم
ازافراد،گروهها وسازمانها)ازطریق رایانه هاوشبکه های
رایانه ای مرتبط به هم بکارمی گیرند،تعریف کرد.
تکنولوژی اطالعات وارتباطات حداقل برای گروهی
ازافرادجامعه،دنیاراکوچک ترکرده است.درترکیب این
دوفناوری امکان ساماندهی روزانه فعالیت های زندگی
رابه روش های جدیدودرارتباط بازمان ومکان فراهم
دراطالع
فناوری
است.کاربرداین
ساخته
پذیری
سازی،مشارکت
رسانی،آموزش،فرهنگ
وبطورکلی دربرنامه ریزیهای فرهنگی شهر،حائزاهمیت
شهری،کاهش
است.همچنینICTبابهبودمدیریت
بوروکراسی اداری،تسهیل ارائه خدمات وامکانات به
شهروندان وتوزیع یکپارچه آن،جنبه های مدیریتی
وخدمات رسانی درشهرراتقویت می کند .نقش فناوری
اطالعات وارتباطات دردنیای امروزبسیارشگرف
وپیچیده است،به گونه ای که عصرفعلی
راعصرانفجاراطالعات می نامند.ازطرفی به همین دلیل
کاربردفناوری اطالعات نیزدرسازمانها به سرعت
درحال گسترش است وسازمان ها جهت رسیدن به
اهداف وتداوم خودنیازمنداستفاده ازاین فناوری می
باشند.تغییرات سریع فناوری باعث تغییرماهیت
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ودستگاههای
ها
ورایانه
کارهاشده
شده
سنتی
مشاغل
کامالخودکارجایگزین
مدیریت
نظام
است(.ابطحیوعابسی)1386،
باجامعه
وتعامل
شهریماننددیگرنهادهادرتبادل
وشهروندان معناپیدامی کنددخالت مردم درامورشهری
ازاصیل ترین شیوه های رشدملی به شمارمی
رود،تجربه سودمندوشوق انگیزمحلی دراداره عمومی
وجمعی،رغبت مردم رابرای پرداختن به کارهای بزرگ
ترملی تحریک می کندوآنان باتکیه برنتایج سودمندی
که ازمشارکت محلی به دست می آورندبه مشارکت

های بزرگ ملی کشورراغب می گردند(.زیاری
وهمکاران )1387،مسئله اصلی تحقیق این است
که ICTتاچه اندازه برمشارکت شهروندان درمدیریت
شهری نواحی مختلف شهرسمنان تأثیرگذاراست؟
همچنین میزان اعتمادشهروندان به،ICTمیزان
تاییدمزایایICTوسطح سواداطالعاتی شهروندان
دراستفاده از ICTتاچه اندازه درمدیریت شهری نقش
دارد؟
اقتصادی
وزیست محیطی

مزایای
الکترونیک شدن
اقتصادی

اجتماعی
اداری
فرهنگی

مشارکت
الکترونیکی

اعتماد
الکترونیکی
شناسایی
ودسترسی

اجتماعی
وفرهنگی

سواداطالعاتی
رایانه ای
وشبکه ای

نمودارشماره:1مدل مفهومی تحقیق
(ماخذ :امانپور وهمکاران)1394 ،
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بررسی نقش وجایگاه  ICTبر مشارکت الکترونیکی شهروندان

ربانی وهمکاران()1390درمقالـه ای بـاعنوان"بررسـی
نقش وجایگاه سواد اطالعاتی برمشـارکت الکترونیکـی
شــهروندان درمــدیریت شــهری" بــه بررســی نقــش
وجایگاه سواد اطالعاتی به عنوان یکی ازشاخص هـای
 ICTموثربرمشــارکت شــهروندان درمــدیریت شــهری
اصـــفهان پرداختـــه اســـت.دراین مقالـــه مشـــارکت
الکترونیکــی درســه بعداقتصــادی،اجتماعی-فرهنگــی
وخــدماتی انــدازه گیــری شــده اســت.روش تحقیــق
براساس هدف کاربردی وازنظرروش پیمایشی است.
زیاری وهمکاران()1392درمقاله ای باعنوان"مـدیریت
شــهری الکترونیک،گــامی نــوین درتحقــق پایــداری
شــهری" بــه لــزوم اســتفاده از روش هــای نــوین
مانندشهرداری الکترونیک درکاهش زمان اتالف شـده
شهروندان درترافیک،عرضه بهترخدمات،توزیع عادالنـه
ترامکانات،کــاهش آلــودگی محــیط زیســت،افزایش
اشتغال وبهبودمدیریت پایدار شهری پرداخته است.
عظیمی وهمکاران()1393درمقاله ای باعنوان"ارزیابی
عوامـــل موثربرمشـــارکت الکترونیکـــی شـــهروندان
درمــدیریت امورشــهری"بااســتفاده از رســانه هــای
دیجیتــال مبتنــی براینترنــت بــه نظــرات وایـــده
هادرخصوص مسایل مهم شهری پرداخته است.درایـن
تحقیق براساس تحقیق توصیفی وتحلیلـی داده هـای
مورداستفاده به صورت میدانی وپرسشنامه به ارزیـابی
مشارکت شهروندان پرداخت.
نــوروزی وبختیــاری()1388درمقالــه ای بــاعنوان"
مشــارکت اجتمــاعی وعوامــل اجتمــاعی مــوثربرآن
ازمنظرجامعه شناختی" بـه بررسـی میـزان مشـارکت
اجتماعی،سیاســی وعوامــل مــوثربرآن باابزارمصــاحبه
دربین 400نفرازساکنان شهرستان خدابنـده پرداختـه
است.

تقــوایی وهمکــاران( )1389درمقالــه ای بــاعنوان"
تحلیلی برسنجش عوامـل موثربرمشـارکت شـهروندان
درمـدیریت شــهری"براســاس نتــایج بررســی میــدانی
ازمنطقه 4شهرتبریزبه مشـارکت شـهروندان پرداخـت
وازروش کتابخانه ای ،اسنادی ومیدانی وابزارپرسشنامه
استفاده کرده است.
زیاری وهمکاران()1388درمقاله ای باعنوان "بررسـی
مشــارکت شــهروندی ونقــش آن درمــدیریت شــهری
شهرهای کوچک" به مشارکت شـهروندی درتعـدادی
ازشهرهای اسـتان فـارس واصـفهان بـاروش اسـنادی
وکتابخانه ای ودرتحلیل ازنرم افزارspssاستفاده کـرده
است.
زاهدانی وزهری()1391درمقاله ای باعنوان "مـدیریت
شــهری وتبیــین مشــارکت اجتمــاعی شــهروندان
درشهرداری" بـه مشـارکت اجتمـاعی شـهروندان بـه
عنوان روشی برای خروج ازبـن بسـت درخـل مسـائی
شهری وهمچنین مشارکت شـهرداری باسـایرنهادهای
شهری درکشورپرداخته است.
عســکری آزاد()1392درکتــابی بــاعنوان"مــدیریت
امورمحلی مبتنی برمشارکت شـهروندان"بـه مـدیریت
امورمحلی،نقش مردم وشورای شـهر،ماموریتهاوواایف
شهرداریهادرسایرکشورها،خصوصـــــــی ســـــــازی
درامورشــهری،الگوی مـــدیریت امــورمحلی مبتنـــی
برمشارکت مردم و....می پردازد.
لی وکیم()2013درمطالعاتی در زمینه "بررسی نقش
اصول طراحی دراثرگذاری آن برمشارکت
الکترونیکی"به ابعادمدیریتی تسریع کننده مشارکت
الکترونیکی شهروندان ازطریق برنامه های مشارکتی
موثردرزمینه دولت های محلی پرداخته ونتایج آن
نشان می دهدکه اعتمادشهروندان به حکومت وتجربه
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آنها بطورمثبتی بامشارکت فعال الکترونیکی در رابطه
است وهمچنین نشان دادکه شهروندانی که دارای
روابط اجتماعی ضعیف تری هستند،احتماال عالقه
بیشتری برای مشارکت الکترونیکی داراهستند.
کوهن وهمکاران()2001درپژوهشی به بررسی برنامـه
ریــزی شــهری وتکنولــوژی اطالعــات وارتباطــات
درمیان27شهرهلندمی پـردازد.دراین تحقیـق بـرروی
شهرهای جدیدپرداخته ونظرات برنامه ریـزان شـهری
کشورهلند رابصورت پرسشنامه موردتحلیـل قـرارداده
است.
تالویتای()2003درتحقیقی بـاعنوان اثـرات تکنولـوژی
اطالعات وارتباطات رادربرنامه ریزی شـهری ومنطقـه
ای موردبررســی قــرارداده ونیازهاوامکانــات الزم بــرای
توسعه برنامه ریزی شـهری ومنطقـه ای راباتوجـه بـه
ضرورت وجودجامعه شبکه ای،دانش واطالعـات بـویژه
اثرات این تکنولوژی برتغییرات فضـایی برنامـه ریـزی
راموردمطالعه قرارمی دهد.
آلموند و پاول( )2003ضمن تأکید بر تحصیالت،
درآمد و رتبه شغلی افراد در تعیین پایگاه اقتصادی و
اجتماعی آنان معتقدند که شهروندان تحصیلکرده،
ثروتمند و بهرهمند از مهارتهای حرفهای باالتر،
احتمال بیشتری دارد که واجد ایستارهای
مشارکتجویانه باشند .منابع و مهارتهایی که این
گونه افراد در زندگی خصوصی خود به دست
می آورند ،در مواردی که وایفه یا ضرورت حکم کند،
میتواند این شهروندان را به سهولت به مشارکت
سیاسی بکشاند .
روش تحقیق
روش انجام تحقیق ،توصیفی و از نوع پیمایشی بـوده
و از نظر هدف کاربردی است که با اسـتفاده از ابـزار
پرسشنامه به گردآوری اطالعات پرداختـه اسـت و از

روش توصیفی و تبیینی به تجزیـه و تحلیـل دادههـا
مــیپردازد.جامعــه آمــاری تحقیــق شــامل کلیــه
شهروندان که باالی  18سال شهرسمنان می باشـند.
حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول مورگـان تعیـین
خواهد شد .روش نمونه گیری تحقیق ،از نوع نمونـه
گیری دردسترس بوده که بـه دنبـال آن اعضـاب ،بـه
صورت تصادفی انتخاب مـی گردنـد.روش گـردآوری
داده ها ،در این تحقیق میدانی و کتابخانه ای اسـت.
ابــزار گــردآوری اطالعــات ،پرسشــنامه بــه همــراه
مصاحبه می باشد.در این تحقیـق بـرای جمـع آوری
اطالعات ازپرسشنامه استاندارداستفاده شده است که
پس از توزیع پرسشنامه هـا نهایتـا 385پرسشـنامه
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اسـت .یافتـه هـای
تحقیق وتجزیه وتحلیل داده هـا میـزان پاسـخگویان
براساس جنسیت شـامل  46.9درصـد پاسـخگویان
زن و  53.1درصد پاسخگویان مرد می باشد
 22.85درصد از پاسـخگویان دیـپلم  10.12 ،درصـد
دارای تحصـــیالت کـــاردانی  61.81 ،درصـــد دارای
تحصیالت کارشناسی و  5.19درصد دارای تحصـیالت
کارشناسی ارشد و باالتر می باشند.
 19.58درصـد از پاســخگویان دارای سـابقه کــار 5-1
ســـال  18.05 ،درصـــد بـــین  6تـــا  10ســـال ،
22.38درصد بین  11تا  15سال  21.29 ،درصد بین
 16تا  20سال 18.41 ،درصد باالی  20سـال سـابقه
داشته اند.
ازنظروضــعیت شــغلی  14.28درســد از پاســخگویان
دارای شغل دولتی  31.94درصد آزاد 25.71 ،درسد
شغل دانشجو  28.05 ،بیکار می باشند.توصیف متغیـر
هــای پــژوهش در جــدول توصــیفی زیــر میــانگین ،
انحراف معیار ،بیشترین مقدار و کمترین مقدار متغیـر
های پژوهش نشان داده شده است:
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جدول شماره :1توصیف متغیرهای پژوهش برای کل پاسخگویان
تعداد

کم ترین

بیشترین

مقدار

مقدار

میانگین

انحراف معیار

مشارکت الکترونیکی

3۸۵

1

4

3.27

0.37

اعتماد الکترونیکی

3۸۵

1

7

4.29

1.12

مزایای الکترونیکی شدن

3۸۵

1

6

3.۸0

1.11

سواد اطالعاتی

3۸۵

1

6

3.79

1.04

تعداد معتبر

3۸۵

همانطور که در جدول()1مشاهده می شود میانگین مشارکت الکترونیکی ،3.27اعتماد الکترونیکی  ،4.29مزایای
الکترونیکی شدن  ، 3.80سواد اطالعاتی  3.79می باشد.به منظور بررسی فرضیه اول :میزان مشارکت الکترونیکی
شهروندان به  ictدر بین نواحی مختلف شهر سمنان متفاوت است .که بر مبنای متغیر مشارکت الکترونیکی
شهروندان می باشد از آزمون  T Testاستفاده گردید .به این منظور تمامی سواالتی که در رابطه با متغیر مشارکت
الکترونیکی شهروندان می باشند .با یکدیگر ترکیب می شوند و به صورت یک متغیر که میانگین تمام این سواالت
می باشد به عنوان متغیر مشارکت الکترونیکی شهروندان در نظر گرفته می شود .به این دلیل که تمامی سوالت بر
مینای طبف لیکرت می باشند .لذا از مقدار  1تا  4رتبه بندی شده اند .بنابراین حد متوسط در اینجا عدد  2می باشد
که آزمون مقایسه میانگین به صورت زیر در نظر گرفته شده است.

اطالعات توصیفی متغیر مشارکت الکترونیکی شهروندان در زیر نشان داده شده است .همانطور که مشاهده می شود
میانگین مشارکت الکترونیکی شهروندان  3.27می باشد که از میزان حد متوسط باالتر است.در جدول ( )3اطالعات
ناشی از آزمون  Tتک نمونه ای به نمایش گذاشته شده است  .بر این اساس در سطح اطمینان 95درصد چون سطع
معناداری کم تری از  )sig=0.000( 0.05می باشد.بنابراین آزمون معنادار است بعنی با اختالف معناداری بین سطح
میانگین به دست آمده با سطح متوسط مورد نظر ( عدد)2وجود دارد .انحراف استاندارد برابر با  0.327دهنده تغییر
پذیری و پراکندگی پاسخ ها است.حال چون اختالف میانگین ( )1.27مثبت می باشد.بنابراین می توان نتیجه گرفت
گرایش به سمت زیاد بودن مشارکت الکترونیکی شهروندان وجود دارد اما همانطور که مشاهده می شود این گرایش
به سمت زیاد بودن مشارکت الکترونیکی شهروندان تقریبا زیاد است به این جهت که با عدد  2میانگین که ما آن را
به عنوان حد وسط قرار دادیم تفاوت دارد.به طور کلی می توان نتیجه گرفت میزان مشارکت الکترونیکی شهروندان
به  ictدر بین نواحی مختلف شهر سمنان متفاوت است یعنی فرضیه فوق تایید می گردد.
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جدول:3آزمون مقایسه میانگین تک نمونه ای برای اثبات فرضبه اول
مقدار ثابت( میانگین متوسط در کل شهر) = 2

میزان

مقدار

درجه

آزمون

آزادی

036.9

3۸4

سطح معناداری

001.

تفاوت با مقدار

فاصله اطمینان %9۵برای اختالف از

ثابت

میانگین

27.1

کم ترین

بیش ترین

129۸.

۵621.

مشارکت
الکترونیکی

درفرضــیه دوم:میــزان اعتمــاد بــه  ictبــر مشــارکت
شـــهروندان در مـــدیریت شـــهری تـــاثیر گـــذار
است.همانطور که مشاهده می شـود هـدف از تحلیـل
این فرضـیه بررسـی میـزان تـاثیر اعتمـاد بـه  ictبـر
مشارکت شهروندان در مدیریت شهری می باشـد .بـه
این منظور از آزمون تحلیل رگرسـیون اسـتفاده شـده
اســت .در مــدل هــای آماری،تحلیــل رگرســیون یــک
فرآیند آماری بـرای تخمـین روابـط بـین متغیرهـا و
پیش بینی می باشـد.این روش شـامل تکنیـک هـای
زیادی برای مدل سازی و تحلیل متغیرهـای خـاص و
منحصر بفرد است وقتی که تمرکـز روی روابـط بـین
متغیر وابسته و یـک یـا چنـد متغیـر مسـتقل باشـد.
تحلیل رگرسیون خصوصـا کمـک مـی کنـد در فهـم
اینکه چگونه مقدار متغیر وابسته بـا تغییـر هرکـدام از
متغیر های مستقل و با ثابت بـودن دیگـر متغیرهـای
مســتقل تغییــر مــی کند.بیشــترین کــاربرد تحلیــل
رگرسیون تخمین امید ریاضی شرطی متغیر وابسته از
متغیرهــای مســتقل معــین اســت کــه معــادل مقــدار
متوسـط متغیـر وابســته اسـت وقتــی کـه متغیرهــای
مستقل ثابت هستند.کمترین کـاربرد آن تمرکـز روی
چند پارامتر مکـانی توزیـع شـرطی متغیـر وابسـته از

متغیر مستقل معین است.در همه موارد هدف تخمین
یک تابع از متغیرهای مستقل است که تابع رگرسیون
نامیــده شــده اســت.در تحلیــل رگرســیون تعیــین
پراکندگی متغییر وابسته اطراف تابع رگرسـیون مـورد
توجه است که می تواند توسـط یـک توزیـع احتمـال
توضیح داده شود.تحلیل رگرسیون به صورت گسـترده
برای بررسی میزان اثر بخشی استفاده می شود.تحلیل
رگرسیون همچنین برای شناخت ارتباط میان متغیـر
مستقل و وابسته و شکل این روابط می شود.می تـوان
به وسیله ی تحلیل رگرسیون و مشخص کردن متغیـر
های وابسته و مستقل در بـه پـیش بینـی و سـنجش
میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسـته پرداخـت.
در ایــن فرضــیه متغیــر وابســته متغیــر مشــارکت
شهروندان و متغیر مستقل میزان اعتمـاد بـه  ictمـی
باشد که وارد مدل رگرسیون گردید.
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جدول شماره :3جدول آنوا
مجموع

مدل

میانگین

df

مجذورات
رگرسیون

F

Sig.

مجذورات

1901.10

1

1901.10

باقی مانده ها

13۵92.0۵

3۸3

3۵.4۸

کل

1۵493.1۵

3۸4

0.000

۵3.۵7

با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون و

( مشارکت شهروندان )رابطه ی معناداری وجود دارد.

با توجه به سطح معناداری ( )0.000و به ابن علت که

در جدول ( )4میزان تاثیر گذاری متغیر مستقل بر

میزان آن از  0.05کمتر است می توان به طور کلی

متغیر وابسته نشان داده می شود:

بیان کرد که مدل رگرسیونی معنادار است و بین
متغیر مستقل (میزان اعتماد به  ) ictبا متغیر وابسته
جدول شماره  :4نتایچ رگرسیون
مدل

ضریب استاندارد نشده

ضریب

t

Sig.

استاندارد شده
B

خطای

Beta

انحراف معیار
1

میزان ثابت

39.0۵

0.93۸

اعتماد به ict

0.723

0.03۸

با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسـیون و
با توجه به سطح معناداری ( )0.000می توان به طـور
کلی بیان کرد که مدل رگرسیونی معنادار است .یافته
های به دست امده نشان می دهـد کـه متغیـر میـزان
اعتمــاد بــه  ictمــی توانــد  72درصــد از تغییــرات
مشارکت شهروندان را پیش بینی کند .در نتیجه مـی
توان بیان کرد که میزان اعتماد بـه  ictبـر مشـارکت
شهروندان در مدیریت شهری تاثیر گذار است فرضـیه
تایید می گردد.
درفرضیه سوم:میزان تاییـد مزایـای  ictبـر مشـارکت
شـــهروندان در مـــدیریت شـــهری تـــاثیر گـــذار
است.همانطور که مشاهده می شـود هـدف از تحلیـل

0.7۵6

41.62

0.000

7.31

0.000

این فرضیه بررسی میزان تـاثیر تاییـد مزایـای  ictبـر
مشارکت شهروندان در مدیریت شهری می باشـد .بـه
این منظور از آزمون تحلیل رگرسـیون اسـتفاده شـده
اســت .در مــدل هــای آماری،تحلیــل رگرســیون یــک
فرآیند آماری بـرای تخمـین روابـط بـین متغیرهـا و
پیش بینی می باشـد.این روش شـامل تکنیـک هـای
زیادی برای مدل سازی و تحلیل متغیرهـای خـاص و
منحصر بفرد است وقتی که تمرکـز روی روابـط بـین
متغیر وابسته و یـک یـا چنـد متغیـر مسـتقل باشـد.
تحلیل رگرسیون خصوصـا کمـک مـی کنـد در فهـم
اینکه چگونه مقدار متغیر وابسته بـا تغییـر هرکـدام از
متغیر های مستقل و با ثابت بـودن دیگـر متغیرهـای
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مســتقل تغییــر مــی کند.بیشــترین کــاربرد تحلیــل
رگرسیون تخمین امید ریاضی شرطی متغیر وابسته از
متغیرهــای مســتقل معــین اســت کــه معــادل مقــدار
متوسـط متغیـر وابســته اسـت وقتــی کـه متغیرهــای
مستقل ثابت هستند.کمترین کـاربرد آن تمرکـز روی
چندک یا پارامتر مکانی توزیع شرطی متغیر وابسته از
متغیر مستقل معین است.در همه موارد هدف تخمین
یک تابع از متغیرهای مستقل است که تابع رگرسیون
نامیــده شــده اســت.در تحلیــل رگرســیون تعیــین
پراکندگی متغییر وابسته اطراف تابع رگرسـیون مـورد
توجه است که می تواند توسـط یـک توزیـع احتمـال

توضیح داده شود.تحلیل رگرسیون به صورت گسـترده
برای بررسی میزان اثر بخشی استفاده می شود.تحلیل
رگرسیون همچنین برای شناخت ارتباط میان متغیـر
مستقل و وابسته و شکل این روابط می شود.می تـوان
به وسیله ی تحلیل رگرسیون و مشخص کردن متغیـر
های وابسته و مستقل در بـه پـیش بینـی و سـنجش
میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسـته پرداخـت.
در ایــن فرضــیه متغیــر وابســته متغیــر مشــارکت
شهروندان و متغیر مستقل تایید مزایای  ictمی باشـد
که وارد مدل رگرسیون گردید.

جدول شماره :5جدول آنوا
مجموع

مدل

میانگین

df

مجذورات
رگرسیون

Sig.

F

مجذورات

23۵4.19

1

23۵4.19

باقی مانده ها

1313۸.96

3۸3

34.30

کل

1۵493.1۵

3۸4

0.000

6۸.62

با توجه به نتایج به دست امده از تحلیل رگرسیون و

متغیر مستقل (تایید مزایای  )ictبا متغیر وابسته

با توجه به سطح معناداری ( )0.000و به ابن علت که

(مشارکت شهروندان) رابطه ی معناداری وجود دارد.

میزان آن از  0.05کمتر است می توان به طور کلی

در جدول ( )6میزان تاثیر گذاری متغیر مستقل بر

بیان کرد که مدل رگرسیونی معنادار است و بین

متغیر وابسته نشان داده می شود:

جدول شماره  :6نتایچ رگرسیون
ضریب استاندارد نشده

ضریب

t

Sig.

استاندارد شده
B

خطای

Beta

انحراف معیار
1

میزان ثابت

37.11

1.06

تایید مزایای ict

0.۸۵6

0.01۸

0.۸0

34.91

0.000

۸.27

0.000

با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسییون و بیا

تواند  ۸0درصد از تغییرات مشارکت شهروندان را پیش

توجه به سطح معناداری ( )0.000می توان به طور کلیی

بینی کند .در نتیجه می توان بیان کرد کیه تاییید مزاییای

بیان کرد که مدل رگرسیونی معنادار است .یافته های به

 ictبر مشیارکت شیهروندان در میدیریت شیهری تیاثیر

دست امده نشان می دهد که متغیر تایید مزایای  ictمیی

گذار است فرضیه تایید می گردد.
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درفرضیه چهارم:سطح سواد اطالعاتی در استفاده از ict

است وقتی که متغیرهیای مسیتقل ثابیت هسیتند.کمترین

بر مشارکت شهروندان در مدیریت شیهری تیاثیر گیذار

کاربرد آن تمرکز روی چندک یا پارامتر مکانی توزیی

است.همانطور که مشاهده می شود هدف از تحلیل ایین

شرطی متغیر وابسته از متغیر مستقل معیین اسیت.در همیه

فرضیییه بررسییی میییزان تییاثیر سییطح سییواد اطالعییاتی در

موارد هدف تخمین ین تاب از متغیرهای مستقل اسیت

اسییتفاده از  ictبییر مشییارکت شییهروندان در مییدیریت

که تاب رگرسیون نامیده شده است.در تحلیل رگرسیون

شییهری مییی باشیید .بییه اییین منزییور از آزمییون تحلیییل

تعیین پراکندگی متغییر وابسیته اطیراف تیاب رگرسییون

رگرسییییون اسیییتفاده شیییده اسیییت .در میییدل هیییای

مییورد توجییه اسییت کییه مییی توانیید توسییط ییین توزیی

آماری،تحلیییل رگرسیییون ییین فرآینیید آمییاری بییرای

احتمال توضیح داده شود.تحلیل رگرسییون بیه صیورت

تخمین روابط بین متغیرهیا و پییش بینیی میی باشید.این

گسییترده بییرای بررسییی میییزان اثییر بخشییی اسییتفاده مییی

روش شامل تکنین هیای زییادی بیرای میدل سیازی و

شود.تحلیل رگرسییون همننیین بیرای شیناخت ارتبیا

تحلیل متغیرهای خاص و منحصر بفرد اسیت وقتیی کیه

میییان متغییر مسییتقل و وابسییته و شییکل اییین روابییط مییی

تمرکز روی روابط بین متغیر وابسته و ین یا چند متغییر

شود.می توان به وسیله ی تحلییل رگرسییون و مشیخ

مستقل باشد .تحلیل رگرسیون خصوصا کمن می کنید

کردن متغیر هیای وابسیته و مسیتقل در بیه پییش بینیی و

در فهم اینکه چگونه مقدار متغیر وابسته با تغییر هرکیدام

سیینجش میییزان تییاثیر متغیییر مسییتقل بییر متغیییر وابسییته

از متغیر های مسیتقل و بیا ثابیت بیودن دیگیر متغیرهیای

پرداخت .در این فرضییه متغییر وابسیته متغییر مشیارکت

مستقل تغییر می کند.بیشترین کاربرد تحلییل رگرسییون

شییهروندان و متغیییر مسییتقل سییطح سییواد اطالع یاتی در

تخمین امید ریاضیی شیرطی متغییر وابسیته از متغیرهیای

استفاده از  ictمی باشد که وارد مدل رگرسیون گردید

مستقل معین است که معادل مقدار متوسط متغیر وابسیته
.جدول شماره  :7جدول آنوا
مجموع

مدل

میانگین

df

مجذورات
رگرسیون

21۵۵.72

F

Sig.

مجذورات
1

21۵۵.72

باقی مانده ها

13337.74

3۸3

34.۸2

کل

1۵493.1۵

3۸4

61.90

0.000

با توجه به نتایج به دست امده از تحلیل رگرسیون و با

دارد .در جدول ( )۸میزان تاثیر گذاری متغیر مستقل بر

توجه به سطح معناداری ( )0.000و به ابن علت که

متغیر وابسته نشان داده می شود:

میزان آن از  0.0۵کمتر است می توان به طور کلی بیان
کرد که مدل رگرسیونی معنادار است و بین متغیر
مستقل (سطح سواد اطالعاتی در استفاده از  )ictبا متغیر
وابسته (مشارکت شهروندان) رابطه ی معناداری وجود
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جدول شماره  :8نتایچ رگرسیون
مدل

ضریب استاندارد نشده

ضریب

t

Sig.

استاندارد شده
B

خطای

Beta

انحراف معیار
میزان ثابت

39.96

1.13

1

سطح سواد اطالعاتی در

0.79

0.024

0.74

32.72

0.000

7.۸6

0.000

استفاده از ict

با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسییون و بیا

تمرکیز خدمات در شهرها و همننین گسترش کاربرد

توجه به سطح معناداری ( )0.000می توان به طور کلیی

فنیاوری اطالعات و ارتباطات و تأثیرات وسی آن بیر

بیان کرد که مدل رگرسیونی معنادار است .یافته های به

جنبیه های مختلف زندگی شهروندان ،امروزه بهره

دست امده نشان می دهد که متغیر سطح سواد اطالعاتی

گیری از روش ها و فناوری های نوین خدمات رسانی

در اسییتفاده از  ictمییی توانیید  74درصیید از تغییییرات

بیه شیکل «خیدمات الکترونین شهری» در تعیامالت و

مشارکت شیهروندان را پییش بینیی کنید .در نتیجیه میی

تراکنش هیای مییان شهروندان و سازمان های دولتی

توان بیان کرد که سیطح سیواد اطالعیاتی در اسیتفاده از

وخصوصی ،بیه عنیوان راهکاری اثربخش و کارآمد به

 ictبر مشیارکت شیهروندان در میدیریت شیهری تیاثیر

شمار می رود .ارائیه خدمات شیهری ،باید به نیوعی

گذار است فرضیه تایید می گردد.

باشد که شهروندان بتوانند در کمترین زمان با بهتیرین
کیفییت از آنها بهره ببرند .در یین فضییای شییهری

نتیجه گیری
اینترنت با تاثیر گذاری بر جنبه های مختلف زندگی
انسان ،تحول عزیمی ایجاد کرده ،ایین تغیییرات رونید
اکثر سازمان ها و نهادها را نیز عوض کرده است و آنهیا
را از روش های سنتی به سوی روش هیای نیوین سیوق
داده است .تمام انسان ها به دنبال صرفه جویی در وقیت
و هزینییه های زنییدگی هسییتند کییه در نهایییت اییین
صرفه جویی ،موجیب سیوددهی بیشیتر و رفیاه بیشیتر
خواهد شد .شهرهای امروزی ،تجلّیّ گاه چهرة نوین
زندگی در عصر ارتباطات هستند و نقا

تمرکز

خدمات گوناگون ،تعامالت فرهنگی  -اجتماعی و
تراکنش های اقتصادی به شیمار می روند .با توجیه بیه

دارای شییهرداری الکترونییین ،تمییام فعالیتهیای
روزمیره از طرییق یین وب سیایت انجیام می گیرد .از
طریق این وب سایت ،میتوان در کمتیر از چند دقیقه به
هرگونه اطالعاتی دسترسی پییدا کیرد و به آسانترین
روش ممکن ،کارهای روزمره را انجام داد .در شهرهای
سیینتی ،بخییش عمییده ای از وقییت شییهروندان،
صییرف انجییام فعالیتهای تکیراری و غیرمفیید مییشیود.
انتزیار در صفها ،پیمودن مسافتهای طوالنی برای خریید
کیاال و دریافت خدمات و معطل شدن در ترافیکهای
سنگین ،تنها بخشی از اتالف وقت است (شیخ کاظم
 .)9:13۸6،مهمترین اثر شیهرداری الکترونیکیی،
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سیرعت در اراییۀ خیدمات ،کیاهش هزینیه هیای

ازدحام ،انتزار در صفهای طوالنی دریافت خدمات

شیهروندان و میدیران ،ک اهش ترددهیای درون

شهری ،بیمارستانها ،اشتغال و  ...چه شکلی به خود

شهری و کاهش مشکالت زیست محیطی ،ارایۀ

خواهد گرفت .از دید بسیاری از پژوهشگران ،شهرهای

خدمات کاراتر و بهینه بیه صیورت بیست و چهیار

الکترونین تنها راه حل چالش پیش روی بشر هستند.

سیاعته و هفیت روز در هفتیه ،فیارغ از محدودیت

هدف اساسی چنین شهرهایی بهبود زندگی انسان ها

زمانی و مکیانی بیه شیهروندان و مشیارکت شهروندان

است .شهر الکترونیکی ،استفاده از فناوریهای ا العاتی

از سیایر مزاییای ایین دییدگاه جدیید اسیت .اینترنت و

و ارتباطی به منزور ارائه خدمات شهری ،به صورت به

تاثیر پدیده های فناوری اطالعات هیم اکنیون سیفرهای

هنگام و مستقیم به شهروندان در 24ساعت شبانه روز

الکترونیکیی را جایگزین سفرهای فیزیکی درون شهری

است .شهرالکترونیکی تسهیالت الزم را به منزور

نمود.شکل گیری شیهر الکترونیین 1وابسیته بیه توسیعۀ

دسترسی مناسب به اطالعات و خدمات شهری و

تکنولوژی اسیت .اختیراع تلگیراف راه را بیرای توسیعه

فرصتهای گسترده تر برای مشارکت در فرآیندها را به

واقعی ارتباطات و کاهش زمانی و مکانی را فراهم نمود

مردم ارائه مینماید .شهرالکترونیکی ،خدمات شهری را

شیهر الکترونیین شهری است که اغلب فعالیتها بیه

به صورت الکترونیکی در اختیار کاربران قرارمیدهد و

وسییلۀ تسیهیالت اینترنتی و سیستمهای الکترونیکی

یا اطالعاتی را با استفاده کنندگان این خدمات مبادله

انجام میشود .ایین امکانات باید بیرای تمیامی

می کند برای کاهش بسیاری از معضالت شهری از

شیهروندان در تمیام نقیا اداری داخل شهر و دسترسی

جمله ترافین ،آلودگی های زیست محیطی و هزینه

به تمیام اطالعیات میورد نیاز در هیر سیاعت از هفتیه بیا

های سنگین ناشی از ترددهای غیر ضروری شهروندان

اسیتفاده از روشهیای مطم ن و قابل اعتماد ،امکانپذیر

کشور در آیندهای نه چندان دور باید خدمات

باشد .در چنین شهری ضرورتی ندارد کیه میردم برای

شهرداری از طریق شبکه اینترنت و پایگاه های

انجام کارهای روزمرة خود مانند پرداخت قبیوض آب

الکترونیکی این نهاد دریافت گردند .این اقدام خود

و برق ،تلفن ،پرداخت جرائم ،خرید امالک ییا کیاال

یکی از گام هایی است که در مسیر ایجاد دولت

وقت زیادی را صرف نمایند ،بلکیه تمیام ایین کارهیا را

الکترونین نیز میتواند بسیار مؤثر باشد .خدمات این

میتوانند از طریق رایانه شخصی خود هنگامی کیه بیه

شهرداری به صورت  24ساعته و فارغ از محدودیتهای

شبکه جهانی اینترنت متصل است انجام دهند.در واق با

زمانی و مکانی در شهر واقعی است .برای تحقق این امر

توجه به تحول جامعه صنعتی و تغییرات فناورانه ای که

ابتدا باید زیرساخت آن که همان دولت الکترونین

با گستره هر چه بیشتر و سرعتی هر چه فزونتر در حال

است ،ایجاد شود .در این مسیر شهرداری مرند بر

اتفاق افتادن هستند می توان پیش بینی کرد که آینده

دیگران پیشی گرفته و به عنوان اولین شهرداری

انسانیت ،آیندهای شهری خواهد بود و نرخ های

الکترونین در کشور مطرح است.

شهرنشینی به صورت فزایندهای افزایش می یابند تا به

در نهایت این که رویکرد جهانی طی بیست سال

حدود صد در صد برسند ،در این صورت ترافین،

گذشته به سمت اطالعاتی شدن جوام بوده و امروزه
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جامعه ای پیشرفته تر است که به لحاظ اطالعاتی سرعت

توسعه کمی و کیفی مرا کز خدمات رسانی الکترونیکی

و قابلیت بیشتری در تولید و تبادل اطالعات داشته باشد .

و توزی متعادل فضایی آنها در مناطق سمنان

باتوجه به تکنولوژی های جدید که پینیدگی زندگی
اجتماعی را به دنبال دارند ،نیازمند تسهیل امور مختلف
زندگی هستیم و بدون توجه به فناوری بسیاری از امور،
زندگی قابل عمل ،پی گیری و اجرا نیست .همزمان با

حمایت از تحقیقات و پژوهش هایی که در زمینه توسعه
ICTو, GISدر زندگی روزمره شهروندان انجام می
شود،

پیشرفت های خیره کننده در بخش فناوری ارتباطات و

توسعه شبکه باند پهن پرسرعت و مقرون به صرفه از نزر

اطالعات  ،کاربرد آن نیز در بخشهای مختلف به

هزینه.،

سرعت در حال افزایش می باشد در ین نگاه کلی می
توان به نقش مهم و غیر قابل انکار فناوری ارتباطات و
اطالعات در انجام و روان سازی امور شهرهای امروزی
و مدرن اذعان کرده و بر لزوم حرکتی منطقی جهت
استفاده بهینه از این فناوری تاکید نمود.

معرفی و شناساندن ماهیت ،فعالیت ها و کیارکیردهیای
درگیاه الکترونیکی شهرداری سمنان به شهروندان با
همکاری شهرداری و صدا و سیمای استان
ارتقای سطح آ گاهی شهروندان از ماهیت و روشهای
مختلف و موجود مشارکت به خصوص مشارکت

پیشنهادها
بر اسیاس یافته های پژوهش حاضر در راسیتیای استفاده

الکترونیکی از طریق برگزاری کالس های توجیهی و
همگانی

بهینه از فینیاوری اطیاعیات و ارتیبیاطیات ،فراهم

آموزش سواد مجازی به شهروندان و در نزر گرفتن

ساختن زیرساخت ها ،فرهنگسازی و تربیت شهروندانی

امتیازات برای تشویق شهروندان به شهروند

الکترونین پیشنهادهایی را به شرح زیر میتوان ارائه

الکترونیکی،

نمود:

تولید برنامه های آموزشی برای توجیه مردم و

استفاده از دانش و تجارب شهرهای الکترونین در

مسئولینبه منزور تبلیغ و آگاهی نسبت به مزیت های

کشورهای پیشرفته به روشی آ گاهانه و تطبیق دادن آن

شهر الکترونین،

با شهرهای الکترونین ایران و استفاده از نزرات
کارشناسی در بهبود روند اجرایی شدن درست
الکترونیکی شدن سمنان
تیوجیه جییدی بخش دولیتیی و خصوصی بیه سیرمیاییه
گیذاری در شبکه ها و زیرساخت های مخابراتی،

توجه جیدی میدییران شهری در زمینه فرهنگسازی در
بین شهروندان و کارکنان ادارات و سازمان ها برای
استفاده صحیح و بهینه از، ICTو GIS
برگزاری همایش های نزری وکارگاه های عملیاتی
برای کارشناسان و مسئوالن مرتبط با امور شهری در
رابطه با نقش ICTدر توسعه پایدارشهری،
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برگزاری سمینارها و همایش های مختلف با حضور

تبلیغات گسترده به منزور اطالع رسانی در خصوص
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Investigating the Role and Place of ICT on Citizens' Electronic
Participation in Urban Management
)Case Study: urban semnan(
Syed Khalil Alipor
Abstract
Today, one of the most important measures of municipalities is the electronicity of urban services. The use of
urban services has many benefits such as reducing air pollution, reducing traffic, reducing fuel consumption,
reducing costs, accelerating the work and dozens of other benefits. Addressing these ICT discussions creates
new opportunities for the municipality, while not paying attention to it in addition to losing opportunities can
become a threat. Municipalities, as one of the organizations that provide the most services to citizens, can take
effective steps to create cities and electronic citizens by electronicizing their services, as well as encouraging
others to provide and use urban management servicesThis study was conducted in 2017. The type of research is
applied and its method is descriptive survey. The collected data were obtained through field, library and
descriptive data collection method. The sample size was determined to be 385people using kressi and morgan
decision making model table. The sample members were selected by available sampling method. The data
collection tool is a questionnaire and the use of databases of internet sites. The questionnaires were distributed
and completed among the citizens of The city of Semnan. One-sample t-test and binomial nonparametric test
were used to investigate the hypotheses. The data were analyzed by SPSS software.

Keywords(s): Citizen Participation, ICT, Urban Management, Municipality, Semnan
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