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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،

  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی
  1395سال ششم/ شماره مسلسل بیست و دوم/ زمستان 

  

   :مطالعه موردي .فضاي شهري ۀتوسع شهرداري الکترونیک درنقش 
  شهر تهران 6 همنطق محالت

  

 2، مسعود مدانلوجویباري1*سعید ملکی
  	، دانشگاه شهید چمران اهوازریزي شهري دانشیار گروه جغرافیا و برنامه1

   	دانشگاه شهید چمران اهواز، ریزي شهري دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه2
  11/8/94 ؛ تاریخ پذیرش: 22/2/94 تاریخ دریافت:

  چکیده
 مدیریت در گراییمحله و محوري ناحیه اهداف و مناطق ادارة امور در هاشهرداري تقویت و اختیارات افزایشِ سیاستِ به توجه با

 و استقرار جهت استراتژیک و جامع ریزيضرورت برنامه همچنین و مناطق هايشهرداري يکلید نقش و جایگاه به وانتشهري، می
 ردشـهروندان  دسترسـی ،الکترونیـک شهرهايهاي یکی از استراتژي .برد پی الکترونیک، هايدر شهرداري تعاملی توسعۀ خدمات

 ،هدف از این سـنجش. است (سایت) شبکه وب وير بر خصوصی بخش و خدمات دولتی داده ايههپایگا به روز شبانه اوقات تمامی
و ارزیـابی سـطوح آمـادگی شـش شـهر تهـران  ۀدر محالت منطقخدمات درگاه (پورتال) شهرداري الکترونیکی میزان استفاده از 

 لۀدر مرح .است شده استفاده پیمایشی و تحلیلی - توصیفی تحقیق روش از ،در فرایند پژوهش. استشهرداري الکترونیکی تهران 
 از سـاکنان منطقـه نفـر 390 در میـان نامه سنجش میزان استفاده از خدمات درگاه (پورتـال) شـهرداري الکترونیکـیبعد پرسش

خـدمات درگـاه (پورتـال) شـهرداري ي میـان میـزان اسـتفاده از ۀتوزیع گردید. با آزمون آماري اسپیرمن، رابط صادفیت صورت هب
گانه ارزیابی و تحلیل شد. نتایج این همحالت هجد مشارکت شهروندان هش ترافیک شهر وکا شهروندان، منديرضایت و الکترونیکی

 رضـایتمندي مثبت و مستقیم میان میزان استفاده از خدمات درگاه (پورتال) شهرداري الکترونیکـی و نشان از وجود رابطۀ ،آزمون
رسـانی  هاي نـوآوري و توسـعۀ ابعـاد خدمات یی زمینهبه منظور شناسا شهروندان، کاهش ترافیک شهر و مشارکت شهروندان دارد.

علمـی  -یفنـفرهنگـی و  -قـانونی، اقتصـادي، اجتمـاعی -هاي سیاسی با توجه به شرایط موجود در حوزه ،ها در منطقه شهرداري
  ها ارائه شد. قابلیت

  
  تهران 6 ۀمنطقشهر الکترونیک، خدمات الکترونیک، شهرداري الکترونیکی،  :کلیدي هايواژه

  
 1مسئلهو بیان  مقدمه

هاي مختلف زندگی  گذاري بر جنبه اینترنت با تاثیر
انسان، تحول عظیمی ایجاد کرده، ایـن تغییـرات رونـد 

ها و نهادها را نیز عوض کرده است و آنهـا  اکثر سازمان
هـاي نـوین سـوق  هاي سنتی به سوي روش    را از روش
در وقـت  جویی ها به دنبال صرفه تمام انسان. داده است
ــه ــتند  و هزین ــدگی هس ــههاي زن ــن  ک ــت ای در نهای

موجـب سـوددهی بیشـتر و رفـاه بیشـتر  ،جویی صرفه
). شـــهرهاي 68: 1387 (طیرانـــی راد، خواهـــد شـــد
گاه چهرة نوین زندگی در عصر ارتباطات  امروزي، تجلّی

و نقــاط تمرکــز خــدمات گونــاگون، تعــامالت  هســتند

                                                             
  malekis@scu.ac.ir  نویسنده مسئول:*

ادي به شـمار هاي اقتص اجتماعی و تراکنش - فرهنگی
با توجـه بـه تمرکـز  ).157:1393 نژاد، (شریف روند می

خدمات در شهرها و همچنین گسترش کاربرد فنـاوري 
هاي  اطالعات و ارتباطات و تأثیرات وسیع آن بـر جنبـه

ها  گیري از روش مختلف زندگی شهروندان، امروزه بهره
خـدمات «رسانی بـه شـکل  هاي نوین خدمات و فناوري

هـاي میـان  در تعـامالت و تراکنش» شهريالکترونیک 
، بـه عنـوان وخصوصی هاي دولتی شهروندان و سازمان

 ,Mutual( رود راهکاري اثربخش و کارآمد به شمار می

2006:223.(   
بایــد بــه نـوعی باشــد کــه  ،خــدمات شـهري  ارائـه

ت شهروندان بتوانند در کمترین زمان با بهتـرین کیفیـ
در یـک . )44:1387 پـور، ياز آنها بهره ببرند (نژادجواد
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ــام  ــک، تم ــهرداري الکترونی ــهري داراي ش ــاي ش فض
مـره از طریـق یـک وب سـایت انجـام هـاي روزفعالیت

توان در کمتـر از گیرد. از طریق این وب سایت، می می
گونه اطالعاتی دسترسی پیـدا کـرد و ه به هرچند دقیق
 را انجام داد روزمره ترین روش ممکن، کارهايبه آسان

)Christodoulou, 2010: 22 .( ،ــنتی در شــهرهاي س
ــام  ــهروندان، صــرف انج ــت ش ــده اي از وق بخــش عم

شـود. انتظـار در هاي تکـراري و غیرمفیـد مـیفعالیت
ها، پیمودن مسافتهاي طوالنی براي خریـد کـاال و صف

 هاي سنگین،و معطل شدن در ترافیک دریافت خدمات
 ).9:1386(شیخ کاظم،  تنها بخشی از اتالف وقت است

ارایـۀ  در سـرعت شـهرداري الکترونیکـی، اثر مهمترین
، مـدیران و هـاي شـهروندانهزینـه کـاهشخـدمات، 
 و کــاهش مشــکالت شــهري درون ترددهــايکــاهش 

 صـورت ارایۀ خدمات کاراتر و بهینه بـهزیست محیطی، 
از  فـارغ هفتـه، در روز هفـت و سـاعته چهـار و بیست

و مشـارکت  محدودیت زمانی و مکـانی بـه شـهروندان
ت از سـایر مزایـاي ایـن دیـدگاه جدیـد اسـ شهروندان

)Soltani et al., 2012:15.( هاي اینترنت و تاثیر پدیده
فناوري اطالعات هـم اکنـون سـفرهاي الکترونیکـی را 

 (عـاملی، جایگزین سفرهاي فیزیکی درون شهري نمود
118:1387.(  

مثـل در شهرهاي بزرگی  مشکالت مهم با توجه به
با آلـودگی در مرکز شهر  که 6محالت منطقه  و تهران
لـزوم یـافتن لذا ، ، هوا و مسئله ترافیکي صداهدگستر
اي براي کاهش آالم ناشی از زندگی در این گونـه چاره

 ۀمنطقـایـن  ۀتـرین مسـئلمهم است.و مناطق  شهرها
 دشواري حرکت جمعیت است. حرکـت جمعیـت ،شهر

ام جمعیـت در ا وسیله نقلیـه یـا ازدحـاعم از حرکت ب
علـت کـه مراکز فروش و خدمات اداري و رفاهی شهر، 

اصلی بسـیاري از مسـائل شـهري در شـهرهاي بـزرگ 
اد بـه نسازمان حفاظـت محـیط زیسـت بـا اسـت .است

درصد از  20حداقل  ؛ي انجام شده، اعالم کردها بررسی
ویــژه ه سـفرهاي درون شــهري در شـهرهاي بــزرگ بـ

ایـــن ). 54:1388 تهــران، غیرضــروري اســت(مقدم،
اساسـی پرسـش دهـی بـه ایـن درصد پاسـخپژوهش، 

 هتوسعدر  نقشهرداري الکترونیکی ش آیا« باشد که: می

بـر ایـن  »دارد تهـران 6 ۀمحالت منطقـ فضاي شهري
  :شوندمطرح میزیر اهداف  اساس

ـــاثیرات - ـــدمات شـــناخت ت ـــه خ ـــی  ارائ الکترونیک
، شـهروندانمشارکت  و رضایتمندي برها  شهرداري

  شهر کاهش ترافیکو 
هاي شهرداري ۀشناسایی عوامل و موانع تحقق توسع -

 الکترونیکی 
هــاي اســتفاده از نتــایج تحقیــق در ســایر شــهرداري -

 کشور 
هاي فـن آوري استفاده از نتایج تحقیق در سایر طرح -

  اطالعات و ارتباطات شهر 
  هاي پژوهش عبارتند از:فرضیه

از خدمات الکترونیکـی میزان استفاده  فرضیه اول: بین
ــایتمندي  ــران و رض ــهرداري ته ــال) ش ــاه (پورت درگ

  ،معناداري وجود داردي ۀرابطشهروندان 
میزان استفاده از خدمات الکترونیکـی بین فرضیه دوم: 

 معکوس هترافیک شهر رابطو (پورتال) شهرداري  درگاه
  .داردوجود 

فرضیه سوم: بین میزان استفاده از خدمات الکترونیکی 
گاه (پورتال) شهرداري تهران و مشارکت شـهروندان در

  .معناداري وجود دارد ۀرابط
  

  مبانی نظري و پیشینه تجربی تحقیق
 منـابعی ۀهمـ و طبیعـت شـامل جغرافیایی فضاي

 بـا غیرمسـتقیم و مسـتقیم طـور  ب تواندمی که است

 سـطح از جدیدي ةچهر و کند برخورد انسانی نیازهاي

 صـفت که هنگامی ).32:1392 (دوروش، بسازد، زمین

 و کالبـد آن شـودمـی داده نسـبت فضـا به پسوندي یا
 بدینسان .کندمی را مشخص فضا هویت و حوزه محتوا

 از کـه اسـت زیسـتگاهی حـوزه یک ی،فضاي جغرافای

 شـکل جامعـه اجتمـاعی سـاختار و طبیعـی شـرایط
  ).  31:1389 (شکوئی، گیرد می

 ۀتوسـع وابسـته بـه 1الکترونیـک شـهرگیري شکل  
تکنولوژي اسـت. اختـراع تلگـراف راه را بـراي توسـعه 

 فراهم نمودرا واقعی ارتباطات و کاهش زمانی و مکانی 
)Bitran and Lojo ,2012 : 32شـهر الکترونیـک .(، 

                                                             
1. Electronic City (E-City) 
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تسـهیالت  ۀها بـه وسـیلشهري است که اغلب فعالیت
. ایـن شودانجام میهاي الکترونیکی اینترنتی و سیستم

بـراي تمـامی شـهروندان در تمـام نقـاط امکانات باید 
اداري داخل شهر و دسترسی به تمـام اطالعـات مـورد 

هـاي نیاز در هـر سـاعت از هفتـه بـا اسـتفاده از روش
 جاللــی،( پــذیر باشــدامکــان ،مطمــئن و قابــل اعتمــاد

کـه مـردم ). در چنین شهري ضرورتی ندارد 36:1383
بـوض خود مانند پرداخت ق براي انجام کارهاي روزمرة

آب و برق، تلفن، پرداخت جرائم، خرید امالك یـا کـاال 
وقت زیادي را صرف نمایند، بلکـه تمـام ایـن کارهـا را 

وانند از طریق رایانه شخصی خود هنگامی کـه بـه تمی
ــد ــت متصــل اســت انجــام دهن ــانی اینترن  شــبکه جه

هــاي ). شــهر الکترونیـک از بخــش14:1386، سلسـله(
و انفعـاالت هوشـمند  مختلف و اجزایی که موجب فعل

ــی  ــدگی الکترونیک ــراي زن ــازي ب ــیط مج ــک مح در ی
باشد تشـکیل شـده اسـت. ایـن بخـش عبارتنـد از:  می

، تشـکیالت یـا سـازمان الکترونیـک، زندگی الکترونیک
ــــک ــــت الکترونی ــــک و  دول ــــازي الکترونی بسترس

)Agharizadeh, 2008:21.(  از جملــه اثــرات شــهر
 توسـعۀبین المللی، تجارت  توسعۀتوان میالکترونیکی 

شهرداري الکترونیکی، بانکداري الکترونیکـی و کـاربرد 
روزي به هاي اعتباري، ارائه خدمات شهري شبانهکارت

شهروندان، کمک به مدیریت شهري و افزایش رضـایت 
 ).3:1386 ،قپــانچی(الیــدري و  بــر شــمردرا  عمــومی 

به معنـاي فـراهم کـردن  »خدمات الکترونیک شهري«
بـا ست که نهادهـا بتواننـد خـدمات خـود را شرایطی ا

هاي فناوري اطالعات و ارتباطـات،  گیري از قابلیت بهره
روزي و در تمام ایام هفته به شهروندان  به صورت شبانه

کـه » خـدمات الکترونیـک«در این ارتباط،  ارائه کنند.
ب عرضۀ خـدمات از طریـق اینترنـت منتسـ معموالً به

الً به صورت برخط قابل گردد خدماتی است که کام می
هاي  ارائه بوده و در بسیاري مـوارد، جـایگزین سیسـتم

خدمات ). «9:1387 پور، (نژادجوادي است کاغذي شده 
ــک ــهرداري الکترونی ــاهیمی » ش ــا مف ــاط ب و در ارتب

دولـت «و یـا » شـهرداري الکترونیـک«تخصصی چون 
 استفاده شده اسـت(جاللی،» الکترونیک شهري/ محلّی

اسـت ، شـهرداري الکترونیکـی داريشهر ).211:1383
شامل خدمات دولتـی  ،اداره امور شهروندان در آن، که

 و ) online( بـه صـورت بـرخط مرتبط راهاي  و سازمان
گیري  روزي باکیفیت و ضریب ایمنی باال و با بهرهشبانه

ـــات  ـــات و ارتباط ـــاوري اطالع ـــزار فن و  (ICT)از اب
 ،الکترونیکـی يدارشـود. شـهرکاربردهاي آن انجام می

عـدي شـهرهاي سـنتی و را از دنیاي تـک بُ شهروندان
امروزي خارج کـرده و بـه دنیـاي جدیـدي راهنمـایی 

هـاي نـوین  خواهد کرد، دنیایی کـه دسـتاورد فنـاوري
ــی ــات م ــات و ارتباط ــد اطالع ــوادي باش ــور، (نژادج  پ

73:1386.(

   
   پیشنه تحقیق در موضوع مورد مطالعه: 1جدول 

  نوان و نتیجه پژوهشع  محقق و سال 
) 1990( استاورس

  در آمریکا
هاي محلی الکترونیکی را بررسـی و جایگـاه آنـان را از لحـاظ رشـد در پژوهشی با رویکرد تحلیل محتوا حکومت

  مشخص کرد
 ناریس و دیمیتر

)2002(  
ها) به طور وب سایتهاي محلی نشان داد که استقرار کامپیوتر (شامل استقرار وري اطالعات در دولتدر مورد فنا

  دریافتند که استقرار در شهرهاي بزرگتر بیشتر بوده است. و  ستعمده به اندازه ي شهر ا
جوادي  مهران نژاد

  )1387( پور 
مـورد شـهرداري  SWOTدر پژوهشی با عنوان راهبردهاي توسعه خدمات شهرداري الکترونیک بر اساس تحلیـل 

  است. نمودهتبیین  راي تاثیرگذار بر توسعه خدمات الکترونیک تهران عوامل کلید 13الکترونیک منطقه 

 سعید زرندي،

)1390(  

شهرداري الکترونیک توسـط شـهروندان تهرانـی بـه بررسـی پذیرش در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر 
فناوري نوین و هاي موفقیت این سامانه، قبول و پذیرش این نموده است و جنبه اقدام 137سامانه مدیریت شهري 

  باشد.استفاده از آن توسط شهروندان می

شمی ها سید امید
  )1390پرست (

موردي شهرك غـرب تهـران بـه بررسـی  ۀدر پژوهشی با عنوان شهر الکترونیک و تاثیر آن بر جامعه شهري نمون
آمده در فـرد و وجود ه هاي بتاثیرات مثبت و منفی شهر الکترونیک بر جامعه شهري و همچنین میزان دگرگونی

  .ن در جامعه مورد آزمون قرار گرفتآمحیطش و به تبع 
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  نقش شهرداري الکترونیک در توسعه فضاي شهري  مفهومی مدل :1 شکل

  
  روش تحقیق

تحلیلـی و نـوع آن  -تحقیـق توصـیفی انجام روش
 گانـه هجـده محـالت ،ي آمـاري. جامعهاستکاربردي 

ابتـدا  ،پـژوهشدر این . است تهران داريشهر 6 منطقۀ
نامـه و از توزیـع پرسـش ها به منظور تحلیـل شـاخص

مصاحبه با خبرگان و متخصصـان فنـاوري اطالعـات و 
ارتباطات و شهرداري الکترونیکی، جهت بررسـی نقـش 
شهرداري الکترونیکی در متغیرهـاي وابسـته مشـارکت 
ــایتمندي  ــهري و رض ــک ش ــاهش ترافی ــهروندان، ک ش

د و شهروندان  تایج حاصل از این فرآیند ناستفاده گردی
مورد تجزیه و  Spssو  Excelافزارهاي  با استفاده از نرم

 شده بررسی هايشاخص به توجه باتحلیل قرار گرفت. 
 1 شـماره شـکل در مفهـومی مـدل پـژوهش، ایـن در

با اسـتفاده از فرمـول کـوکران . است شده داده نمایش
محلــه  18نفــر تعیــین و  در  390حجــم نمونــه برابــر 

  طور تصادفی ساده انتخاب گردید. هب
  

  پژوهش قلمرو
 و تهـران شـهر در ششـ همنطقـ مکـانی مرکزیـت

جدیـد مرکـز شـهري (بـین  هتهسـ بقل در قرارگیري
) از یک سو، و موقعیت ارتباطی آن بـا 7و  3، 2مناطق 

ــمالی ــاطق ش ــوبی (3و  1( من ــاطق جن و  11، 10) من
) 5 و 2) و منـاطق غربـی (8و  4)، مناطق شـرقی (12

ي مختلف بـا سـطح و شـعاع ها موجب استقرار فعالیت
عملکرد گسترده و در نهایـت، مرکزیـت کـارکردي آن 

 شده است. این منطقـه در شـرایط کنـونی بـر اسـاس

محلـۀ  هجده و شش ناحیه به رسمی و مصوب مرزهاي
متوسـط  منطقـه در. تسـا شـده مرزبنـدي و تفکیـک
طـور  هکتار، و متوسط جمعیـت آن نیـز بـه 35نواحی 

نفـر بـوده اسـت. در ایـن میـان کـم  41500تقریبـی، 
 تـرین پرجمعیـت جمعیت ترین ناحیه، ناحیـه یـک و

نیز، نواحی سـه و  وسعت لحاظ به وناحیه، ناحیه چهار 
ترتیب کوچکترین و بزرگتـرین نـواحی از بـین  چهار به

ـــه ـــش گان ـــواحی ش ـــد ن ـــجاع ان ـــی (ش  و عراق
  ).47:1390همکاران،
کـاهش  دهنـده نشـان قـه،جمعیت منط کاهشی روند

دلیل  بـه جهـت سـکونت از منطقـه روزافـزون مطلوبیـت
شـهري (اداري، خـدماتی و  هـاي مرکـز فعالیـت گسترش

  تجاري) است.
  

  1390-1365در سرشماري عمومی مسکن 6تحوالت جمعیتی منطقه  :2جدول 
  1390  1385  1375  1365  سال

  239965  231500  246182  258838  جمعیت (هزار نفر)
  62/0  - 56/0  - 5/0  خ رشد نر
  ایران آمار منبع: مرکز



 197                                                            تهران شهر 6 منطقه محالت: يمورد مطالعه .يشهر يفضا توسعۀ در کیالکترون يشهردار نقش

  
  نقشه محدوده مورد مطالعه :2شکل 

  
  

  پژوهش هاي یافته
هــاي ارزیــابی الکترونیکــی ابتــدا بــه بررســی شــاخص

کـرد شـهرداري تهـران شهرداري بر اساس گزارش عمل
 تهـران الکترونیکی شهرداري تحقق میزان. پرداخته شد

درصـد بـوده و تـا  36 ، حـدود1389سـال  انتهـاي تـا
ر درصد کمت 6درصد که  55حدود  1392انتهاي سال 

 باشـدو در ناحیه زرد رنگ می ساله برنام بینیپیش از
  .)1392 ،شهري ۀریزي و توسعمعاونت برنامه(

  

  
  )1392شهرداري تهران ماخذ:تهران ( الکترونیکی شهرداري پیشرفت میزان: 3شکل

  
 در شـهرداري افـاو توسعه 1392 سال کمی هدف

 مطلوب میزان درصد 73 تحقق فنی ساخت زیر زمینه

 71میـزان سـال، بـه انتهـاي تـا که بوده ساله 5 برنامه
  .بود شده درصد محقق

  

  
  )1392شهرداري تهرانماخذ: تهران  الکترونیکی شهرداري هاي فنیآمادگی زیرساخت :4شکل

  
 افزار سخت درصد 85 حدود تاکنون نمودار مطابق

 (حـدود شهرداري اینترانت شبکه درصد 87 نیاز، مورد

 محلـی مـورد شبکه درصد 95 از بیش ساختمان)، 52

  .است شده تامین شهرداري هايساختمان نیاز
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  )1392شهرداري تهرانماخذ: تهران  الکترونیکی شهرداري میزان ارائه خدمات :5شکل

  
 آمـادگی و فنـی زیرسـاخت شدن فراهم به توجه با

 در تـاکنون، تهـران شـهرداري در مناسـب سـازمانی
 بـه الکترونیکی خدمات ارائه اصلی هاي اخیر هدف سال

 سـال انتهـاي تا فوق باشد. مطابق نمودارمی شهروندان
 صـورت هبـ خـدمات این درصد از 3 حدود فقط 1387

اندازي  راه با 1388 در سال و بود ارایه قابل الکترونیکی
شاخص  این تهران اريشهرد الکترونیکی) (درگاه پرتال

  .بود درصد 55، 1392سال که رسیددرصد  9 به
  

  هاي توصیفی یافتهالف) 
 محلـه هجـده از آمـاري ۀنمونـ نفر 390 مجموع از

درصـد را  9/15درصـد کـل را متاهـل و  1/84معـادل 
 مربـوط سـنی، فراوانی دهند. بیشترینزنان تشکیل می

 و درصـد 74/29معـادل  سـال 29تا  20 سنی گروه به
 20سنی کمتر از  گروه به مربوط ،سنی فراوانی کمترین

 تعـداد بیشـترین .باشـددرصد مـی 03/11سال معادل 
 تحصـیالت داراي آنان درصد 43/57پاسخگویان، یعنی 

 44/36 .نـدبود کارشناسـی دورة دانشـجوي یا لیسانس
 مدرك داراي درصد 9/5زیردیپلم،  داراي مدرك درصد

 درصـد پاسـخگویان، 33/3ها نت و باالتر و لیسانس فوق
 3/29دهد، نشان می ها بر اساس یافتهسواد هستند. بی

درصد از پاسخگویان با خـدمات کـه پورتـال (درگـاه) 
اند آشنایی دارنـد  رونیکی شهرداري تهران ارائه دادهالکت
ــدمات  5/3و  ــن خ ــا ای درصــد از پاســخگویان اصــالً ب

  شهرداري الکترونیک آشنایی ندارند.

  
  از خدمات قابل ارائه در درگاه (پورتال) الکترونیکی شهرداري مردم میزان اطالع : 3لجدو

  میانگین  بی نظر  اصالً  بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  بسیار کم  شرح
  17/2  2/3  5/3  7/27  3/29  1/23  8/10  4/1  میزان اطالع 

  1395ي تحقیق ها ماخذ: یافته
  

خگویان بـا آشنایی پاس ةدهد نحونشان می ها یافته  
خدمات قابـل ارائـه از پورتـال الکترونیکـی شـهرداري، 

درصـد  5/34شهرداري و  پرسنل درصد از طریق 5/37

از طریق تبلیغات شهري در اماکن و فضـاهاي عمـومی 
  بوده است. تهراندر سطح شهر 

  

  نحوه آشنایی با درگاه (پورتال) خدمات الکترونیکی شهرداري :4جدول 
  تبلیغات شهري  ي جمعیها رسانه  دوستان و آشنایان  اريشهردپرسنل از طریق 

5/37  4/8  6/19  5/34  
  1395ي تحقیق ها ماخذ: یافته

  
درصـد پاسـخگویان  3/55دهـد،  نشان مـی ها یافته

انـد بـراي انجـام امـور شـهري مـرتبط بـا  اظهار داشته
 3/38شهرداري مراجعه حضوري به این نهـاد دارنـد و 

طریـق پورتـال را عنـوان  ي ازدرصد مراجعه غیرحضور
  اند. نموده
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  نحوه انجام امور شهري از نظر پاسخگویان :5جدول 
  از طریق مراجعه غیرحضوري به درگاه (پورتال) شهرداري الکترونیک  از طریق مراجعه حضوري به شهرداري

3/55  7/44  
  1395ي تحقیق ها ماخذ: یافته

  
  تهرانگاه(پورتال) خدمات الکترونیکی شهرداري میزان استفاده پاسخگویان از در بررسی :6جدول 

  نوع فعالیت
بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

بسیار 
  زیاد

  میانگین  اصالً

  36/4  1/2  1/50  3/36  8/7  1/3  7  نمایش و پرداخت عوارض نوسازي ملک
  74/2  3/1  7/20  3/37  21  8/10  8/8  نمایش و پرداخت عوارض صنفی(کسب و پیشه) واحد تجاري

  55/3  6/2  5/44  4/41  2/9  4/2  0  داخت عوارض وسائط نقلیه(خودرو و موتورسکیلت)نمایش و پر
  62/3  5/2  5/27  5/30  3/24  1/7  1/8  اي امالك در سطح شهرآگاهی از قیمت منطقه

ي کمسیون ماده صد در خصوص تخلفات اطالع از آراء
  57/3  4/1  28  4/22  1/16  5/18  6/13  ساختمانی

ساختمان و مشاهده پرونده شهرسازي  استعالم پروانه و گواهی
  ملک

8/9  7/24  3/27  4/32  8/9  9/4  99/2  

استعالم طرح تفضیلی جدید شهر و آگاهی از ضوابط ساخت و 
  ساز

2  1/3  6/19  1/29  41  2/5  09/4  

  03/3  3/4  1/22  8/18  6/18  6/14  9/21  درخواست انجام بازدیدهاي نوسازي
  06/4  4/1  43  2/33  3/18  1/2  1  اريجستجوي مهندسین ناظر مورد تایید شهرد

  53/2  9/3  2  6/12  2/35  6/28  7/17  درخواست دریافت صدور مجوز حفاري و پیگیري آن
استعالم محدوده طرح ترافیک و دریافت طرح روزانه، هفتگی و 

  سالیانه
6/9  17  7/21  9/23  4/25  4/2  73/2  

  03/3  1/7  1/22  8/18  5/15  6/14  9/21  مشاهده نقشه ترافیک آنالین و هوشمند مناطق شهرداري
  88/2  3/3  5/21  3/19  2/22  9/17  8/15  مسیریابی خطوط تاکسی و آگاهی از نرخ کرایه آنها

  97/3  7/3  5/30  38  7/20  1/5  2  مسیریابی خطوط اتوبوسرانی وآگاهی از بهاي بلیط آنها
  1/4  2/7  9/29  2/44  18  7  0  هاي خودروهاي اعتباري بلیت اتوبوس و کارت پاركشارژ کارت

  83/1  2  7  1/3  11  7/26  5/56  جستجوي اشیاء گمشده در ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی
، تور و ، فرهنگسراهااستفاده از کتابخانه دیجیتال شهرداري

  77/1  6/1  1  8/3  5/16  6/25  5/51  گردشگري مجازي در شهر

گذاري در شهر و هاي سرمایهاطالع از مناقصات و پروژه
  خواست شرکت در آنهادر

2  1/5  7/20  7/35  2/34  3/2  97/3  

  21/4  5/2  3/38  6/44  6/13  2  0  آگاهی از تقویم حمل زباله و بازیافت در مناطق شهرداري
(میادین میوه و   فرهنگی –یابی اماکن و مراکز تجاري موقعیت

  07/4  1/7  4/34  35  4/18  3/4  8/0  تره بار، فرهنگسرا و...)

  02/4  2/5  5/29  1/38  8/20  9/5  5/0  هاي روزیمت میوه در بازاراطالع رسانی ق
  09/4  2/3  41  28  7/22  1/3  2  ثبت و درخواست شکایات و انتقادات
  98/1  9/10  3/3  5/6  4/22  9/25  31  هاجستجو متوفیان و اموات در آرامستان

  95/3  7/6  3/33  3/28  9/25  8/4  1  اطالع از مصوبات شواري شهر
  65/1  4/4  7  1/3  13  7/26  1/52  نشان داوطلبام آتشدرخواست ثبت ن

  1395ي تحقیق ها منیع: یافته
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از درگاه(پورتـال) شـهرداري  که خدمتی به توجه با
 میزان استفاده پاسـخگویان الکترونیکی ارائه شده است،

از خــدمات ارائــه شــده درگاه(پورتــال) شــهرداري 
ساس نشان داده شده است. بر ا 6الکترونیک در جدول 

نظرات پاسخگویان در بررسی میزان استفاده از خدمات 
الکترونیکــی بــه صــورت اینترنتــی از درگــاه (پورتــال) 
شهرداري در میان امکانـات و خـدمات مـورد مطالعـه، 
ــت  ــایش و پرداخ ــت نم ــانگین را فعالی ــترین می بیش

و   36/4اینترنتی عوارض نوسـازي ملـک بـا میـانگین 
مـل زبالـه و بازیافـت در هاي آگاهی از تقویم حفعالیت

باشـد کـه دارا مـی 21/4مناطق شهرداري با میـانگین 
دهنده استقبال بیشتر شهروندان از این شـیوه بـه نشان

هاي درخواست ثبت نـام نسبت سایرین است و فعالیت
و اســتفاده از  65/1نشــان داوطلــب بــا میــانگین آتــش

سـراهاي مجـازي، کتابخانه دیجیتال شهرداري، فرهنگ
 77/1و گردشــگري مجـازي در شــهر بـا میــانگین تـور

  باشد.کمترین میانگین را دارا می
از درگاه(پورتال) الکترونیکی  که خدمتی به توجه با

ي ها شهرداري ارائه شده است، از نظر پاسخگویان گویه
و  ها ساعته بـه خـدمات، کـاهش هزینـه 24دسترسی 

ي هـاصرفه جویی در وقت و زمان به ترتیب با میانگین
در استفاده از خدمات شـهرداري  96/3و  06/4،  29/4

هاي اسـتفاده ترین مزیتاز طریق درگاه به ترتیب مهم
  .باشد.از سایت(پورتال) الکترونیکی شهرداري می

  
  از نظر پاسخگویان شهرداري الکترونیکی تهرانبررسی مزایاي استفاده از سایت (پورتال)  :7 جدول

رح
ش

  

بسیار   ها گویه
  کم

بسیار   زیاد  متوسط  کم
  زیاد

  میانگین

ي 
ند

تم
ضای

ر
دان

رون
شه

  

  94/3  28  8/23  1/16  5/18  6/13  افزایش کارآیی، کیفیت و سرعت در ارائه خدمات شهري
  26/3  9/16  7/28  6/29  5/16  3/8  کاهش سردرگمی و ابهام در دستیابی به خدمات شهري

  41/3  7/17  6/28  1/39  6/12  2   کارمندان سلیقه اعمال از کاهش پارتی بازي و وجلوگیري
  29/4  82  3/16  7/1  0  0  ساعته 24دسترسی به خدمات شهري به صورت 

هر
 ش

ک
رافی

ش ت
کاه

  

  01/4  5/22  9/40  8/25  5/11  0  ي هوا و صداها کاهش میزان آلودگی
  06/4  8/68  5/28  7/2  0  0  ي حمل و نقل شهروندان ها کاهش هزینه

  96/3  5/30  1/46  1/23  3  0  هش اشغال فضا جویی در وقت و زمان و کاصرفه
  59/2  8/27  9/23  7/21  17  6/9  سازماندهی و نظم بخشی دقیق تر به کارها و خدمات 

دان
رون

شه
ت 

ارک
مش

  
  42/2  15  1/39  5/42  7/2  7   شهروندان شهري بدون مراجعه حضوري امور در مشارکت

  01/3  7/13  4/26  8/27  8/17  3/14  ي شهرداري به صورت غیرحضوريها شرکت در مناقصه
  36/4  1/50  3/36  8/7  1/3  7  غیرحضوري هايگیريتصمیم در شهروندان مشارکت

  39/3  7/17  6/28  1/39  6/12  2  الکترونیک تجارت توسط بیشتر تجاري هايفرصت ایجاد
  

  
  6نقشه میزان رضایتمندي و مشارکت شهروندان و کاهش ترافیک شهر در محالت منطقه : 6شکل
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عوامل مهم در افزایش میزان استفاده از خدمات 
سطح سواد : درگاه (پورتال) شهرداري الکترونیکی

ــاوري  ــا و مظــاهر فن ــاتی شــهروندان از کاربرده اطالع
اطالعات و ارتباطات (کامپیوتر و اینترنت) بیشتر باشـد 
به همان نسبت میزان پذیرش این فنـاوري در زنـدگی 

دهد نشان می 8جدول  نبنابرای .خود بیشتر خواهد بود
که میزان آشنایی شهروندان با کـامپیوتر و اینترنـت در 

در سطح مطلوبی قـراد دارد و بـا میـانگین  تهرانشهر 
ئـه شـده از انقش مهمی در استفاده از خدمات ار 18/4

. بـر اسـاس دارددرگاه (پورتال) شهرداري الکترونیکـی 
مات نظرات پاسخگویان، گویه اعتماد شهروندان به خـد

عامـل  11/4الکترونیکی ارائه شده از درگاه با میـانگین 
مهمی دیگري است که در افزایش اسـتفاده شـهروندان 

باشـد. براسـاس نظـرات از طریق شبکه تاثیر گذار مـی
و خـدمات موجـود  هاپاسخگویان، گویه، تعدد سرویس

در درگاه (پورتال) شهرداري الکترونیکـی  بـا میـانگین 
پاســخگوي  ،ي اثــربخشهــا هشــیو توانــد بــهمــی 94/3

میزان اسـتفاده از درگـاه یـا  ؛باشدشده 	نیازهاي مطرح
از  یپورتال را افزایش دهد. همچنین امروزه سهم بـاالی

درآمد خانوارها، صرف حمـل و نقـل روزانـه در سـطح 
ي جـاري روزانـه را ها گـردد، کـه ایـن هزینـهشهر می

د.هـاي درسـت مـدیریت کـرسیاست توان با اتخاذ می
  

  بررسی عوامل مهم در افزایش میزان استفاده از خدمات درگاه (پورتال) شهرداري الکترونیکی :8جدول 
  میانگین  زیاد خیلی  زیاد  متوسط  کم  کم خیلی  شرح

  18/4  41  2/31  7/22  1/3  2  شهروندان اینترنتی و کامپیوتري سواد میزان
  75/3  3/38  1/46  6/13  2  0  تالپرداختی بابت خدمات از طریق پور مبالغ و کاهش هزینه 

  68/3  1/22  8/18  6/22  6/14  9/21  (سرعت باال و پهناي باند) اینترنتی يها سرویس کیفیت
  11/4  2/34  38  7/20  1/5  2  الکترونیکی خدمات به شهروندان اعتماد

  73/3  6/30  2/42  8/20  9/5  5/0  امور در درگاه (پورتال) شهرداري انجام سرعت
(پورتال)  سوي درگاه از شده ارائه خدمات و سرویسها تعداد

  شهرداري
9/41  9/25  4/22  5/6  3/3  94/3  

  1395ي تحقیق ها منیع: یافته
  

  هاي استنباطی الف) یافته
 به منظور بررسی نظرات شهروندان و کارشناسان و

تـک  Tهـایی چـونو آزمون Spssافزار از نرم، ها فرضیه
همبسـتگی رتبـه اي اي، آنالیز واریانس و آزمـون نمونه

در مورد استفاده شد. اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره 
از خدمات ارائه شده از درگاه  شهروندان میزان استفاده

(پورتال) شهرداري الکترونیکی با توجه به سطح معنـی 
و  Tاز آزمــون  )=000/0p-value( داري بدســت آمــده

و بـا توجـه بـه  33/2ي بدست آمـده ها میانگین پاسخ
درصـد قابـل اطمینـان  99، تـا 01/0داري  معنیسطح 
  است.

  
بررسی میزان استفاده از خدمات الکترونیکی ارائه شده درگاه(پورتال) شهرداري از نظر پاسخگویان با استفاده از آزمون  :9جدول

T ايتک نمونه  
 رمتغی N  میانگین انحراف معیار خطاي انحراف معیار

.37496 05849/5 6484/35 390  
ان استفاده از خدمات الکترونیکی میز

 شهرداري
 Test Value = 20 
 95% Confidence Interval of the Difference 

میزان استفاده از 
خدمات الکترونیکی 

  شهرداري

  Lowe               Upper  تفاوت میانگین  sig(2tailed)  درجه آزادي tمقدار 

733/41  181 000/0  64835/15 9085/14 3882/16  

  1395ي تحقیقها ماخذ: یافته
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محلـه  18نامه تحقیـق در با توجه به اینکه پرسش
در بین مـدیران، کارشناسـان،  تهرانشهر  منطقه شش

شهروندان پخش شده است. بر ایـن اسـاس در جـدول  

معنـاداري تفـاوت تـوان از طریق آنالیز واریانس می 10
 يهاي مورد نظر در سطح جامعـهشاخص پاسخ به بین

  نمونه مشاهده نمود. 
  

  آنالیز واریانس : 10جدول 
  سطح معناداري  fآماره  میانگین مربعات  ي آزاديدرجه  مجموع مربعات  هاشاخص

  000/0  704/5  76/953  9  82/8583  بین گروه
    200/167  174  00/29092  درون گروه

    182  82/37675  کل
  1395ي تحقیقها ماخذ: یافته

  

فـوق از  آزمـون فرضـیۀ براي سنجش متغییرهـا و
آزمون رتبه اي اسپیرمن در طیف لیکرت استفاده شده 
است. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمـون، سـطح 

باشد.  01/0کمتر از  )=001/0sig( معناداري مورد نظر
همبسـتگی  شـود،مـی کـه مشـاهده طـور لـذا همـان

دو  ایـن میـان درصـد 99 اطمینـان ضریب با معناداري
  دارد.  ودمتغیر وج

گونـه نتیجـه  تـوان ایـنمـی 11 با تحلیل جـدول
و با توجه بـه  ها که با توجه به حد متوسط گویه گرفت
را به نفع  H0فرض  ،دست آمده از تحقیقه ب sigمقدار 

H1 نـوع خـدمات  میـانپذیریم کـه می کنیم ورد می
 الکترونیکی ارائـه شـده در درگـاه (پورتـال) شـهرداري

ــال) و رضــایتمند تهــران ي شــهروندان از درگــاه (پورت
  ري وجود دارد.اي معنادرابطه تهرانشهرداري 

  
  تعیین همبستگی میان رضایتمندي شهروندان و میزان استفاده از خدمات الکترونیکی درگاه (پورتال) شهرداري :11 جدول

 Correlation آزمون  متغیر
Coefficient  sig  

گاه (پورتال) میزان استفاده از خدمات الکترونیکی در
  شهرداري و رضایتمندي شهروندان

  ضریب همبستگی 
 0.001)**(  0,685  اسپیرمن

  است معنادار 0,01سطح  در همبستگی )**(
  

رهـا و آزمـون فرضـیه فـوق از براي سـنجش متغی
آزمون رتبه اي اسپیرمن در طیف لیکرت استفاده شده 
است. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمـون سـطح 

باشـد.  01/0کمتر از ) sig=0.001( اداري مورد نظرمعن
ها با توجه به حد متوسط گویه 12نتایج جدول شماره 
دست آمده از تحقیق، فرض  هب sigو با عنایت به مقدار 

H0  به نفعH1  کـه بـا  فتپـذیر تـوانمـی شود.میرد
میانگین باالي استفاده از خدمات الکترونیکـی توجه به 

 از سوي شـهروندان پورتال) شهرداريارائه شده درگاه (
باعث کاهش مراجعات حضوري شهروندان جهت انجام 

به لحاظ آماري امور مربوط به شهرداري شده است که 
با افزایش اسـتفاده  بنابراین معنادار برآورد شده است و

از خدمات الکترونیکی ارائـه شـده در درگـاه (پورتـال) 
وجـود  کـوسمعۀ رابط شهر شهرداري و کاهش ترافیک

  .دارد

  
  تعیین همبستگی میان کاهش ترافیک و میزان استفاده از خدمات الکترونیکی درگاه (پورتال) شهرداري: 12جدول

 Correlation آزمون  متغیر
Coefficient  sig  

میزان استفاده از خدمات الکترونیکی درگاه (پورتال) 
  شهرداري و کاهش ترافیک شهر

  ضریب همبستگی 
  اسپیرمن

0,123 -  )**(0.001 

     است         دار معنی 01/0 سطح  در همبستگی )**(
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هـا و با توجه به حد متوسط گویـه 13نتایج جدول 
فـرض  ،دست آمـده از تحقیـق هب sigبا توجه به مقدار 

H0  را به نفعH1 براي سنجش متغیرهـاي  د.کنرد می
پیرمن در و آزمون فرضیه فـوق از آزمـون رتبـه اي اسـ

طیف لیکرت استفاده شده است. با توجه بـه نتـایج بـه 

 دســت آمــده از آزمــون ســطح معنــاداري مــورد نظــر
)026/0sig=(  کـه  طـور باشد. لذا همان 05/0کمتر از

 ضـریب بـا همبسـتگی معنـاداري شـود،مـی مشـاهده
دارد.  دو متغیـر وجـود ایـن میـان درصـد 95 اطمینان

  
  شهروندان و میزان استفاده از خدمات الکترونیکی درگاه (پورتال) شهرداري مشارکت تعیین همبستگی میان :13جدول

  Correlation Coefficient  sig  متغییر  آزمون
ضریب همبستگی 

  اسپیرمن
میزان استفاده از خدمات الکترونیکی درگاه 

  شهروندان مشارکت(پورتال) شهرداري و 
0,526  )**(0.026 

  است        معنادار 05/0  سطح در همبستگی )**(
  

هاي مربـوط بـه تحلیـل رگرسـیون در زیر خروجی
متغیر وابسته براي تعیین ضرایب مسیر اولـین نمـودار 

) Enterآمده است. قابل ذکر است که از روش جبـري (
بــراي تعیــین جایگــاه متغیرهــا در معادلــه رگرســیون 

استفاده شده است. معیار ورود متغیرها بـه معادلـه در 
که کرلینجـر بیـان داشـته اسـت،  ول، همچنانمرحله ا

  باشد. به باال می 05/0ضرایب بتاي 

  
 (پورتـال)  خالصه مدل اول: تحلیل مسیر تأثیر متغیرهاي مستقل بر میزان اسـتفاده از خـدمات الکترونیکـی درگـاه     :14جدول

  شهرداري
  )Enterجبري (  روش ورود متغیرها

  R= 831/0  ضریب همبستگی چندگانه
  =690/0R Square  تعیینضریب 

 =683/0Adjusted R Square  ضریب تعیین تعدیل یافته
  =01189/7Std. Error of the Estimate  خطاي معیار (خطاي همبستگی)

  =368/101F  تحلیل واریانس
  = 000/0Sig  سطح معناداري

  1395هاي تحقیق، مأخذ: یافته
  

ــه در جــد ــانطور ک ــیهم ــده م ــوق دی شــود، ول ف
انـد وارد شده در تحلیل رگرسیونی توانسـته متغیرهاي

ــته  69 ــر وابس ــرات متغی ــد از تغیی ــتفاده از «درص اس
ــال)  ــه شــده از درگــاه (پورت خــدمات الکترونیکــی ارائ

داري  ارا تبیین کنند. با توجه به سطح معنـ »شهرداري
 = F= 101.368; sig( مقدار محاسبه شده براي ضریب 

0.000(F  یـب خطـی ترکنیز مشخص شده اسـت کـه
داري قادر به تبیـین و امعن متغیرهاي مستقل به شیوة

پیش بینی تغییرات متغیر وابسته هسـتند. حـال بـراي 
) Betaرسم نمودار مسیر از ضرایب استاندارد شده بتـا (

کنـیم کـه مقـدار مـیمربوط بـه متغیرهـایی اسـتفاده 
نکتـۀ قـرار دارد.  05/0ر سـطح حـداقل ضرایب آنهـا د

یب فـوق، ضـریب بسـیار زیـاد ضـرا جالب توجه دربارة
» شهروندان  اینترنتی و سواد کامپیوتري میزان«متغیر 

) است کـه بـا توجـه بـه 407/0در معادله رگرسیونی (
شـود کـه متغیـر مـذکور جهت مثبت آن، مشخص می

تأثیر قابل توجهی در اسـتفاده از خـدمات الکترونیکـی 
عـه ارائه شده از درگاه (پورتـال) شـهرداري مـورد مطال

  دارد. 
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 ضرایب غیراستاندارد و استاندارد متغیرهاي مدل: 15 جدول

  1395هاي تحقیق، مأخذ: یافته
  

ه نمایش اي براي ب  وسیله ،نمودار مسیر :مسیر تحلیل
اي از   ن مجموعـهی در میـاعلـ درآوردن الگوي روابـط 

ــودار ــیم نم ــاي  ،متغیرهاســت. در ترس ــیر متغیره مس
تـر در سـمت چـپ، متغیرهـاي واسـط در میانـه  مقدم

شود تا بـه نمودار و به تدریج چینش متغیرها انجام می

بر اسـاس هشـت  .متغیر وابسته در سمت راست برسیم
متغیـر باقیمانـده در مـدل تحلیـل رگرسـیونی، اولـین 

گـردد. شـکل زیـر  زیر ترسیم مـیشکل مسیر به شرح 
مانـده  اولین مسیر بر پایه ضرایب مسیر متغیرهاي باقی

  نماید.در تحلیل را به شرح زیر ترسیم می
  

 
  اولین شکل تحلیل مسیر :6شکل 

  
  کاربردي پیشنهادهاي ارائه و گیرينتیجه

 دهد کـه شـهرونداننتایج بررسی میدانی نشان می
بـراي ظرفیـت الزم  تهـرانشـهر  محالت منطقه شش

ــاوري  ــدمات فن ــات و خ ــتفاده از امکان ــذیرش و اس پ
ولـی نیازمنـد اطالعات را در زندگی روزانۀ خـود دارد. 

براي بـه فعلیـت رسـاندن ایـن  ،هاي جامعریزيبرنامه

بینی بـود اي قابل پیش چنین نتیجهباشند. توانایی می
  باشد. و منطبق بر نظریات موجود در این زمینه می

دیـدگاه پیـاده سـازي  بـا پـژوهش این رکلی،طو به
 موضـوع این به پرداخت الکترونیک،هاي شهر استراتژي
 توسعه و تحویل خدمات شهري براي که نمود را روشن

 سـاکنان بـراي پارچه و بـا کیفیـت بـاالیک الکترونیک
 ؛ میـزاني محـالتتوسعه سطح به باید مختلف محالت

متغیرهاي   برچسب
  مستقل

  نام متغیرهاي
  مستقل

ضرایب غیر 
 B استاندارد

ضرایب استاندارد 
 Beta  t  بتا

  سطح 
 داري معنی

(Constant) 000/0 395/6 -  456/12 عدد ثابت معادله  
X1 000/0 222/9 407/0  410/1 شهروندان اینترنتی و کامپیوتري سواد میزان 

X2 
پرداختی بابت انجام  مبالغ و میزان کاهش هزینه

 خدمات از طریق پورتال
276/0  106/0 095/3 002/0 

X3 035/0 113/2 078/0  339/0  اینترنتی هاي سرویس میزان کیفیت 
X4 000/0 375/5 236/0  542/0 الکترونیکی خدمات به شهروندان میزان اعتماد 
X5 066/0 846/1 081/0  136/0 امور در درگاه (پورتال)  شهرداري انجام میزان سرعت 
X6 006/0 781/2 131/0  678/0 پورتال شده ارائه خدمات و ها سرویس تعداد 
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ان، کیفیــت شــهروند و اینترنتــی امپیوتريکــســواد  
اینترنتـی، میـزان اعتمـاد شـهروندان بـه  هايسرویس
امـور در درگـاه  انجـام الکترونیکـی، سـرعت خـدمات

 هـا و خـدمات ارائـهسرویس (پورتال) شهرداري، تعداد
 ایـن اسـاس بـر زیـرا داشـت تـام تـوجهیپورتال  شده

شـهرداري   سـطوح تمـام شـهري بـا هتوسـع پژوهش،
 نـابراین. باسـت اشـتهد مسـتقیم اي رابطـه الکترونیـک

 زیـر یـک عنوان به شهرداري الکترونیک خدمات ۀتوسع
(کـاهش ۀ توسـع باعـث ارتقـاي تواند می ۀتوسع بخش

 ترافیک، مشارکت شهروندان و رضایتمندي شهروندان)
 ادبیـات بررسـی با پژوهش این شود. شهري محالت در

را  شـهرداري الکترونیـک نقـش جهانی، سطح در نظري
 ایندهـد. مـی قرار آزمون شهري مورد در توسعه فضاي

کننـده شـهرداري  تعیـین عوامـل از ادراکـی ۀمطالعـ
شهري منطقه شش شهر تهران را  فضاي در الکترونیک

  کند.می فراهم
هاي نوآوري و توسعۀ ابعاد  منظور شناسایی زمینه به  

هـا و  گیري از قابلیت ها، با بهره رسانی شهرداري خدمات
هاي الکترونیک، پژوهشـی در  مزایاي خدمات شهرداري

قالب مطالعۀ موردي انجام شـده و شـرایط موجـود در 
-اجتماعی«، »اقتصادي«، »قانونی -سیاسی«هاي  حوزه

  مورد تحلیل قرار گرفت:» علمی-یفن«و » فرهنگی
 سیاســـی«موجـــود در زیرســـاختار هاي  زمینـــه- 

  »قانونی
رتبـه و  امکان اسـتفاده از حمایـت مسـئولین عـالی -

 کالن سیاسینهادهاي 
هاي شوراي عالی فنـاوري  پشتوانۀ مصوبات و برنامه -

هـاي تکفـا و تسـما) و  اطالعات و ارتباطـات (طرح
 ۀبه ارائ ها  دستگاه ۀالزام هم«مصوبۀ دولت مبنی بر 

  »خدمات در فضاي الکترونیکی
امکــان اســتفاده از پشــتیبانی نهادهــاي باالدســتی  -

ي) مدیریت شهر (شوراي اسـالمی شـهر و شـهردار
محــوري) و  در راســتاي شــهروندمداري (شــهروند

تــأمین عــدالت اجتمــاعی و رضــایت شــهروندان از 
گیـري از  طریق نوآوري و توسـعۀ خـدمات بـا بهره

  هاي نوین ها و فناوري روش

 هاي موجود در زیرسـاختار کـالن قـانونی کاستی- 
 حقوقی:

احراز هویت و امضـاي الکترونیکـی و پیشـگیري و  -
 الکترونیکی،رسیدگی به جرایم 

ها  شهرداريهاي  عدم تبیین روشن دامنۀ مسئولیت -
 نۀ گسترش خدمات الکترونیک در زمی

 هـا حساسیت امور در زمینۀ خـدماتی کـه امـور آن -
جنبۀ مالی و حقوقی دارد؛ مانند: عـوارض، جـرایم، 

  ها، مجوزها  اسناد و مدارك مالکیت، پروانه
عۀ هاي ناشی از الزام شـهرداري بـه توسـ محدودیت -

ــق بخــش  ــک شــهرداري از طری خــدمات الکترونی
 خصوصی

 اقتصادي«ساختار  موجود در زیرهاي  زمینه«:  
ها و مـدیریت مصـرف منـابع  امکان کاهش هزینـه -

  ..)انرژي و زمان، مالی، (انسانی، شهر و شهرداري
  ها فرصت ایجاد منابع درآمد پایدار براي شهرداري -
ــه - ــأمین هزین ــان ت ــ امک ــاز از طری ــورد نی ق هاي م

  گذاري بخش خصوصی سرمایهمشارکت و 
ــه بخــش  امکــان برون - ــی ب ــات اجرای ســپاري عملی

ــویب  ــتوانۀ تص ــه پش ــی، ب ــخصوص ــزام « ۀالیح ال
اندازي دفـاتر خـدمات الکترونیکـی  شهرداري به راه

فراخـوان در » خصوصـی از طریق بخـششهرداري 
  شهرداري جهت همکاري 

 اقتصادي فرا ي موجود در زیرساختارهاي ها کاستی
  ها: روي شهرداري

ــدم اخ - ــتقیم وع ــارات مس ــاي اعتب ــاص و اعط  تص
  مستقل از سوي نهادهاي باالدست

راهکارهـاي تـأمین منـابع  هبینـی و ارائـ عدم پیش -
  اعتباري از سوي نهادهاي باالدست -مالی

گیري جهـت ایجـاد  وجود موانـع اداري در تصـمیم -
 ها منابع درآمدي جدید براي شهرداري

ر سـازوکارهاي ایجـاد منـابع بینی و تدبی عدم پیش -
درآمدي از طریق ارائۀ خدمات الکترونیک و توسعۀ 

  هاي الکترونیک شهرداري
محدودیت در اخذ هزینۀ خدمات از شـهروندان بـا  -

 هتوجه به رویکـرد غیرانتفـاعی شـهرداري در حـوز
  رسانی به شهروندان خدمات
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 ــه ــاختار هاي  زمین ــود در زیرس ــاعی«موج  -اجتم
  »فرهنگی

فرهنـگ  همردمـی و توسـع هاي ارکتافـزایش مشـ -
  شهروندي

بینـی اسـتقبال گسـترة  احساس نیاز جامعه و پیش -
ــت  ــأثیرات بســیار مثب ــه ت ــا توجــه ب شــهروندان ب

سـازي  هاي الکترونیـک بـر روان گسترش شهرداري
امور اداري، افزایش تنوع، کیفیت و سرعت خدمات 

و کــاهش مشــکالت عمــدة ناشــی از  ها شــهرداري
  مراجعات حضوري

ــورتپ - ــدامات ص ــینۀ اق ــی  یش ــط برخ گرفته توس
دهندة خدمات عمومی در راستاي  هاي ارائه سازمان
سازي و آشناسازي شـهروندان بـا مفـاهیم،  فرهنگ

کاربردها و مزایاي خدمات الکترونیک (بـه ویـژه از 
  هاي عمومی) طریق رسانه

تجربه و آشنایی نسبی شهروندان در زمینـۀ مزایـا،  -
مانند  ي خدمات الکترونیکفرهنگ استفاده و مزایا

  و...ته در زمینۀ بانکداري الکترونیک تجربیات گذش
ــتفاده از  - ــان اس ــدي«امک ــاي  ها و قابلیت توانمن ه

هـاي  ترین کـانون عنوان یکی از مهم به ها شورایاري
سازي مردم از فناوري اطالعات و نحوة استفاده  آگاه

  »  از آن
 اجتمـاعی عمـدة موجـود در -فرهنگی يها کاستی 

  جامعۀ شهروندان، عبارتند از:
تنــوع اجتمــاعی و یکســان نبــودن اقشــار مختلــف  -

گیـري از  میزان تمایل به بهره جامعۀ شهروندان در:
ــد هــا و روال روش ســطح تحصــیالت و ، هــاي جدی

دسترسی بـه ، گیري از فناوري اطالعات دانش بهره
 ،افزاري) افزاري، نرم امکانات مورد نیاز (سخت

عدم  شهروندان به دالیلی چون: عدم آمادگی برخی -
هـاي نـوین  آگاهی یا آشنایی شهروندان بـا فناوري

 دانـش فنـی،  هـا ارتباطات و اطالعات و مزایـاي آن
تی و مبتنی هاي سن د و اعتماد بیشتر به روالمحدو

 بر کاغذ و مراجعۀ حضوري
 علمی -یفن«ر موجود در زیرساختا يها زمینه« 
نی و خـدمات سـازمان گیـري از پشـتیبا امکان بهره  -

فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري در مـواردي 

هاي ارتبـاطی و  چون: تـأمین و توسـعۀ زیرسـاخت
  افزارهاي مورد نیاز  اي، تهیۀ نرم شبکه

اي  شبکه -ارتباطی هاي ساخت زیرتقویت و احداث    -
شــبکۀ ارتبــاطی فیبرنــوري بــین  فعلــی؛ از جملــه:

ینترنتـی شـهرداري پرتـال ا، تهـرانهاي  شهرداري
ــرا ــابته ــات ، هاي آن پرتال ن و س ــتم اطالع سیس

  (سام) تهرانمدیریت شهرداري 
مندي شـهروندان از امکانـات  توسعۀ روزافزون بهره -

و دسترسـی  الزم (رایانۀ شخصی، خطوط ارتبـاطی
ی مـورد نیـاز (در سـطح به اینترنـت) و دانـش فنـ

عنوان ملزومـات زنـدگی در عصـر  کاربري رایانه) به
  طالعات و ارتباطاتا

هاي خدماتی، پیمانکـاران و سـایر  استقبال سازمان -
دهندة خـدمات شـهري در راسـتاي  هاي ارائه ارگان

ها از  مـابین بـا شـهرداري هـاي فی توسعۀ همکاري
 هاي الکترونیکی طریق تراکنش

ی، اقتصادي و فن هاي و همکاري  تمایل به مشارکت -
ري هـاي توسـعۀ خـدمات شـه یا اجرایـی در طرح

  الکترونیکی، تعاملی و یکپارچه
گیـري از فضـاي علمـی مسـاعد (ســمینارها و  بهره -

مــرتبط) و هـاي تخصصــی در موضـوعات  کنفرانس
  همکاري مراکز تحقیقاتی

  ی و علمی را به شرح ذیل بر شمرد:فن يها کاستی
پـایین بـودن ، دسترسی کافی و همگانی شهروندان -

ــدم روا ــران و ع ــی در ای ج ســرعت خطــوط اینترنت
در اختیــار نداشــتن  وخطـوط پرســرعت اینترنتـی 

 کارشناسان و متخصصین باتجربۀ 
 

 منابع  
. طراحـی و 1386حسـین قپـانچی. الیدري، امیر و امیر .1

ساخت شهر الکترونیکی(مطالعه موردي شهر بریزیـان)، 
 .48-34ماهنامه تکفا، سال پنجم، شماره دوم. صص 

اپ دوّم، چـ .. شـهر الکترونیـک1383اکبر،  جاللی، علی .2
  .مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

 تجارت در اعتماد بر موثر . عوامل1392 سوده. دوروش، .3
 مدیریت کارشناسی ارشد نامه پایان الکترونیک، تهران،

دکتـر محمـد موسـی . استاد راهنمـا: اطالعات فنآوري
 .تهران دانشگاه ،انیخ
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. بررسی عوامل مـوثر بـر پـذیرش 1390سعید. زرندي، .4
شهرداري الکترونیک توسط شهروندان تهرانی با تاکیـد 

ـــدیریت شـــهري  ـــامانه م ـــر س ـــان137ب ـــه  . پای نام
د سـعی. استاد راهنمـا: ارشد مدیریت شهري کارشناسی

 .، دانشگاه تهرانروحانی
 اسـتقرار راهکارهـاي و . موانـع1386محسن.  سلسله، .5

ـــان تهـــران، ایـــران، در الکترونیـــک شـــهر  نامـــه پای
 دانشگاه ،حامد جعفرزاده. استاد راهنما: ارشد کارشناسی

  .طباطبایی عالمه
 ضــیایان ،ســیمین تــوالیی ،هنــازم شــجاع عراقــی .6

ــادي ــز. ،فیروزآب ــان1390 پروی ــابی پایگاه. مک ــا ی ي ه
پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطالعات 

(مطالعه مـوردي: منطقـه شـش شـهرداري  جغرافیایی
اي، شـمارة  ي شـهري و منطقـهها تهران) مجله پژوهش

 . 60-41دهم، صص 
 عوامـل سـنجش و . ارزیـابی1393نژاد، مجتبی. شریف .7

 موردي: شـهر (نمونه الکترونیک شهر به اعتماد بر وثرم
 ریزي برنامه پژوهشی -علمی یزد)، مجله در الکترونیک

- 175دوم،  صص  شماره چهارم، (جغرافیا) سال فضایی
188. 

ي نـو در جغرافیـاي ها . دیـدگاه1389شکویی، حسین. .8
 تهران، انتشارات سمت. .شهري

ریـزي و  . معاونت برنامـه1392شهرداري منطقه شش.  .9
 .توسعه شهري

. فضـاهاي سـایبرنتیک 1386شیخ کاظم، محمدرضـا.  .10
مجموعـه مقـاالت اولـین شهري در شـهر الکترونیـک، 

، صـص تهـران ،کنفرانس بین المللی شـهر الکترونیـک
576-583. 

 شهر زندگی در هاي. مهارت1387 احسان. راد،طیرانی .11
 .شناسیدانش و ارتباطات الکترونیک، مجله

. دو فضایی شدن شـهر، شـهر 1387عاملی، سعیدرضا.  .12
مجـازي ضــرورت بنیــادین بـراي کالنشــهرهاي ایــران، 
فصــلنامه مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات، ســال اول، 

  .، تهران3-2شماره 
. سـالنامه 1392 .ریزي و توسـعه شـهريمعاونت برنامه .13

آماري شهر تهران. انتشارات سازمان اطالعات و فناوري، 
 .تهرانپ اول. چا

ارزیابی تغییرات کاربري اراضی  .1388 مقدم، معصومه. .14
شهري در برنامه ریزي حمـل و نقـل درون شـهري بـا 

(مورد شهر زنجـان)،  استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
ریــزي برنامــه نامــه کارشناســی ارشــد جغرافیــا وپایــان
  .مشکینی ، دانشگاه زنجان، زنجان. استاد راهنما: شهري

تــدوین راهبردهــاي  .1386وادي پــور، مهــران. نژادجــ .15
ــهري در  ــک ش ــدمات الکترونی ــعه خ ــتقرار و توس اس
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