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مقدمه 
رشد فناوریها بهویژه فناوری اطالعات و ارتباطات و فراگیرشدن آن در سطح جامعه ،همچنین تغییر انتظارات افراد
درمورد خدمات و محصوالت و نحوه و کیفیت ارائة آن از یکسو ،و نداشتن اطالعات و ارتباطات صحیح و کافی ،آلودگی
هوا ،اتالف وقت ،دریافت خدمات نامتناسب و پرهزینه و معضالت ترافیکی و رفتوآمد در شهرها از سوی دیگر ،لزوم
توجه به رویکردهای نوین را در جامعة شهری بهمنظور کاهش معضالت و مشکالت شهروندان بیشازپیش نمایان
میکند .امروزه ،با ورود به عصر جدید (عصر اطالعات) زندگی انسانها و روابط میان آنها دچار دگرگونی اساسی شده
است .همزمان با پیشرفتهای خیرهکننده در بخش فناوری ارتباطات و اطالعات ،کاربرد آن نیز در بخشهای مختلف
بهسرعت در حال افزایش است .در یک نگاه کلی میتوان به نقش مهم و انکارنشدنی آن در انجام و روانسازی امور
شهرهای امروزی و مدرن اذعان ،و بر لزوم حرکت منطقی برای استفادة بهینه از این فناوری تأکید کرد.
در عصر حاضر ابعاد مختلف زندگی انسان تحت تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات ،فناوری فراگیری است که تنوع
دامنة تغییرات ناشی از آن ،الگوهای زندگی ،آموزش ،مدیریت ،کسبوکار ،تفریحات و سرگرمی ،حملونقل و دولت را در
برگرفته است .در این بین ،در صورت ناسازگاری سازمانها با این تغییرات ،ناکارآمدی این مکانها بیشازپیش مشهود
میشود؛ مانند بازاریابی ،تجارت و دولت الکترونیکی که نمونههایی از این تأثیرگذاری هستند.
با توجه به تغییر ساختار اقتصادی و کاهش نقش دولتها در ارائة سرویس و خدمات رایگان به شهروندان و گسترش
هزینة زندگی شهری و تنوع نیازها ،ضروری است راهکاری سریع ،کمهزینه ،مستقیم و غیرمستقیم یافت و سفرهای
پرهزینه را کاهش داد .از این رهگذر توجه به دولت الکترونیک شاید مسیر بیتأثیری نباشد و آثار تعیینکنندهای برای
تقویت مدیریت شهری داشته باشد .گفتنی است تقاضای سفر در شهرهای کشور بیش از انتظار است و سبب میشود
بیشترین وقت شهروندان در شهرهای بزرگ و متوسط و در ترافیک ،صف تاکسی ،اتوبوس و ...تلف شود .همچنین ممکن
است با منابع اقتصادی مانند استهالک وسایل نقلیه و مصرف سوخت مواجه شود .در این بین ،آسیبهای روانی ،جسمانی
و زیستمحیطی نیز از جنبههای اقتصادی آن کمتر نخواهد بود ،با توجه به این میتوان علت این تقاضای باالی سفر را
آمدوشدهای اضافی و زائدی دانست که برای بهرهمندشدن از خدمات مختلف شهری صورت میگیرد؛ بنابراین ،برای
تغییرات در فعالیتهای انسانی و الگوی سفر که پیامدهای چشمگیری در زندگی روزمرة انسانها دارد توجه به
رویکردهای نوین در جامعة شهری بیشازپیش نمایان میشود.
گفتنی است با بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات و ابزارهای آن مانند دولت الکترونیک میتوان به این مهم
دست پیدا کرد؛ بنابراین ،در جوامع امروز برای کاهش ترددها و جابهجایی افراد در سطح شهرها ،ابتدا باید به کاوش در
نیازها و محرکهای آنها پرداخت سپس با بررسی و شناخت نیازها و خواستهای افراد ،شیوة تأمین و برآوردن نیازها را
بهگونهای تغییر داد که سهولت ،منفعت و رفاه را برای مردم بهدنبال داشته باشد ،درنتیجه برای رسیدن به این اهداف،
دولتها به تغییر عملکرد خود و نحوة تعامل با مردم نیاز خواهند داشت.
مطالعاتی درخصوص فناوری اطالعات ،ارتباطات و ابزارهای آن مانند دولت الکترونیک صورت گرفته است؛ فانگ
( )6666به تعاریفی دربارة دولت الکترونیک پرداخته و الگویی  0مرحلهای برای تعریف محدودة مطالعات آن بیان کرده
است که شامل تعامل دولت با مردم ،دولت با تجار ،مردم با دولت ،دولت با کارمندان و ...است؛ بنابراین ،حرکت به سمت
دولت الکترونیک در بطن خود تغییر روش مردم و کسبوکارها در تعامل با دولت است.
وست ( )6661دولت الکترونیک را در خدماترسانی ،پاسخگویی دموکراتیک و عقاید عمومی ارزیابی و آزمایش
میکند و نظرسنجی عمومی ملی و ارزیابی توان دولت الکترونیک و تأثیر آن را بر دیدگاه شهروندان درمورد دولت و
اعتماد آنها ،همچنین اطمینان از خدمترسانی مؤثر آزموده است.
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درونشهری...

تحلیلنقشدفاترخدماتالکترونیکیدركاهشسفرهای

موسی ( )6600اثر فناوری اطالعات و ارتباطات را بر روی الگوهای سفر فعالیت روزانة اعضای خانواده در قاهره
مطالعه کرد و دریافت که مشارکت بهصورت مجازی در فعالیتهای داخل خانه ،با دو اثر جایگزینی و تکمیلی برای
فعالیتهای خارج از خانه و الگوهای سفر همراه است.
مختاری بایع کالیی ( )0900میزان تأثیر پیادهسازی و استقرار دولت الکترونیکی را در تعیین مدیریت دولتی نوین در
ایران براساس چهار متغیر کارآمدی دولت ،کوچکسازی دولت ،مشارکت شهروندان در تصمیمگیریها و پاسخگوترشدن
سازمانها در برابر شهروندان بررسی کرده و دریافته است که متغیرهای مطرحشده در ایران در حد مناسبی نیست.
عبدی ( )0903در پذیرش دولت الکترونیک در ایران سه دسته متغیرهای فردی ،سازمانی و اجتماعی را بررسی کرده
و به این نتیجه رسیده است که فراهمبودن زیرساختها و دردسترسبودن خدمات مهمترین عوامل مؤثر در پذیرش دولت
الکترونیک در ایران است.
مشکینی و دیگران ( )0936در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدهاند که بیشتر مراجعهها به مرکز شهر زنجان
بهمنظور انجام خدمات بانکی بوده است؛ بنابراین ،میتوان با رونق بانکداری الکترونیک از سویی سبب کاهش مراجعة
شهروندان و از سوی دیگر شاهد بهبود نسبی ترافیک شهری و کاهش هزینهها در شهر زنجان بود .همچنین سلطانی
( ،)0903محمدی و دیگران ( )0936نیز به بررسی میزان موفقیت فناوری

ICT

در مدیریت تقاضای سفرهای شهری

پرداختهاند؛ از اینرو منطقة  1تهران پس از پشت سر گذاشتن سالهایی که مهاجرتهای بیرویه و پایینبودن نرخ زمین
شهری سبب تراکم جمعیت آن شده بود ،با رشد بسیار محدود فیزیکی همراه شد و پس از این ،تغییرات در کالبد داخلی
منطقه و محلهها با حرکت به سمت بلندمرتبهسازی و افزایش تراکمها ،تنها مسیر جمعیتپذیری است؛ بنابراین ،نیاز
شهروندان به خدمات و اطالعات مناسب و در دسترس بدون اتالف وقت و هزینههای ناشی از ترددهای غیرضروری
شهری افزایش مییابد که در عصر حاضر جز با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و ابزارهای آن نمیتوان به این
مهم دست پیدا کرد .درخصوص تأثیر فناوریهای نوین در کاهش معضالت و مشکالت شهری بهخصوص سفرهای
غیرضروری شهری که پیامدهای فراوانی بر جامعه تحمیل میکند مطالعات محدودی صورت گرفته است؛ از اینرو
پژوهش حاضر در راستای شکلگیری دولت الکترونیک در کاهش سفرهای درونشهری و بیان پیامدهای مثبت
شکلگیری خدمات دولت الکترونیک در مدیریت شهری شهرهای بزرگ را مدنظر قرار داده است .بر اساس این ،پرسش
پژوهش عبارت است از
دفاتر خدمات الکترونیکی چه تأثیری در کاهش سفرهای درونشهری و ارائة خدماترسانی آسان و سریعتر درمحدودة مورد مطالعه داشته است؟

مبانینظریپژوهش 
فضا 
فضا مفهومی بدیهی نیست ،بلکه بهمراتب گستردهتر از تعریف سادة فضای فیزیکی یا طبیعی است که بهطور ضمنی در
مباحث مطرح ،و به ابعاد سهگانة جهان بیرونی یعنی به تواترها ،جداییها و فاصلههای میان افراد و اشیا و میان اشیا
اطالق میشود (فکوهی)600 :0909 ،؛ بنابراین ،متفکران نتوانستهاند به سبب آمیختگی مفهوم فضا با این پیچیدگیها
تعریف کاملی از آن بیان کنند.

فضا حجم مکانی و زمانی مجموعهای از تمامی فعالیتهایی است که انسان در راه تسلط بر طبیعت و برای بقای خود
انجام میدهد؛ به عبارت دیگر منظور فضایی اقتصادی و اجتماعی است که منعکسکنندة تمام هستی جوامع انسانی است
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(معصومی اشکوری .)19 :0936،مفهوم فضا در جغرافیا به دو صورت فضای مطلق و فضای نسبی بهکار برده میشود .فضای
مطلق کیفیت عینی ،مشخص و طبیعی دارد درصورتیکه فضای نسبی بهطور مداوم در اثر نیازهای اجتماعی و اقتصادی و
شرایط فنّاورانه تغییر میکند .از دیدگاه علم فضایی ،مردم در فضاهای نسبی زندگی میکنند؛ بدین ترتیب فضای فعالیت،
فضای اجتماعی ،فضای ساختهشده و فضای عملکردی در محدودة فضای نسبی جای میگیرند (شکوئی.)600 :0931 ،

فضایشهری

فضای شهری یکی از عناصر ساخت فضایی شهر است و همراه با تاریخ ملت در دورههای مختلف بهوجود میآید ،شکل
میگیرد و دگرگون میشود این عنصر همیشه با قلب تاریخ شهر میتپیده و سرگذشت شهر را رقم میزده است (توسلی و
بنیادی.)03 :0900 ،
فضای شهری چیزی نیست جز فضای زندگی روزمرة شهروندان که هر روز بهصورت آگاهانه یا ناآگاهانه در طول راه،
از منزل تا محل کار ادراک میشود (پاکزاد ،)96 :0930 ،همچنین یکی از زیرمجموعههای مفهوم فضاست که از مقولة
فضا مستثنا نیست؛ یعنی ابعاد اجتماعی و فیزیکی شهر رابطهای پویا با یکدیگر دارند .درواقع فضای شهری مشتمل بر دو
فضای اجتماعی و فیزیکی است (مدنیپور.)10 :0933 ،
باید توجه داشت که ماهیت فضای شهری به دو عامل محیط (فیزیکی و غیر فیزیکی) و فرهنگ (مجموعه
دستاوردهای مادی و غیرمادی یک جامعه) بستگی دارد که هر دو بهواسطة فناوری جدید متحول میشوند .گفتنی است
فضاها بیشتر به طریقی که از آنها استفاده میشود ،خلق میشوند؛ بنابراین ،زیرساخت  ITو فنّاوری دیجیتالی با ایجاد
قابلیتها ،نیازها و فعالیتهای جدید چهرة شهر را دگرگون خواهد کرد .براساس این تعریف فضای شهری به این صورت
تغییر میکند :فضای شهری بخشی از فضای باز فیزیکی عمومی و فضای سایبرنتیک در دسترس شهر است که محل
تعامالت اجتماعی بهشمار میآید.

خدماتالکترونیک

دولت الکترونیک شیوهای برای دولتهاست که در آن با استفاده از فناوریهای جدید ،تسهیالت الزم را برای دسترسی
مناسب به اطالعات و خدمات دولتی ،اصالح کیفیت آنها و ارائة فرصتهای گسترده برای مشارکت در فرایندها و
نمادهای مردمساالر فراهم میکند (رضایی و داوری.)03 :0909 ،
خدمات الکترونیک عبارت است از بهکاربردن فناوری ،بهویژه اینترنت ،بهمنظور افزایش دسترسی و تحویل اطالعات و
خدمات به شهروندان ،شرکای تجاری ،کارمندان و نهادهای دولتی (الین و لی ،)090-066 :6660 ،همچنین خدمات الکترونیک
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بهمنظور فراهمکردن اطالعات و خدمات دولتی است (جیگر.)303-366 :6661 ،
سفر 

سفر جابهجایی یکطرفه از مبدأ به مقصد یا سفر رفت و برگشتی با هدفی خاص است( ،خیاطمقدم و عرفانیان خانزاده،
 .)0-00 :0936افزون بر این ،سفر بهصورت اتصال بین مبدأ ( )Oو مقصد ( )Dتعریف میشود (علوی.)31 :0903 ،

درونشهری 

سفرهای

سفرهایی که در محدودة شهر صورت میگیرد سفرهای درونشهری نام دارد که در مقابل سفرهای برونشهری قرار دارد
که سفرهای بین دو شهر را در برمیگیرد.

درونشهری...

تحلیلنقشدفاترخدماتالکترونیکیدركاهشسفرهای

31

تردد

تردد به هرگونه عبور در قالب پیاده و سواره گفته میشود که در حالت سواره ممکن است با خودرو شخصی یا وسایل
حملونقل عمومی صورت گیرد و در صورت پیادهبودن شامل عابران پیاده و دوچرخهسوارها میشود (بمانیان و دیگران،
.)10-93 :0903
گفتنی است تغییر در شکل و شیوة زندگی روزمره و تحرکات شهری و تبادالت اقتصادی -فرهنگی ،پیوسته بر فضای
شهری تأثیر میگذارد و در حال بازآفرینی فضای جدید است (پرهیزکار و دیگران .)69 :0903 ،مسلم است که فناوری
اطالعات و ارتباطات در شکلگیری فضای شهری امروز نقشی اساسی دارد و عامل تسریعکنندة تغییرات اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی زندگی است (پرهیزکار و دیگران .)61 :0903 ،با ظهور صنعت ،همزمان ارتباطات ،کامپیوتر و بهدنبال
آن ارتباطات شبکهای در قالب اینترنت فضای جدیدی به نام «شهر مجازی» بهوجود آورد که ظهور آن موجب کاهش
«حرکت جمعیت» در شهر واقعی میشود .درواقع ،دو فضاییشدن شهر در فضای واقعی و فضای مجازی ،نوعی
«مدیریت کنترل حرکت جمعیت شهری» محسوب میشود که تالش میکند با عقالنیکردن روند حرکت جمعیت ،شهر
آرامتر ،کمهزینهتر و برخوردار از امنیت شهری و امنیت روانی شهروندان را فراهم کند .در شهر مجازی ،خدمات اطالعاتی
بدون هیچ محدودیت زمانی و مکانی انجام میشود .مفهوم شهر و دولت مقید به ساعت کار اداری ،به شهر و دولت 61
ساعته در هفت روز هفته تبدیل میشود و شهروندان در همة ساعات و دقایق روز امکان بهرهمندی از خدمات دولتی و
شهری را خواهند داشت (عاملی .)060 :0901 ،در این فضای جدید دیگر مفهوم بازکردن و بستن دروازة شهر یا تقسیمات
شهری براساس میدان ،خیابان و کوچه ،یا بهطورکل معماری مبتنی بر مکان محوری بهپایان میرسد و معماری فضای
مجازی بر تغییر فنّاورانه زمان و مکان مبتنی میشود و ساختهای قابل دسترسی همزمان برای همگان بهوجود میآید.
فضای شهری که در قالب فضای مجازی در حال فعالیت است ،بهعنوان زیرسیستمی از کل این فضا ،اجزایی دارد که در
مطالعات انجامشده بر شهرهای الکترونیک به چهار بخش اصلی زندگی الکترونیک ،سازمان الکترونیک ،دولت الکترونیک
و زیرساختهای الکترونیک تقسیم میشود (جاللی )09 :0901 ،و پیشرفت و توسعة استفاده از فضای مجازی در گرو
ترقی هریک از این اجزاست (پرهیزکار و دیگران.)60 :0903 ،
به هر حال فضای جدید نتیجة توسعة سختافزار و نرمافزارهایی است که خلق واقعیت مجازی را امکانپذیر میکند،
همچنین از تمایل به رهایی از فرسایش انرژی در جهان واقعی متأثر است که با دسترسی آسان و فشردهتر به امکانات اداری و
شهری ،شرایط ظهور شهر مجازی را فراهم و نظام جدید شهرسازی واقعی -مجازی را محقق میکند (عاملی.)10 :0901 ،
در فضای جدید معنای مکان بازسازی میشود و نگاه به شهر بهعنوان فضای مکانها به فضای جریانها تبدیل
میشود که از یکسو حرکت جمعیت ،و از سوی دیگر حرکت اطالعات را اجتماعی میکند .این تغییر درواقع زمینة نگاه
یکپارچه به شهر دوفضاییشده را فراهم میکند .شهر مجازی ممکن است محل زیست جدیدی برای انسانها فراهم کند
که ناشی از امکانات و قابلیتهای فضای مجازی است (عاملی .)066 :0901 ،زمانیکه محدودیتهای دسترسی به
خدمات شهری با استفاده از شهر مجازی ازبین برود ،دیگر شهروندان مجبور نخواهند شد در صفهای طوالنی منتظر
بمانند و وقت خود را تلف کنند ،همچنین در شهر مجازی مفهوم شهر شلوغ و پرازدحام از بین میرود؛ زیرا حضور
شهروندان از حالت فیزیکی به مجازی تبدیل میشود.
باید توجه داشت که با رویکرد دو فضاییشدن شهر ،شهر مجازی منهای شهر واقعی و برعکس ،شهری ناکارآمد و
بیمعناست .از لحاظ نظری ،دو فضاییشدن شهر در ارتباط عمیق با الگوی دوجهانی شدنهاست که بر این نظریه تأکید
میکند که صنعت ارتباطات بهطور عام شرایط سرعتیافتهای را برای حرکت جمعیت ،ارتباطات بین فردی و نزدیککردن
فضاها فراهم کرده است (همان.)061 ،
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خدماترسانیشهری

مقایسة
دولتهای سنتی دولتهایی هستند که معموالً بهطور بوروکراتیک اداره میشوند؛ یعنی بر ساختارهای سلسلهمراتبی تأکید
دارند ،تصمیمگیری آنها فردگرایانه ،و روابط میان کارکنان و شهروندان خطی و چهره به چهره است ،کارکنان و مردم
نیز بهطور فیزیکی در محل حضور مییابند .از مشکالت این نوع دولت میتوان بهکندی ارائة خدمات به مردم ،ضرورت
حضور فیزیکی مردم و کارکنان و ارتباطات ناسالم و افزایش امکان رانتخواری بهدلیل نبود شفافیت اشاره کرد .در مقابل
آن شهر و دولت الکترونیک با تأکید بر توانمندی سیستم و افراد سازمان ،قطع ارتباط مستقیم کارکنان و مشتریان،
مشارکت فراگیر مردم و امکان دستیابی به تجزیهوتحلیل مسائل در سطوح مختلف تصمیمگیری و ضرورینبودن حضور
فیزیکی کارکنان و مشتریان در مکان خاص مزایایی را در رابطة شهروندان و دولت دربردارد ،از جمله سرعت باالی ارائة
خدمات به شهروندان ،توسعة ارتباطات گسترده و سالم ،کاهش فساد و توسعة شفافیت و پاسخگویی به شهروندان و
کاهش ارتباطات فیزیکی و ناسالم ناشی از حضور فیزیکی و چهره به چهره (نظری و آقازاده.)00 :0900 ،
در شهر و دولت الکترونیک با مدیریت کنترل حرکت جمعیت شهر از طریق مجازیکردن روندهای انجام امور شهری،
میتوان نقش مهمی در مدیریت حملونقل ایفا کرد؛ از اینرو با جا افتادن فرهنگ استفاده از خدمات اینترنتی بسیاری از
سفرهای غیرضروری شهری برای مسائلی همچون پرداخت قبوض ،عوارض و ...حذف و کم میشود.

تفاوتشهرمجازیباشهرواقعی

با مطالعة تفاوتهای شهر مجازی و واقعی میتوان به دیدگاه جامعی دربارة امکانات و محدودیتهای شهر واقعی و
مجازی رسید .با نگاه کارکردگرایانه ،شهر در فضای مجازی با چهار خصیصة کلی مربوط به مکان ،کار ،سرعت و نظام
پاسخگویی از شهر در جریان واقعی متمایز میشود (عاملی .)061 :0901 ،چهار مفهوم گفتهشده ،هویتی متفاوت در
محیط واقعی با فضای مجازی پیدا میکند.
زندگی در شهر واقعی با پدیدههای کامالً برجسته و مشخص مواجه است و از اجزای محسوس و طبیعی مثل مردم ،حیوانات،
گلها و گیاهان ،درختان ،سنگها ،ابر ،باران و خورشید و تغییر فصول و عناصر طبیعی و صنعتی مثل ساختمانها ،خیابانها و
میدانها و کارخانهها برخوردار است که خصیصة مشترک همة آنها داشتن بدن ،حجم و محسوسبودن است (همان )061 :که
در شهر مجازی از بین میرود .این امر یکی از تفاوتهای اساسی بین شهر مجازی و شهر واقعی را برجسته میکند.
با شکلگیری دولت الکترونیک و شهر مجازی مفهوم کار عوض میشود .کار از یک بستر چسبیده به مکان مشخص
و مرکزی ،به هویتی جدا از مکان و بهصورت غیرمرکزی شده تغییر مییابد (همان )061 :در شهر مجازی کارمند میتواند
کارهای خود را با استفاده از فناوری نوین اطالعات انجام دهد .انتقال سطح وسیع کار از جهان واقعی به جهان مجازی،
موجب کاهش گستردة حرکت جمعیت در شهر میشود و مصرف سوخت را بهصورت غیرقابل تصوری کاهش میدهد.
آلودگی محیطزیست که منشأ ظهور بیماریهاست نیز کاهش پیدا خواهد کرد ،همچنین جداشدن کار از محیط فیزیکی و
انتقال آن به فضای مجازی بسیاری از مشکالت موجود در شهر فیزیکی را رفع میکند.
سرعت یکی دیگر از مفاهیمی است که موجب تفاوت شهر فیزیکی و شهر مجازی میشود .درک سرعت انتقال در
این فضا ،شهرنشینی متفاوتی را با شهرنشینی سنتی قدیم بهوجود میآورد .پرداخت قبض آب ،تلفن ،برق و گاز همراه با
بسیاری از نقل و انتقالهای مالی یا انجام امور مالی مربوط به شهرداریها ،مراکز خدمات درمانی ،بیمه و تأمین اجتماعی
یا مراجعات مربوط به خرید انواع کاالها یا مراجعات به مراکز نیروی انتظامی ،دادگاهها و مراکز حقوقی با سرعت اشاره به
دکمة موس یا دادن و گرفتن مجموعهای از اطالعات صورت میگیرد (عاملی )063 :0901 ،پس سرعت انجام کارها در
شهر مجازی به میزان چشمگیری باال میرود.

33

درونشهری...

تحلیلنقشدفاترخدماتالکترونیکیدركاهشسفرهای

مسئلة دیگر این است که در شهر واقعی مراجعات و پاسخگویی بهصورت چهره به چهره و بهصورت غیرموازی صورت
میگیرد؛ یعنی یک فرد بهطور همزمان امکان پاسخگویی به بیش از یک نفر را ندارد .در بسیاری از موارد ،پاسخگیرنده یا

فرد مراجعهکننده ،دریافتکننده یا کنشگری غیرفعال است که صرفاً باید منتظر اقدام مسئول مربوط باشد تا کار الف
صورت گیرد (همان .)060 ،درحالیکه در شهرهای مجازی ،هدف نهایی استفادة فعال و همزمان بیش از یک کاربر از
یک موقعیت شهری است.
در قرن حاضر تصمیمگیریهای پایدار با مشارکتهای شهروندان امکانپذیر است؛ زیرا امروزه جمعیت و نیازهای
شهری افزایش پیدا کرده و  ICTهم یکی از خواستههای اصلی مدیران و شهروندان در عرضهکردن و بهکارگیری خدمات
شهری است که در آن ادارههای دیجیتالی جایگزین ادارههای سنتی میشود و سازمانها و دستگاهها بیشتر خدمات خود
را بهصورت مجازی به مشتریان ارائه میکنند .گفتنی است مهمترین کار در مدیریت شهری تحقق مشارکت معنادار
شهروندان و دستیابی آنها به فناوری اطالعات و ارتباطات است (دویر و پاشر.)669 :6661 ،
نقشة تقسیمات کشوری به تفکیک استان

نقشة منطقة  1تهران به تفکیک نواحی
نقشة تقسیمات شهر تهران به تفکیک
مناطق

شکل.1موقعیتمنطقة0شهرتهران 


آشناییبامحدودةموردمطالعه 
در محدودة جغرافیایی ،منطقة  1تهران و دفاتر خدمات الکترونیک قلمرو پژوهش بوده است .این منطقه در شمال غربی
شهر تهران واقع شده و شکل  0موقعیت جغرافیایی آن را نشان میدهد .پیش از شکلگیری منطقة  66تهران ،منطقة 1
غربیترین حد شهر تهران بهحساب میآمده است .این منطقه به مساحت  1603/0هکتار از قسمت شمالی به ارتفاعات
شمال تهران از شرق به بزرگراه آیتاهلل اشرفی اصفهانی -محمدعلی جناح ،از جنوب به بزرگراه مخصوص کرج و از غرب
به مسیل کن محدود میشود .این منطقه به  3ناحیه و  63محله تقسیم شده است (شهرداری منطقه  1تهران.)0930 ،
جمعیت منطقة  1در سرشماری سال  0936بالغ بر  339هزار و  316نفر بود و نرخ رشد سالیانه  9/66درصد را نشان
میداد (مرکز آمار ایران.)0936 ،
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روشپژوهش 
این تحقیق به دو روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است .در بخش توصیفی از روش اسنادی و کتابخانهای و در بخش
تحلیلی از روش میدانی بهره گرفته شده است .در روش میدانی برای جمعآوری اطالعات ،پرسشنامهای تهیه ،و بین شهروندان
منطقة  1تهران توزیع شد .حجم نمونه برای شهروندان  901نفر بر طبق آزمون کوکران تعیین گردید .دادههای آماری
استخراجشده از پرسشنامه با استفاده از نرمافزار آماری  spssتجزیهوتحلیل شده است .فراوانی ،درصد فراوانی ،درصد تجمعی و
میانگین دادههای استخراجشده از پرسشنامهها در بخش نتایج توصیفی سنجیده شده است .در بخش یافتههای تحلیلی فنون
آماری ،آزمون  tتکنمونهای و ضریب همبستگی پیرسون استفاده ،و پرسش پژوهش بررسی شده است .


بحثویافتهها 
آمارههایتوصیفی 
نتایج 

یافتههای حاصل از تحقیق نشان میدهد  01درصد از پاسخگویان مرد و  91درصد زن هستند .نتایج بررسی وضعیت
سنی پاسخدهندگان نشان میدهد گروه سنی بین  96تا  16سال بیشترین مراجعهکنندگان به دفاتر خدماتی بودهاند.
همچنین بیشترین میزان تحصیالت در میان پاسخگویان در سطح لیسانس ،و  10درصد از سهم کل بوده است که نشان
از تحصیالت باالی استفادهکنندگان از دفاتر خدماتی دارد.
در جدول  0نوع وسیلة استفادهشده برای دسترسی به دفاتر خدمات الکترونیک نشان داده شده است .بر طبق این طبقهبندی
میتوان استفاده از وسیلة شخصی (بیش از  10درصد از پاسخگویان) را پرکاربردترین نوع وسیله برای دسترسی به این دفاتر
دانست .همچنین استفاده از وسایل حملونقل عمومی مانند اتوبوس و مترو کمترین سهم را در دسترسی افراد به دفاتر خدماتی
داشته است .یکی دیگر از مواردی که از پاسخگویان پرسیده شد مسافت طیشده از محل سکونت و محل کار آنها تا دفاتر
خدمات الکترونیک بود .نتایج حاصل از جدول  6نشان میدهد که حدود  96درصد از محل سکونت ،و بیش از  19درصد از
محل کار پاسخگویان در فاصلة بیش از هزار متری از دفاتر خدمات الکترونیک قرار دارد.
استفادهشدهبرایدسترسیبهدفاترخدماتالکترونیک

جدول.1نوعوسیلة
استفادهشده 

نوعوسیلهنقلیة

فراوانی 

درصد 

درصدتجمعی 

حملونقل عمومی

16

00

00

حملونقل نیمهعمومی (تاکسی ،ون)

13

01/1

60/1

وسیلة شخصی

600

10/1

06/0

پیاده

00

03/6

066

مد(نما) 

وسیلة شخصی

یشدهازمحلسکونت ومحلكارتادفاترخدماتالکترونیک
جدول.8مسافتط 
فراوانی 

درصدتجمعی 

درصد 

فاصله 

محل
سکونت 

کمتر از  066متر

90

61

 066-066متر

03

13

03/1

 366-166متر

31

36

03/0

61

 0666-366متر

36

16

61

09/0

03/6

 0666متر و بیشتر

000

001

96/0

19/0

066

محل
سکونت 

محل
كار 

0/0

0/1

0/0

0/1

06/0

61/0

03/9

11/6

19/9
10/3
066

محلكار  محلسکونت  محلكار 

مد(نما) 

 0666متر و بیشتر
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پرسشهایی در رابطه با ساعت مراجعة افراد به دفاتر خدمات الکترونیک در شکل  6آمده است که نشان میدهد
اغلب افراد ساعات بین  0تا  06را بهترین زمان برای مراجعه به دفاتر انتخاب کردهاند .در زمینة میزان آشنایی افراد با
دفاتر خدمات الکترونیک آنچه در شکل  9نشان داده شده مانند یک قله است که نشان میدهد اغلب افراد آشنایی نسبتاً
متوسطی با نوع خدمات دفاتر الکترونیک دارند .میانگین امتیاز بهدستآمده از این گویه  9/19و اندکی بیشتر از حد وسط
است .میزان آشنایی افراد با سایتهای اینترنتی دفاتر خدمات الکترونیک در شکل  1نشان میدهد تعداد اندکی از افراد
آشنایی زیاد و خیلی زیاد با سایتهای اینترنتی دفاتر دارند .میانگین امتیاز بهدستآمدة این گویه  6/10و از حد متوسط
کمتر است؛ بنابراین ،میتوان گفت میزان آشنایی افراد با سایتهای اینترنتی دفاتر خدمات الکترونیکی کم است .همچنین
درخصوص میزان رضایتمندی از دفاتر خدمات الکترونیک میانگین امتیاز بهدستآمده از این سؤال 9/90 ،است که بر
طبق شکل  1نشان میدهد میزان رضایتمندی پاسخگویان اندکی بیشتر از حد متوسط است.

شکل.8ساعاتمراجعهبهدفاترخدماتالکترونیکشکل.9میزانآشناییافرادباخدماتدفاترالکترونیک 





میزانآشناییافرادباسایتهایاینترنتیدفاتر

شکل.4

میزانرضایتمندیافرادازارائةخدماتدردفاتر

شکل.0

خدماتالکترونیک

خدماتالکترونیک

نتایجآمارههایاستنباطی

در نخستین گام برای پاسخ به این پرسش که «آیا شکلگیری دولت الکترونیک در منطقة مورد مطالعه ،موجب کاهش
ترددهای شهری شده است؟» از آزمون  tتکنمونهای استفاده شده است .نتایج حاصل از جدول  9نشان میدهد مقدار
آمارة  tبا  9/06برابر است که در سطح  31 sig6/666درصد اطمینان معنادار است؛ بنابراین ،میتوان گفت با ارائة خدمات
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دولت الکترونیک ترددهای شهری نیز کاهش یافته است .یافتههای حاصل از ضریب همبستگی پیرسون  -6/101جدول
 1نشان میدهد که بین استفاده از خدمات دولت الکترونیک و ترددهای شهری در سطح  33درصد ( )P> 6/60ارتباط
منفی و معناداری وجود دارد؛ یعنی با ارائة خدمات دولت الکترونیک و افزایش آن ،ترددهای شهری نیز بهطور معناداری
کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین ،میتوان با اطمینان  33درصد ارتباط منفی و معناداری بین این دو متغیر مشاهده کرد.

درونشهری

جدول.9بررسینقشدولتالکترونیکدركاهشترددهای
 Test Value = 3
گویه 

نقش خدمات دولت الکترونیک در
کاهش سفرهای درونشهری

tمقدار

معناداری
سطح 
)(sig

اختالفمیانگین 

9/06

6/666

6/90

فاصلةاطمینان 5/30
حدپایین 

حدباال 

6/01

6/13

ارزیابی
گویه

مؤثر

جدول.4ضریبهمبستگیبیناستفادهازخدماتدولتالکترونیکوترددهایشهری
متغیر 

ضریبهمبستگی 

معناداری( )Sig
سطح 

استفاده از خدمات دولت الکترونیک

-6/101

6/666

درخصوص موضوع پژوهش پرسش مطرحشده آزموده شد .با توجه به بررسیهای صورت گرفته با آزمون

t

تکنمونهای و ضریب همبستگی پیرسون ،پرسش تحقیق مبنی بر اینکه «آیا شکلگیری دولت الکترونیک در منطقة
مطالعهشده موجب کاهش ترددهای شهری شده است» تأیید و از این پرسش در هر دو آزمون حمایت شد.
درادامه ،درخصوص بررسی اینکه «آیا شکلگیری دولت الکترونیک در منطقة مطالعهشده ،در ارائة خدماترسانی
مناسب شهری تأثیرگذار بوده است؟» از آزمون  tتکنمونهای بهره گرفته شده؛ بدین ترتیب همة گویههای مربوط به
خدماترسانی دفاتر به صورتی جدا آزموده شده است .نتایج حاصل از جدول  0نشان میدهد بهجز گویة میزان
اطالعرسانی از خدمات دفاتر الکترونیک که در شرایط متوسطی با مقدار  -0/01 tدر سطح معناداری ) 6/616 (sigقرار
دارد ،خدمات الکترونیک بر سایر گویهها مؤثر بوده است؛ بنابراین ،باید در اطالعرسانی به مردم توجه بیشتری شود .شایان
ذکر است که در سایر گویهها دفاتر بهصورت موفقیتآمیزی عمل کردهاند.
پس از این مرحله برای جمعبندی نهایی از گویههای مورد نظر ،همة آنها با هم کامپیوت ،و با آزمون  tارزیابی
شدند .نتایج حاصل از جدول  3نشان میدهد اثر کلی خدمات دولت الکترونیک مثبت و معنادار بوده است .با توجه به
اینکه مقدار  tبا  )sig 6/666( 03/03برابر است میتوان گفت دولت الکترونیک درمجموع نقشی «مؤثر» در رفع
مشکالت و خدماترسانی بهتر و آسانتر داشته است.

تحلیلفضاییخدماتالکترونیکی 
با توجه به سؤاالت مطرحشدة پرسشنامه درخصوص مسافت طیشدة شهروندان منطقه  1تهران در دسترسی به دفاتر
خدمات الکترونیک (جدول  ،)6بیشترین میزان به مسافت هزار متر مربوط است؛ بنابراین ،با استفاده از نرمافزار

Arc Gis

برای مشخصشدن فاصلة عملکردی دفاتر خدمات الکترونیک پلیس(06 +شکل  ،)0دفاتر خدمات الکترونیک شهر (شکل
 )3و دفاتر خدمات الکترونیک پیشخوان دولت (شکل  )0در فواصل مشخصشده در پرسشنامه (چهارصد متر ،هفتصد متر
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و هزار متر) میزان عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک در دسترسی شهروندان در سطح منطقة  1و مناطق پیرامون مشخص
شده است.
کدربخشهایمختلف

جدول.6بررسیاثرگذاریدفاترخدماتالکترونی
 Test Value = 3
فاصلةاطمینان
سطح
 5/30
اختالف
معناداری

حد
میانگین  حد
)(sig
پایین  باال 

ارزیابیگویه

میزان اطالعرسانی از خدمات

-0/01

6/616

-6/61

-6/01

6/69

تا حدی مؤثر

حذف بوروکراسی اداری

0/93

6/666

6/11

6/99

6/11

مؤثر

تسریع روند خدماترسانی شهری
(عوارض خودرو ،حملونقل و ترافیک)
موفقیت در ارائة خدمات گذرنامه

03/60

6/666

6/30

6/03

6/03

مؤثر

03/63

6/666

6/01

6/31

6/39

مؤثر

رضایتمندی از خدمات ثبت احوال

06/66

6/666

6/10

6/93

6/10

مؤثر

تسریع دریافت گواهیها ،مجوزها و پروانههای ساختمانی

06/69

6/666

6/19

6/91

6/10

مؤثر

میزان مؤثربودن ارائة خدمات مالیاتی

0/01

6/666

6/93

6/60

6/10

مؤثر

آشنایی با خدمات پستی

0/10

6/013

6/63

-6/66

6/00

مؤثر

موفقیت در ارائة خدمات مخابراتی و ارتباطات سیار

00/31

6/666

6/10

6/10

6/00

مؤثر

موفقیت در ارائة خدمات گواهینامه

03/03

6/666

6/06

6/31

6/36

مؤثر

میزان مؤثربودن خدمات نظام وظیفه

09/11

6/666

6/03

6/10

6/33

مؤثر

میزان رضایتمندی از خدمات کارت سوخت

01/31

6/666

6/00

6/13

6/31

مؤثر

موفقیت در ارائة خدمات آب و گاز

9/10

6/666

6/19

6/91

6/06

مؤثر

صرفهجویی در وقت

00/01

6/666

6/09

6/31

6/39

مؤثر

گویه 

مقدارt

جدول.1بررسیكلیاثراتخدماتدولتالکترونیک
 Test Value = 3
مؤلفه 

خدمات دفاتر دولت الکترونیک

tمقدار

معناداری
سطح 
)(sig

03/03

6/666

فاصلةاطمینان 5/30

اختالف
میانگین 

حدپایین 

حدباال 

6/13

6/16

6/16

ارزیابی
گویه

مؤثر

یجهگیری 
نت 
در فضاهای شهری امروز ،برخالف گذشته که اطالعات و خدمات در قالب استانداردهای روزانه و هفتهای بهدست میآمد،
شهروندان باید بتوانند اطالعات و خدمات را در هر ساعتی که بخواهند بهدست بیاورند .کارکنان دولت نیز باید بتوانند
کارشان را بهصورت آسان ،کارا ،اثربخش و بهگونهای انجام دهند که بتوانند با بخش خصوصی رقابت کنند .براساس این،
فضاهای شهری برای ارائة خدماترسانی بهتر به شهروندان در راستای بهبود کیفیت زندگی مردم شکل گرفته است .باید
توجه داشت که این فضاها زمانی اثراتی پایدار خواهند داشت که دسترسی به اطالعات و آمار بهنگام ،بهبود راندمان و
عملکرد دستگاههای دولتی ،کاهش اتالف وقت و هزینة شهروندان ،کاهش سفرهای درونشهری ،کاهش ترافیک شهری
و درنتیجه کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی ،دسترسی آسان به دریافت خدمات ،کوچکسازی دولت و خصوصیسازی
(مشارکت مردم در ادارة امور) ،افزایش تعداد و کیفیت خدمات و ارائة خدمات به شهروندان در هرجا و هرزمان را داشته
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باشند .استقرار سیستمهای یکپارچه در شهرها ،از فعالیتهای موازی ،بینظمی و اختالالت جلوگیری میکند و تمام
فعالیتها را تحت نظارت مدیریت شهری یکپارچة فضایی قرار میدهد .بهکارگیری صحیح فناوری اطالعات و ارتباطات و
ابزارهای آن در نتیجة شکلگیری دولت الکترونیک در فضاهای شهری معقوالنهترین راهکار مؤثر در تحقق این امر
بهشمار میرود .گستردگی و جمعیت باالی شهرها سبب شده است حجم سفرها و لزوم انجام سفر بسیار بیشتر از
تسهیالت ارائهشده در یک شهر باشد؛ بنابراین ،الزم است مدیریت سفرها بهگونهای باشد که از ایجاد سفرهای
غیرضروری جلوگیری ،و از تسهیالت ارائهشده به نحو بهینه استفاده شود؛ بنابراین ،با این رویکرد نتایج بهدستآمده از
پژوهش نشان داده است که برای آمارة  tدر سطح  31 ، sig6/666درصد اطمینان با مقدار  9/06ارائة خدمات دولت
الکترونیکی در کاهش ترددها مؤثر بوده است که یافتههای حاصل از ضریب همبستگی پیرسون در سطح 33 sig6/666
درصد با ضریب  -6/101نیز آن را تأیید میکند .همچنین مقدار  tبرابر به میزان  03/03در سطح معناداری

((sig6/666

سهم دولت الکترونیک در رفع مشکالت و خدماترسانی شهری مطلوبتر را نشان داده است؛ بنابراین ،کاهش سفرهای
درونشهری و توسعة خدمات شهری الکترونیکی که یکی از اهداف اصلی دولت الکترونیک است تأیید شده است.
همچنین براساس نتایج بهدستآمده باید ضعفهای عواملی همانند اطالعرسانی ضعیف که با مقدار  -0/01 tدر سطح
معناداری ) 6/616 (sigنشان داده شده و الکترونیکینشدن کامل بیشتر امور و نیاز به پیگیری و کسب اطالعات بهصورت
حضوری و دسترسی مناسب نداشتن به خدمات ارائهشده ،ارائة نامناسب خدمات و ارائهنکردن اطالعات مورد نیاز را درنظر
گرفته است تا اثرات مثبت دولت الکترونیک در کاهش سفرهای شهری از بین برده نشود.
با توجه به مطالب فوق ،بهمنظور گسترش دولت الکترونیک و پیامدهای آن بر ترددهای شهری در منطقة مطالعهشده
و دیگر نواحی ،راهکارهای زیر پیشنهاد شده است.
امروزه بیشتر سفرهای درونشهری ،بهمنظور کسب اطالعات و کمتر برای دستیابی به خود کاال و خدمات است .اگر
تأمین اطالعات ،ارتباطات و خدمات مورد نیاز شهروندان به نحوی کارآمد و بههنگام صورت گیرد از طول سفر و ترافیک
شهری و پیامدهای نامطلوب آن کاسته خواهد شد.
 توجه بیشتر مدیران مجری دولت الکترونیک درخصوص اطالعرسانی از خدمات ارائهشدة سازمانها؛ ارتقای سیستمهای حملونقل ،بهخصوص حملونقل عمومی برای رفاه بیشتر و دسترسی آسانتر شهروندان بهخدمات مورد نیاز؛
 فرهنگسازی نهادهای مسئول در استفادة شهروندان از حملونقل عمومی؛ ارائه و پیگیری امور اداری از طریق سایتها و پورتالهای سازمانها بدون نیاز به مراجعة حضوری؛ بهروزرسانی اطالعات در زمینة مدارک و اسناد مورد لزوم در سایتهای اینترنتی؛ ارائة خدمات جانبی مورد نیاز در تکمیل امور اداری شهروندان در یک مکان؛ همکاری بیشتر ارگانهای دولتی با دفاتر خدمات الکترونیک در واگذاری خدمات ارائهشدنی به دفاتر در راستایشکلگیری دولت الکترونیک؛
 ایجاد بانک اطالعات ملی و بهاشتراک گذاشتن اطالعات مورد نیاز ارگانها و سازمانها و همکاری و هماهنگیبین دستگاهها (ایجاد مدیریت یکپارچه شهری).

درونشهری...

تحلیلنقشدفاترخدماتالکترونیکیدركاهشسفرهای

شکل.6فاصلةعملکردیدفاترپلیس15+

150

شکل.1فاصلةعملکردیدفاترخدماتشهر

شکل.1فاصلةعملکردیدفاترپیشخواندولت 

منابع 
 .0بمانیان ،محمدرضا ،رفیعیان ،مجتبی و الهام ضابطیان ،0903 ،امنیتترددزناندرفضاهایشهریوسنجشمشاركتیآنها
دربخشمركزیشهرتهران ،مجلة علمی -پژوهشی تحقیقات زنان ،سال دوم ،شمارة  ،1صص .10 -93
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 .6پاکزاد ،جهانشاه ،0930 ،طراحیشهریچیست ،مجلة آبادی ،ویژة طراحی شهری ،سال هفتم ،شمارة  ،61صص .90-96
 .9پرهیزکار ،اکبر و دیگران ،0903 ،سهمفضایمجازیازفضایخدماتشهریتهرانوتأثیرخصوصیاتشهرونداندر
میزاناستفادهازخدماتفضایمجازی(مطالعةموردیمنطقهشششهرداریتهران) ،فصلنامة مدرس علوم انسانی:
برنامهریزی و آمایش فضا ،دورة چهاردهم ،شمارة  ،9صص .91-60
فضاهایشهریوجایگاهآنهادرزندگیوسیمایشهر،

 .1توسلی ،محمود و ناصر بنیادی ،0900 ،طراحیفضایشهری :
ناشر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ،تهران.
 .1جاللی ،علیاکبر ،0909 ،شهرالکترونیک ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ،تهران.
اندیشههاینودرفلسفةجغرافیا ،انتشارات گیتاشناسی ،تهران.

 .0شکوئی ،حسین،0931،
حملونقل كاربریهایتجاریدر
نمودنمدلهای 


جذبسفروكالیبره
 .3خیاطمقدم ،سعید و حمید عرفانیان خانزاده،0936 ،
مشهد ،سومین کنفرانس برنامهریزی و مدیریت شهری 90 ،فروردین و اول اردیبهشت ،مشهد مقدس.
 .0رضایی ،حمیدرضا و علی داوری ،0909 ،دولتالکترونیک ،ماهنامة تدبیر ،شمارة  ،010صص .66 -03
 .3سلطانی ،لیال ،ضرابی ،اصغر و علی زنگیآبادی ،0903 ،بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در كاهش تقاضای
سفرهایشهری(نمونةموردی:شهراصفهان) ،مجلة پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی) ،جلد  ،96شمارة  ،1صص -0
.00
 .06شهرداری منطقه  1شهر تهران ،0930 ،بانک اطالعات.>http://region5.tehran.ir< ،
 .00عاملی ،سعیدرضا ،0901 ،دو فضاییشدن شهر :شهر مجازی ضرورت بنیادین برای كالن شهرهای ایران ،فصلنامة
انجمن فرهنگ و ارتباطات ،شمارة  6و  ،9صص .091-003
 .06عبدی ،بهنام ،0903 ،توسعةمدلپذیرشدولتالکترونیک:تبیینبرداشتشهروندان ،پایاننامة کارشناسی ارشد ،مدیریت.
بینیجریانهایترافیکی(مطالعةمیدانی:


یرآنبرپیش
مدلسازیمکانیتقاضایسفروتأث
 .09علوی ،سید علی ،0903 ،
منطقة6شهرتهران) ،رسالة دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدة علوم انسانی ،تهران.
انسانشناسیشهری ،ناشر نی ،تهران.

 .01فکوهی ،ناصر،0909،
 .01محمدی ،جمال ،ضرابی ،اصغر و سید چمران موسوی ،0936 ،فناوریاطالعاتوارتباطاتونقشآندركاهشسفرهای
شهری؛مطالعةموردی:شهرشیراز ،فصلنامة مدیریت شهری ،شمارة  ،60صص .001
 .00مختاری بایع کالیی ،مهران ،0900 ،نقش دولت الکترونیک در تسهیل بهكارگیری مدیریت دولتی نوین در جمهوری
اسالمیایرانوارائةالگویمناسب ،رسالة دکتری رشتة مدیریت دولتی ،استاد راهنما :صرافیزاده ،اصغر ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد علوم و تحقیقات ،تهران.
 .03مدنیپور ،علی ،0933 ،طراحیفضایشهری،نگرشیبرفرایندهایاجتماعی-مکانی ،شرکت پردازش و برنامهریزی شهری،
تهران.
 .00مرکز آمار ایران ،0936 ،سرشماریعمومینفوسومسکن.>http://www.amar.org.ir< ،
الکترونیکدركاهشسفرهایدرونشهری (نمونةموردی:بخش

 .03مشکینی ،ابوالفضل و دیگران ،0936 ،تأثیربانکداری
مركزیشهرزنجان) ،فصلنامة برنامهریزی منطقهای ،سال اول ،شمارة  ،9صص .60 -03
ریزیمنطقهای ،ناشر :صومعهسرا.


اصولومبانیبرنامه
 .66معصومی اشکوری ،سید حسن،0936 ،

 .60نظری ،محمد و فتاح آقازاده ،0900 ،شهرالکترونیک:ازمفاهیمتاكاربرد ،دومین کنفرانس بینالمللی شهرداری الکترونیکی 66 ،و
 69اردیبهشت ،تهران.
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