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مقدمه
شهر تهران، پیامدهای نامطلوبی برجای گذاشته است.  ویژه کالن مشکالت افزایش شهرنشینی در شهرهای ایران، به

)مرکز  ای مواجه است با مشکالت عمده نفر( 041هزار و  400 میلیون و  8داشتن جمعیت زیاد )علت  شهر تهران به کالن

شود که توسعة اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی،  . در این شهر هر روز بر تعداد معضالت شهری افزوده می(1014آمار ایران، 

های اخیر  شهر تهران، طی دهه کالنبرای حل معضالت مناطق . و سیاسی آن با موانع الینحلی مواجه خواهد شد

های مختلف زندگی افراد از  های شهری بر جنبه های شهری مختلفی تهیه و اجرا شده است. بدیهی است انواع طرح طرح

و های اجتماعی، آسایش، محیط زیست، امنیت شخصی،  ، اشتغال، سطح رفاه، مسکن، سالمتی، آموزش، رابطهجمله درآمد

های درست از الزامات اساسی است.  های شهری بر مبنای شاخص دارد. بنابراین، ارزیابی طرحآرامش تأثیر بسزایی 


 :Faridi and Asadollah, 2011) در این میان شهرداری سازمانی است که مسئول اجرا و رسیدگی به امور شهری است

در راستای ارائة مطلوب انواع خدمات  .ستدار ا عنوان بارزترین نهاد مردمی وظایف گوناگونی در سطح شهر عهده و به (611

های شهری را  شهرداری انواع طرح کند. های شهری متنوعی اجرا می طرح شهرداری ،به شهروندان و حل معضالت شهری

کردن فرهنگ،  بنابراین، اصالحپذیری فضای شهر محقق شود.  ، امنیت، آسایش، و دلکند تا رفاه در فضای شهر اجرا می

ترین مأموریت  ساختارهای سیاسی و کسب آمادگی الکترونیک برای استقرار شهرداری الکترونیک مهم و زیر ،اجتماع

یکی ترین مأموریت نیز جزو دستور کار شهرداری تهران قرار دارد؛  ( که این مهمShahnavazi, 2012: 141هاست ) شهرداری

محوری است. هدف عمدة طرح مدیریت  رح مدیریت ناحیههای شهری برای تحقق شهرداری الکترونیک ط ترین طرح از مهم

 تر شهروندان به خدمات شهرداری است.  رسانی سریع و آسان و دسترسی راحت محوری تحقق خدمات ناحیه

الکترونیک  شهرداریبا معیارهای  محوری ناحیه برای ارزیابی طرح مدل تحلیل مسیر کارگیری  بههدف از این مقاله 

مدل مناسب از طریق سنجش معیارهای منتخب بر شهرداری الکترونیک بتوان مدیریت طرح است تا با ارائة 

شهرداری تهران را ارزیابی کرد و نهایتاً به ارائة بهترین راهکار با توجه به  14و  6محوری در نواحی شهری مناطق  ناحیه

 گیری از تصمیمات مدیریتی نوین و کارا نایل شد. وضعیت موجود و بهره

، الکترونیک شهرداری های منتخب با شاخص محوری ناحیه برای ارزیابی طرح از مدل تحلیل مسیر استفاده  برای

اند. انتخاب این مناطق برای نمونة مورد مطالعه بر مبنای  گانة تهران انتخاب شده00از میان مناطق  14و  6مناطق 

طور قطع یکی از معدود مناطق مرکزی  شهرداری تهران به 6منطقة  .شود ها اشاره می عواملی است که به برخی از آن

شهر تهران است که هر روز فعالیت خیل عظیمی از شهروندان را در زمینة کارهای اداری و تجاری شاهد است. به 

شهر تهران از یک سو، موقعیت گرهگاه ارتباطی و  عبارتی، شرایط خاصی نظیر مرکزیت مکانی منطقه در پهنة کالن

های متعدد  ها و کاربری آن ما بین مناطق شمالی، جنوبی، شرقی، و غربی از سوی دیگر موجب استقرار فعالیت ترافیکی

ای، ملی، و حتی فراملی و نهایتاً مرکزیت کارکردی آن در شهر تهران  خدماتی با مقیاس کالن شهری، منطقه -اداری

ترین بخش  خدماتی و تنوع فضایی به مهم -متعدد اداری های شده و آن را از نظر نوع، مقیاس، و شعاع عملکرد کاربری

طور این منطقه یکی از معدود  در هستة مرکزی شهر تهران )و به تعبیری پایتخت شهر تهران( تبدیل کرده است. همین

رسانی الکترونیک به  های آنالین برای خدمات مناطقی است که در آن از ابزارهای فناوری اطالعات جدید و سامانه

های متنوع شهری )تهیة  های تحقیقاتی و تهیة نقشه این منطقه برای اجرای پروژه ،شود. همچنین هروندان استفاده میش

شود و تحقق شهرداری الکترونیک در این  عنوان منطقة پایلوت انتخاب می برداری( به بُعدی توسط سازمان نقشه نقشة سه

مونة مناسب برای این پژوهش است. ن 6منطقه عینیت بیشتری دارد. بنابراین، منطقة 
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اجرای انواع  این منطقه بهشهرداری های شهری تهیه و اجرا شده است.  شهرداری تهران انواع پروژه 14در منطقة 

شهری، نوسازی بافت  ها، پروژة احداث بزرگراه، طرح منظر های شهری از جمله طرح تفصیلی، پروژة توسعة پارک برنامه

دهی محورهای اصلی، و طرح موضعی و موضوعی اقدام کرده است. این منطقه با  ، طرح سامانفرسوده، طرح کالبدی

مشکالت زیادی مواجه است، اما هدف از اقدامات شهرداری در این منطقه ارائة خدمات با کمترین امکانات است و رفع 

مناسب برای  ای همنطقة محروم نمونعنوان یک  به 14های شهری. منطقة  یابی به اهداف طرح موانع متعدد در جهت دست

 این پژوهش است.

با معیارهای شهرداری الکترونیک با مدل تحلیل مسیر است  محوری ناحیه ارزیابی طرح ترین مسئلة این پژوهش  مهم

محوری و ارتباط بین الگوی فعلی این مدیریت و  تا نقش معیارهای منتخب شهرداری الکترونیک در مدیریت طرح ناحیه

منظور عملکرد هر چه بهتر  شهرداری تهران به 14و  6رهای الگوی شهرداری الکترونیک در نواحی شهری مناطق معیا

این ارگان تحلیل و بررسی شود و نهایتاً با شناسایی موانع و مشکالت پیش روی به ارائة بهترین راهکار با توجه به 

 ا نایل شد. گیری از تصمیمات مدیریتی نوین و کار وضعیت موجود و بهره

محوریمبانینظریطرحناحیه
رسانی و  توان بیان کرد که برای سهولت خدمات طور می دربارة مفهوم ناحیه در سطح شهر و فلسفة وجودی ناحیه این

بندی مبناهای متفاوتی وجود دارد؛ مدیریت این  که برای این تقسیم کند به ناحیه تقسیم میرا شهرداری مناطق  ،ادارة امور

پذیرد. از طرف دیگر، ساکنان  تر انجام می رسانی بهتر و آسان حدودة جغرافیایی از طرف شهرداری نواحی برای خدماتم

ها نقش بسزایی در رشد و توسعة ناحیه  شوند و از طرف دیگر آن مند می نواحی افرادی هستند که از این نوع خدمات بهره

ضوع به ظرفیت اجتماعی شهروندان ساکن در ناحیه بستگی دارد. ظرفیت به سمت مطلوب و توسعة پایدار دارند که این مو

های مورد  یابد. توانایی منابع انسانی نمود می  سازی توسعة اجتماعی ساکنان محالت در نواحی، بیشتر در حوزة ظرفیت

ی کنشگران دیگر کارگیر پذیری، به ها و استعدادهای عمومی، استعدادهای مشارکت اهمیت در این زمینه شامل مهارت

 های اجتماعی رسمی و غیررسمی است. های موجود در شبکه برداری از قابلیت و بهره ،برای حل مشکالت ناحیه

ای است که  برداری و استفاده از منابع طبیعی، انسانی، و اکولوژیک به گونه پایدار ناحیه منوط به بهره  درنهایت، توسعة

سبی از بهداشت، امنیت، آرامش، و انسجام اجتماعی برخوردار باشند و محیط زیست همة ساکنان حال و آینده از سطح منا

که این مهم و تحقق همة این اهداف نیاز به تهیه و اجرای برنامة دقیق و سنجیده  ؛مطلوب و اقتصادی پویا را تجربه کنند

ساز موفقیت هر برنامه در درجة  دارد. زمینهدارد. البته، موفقیت هر برنامه در مراحل تدوین و اجرا به عوامل زیادی بستگی 

 (.60: 1086 قالیباف،) است ریزی برنامه برای محیط سازی اول مربوط به آماده

 شده برقرار تعادل رو پیاده و گذر، گردش، مسیر و انداز، چشم طبیعت، بیندر آن  که است شهر ساختار از مکانی ناحیه

 community, 2012: 5 Planning and) باشد یافته  توسعه آن در متعادل نقل و حمل اشکال درواقع که باشد

development.) 

 تیریمد طرح ایتالیا دراند؛  ای برای حل معضالت شهری توجه داشته ناحیه مدیریت نقش به جهان شهرهای بیشتر

 آن نمونة که است یا رانهیرسختگیغ و ی،هنجار ،یراهبرد منعطف، دیجد ابزار هیناح تیریمد طرح. شد کار برده به هیناح

 یمعرف یشهر یها پروژه در را یدیجد یزمان -فضا ابزار از استفاده امکان که دیجد یسازمان تجربة. است برگامو شهر

 یزیر برنامه با یزمان یها استیس ادغام قیطر از را یمحل ییاجرا ادارات و ها بخش نیب یهمکار طرح این یةته. کند یم

 (.Zambianchi, 2013: 227-228دارد ) دنبال به قلمرو یراهبرد
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 ژهیو یقلمرو آن یها پروژه به تا منطقه تیریمد طرح به شود یم متصل که است یابزار طرح نیا برگامو شهر در

 دارد: تمرکز ریز مورد دو به توجه با فضاها تیفیک بر طرح نیا د.ینما یده جهت

 خدمات. و ها مکان به یدسترس .0قلمرو؛  و یشهر اسیمق در خدمات و یعموم یفضاها تیفیک .1

 و ...( با خدمات، ها، انیها )جر طرح کند و همة یم پارچه کی را قلمرو کی یها استیس ه همةیناح تیریمد طرح

 طرح کی یمرکز هدف یشهر یزندگ تیفیک شوند. یم هماهنگ اند شدهی معرف طرح توسط که یعموم یراهبردها

 هستند. آن به دنیرس یابزارها یخدمات و یزمان یها طرح و است هیناح تیریمد

 اند عبارت یراهبرد یراهنما سه نیا شد. اجرا یراهبرد یراهنما سه به توجه با شگامیپ یها پروژه قیطر از برگامو برنامة

 یشهر تیفیک و یاجتماع اتیح دیتجد .0 ؛یشهر یها ستمیس و ،ها مکان خدمات، به یدسترس .0؛ داریپا ییجا جابه .1: از

 .(Zambianchi, 2013: 223) یعموم یفضاها

 کنند یب میتصو و وضع که را یمقررات و نیقوان نکهیا شرط به ؛دارند قانون وضع حق یمحل های در ژاپن انجمن

 حق ینیسرزم - اداری ک واحدی ساکنان و اند یمجلس تک یمحل های انجمن .باشد نداشته یباالدست نیقوان با یرتیمغا

 از شیب ای پنجم کی حداقل امضای دیبا ها اما آن .است کرده وضع که دارند را یمقررات ای حکم لغو ای دنظریتجد درخواست

 درخواست دیرس نصاب حد به ساکنان امضای یوقت .اورندیب دست به کار نیا برای را دهنده رأی به ساکنان تعداد پنجم کی

 برای ژهیو ای جلسه برگزاری ای یمحل انتخابات ةدوبار برگزاری ای ،انجمن از برکناری عضوی انجمن، انحالل درمورد ها آن

  (.The Constitution of Japan, 2007: 10) شود یم رفتهیخاص پذ یموضوع

پذیرد و  می انجامسپاری )تفویض(  در فرانسه از قرن نوزدهم خدمات عمومی در قالب قراردادهای بیرونی و برون

کنندگان شهرداری نقش  مینأیالتی و خدماتی، تهامور محلی دارد. در بخش تس جرایای در ا مدیریت محلی فعالیت عمده

درصد جمعیتی که به 63مین آب است که سهم آن از أن کرد بخش تبیاتوان  هایی که می اند. یکی از مثال رنگی داشته کم

افزایش یافت.  0333درصد در سال 83شد به  رسانی می ان خصوصی خدماتکنندگ توسط تأمین 1180ها در سال  آن

 ،ها سازی جاده توان به بخش فاضالب، دفع مواد زائد، پاک های دیگر نیز روی داد که می اموری نظیر مورد اخیر در بخش

هایی هستند  لق به کمپانیهایی که با شهرداری فرانسه قرار دارند متع شرکت همةو حمل و نقل عمومی اشاره کرد. تقریباً 

 (.Kuhlmann and Fedele, 2008: 5) کنند در سطح محلی فعالیت می ،ای فعالیت نداشته باشند که اگر در سطح منطقه

 ها، شهرداری )شوراها، یمحل نهادهای به مرکزی گذار قانون سوی از ییبرای تمرکززدادر شهرهای کشور کانادا 

 و باشند داشته را محل در اداری های رییگ میار تصمیاخت تا شود یم داده ای ژهیو اراتیاخت...(  و ،یردولتیغ های سازمان

 در اساس، نیا بر .کنند اجرا را آنی محل های حکومت عنوان به ها مثالً شهرداری خود ییاجرا عوامل از طریق ای خود بتوانند

 Municipal Government) وجود دارد یمحل و مرکزی سطح در ژهیو مراکز و رییگ میتصم های ارگان انواع کانادا، کشور

Act, 2008: 66.) 

های خرد برای حل مشکالت شهری مطرح شده است که  مقیاس ةهای اخیر مدیریت شهری بر پای در ایران طی دهه

فی، )صرا سازی اجتماعی سعی در مدیریت مطلوب و پایدار دارد های مشارکتی و ظرفیت کارگیری تکنیک از طریق به

 واگذاری و شهرداری ةاز مجموع تمرکززدایی هدف با را محوری ناحیه طرح تهران شهرداری(. در این راستا 00-00 :1088

دستورالعمل اجرایی  داد. قرار خود کار دستور مدیریتی در تر کوچک واحدهای به شهری مدیریت ةحوز اجرایی و اداری امور

 040088/8013 ةشمار ةنام ابالغ و براساس بخش 1/0/1080مناطق با زمان اجرا از تاریخ  همةمحوری در سطح  ناحیه

و سازمان تفصیلی جهت اجرا از تاریخ  ،، نمودار سازمانیساختار سازمانی نواحی شامل شرح وظایف 10/13/1080مورخ 
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 دربر را عملیاتی ةحوز سه محوری ناحیه سیاست اجرای. (0: 1010)معاونت هماهنگی و امور مناطق،  دشابالغ  1/13/1080

.(08و  00: 1011 نسب، قنبریخصوصی ) بخش ةحوز. 0؛ مردمی مشارکتةحوز. 0؛ سازمانی(( اداری ةحوز. 1 گیرد: می


 است:  زیر موارد شامل محوری ناحیه طرح به مربوط مستندات ،کلی طور به

 کل ةادار مناطق، امور و معاونت هماهنگی محوری، ناحیه عمل مالک دوم ویرایش ةناحی ییاجرا دستورالعملـ 

 1013 نواحی، امور ةادار و اجرایی فنی معاونت پیگیری، و نظارت هماهنگی،

 1081 محوری، ناحیه همایش در تهران محترم شهردار راهبردهای و تدابیرـ 

1080 ،«محوری ناحیه» جامع طرح ةنام بخشـ 

 محوری از نظر ساختاری در یک نگاه انجام شده است. تطبیقی اهداف مستندات مربوط به ناحیه ةمقایس 1در جدول 

محوریازنظرساختاریتطبیقیاهدافمستنداتمربوطبهناحیهةمقایس.9جدول

طرحةنامبخش

9337محوریناحیه

تدابیروراهبردهایشهردارتهران

9331

دستورالعملاجراییناحیه

9311

های عدم تمرکـز   سیاست -

 در شهرداری تهران

ــئولیت و   - ــذاری مسـ واگـ

اختیارات به نواحی براسـاس  

 آمده دست هتجارب ب

ــةارا - ــه  ئ ــر ب خــدمات بهت

 شهروندان

 

اختیــارات از منطقــه بــه  ةتفــویض کلیــ -

 ناحیه

 سازی و هوشمندسازی کوچک -

 دادن به کار و بازدیدهای میدانی اولویت -

 ت شهریرفع معضالت و مشکال -

 سازی در شهر و شهرداری شبکه -

 آموزش کارگاهی-

 مدیریت محله -

ی در شـهرداری  یتحقق مدیریت کارفرما-

 تهران

 

انسـانی و منـابع فیزیکـی در     ةوری( سـرمای  بخشی )بهره افزایش کارایی و اثر -

 اول شهرداری تهران ةسال پنج ةراستای اجرای برنام

 ت اطالعات و خدمات کیفیافزایش رضایت شهروندان در دریاف -

سـازی،   منظـور چابـک   های اجرای وظایف شهرداری تهران بـه  تحول در شیوه-

 نهاد شهرداری یو کارآمد ،سازی متناسب

رسـانی و   هـای خـدمات   زمینـه  ةایجاد توسعه و تقویت شهر الکترونیک در کلی -

 حضوری شهروندان ةحدف مراجع

توسعة اشتغال از طریق واگـذاری  ایجاد زمینه برای فعالیت بخش خصوصی و  -

 های شهرداری گری تصدی

دسترسی عموم شهروندان  ةن زمینکرد سازی گردش اطالعات و فراهم شفاف -

 به اطالعات مورد نیاز

های بروز تبعیض و فسـاد اداری و تقویـت ضـوابط بـه جـای       کنی بنیان ریشه -

 روابط

هـا در   اختیـار آن  ةدامنـ خدمات بـه شـهروندان و توسـعة     ةایجاد تنوع در ارائ -

 انتخاب نوع خدمات

9319:91نسب،قنبری

طور کلی بیان شده  اهداف به 1080محور سال  طرح ناحیه ةنام در بخش ،شود مشاهده می 1طورکه در جدول  همان

هوشمندسازی و سازی و  دو مورد از اهداف یعنی کوچک 1081در سال   است. اما در تدابیر و راهبردهای شهردار تهران

در  ،یابی به شهرداری الکترونیک است. نهایتاً ساز دست سازی در شهر و شهرداری گنجانده شده که زمینه شبکه

های  تحول در شیوه .ای شده است شهرداری الکترونیک نگاه ویژه ةبه مقول 1013ه در سال دستورالعمل اجرایی ناحی

نهاد شهرداری، ایجاد توسعه و تقویت  یو کارآمد ،سازی زی، متناسبسا منظور چابک اجرای وظایف شهرداری تهران به

سازی گردش اطالعات و  حضوری شهروندان و شفاف ةرسانی و حذف مراجع های خدمات زمینه ةشهر الکترونیک در کلی

. استاین اهداف مهم  ةدسترسی عموم شهروندان به اطالعات مورد نیاز از جمل ةزمین کردن فراهم


سازی در  و شبکه ،های هوشمندسازی، توسعه و تقویت شهر الکترونیک لفهؤمحوری م داف کلی طرح ناحیهدر بین اه

یابی بر شهرداری الکترونیک دارند و البته نباید  در جهت دسترا سازی بیشترین اثرگذاری  شهر و شهرداری و شفاف
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دادن سایر موارد طرح است.  ک مستلزم پوششیابی به هری فراموش کرد که این اهداف در راستای یکدیگر بوده و دست

یابی به شهرداری الکترونیک توان گفت هرچند سایر موارد اهداف طرح در ارتباط مستقیم جهت دست می ،به عبارت دیگر

 به دسترسی این نهاد امکانشهرداری الکترونیک است که  اجراینهایی تحقق کل اهداف طرح نهایتاً  ةنتیج ،نیست

 .(Odendaal, 2003: 558) آورد می فراهم هفته در روز هفت و ساعته 24صورت به را شهرداری خدمات ةادد های پایگاه

گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات  که با بهره اند کردهشهرداری الکترونیک را سازمان شهری تعریف  ،طور خالصه هب

دهد. شهرداری  و امن به شهروندان ارائه می ،دسترسیصورت سریع، قابل  وظایف شهرداری به ةخدمات خود را در حوز

هر در سریع را و خدمات مطلوب  ةارائ ةشود، زمین الکترونیکی عالوه بر اینکه باعث کاهش رفت و آمدهای شهری می

هر روز اهداف دولت الکترونیک و شهرداری الکترونیک  (.106: 1010 زاده، آورد )شریف وجود می مکان و هر زمان به

 ،اطالعات است ةتنها تهی به عبارت دیگر، هدف دولت الکترونیک از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات نهیابد.  تحول می

های دولت محک و  عمل مشارکت شهروندان را در سیاستتا  کند بلکه از فرایندهای رایزنی و همفکری حمایت می

 .(Delitheou and Maraki, 2010: 40) نماید دیقتص

و خالقیت در روند  ،، نوآوریاند که با اهمیت روزافزون دانش شهرها با ظهور عصری جدید مواجهاز طرف دیگر، 

 یو ابزارها یفناور(. INTELI, 2011: 16) شوند ها مشخص می شدن و انتشار اطالعات، تبادل و تکنولوژی رسانه جهانی

 تیتقو به نیا. کرده است جادیا فضا از متفاوت یها زمان ازرا  ها انیجر تبادل امکان شدن یجهان عصر در دور راه از تعامل

 یارتباط یالگوها موجب ظهور نیهمچن و شده منجر، هستند رها یزمان و ییفضا یها نهیزم از که ،یاجتماع تعامالت

شهرها تغییرات عظیمی  در عصر حاضر کالن ،واقعرد .(Tsatsou, 2009: 13) است دهش زمان و فضا از مجزا و گسترده

های فناوری اطالعات ترکیبات جدیدی از شهر و جامعه را شکل داده و سرعت تبادل اطالعات،  و سیستم اند کرده

و دسترسی آسان به منابع با رسوخ به ابعاد متفاوت زندگی شهری نوع جدیدی از ارتباطات را به  ،ارتباطات دیجیتالی

سوم فناوری اطالعات  ة(. هزار40: 1010ده است )زیاری و دیگران، کرحیات جمعی و فردی انسان وارد  ةعرص

ده است شبا زندگی مردم عجین  ترین محور تحول و توسعه در جهان منظور شده و دستاوردهای ناشی از آن چنان عمده

 (. 01: 1013آورد )کیانی،  وجود می توجهی به آن اختاللی عظیم در جامعه و رفاه و آسایش مردم به که بی

های الکترونیکی تجلی پیدا  های محلی و شهرداری طورکه دولت الکترونیک در سطح شهری در قالب سازمان همان

 ،و رشیدی زاده رسد )شریف نظر می ستقرار موفق شهرداری الکترونیکی بعید بهدولت الکترونیک بدون ااجرای  ،کند می

سازی  (. برای پیاده046: 1010، همکاران)قاسمی و  اند ها متولیان ایجاد شهر الکترونیک اغلب شهرداری( و 64 : 1080

 ةهای داد ن دسترسی به پایگاهشهر الکترونیک، شهرداری نیز باید الکترونیکی شود. با تحقق شهرداری الکترونیکی امکا

 1های (. شهرداری الکترونیکی با استفاده از شبکه06: 1081، همکارانشود )هادیلی و  خدمات شهرداری فراهم می

های ارتباط از  شهر شبکه های دسترسی باز نواحی کالن شبکه گذارد. تر در اختیار شهروندان می دسترسی خدمات را راحت

 :Rezende, 2014) فرد ارتباط از راه دور است هکردن شهرداری کل در محیط منحصرب پارچه کدور هستند که هدف آن ی

106) . 

                                                                                                                                                                   
 های اطالعات انیجر داخل در دیتول مبنا - ییفضا و مبنا - یاجتماع روابط یدگرگون« برای را یسازمان ییمبنا یاطالعات دیجد های وریافن براساس ها شبکه 1.

 .(Castells, 1989: 32) کند یم پارچه کی را تیریو مد دیتول دیجد ریپذ انعطاف نظام که آورند یم وجود به قدرت و
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شهرها و شهرداری  ةهای آیند ایجاد سازمان و ادارات مجازی و سیستم اجرای کار از راه دور از برنامه ،به این ترتیب 

مردم به ادارات دولتی به حداقل رسیده و کارمندان نیز در هر محلی امکان  ةها مراجع الکترونیکی است که با اجرای آن

 (. 110: 1013 ،گذر درهو  جوینده) کار اداری خود را خواهند داشت جرایا

این پژوهش در رابطه با متغیرهای منتخب شهرداری الکترونیک یک مدل مفهومی جدید پیشنهاد داده است. اشاره بر 

های متنوعی را برای  پردازان معیارها و شاخص ح روش تحقیق الزم است: نخست اینکه نظریهدو نکته قبل از تشری

اند. اما رویکرد این پژوهش برای اولین بار مطالعه در سطح شهرداری ناحیه و  دهکرشهرداری الکترونیک تعریف و مطرح 

شهرداری الکترونیک در سطح  ةمینها در ز . سایر پژوهشاستهای شهرداری الکترونیک در این سطح  انتخاب شاخص

معیارهای شهرداری الکترونیک برای سنجش در سطح ناحیه درنظر گرفته شده  ،شهرداری منطقه بوده است. در حقیقت

دوم اینکه  ةیید از فیلترهای متنوعی عبور داده شده است. نکتأاست که نهایتاً برای رسیدن به این هدف معیارهای مورد ت

 ةاند و کمتر به رابط دهکرهای شهری بررسی  موضوع شهرداری الکترونیک را بدون درنظرداشتن طرحر پژوهشگران بیشت

های شهری با شهرداری الکترونیک توجه شده است. در این پژوهش، براساس یک دیدگاه خرد و جامع، ارزیابی  بین طرح

اندازی پرتال نظام اطالعات  های اخیر راه الدر س محوری مبتنی بر معیارهای شهرداری الکترونیک انجام شد. ناحیه طرح

گذاری اخبار و رویدادهای مهم  اشتراک اطالعات مکانی و به ةهای مهم شهرداری در زمین معرفی پروژه برایمحور  مکان

های  رویکرد شهر الکترونیک سبب شده نقشه ،داخلی و خارجی مرتبط با اطالعات مکانی بسیار حائز اهمیت است. امروزه

 ةنقش ةتهی ،طور مثال د. بهشوگیری مدیران محسوب  ریزی و تصمیم ترین منبع برنامه عنوان مهم دقیق شهری به

های الکترونیکی شهرداری تهران که  طور سامانه های تخصصی شهری است. همین شهر تهران از جمله پروژه کالن

که در کنند  صورت گسترده استفاده می از اطالعات جغرافیایی و مکانی به ،دهند ه میئات اراخدم E-Serviceصورت  به

 عنوان یک شاخص اصلی درنظر گرفته شده است. و اطالعات مکانی به GIS مدل مفهومی این مقاله

روشتحقیق
 شهرداریهای  با شاخص محوری ناحیه  برای ارزیابی طرح کارگیری مدل تحلیل مسیر بهاین مقاله از هدف  اینکه به توجه با

های بااهمیت از روش  در بخش تجزیه و تحلیل ابتدا برای شناسایی شاخصاست.  کاربردی هدف نظر از ،است الکترونیک

های ردشده مشخص  های مورد قبول و شاخص با روش دلفی فازی شاخص ،دلفی فازی و نظر خبرگان استفاده شد. درواقع

. شدهای پژوهش از نظر اهمیت و تأثیر تحلیل  ییدی و معادالت ساختاری شاخصأاز تحلیل عاملی ت با استفاده ،د. سپسش

و محققان  ،(0310) 0و رامون گیل گارسیا 1ردریگو سندوال آلمازان ،شده از سوی اندیشمندان در این مقاله از مدل تلفیقی ارائه

بخش چهار های اصلی به  با تصحیح محقق استفاده شده است. در این مدل شاخص ،(0311چانیاگورن و کانگوانارونگ کان )

 اصلی انتخاب شده است. ةشاخص فرعی به تفکیک هر دست 18اصلی تقسیم و 

 پیمایشی -توصیفی تحقیقات زمرة در شد، آماری( گردآوری ةجامعدو نامه ) پرسش طریق از ها داده چون پژوهش این در

شاخص اصلی زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات، چهار  های اولیه در اول شاخص ةنام شبرای تنظیم پرس است.

نامه  این پرسش ؛و منابع انسانی تنظیم شد ،افزار های اطالعاتی و نرم افزار فناوری اطالعات و ارتباطات، سیستم سخت

 ةجامع .برای نظرخواهی در اختیار متخصصان و خبرگان سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران قرار گرفت

مدیر عامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات  :نفر است که شامل کل مدیران سازمان است هشتآماری اول 

                                                                                                                                                                   
1. Sandoval Almazan 

2. Ramon Gil Garsiya  
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افزار، معاون مخابرات و الکترونیک، معاون شبکه و امنیت، معاون آموزش،  شهرداری و معاون اطالعات مکانی، معاون نرم

کار در  ةسال سابق 14تا  4آماری اول هستند که بین  ةجامع وپرتال جز ةشبک، رئیس تشکیالت و ها سیستم ةس دایرئیر

گرفت انجام  ادبیات موجود ةبا پشتوان نخستغربالگری پژوهشگر کارگیری تکنیک دلفی فازی  به ،. درواقعندفاوا دار ةحوز

های سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات  نامه در اختیار معاون به شکل پرسشو  شدانجام ها  شاخصغربال ابتدایی  و

تکنیک دلفی  نوعاز  ،های این پژوهش انجام شد. درواقع تحلیل شاخصها  با توجه به پاسخ. شهرداری تهران قرار گرفت

های ردشده  های مورد قبول و شاخص با روش دلفی فازی شاخصاستفاده شد که درنهایت « ها غربال شاخص»برای 

معیار  ششهای اصلی مدل مفهومی این پژوهش به  با استفاده از تکنیک دلفی فازی شاخص ،مشخص گردید. درنهایت

و معیار  ،ادی، معیار منابع انسانیافزار، معیار فرهنگی و اجتماعی، معیار اقتص افزار، معیار نرم سخت معیارتقسیم شد: اصلی 

 6و  14آماری دوم این پژوهش کارمندان شاغل در واحدهای تخصصی نواحی مناطق  ةجغرافیایی و مکانی. جامع

به  ـ استیک معیار از مدل ارزیابی مورد نظر  ةنامه دربرگیرند هر پرسش ـ تخصصی ةنام برای تکمیل پرسش .باشند می

د. حجم کرنامه را تکمیل  های مختلف هر یک از نواحی مراجعه شد و کارمند هر واحد پرسش کارمندان شاغل در اداره

نفر  033آماری  ةبا جامعدرصد 4خطا  ةو حاشی درصد14آماری براساس جدول کرجس و مورگان با سطح اطمینان  ةنمون

شده و تحلیل و آنالیزها، از  حیطرا ةنام گیری پایایی پرسش اندازهبرای نفر در سطح نواحی محاسبه شد.  008معادل 

SPLSو  Spssافزار  نرم
 معیار ،R2 معیار برازش مدل از براید. شها ترسیم  نقشهGIS  افزار کارگیری نرم استفاده شد و با به 1

Q2،  0روش
Gof )محوری به چه میزان بر  شدن اینکه طرح ناحیه برای معلوم و و روایی همگرا، )روش نیکویی برازش

 منتخب تأثیر گذاشته است از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شد.معیارهای 

موردمطالعهۀمحدود
شهرداری تهران  6 ةمنطق(. 1 ةشهرداری تهران است )نقش 14و  6 ةدو منطق ةاین منطقه دربرگیرند ةمورد مطالع ةمحدود

که در مرکز شهر تهران واقع شده است. این منطقه به لحاظ موقعیت  استیکی از معدود مناطق نسبتاً قدیمی شهر تهران 

از جنوب به  ،0 ةاز شرق به منطق ،0 ةشهر تهران قرار دارد که از سمت شمال به منطق مرکزی کالن ةجغرافیایی در حوز

توان به  می 6 ةهای کالبدی منطق ترین ویژگی شود. از عمده محدود می 0 ةو از غرب به منطق 10و  ،11 ،13مناطق 

خدماتی با  -های اداری ترین کاربری موقعیت قرارگیری آن در مرکز شهر تهران از یک طرف و از طرف دیگر استقرار مهم

بزرگراه  سهو غرب با  ،شمال ،د. این منطقه از سمت شرقکرو ملی در آن اشاره  ،ای منطقه ،مقیاس عملکردی شهری

غربی یعنی خیابان انقالب  - ترین محور شرقی از سمت جنوب به بزرگ و چمران و ،همت ،اصلی تهران یعنی مدرس

درصد مساحت شهران را 0/0هکتار معادل  0100با وسعت  6(. منطقة 1081 ،گردد )مهندسین مشاور هفت شهر می

(.1014 ،محله تفکیک و مرزبندی شده است )مهندسین مشاور نقش جهان پارس 18ناحیه و  6دهد و به  پوشش می
 

 

متری آهنگ، خیابان خاوران و شوش شرقی و از  04شهرداری تهران از شمال به پادگان قصر فیروزه،  14منطقة 

های  سیمان و از شرق به کوه ةو کارخان ،بی شهربانو آباد، کوه بی فدائیان اسالم و از جنوب به خیابان دولتغرب به خیابان 

از  ،منطقه نیز در حریم شهر واقع است. درواقع ةد. بخشی از محدودشو شرقی تهران و حد شرقی اراضی افسریه منتهی می

براساس  قانونی شهر تهران و دو ناحیه در حریم استحفاظی شهر قرار دارد. ةموجود، شش ناحیه در محدود ةهشت ناحی

                                                                                                                                                                   

1. SPLS1 دهد به جای نوشتن فرامین بلند و پیچیده از  های معادالت ساختاری است که به کاربر این اجازه را می افزاری کاربردی برای طراحی مدل نرم

 سازی مسیر با متغیرهای مکنون پنهان و آشکار )مدل عمومی معادالت ساختاری( طراحی شده است. افزار برای مدل  . این نرمکندنشانگرهای گرافیکی استفاده 

2. Chi-Square Goodness of Fit Test1 
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ریم استحفاظی مساحت ح شود. هکتار می 6/0400، مساحت منطقه بالغ بر 0قصر فیروزه  ةبا احتساب محدود ،این تغییرات

درصد مساحت کل حریم 6/10که  استهکتار  16433مدیریت شهرداری این منطقه بالغ بر   ةشهر تهران در حوز

شهر تهران و  ةآن در داخل محدود ةناحی 6ناحیه است که  8تعداد نواحی این منطقه بالغ بر  .استحفاظی شهر تهران است

در داخل شهر تهران  14های منطقة  تعداد محله حریم شهر تهران قرار دارد.دشت( در داخل  )خاور و قیام دیگر ةناحی 0

پنج  ةمحله، ناحی 0چهار  ةمحله، ناحی 0سه  ةمحله، ناحی 0دو  ة، ناحیمحله 6یک  ةهای ناحی محله است. تعداد محله 11

 محله است.  0شش  ةناحیو محله،  0




 شهرداریتهران92و6منطقةۀمحدود.9ةنقش

9313،منبع:شهرداریتهران

6امکاناتفناوریاطالعاتوارتباطاتدرشهردارینواحیمنطقة

و منابع  ،افزاری افزاری، سخت محوری نسبت به تجهیز امکانات نرم نواحی شهرداری تهران پس از اجرای طرح ناحیه

های نواحی به امکانات و  اده شد تا کل ادارههایی به شهرداری نواحی اختصاص د بودجه دند. در این راستاکرانسانی اقدام 

 ،رایانهافزاری ) دن امکانات بعد سختکر عالوه بر فراهم .ندشوابزارهای نوین فناوری اطالعات و ارتباطات تجهیز 

افزارهای  نصب نرم .افزاری نیز فراهم شد عد نرم( امکانات ب0ُ )جدول ...( برای نواحی و 1رکایجاد  ،کشی شبکه کابل

دسترسی به  ،0دسترسی کل کارمندان به پرتال شهرداری تهران ،ن شاغل در نواحیامتخصص رایانةبر روی  0مهندسی

اکنون در  ی از دیگر امکانات فناوری اطالعات است. همتیامن یافزارها نرمکارگیری  بهو  ،اینترنت برای برخی کاربران

که اکنون  نحوی به ؛شود صورت الکترونیکی ارائه می خدمات به درصد03 نیانگیم طور ، به6شهرداری نواحی منطقة 

طور آنالین دریافت کنند و از مراجعه به شهرداری نواحی خودداری   هشهروندان قادرند بسیاری از خدمات را در منزل ب

 کنند.

                                                                                                                                                                   

 تجهیزات شبکه .1

2. AutoCAD,GIS 

3. www.tehran.iri 



 9311پاییز،3ۀ،شمار25ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش131

6امکاناتفناوریاطالعاتوارتباطاتدرشهردارینواحیمنطقة.5جدول

ناحیه

نوعامکانات
 6ةناحی 2ةناحی 9ةناحی 3ةناحی 5ةناحی9ةناحی

 06 00 03 00 00 06 رایانه

 4 0 6 4 6 0 چاپگر

 0 0 0 0 0 0 اسکنر

 1 1 1 1 1 1 رک )تجهیزات شبکه(

VOIP1 06 00 00 03 00 06 

 0 0 1 1 0 1 فکس

 8 6 4 1 8 0 دسترسی به اینترنت

 06 00 03 00 00 06 پرتال شهرداری تهران اتصال به شبکه جهت دسترسی به

9317هایتحقیق،منبع:یافته

 


 دربرخورداریازامکاناتفناوریاطالعات6نواحیشهرداریمنطقةةمقایس.5ةنقش

9317هایتحقیق،منبع:یافته

92امکاناتفناوریاطالعاتوارتباطاتدرشهردارینواحیمنطقة

نسبت به  6درمورد امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات مشخص شد که منطقة  6نواحی منطقة با بررسی وضعیت 

بیشتری دارد؛ به همین ن احجم کاری و مراجع ،عنوان قلب تهران به ،6در وضعیت مطلوبی است. منطقة  14نواحی منطقة 

های نوین اطالعات  ت و ابزارهای فناوریتر شهروندان از امکانا تر و سریع برای دسترسی راحتنواحی این منطقه  ،علت

                                                                                                                                                                   
 کند. هایی که از طریق شبکه کار می تلفن .1
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صورت  خدمات بهدرصد 63 طور میانگین به ،14اکنون در شهرداری نواحی منطقة  ست. همامجهزتری برخوردار 

 ةطور آنالین و بدون مراجع هکه اکنون شهروندان قادرند بسیاری از خدمات را در منزل ب نحوی به ؛شود الکترونیکی ارائه می

 .کنندحضوری دریافت 

92امکاناتفناوریاطالعاتوارتباطاتدرشهردارینواحیمنطقة.3جدول

ناحیه

نوعامکانات
3ةناحی 7ةناحی 6ةناحی 2ةناحی 9ةناحی 3ةناحی 5ةناحی9ةناحی

 08 03 00 01 00 03 01 00 رایانه

 0 0 4 0 6 0 6 4 چاپگر

 1 1 0 0 0 0 0 0 اسکنر

 1 1 1 1 1 1 1 1 )تجهیزات شبکه(رک 

VOIP 00 01 03 00 01 00 03 08 

 1 1 1 1 0 1 1 0 فکس

 4 0 8 6 0 4 0 6 دسترسی به اینترنت

اتصال به شبکه جهت دسترسی به 

 پرتال شهرداری تهران
00 01 03 00 01 00 03 08 
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 دربرخورداریازامکاناتفناوریاطالعات92نواحیشهرداریمنطقةةمقایس.3ةنقش

9317هایتحقیق،منبع:یافته
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هایتحقیقیافته
های پژوهش از نظر اهمیت  شاخص، ییدی و معادالت ساختاریأدر این مقاله با استفاده از تحلیل مسیر و تحلیل عاملی ت

 و روایی همگرا ،روایی واگرا ،Gof معیار ،Q2 معیار برازش مدل از و برایائه شد و مدل مفهومی ار شدو تأثیر تحلیل 

 طور خالصه آورده شد. ها به نتایج آموزن ،شد. با توجه به خیل زیاد تعداد محاسبات استفاده

(AVEرواییهمگرا)

االت ؤهمبستگی هر سازه با س گیری روایی همگرا است که به بررسی میزان های اندازه معیار دوم از بررسی برازش مدل

 ،یفرهنگو  یافزار، اجتماع افزار، نرمسختدهد در متغیرهای  طورکه نتایج نشان می . همان1پردازد ها( خود می )شاخص

بیشتر است که نشان از  4/3 مقدار این شاخص از کیالکترون یو شهردار یو مکان ییایجغراف ،یمنابع انسان ،یاقتصاد

 برازش خوب مدل دارد.

شدهمقادیرمیانگینواریانساستخراج.9جدول

(AVEشده)میانگینواریانساستخراجمتغیر

 38081 افزار و فناوری اطالعات و ارتباطات سخت

 38000 افزار و سیستم اطالعاتی نرم

 38808 فرهنگیو  اجتماعی

 38013 اقتصادی

 38813 منابع انسانی

 38083 جغرافیایی و مکانی

 38600 شهرداری الکترونیک

9317هایتحقیق،منبع:یافته

رواییواگرا

همان ماتریس فورنل الرکر است با این  4جدول  0گیری است. های اندازه روایی واگرا سومین معیار بررسی برازش مدل

دیگر اینکه تنها متغیرهای  ةشود و نکت متغیرها وارد می ةشد تفاوت که در قطر اصلی مقدار جذر میانگین واریانس استخراج

 ةشد شوند. مطابق با ماتریس زیر، مقدار جذر میانگین واریانس استخراج اول در ماتریس فورنل الرکر وارد می ةپنهان مرتب

سب و برازش خوب ها بیشتر است که این امر روایی واگرای منا اول از مقدار همبستگی میان آن ةمتغیرهای مرتب همة

دهد. در روایی واگرای متغیرهای پژوهش ضریب همبستگی متغیر مکنون اجتماعی و  گیری را نشان می های اندازه مدل

دهد مدل از  هاست و این نشان می فرهنگی با خود این شاخص بیشتر از ضریب همبستگی این شاخص با سایر شاخص

 برازش خوبی برخوردار است.

                                                                                                                                                                   
به باال را برای میانگین  0/3 ( مقدار1116رود. مگنز و همکاران ) کار می برای این منظور به SPLSافزار  شده توسط نرم معیار میانگین واریانس استخراج .1

 اند. به باال معرفی کرده 4/3شده را  ( مقدار مناسب برای میانگین واریانس استخراج1181)اند و فورنل و الرکر  شده کافی دانسته واریانس استخراج

های  ها با سازه های یک سازه با آن سازه در مقابل همبستگی آن شاخص میزان همبستگی بین شاخص ةدهد: الف( مقایس که دو موضوع را پوشش می .0

 ها. هایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازه صمیزان همبستگی یک سازه با شاخ ةدیگر؛ ب( مقایس
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ماتریسسنجشرواییبهروشفورنلوالکر.2جدول

متغیر
اجتماعیو

فرهنگی
اقتصادی

جغرافیاییو

مکانی

افزاروسخت

فناوریاطالعاتو

ارتباطات

شهرداری

الکترونیک

منابع

انسانی
افزارنرم

       38101 فرهنگیاجتماعی و 

      38881 38000 اقتصادی

     38880 38661 38644 جغرافیایی و مکانی

    38880 38033 38613 38614 افزار سخت

   38801 38881 38800 38083 38844 شهرداری الکترونیک

  38133 38008 38608 38603 38610 38600 منابع انسانی

 38860 38141 38804 38838 38640 38618 38006 افزار و سیستم اطالعاتی نرم

9317هایتحقیق،منبع:یافته

Q2معیار

، 30/3 زا سه مقدار درون ةو در صورتی که مقدار درمورد یک ساز کند  بینی مدل را مشخص می این معیار قدرت پیش

زای  های برون و قوی سازه یا سازه ،بینی ضعیف، متوسط به ترتیب نشان از قدرت پیش کند،را کسب  04/3 و، 14/3

Qمقدار  ،آمده است 8طورکه در جدول  (. همان0331مربوط به آن را دارد )هنسلر و همکاران، 
 مربوط به متغیر اجتماعی 2

جغرافیایی و مکانی نیز  بینی قوی( و متغیر اقتصادی و )قدرت پیش 04/3 و شهرداری الکترونیک بیشتر ازو فرهنگی 

 د.حاکی از برازش مناسب مدل ساختاری دار Q2بینی متوسط( بوده که در کل مقادیر  )قدرت پیش 14/3 از بیشتر

زایپژوهشیبرایمتغیرهایدرونQ2مقادیرةمحاسب.6جدول

 Q2مقدار زامتغیردرون

 38060 اجتماعی و فرهنگی

 38004 اقتصادی

 38030 جغرافیایی و مکانی

 38480 شهرداری الکترونیک

9317هایتحقیق،منبع:یافته

GoFروش

 GoFکند، روش  گیری و ساختاری را کنترل می که هر دو بخش مدل اندازه ،برای بررسی برازش مدل کلی تحقیق

 استفاده شد:

    √                 

 1.حاصل شد که نشان از برازش کلی قوی مدل دارد GoFبرای  411/3 محاسبات عدد جرایبا ا

                                                                                                                                                                   

ها  و مقادیر میانگین آن دریاول و دوم مدنظر قرار گ ةزای مدل اعم از مرتب متغیرهای پنهان درون همةمربوط به  R2نیز باید مقادیر  ̅̅̅̅   ةبرای محاسب .1

 .440/3( عبارت است از:   میانگین این مقادیر ) ،آورده شده است. بنابراین 03متغیرها در جدول  R2د. مقادیر شومحاسبه 

 در اینجا برابر است با: GoFدر نتیجه مقدار معیار 

    √                 √                  

نشان از برازش کلی قوی  GoFبرای  411/3 شدن ، حاصلGoFو قوی برای  ،عنوان مقادیر ضعیف، متوسط به 06/3، و 04/3، 31/3 با توجه به سه مقدار

 مدل دارد.
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 ،اقتصادی ،جغرافیایی و مکانی های شود که تأثیر شاخص مشخص می ،طور با استفاده از ضریب معناداری همین

 دار است. بر شهرداری الکترونیک معنی افزار افزار و نرم سخت ،منابع انسانی ،اجتماعی و فرهنگی

هایپژوهشانتخابوتحلیلشاخص

های  رود. پس از آنکه شاخص میشمار  ها به ها و تحلیل آن ثر در شناسایی شاخصؤهای م روش دلفی فازی یکی از روش

ها آمده است و  هایی که در سایر پژوهش بندی با استفاده از طبقه ،مبانی نظری پژوهش شناسایی شد ةپژوهش با مطالع

و سیستم اطالعاتی، اجتماعی و  ،افزار افزار و فناوری اطالعات، نرم شاخص برای ابعاد سخت 10شده  های انجام مصاحبه

های مورد قبول و  و جغرافیایی و مکانی استخراج شد که با روش دلفی فازی شاخص ،منابع انسانی فرهنگی، اقتصادی،

 شود:      های ردشده مشخص می شاخص

هایپژوهشباروشدلفیفازیتجزیهوتحلیلشاخص.7جدول

رتبهتصمیمامتیازشاخصبعدردیف

1 

 افزار و فناوری اطالعات سخت

 1 قبول 084 افزار سخت

 8 قبول 086 شبکه )ارتباطی( 0

 16 رد 688 افزار مستندسازی کار با سخت 0

 10 قبول 080 افزار پشتیبانی و امنیت سخت 0

4 

 افزار و سیستم اطالعاتی نرم

 10 قبول 080 افزار ویژگی کارکردی نرم

 13 قبول 084 میزان پوشش اطالعات 6

 10 رد 684 افزار تعداد و کیفیت نرم 0

 10 قبول 081 خدمات الکترونیکی ةادار 8

 4 قبول 088 امنیت 1

13 
 و فرهنگی اجتماعی  

 0 قبول 086 توسعة اجتماعی و فرهنگی

 14 قبول 081 دسترسی و تعامل 11

10 

 اقتصادی

 0 قبول 088 درآمد پایدار

 0 قبول 081 گذاری سرمایه 10

 11 قبول 084 اشتغال 10

14 
 منابع انسانی

 0 قبول 881 مدیریت عملکرد و آموزش

 1 قبول 880 مهارت و توانایی 16

 6 قبول GIS 080 جغرافیایی و مکانی 10
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ها پس  شده برای انتخاب شاخص ند. میانگین تعیینشدشاخص تحلیل  10 ،شود مشاهده می 0طورکه در جدول  همان

شوند و  امتیاز گرفتند مورد قبول واقع می 0هایی که باالتر از  شاخص ،بدین صورت .آمددست  هب 0از تجزیه و تحلیل 

هایی که شناسایی شدند و با  شاخصکه الزم است ذکر این نکته شوند.  کمتر شد رد می 0ها از  هایی که امتیاز آن شاخص

محوری ایجاد  ینکه تبلور عینی طرح ناحیهبا توجه به ا اند. د مربوط به شهرداری الکترونیکشدنیید أروش دلفی فازی ت

 .شدندها در سطح نواحی تجزیه و تحلیل  این شاخص ،شهرداری ناحیه با ساختار جدید است
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9مسیرتحلیل

 ریمس لیتحل. است یهاى ساختار در مدل رىیچندمتغ ونیاستاندارد رگرس یبتا بیکاربرد ضرا یروش آمار ریمس لیتحل

 latent) و در این پژوهش هفت متغیر مکنون ستجراقابل ا( observed variable) شده مشاهده یرهایمتغ یصرفًا بر رو

variable) و شهرداری  ،افزار، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و مکانی افزار، نرم مدیریت منابع انسانی، سخت ـ

 کیگرفت و در قالب  نیانگیشده را م مشاهده یرهایمتغ compute دستور قیتوان از طر می .ندشدتحلیل  ـ الکترونیک

 تا تحلیل بر روی متغیرهای مکنون انجام شود. ردک انیشده ب مشاهده ریمتغ

توجه به ادبیات  با ،استفاده شد. به همین منظور SPLS افزار تحلیل مسیر و معادالت ساختاری از نرمجرای برای ا

محوری در شهرداری الکترونیک تدوین شده  مدیریت ناحیه سنجش نقش برایمدل مفهومی  ،پژوهش و نظر خبرگان

د و با استفاده از شویید أفرض درنظر گرفته شده است که باید ت عنوان یک الگوی پیش شده به است. مدل مفهومی ارائه

یک  ةائو پس از آن به تحلیل پایایی و اعتبار مدل در ار شود  معادالت ساختاری ابتدا برازش و نیکویی مدل سنجش می

شاخص  6 شود. در این مدل محوری با معیارهای شهرداری الکترونیک پرداخته می الگو جهت تحلیل سنجش ناحیه

و سیستم اطالعاتی و جغرافیایی و  ،افزار افزار و اطالعات، اقتصادی، نرم مدیریت منابع انسانی، اجتماعی و فرهنگی، سخت

محوری مبتنی بر  اند که درمجموع به سنجش مدیریت ناحیه گرفته شدهعنوان متغیرهای مکنون درنظر  ( بهGISمکانی )

صورت مستقیم بر  همتغیر ب 6این  همةپردازند. رویکرد مدل از این قرار است که  معیارهای شهرداری الکترونیک می

توانند بر سایر  که دارند می ای ها با توجه به وسعت و گستردگی محوری تأثیرگذارند، اما برخی از شاخص مدیریت ناحیه

محوری  متغیرها نیز اثرگذار باشند و عالوه بر تأثیر مستقیم، تأثیر غیرمستقیم نیز بر مفهوم اصلی مدل )مدیریت ناحیه

ررنگ ترسیم شده و تأثیر غیرمستقیم مبتنی بر معیارهای شهرداری الکترونیک( دارند. تأثیر مستقیم با خطوط مستقیم و پُ

 رنگ ترسیم شده است. چین و کم با خطوط خط

 
متغیرهایپژوهش)نگارنده(ةسنجشرابطبرای مدلمفهومیتحلیلمسیر.9شکل

                                                                                                                                                                   
 .رهاستیاى از متغ مجموعه نی( بتهیکوار ای جانبه کی یکنش آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى )هم دست به (path analysis) ریمس لیتحلاز هدف . 1

 قیتحق ةنیشیو نظر و پ یبراساس مفروضات همبستگ تیعل نیبلکه ا ،ستیمدل ن یرهایمتغ نیدر ب یوجود روابط علّ یلزوماً به معنا یمدل علّ کیساختن 

 ریمتغ کیشود.  محاسبه مى ونیرگرس ةاستانداردشد بیبراساس ضر ریمس بیضرا معنادارتر است. ایتر  مهم ریکند کدام مس مى انیب ریمس لیتحل .استوار است

 ریهر متغ ستا یکاف ریمس یضرایب اصل یآوردن برآوردها دست هب یبرا شود. مى میآن ترس ونىیشود و مدل رگرس فرض مى رهایمتغ گریصورت تابعى از د به

شده ضرایب  مشخص یرهایاز مس کیهر  یبرآوردها یبرا ،گرید انیتحت تأثیر آن است بازگشت داده شود. به ب ماًیکه مستق ییرهایزا( به متغ وابسته )درون

که ساختار روابط مفروض در  ییها معادله یعنی یساختار یها معادله یبرقرار قیضرایب از طر نیا. شود ی( محاسبه مریضرایب مس ای) ونیرگرس ةاستانداردشد

 .دیآ یدست م به کند یمدل را مشخص م کی
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شهرداریتهران6محوریبرابعادپژوهشدرنواحیمنطقةتأثیراجرایمدیریتناحیه

 6محوری بر روی ابعاد منتخب پژوهش در بین نواحی منطقة  تأثیر اجرای طرح مدیریت ناحیه ،با استفاده از روش فریدمن

شهرداری  6صورت کلی در سطح منطقة  محوری به در این بخش تأثیر اجرای طرح مدیریت ناحیهشهرداری تهران بررسی شد. 

( در تأثیر 333/3sigداری ) تفاوت معنی 130/03اسکوئر  با مقدار کای ،شود مشاهده می 8 طور که در جدول . همانشدتهران بررسی 

 گستون میانگین رن ،تهران وجود دارد. همچنین 6محوری بر روی ابعاد منتخب پژوهش در منطقه  اجرای طرح مدیریت ناحیه

افزار و فناوری اطالعات و  شهرداری تهران بر روی ابعاد سخت 6 ةمحوری در منطق دهد اجرای طرح مدیریت ناحیه جدول نشان می

 فرهنگی کمترین تأثیر را داشته است. و  و بر روی ابعاد اجتماعی تأثیریشترین بارتباطات 

6ةمحوریبررویابعادمنتخبپژوهشدرمنطقناحیه مدیریت طرح همیتوتأثیراجرایاآزمونفریدمنبرایةنتیج.3جدول

 شهرداریتهران

کایاسکوئرتعدادرتبهمیانگینابعاد
ةدرج

آزادی

سطح

دارییمعن

 1 0811 افزار و فناوری اطالعات و ارتباطات سخت

14 038130 4 331/3 

 0 0804 افزار و سیستم اطالعات نرم

 6 0801 فرهنگیو  اجتماعی

 4 0884 اقتصادی

 0 0840 منابع انسانی

 4 0804 جغرافیایی و مکانی
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محوری بر روی ابعاد منتخب پژوهش در بین نواحی  شود تأثیر اجرای طرح مدیریت ناحیه میمشاهده  1در نمودار 

افزار و سیستم  یک بر ابعاد نرم ةمحوری در ناحی شهرداری تهران متفاوت بوده است. اجرای طرح مدیریت ناحیه 6منطقة 

افزار و فناوری  دو بر ابعاد سخت ة، در ناحیو بر ابعاد اقتصادی کمترین تأثیر تأثیریشترین باطالعاتی و منابع انسانی 

افزار و  سه بر ابعاد سخت ةو بر ابعاد اقتصادی کمترین تأثیر، در ناحی تأثیریشترین بافزار و سیستم اطالعاتی  اطالعات و نرم

بر ابعاد  چهار، ةو بر  ابعاد اقتصادی کمترین تأثیر، در ناحی تأثیریشترین بفناوری اطالعات و جغرافیایی و مکانی 

پنج بر  ةو بر ابعاد اقتصادی کمترین تأثیر، در ناحی تأثیریشترین بفرهنگی و  افزار و فناوری اطالعات و اجتماعی سخت

و بر ابعاد جغرافیایی و مکانی کمترین  تأثیریشترین بافزار و سیستم اطالعات  افزار و فناوری اطالعات و نرم ابعاد سخت

و بر ابعاد جغرافیایی و مکانی کمترین  تأثیریشترین بفرهنگی و  اد منابع انسانی و اجتماعیشش بر ابع ةتأثیر و در ناحی

افزار  ر نواحی بر روی سختبیشتمحوری در  اجرای طرح مدیریت ناحیه ،شود طورکه مالحظه می تأثیر را داشته است. همان

 ،ابعاد اقتصادی کمترین تأثیر را داشته است. بنابراینافزار و سیستم اطالعات بیشترین تأثیر و بر  و فناوری اطالعات و نرم

افزار و فناوری اطالعات و  محوری بیشترین تمرکز خود را در بخش سخت توان گفت اجرای طرح مدیریت ناحیه می

 افزار و سیستم اطالعات قرار داده است و به سایر ابعاد کمتر توجه شده است.  ارتباطات و نرم
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 محوریبرابعادمنتخبپژوهشناحیه مدیریت طرح همیتوتأثیراجرایاشهرداریتهراندر6نواحیمنطقةةمقایس.9نمودار
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شهرداریتهران92محوریبرابعادپژوهشدرنواحیمنطقةتأثیراجرایمدیریتناحیه

ه شدشهرداری تهران بررسی  14صورت کلی در سطح منطقة  محوری به یهدر این بخش تأثیر اجرای طرح مدیریت ناح

( در تأثیر 333/3sigداری ) تفاوت معنی 483/11اسکوئر  با مقدار کای ،شود مشاهده می 1 طورکه در جدول است. همان

ستون میانگین  ،تهران وجود دارد. همچنین 14محوری بر ابعاد منتخب پژوهش در منطقة  اجرای طرح مدیریت ناحیه

شهرداری تهران بر ابعاد منابع انسانی  14محوری در منطقة  دهد اجرای طرح مدیریت ناحیه جدول نشان می گرن

 کمترین تأثیر را داشته است.  و فرهنگی و بر ابعاد اجتماعی تأثیریشترین ب

92برابعادمنتخبپژوهشدرمنطقةمحوریناحیه مدیریت طرح همیتوتأثیراجرایاآزمونفریدمنبرایةنتیج.1جدول

 شهرداریتهران

تعدادرتبهمیانگینابعاد
کای

اسکوئر
آزادیةدرج

سطح

دارییمعن

 0 0806 افزار و فناوری اطالعات و ارتباطات سخت

14 118483 4 331/3 

 0 0840 افزار و سیستم اطالعات نرم

 6 0818 و فرهنگی اجتماعی

 4 0800 اقتصادی

 1 0886 منابع انسانی

 0 0840 جغرافیایی و مکانی
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 .(0 )نمودار نیز متفاوت است 14محوری بر ابعاد منتخب پژوهش در نواحی منطقة  تأثیر اجرای طرح مدیریت ناحیه

 تأثیریشترین بافزار و سیستم اطالعات  محوری بر ابعاد اقتصادی و نرم یک اجرای طرح مدیریت ناحیه ةکه در ناحی طوری هب

افزار و فناوری اطالعات و ارتباطات و منابع  دو بر ابعاد سخت ةدر ناحیو  .و بر ابعاد جغرافیایی و مکانی کمترین تأثیر

افزار و فناوری اطالعات و  ابعاد سختسه، بر  ةکمترین تأثیر، در ناحی و فرهنگی و بر ابعاد اجتماعی تأثیریشترین بانسانی 

چهار بر  ةو بر ابعاد اقتصادی کمترین تأثیر، در ناحی تأثیریشترین بافزار و سیستم اطالعاتی  و نرم ،ارتباطات، منابع انسانی

پنج  ةکمترین تأثیر، در ناحی و فرهنگی و بر ابعاد اجتماعی تأثیریشترین بابعاد جغرافیایی و مکانی و منابع انسانی 

 ةکمترین تأثیر، در ناحی و فرهنگی و بر ابعاد اجتماعی تأثیریشترین بشهرداری بر ابعاد منابع انسانی و جغرافیایی و مکانی 

و بر ابعاد اقتصادی کمترین تأثیر،  تأثیریشترین بارتباطات  افزار و فناوری اطالعات و شش بر ابعاد منابع انسانی و سخت

0
1
2
3
4
5

سخت افزار و فناوری  
اطالعات و  
 ارتباطالت

نرم افزار و سیستم 
 اطالعات

 جغرافیایی و مکانی منابع انسانی اقتصادی اجتماعی-فرهنگی 

 6ناحیه  4ناحیه  0ناحیه  0ناحیه  0ناحیه  1ناحیه 

 رتبه نواحی
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کمترین  و فرهنگی و بر ابعاد اجتماعی تأثیریشترین بافزار و فناوری اطالعات و ارتباطات  هفت بر ابعاد سخت ةدر ناحی

 و فرهنگی و بر ابعاد اجتماعی تأثیریشترین بافزار و سیستم اطالعات و منابع انسانی  هشت بر ابعاد و نرم ةو در ناحی ،تأثیر

اجرای طرح مدیریت  14وان نتیجه گرفت در نواحی منطقة ت می ،کمترین تأثیر را داشته است. با توجه به آنچه گفته شد

و سیستم اطالعات بیشترین  ،افزار، منابع انسانی افزار و فناوری اطالعات و نرم نواحی بر سخت بیشترمحوری در  ناحیه

محوری  اجرای طرح مدیریت ناحیه ،فرهنگی کمترین تأثیر را داشته است. به عبارت دیگر و تأثیر و بر ابعاد اجتماعی

و منابع انسانی  ،افزار و سیستم اطالعات افزار و فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم بیشترین تمرکز خود را در بخش سخت

 قرار داده است و به سایر ابعاد کمتر توجه شده است. 


 

 پژوهشمنتخبابعادبریمحورهیناح تیریمد طرح یاجراریتأثوتیهمتهراندرایشهردار92منطقةینواحةسیمقا.5نمودار
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پیشنهادهائةبندیواراجمع
و جغرافیایی  ،افزار افزار، نرم عد منابع انسانی، اجتماعی و فرهنگی، سختدهد بُ بررسی تحلیل روابط بین متغیرها نشان می

داری  و ارتباط مثبت و معنیاست  شهرداری الکترونیک تأثیرگذار محوری مبتنی بر معیارهای و مکانی بر مدیریت ناحیه

االت و متغیرهای مکنون وجود دارد که صحت مدل ؤبین سبسیار زیادی ارتباط معنادار  ،درحقیقت .ها برقرار است بین آن

 .کند یید میأترا 

 گام در شود  می الکترونیک، پیشنهادمحوری بر معیارهای شهرداری  اثرگذاری طرح ناحیه و پژوهش نتایج براساسـ 

 پیشنهادها نظام شدن شهرداری، های الکترونیکی شدن زمینه ها و رویکردهای طرح و فراهم یابی به سیاست دست برای اول

طور مستقیم با چالش و مشکالت نواحی  هکه ب ،د تا از پیشنهاد کارمندان شاغل در شهرداری نواحیشو اندازی راه و طراحی

 ،همچنین .طور الکترونیکی به شهروندان استفاده شود هب خدمات بهتر ةارائ و طرح کامل یاجرا یبرا ،و هستندر هروب

 دوم گام در شود می پیشنهاد ،د. درنهایتشو لیتشک رانیمد با کارمندان تعامل جهت پردازی دهیا مدیریت عنوان به یواحد

 یکارمند هر کنند، تحقق اهداف طرح نقش اصلی را ایفا می که در ،منابع انسانی شهرداری ناحیه ةزیانگ ختنیبرانگ یبرا

محیط کار مناسب،  کردن فراهم کنار در و کاری در پست سازمانی مناسب خود قرار گیرد ةسابق و تخصص به توجه با

 کارمندان میان در مشترکی ارزش و حس شود. چنین ایجاد کارمندان در میان گروهی تعلق و مسئولیت احساس

 بود. خواهد شهرداری الکترونیک اجرای کنندةسریعت

مدیران و کارشناسان نسبت به طرح   نگرش تغییر به دطور کامل و متعادل بای همعیارها بهمة برای اثرگذاری طرح در ـ 

 ها و اهداف طرح با توجه به یابی به سیاست کارمندان تالش برای دست ةاصلی هم ةد تا دغدغکرمحوری اقدام  ناحیه

ن را در امتخصص و مدیران ها نگرش این بهبود در سعی و ها نگرش این شناخت ،بنابراین .نیازهای کنونی شهروندان باشد

 مین امکانات رفاهی کارمندان، بهبود وضعیت حقوقأبا ت شود می پیشنهاد ،کند. بنابراین وشا میکپیشبرد اهداف 

 و ،عدالت رعایت ،)کاری های تالش میزان با دریافتی بودن حقوق متناسب زندگی، نیازهای با دریافتی حقوق بودن متناسب)
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 قدردانی و حمایت یابی،ارزش های شیوه اصالح کاری مناسب، امکانات و تجهیزات مینأتمیان کارمندان،  نشدن قائل تبعیض

 های آنان ها و قابلیت ییبه تواناکارمندان با توجه  به مسئولیت دادن و عقیده آزادی کارشناسان کوشا، وجود های فعالیت از

طرح اجرای ها برای  آن ةتا انگیز بهبود بخشید را آنان سازمانی نفس عزت و کرد مثبت را مدیران و کارشناسان نگرش

 محوری افزایش یابد.  ناحیه

یل هی تسبرا یروند به یابی دست شد یم در نواحی دنبال دیجد ساختار محوری و ایجاد شنهاد طرح ناحیهیپ با آنچهـ 

تر دریافت کنند؛ در این راستا خیلی از  تر و سریع تا قادر باشند خدمات را راحت بود شهرونداند یجد یازهاین به دهی خدمات

قبلی در دریافت خدمات  ةاندک شهروندان و عدم تجرب صورت الکترونیک ارائه شد؛ اما دانش هخدمات شهرداری ب

پیشنهاد بنابراین،  .ن از خدمات شهرداری ناحیه حاصل شوداضایتمندی مراجعصورت الکترونیک مانع آن شد که ربه

رجوع ایجاد شود تا آموزش الکترونیکی به شهروندان داده شود و حتی با نصب  تکریم ارباب بخششود واحدی در  می

برای دریافت شهروندان را ترغیب و تشویق نمایند که  ،رسان جهت دسترسی به اینترنت رایگان های خدمات کیوسک

 کنند.حضوری خودداری  ةخدمات از اینترنت استفاده کنند و از مراجع

ده است که همان تحقق مدیریت کرمحوری و پیامد اجرای آن نتایج مطلوبی در مدیریت شهری ایجاد  طرح ناحیهـ 

 های یمش ها و خط سیاست تعیین این قدرت داده شود با به شهرداران نواحی شود می مشارکتی و پایین به باال بود. پیشنهاد

 با کتبی و شفاهی طریق ارتباط طور از همین و شدن طرح ارائه دهند د راهکارهای مناسب برای موانع اجرایینعمومی بتوان

تا  اطالعات شود ةصورت الکترونیکی مبادل هبهتر خدمات ب ةمورد چگونگی ارائ در سازمان های مشی خط کارمندان درمورد

شهروندان جهت استفاده از اینترنت برای  ،شهرداری ناحیه های تمام اداره دیوار خط مشی ها و نصب آن برپس از تعیین 

 دریافت خدمات ترغیب شوند. 

نقش نواحی  کردن وظایف اجرایی بیشتر به نواحی و برجسته کردن محوری محول که هدف اصلی طرح ناحیه از آنجاـ 

 ةها برنام کافی به نواحی برای پیشبرد اهداف طرح در طی این سال ةشهرداری بود؛ اما عمالً برای اختصاص بودج ةدر بدن

و اکنون با  اند مدونی درنظر گرفته نشد و همچنان نواحی از نظر مالی وابسته بودند و بیشتر مواقع با کمبود بودجه مواجه

بخشیدن  کافی برای اجرای طرح و استقالل یمال منابع و بودجه نیتضم و ینیب شیپ ،رو هستند ههای مالی فراوانی روب چالش

 کارگیری به و تخصیص ها، برنامه مشی، خط درست به و واقعی دهی جهت به نواحی در این زمینه یکی از پیشنهادهاست.

انجام محوری  ناحیه طرح های ارزش و ،مقاصد استراتژیک، اهداف راستای در بایست معین می و مشخص مالی منابع دقیق

 گیرد. 
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