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مقدمه 
مشکالت افزایش شهرنشینی در شهرهای ایران ،بهویژه کالنشهر تهران ،پیامدهای نامطلوبی برجای گذاشته است.
کالنشهر تهران بهعلت داشتن جمعیت زیاد ( 8میلیون و  400هزار و  041نفر) با مشکالت عمدهای مواجه است (مرکز
آمار ایران .)1014 ،در این شهر هر روز بر تعداد معضالت شهری افزوده میشود که توسعة اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی،
و سیاسی آن با موانع الینحلی مواجه خواهد شد .برای حل معضالت مناطق کالنشهر تهران ،طی دهههای اخیر
طرحهای شهری مختلفی تهیه و اجرا شده است .بدیهی است انواع طرحهای شهری بر جنبههای مختلف زندگی افراد از
جمله درآمد ،اشتغال ،سطح رفاه ،مسکن ،سالمتی ،آموزش ،رابطههای اجتماعی ،آسایش ،محیط زیست ،امنیت شخصی ،و

آرامش تأثیر بسزایی دارد .بنابراین ،ارزیابی طرحهای شهری بر مبنای شاخصهای درست از الزامات اساسی است.
در این میان شهرداری سازمانی است که مسئول اجرا و رسیدگی به امور شهری است

( Faridi and Asadollah, 2011:

 )611و بهعنوان بارزترین نهاد مردمی وظایف گوناگونی در سطح شهر عهدهدار است .در راستای ارائة مطلوب انواع خدمات
به شهروندان و حل معضالت شهری ،شهرداری طرحهای شهری متنوعی اجرا میکند .شهرداری انواع طرحهای شهری را
در فضای شهر اجرا میکند تا رفاه ،امنیت ،آسایش ،و دلپذیری فضای شهر محقق شود .بنابراین ،اصالحکردن فرهنگ،
اجتماع ،و زیرساختارهای سیاسی و کسب آمادگی الکترونیک برای استقرار شهرداری الکترونیک مهمترین مأموریت
شهرداریهاست ( )Shahnavazi, 2012: 141که این مهمترین مأموریت نیز جزو دستور کار شهرداری تهران قرار دارد؛ یکی
از مهمترین طرحهای شهری برای تحقق شهرداری الکترونیک طرح مدیریت ناحیهمحوری است .هدف عمدة طرح مدیریت
ناحیهمحوری تحقق خدماترسانی سریع و آسان و دسترسی راحتتر شهروندان به خدمات شهرداری است.
هدف از این مقاله بهکارگیری مدل تحلیل مسیر برای ارزیابی طرح ناحیهمحوری با معیارهای شهرداری الکترونیک
است تا با ارائة مدل مناسب از طریق سنجش معیارهای منتخب بر شهرداری الکترونیک بتوان مدیریت طرح
ناحیهمحوری در نواحی شهری مناطق  6و  14شهرداری تهران را ارزیابی کرد و نهایتاً به ارائة بهترین راهکار با توجه به
وضعیت موجود و بهرهگیری از تصمیمات مدیریتی نوین و کارا نایل شد.
برای استفاده از مدل تحلیل مسیر برای ارزیابی طرح ناحیهمحوری با شاخصهای منتخب شهرداری الکترونیک،
مناطق  6و  14از میان مناطق 00گانة تهران انتخاب شدهاند .انتخاب این مناطق برای نمونة مورد مطالعه بر مبنای
عواملی است که به برخی از آنها اشاره میشود .منطقة  6شهرداری تهران بهطور قطع یکی از معدود مناطق مرکزی
شهر تهران است که هر روز فعالیت خیل عظیمی از شهروندان را در زمینة کارهای اداری و تجاری شاهد است .به
عبارتی ،شرایط خاصی نظیر مرکزیت مکانی منطقه در پهنة کالنشهر تهران از یک سو ،موقعیت گرهگاه ارتباطی و
ترافیکی آن ما بین مناطق شمالی ،جنوبی ،شرقی ،و غربی از سوی دیگر موجب استقرار فعالیتها و کاربریهای متعدد
اداری -خدماتی با مقیاس کالن شهری ،منطقهای ،ملی ،و حتی فراملی و نهایتاً مرکزیت کارکردی آن در شهر تهران
شده و آن را از نظر نوع ،مقیاس ،و شعاع عملکرد کاربریهای متعدد اداری -خدماتی و تنوع فضایی به مهمترین بخش
در هستة مرکزی شهر تهران (و به تعبیری پایتخت شهر تهران) تبدیل کرده است .همینطور این منطقه یکی از معدود
مناطقی است که در آن از ابزارهای فناوری اطالعات جدید و سامانههای آنالین برای خدماترسانی الکترونیک به
شهروندان استفاده میشود .همچنین ،این منطقه برای اجرای پروژههای تحقیقاتی و تهیة نقشههای متنوع شهری (تهیة
نقشة سهبُعدی توسط سازمان نقشهبرداری) بهعنوان منطقة پایلوت انتخاب میشود و تحقق شهرداری الکترونیک در این
منطقه عینیت بیشتری دارد .بنابراین ،منطقة  6نمونة مناسب برای این پژوهش است.
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در منطقة  14شهرداری تهران انواع پروژههای شهری تهیه و اجرا شده است .شهرداری این منطقه به اجرای انواع
برنامههای شهری از جمله طرح تفصیلی ،پروژة توسعة پارکها ،پروژة احداث بزرگراه ،طرح منظر شهری ،نوسازی بافت
فرسوده ،طرح کالبدی ،طرح ساماندهی محورهای اصلی ،و طرح موضعی و موضوعی اقدام کرده است .این منطقه با
مشکالت زیادی مواجه است ،اما هدف از اقدامات شهرداری در این منطقه ارائة خدمات با کمترین امکانات است و رفع
موانع متعدد در جهت دستیابی به اهداف طرحهای شهری .منطقة  14بهعنوان یک منطقة محروم نمونهای مناسب برای
این پژوهش است.
مهمترین مسئلة این پژوهش ارزیابی طرح ناحیهمحوری با معیارهای شهرداری الکترونیک با مدل تحلیل مسیر است
تا نقش معیارهای منتخب شهرداری الکترونیک در مدیریت طرح ناحیهمحوری و ارتباط بین الگوی فعلی این مدیریت و
معیارهای الگوی شهرداری الکترونیک در نواحی شهری مناطق  6و  14شهرداری تهران بهمنظور عملکرد هر چه بهتر
این ارگان تحلیل و بررسی شود و نهایتاً با شناسایی موانع و مشکالت پیش روی به ارائة بهترین راهکار با توجه به
وضعیت موجود و بهرهگیری از تصمیمات مدیریتی نوین و کارا نایل شد.

مبانینظریطرحناحیهمحوری 

دربارة مفهوم ناحیه در سطح شهر و فلسفة وجودی ناحیه اینطور میتوان بیان کرد که برای سهولت خدماترسانی و
ادارة امور ،شهرداری مناطق را به ناحیه تقسیم میکند که برای این تقسیمبندی مبناهای متفاوتی وجود دارد؛ مدیریت این
محدودة جغرافیایی از طرف شهرداری نواحی برای خدماترسانی بهتر و آسانتر انجام میپذیرد .از طرف دیگر ،ساکنان
نواحی افرادی هستند که از این نوع خدمات بهرهمند میشوند و از طرف دیگر آنها نقش بسزایی در رشد و توسعة ناحیه
به سمت مطلوب و توسعة پایدار دارند که این موضوع به ظرفیت اجتماعی شهروندان ساکن در ناحیه بستگی دارد .ظرفیت
اجتماعی ساکنان محالت در نواحی ،بیشتر در حوزة ظرفیتسازی توسعة منابع انسانی نمود مییابد .تواناییهای مورد
اهمیت در این زمینه شامل مهارتها و استعدادهای عمومی ،استعدادهای مشارکتپذیری ،بهکارگیری کنشگران دیگر
برای حل مشکالت ناحیه ،و بهرهبرداری از قابلیتهای موجود در شبکههای اجتماعی رسمی و غیررسمی است.
درنهایت ،توسعة پایدار ناحیه منوط به بهرهبرداری و استفاده از منابع طبیعی ،انسانی ،و اکولوژیک به گونهای است که
همة ساکنان حال و آینده از سطح منا سبی از بهداشت ،امنیت ،آرامش ،و انسجام اجتماعی برخوردار باشند و محیط زیست
مطلوب و اقتصادی پویا را تجربه کنند؛ که این مهم و تحقق همة این اهداف نیاز به تهیه و اجرای برنامة دقیق و سنجیده
دارد .البته ،موفقیت هر برنامه در مراحل تدوین و اجرا به عوامل زیادی بستگی دارد .زمینهساز موفقیت هر برنامه در درجة
اول مربوط به آمادهسازی محیط برای برنامهریزی است (قالیباف.)60 :1086 ،
ناحیه مکانی از ساختار شهر است که در آن بین طبیعت ،چشمانداز ،و مسیر گردش ،گذر ،و پیادهرو تعادل برقرار شده
باشد که درواقع اشکال حمل و نقل متعادل در آن توسعه یافته باشد

(community, 2012: 5

Planning and

.)development
بیشتر شهرهای جهان به نقش مدیریت ناحیهای برای حل معضالت شهری توجه داشتهاند؛ در ایتالیا طرح مدیریت
ناحیه بهکار برده شد .طرح مدیریت ناحیه ابزار جدید منعطف ،راهبردی ،هنجاری ،و غیرسختگیرانهای است که نمونة آن
شهر برگامو است .تجربة سازمانی جدید که امکان استفاده از ابزار فضا -زمانی جدیدی را در پروژههای شهری معرفی
میکند .تهیة این طرح همکاری بین بخشها و ادارات اجرایی محلی را از طریق ادغام سیاستهای زمانی با برنامهریزی
راهبردی قلمرو به دنبال دارد (.)Zambianchi, 2013: 227-228
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در شهر برگامو این طرح ابزاری است که متصل میشود به طرح مدیریت منطقه تا به پروژههای آن قلمروی ویژه
جهتدهی نماید .این طرح بر کیفیت فضاها با توجه به دو مورد زیر تمرکز دارد:
 .1کیفیت فضاهای عمومی و خدمات در مقیاس شهری و قلمرو؛  .0دسترسی به مکانها و خدمات.
طرح مدیریت ناحیه همة سیاستهای یک قلمرو را یکپارچه میکند و همة طرحها (جریانها ،خدمات ،و  )...با
راهبردهای عمومی که توسط طرح معرفی شدهاند هماهنگ میشوند .کیفیت زندگی شهری هدف مرکزی یک طرح
مدیریت ناحیه است و طرحهای زمانی و خدماتی ابزارهای رسیدن به آن هستند.
برنامة برگامو از طریق پروژههای پیشگام با توجه به سه راهنمای راهبردی اجرا شد .این سه راهنمای راهبردی عبارتاند
از .1 :جابهجایی پایدار؛  .0دسترسی به خدمات ،مکانها ،و سیستمهای شهری؛  .0تجدید حیات اجتماعی و کیفیت شهری
فضاهای عمومی (.)Zambianchi, 2013: 223
در ژاپن انجمنهای محلی حق وضع قانون دارند؛ به شرط اینکه قوانین و مقرراتی را که وضع و تصویب میکنند
مغایرتی با قوانین باالدستی نداشته باشد .انجمنهای محلی تکمجلسیاند و ساکنان یک واحد اداری -سرزمینی حق
درخواست تجدیدنظر یا لغو حکم یا مقرراتی را دارند که وضع کرده است .اما آنها باید امضای حداقل یکپنجم یا بیش از
یکپنجم تعداد ساکنان به رأیدهنده را برای این کار بهدست بیاورند .وقتی امضای ساکنان به حد نصاب رسید درخواست
آنها درمورد انحالل انجمن ،برکناری عضوی از انجمن ،یا برگزاری دوبارة انتخابات محلی یا برگزاری جلسهای ویژه برای
موضوعی خاص پذیرفته میشود (.)The Constitution of Japan, 2007: 10
در فرانسه از قرن نوزدهم خدمات عمومی در قالب قراردادهای بیرونی و برونسپاری (تفویض) انجام میپذیرد و
مدیریت محلی فعالیت عمدهای در اجرای امور محلی دارد .در بخش تسهیالتی و خدماتی ،تأمینکنندگان شهرداری نقش
کمرنگی داشتهاند .یکی از مثالهایی که میتوان بیان کرد بخش تأمین آب است که سهم آن از 63درصد جمعیتی که به
آنها در سال  1180توسط تأمینکنندگان خصوصی خدماترسانی میشد به 83درصد در سال  0333افزایش یافت.
اموری نظیر مورد اخیر در بخشهای دیگر نیز روی داد که میتوان به بخش فاضالب ،دفع مواد زائد ،پاکسازی جادهها،
و حمل و نقل عمومی اشاره کرد .تقریباً همة شرکتهایی که با شهرداری فرانسه قرار دارند متعلق به کمپانیهایی هستند
که اگر در سطح منطقهای فعالیت نداشته باشند ،در سطح محلی فعالیت میکنند (.)Kuhlmann and Fedele, 2008: 5
در شهرهای کشور کانادا برای تمرکززدایی از سوی قانونگذار مرکزی به نهادهای محلی (شوراها ،شهرداریها،
سازمانهای غیردولتی ،و  )...اختیارات ویژهای داده میشود تا اختیار تصمیمگیریهای اداری در محل را داشته باشند و
بتوانند خود یا از طریق عوامل اجرایی خود مثالً شهرداریها بهعنوان حکومتهای محلی آن را اجرا کنند .بر این اساس ،در
کشور کانادا ،انواع ارگانهای تصمیمگیری و مراکز ویژه در سطح مرکزی و محلی وجود دارد (

Municipal Government

.)Act, 2008: 66
در ایران طی دهههای اخیر مدیریت شهری بر پایة مقیاسهای خرد برای حل مشکالت شهری مطرح شده است که
از طریق بهکارگیری تکنیکهای مشارکتی و ظرفیتسازی اجتماعی سعی در مدیریت مطلوب و پایدار دارد (صرافی،
 .)00-00 :1088در این راستا شهرداری تهران طرح ناحیهمحوری را با هدف تمرکززدایی از مجموعة شهرداری و واگذاری
امور اداری و اجرایی حوزة مدیریت شهری به واحدهای کوچکتر مدیریتی در دستور کار خود قرار داد .دستورالعمل اجرایی
ناحیهمحوری در سطح همة مناطق با زمان اجرا از تاریخ  1080/0/1ابالغ و براساس بخشنامة شمارة 8013/040088
مورخ  1080/13/10ساختار سازمانی نواحی شامل شرح وظایف ،نمودار سازمانی ،و سازمان تفصیلی جهت اجرا از تاریخ
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 1080/13/1ابالغ شد (معاونت هماهنگی و امور مناطق .)0 :1010 ،اجرای سیاست ناحیهمحوری سه حوزة عملیاتی را دربر

میگیرد .1 :حوزة اداری )سازمانی)؛  .0حوزةمشارکت مردمی؛  .0حوزة بخش خصوصی (قنبرینسب 00 :1011 ،و .)08
بهطور کلی ،مستندات مربوط به طرح ناحیهمحوری شامل موارد زیر است:
ـ دستورالعمل اجرایی ناحیة ویرایش دوم مالک عمل ناحیهمحوری ،معاونت هماهنگی و امور مناطق ،ادارة کل
هماهنگی ،نظارت و پیگیری ،معاونت فنی و اجرایی ادارة امور نواحی1013 ،
ـ تدابیر و راهبردهای شهردار محترم تهران در همایش ناحیهمحوری1081 ،
ـ بخشنامة طرح جامع «ناحیهمحوری» 1080 ،
در جدول  1مقایسة تطبیقی اهداف مستندات مربوط به ناحیهمحوری از نظر ساختاری در یک نگاه انجام شده است.
تطبیقیاهدافمستنداتمربوطبهناحیهمحوریازنظرساختاری 

جدول.9مقایسة
بخشنامةطرح

تدابیروراهبردهایشهردارتهران 

دستورالعملاجراییناحیه 

ناحیهمحوری 9337
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 افزایش کارایی و اثربخشی (بهرهوری) سـرمایة انسـانی و منـابع فیزیکـی درراستای اجرای برنامة پنجسالة اول شهرداری تهران

 سیاستهای عدم تمرکـزدر شهرداری تهران
 واگـــذاری مســـئولیت واختیارات به نواحی براسـاس
تجارب بهدستآمده
 ارائــة خــدمات بهتــر بــهشهروندان

 -تفــویض کلیـة اختیــارات از منطقــه بــه

 -افزایش رضایت شهروندان در دریافت اطالعات و خدمات کیفی

ناحیه

-تحول در شیوههای اجرای وظایف شهرداری تهران بـهمنظـور چابـکسـازی،

 -کوچکسازی و هوشمندسازی

متناسبسازی ،و کارآمدی نهاد شهرداری

 -اولویتدادن به کار و بازدیدهای میدانی

 -ایجاد توسعه و تقویت شهر الکترونیک در کلیة زمینـههـای خـدماترسـانی و

 -رفع معضالت و مشکالت شهری

حدف مراجعة حضوری شهروندان

 -شبکهسازی در شهر و شهرداری

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

-آموزش کارگاهی

تصدیگریهای شهرداری

 -مدیریت محله

 -شفافسازی گردش اطالعات و فراهمکردن زمینة دسترسی عموم شهروندان

-تحقق مدیریت کارفرمایی در شـهرداری

به اطالعات مورد نیاز

تهران

 ریشهکنی بنیانهای بروز تبعیض و فسـاد اداری و تقویـت ضـوابط بـه جـایروابط
 ایجاد تنوع در ارائة خدمات بـه شـهروندان و توسـعة دامنـة اختیـار آنهـا درانتخاب نوع خدمات

قنبرینسب 91:9319،

همانطورکه در جدول  1مشاهده میشود ،در بخشنامة طرح ناحیهمحور سال  1080اهداف بهطور کلی بیان شده
است .اما در تدابیر و راهبردهای شهردار تهران در سال  1081دو مورد از اهداف یعنی کوچکسازی و هوشمندسازی و
شبکهسازی در شهر و شهرداری گنجانده شده که زمینهساز دستیابی به شهرداری الکترونیک است .نهایتاً ،در
دستورالعمل اجرایی ناحیه در سال  1013به مقولة شهرداری الکترونیک نگاه ویژهای شده است .تحول در شیوههای
اجرای وظایف شهرداری تهران بهمنظور چابکسازی ،متناسبسازی ،و کارآمدی نهاد شهرداری ،ایجاد توسعه و تقویت
شهر الکترونیک در کلیة زمینههای خدماترسانی و حذف مراجعة حضوری شهروندان و شفافسازی گردش اطالعات و

فراهمکردن زمینة دسترسی عموم شهروندان به اطالعات مورد نیاز از جملة این اهداف مهم است.
در بین اهداف کلی طرح ناحیهمحوری مؤلفههای هوشمندسازی ،توسعه و تقویت شهر الکترونیک ،و شبکهسازی در
شهر و شهرداری و شفافسازی بیشترین اثرگذاری را در جهت دستیابی بر شهرداری الکترونیک دارند و البته نباید
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فراموش کرد که این اهداف در راستای یکدیگر بوده و دستیابی به هریک مستلزم پوششدادن سایر موارد طرح است.
به عبارت دیگر ،میتوان گفت هرچند سایر موارد اهداف طرح در ارتباط مستقیم جهت دستیابی به شهرداری الکترونیک
نیست ،نتیجة نهایی تحقق کل اهداف طرح نهایتاً اجرای شهرداری الکترونیک است که این نهاد امکان دسترسی به
پایگاههای دادة خدمات شهرداری را بهصورت 24ساعته و هفت روز در هفته فراهم میآورد (.)Odendaal, 2003: 558
بهطور خالصه ،شهرداری الکترونیک را سازمان شهری تعریف کردهاند که با بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات
خدمات خود را در حوزة وظایف شهرداری بهصورت سریع ،قابل دسترسی ،و امن به شهروندان ارائه میدهد .شهرداری
الکترونیکی عالوه بر اینکه باعث کاهش رفت و آمدهای شهری میشود ،زمینة ارائة خدمات مطلوب و سریع را در هر
مکان و هر زمان بهوجود میآورد (شریفزاده .)106 :1010 ،هر روز اهداف دولت الکترونیک و شهرداری الکترونیک
تحول مییابد .به عبارت دیگر ،هدف دولت الکترونیک از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات نهتنها تهیة اطالعات است،
بلکه از فرایندهای رایزنی و همفکری حمایت میکند تا عمل مشارکت شهروندان را در سیاستهای دولت محک و
تصدیق

نماید (.)Delitheou and Maraki, 2010: 40

از طرف دیگر ،شهرها با ظهور عصری جدید مواجهاند که با اهمیت روزافزون دانش ،نوآوری ،و خالقیت در روند
جهانیشدن و انتشار اطالعات ،تبادل و تکنولوژی رسانهها مشخص میشوند ( .)INTELI, 2011: 16فناوری و ابزارهای
تعامل از راه دور در عصر جهانیشدن امکان تبادل جریانها را از زمانهای متفاوت از فضا ایجاد کرده است .این به تقویت
تعامالت اجتماعی ،که از زمینههای فضایی و زمانی رها هستند ،منجر شده و همچنین موجب ظهور الگوهای ارتباطی
گسترده و مجزا از فضا و زمان شده است ( .)Tsatsou, 2009: 13درواقع ،در عصر حاضر کالنشهرها تغییرات عظیمی
کردهاند و سیستمهای فناوری اطالعات ترکیبات جدیدی از شهر و جامعه را شکل داده و سرعت تبادل اطالعات،
ارتباطات دیجیتالی ،و دسترسی آسان به منابع با رسوخ به ابعاد متفاوت زندگی شهری نوع جدیدی از ارتباطات را به
عرصة حیات جمعی و فردی انسان وارد کرده است (زیاری و دیگران .)40 :1010 ،هزارة سوم فناوری اطالعات
عمدهترین محور تحول و توسعه در جهان منظور شده و دستاوردهای ناشی از آن چنان با زندگی مردم عجین شده است
که بیتوجهی به آن اختاللی عظیم در جامعه و رفاه و آسایش مردم بهوجود میآورد (کیانی.)01 :1013 ،
همانطورکه دولت الکترونیک در سطح شهری در قالب سازمانهای محلی و شهرداریهای الکترونیکی تجلی پیدا
میکند ،اجرای دولت الکترونیک بدون استقرار موفق شهرداری الکترونیکی بعید بهنظر میرسد (شریفزاده و رشیدی،
 )64 :1080و اغلب شهرداریها متولیان ایجاد شهر الکترونیکاند (قاسمی و همکاران .)046 :1010 ،برای پیادهسازی
شهر الکترونیک ،شهرداری نیز باید الکترونیکی شود .با تحقق شهرداری الکترونیکی امکان دسترسی به پایگاههای دادة
خدمات شهرداری فراهم میشود (هادیلی و همکاران .)06 :1081 ،شهرداری الکترونیکی با استفاده از شبکههای

1

دسترسی خدمات را راحتتر در اختیار شهروندان میگذارد .شبکههای دسترسی باز نواحی کالنشهر شبکههای ارتباط از
دور هستند که هدف آن یکپارچهکردن شهرداری کل در محیط منحصربهفرد ارتباط از راه دور است

( Rezende, 2014:

.)106

 .1شبکهها براساس فناوریهای جدید اطالعاتی مبنایی سازمانی را برای »دگرگونی روابط اجتماعی -مبنا و فضایی -مبنا تولید در داخل جریانهای اطالعات
و قدرت بهوجود میآورند که نظام انعطافپذیر جدید تولید و مدیریت را یکپارچه میکند (.)Castells, 1989: 32
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به این ترتیب ،ایجاد سازمان و ادارات مجازی و سیستم اجرای کار از راه دور از برنامههای آیندة شهرها و شهرداری
الکترونیکی است که با اجرای آنها مراجعة مردم به ادارات دولتی به حداقل رسیده و کارمندان نیز در هر محلی امکان
اجرای کار اداری خود را خواهند داشت (جوینده و درهگذر.)110 :1013 ،
این پژوهش در رابطه با متغیرهای منتخب شهرداری الکترونیک یک مدل مفهومی جدید پیشنهاد داده است .اشاره بر
دو نکته قبل از تشریح روش تحقیق الزم است :نخست اینکه نظریهپردازان معیارها و شاخصهای متنوعی را برای
شهرداری الکترونیک تعریف و مطرح کرده اند .اما رویکرد این پژوهش برای اولین بار مطالعه در سطح شهرداری ناحیه و
انتخاب شاخصهای شهرداری الکترونیک در این سطح است .سایر پژوهشها در زمینة شهرداری الکترونیک در سطح
شهرداری منطقه بوده است .در حقیقت ،معیارهای شهرداری الکترونیک برای سنجش در سطح ناحیه درنظر گرفته شده
است که نهایتاً برای رسیدن به این هدف معیارهای مورد تأیید از فیلترهای متنوعی عبور داده شده است .نکتة دوم اینکه
بیشتر پژوهشگران موضوع شهرداری الکترونیک را بدون درنظرداشتن طرحهای شهری بررسی کردهاند و کمتر به رابطة
بین طرح های شهری با شهرداری الکترونیک توجه شده است .در این پژوهش ،براساس یک دیدگاه خرد و جامع ،ارزیابی
طرحناحیهمحوری مبتنی بر معیارهای شهرداری الکترونیک انجام شد .در سالهای اخیر راهاندازی پرتال نظام اطالعات
مکانمحور برای معرفی پروژههای مهم شهرداری در زمینة اطالعات مکانی و بهاشتراکگذاری اخبار و رویدادهای مهم
داخلی و خارجی مرتبط با اطالعات مکانی بسیار حائز اهمیت است .امروزه ،رویکرد شهر الکترونیک سبب شده نقشههای
دقیق شهری بهعنوان مهمترین منبع برنامهریزی و تصمیمگیری مدیران محسوب شود .بهطور مثال ،تهیة نقشة
کالنشهر تهران از جمله پروژههای تخصصی شهری است .همینطور سامانههای الکترونیکی شهرداری تهران که
بهصورت

E-Service

خدمات ارائه میدهند ،از اطالعات جغرافیایی و مکانی بهصورت گسترده استفاده میکنند که در

مدل مفهومی این مقاله  GISو اطالعات مکانی بهعنوان یک شاخص اصلی درنظر گرفته شده است.

روشتحقیق 
با توجه به اینکه هدف از این مقاله بهکارگیری مدل تحلیل مسیر برای ارزیابی طرح ناحیهمحوری با شاخصهای شهرداری
الکترونیک است ،از نظر هدف کاربردی است .در بخش تجزیه و تحلیل ابتدا برای شناسایی شاخصهای بااهمیت از روش
دلفی فازی و نظر خبرگان استفاده شد .درواقع ،با روش دلفی فازی شاخصهای مورد قبول و شاخصهای ردشده مشخص
شد .سپس ،با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و معادالت ساختاری شاخصهای پژوهش از نظر اهمیت و تأثیر تحلیل شد.
در این مقاله از مدل تلفیقی ارائهشده از سوی اندیشمندان ،ردریگو سندوال آلمازان 1و رامون گیل گارسیا ،)0310( 0و محققان
چانیاگورن و کانگوانارونگ کان ( ،)0311با تصحیح محقق استفاده شده است .در این مدل شاخصهای اصلی به چهار بخش
اصلی تقسیم و  18شاخص فرعی به تفکیک هر دستة اصلی انتخاب شده است.
در این پژوهش چون دادهها از طریق پرسشنامه (دو جامعة آماری) گردآوری شد ،در زمرة تحقیقات توصیفی -پیمایشی
است .برای تنظیم پرسشنامة اول شاخصهای اولیه در چهار شاخص اصلی زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات،
سختافزار فناوری اطالعات و ارتباطات ،سیستمهای اطالعاتی و نرمافزار ،و منابع انسانی تنظیم شد؛ این پرسشنامه
برای نظرخواهی در اختیار متخصصان و خبرگان سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران قرار گرفت .جامعة
آماری اول هشت نفر است که شامل کل مدیران سازمان است :مدیر عامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات

1. Sandoval Almazan
2. Ramon Gil Garsiya
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شهرداری و معاون اطالعات مکانی ،معاون نرمافزار ،معاون مخابرات و الکترونیک ،معاون شبکه و امنیت ،معاون آموزش،
رئیس دایرة سیستمها و تشکیالت ،رئیس شبکة پرتال جزو جامعة آماری اول هستند که بین  4تا  14سال سابقة کار در
حوزة فاوا دارند .درواقع ،بهکارگیری تکنیک دلفی فازی غربالگری پژوهشگر نخست با پشتوانة ادبیات موجود انجام گرفت
و غربال ابتدایی شاخصها انجام شد و به شکل پرسشنامه در اختیار معاونهای سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری تهران قرار گرفت .با توجه به پاسخها تحلیل شاخصهای این پژوهش انجام شد .درواقع ،از نوع تکنیک دلفی
برای «غربال شاخصها» استفاده شد که درنهایت با روش دلفی فازی شاخصهای مورد قبول و شاخصهای ردشده
مشخص گردید .درنهایت ،با استفاده از تکنیک دلفی فازی شاخصهای اصلی مدل مفهومی این پژوهش به شش معیار
اصلی تقسیم شد :معیار سختافزار ،معیار نرمافزار ،معیار فرهنگی و اجتماعی ،معیار اقتصادی ،معیار منابع انسانی ،و معیار
جغرافیایی و مکانی .جامعة آماری دوم این پژوهش کارمندان شاغل در واحدهای تخصصی نواحی مناطق  14و 6
میباشند .برای تکمیل پرسشنامة تخصصیـ هر پرسشنامه دربرگیرندة یک معیار از مدل ارزیابی مورد نظر استـ به
کارمندان شاغل در ادارههای مختلف هر یک از نواحی مراجعه شد و کارمند هر واحد پرسشنامه را تکمیل کرد .حجم
نمونة آماری براساس جدول کرجس و مورگان با سطح اطمینان 14درصد و حاشیة خطا 4درصد با جامعة آماری  033نفر
معادل  008نفر در سطح نواحی محاسبه شد .برای اندازهگیری پایایی پرسشنامة طراحیشده و تحلیل و آنالیزها ،از
نرمافزار  Spssو  SPLS1استفاده شد و با بهکارگیری نرمافزار  GISنقشهها ترسیم شد .برای برازش مدل از معیار  ،R2معیار
 ،Q2روش (Gof 0روش نیکویی برازش) ،و روایی همگرا و برای معلومشدن اینکه طرح ناحیهمحوری به چه میزان بر
معیارهای منتخب تأثیر گذاشته است از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شد.

محدودۀموردمطالعه 
محدودة مورد مطالعة این منطقه دربرگیرندة دو منطقة  6و  14شهرداری تهران است (نقشة  .)1منطقة  6شهرداری تهران
یکی از معدود مناطق نسبتاً قدیمی شهر تهران است که در مرکز شهر تهران واقع شده است .این منطقه به لحاظ موقعیت
جغرافیایی در حوزة مرکزی کالنشهر تهران قرار دارد که از سمت شمال به منطقة  ،0از شرق به منطقة  ،0از جنوب به
مناطق  ،11 ،13و  10و از غرب به منطقة  0محدود میشود .از عمدهترین ویژگیهای کالبدی منطقة  6میتوان به
موقعیت قرارگیری آن در مرکز شهر تهران از یک طرف و از طرف دیگر استقرار مهمترین کاربریهای اداری -خدماتی با
مقیاس عملکردی شهری ،منطقهای ،و ملی در آن اشاره کرد .این منطقه از سمت شرق ،شمال ،و غرب با سه بزرگراه
اصلی تهران یعنی مدرس ،همت ،و چمران و از سمت جنوب به بزرگترین محور شرقی -غربی یعنی خیابان انقالب
میگردد (مهندسین مشاور هفت شهر .)1081 ،منطقة  6با وسعت  0100هکتار معادل 0/0درصد مساحت شهران را
پوشش میدهد و به  6ناحیه و  18محله تفکیک و مرزبندی شده است (مهندسین مشاور نقش جهان پارس.)1014 ،
منطقة  14شهرداری تهران از شمال به پادگان قصر فیروزه 04 ،متری آهنگ ،خیابان خاوران و شوش شرقی و از
غرب به خیابان فدائیان اسالم و از جنوب به خیابان دولتآباد ،کوه بیبی شهربانو ،و کارخانة سیمان و از شرق به کوههای
شرقی تهران و حد شرقی اراضی افسریه منتهی میشود .بخشی از محدودة منطقه نیز در حریم شهر واقع است .درواقع ،از
هشت ناحیة موجود ،شش ناحیه در محدودة قانونی شهر تهران و دو ناحیه در حریم استحفاظی شهر قرار دارد .براساس

نرمافزاری کاربردی برای طراحی مدلهای معادالت ساختاری است که به کاربر این اجازه را میدهد به جای نوشتن فرامین بلند و پیچیده از
 SPLS1 .1
نشانگرهای گرافیکی استفاده کند .این نرمافزار برای مدلسازی مسیر با متغیرهای مکنون پنهان و آشکار (مدل عمومی معادالت ساختاری) طراحی شده است.
2. Chi-Square Goodness of Fit Test1
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این تغییرات ،با احتساب محدودة قصر فیروزه  ،0مساحت منطقه بالغ بر  0400/6هکتار میشود .مساحت حریم استحفاظی
شهر تهران در حوزة مدیریت شهرداری این منطقه بالغ بر  16433هکتار است که 10/6درصد مساحت کل حریم
استحفاظی شهر تهران است .تعداد نواحی این منطقه بالغ بر  8ناحیه است که  6ناحیة آن در داخل محدودة شهر تهران و
 0ناحیة دیگر (خاور و قیامدشت) در داخل حریم شهر تهران قرار دارد .تعداد محلههای منطقة  14در داخل شهر تهران
 11محله است .تعداد محلههای ناحیة یک  6محله ،ناحیة دو  0محله ،ناحیة سه  0محله ،ناحیة چهار  0محله ،ناحیة پنج
 0محله ،و ناحیة شش  0محله است.



نقشة.9محدودۀمنطقة6و92شهرداریتهران
منبع:شهرداریتهران 9313،

امکاناتفناوریاطالعاتوارتباطاتدرشهردارینواحیمنطقة 6

نواحی شهرداری تهران پس از اجرای طرح ناحیهمحوری نسبت به تجهیز امکانات نرمافزاری ،سختافزاری ،و منابع
انسانی اقدام کردند .در این راستا بودجههایی به شهرداری نواحی اختصاص داده شد تا کل ادارههای نواحی به امکانات و
ابزارهای نوین فناوری اطالعات و ارتباطات تجهیز شوند .عالوه بر فراهمکردن امکانات بعد سختافزاری (رایانه،
کابلکشی شبکه ،ایجاد رک 1و  )...برای نواحی (جدول  )0امکانات بُعد نرمافزاری نیز فراهم شد .نصب نرمافزارهای
مهندسی 0بر روی رایانة متخصصان شاغل در نواحی ،دسترسی کل کارمندان به پرتال شهرداری تهران ،0دسترسی به
اینترنت برای برخی کاربران ،و بهکارگیری نرمافزارهای امنیتی از دیگر امکانات فناوری اطالعات است .هماکنون در
شهرداری نواحی منطقة  ،6بهطور میانگین 03درصد خدمات بهصورت الکترونیکی ارائه میشود؛ بهنحویکه اکنون
شهروندان قادرند بسیاری از خدمات را در منزل بهطور آنالین دریافت کنند و از مراجعه به شهرداری نواحی خودداری
کنند.

 .1تجهیزات شبکه
2. AutoCAD,GIS
3. www.tehran.iri
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جدول.5امکاناتفناوریاطالعاتوارتباطاتدرشهردارینواحیمنطقة 6
ناحیه 

ناحیة 9

ناحیة5

ناحیة3

ناحیة9

ناحیة2

ناحیة6

رایانه

06

00

00

03

00

06

چاپگر

0

6

4

6

0

4

اسکنر

0

0

0

0

0

0

رک (تجهیزات شبکه)

1

1

1

1

1

1

VOIP1

06

00

00

03

00

06

فکس

1

0

1

1

0

0

دسترسی به اینترنت

0

8

1

4

6

8

اتصال به شبکه جهت دسترسی به پرتال شهرداری تهران

06

00

00

03

00

06

نوعامکانات 

منبع:یافتههایتحقیق 9317،







نقشة.5مقایسةنواحیشهرداریمنطقة6دربرخورداریازامکاناتفناوریاطالعات
منبع:یافتههایتحقیق 9317،


امکاناتفناوریاطالعاتوارتباطاتدرشهردارینواحیمنطقة 92

با بررسی وضعیت نواحی منطقة  6درمورد امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات مشخص شد که منطقة  6نسبت به
نواحی منطقة  14در وضعیت مطلوبی است .منطقة  ،6بهعنوان قلب تهران ،حجم کاری و مراجعان بیشتری دارد؛ به همین
علت ،نواحی این منطقه برای دسترسی راحتتر و سریعتر شهروندان از امکانات و ابزارهای فناوریهای نوین اطالعات

 .1تلفنهایی که از طریق شبکه کار میکند.
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مجهزتری برخوردار است .هماکنون در شهرداری نواحی منطقة  ،14بهطور میانگین 63درصد خدمات بهصورت
الکترونیکی ارائه میشود؛ بهنحوی که اکنون شهروندان قادرند بسیاری از خدمات را در منزل بهطور آنالین و بدون مراجعة
حضوری دریافت کنند.
جدول.3امکاناتفناوریاطالعاتوارتباطاتدرشهردارینواحیمنطقة 92
ناحیه 

ناحیة 9

ناحیة5

ناحیة3

ناحیة9

ناحیة2

ناحیة6

ناحیة7

ناحیة 3

رایانه

00

01

03

00

01

00

03

08

چاپگر

4

6

0

6

0

4

0

0

اسکنر

0

0

0

0

0

0

1

1

رک (تجهیزات شبکه)

1

1

1

1

1

1

1

1

VOIP

00

01

03

00

01

00

03

08

فکس

0

1

1

0

1

1

1

1

دسترسی به اینترنت

6

0

4

0

6

8

0

4

00

01

03

00

01

00

03

08

نوعامکانات 

اتصال به شبکه جهت دسترسی به
پرتال شهرداری تهران
منبع:یافتههایتحقیق 9317،





نقشة.3مقایسةنواحیشهرداریمنطقة92دربرخورداریازامکاناتفناوریاطالعات
منبع:یافتههایتحقیق 9317،
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یافتههایتحقیق 

در این مقاله با استفاده از تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تأییدی و معادالت ساختاری ،شاخصهای پژوهش از نظر اهمیت
و تأثیر تحلیل شد و مدل مفهومی ارائه شد و برای برازش مدل از معیار  ،Q2معیار  ،Gofروایی واگرا ،و روایی همگرا
استفاده شد .با توجه به خیل زیاد تعداد محاسبات ،نتایج آموزنها بهطور خالصه آورده شد.
رواییهمگرا( )AVE

معیار دوم از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری روایی همگرا است که به بررسی میزان همبستگی هر سازه با سؤاالت
سختافزار ،نرمافزار ،اجتماعی و فرهنگی،

(شاخصها) خود میپردازد .1همانطورکه نتایج نشان میدهد در متغیرهای
اقتصادی ،منابع انسانی ،جغرافیایی و مکانی و شهرداری الکترونیک مقدار این شاخص از  3/4بیشتر است که نشان از
برازش خوب مدل دارد.
مقادیرمیانگینواریانساستخراجشده 

جدول.9
متغیر 

میانگینواریانساستخراجشده( )AVE


سختافزار و فناوری اطالعات و ارتباطات

38081

نرمافزار و سیستم اطالعاتی

38000

اجتماعی و فرهنگی

38808

اقتصادی

38013

منابع انسانی

38813

جغرافیایی و مکانی

38083

شهرداری الکترونیک

38600

منبع:یافتههایتحقیق 9317،


رواییواگرا 
0

روایی واگرا سومین معیار بررسی برازش مدلهای اندازهگیری است .جدول  4همان ماتریس فورنل الرکر است با این
تفاوت که در قطر اصلی مقدار جذر میانگین واریانس استخراجشدة متغیرها وارد میشود و نکتة دیگر اینکه تنها متغیرهای
پنهان مرتبة اول در ماتریس فورنل الرکر وارد میشوند .مطابق با ماتریس زیر ،مقدار جذر میانگین واریانس استخراجشدة
همة متغیرهای مرتبة اول از مقدار همبستگی میان آنها بیشتر است که این امر روایی واگرای مناسب و برازش خوب
مدلهای اندازهگیری را نشان می دهد .در روایی واگرای متغیرهای پژوهش ضریب همبستگی متغیر مکنون اجتماعی و
فرهنگی با خود این شاخص بیشتر از ضریب همبستگی این شاخص با سایر شاخصهاست و این نشان میدهد مدل از
برازش خوبی برخوردار است.

 .1معیار میانگین واریانس استخراجشده توسط نرمافزار  SPLSبرای این منظور بهکار می رود .مگنز و همکاران ( )1116مقدار  3/0به باال را برای میانگین
واریانس استخراجشده کافی دانستهاند و فورنل و الرکر ( )1181مقدار مناسب برای میانگین واریانس استخراجشده را  3/4به باال معرفی کردهاند.
 .0که دو موضوع را پوشش میدهد :الف) مقایسة میزان همبستگی بین شاخص های یک سازه با آن سازه در مقابل همبستگی آن شاخصها با سازههای
دیگر؛ ب) مقایسة میزان همبستگی یک سازه با شاخصهایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازهها.
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جدول.2ماتریسسنجشرواییبهروشفورنلوالکر 
متغیر 

اجتماعیو
فرهنگی 

اقتصادی 

اجتماعی و فرهنگی

38101

اقتصادی

38000

38881

جغرافیاییو
مکانی 

سختافزارو

فناوریاطالعاتو
ارتباطات 

شهرداری

منابع

الکترونیک 

انسانی 

جغرافیایی و مکانی

38644

38661

38880

سختافزار

38614

38613

38033

38880

شهرداری الکترونیک

38844

38083

38800

38881

38801

منابع انسانی

38600

38610

38603

38608

38008

38133

نرمافزار و سیستم اطالعاتی

38006

38618

38640

38838

38804

38141

نرمافزار 


38860

منبع:یافتههایتحقیق 9317،


معیار Q2

این معیار قدرت پیشبینی مدل را مشخص میکند و در صورتی که مقدار درمورد یک سازة درونزا سه مقدار ،3/30
 ،3/14و  3/04را کسب کند ،به ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط ،و قوی سازه یا سازههای برونزای
مربوط به آن را دارد (هنسلر و همکاران .)0331 ،همانطورکه در جدول  8آمده است ،مقدار  Q2مربوط به متغیر اجتماعی
و فرهنگی و شهرداری الکترونیک بیشتر از ( 3/04قدرت پیشبینی قوی) و متغیر اقتصادی و جغرافیایی و مکانی نیز
بیشتر از ( 3/14قدرت پیشبینی متوسط) بوده که در کل مقادیر  Q2حاکی از برازش مناسب مدل ساختاری دارد.
برایمتغیرهایدرونزایپژوهشی 

جدول.6محاسبةمقادیرQ2
متغیردرونزا


مقدارQ2

اجتماعی و فرهنگی

38060

اقتصادی

38004

جغرافیایی و مکانی

38030

شهرداری الکترونیک

38480

منبع:یافتههایتحقیق 9317،


روش GoF

برای بررسی برازش مدل کلی تحقیق ،که هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری را کنترل میکند ،روش

GoF

استفاده شد:
√

با اجرای محاسبات عدد  3/411برای  GoFحاصل شد که نشان از برازش کلی قوی مدل دارد.

1

 .1برای محاسبة ̅̅̅̅ نیز باید مقادیر  R2مربوط به همة متغیرهای پنهان درونزای مدل اعم از مرتبة اول و دوم مدنظر قرار گیرد و مقادیر میانگین آنها
محاسبه شود .مقادیر  R2متغیرها در جدول  03آورده شده است .بنابراین ،میانگین این مقادیر (

) عبارت است از.3/440 :

در نتیجه مقدار معیار  GoFدر اینجا برابر است با:
√

√

با توجه به سه مقدار  ،3/04 ،3/31و  3/06بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط ،و قوی برای  ،GoFحاصلشدن  3/411برای  GoFنشان از برازش کلی قوی
مدل دارد.
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همینطور با استفاده از ضریب معناداری ،مشخص میشود که تأثیر شاخصهای جغرافیایی و مکانی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ،منابع انسانی ،سختافزار و نرمافزار بر شهرداری الکترونیک معنیدار است.
انتخابوتحلیلشاخصهایپژوهش 


روش دلفی فازی یکی از روشهای مؤثر در شناسایی شاخصها و تحلیل آنها بهشمار میرود .پس از آنکه شاخصهای
پژوهش با مطالعة مبانی نظری پژوهش شناسایی شد ،با استفاده از طبقهبندیهایی که در سایر پژوهشها آمده است و
مصاحبههای انجامشده  10شاخص برای ابعاد سختافزار و فناوری اطالعات ،نرمافزار ،و سیستم اطالعاتی ،اجتماعی و
فرهنگی ،اقتصادی ،منابع انسانی ،و جغرافیایی و مکانی استخراج شد که با روش دلفی فازی شاخصهای مورد قبول و
شاخصهای ردشده مشخص میشود:
تجزیهوتحلیلشاخصهایپژوهشباروشدلفیفازی 

جدول.7
شاخص 

امتیاز 

تصمیم 

رتبه 

ردیف 

بعد 

سختافزار

084

قبول

1

شبکه (ارتباطی)

086

قبول

8

مستندسازی کار با سختافزار

688

رد

16

0

پشتیبانی و امنیت سختافزار

080

قبول

10

4

ویژگی کارکردی نرمافزار

080

قبول

10

6

میزان پوشش اطالعات

084

قبول

13

تعداد و کیفیت نرمافزار

684

رد

10

8

ادارة خدمات الکترونیکی

081

قبول

10

1

امنیت

088

قبول

4

توسعة اجتماعی و فرهنگی

086

قبول

0

دسترسی و تعامل

081

قبول

14

درآمد پایدار

088

قبول

0

سرمایهگذاری

081

قبول

0

اشتغال

084

قبول

11

مدیریت عملکرد و آموزش

881

قبول

0

مهارت و توانایی

880

قبول

1

GIS

080

قبول

6

1
0
0

0

13
11

سختافزار و فناوری اطالعات

نرمافزار و سیستم اطالعاتی

اجتماعی و فرهنگی

10
10

اقتصادی

10
14
16
10

منابع انسانی
جغرافیایی و مکانی

منبع:یافتههایتحقیق 9317،


همانطورکه در جدول  0مشاهده میشود 10 ،شاخص تحلیل شدند .میانگین تعیینشده برای انتخاب شاخصها پس
از تجزیه و تحلیل  0بهدست آمد .بدین صورت ،شاخصهایی که باالتر از  0امتیاز گرفتند مورد قبول واقع میشوند و
شاخصهایی که امتیاز آنها از  0کمتر شد رد میشوند .ذکر این نکته الزم است که شاخصهایی که شناسایی شدند و با
روش دلفی فازی تأیید شدند مربوط به شهرداری الکترونیکاند .با توجه به اینکه تبلور عینی طرح ناحیهمحوری ایجاد
شهرداری ناحیه با ساختار جدید است ،این شاخصها در سطح نواحی تجزیه و تحلیل شدند.
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ناحیهمحوریبامعیارهای...


طرح
بهکارگیریمدلتحلیلمسیربرایارزیابی


تحلیلمسیر 9

تحلیل مسیر روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چندمتغیرى در مدلهاى ساختاری است .تحلیل مسیر
صرفًا بر روی متغیرهای مشاهدهشده ( )observed variableقابل اجراست و در این پژوهش هفت متغیر مکنون

( latent

)variableـ مدیریت منابع انسانی ،سختافزار ،نرمافزار ،اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادی ،جغرافیایی و مکانی ،و شهرداری
الکترونیکـ تحلیل شدند .میتوان از طریق دستور  computeمتغیرهای مشاهدهشده را میانگین گرفت و در قالب یک
متغیر مشاهدهشده بیان کرد تا تحلیل بر روی متغیرهای مکنون انجام شود.
برای اجرای تحلیل مسیر و معادالت ساختاری از نرمافزار

SPLS

استفاده شد .به همین منظور ،با توجه به ادبیات

پژوهش و نظر خبرگان ،مدل مفهومی برای سنجش نقش مدیریت ناحیهمحوری در شهرداری الکترونیک تدوین شده
است .مدل مفهومی ارائهشده بهعنوان یک الگوی پیشفرض درنظر گرفته شده است که باید تأیید شود و با استفاده از
معادالت ساختاری ابتدا برازش و نیکویی مدل سنجش میشود و پس از آن به تحلیل پایایی و اعتبار مدل در ارائة یک
الگو جهت تحلیل سنجش ناحیه محوری با معیارهای شهرداری الکترونیک پرداخته میشود .در این مدل  6شاخص
مدیریت منابع انسانی ،اجتماعی و فرهنگی ،سختافزار و اطالعات ،اقتصادی ،نرمافزار ،و سیستم اطالعاتی و جغرافیایی و
مکانی ( )GISبهعنوان متغیرهای مکنون درنظر گرفته شدهاند که درمجموع به سنجش مدیریت ناحیهمحوری مبتنی بر
معیارهای شهرداری الکترونیک میپردازند .رویکرد مدل از این قرار است که همة این  6متغیر بهصورت مستقیم بر
مدیریت ناحیهمحوری تأثیرگذارند ،اما برخی از شاخصها با توجه به وسعت و گستردگیای که دارند میتوانند بر سایر
متغیرها نیز اثرگذار باشند و عالوه بر تأثیر مستقیم ،تأثیر غیرمستقیم نیز بر مفهوم اصلی مدل (مدیریت ناحیهمحوری
مبتنی بر معیارهای شهرداری الکترونیک) دارند .تأثیر مستقیم با خطوط مستقیم و پُررنگ ترسیم شده و تأثیر غیرمستقیم
با خطوط خطچین و کمرنگ ترسیم شده است.

شکل.9مدلمفهومیتحلیلمسیر برایسنجشرابطةمتغیرهایپژوهش(نگارنده) 

 .1هدف از تحلیل مسیر ( )path analysisبهدستآوردن برآوردهاى کمى روابط علّى (همکنشی یکجانبه یا کواریته) بین مجموعهاى از متغیرهاست.
ساختن یک مدل علّی لزوماً به معنای وجود روابط علّی در بین متغیرهای مدل نیست ،بلکه این علیت براساس مفروضات همبستگی و نظر و پیشینة تحقیق
استوار است .تحلیل مسیر بیان مىکند کدام مسیر مهمتر یا معنادارتر است .ضرایب مسیر براساس ضریب استانداردشدة رگرسیون محاسبه مىشود .یک متغیر
بهصورت تابعى از دیگر متغیرها فرض مىشود و مدل رگرسیونى آن ترسیم مىشود .برای بهدستآوردن برآوردهای ضرایب اصلی مسیر کافی است هر متغیر
وابسته (درونزا) به متغیرهایی که مستقیماً تحت تأثیر آن است بازگشت داده شود .به بیان دیگر ،برای برآوردهای هر یک از مسیرهای مشخصشده ضرایب
استانداردشدة رگرسیون (یا ضرایب مسیر) محاسبه میشود .این ضرایب از طریق برقراری معادلههای ساختاری یعنی معادلههایی که ساختار روابط مفروض در
یک مدل را مشخص میکند بهدست میآید.

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،25شمارۀ،3پاییز9311



136

تأثیراجرایمدیریتناحیهمحوریبرابعادپژوهشدرنواحیمنطقة6شهرداریتهران 


با استفاده از روش فریدمن ،تأثیر اجرای طرح مدیریت ناحیهمحوری بر روی ابعاد منتخب پژوهش در بین نواحی منطقة 6
شهرداری تهران بررسی شد .در این بخش تأثیر اجرای طرح مدیریت ناحیهمحوری بهصورت کلی در سطح منطقة  6شهرداری
تهران بررسی شد .همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،با مقدار کایاسکوئر  03/130تفاوت معنیداری ( )sig3/333در تأثیر
اجرای طرح مدیریت ناحیهمحوری بر روی ابعاد منتخب پژوهش در منطقه  6تهران وجود دارد .همچنین ،ستون میانگین رنگ
جدول نشان میدهد اجرای طرح مدیریت ناحیهمحوری در منطقة  6شهرداری تهران بر روی ابعاد سختافزار و فناوری اطالعات و
ارتباطات بیشترین تأثیر و بر روی ابعاد اجتماعی و فرهنگی کمترین تأثیر را داشته است.
ناحیهمحوریبررویابعادمنتخبپژوهشدرمنطقة6

جدول.3نتیجةآزمونفریدمنبرایاهمیتوتأثیراجرای طرح مدیریت
شهرداریتهران
ابعاد 

میانگین 

رتبه 

سختافزار و فناوری اطالعات و ارتباطات

0811

1

نرمافزار و سیستم اطالعات

0804

0

اجتماعی و فرهنگی

0801

6

اقتصادی

0884

4

منابع انسانی

0840

0

جغرافیایی و مکانی

0804

4

تعداد 

14

کایاسکوئر 

038130

درجة

سطح

آزادی 

یداری 
معن 

4

3/331
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در نمودار  1مشاهده میشود تأثیر اجرای طرح مدیریت ناحیهمحوری بر روی ابعاد منتخب پژوهش در بین نواحی
منطقة  6شهرداری تهران متفاوت بوده است .اجرای طرح مدیریت ناحیهمحوری در ناحیة یک بر ابعاد نرمافزار و سیستم
اطالعاتی و منابع انسانی بیشترین تأثیر و بر ابعاد اقتصادی کمترین تأثیر ،در ناحیة دو بر ابعاد سختافزار و فناوری
اطالعات و نرمافزار و سیستم اطالعاتی بیشترین تأثیر و بر ابعاد اقتصادی کمترین تأثیر ،در ناحیة سه بر ابعاد سختافزار و
فناوری اطالعات و جغرافیایی و مکانی بیشترین تأثیر و بر ابعاد اقتصادی کمترین تأثیر ،در ناحیة چهار ،بر ابعاد
سختافزار و فناوری اطالعات و اجتماعی و فرهنگی بیشترین تأثیر و بر ابعاد اقتصادی کمترین تأثیر ،در ناحیة پنج بر
ابعاد سختافزار و فناوری اطالعات و نرمافزار و سیستم اطالعات بیشترین تأثیر و بر ابعاد جغرافیایی و مکانی کمترین
تأثیر و در ناحیة شش بر ابعاد منابع انسانی و اجتماعی و فرهنگی بیشترین تأثیر و بر ابعاد جغرافیایی و مکانی کمترین
تأثیر را داشته است .همانطورکه مالحظه میشود ،اجرای طرح مدیریت ناحیهمحوری در بیشتر نواحی بر روی سختافزار
و فناوری اطالعات و نرمافزار و سیستم اطالعات بیشترین تأثیر و بر ابعاد اقتصادی کمترین تأثیر را داشته است .بنابراین،
میتوان گفت اجرای طرح مدیریت ناحیهمحوری بیشترین تمرکز خود را در بخش سختافزار و فناوری اطالعات و
ارتباطات و نرمافزار و سیستم اطالعات قرار داده است و به سایر ابعاد کمتر توجه شده است.
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ناحیهمحوریبامعیارهای...


طرح
بهکارگیریمدلتحلیلمسیربرایارزیابی


5
4
3
2
1
0
جغرافیایی و مکانی

منابع انسانی

ناحیه 6

اقتصادی

ناحیه 4

رتبه نواحی

فرهنگی -اجتماعی نرم افزار و سیستم سخت افزار و فناوری
اطالعات و
اطالعات
ارتباطالت
ناحیه 0

ناحیه 0

ناحیه 0

ناحیه 1



ناحیهمحوریبرابعادمنتخبپژوهش

نمودار.9مقایسةنواحیمنطقة6شهرداریتهراندراهمیتوتأثیراجرای طرح مدیریت
منبع:یافتههایتحقیق 9317،


تأثیراجرایمدیریتناحیهمحوریبرابعادپژوهشدرنواحیمنطقة92شهرداریتهران 


در این بخش تأثیر اجرای طرح مدیریت ناحیهمحوری بهصورت کلی در سطح منطقة  14شهرداری تهران بررسی شده
است .همانطورکه در جدول  1مشاهده میشود ،با مقدار کایاسکوئر  11/483تفاوت معنیداری ( )sig3/333در تأثیر
اجرای طرح مدیریت ناحیهمحوری بر ابعاد منتخب پژوهش در منطقة  14تهران وجود دارد .همچنین ،ستون میانگین
رنگ جدول نشان میدهد اجرای طرح مدیریت ناحیهمحوری در منطقة  14شهرداری تهران بر ابعاد منابع انسانی
بیشترین تأثیر و بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی کمترین تأثیر را داشته است.
ناحیهمحوریبرابعادمنتخبپژوهشدرمنطقة92

جدول.1نتیجةآزمونفریدمنبرایاهمیتوتأثیراجرای طرح مدیریت
شهرداریتهران
ابعاد 

میانگین 

رتبه 

سختافزار و فناوری اطالعات و ارتباطات

0806

0

نرمافزار و سیستم اطالعات

0840

0

اجتماعی و فرهنگی

0818

6

اقتصادی

0800

4

منابع انسانی

0886

1

جغرافیایی و مکانی

0840

0

تعداد 

14

کای
اسکوئر 

118483

درجةآزادی 

4

سطح
یداری 
معن 

3/331
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تأثیر اجرای طرح مدیریت ناحیهمحوری بر ابعاد منتخب پژوهش در نواحی منطقة  14نیز متفاوت است (نمودار .)0
بهطوریکه در ناحیة یک اجرای طرح مدیریت ناحیهمحوری بر ابعاد اقتصادی و نرمافزار و سیستم اطالعات بیشترین تأثیر
و بر ابعاد جغرافیایی و مکانی کمترین تأثیر .و در ناحیة دو بر ابعاد سختافزار و فناوری اطالعات و ارتباطات و منابع
انسانی بیشترین تأثیر و بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی کمترین تأثیر ،در ناحیة سه ،بر ابعاد سختافزار و فناوری اطالعات و
ارتباطات ،منابع انسانی ،و نرمافزار و سیستم اطالعاتی بیشترین تأثیر و بر ابعاد اقتصادی کمترین تأثیر ،در ناحیة چهار بر
ابعاد جغرافیایی و مکانی و منابع انسانی بیشترین تأثیر و بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی کمترین تأثیر ،در ناحیة پنج
شهرداری بر ابعاد منابع انسانی و جغرافیایی و مکانی بیشترین تأثیر و بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی کمترین تأثیر ،در ناحیة
شش بر ابعاد منابع انسانی و سختافزار و فناوری اطالعات و ارتباطات بیشترین تأثیر و بر ابعاد اقتصادی کمترین تأثیر،
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در ناحیة هفت بر ابعاد سختافزار و فناوری اطالعات و ارتباطات بیشترین تأثیر و بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی کمترین
تأثیر ،و در ناحیة هشت بر ابعاد و نرمافزار و سیستم اطالعات و منابع انسانی بیشترین تأثیر و بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی
کمترین تأثیر را داشته است .با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان نتیجه گرفت در نواحی منطقة  14اجرای طرح مدیریت
ناحیهمحوری در بیشتر نواحی بر سختافزار و فناوری اطالعات و نرمافزار ،منابع انسانی ،و سیستم اطالعات بیشترین
تأثیر و بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی کمترین تأثیر را داشته است .به عبارت دیگر ،اجرای طرح مدیریت ناحیهمحوری
بیشترین تمرکز خود را در بخش سختافزار و فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزار و سیستم اطالعات ،و منابع انسانی
قرار داده است و به سایر ابعاد کمتر توجه شده است.
5
0

ناحیه 8

ناحیه 7

ناحیه 6

ناحیه 5

ناحیه 4

ناحیه 3

ناحیه 2

نرم افزار و سیستم اطالعات

سخت افزار و فناوری اطالعات و ارتباطالت

اقتصادی

فرهنگی -اجتماعی

جغرافیایی و مکانی

منابع انسانی
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جمعبندیوارائةپیشنهادها 

بررسی تحلیل روابط بین متغیرها نشان میدهد بُعد منابع انسانی ،اجتماعی و فرهنگی ،سختافزار ،نرمافزار ،و جغرافیایی
و مکانی بر مدیریت ناحیهمحوری مبتنی بر معیارهای شهرداری الکترونیک تأثیرگذار است و ارتباط مثبت و معنیداری
بین آنها برقرار است .درحقیقت ،ارتباط معنادار بسیار زیادی بین سؤاالت و متغیرهای مکنون وجود دارد که صحت مدل
را تأیید میکند.
ـ براساس نتایج پژوهش و اثرگذاری طرح ناحیهمحوری بر معیارهای شهرداری الکترونیک ،پیشنهاد میشود در گام
اول برای دستیابی به سیاستها و رویکردهای طرح و فراهمشدن زمینههای الکترونیکیشدن شهرداری ،نظام پیشنهادها
طراحی و راهاندازی شود تا از پیشنهاد کارمندان شاغل در شهرداری نواحی ،که بهطور مستقیم با چالش و مشکالت نواحی
روبهرو هستند ،برای اجرای کامل طرح و ارائة بهتر خدمات بهطور الکترونیکی به شهروندان استفاده شود .همچنین،
واحدی بهعنوان مدیریت ایدهپردازی جهت تعامل کارمندان با مدیران تشکیل شود .درنهایت ،پیشنهاد میشود در گام دوم
برای برانگیختن انگیزة منابع انسانی شهرداری ناحیه ،که در تحقق اهداف طرح نقش اصلی را ایفا میکنند ،هر کارمندی
با توجه به تخصص و سابقة کاری در پست سازمانی مناسب خود قرار گیرد و در کنار فراهمکردن محیط کار مناسب،
احساس مسئولیت و تعلق گروهی در میان کارمندان ایجاد شود .چنین حس و ارزش مشترکی در میان کارمندان
تسریعکنندة اجرای شهرداری الکترونیک خواهد بود.
ـ برای اثرگذاری طرح در همة معیارها بهطور کامل و متعادل باید به تغییر نگرش مدیران و کارشناسان نسبت به طرح
ناحیهمحوری اقدام کرد تا دغدغة اصلی همة کارمندان تالش برای دستیابی به سیاستها و اهداف طرح با توجه به
نیازهای کنونی شهروندان باشد .بنابراین ،شناخت این نگرشها و سعی در بهبود این نگرشها مدیران و متخصصان را در
پیشبرد اهداف کوشا میکند .بنابراین ،پیشنهاد میشود با تأمین امکانات رفاهی کارمندان ،بهبود وضعیت حقوق
(متناسببودن حقوق دریافتی با نیازهای زندگی ،متناسببودن حقوق دریافتی با میزان تالشهای کاری( ،رعایت عدالت ،و
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ارزشیابی ،حمایت و قدردانی
تبعیضقائلنشدن میان کارمندان ،تأمین تجهیزات و امکانات کاری مناسب ،اصالح شیوههای 
از فعالیتهای کارشناسان کوشا ،وجود آزادی عقیده و دادن مسئولیت به کارمندان با توجه به تواناییها و قابلیتهای آنان
نگرش مدیران و کارشناسان را مثبت کرد و عزت نفس سازمانی آنان را بهبود بخشید تا انگیزة آنها برای اجرای طرح
ناحیهمحوری افزایش یابد.
ـ آنچه با پیشنهاد طرح ناحیهمحوری و ایجاد ساختار جدید در نواحی دنبال میشد دستیابی به روندی برای تسهیل
خدماتدهی به نیازهای جدید شهروندان بود تا قادر باشند خدمات را راحتتر و سریعتر دریافت کنند؛ در این راستا خیلی از
خدمات شهرداری بهصورت الکترونیک ارائه شد؛ اما دانش اندک شهروندان و عدم تجربة قبلی در دریافت خدمات
بهصورت الکترونیک مانع آن شد که رضایتمندی مراجعان از خدمات شهرداری ناحیه حاصل شود .بنابراین ،پیشنهاد

میشود واحدی در بخش تکریم اربابرجوع ایجاد شود تا آموزش الکترونیکی به شهروندان داده شود و حتی با نصب
کیوسکهای خدماترسان جهت دسترسی به اینترنت رایگان ،شهروندان را ترغیب و تشویق نمایند که برای دریافت
خدمات از اینترنت استفاده کنند و از مراجعة حضوری خودداری کنند.
ـ طرح ناحیهمحوری و پیامد اجرای آن نتایج مطلوبی در مدیریت شهری ایجاد کرده است که همان تحقق مدیریت
مشارکتی و پایین به باال بود .پیشنهاد میشود به شهرداران نواحی این قدرت داده شود با تعیین سیاستها و خطمشیهای
عمومی بتوانند راهکارهای مناسب برای موانع اجراییشدن طرح ارائه دهند و همینطور از طریق ارتباط شفاهی و کتبی با
کارمندان درمورد خطمشیهای سازمان در مورد چگونگی ارائة بهتر خدمات بهصورت الکترونیکی مبادلة اطالعات شود تا
پس از تعیین خط مشی ها و نصب آن بر دیوار تمام ادارههای شهرداری ناحیه ،شهروندان جهت استفاده از اینترنت برای
دریافت خدمات ترغیب شوند.
ـ از آنجا که هدف اصلی طرح ناحیهمحوری محولکردن وظایف اجرایی بیشتر به نواحی و برجستهکردن نقش نواحی
در بدنة شهرداری بود؛ اما عمالً برای اختصاص بودجة کافی به نواحی برای پیشبرد اهداف طرح در طی این سالها برنامة
مدونی درنظر گرفته نشد و همچنان نواحی از نظر مالی وابسته بودند و بیشتر مواقع با کمبود بودجه مواجهاند و اکنون با
چالشهای مالی فراوانی روبهرو هستند ،پیشبینی و تضمین بودجه و منابع مالی کافی برای اجرای طرح و استقاللبخشیدن
به نواحی در این زمینه یکی از پیشنهادهاست .جهتدهی واقعی و درست به خطمشی ،برنامهها ،تخصیص و بهکارگیری
دقیق منابع مالی مشخص و معین میبایست در راستای اهداف استراتژیک ،مقاصد ،و ارزشهای طرح ناحیهمحوری انجام
گیرد.
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