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Effective factors on citizen’s acceptance toward
Tehran urban management phone number (137)

Abstract:
Increasing population in Tehran and following problems 
caused by citizenship in economical, social, cultural and 
environmental aspects make it necessary to create and use 
modern urban management with the best technologies. One 
prevalence and important problem in Tehran’s urban man-
agement is its weakness in receiving information about cit-
izens’ demands so that the managers can provide urban ser-
vices in different regions. Here one of the best ways to get 
information about citizens’ problems and issues and their 
ideas about urban management is to provide some phone 
lines and get this information from themselves and this is 
being done by having 137 in Tehran municipality. 
In this research which its information has been collected 
from 412 citizens using questionnaire, it is tried to sur-
vey the effective factors on 137 phone line and help the 
line to be used more by citizen.
The result is that the most important factors for 137 are 
“understanding the ease of 137” and “understanding the 
usefulness of 137 “which effect a lot on how much people 
use it.

Keywords:137 urban management phone number, Tech-
nology acceptance method (TAM), technology accep-
tance. Understanding the usefulness, ease.
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چکيده
 با رشد فزاينده جمعيت در كالن شهر تهران و به دنبال آن افزايش مشکالت و مسائل 
ناشي از شهرنشيني در ابعاد وسيع اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي لزوم 
ايجاد و استفاده از بسترهاي مديريت شهري جديد همراه با به روزترين و كاربردي ترين 
فناوري ها احساس مي شود. يکي از مشکالت رايج و فراگيري كه در مديريت كالن شهر 
تهران مشاهده مي شود، ضعف دريافت اطالعات به موقع مديران شهري درباره نيازهاي 
شهروندان و تشخيص ضرورت هاي ارائه خدمات شهري در نواحي و مناطق مختلف 
شهرداري مي باشد. در اين ميان يکي از بهترين روش ها براي كسب اطالعات دقيق 
در زمينه مسائل و مشکالت شهروندان و دريافت ديدگاه هاي مردم پيرامون مديريت 
شهري، ايجاد خطوط ارتباطي مناسب با شهروندان و كسب اطالعات از طريق خود 
با ايجاد سامانه موسوم به 137 در شهرداري تهران دنبال  آنان مي باشد و اين مهم 

مي شود.
 در اين پژوهش كاربردي كه اطالعات آن از ميان 412 نفر از شهروندان تهراني و با 
استفاده از پرسشنامه گردآوري شده است، سعي بر آن است كه تعدادي از عوامل مؤثر 
بر ميزان استفاده از خدمات مركز تازه تأسيس سامانه 137 توسط شهروندان بررسي شود 
تا از طريق شناسايي اين عوامل، به فراگير شدن هرچه بيشتر بهره گيري از اين سامانه 
شود.  الکترونيك« كمك  »شهر  تحقق  مجموعه هاي ضروري  زير  از  يکي  به عنوان 
نتيجه پژوهش حاكي از آن است كه مهم ترين عامل تأثيرگذار بر پذيرش سامانه 137 
توسط شهروندان »درك سهولت استفاده از سامانه« است و عامل »درك سودمندي 
و احساس مفيد بودن سامانه« نيز مي تواند در ميزان استفاده عملي شهروندان از آن 

تأثير به سزايي داشته باشد. 
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مقدمه
 چالش ش��هري در هيچ جاي دنيا به اندازة آس��يا مشهود 
نمي باش��د. ام��روزه 38 درصد از جمعيت اي��ن ناحيه در 
شهرها زندگي مي كنند، اين نسبت اكنون در ايران حدود 
70 درصد مي باشد و پيش بيني مي شود تا سال 2020 اين 
مقدار از 80 درصد فراتر رود. متخصصان ش��هري اكنون 
پدي��دة جديدي را در بين اين كالن ش��هرها شناس��ايي 
كرده اند. انباش��ت و تراكم انبوهي از شهرها با اندازه هاي 
مختلف ك��ه قباًل به صورت مج��زا بوده اند ولي همچنان 
هويت فيزيکي خود را حفظ نموده اند، روي  هم انبوهي از 
جمعيت 20 و حتي 30 ميليون نفري را به صورت شبکه اي 
به وج��ود مي آورند. به عنوان مثال منطقه ش��هري تهران 
كه شامل ش��هرهاي تهران، ري، اسالم شهر، شميرانات، 
شهريار، رباط كريم و كرج مي باشد، همگي با وجود حفظ 

بافت كهن خود به همديگر چسبيده اند.
در تعدادي از اين ش��هرها، پيش بيني مي شود كه مسائلي 
از قبي��ل عرض��ة خدمات پاي��ه، طي مس��افت از خانه تا 
مح��ل كار و دفع ضايع��ات و زباله ها كه تاكنون بس��يار 
معضل آفري��ن بوده ان��د در دهه ه��اي آتي چندي��ن برابر 
افزايش يابند)وس��ت فال و دويال، 1386، 1و2(. با توجه 
به وس��عت و پيچيدگي ه��اي منحصربه فرد كالن ش��هر 
ته��ران و با توجه به عدم مديري��ت متمركز و يکپارچه و 
هدفمند در ادوار گذش��ته، ش��هرداري تهران و به تبع آن 
وجود مس��ائل و مشکالت اساس��ي و زيربنايي در شقوق 
مختلف خدمات شهري و شهرنشيني، براي تحقق ايجاد 
و توسعه يك شهر پويا و مدرن، نيازمند حضور پررنگ تر 
شهروندان در سيستم اداره شهر از طريق بيان مشکالت 
و نارس��ايي ها و معضالت مي باشد. نتيجه اين همکاري، 
باال بردن بهره وري در عرضه خدمات ش��هري است كه 
موجب پويايي و پيش��رفت هرچه س��ريع تر ش��هر و رفع 
عقب ماندگي هاي گذشته مي ش��ود. شهرداري تهران در 
يك اقدام ابتکاري و با استفاده از فناوري نوين اطالعاتي 
و ارتباطاتي، به راه اندازي س��امانه مديريت شهري 137 
جهت ايجاد ارتباط مستقيم شهروندان با مديران شهري 
به منظ��ور انتقال نظرات و خواس��ته ها و بيان مش��کالت 

مربوط به امور مديريت ش��هري اقدام نموده است. اولين 
گام موفقيت اين س��امانه، قبول و پذي��رش اين فناوري 
نوين و اس��تفاده از آن توسط شهروندان مي باشد. در اين 
راس��تا، اين مقاله به دنبال يافتن عوامل كليدي تأثيرگذار 
در برقراري ارتباط مردم با سامانه 137 مي باشد، به طوري 
كه ش��هروندان با ديدن مشکالت شهري در حوزه محل 
زندگي خود، بالفاصله اقدام به برقراري ارتباط با مديران 
شهري نمايند و اين ارتباط عمدتًا از طريق خط تلفن 137 
و بعضًا از طريق پيام كوتاه، پست الکترونيك يا وب سايت 
مربوطه ايجاد مي ش��ود و ش��هروندان مي توانند نيازهاي 
خود را به متصديان سامانه 137 اطالع دهند. با توجه به 
اينکه هزينه هاي خدمات ش��هري توسط خود شهروندان 
از طريق پرداخت انواع عوارض و ماليات تأمين مي شود، 
به كارگيري س��امانه 137 به دليل حضور به موقع و سريع 
عوامل ش��هرداري در رسيدگي به مشکالت، مي تواند به 
كاهش هزينه هاي خدمات شهري منجر شود و در نتيجه 
باعث پيشرفت و تعالي شهر  گردد. سؤال اصلي اين است 
كه چه عواملي در به كارگيري س��امانه 137 و استفاده از 
خدمات آن توسط شهروندان تهراني مؤثر است. در ادامه 
مقاله پس از مرور ادبي��ات موضوع پذيرش فناوري هاي 
نوين و توضيح اجمالي روش شناسي پژوهش، يافته هاي 
تحقي��ق، مورد بحث قرار مي گي��رد و به دنبال بيان نتايج 
تحقي��ق، پيش��نهادهاي عملي و كاربردي ب��راي هرچه 
كارآمدتر شدن مركز س��امانه مديريت شهري 137 ارائه 

مي شود.

1- نقش فناوري اطالعات در مدیریت شهري
 در ش��روع هزاره س��وم، فن��اوري اطالع��ات، به عنوان 
عمده ترين محور تحول و توس��عه در جهان مطرح ش��ده 
و دس��تاوردهاي ناش��ي از آن ني��ز به گون��ه اي با زندگي 
مردم عجين گرديده اس��ت كه روي گرداني و بي توجهي 
ب��ه آن،  اختالل��ي عظيم در جامع��ه به وج��ود مي آورد. 
فناوري اطالعات و ارتباطات ش��امل مجموعه گوناگوني 
از ابزاره��اي فناوري و منابع براي ايجاد، نش��ر، ذخيره و 
مديريت داده ها و اطالعات مي باش��د. ابزارهاي س��نتي 
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مثل تلويزيون، راديو و تلفن سودمندي ش��ان را در توسعه 
مناطق حاش��يه اي اثبات نموده اند. ظهور رايانه، اينترنت، 
فناوري ارتباطات بي س��يم در كنار نرم افزارهاي نيرومند 
ب��راي پردازش و يکپارچه كردن مت��ن، صدا و تصوير در 
رسانه الکترونيکي، فناوري هاي مدرن را تشکيل مي دهد. 
گسترش شبکه الکترونيکي جهاني كامپيوتر كه اصطالحًا 
اينترنت ناميده مي ش��ود و تلفن بي سيم، جريان بي سابقه 
جهاني از اطالعات، كاال، مردم، س��رمايه و فکر را ايجاد 
مي كن��د. اهميت فن��اوري اطالعات1به منظ��ور افزايش 
سرعت و دقت فعاليت هاي مختلف سازمان ها و در نتيجه 
باال بردن بهره وري آنها به روش��ني مشخص شده است. 
خصوص��ًا س��ازمان هايي كه بخش ه��اي مختلف آن در 
مناطق جغرافيايي پراكنده و دور از يکديگر قرار گرفته اند 
و يا مؤسس��اتي كه مؤظ��ف به انجام كاره��اي متنوع و 
متعدد هس��تند، بسياري از مشکالت خود را از طريق اين 

فناوري رفع مي كنند. 
 اس��تفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات نقش اساس��ي 
در حل مس��ائل تهران و كالن ش��هرها دارد. اين مسأله 
به ويژه در مديريت ش��هري، اقتصاد ش��هري، توليد شغل 
و ارتقاي س��طح فرهنگ شهروندي نقش��ي اساسي ايفا 

مي كند)هراتي زاده، 1386، 41(. 
 يکي از اساسي ترين محور برنامه هاي  شهرداري تهران، 
ايجاد شهر الکترونيك و بهره برداري از فناوري اطالعات 
در مديريت شهري است؛ شهر الکترونيك، شهري است 
كه اج��راي اكثر فعاليت هاي آن از طريق امکانات مبتني 
بر اينترنت و سيس��تم هاي الکترونيك امکان پذير باش��د. 
به همين خاطر ساده س��ازي ارائه خدمات به ش��هروندان 
مي تواند از اهم اين برنامه ها باش��د. در واقع، قرار گرفتن 
اي��ن موضوع در كنار س��فرهاي متعددي ك��ه در تهران 
انجام مي شود مي تواند موضوعي با عنوان ترافيك كاذب 
را كاهش دهد. با راه اندازي ش��هر الکترونيك تعداد قابل 
توجهي از س��فرهاي غيرضروري ك��ه به منظور دريافت 
خدمات دس��تگاه هاي مختلف از سوي شهروندان انجام 
مي شود، كاهش مي يابد و اين يعني كاهش حجم انبوهي 
از رفت وآمدها در شهر و كاهش سفر. در اين راستا وجود 

ش��هرهاي الکترونيك و اينترنتي در هر كشوري مي تواند 
زمين��ه حضور تدريجي،  منطقي،  علم��ي و اقتصادي اين 
پديده ارزش��مند را فراهم نمايد ك��ه در حال حاضر معيار 
سنجش توان علمي و قدرت كشورها براي توليد، توزيع و 
استفاده از دانش است. مطالعات و بررسي هاي كارشناسي 
و اقدامات صورت گرفته پيرامون توسعه فناوري اطالعات 
در جهان نش��ان داده است كه حركات انفرادي و توسعه 
پراكن��ده در اين زمينه عموم��ًا موفق نبوده و از كيفيت و 
مطلوبيت مناس��بي برخوردار نيست. به همين دليل اغلب 
كشورهاي پيشرفته،  توسعه فناوري اطالعات و عموميت 
بخش��يدن به اس��تفاده از آن توس��ط م��ردم را از طريق 
سيس��تم هاي يکپارچه در قالب شهرها و شهرداري هاي 

الکترونيك دنبال مي كنند. 
 هر كشوري متناسب با موقعيت هاي اقتصادي،  اجتماعي 
و فرهنگ��ي خ��ود اهداف خاص��ي را در رابطه ب��ا ايجاد 
ش��هرهاي الکترونيك مدنظر قرار مي دهد. بر اين اساس 
هم��ه ش��هرهاي الکترونيك جهان الزام��ًا داراي اهداف 
مش��ابهي نيس��تند و ممکن اس��ت در برخ��ي زمينه ها با 
يکديگر متفاوت باش��ند. اما در مجموع اهداف مش��ترك 
فراوان��ي را در بين آنه��ا مي توان يافت. توس��عه اقتصاد 
پاي��دار و قابل رقاب��ت، ارتقاي مديريت ش��هري، اجراي 
طرح جامع ش��هر، بهبود بخش��يدن ب��ه كيفيت خدمات 
و باال بردن اس��تانداردهاي زندگي ش��هروندان همراه با 
حفظ هويت فرهنگي، افزايش نرخ حضور ش��هروندان در 
تصميم گيري ها، آماده كردن ش��هروندان براي زندگي در 
جامعه دانش محور، ارائه خدمات ش��هرداري ها به صورت 
مستقيم2بدون تعطيلي و در همه اوقات شبانه روز و بدون 
محدوديت مکاني، بخشي از اهداف شهرهاي الکترونيك 
محس��وب مي گردد. همچنين توس��عه امکانات خدماتي، 
فرهنگي، آموزش��ي، تجاري، فني و تخصصي به صورت 
يکس��ان به همه ش��هروندان، مي توان��د نمايانگر بخش 
ديگري از اهداف يك شهر الکترونيك تلقي شود)جاللي، 

.)1،2 ،1384

1 - Information Technology
2-Online
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2- چالش موجود: پذیرش فناوري 
پذيرش فناوري يک��ي از عناوين اصلي تحقيقات مرتبط 
با سيس��تم هاي اطالعات در دهه هاي اخير بوده اس��ت. 
ديدگاه ه��اي متنوعي در خصوص فه��م عوامل مؤثر بر 
تصمي��م كاربران براي پذيرش فن��اوري اطالعات وجود 
دارد. منطقي كه در پشت اين ديدگاه ها وجود دارد در اين 
نکته نهفته اس��ت كه موفقيت يا بازده سرمايه گذاري در 
فناوري اطالعات به مي��زان گرايش كاربران براي به كار 
بردن و اس��تفاده از سيس��تم ها بس��تگي دارد. با توجه به 
س��رمايه گذاري س��ازمان ها در ايجاد بس��ترهاي فناوري 
براي انجام امور، بحث ميزان استقبال كاربران و استفاده 
كارب��ردي از فناوري ه��اي نويني كه در اختي��ار آنها قرا 
مي گيرد، حائز اهميت اس��ت و مديران س��ازمان ها الزم 
اس��ت عوامل تأثيرگذار بر نحوه اس��تفاده از فناوري هاي 
جديد را بشناس��ند و با مديريت و كنت��رل آنها بتوانند به 

اهداف مورد نظر دست پيدا كنند.
 در زمينه پذيرش فناوري هاي نوين و عوامل مؤثر بر آنها 
الگوهاي مفهومي متعددي مطرح مي باش��ند كه در ادامه 

به تعدادي از رايج ترين آنها اشاره مي شود. 

3- الگوهاي پذیرش فناوري
 الگوهاي موس��وم به »تئوري رفتار برنامه ريزي ش��ده«، 
»تئوري اش��اعه نوآوري« و »الگ��وي پذيرش فناوري« 
از تئوري ه��اي معروف��ي هس��تند كه موض��وع پذيرش 
فناوري هاي نوين را در سيستم هاي اجتماعي مورد بحث 

قرار مي دهند.

1-3- تئوري رفتار برنامه ریزي شده
 تئوري رفتار برنامه ريزي شده TPB(1( )آجزن2 ، 1991( مبتني 
بر تئوري رفتار مستدل)TRA( اس��ت)فيش بين3وآجزن، 
1975(. س��ازوكار اصل��ي تئوري رفتار برنامه ريزي ش��ده 
ب��ر پايه اين فرض ق��رار دارد كه رفتار ف��رد تحت تأثير 
تمايالت او قرار دارد. طبق تئوري رفتار برنامه ريزي شده، 
رفتار انس��ان ها با س��ه دس��ته از باورها جه��ت مي يابد: 
رفت��اري، الزامي و كنترل. تئوري رفتار برنامه ريزي ش��ده 
مدعي اس��ت كه مهم ترين عوامل اصلي كه تعيين كننده 
تماي��الت رفتاري هس��تند عبارتند از: نگ��رش به رفتار، 
هنج��ار ذهني و كنترل درك ش��ده رفتاري كه در جدول 

زير معرفي شده اند:

تعریفبرساخته اصلي

احساس مثبت يا منفي فرد درباره انجام يك رفتار خاص است)فيش بين و آجزن، 1975(نگرش فرد به رفتار

هنجار ذهني
ادراك فرد درباره اينکه اغلب مردماني كه به نظر او مهم هستند، چه فکر مي کنند و او بايد يا 

نبايد مورد نظر آنها را در رفتار خود مورد توجه قرار مي دهد)فيش بين و آجزن، 1975(

درك از کنترل
 بر رفتار

سادگي يا دشواري يك رفتار از نظر فرد)فيشبين و آجزن، 1975( و در حوزه 
پژوهش هاي مرتبط با سيستم هاي اطالعات »ادراكات مربوط به قيود داخلي و بيروني 

بر رفتار«)تيلور4 و تود19955(

TPB جدول)شماره1(: برساخته هاي اصلي

1-Theory of Planned Behavior
2- Ajzen
3- Fishbein
4- Taylor
5- Todd
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در شکل باال روابط بين برساخته هاي اصلي تئوري رفتار 
برنامه ريزي ش��ده نمايش داده شده است. طبق اين الگو، 
رفت��ار واقعي ف��رد تابعي از ميزان تماي��ل او به انجام آن 
رفتار اس��ت كه آن هم به نوبه خ��ود تحت تأثير عواملي 
چون نگ��رش فرد به موض��وع، هنجاره��اي ذهني او و 
ادراك از ميزان كنترلي كه مي تواند بر رفتار خود داش��ته 

باشد، قرار دارد. 
  تئوري رفتار برنامه ريزي شده به طور وسيعي در مطالعات 
اجتماعي به كار رفته اس��ت. مطالعات نش��ان مي دهد كه 
چندين طرح در حوزة سيستم هاي اطالعات نيز با تئوري 
رفتار برنامه ريزي ش��ده اجرا ش��ده اس��ت. اين مطالعات 
ان��واع گوناگوني از كاربردهاي پذي��رش فناوري را مورد 
توج��ه قرار داده ان��د؛ از جمله پذيرش سيس��تم طبابت از 
راه دور، تج��ارت الکترونيك، اخالق فناوري و بانکداري 
مج��ازي. اين مطالعات نش��ان مي دهد ك��ه تئوري رفتار 
برنامه ريزي ش��ده مي توان��د ب��راي برخ��ي از زمينه هاي 

پژوهشي مناسب باشد.

2-3-  تئوري اشاعه نوآوري ها
تئوري اش��اعه نوآوري ها IDT(1( )راجرز2، 1995( سعي 
مي كن��د اطالعاتي را دربارة روش مناس��ب براي حركت 
يك طرح نوآورانه از مرحلة اختراع به مرحلة كاربرد ارائه 
ده��د. اين تئوري درباره فرآيند تصميم گيري نوآورانه كه 
نرخ به كارگيري اختراعات را در عمل مش��خص مي كند، 
توضيح مي دهد. در تئوري اشاعه نوآوري، فرض مي شود 
كه افراد را مي توان برطبق س��رعت به كارگيري نوآوري 

توس��ط آنها طبقه بندي ك��رد. دس��ته هاي مختلف افراد 
عبارتند از: نوآوران،  به س��رعت تطبيق دهندگان، اكثريت 
زودپذي��ر، اكثريت ديرپذير و عقب مانده ها. اين دس��ته ها 

به صورت نرمال توزيع شده اند)راجرز، 1995(. 
تئوري اش��اعه نوآوري همچنين ادع��ا مي كند كه چهار 
ويژگ��ي كه بر اجراي نوآوري اثر مي گذارد عبارت اس��ت 
از: مزيت نس��بي، س��ازگاري، قابل آم��وزش بودن، قابل 

مشاهده بودن. 

نمودار)شماره1(: الگوي تئوري رفتار برنامه ریزي شده

1- Innovation Diffusion 
Theory(IDT)
2- Rogers
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 برساخته هاي اصلي تئوري اشاعه نوآوري و روابط آنها در 
شکل زير نمايش داده شده است:

  نم��ودار )ش��ماره2( چارچ��وب اصلي نظريه اش��اعه 
نوآوري را نشان مي دهد و بيانگر اين است كه موفقيت 

در پياده س��ازي سيس��تم اطالعات و ميزان پذيرش آن 
بس��تگي به عواملي چون قابليت سازگاري فني، ميزان 
پيچيدگي فني و مزيت نس��بي دارد كه سيس��تم جديد 

واجد آنهاس��ت.

تعریفعنوان برساخته

ميزان درك از اينکه يك نوآوري مي تواند در شرايط فعلي بهبود ايجاد كند )مور1 و مزیت نسبي
بن باسات2، 1991(

درك از دشواري يا سهولت به كاربردن يك نوآوري )مور و بن باسات، 1991(سادگي استفاده
درك از اينکه به كاربردن يك نوآوري تصور يا وضعيت واحدي در يك سيستم اجتماعي تصور

پديد مي آورد )مور و بن باسات، 1991(
مشاهده ميزان استفاده ديگران از يك سيستم در سازمان )مور و بن باسات، 1991(قابليت مشاهده
ميزان سازگاري يك نوآوري با ارزش هاي موجود، نيازها و تجارب قبلي كاربران بالقوه)مور قابليت سازگاري

و بن باسات، 1991(
قابليت توضيح 

نتایج
قابل لمس بودن نتايج استفاده از نوآوري، شامل قابليت ديدن و قابليت ارتباط 

برقراركردن)مور و بن باسات، 1991(
درك از ميزان اختياري و داوطلبانه بودن نوآوري خاص)مور و بن باسات، 1991(استفاده داوطلبانه

IDT جدول )شماره2(: جدول برساخته  هاي اصلي تئوري اشاعه نوآوري ها

نمودار)شماره2(: الگوي تئوري نفوذ نوآوري 

1- Moore
2- Benbasat
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3-3-  الگوي پذیرش فناوري
الگوي پذيرش فناوري TAM(1( )ديويس، 1989( يکي 
از مدل هايي اس��ت كه به طور گس��ترده اي براي تشريح 
پذي��رش فناوري در بيش از 2 دهه گذش��ته به كار گرفته 
ش��ده است. طبق شاخص ارجاع در علوم اجتماعي، مدل 
پذيرش فناوري در سال 2000 در 424 مجله مورد استناد 
قرار گرفته است. اين مدل ادعا مي كند كه سودمندي درك 
  )PEOU(3و سهولت اس��تفاده درك شده )PU(2ش��ده
به طور مش��ترك مهم تري��ن عوامل تعيين كنن��دة تمايل 
رفتاري به اس��تفاده از فناوري هس��تند. تمايل رفتاري به 
»قدرت يك ميل براي انجام رفتاري خاص« اشاره دارد 
و انتظار مي رود كه منجر به اس��تفاده واقعي از سيس��تم 
بشود. تعاريف مربوط به برساخته هاي اصلي مدل پذيرش 

فناوري در جدول باال ارائه شده است.
اي��ن مدل ف��رض مي كند كه هرچ��ه كارب��ران، كاربرد 
سيس��تم را سودمند و س��اده تصور كنند، نگرش بهتري 
نس��بت به آن خواهند داشت. درجه س��ودمند دانستن و 
نگرش مربوطه، منجر به افزايش تمايل رفتاري مي شود 
و از اين طريق كاربر به اس��تفاده واقعي از سيس��تم روي 
م��ي آورد. بنابراين انتظار م��ي رود، در حوزه اي كه به طور 
وس��يعي يك سيس��تم را به كار گرفته اند، درجه بااليي از 
درك س��ودمندي و سهولت استفاده، مش��اهده شود. در 
اي��ن موارد، نوعًا معيارهايي مانند زمان، دوره به كارگيري 
سيس��تم، مقدار به كارگيري يا تن��وع به كارگيري گزارش 
ش��ده اس��ت) لي و همکاران، 2003(. در هر حال، انتظار 

جدول )شماره3(: جدول برساخته هاي اصلي مدل پذیرش فناوري

مي رود رابطه اي بين س��ودمند دانستن و سهولت استفاده 
وجود داش��ته باش��د. به اين ترتيب كه س��هولت استفاده 
ب��ر تمايل افراد به اس��تفاده از سيس��تم از طريق هر دو 
مورد درك از س��ودمندي و تمايل رفتاري اثر دارد. شکل 
)ش��ماره3( ارتباطات بي��ن برس��اخته هاي اصلي الگوي 

پذيرش فناوري را نشان داده است: 
  

تعریفبرساخته اصلي
برداشت ذهني يك كاربر در خصوص اينکه استفاده از يك سيستم كاربردي خاص در درك از سودمندي

آينده باعث افزايش عملکرد شغلي او در يك عرصه يا زمينة سازماني  مي شود )ديويس 
و همکاران، 1989(

درك ازسهولت 
استفاده

درجه اي كه يك كاربر انتظار دارد در آينده استفاده از سيستم مورد نظر بي نياز از 
تالش و كوشش باشد )ديويس و همکاران، 1989(

احساس منفي يا مثبت فردي )ناشي از ارزيابي( دربارة انجام رفتاري مشخص نگرش
)فيش بين و آجزن، 1975(

1- Technology Acceptance 
Model(TAM)
2- Perceived Usefulness
3- Perceived Ease Of Use
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 نمودار )شماره3( نشان مي دهد كه متغيرهاي بيروني، از 
طريق تأثير بر باورها )مانند س��ودمند دانس��تن و درك از 
س��ادگي كاربرد( به رفتار فرد در ميزان استفاده عملي از 
فناوري شکل مي دهند. متغيرهاي بيروني مي توانند براي 
مثال، ويژگي هاي فردي نظير س��طح تحصيالت)برتون 
جونز1 و هوبونا2، 2005(، جنس��يت )ونکاتش و موريس، 
2000( يا ويژگي هاي س��ازماني نظير آموزش اس��تفاده 
از فناوري)ونکاتش، 1999( باش��ند. بس��ته به نوع متغير 
بيروني، سودمندي درك شده و سادگي كاربرد درك شده 
اثر بيشتري بر تمايل رفتاري خواهند داشت )رايتاهارجو، 

 .)21-31 ،2007
 الگوي پذي��رش فناوري به طور گس��ترده در زمينه هاي 
تحقيقاتي بسيار زيادي و در انواع مختلفي از فناوري هاي 
اطالعاتي آزموده ش��ده اس��ت )لي و همکاران، 2003 (. 
در اي��ن پژوهش كه از نوعي الگوي ساده ش��ده پذيرش 
فناوري اس��تفاده شده اس��ت، متغيرهاي جمعيت شناختي 
»سن«، »جنسيت«، »س��طح تحصيالت« و متغيرهاي 
»محل س��کونت« و »اطالع رس��اني فراگي��ر« به عنوان 

متغيرهاي بيروني در نظر گرفته شد.

4- روش شناسي تحقيق 
 اين مقاله حاصل پژوهش��ي اس��ت ك��ه از نظر هدف از 
ن��وع كاربردي و از لحاظ ماهيت و روش توصيفي و علي 
مي باش��د. جامعه آماري تحقيق متش��کل از ش��هروندان 

كالن ش��هر تهران اس��ت كه اطالعات مورد نياز از تعداد 
412 نفر از ش��هروندان باالي 15 س��ال س��اكن مناطق 
شمالي، مركزي و جنوبي شهر به روش تصادفي خوشه اي 
و با اس��تفاده از ابزار پرسشنامه بسته، جمع آوري گرديده 
اس��ت. براي تجزيه و تحليل اطالعات از روش مدل يابي 
معادالت س��اختاري و تحليل مسير در محيط نرم افزاري
LISREL اس��تفاده شده اس��ت. همچنين آزمون t دو 
گروه ب��ه  كمك نرم اف��زار SPSS انجام گرديده اس��ت 
ك��ه يافته هاي حاص��ل از آن در ادامه م��ورد بحث قرار 

مي گيرد.
 

5- یافته هاي تحقيق 
 در اين قس��مت از مقاله، يافته هاي حاصل از پژوهش با 
محوريت فرضيه هاي تحقيق مورد بحث و بررس��ي قرار 

مي گيرد:

1-5- تأثير متغير س�ن ب�ر متغيرهاي درك از 
سودمندي و سهولت استفاده

 نتايج تعدادي از پژوهش ها به نقش س��ن در اس��تفاده از 
فناوري اشاره كرده اند و بيان نموده اند كه انتظار مي رود، 
افراد هم س��ن، در مورد پذيرش فناوري، همانند هم رفتار 
كنند. در مطالعه اي كه در يك اداره مخابرات انجام ش��د، 
معلوم ش��د كه سن به صورت منفي با كاربرد رايانه ارتباط 
دارد )زنان و چيك، 1993(. برتون، جونز و هوبونا در سال 
2005 دريافتند كه پاسخ دهندگان مسن تر، درك كمتري 

نمودار)شماره3(: الگوي اصلي پذیرش فناوري )دیویس، 1989(

1- Burton Jones
2- Hubona
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از س��هولت اس��تفاده از فن��اوري داش��تند و به كارگيري 
فناوري ه��اي جديد را مش��کل مي پنداش��تند؛ اما به نظر 
مي رس��يد برداشت ش��ان از ميزان س��ودمندي واقع بينانه 
باش��د. همچنين گزارش شده است كه كارگران مسن تر، 
نس��بت ب��ه كارگران جوان تر اهميت س��هولت اس��تفاده 
را در تصميم گي��ري پذي��رش فن��اوري، بيش��تر ارزيابي 
مي كنند)رايتاهارجو، 2007، 63 و64(. موريس و ونکاتش 
در تحقيقات ش��ان در س��ال 2002 به ارتباط بين سن و 

درك از سهولت استفاده پي بردند. 
 در اين مطالعه، تأثير متغير مس��تقل س��ن بر متغيرهاي 
ميانجي درك از سودمندي و سهولت استفاده معني داري 
نبود؛ اگرچه نتايج نس��بتًا قابل بحث است، اما شايد يکي 
از داليل عدم ارتباط س��ن با دو متغير، س��هولت استفاده 
و سودمندي درك شده به كاربري مركز مديريت شهري 
137 مربوط مي ش��ود كه به دليل خدمات رساني در حوزه 
ش��هري و اجتماعي به عموم مردم، ش��هروندان تهراني 
در همه گروه هاي س��ني مي توانن��د از طريق تلفن قابل 
دس��ترس و يا بعضًا در صورت وج��ود امکانات از طريق 
اينترنت با سامانه 137 ارتباط برقرار كنند و درخواست ها، 
مسائل و مشکالت ش��ان را در ميان بگذارند. در واقع آن 
چيزي كه باعث مي ش��ود ش��هروندان در هنگام مواجهه 
با مش��کل در ش��هر اقدام به برقراري ارتباط با مديريت 
شهري نمايند، برانگيخته شدن حس مسؤوليت پذيري در 
آنان اس��ت كه به گروه سني خاصي ارتباط پيدا نمي كند. 
بنابراي��ن فرضيه )1( كه مي گويد: »متغير س��ن بر متغير 
س��ودمندي درك شده توس��ط ش��هروندان تهراني مؤثر 
اس��ت.« و فرضيه )6( كه مي گويد: »متغير سن بر متغير 
درك از س��هولت استفاده شهروندان تهراني مؤثر است.« 

مورد تأييد قرار نمي گيرد.

2-5- تأثير متغير جنس�يت بر متغيرهاي درك 
از سودمندي و سهولت استفاده 

 تحقيقات پيش��ين نشان مي دهد كه تصميم مردان براي 
اس��تفاده از فن��اوري جديد، بيش��تر از زن��ان تحت تأثير 
نگرش ش��ان قرار مي گيرد. اين در حالي  اس��ت كه زنان 

بيش��تر تحت تأثي��ر هنجارهاي ذهن��ي و كنترل رفتاري 
هستند)ونکاتش و ديگران،2000(. موريس و ونکاتش در 
سال 2000 دريافتند كه تصميمات مردها براي قبول يك 
فناوري بيش��تر تحت تأثير س��ودمندي درك شده بود، در 
حالي كه زنان بيشتر تحت تأثير سهولت استفاده درك شده 
از فناوري بودند. اين يافته ها توس��ط آنگ و الي در سال 
2006 در يك نمونه در زمينه يادگيري الکترونيکي تأييد 
ش��د. گفن و استراوب نيز در سال 1997 به اين نکته پي 
بردند كه جنس��يت بر درك از س��هولت استفاده و درك 
از س��ودمندي تأثير دارد؛ اما در كاربرد پست الکترونيکي 
تأثير مس��تقيم ندارد. زن ها در مقايس��ه با مردان، سطح 
بيشتري از سودمندي پست الکترونيکي را مشاهده كردند 
اما در مقايسه با مردان، به سهولت استفاده امتياز كمتري 

دادند)رايتاهارجو، 2007، 62(. 
 در سامانه 137، تأثير متغير مستقل جنسيت بر دو متغير 
ميانجي درك از س��ودمندي و درك از سهولت استفاده از 
س��امانه137، معني دار نبود. دلي��ل وجود اين عدم ارتباط 
باز هم ش��ايد مربوط به نوع خدمات رس��اني سامانه 137 
باش��د؛ به طوري كه ميزان اهميت نگهداري و حفظ شهر 
بين گروه جنس��يتي مردان و زنان تهراني برابر مي باشد. 
همان طور كه بيان ش��د، به نظر مي رس��د برانگيخته شدن 
حس مسؤوليت پذيري ش��هروندان كليد اصلي مشاركت 
آن��ان در اداره ش��هر مي باش��د. بنابراي��ن فرضيه )2( كه 
مي گفت: »متغير جنس��يت بر متغير سودمندي درك شده 
توس��ط ش��هروندان تهران��ي مؤث��ر اس��ت« و همچنين 
فرضيه)7( كه مي گفت: »متغير جنسيت بر متغير سهولت 
اس��تفاده درك شده توسط شهروندان تهراني مؤثر است« 

مورد تأييد قرار نمي گيرد.

3-5- تأثير متغير سطح تحصيالت بر درك از 
سودمندي و سهولت استفاده 

 در اين مطالعه، تأثير مس��تقيم و معني دار متغير مستقل 
س��طح تحصيالت ب��ر متغيرهاي درك از س��ودمندي و 
س��هولت استفاده از س��امانه 137 مورد تأييد قرار گرفت؛ 
بس��ياري از تحقيقات مشابه روي الگوي پذيرش فناوري 
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توسط محققان نيز اين نتيجه را تأييد مي كند؛ مثاًل معلوم 
شده اس��ت كه سطح تحصيالت با نوع نگرش نسبت به 
كاربرد رايانه ارتباط معکوس دارد)ايگباريا، پاراس��ورامان، 
1989(. در پژوهش��ي ديگر، سطح تحصيالت بر درك از 
س��ودمندي و سهولت استفاده از پس��ت الکترونيك تأثير 
مثبت دارد)آگاروال و پراس��اد، 1999(. نتايج حاكي از اين 
است كه سطح آموزش مي تواند به عنوان يك تعديل كننده 
احتمال��ي در فرآيند پذيرش فناوري مطرح باش��د. گمان 
مي رود زماني كه ايده ه��ا و رفتار پذيرش فناوري، بنيان 
و اس��اس كار قرار گيرد، افراد با تحصيالت باال مشابه به 
هم رفتار مي كنند تا افراد با تحصيالت پايين)رايتاهارجو، 

.)63 ،2007
 در اين پژوهش، شايد يکي از داليل تأثير سطح تحصيالت 
بر درك از س��ودمندي، باالتر ب��ودن درك فرد از ميزان 
بهره وري صورت گرفته در صورت مشاركت شهروندان در 
اداره ش��هر باشد و اينکه ميزان آگاهي شخص از مزاياي 
اس��تفاده از س��امانه137 را كه تأثير مستقيمي بر زندگي 
خ��ود ش��هروندان دارد با باالتر رفتن س��طح تحصيالت 
باالتر مي رود. در ارتباط با تحليل رابطه سطح تحصيالت 
با درك از س��هولت اس��تفاده، مي توان گفت كه احتمال 
استفاده بيش��تر از رايانه و اينترنت و آش��نايي بيشتر كار 
با اين گونه وس��ايل نوين ارتباط��ي و اطالعاتي در افراد 
با سطح تحصيالت باالتر، بيش��تر مي باشد و ارتباط اين 
گونه افراد با سامانه 137 از طريق درگاه اينترنتي سامانه 
بيشتر مي شود. بنابراين، فرضيه )3(  كه مي گفت: »متغير 
ميزان تحصيالت بر متغير س��ودمندي درك ش��ده توسط 
ش��هروندان تهراني مؤثر اس��ت« و همچنين فرضيه )8( 
كه مي گفت: »متغير ميزان تحصيالت بر متغير س��هولت 
استفاده درك شده ش��هروندان تهراني مؤثر است« مورد 

تأييد قرار مي گيرد.

4-5- تأثي�ر متغير محل س�کونت ب�ر درك از 
سودمندي و سهولت استفاده

 يافته هاي اين پژوهش، نش��ان مي دهد كه تأثير متغير 
محل س��کونت ب��ر متغير مياني درك از س��ودمندي و 

س��هولت اس��تفاده، معني دار نيس��ت. راجع به اين مهم 
مي ت��وان از دو زاويه تحلي��ل انجام داد؛ يکي اينکه در 
اي��ن پژوهش متغير محل س��کونت به عن��وان يکي از 
متغيره��اي فرهنگي كه از تعري��ف »تري  انديس« از 
فرهن��گ ص��ورت پذيرفته بود، انتخ��اب گرديد و نماد 
محل سکونت به عنوان نماد وجود بارز تفاوت فرهنگي 
در س��ه منطقه شمالي، مركزي و جنوبي تهران آزموده 
ش��د؛ ولي همان طور كه بيش��تر جامعه شناسان و حتي 
مسئوالن مربوط در حوزه شهرداري تهران بيان كرده اند 
به دليل تبديل ش��دن ش��هر تهران به يك كالن ش��هر 
به دلي��ل مهاجرت هاي بي ش��مار هم وطنان با همراهي 
فرهنگ هاي متفاوت قومي و نژادي و با سطح درآمدها 
و ثروت ه��اي متفاوت از اقصي نق��اط ايران به تهران 
و س��کني گزيدن در تمامي مناط��ق و نواحي 22گانه 
تهران، كالن ش��هر تهران تبديل ب��ه مركز تجمع افراد 
با نژادها و تفاوت هاي فرهنگي مختلط1گرديده اس��ت 
و طبعًا تفاوت معني داري از س��طح فرهنگ در مناطق 
مختلف ش��هر آشکار نمي گردد. تحليل دوم را مي توان 
به نحوه عملکرد مديران شهري و ميزان خدمات رساني 
شهرداري تهران به نواحي ش��مالي، مركزي و جنوبي 
تهران مرتبط دانس��ت؛ به اين ترتيب كه آن طور كه در 
گذش��ته بيان مي ش��د، ميزان خدمات رساني شهرداري 
در مناط��ق ش��مالي و برخ��ي مناط��ق مركزي ش��هر 
به دليل وجود وزارت خانه ها و ش��ركت هاي خصوصي و 
دولتي بس��يار بيش��تر از مناطق جنوبي بوده است، ولي 
ب��ا انقالبي كه در مديريت ش��هرداري ته��ران از چند 
س��ال پيش به وجود آمده و بارها نيز توس��ط رس��انه ها 
منعکس شده اس��ت ميزان عمليات عمراني، فرهنگي، 
اجتماع��ي و ورزش��ي در جنوب پايتخت بس��يار رونق 
گرفته و گاهي نيز بودجه صرف ش��ده براي اين مناطق 

نيز از س��اير نواحي پيش��ي مي گيرد. 
 بنابراي��ن، اي��ن فرضيه كه ميزان تماس ش��هروندان در 
مناط��ق جنوب��ي تهران به دلي��ل وج��ود محروميت ها و 
نارس��ايي ها بايد به مراتب بيش��تر باش��د مورد قبول قرار 
نخواهد گرفت. در نتيجه فرضيه)4( كه مي گويد: »متغير  1-  cosmopolis
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محل س��کونت بر متغير س��ودمندي درك ش��ده توسط 
شهروندان تهراني مؤثر است« و همچنين فرضيه)9( كه 
مي گويد: »متغير محل سکونت بر متغير سهولت استفاده 
درك شده شهروندان تهراني مؤثر است« مورد تأييد قرار 

نمي گيرد.

5-5- تأثير متغير اطالع رساني فراگير بر درك 
سودمندي و سهولت استفاده

ب��ه  فراگي��ر  اطالع رس��اني  متغي��ر  مثب��ت  نق��ش   
در درك  درب��اره س��امانه137،  تهراني  ش��هروندان 
از س��هولت اس��تفاده و س��ودمندي، مورد تأييد قرار 
گرف��ت. چنين رابط��ه اي در تحقيقي كه در ارتباط با 
به كارگي��ري فناوري نوين آبياري باراني با اس��تفاده 
TAM( در دانش��گاه  فن��اوري) از م��دل پذي��رش 
تربيت مدرس انجام گرفته نيز مش��اهده ش��ده است 
1374(. تجرب��ه نش��ان داده اس��ت كه  )مج��ردي، 
تبليغات، عامل مؤثر در اطالع رس��اني يك پديده در 
س��طح اجتماعي، مل��ي و فراملي مي باش��د؛ خصوصًا 
اينک��ه اين گون��ه تبليغ��ات هم��راه با اطالع رس��اني 
راجع به تنوع و تعدد خدمات رس��اني شهرداري تهران 
از طريق اس��تفاده ش��هروندان از سامانه137باش��د. 
نکته قابل توج��ه اينکه در خالل اين گونه تبليغات و 
اطالع رس��اني ها، اگر به شاخص هاي اندازه گيري دو 
متغير س��ودمندي و سهولت اس��تفاده پرداخته شود و 
ارتباط با س��امانه خصوصًا  همچنين نح��وه برقراري 
از طري��ق اينترنت و نحوه ثبت درخواس��ت، آموزش 
داده ش��ود، در نتيج��ه با باالتر رفت��ن امتياز اين دو 
اقب��ال براي  برمبناي م��دل موجود،  متغي��ر ميان��ي 

اس��تفاده از س��امانه137 باالتر خواهد رفت. 
 در اي��ن تحقي��ق، فرضي��ه)5( ك��ه مي گوي��د: »متغير 
اطالع رساني فراگير بر متغير سودمندي درك شده توسط 
شهروندان تهراني مؤثر اس��ت« و همچنين فرضيه)10( 
كه مي گويد: »متغير اطالع رساني فراگير بر متغير سهولت 
استفاده درك شده ش��هروندان تهراني مؤثر است« مورد 

تأييد قرار مي گيرد.

6-5- تأثير متغير درك از س�هولت استفاده بر 
متغير درك از سودمندي 

 تحقيق��ات بس��ياري وجود دارد كه تأثير متغير س��هولت 
اس��تفاده بر درك از سودمندي را مورد تأييد قرار مي دهد 
و يافته ها نش��ان مي دهد كه درجه درك سهولت استفاده 
مطمئنًا بر درجه درك س��ودمندي تأثي��ر مي گذارد)مانند 
اگراوال و پراس��اد،1999؛ برتون، جونر و هوبونا، 2005(. 
ل��ي و ديگران در س��ال 2003، در مرور گس��ترده اي از 
آثار و مطالع��ات ديگران دريافتند ك��ه از تعداد 82 مورد 
مطالع��ه، در 69 م��ورد، اين رابطه معن��ي دار و مهم بوده 

است)رايتاهارجو، 2007، 58(. 
 همانند نتايج بس��ياري از مطالع��ات، نتيجه اين پژوهش 
نيز نش��ان مي دهد كه متغير درك از سهولت استفاده بر 
متغير درك از س��ودمندي تأثير مستقيم و معناداري دارد؛ 
چون در صورت اس��تفاده ش��هروندان از س��امانه 137 و 
ثبت درخواس��ت، با بازخوردي كه از طريق سامانه به هر 
يك از شهروندان داده مي ش��ود و نتيجه كار انجامشده، 
به شهروندان اطالع رس��اني مي گردد، مزاياي استفاده از 
س��امانه نزد ش��هروندان مهم جلوه كرده و تأثير مستقيم 
س��امانه بر زندگي آنان بيشتر درك مي ش��ود. در نتيجه 
فرضيه)11( كه مي گويد: »متغير درك از سهولت استفاده 
بر سودمندي درك شده توس��ط شهروندان تهراني مؤثر 

است« مورد تأييد قرار مي گيرد.

7-5-تأثير متغيرهاي درك از سهولت استفاده 
و سودمندي بر ميزان استفاده از سامانه 137

 تحقيقات بس��ياري اين رابطه عل��ي را نيز تأييد مي كند. 
مثاًل در بررس��ي ها، هنگام آزمايش تأثير مستقيم درك از 
س��هولت اس��تفاده عملي از فناوري، به عنوان مثال، يك 
واژه پرداز، رابطه اي بين س��هولت اس��تفاده درك ش��ده و 
اس��تفاده از اين فناوري كشف شد)برتون، جونز و هوبانا، 
2005(. همچني��ن از 82 مطالعه اي كه توس��ط »لي« و 
ديگ��ران در س��ال 2003 انجام ش��د، در 58 مورد رابطه 
معناداري بين اين دو متغير وجود داش��ت و تأييد شد كه 
سهولت اس��تفاده درك ش��ده، عامل مؤثر و تعيين كننده 
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مس��تقيم ميزان كاربرد فناوري است)رايتاهارجو، 2007، 
 .)59

 در اين پژوهش، متغير مياني درك از س��هولت استفاده، 
تأثير مس��تقيم ومعن��ي داري بر اس��تفاده از فناوري دارد. 
بنابراي��ن فرضيه)12( كه مي گويد: »رابطه بين س��هولت 
اس��تفاده درك ش��ده و كاربرد فناوري مثبت خواهد بود، 
به طوري كه هنگامي  كه پاسخ دهندگان درك باالتري از 
سهولت اس��تفاده داشته باش��ند، ميزان كاربرد و استفاده 
از آن فن��اوري نيز بيش��تر خواهد بود« م��ورد تأييد قرار 

مي گيرد.
 همچني��ن تأثيرگ��ذاري متغي��ر درك از س��ودمندي 
 137 بر ميزان اس��تفاده از س��امانه مديريت شهري 
م��ورد تأيي��د ق��رار گرف��ت. در تحقيقات ديگ��ر نيز 
چني��ن رابطه اي تأييد ش��ده اس��ت. ل��ي و ديگران 
در س��ال 2003 گ��زارش دادند ك��ه در 74 مورد از 
84 مطالع��ه اي كه در اين زمينه انجام ش��ده اس��ت، 
رابط��ه بين درك از س��ودمندي و اس��تفاده عملي از 

فن��اوري معني دار بوده اس��ت. در مطالعات ديگر نيز 
سودمندي درك ش��ده و كاربرد فناوري، رابطه مثبت 
داشته اند)آگاروال و پراساد، 1999؛ ديويس و ديگران، 
1989(. در تحقيق��ات رايتاهارجو، درك از س��ودمندي 
ب��ه عن��وان مهم تري��ن متغي��ر تأثيرگ��ذار ب��ر كاربرد 
فناوري ش��ناخته شده اس��ت)رايتاهارجو، 2007، 59(. 
با اين اوصاف، فرضيه)13( ك��ه مي گويد: »رابطه بين 
سودمندي درك شده و كاربرد سامانه137، مثبت است، 
به ط��وري ك��ه هنگامي كه ميزان درك از س��ودمندي 
پاس��خ دهندگان باالست، ميزان استفاده از سامانه 137 

نيز بيش��تر اس��ت« مورد تأييد قرار مي گيرد.
 

8-5- آزمون برازش الگوي مفهومي 
 نمودار)ش��ماره4( حال��ت برازش يافته الگ��وي مفهومي 
پژوهش كه الگوي اصالح شده TAM مي باشد را نشان 
مي ده��د. در اين الگ��و صرفًا روابطي ك��ه از نظر آماري 

معني دار بودند، نشان داده شده اند.

نمودار)شماره4(: الگوي برازش یافته پژوهش
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  نمودار)شماره4( نشان مي دهد كه »اطالعات فراگير«)با 
ضريب مسير 34٪( بيش از »سطح تحصيالت«)با ضريب 
مس��ير31٪( بر درك از سودمندي سامانه137 شهرداري 
تهران توس��ط شهروندان مؤثر اس��ت. جالب توجه اينکه 
نقش »اطالع رس��اني فراگير«)با ضريب مس��ير 38٪( در 
درك سهولت استفاده نيز بيشتر از »سطح تحصيالت«)با 
ضريب مس��ير34٪( مي باش��د. اين ضرايب به نوبه خود 

بيان كننده اهميت اطالع رساني در اين زمينه مي باشد.
 متغير »درك از س��هولت اس��تفاده« ضمن اينکه به طور 
مستقيم بر »استفاده از س��امانه 137« تأثير دارد)ضريب 
مسير 46٪(، از طريق متغير »درك سودمندي« نيز روي 
»استفاده از س��امانه137« به ميزان11٪تأثيرگذار است. 
در حالي كه متغير »درك س��ودمندي« به ميزان 32٪ بر 
اس��تفاده از سامانه137 مؤثر اس��ت. يعني اثر كلي متغير 
درك سهولت استفاده روي استفاده عملي از سامانه137، 
براب��ر ٪57 اس��ت و آن ه��م به نوبه خود بيش از س��اير 

متغيرها تحت تأثير اطالع رساني فراگير مي باشد.
 الزم به يادآوري اس��ت كه شاخص هاي آماري درج شده 
در زير نمودار)شماره4( نشان دهنده برازش الگوي يادشده 
با داده هاي گردآوري شده از شهروندان تهراني مي باشد. 

 

نتيجه گيري
همان طور كه در بخش هاي پيشين مقاله مالحظه گرديد، 
ميزان پذيرش و تمايل ش��هروندان تهراني از مركز تازه 
تأس��يس س��امانه 137 با حجم نمونه 412 نفر از طريق 
به كارگيري مدل پذيرش فن��اوري TAM مورد آزمون 
قرار گرفت. متغيرهاي س��هولت اس��تفاده و س��ودمندي 
درك ش��ده با كاربرد و استفاده از فناوري مديريت شهري 
137 ارتباط معني داري پيدا كردند. همچنين متغير سهولت 
استفاده درك شده بر سودمندي درك شده نيز تأثيرگذاري 
قوي داشت و نهايتًا شاخص هاي اندازه گيري شده برازش 
حاكي از برازش نيکويي مدل با داده هاي ميداني تحقيق 
بود. متغيرهاي مس��تقل سطح تحصيالت و اطالع رساني 
فراگي��ر در اين مدل ب��ا متغيرهاي ميانج��ي خود يعني 

سودمندي درك شده و سهولت استفاده درك شده ارتباط 
مؤثري پيدا كردند؛ ولي ارتباط معني داري بين متغيرهاي 
س��ن، جنسيت و محل سکونت با متغيرهاي سودمندي و 

سهولت استفاده از سامانه 137 مشاهده نگرديد. 
 از س��وي محققان، تالش بس��ياري ص��ورت پذيرفت تا 
ب��راي باالتر رفتن ميزان قابليت اعتم��اد و تعميم پذيري 
يافته هاي تحقيق از تعداد بيش��تري آحاد نمونه آماري با 
كمك ش��هرداري تهران اس��تفاده گردد و تعداد نمونه به 
بيش از هزار نفر برس��د، اما متأس��فانه بعد از حدود 2 ماه 
تالش فقط تعداد 412 پرسش��نامه جمع آوري گرديد كه 
البته همين تعداد نيز بر اساس نظر پاول كالين و سايرين 
براي چنين پژوهشي كفايت مي كند. همچنين تالش شد 
كه پرسش��نامه طراحي ش��ده در درگاه اينترنتي س��امانه 
137 ق��رار گيرد تا نظرات ش��هروندان از طريق اينترنت 
نيز دريافت ش��ود كه اين نيز محقق نشد. به هر جهت با 
توجه به اينکه كاربرد اين مدل طي تجزيه و تحليل هاي 
به عمل آمده به اثبات رس��يده اس��ت، لذا مديران محترم 
مديريت ش��هرداري ته��ران مي توانند ب��ا بهره گيري از 
ش��اخص ها و متغيرهاي ارائه شده در اين پژوهش جهت 
استفاده هرچه بيشتر ش��هروندان تهراني از مركز سامانه 
مديريت ش��هري 137 و تش��ويق آنان در اداره امور شهر 
اس��تفاده كنند. البته متغيرهاي مس��تقل ديگري همانند 
هنجارهاي اجتماعي، احساس نياز، نقش مذهب، سرعت 
پاس��خگويي و نحوه برخورد س��امانه، نقش فرهنگ و... 
ب��ا توجه به مدل نيز مي توان��د در پژوهش هاي آتي مورد 
بررسي قرار گيرد. همچنين قابليت كاربرد الگوهاي ديگر 
پذيرش فناوري نظير تئوري اشاعه نوآوري هاي راجرز و 
تئوري رفتار برنامه ريزي آجزن نيز مي تواند مبناي نظري 

تحقيقات آتي را تشکيل دهد.

پيشنهادها
در پايان مقاله پيش��نهادهايي جه��ت به كارگيري بهتر و 

بيشتر سامانه 137 ارائه مي شود:
1- با توجه به اين ك��ه مدل انتخابي پژوهش يعني مدل 
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پذي��رش فناوري TAM م��ورد تأييد و برازش نس��بتًا 
بااليي قرار گرفت، پيش��نهاد مي شود مديران شهري دو 
عامل س��ودمندي درك شده و سهولت استفاده درك شده 
ش��هروندان از فناوري 137 را با شاخصه هاي تعريف شده 
در فصول گذشته به عنوان عوامل راهبردي براي گسترش 

ارتباط با شهروندان و معرفي سامانه در نظر بگيرند.
2- يکي از نتايج شناسايي شده در خالل تهيه پرسشنامه، 
آگاه��ي اندك و كم رنگ ش��هروندان از وجود س��امانه و 
همچنين ميزان تنوع خدمات مركز بوده اس��ت. پيشنهاد 
مي ش��ود تالش مجددي در ارتباط ب��ا تبليغات فراگيرتر، 
خصوصًا از طريق رسانه هاي جمعي صورت پذيرد. تجربه 
موفق نيروي انتظامي در تهيه و پخش تيزرهاي انيميشن 
از رس��انه ملي مي تواند شهرداري تهران را در شناساندن 
بيش��تر س��امانه و عالوه بر آن معرفي تنوع خدمات قابل 
ارائه به ش��هروندان و حتي آموزش آن��ان براي برقراري 
ارتباط با س��امانه، به خصوص از طريق فناوري هاي نوين 
همچون اينترنت و وب س��ايت اختصاصي سامانه راه گشا 

باشد. 
3-به دليل استقبال شهروندان تهراني از سامانه 137 و با 
توجه به رشد نسبي آمار تماس در سنوات گذشته، پيشنهاد 
مي ش��ود اين مركز، همکاري فراگير خود را در ارتباط با 
هماهنگي با ساير ارگان هاي خدمات رساني شهري نظير 
اداره برق و توزيع نيرو، سازمان آب و فاضالب، اداره گاز 
و...  آغاز كند كه از طريق آن كليه امور خدمات رس��اني و 
امداد ش��هري توسط يك مركز و توسط يك شماره تلفن 
)137( و ي��ا درگاه اينترنتي صورت پذيرد تا ش��هروندان 
به خصوص در مواقع وقوع حوادث ش��هري بدون دغدغه 
خاطر از به خاطر سپردن چندين شماره تلفن امدادي، فقط 
از طريق تماس با 137 و بدون فوت وقت درخواست هاي 
خود را بيان كنند. بديهي اس��ت كه در اين صورت شاهد 
هرچه كمتر ش��دن هزينه هاي ناش��ي از دوباره كاري ها و 

موازي كاري ها در حوزه خدمات شهري خواهيم بود.
4- ب��راي جل��ب توج��ه و باالتر ب��ردن اقب��ال عمومي 
براي اس��تفاده از فناوري س��امانه137، پيشنهاد مي شود، 
گزارش عملکرد س��امانه از نوع و مي��زان خدمات انجام 

گرفته به صورت دوره اي با زمان بندي مشخص به صورت 
فراگير نزد عموم ش��هروندان ارائه گردد و ميزان و نتايج 
صرفه جويي هاي انجام شده به دليل به كارگيري و استفاده 
از سامانه مديريت ش��هري137 كه به تبع آن باعث رشد 
و پيشرفت بيشتر شهر مي گردد اطالع رساني گردد. يکي 
از راه هاي افزايش درك از س��ودمندي سامانه 137براي 

شهروندان همين اقدام به ظاهر تبليغاتي مي باشد.
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Identifying factors recognition of dezfol historical 
fabric and their usage in city development

Abstract:
Dezfol has changed because of a historical change and 
its new shape which should grow from the old part, to 
become a new design, has ruined the solidarity and link 
with the old fabric. So there is an obvious different be-
tween the new and old fabric. The old fabric which was 
some days the birth place of citizenship concept is being 
destroyed. Irresponsible governors and people who are 
immigrants and do not have any memories about the city 
are destroying the city and with every wall destroying an 
urban cultural part are being destroyed. 
The purpose of this article is to recognize the old fabrics 
of dezfol using resources, documents and studies to con-
nect this old and new fabric and this only happens when 
the old city become fully recognized.
Keywords:
Dezfol- city, fabric of city, organic city, physical levels, 
spatial. 
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مقدمه
 ساختار شهرهای كهن، استعداد و قدرت حيات و زندگی 
را دارد و پديده ای ماندگار است. ساكنان يك شهر به اين 
فضاهای ماندگار نياز دارند تا به آنها تعلق داشته باشند و 
معنای سکونتشان را از گذشته ای ديرين تا به امروز درك 
نمايند. »كوين لينچ« ماندگاري را ميزان مقاومت عناصر 
يك ش��هر در برابر فرسودگی و زوال و دارا بودن توانايی 
فعالي��ت طی دوره طوالنی تعريف مي كند)پاكزاد، 1385: 
113(. اين پديده ماندگار در مقطعي از حيات طوالني مدت 
خود بر اث��ر تحوالت اقتص��ادي، اجتماع��ي و فرهنگي 
انقالب صنعتي، با تغيير شکل و شالوده مواجه شده است. 
آنچ��ه كه امروزه بر ضرورت باززنده س��ازي و احياي اين 
جزيره هاي تجزيه ش��ده در درون ش��هر مي افزايد، نياز به 
ايج��اد ارتباطي منطقي و منس��جم بين فضاهاي قديم و 
جديد در جهت حفظ و تقويت يکپارچگي و هويت ش��هر 

است.
در اين مقاله س��عي شده تا با مروري گذرا بر ادبيات احيا 
و بازس��ازي بافت هاي كهن، رويکردي مناسب در جهت 
ش��ناخت و بررسي سير تحول ساختار فضايي بافت قديم 
دزفول در مقاطع تاريخي مختلف تا به امروز، اتخاذ گردد. 
در اين زمينه تئوري هاي مختلفي ارائه ش��ده كه به چند 

مورد به اختصار اشاره مي گردد:
كاميلوس��يته1 در كتاب »هنر س��اختن ش��هرها« نظرات 
مرمتي خود را به صورت سلسله مراتب مکاني يا فضايي، 
تلفيق و انطباق، هويت تاريخي، توازن از طريق ساماندهي 
فضاهاي ش��هر، نف��ي عبور س��ريع در بافت هاي كهن و 
اولويت ب��ه عابر پياده در درون بافت ب��ا رعايت مقياس 
انس��اني بيان مي كند)حبيبي، 1381: 40(. ادموند بيکن2 
در اث��ر باارزش »طراحي ش��هرها« نظريه »س��اماندهي 
استخوان بندي اصلي شهرها« را متأثر از رشد شهربرشهر، 
با برخورداري از انگاره اي روش��ن از استخوان بندي شهر 
تش��ريح مي كند. بدي��ن ترتيب هر بخش از ش��هر قادر 
خواهد بود كه در پيوند با استخوان بندي اصلي، در سطح 
وس��يعي گس��ترش و تداوم يابد و قابليت تغيير و اصالح 
داش��ته باش��د )حبيبي، 1386: 27(. كريستوفر الکساندر3 

ه��دف از مداخل��ه در بافت ه��اي كه��ن را س��اماندهي 
دگرگوني ها مي داند و ش��يوه اقدام، بازس��ازي، نوسازي و 
بهس��ازي مي باشد، كاربري پيشنهادي وي، معاصرسازي 
و روش مداخله روش جامع مرمت شهري است)حبيبي و 
مقص��ودي، 1381: 50(. كوين لينچ4 نيز با ارائه نظريه ها 
و دس��تورالعمل هايي، هدف از مداخله در بافت هاي كهن 
را ايجاد حس تداوم، خوانايي و س��رزندگي در كالبد بافت 
قدي��م مي داند)همان، 45(. در ميان نظريه پردازان داخلي 
دكتر محس��ن حبيبي در كتاب »از ش��ار تا شهر« ساختار 
ش��هر ايران را از دوره قبل از اسالم تا انقالب صنعتي در 
س��ه مقطع زماني قبل از اس��الم، بعد از اس��الم و دوران 
معاص��ر تجزيه و تحليل ك��رده و در اين تحقيق، تئوري 
رشد شهر از درون را ارائه مي كند و عقيده دارد رشد شهر 
از برون س��بب گرديده تا شهر قديم از نو ساختن خويش 
بازماند، معاصر نگردد و جريان زمان در كالبد اس��توار آن 
راه نيابد)حبيبي، 1375: 42(. دكتر محمدمنصور فالمکي 
نيز جهت باززنده س��ازي ش��هرهاي تاريخي روش هايي 
چ��ون طرح ه��اي بهداش��تي و فني، طرح ه��اي تزئيني، 
طرح هاي بازس��ازي، مرمت فضاي محدود و طرح جامع 
مرمت شهري را ارائه مي كند)فالمکي، 1375: 22(. دكتر 
خوش��نويس، گام اول در ش��ناخت بافت هاي تاريخي را 
تدوين نظام ارزش��مندي هاي آن مي دان��د كه اين نظام 
مي تواند تركيب��ي باشد)كوچك خوش��نويس، 1383: 9(. 
دكتر منص��وري بافت تاريخي را به عنوان يك سيس��تم 
و كلي��ت يکپارچه مي داند و هويت و حيات بافت تاريخي 
را با س��ازمان فضاي��ي تعريف مي كند ك��ه تهديد اصلي 
عليه آن، مداخالت ناآگاهانه و نابخردانه است و شناخت 
بافت را در گرو ش��ناخت س��ازمان فضايي ش��کل دهنده 
ب��ه آن مي داند)منص��وري، 1383: 10(. هدفي كه جهت 
باززنده سازي يك بافت در نظر گرفته مي شود بايد خدمت 
به جريان زندگي را مدنظر داش��ته باش��د؛ در اين صورت 
است كه مفهوم دار مي شود. بايستي تداوم گذشته و حال 
را مورد توجه داش��ت و به ش��هر به عنوان يك مجموعه 
و ن��ه عناصر منف��ك و مجزای تاريخي- ش��هري، بلکه 
به عن��وان بافت تاريخي و ي��ك ارگانيزم زنده و پويا نگاه 

1-Camillo Sitte
2-Edmund Norwood 
Bacon
3-Chrisropher Alexander
4-Kevin Andrew Lynch
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كرد)پورجعفر، 1379: 46(.
فصل مش��ترك تمام��ي نظراتي كه ذكر ش��د، ضرورت 
شناخت ساختار اصلي شهر كهن و سلسله مراتب كالبدي 
و فضايي اش به عنوان يك سيس��تم يکپارچه متشکل از 
س��لول هاي عناصر و اجزاي هويتي آن، پيش از هرگونه 

مداخله در بافت است. 
ش��ناخت بافت كهن دزفول از زم��ان پيدايش تا به امروز 
با رويکردي تاريخي به بس��تر تحوالت شهرس��ازي آن 
در چهار زمينه كالبدي، عملکردي، ش��بکه دسترس��ي و 
ويژگي هاي بصري و نش��انه هاي ش��هري صورت گرفته 
اس��ت. در مبح��ث بررس��ي هاي كالبدي، ابتدا ش��ناخت 
عناصر س��اختار اصلي ش��هر صورت مي گيرد. »مقصود 
از س��اختار اصلی، مجموعه مرتب و پيوسته ايست مركب 
از عناصر اصلی و فعاليت های اصلی ش��هر كه فضاهای 
ش��هری آن يعن��ی ميدان ه��ا و خيابان ه��ا را تش��کيل 
می دهد«)توس��لي، 1371: 7(. اي��ن عناص��ر در دو گروه 
عناصر طبيع��ي و عناصر مصنوع طبقه بندي مي ش��وند. 
عناصر طبيعي عبارتند از: ناهمواري ها، رودخانه، پوش��ش 
گياهي و عناصر مصنوع عبارتند از: ابنيه و مراكز فعاليتي، 
فضاي س��بز و باز شهري، شبکه راه ها. در بررسي شبکه 
دسترس��ي، اول ارتباط نقاط مختلف شهر و خارج شهر به 
شبکه اس��تخوان بندي اصلي و دوم شبکه ارتباط داخلي 
و دسترس��ي بين عناصر بافت قديم مطالعه مي ش��ود. در 
ويژگي ه��اي عملک��ردي و فعاليت ها عالوه بر ش��ناخت 
كاركردهاي گوناگون ش��هري عناص��ر، ابعاد اجتماعي- 
فرهنگ��ي و ابعاد اقتص��ادي فعاليت ها نيز م��ورد تحليل 
قرار مي گيرد. در بررس��ي ويژگي هاي بصري، نشانه هاي 
ش��هري و شبکه نمادين ش��هر مورد مطالعه قرار خواهد 

گرفت.

1- عوامل طبيعي و محيطي مؤثر بر شکل گيري 
شهر

 اگرچه عوامل نظامي و دفاعي مهم ترين نقش را در ايجاد 
هس��ته اوليه شهر دزفول داشته اند، اما نحوه شکل گيري، 
اس��تقرار و گس��ترش ش��هر از عوامل طبيعي و محيطي 

تبعيت داشته است. براي ايجاد يك قلعه نظامي به منظور 
محافظت از پل قديمي، بلندترين مکان در كنار رودخانه 
و نزديك ب��ه پل، به منظور احاطه ب��ر زمين هاي اطراف 
و غلبه داش��تن بر دش��من در هنگام جنگ،  انتخاب شده 
اس��ت. وجود رودخانه و امکان دسترس��ي آسان و وجود 
زمين ه��اي زراعي با خاك مرغوب براي كش��اورزي كه 
امکان رش��د شهر و تداوم بقاي آن را در زمان هاي بعدي 
فراهم مي آورده اس��ت, از ديگر مسائل مؤثر در پويايي و 
استمرار حيات ش��هر بوده اند. شيب طبيعي كنار رودخانه 
و امکان هدايت آب هاي س��طحي در بافت به  طرف آن، 
 به عن��وان يك كانال طبيعي در نحوه ش��کل گيري بافت 
قديم ش��هر دزفول نقش مهمي داش��ته است. همچنين 
مس��أله مهم ديگري كه در ش��کل گيري نوع ساختمان 
و فضاه��اي داخلي ش��هر دزفول و تمايز نحوه س��اخت 
خانه هاي قديمي آن با ش��هرهاي ديگر ايران مؤثر است، 
جن��س زمين مي باش��د. زمين��ي كه بافت قديمي ش��هر 
دزفول بر پهنه آن استقرار يافته  است داراي بستر سخت 
كنگلومرايي مي باشد)امام اهوازي، 1382: 31(. اين حالت، 
ام��کان حفر كانال هاي هدايت آب و ايجاد ش��وادان ها و 
شبستان هايي )پورعلي، 1384: 59( را در دل زمين براي 

پايداري شرايط زيست فراهم آورده است.

2- پيدایش شهر دزفول و رشد اوليه آن
 دزف��ول معرب دژپل اس��ت. پ��ل دزف��ول در ميانه راه 
جنديشاپور و شوش قرار داشت و پادشاهان دژي در كناره 
رودخانه نزديك به آن س��اخته بودند تا آن را از تصرف و 
تخريب راهزنان حفظ نمايند )تصوير شماره1(. پس پل و 
دژ )قلعه( كه اكنون در قس��متي از آن محله قلعه دزفول 
واقع است از نخستين بناهايي بوده كه در آنجا واقع شده 
اس��ت و البته وجود قلعه اي ديگر در كنار آن نيز در متون 

قديمي بيان شده است.
 گاه به مناس��بت ش��هر روناش كه سمت غربي رودخانه 
بوده اس��ت و اكنون مح��ل آن را »رعناش« خوانند، اين 
پل را پل روناش و دز را قصرالروناش گفته و مردمش را 
قص��ري ناميده اند. مقدس��ي در اواخر قرن چهارم در ذكر 
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ش��هرهاي واليت جنديش��اپور مي گويد)مقدسي، 1385: 
51(: »الدز، الروناش« ك��ه ذكر حرف تعريف در اول هر 
دو نام مجزا بودن آنه��ا معلوم مي گردد و اصطخري5 در 
نيمه اول سده چهارم تنها اندامش را نام برده كه گويد: از 
لور تا اندامش دو فرسخ و از پل اندامش تا جنديشاپور هم 
دو فرس��نگ. ياقوت حموي اين دو را يك ش��هر شمرده 
اس��ت)ياقوت حموی، 1381: 344(: اندامش به كسر ميم 
ش��هري است ميانه كوه هاي لور و جنديشاپور؛ و در جاي 
ديگر مي گويد: قصر روناش از ش��هرهاي خوزستان است 
و همان جايي اس��ت كه معروف ب��ه دز پل و معناي آن 
قلعه القنطره است)ياقوت حموی، 1381: 101(. حمداهلل 
مستوفي مي گويد: دزفول آن را اندامشك گفته و از اقليم 
سوم اس��ت. بر دو جانب آن جنديشاپور نهاده است و پل 
بر آن آب بس��ته اند و 42 چش��مه و در ازاي پل 520 گام 
و عرضش 15 گز و آن پل را پل اندامش��ك خوانند و آن 
ش��هر را بدان پل باز خوانند. در س��ده هشتم اب بطوطه6 
يکي از دروازه هاي شوش��تر را دروازه »دس��بول« ناميده 

است)رحيميه، 1353: 16(. 
  از س��خنان نويس��ندگان مي ت��وان اين گونه برداش��ت 
نمود كه چون روناش و دزفول »اندامش« در دو س��وي 
رودخانه س��اخته ش��ده بود، بعضي اين دو قس��مت را دو 
شهر جداگانه برشمرده و برخي هر دو را دو محله از يك 

شهر انگاشته اند. 
 اما كلمه دزفول بي ش��ك چنانچه ياق��وت حموي ايراد 
ك��رده در اصل دزپهل مرك��ب از دز »دژ« به  معني قلعه 
و كوش��ك و پهل كه به عبارت ديگر قلعه پل مي شود و 
اين نام به واسطه قلعه ايست كه در ساحل شرقي اين رود 

ساخته بودند و تا چند سال پيش اثر آن برجا بود.
 آنچه كه از اهميت دزفول مي كاسته وجود شهر عظيمي 
چون جنديش��اپور بوده كه تا قرن چهارم و پنجم، ش��هر 
دزفول از توابع آن بوده اس��ت. مطالبي كه راجع به حيات 
شهر جنديش��اپور بيان شده روشنگر اين مطلب است كه 
ش��هر تا قرن پنجم هجري داراي ارزش��ي نسبي بوده و 
برطبق ش��واهد، ش��کل گيري دزفول و تمرك��ز مردم را 
مي توان در همين حدود به سبب از رونق افتادن دو شهر 

شوش و جنديشاپور و نياز به استحکامات اين شهر براي 
تأمين امنيت دانست. 

آنچنان كه از تاريخچه مسجد جامع دزفول)امام  اهوازي، 
1382: 52( پيداس��ت اولين قسمت بناي مسجد به قرن 
اول هجري بر مي گردد؛ شبستاني بزرگ كه به غريب خانه 
معروف بوده و اين زماني است كه نامي از دزفول نيست 
و ش��هر را به نام روناش مي شناسند و احتمااًل اين بخش 
مسجد، پرستشگاه زرتشتيان و يا ديگر اديان ايراني پيش 

از اسالم بوده است.

اولي�ه  دوران  )از  دزف�ول  س�يماي ش�هر   -3
شهرنشيني تا صفویه و زندیه(

 نقش��ه قديم دزفول وجود دو بخش كهندژ و شارستان را 
روشن مي سازد. در ديواره بيروني شارستان بازار و مسکن 
پيش��ه وران و بازرگانان و كش��اورزان وجود داشته كه نام 
اين مش��اغل بر كوچه ها )خراط��ان، جلدوزان، نمدماالن 
و...( باقي اس��ت و در حال حاضر خرابه برج ديدباني شهر 
در كناره جنوب  غربي صحن بقعه شيخ اسماعيل قصري، 
در گوشه بيروني دكه اي در بازار هنوز پا برجاست )تصوير 

شماره2(.
 

مي زيسته  340ه.ق  سال  حدود  5-در 
است.

ابراهيم  بن  عبداهلل  بن  ابوعبداهلل   -6
و  صياح   )779  -703( طوحي 
 725 سال  از  كه  مشهور  جغرافيدان 
است. ص  نموده  آغاز  را  سفر خويش 

119 جزء اول دحله ابن بطوطه.
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تصویر )شماره1(: پل قدیم دزفول )مأخذ: نگارندگان(

تصویر )شماره2(: »بقایایي از برج هاي شهر« )مأخذ: نگارندگان(

تصویر )شماره3(: هسته اولیه شهر و دروازه های آن )مأخذ: نگارندگان(
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دو دروازه از دروازه هاي شهر در طرفين حصار قرار گرفته 
بود يکي در ش��مال به نام قوپي »مرتضي علي« كه هم 
اكنون نيز آثار آن باقي اس��ت و ديگري در جنوب به نام 
دروازه جلدوزان كه تنها اسمي از آن در ميان اهالي باقي 

است)تصوير شماره3(.
مراحل بعدي بر اس��اس وجود بندارهايي7 است كه خطي 
منطقي از خندق هاي الزامي دوران مختلف گسترش شهر 
را ترس��يم مي نمايد، كه ش��روع آن از اولين تجمع مردم 
در اطراف قلعه يعني س��ده پنجم هجري اس��ت)تصوير 
شماره4(. بقعه شيخ اسماعيل در جوار بازار و محل قلعه از 
آثار دوره سلجوقيان در بيرون شهر قديم است كه ياقوت 
حموي در س��ده شش��م نامي از آن به ميان آورده است. 
استخوان بندي قديم شهر دزفول سير تکامل شهرسازي 
س��اماني و آل بويه در دوره سلجوقي با گسترش ربض يا 

بيرون ديوارهاي شارستان را به نمايش مي گذارد.
 در اي��ن دوره همچنان كه اس��اس ش��هرهاي ايراني بر 
آن پي ريزي ش��ده وجود مس��جد جام��ع به عنوان عاملي 
مش��خص در بخش بيروني شارس��تان يا ربض به چشم 
مي خورد كه گسترشي بر اولين ساختمان هاي دوران قبل 
از اس��الم است. بازار همچنان با گسترش منطقه قديمي 
همراه اس��ت و وجود راسته هاي مختلف، شخصيتي تازه 

براي اين بخش از شهر فراهم مي آورد.
 گس��ترش بعدي در دوره تيموري اس��ت كه از اين دوره 
دو بنا يکي به نام »امامزاده ش��اه ركن الدين« در قسمت 
جنوب ش��رقي حصار و ديگري بقعه سيدعلي مشهور به 
سيدسلطان علي رودبند در س��احل شرقي رودخانه دز در 
شمال و در خارج شهر مقابل محل رعنا8 يا همان روناش 
قديم وج��ود دارد ك��ه در اين زمان محدوده مس��کوني 
اطراف كه مس��کن مريدان او بوده را در بر داش��ته است. 
وسيع ترين گس��ترش در زمان صفويه به وجود مي آيد كه 
روابط جديدي در ش��کل گيري هاي بعدي اس��ت)تصوير 

شماره5(. 
  در اي��ن دوره همچنان كه در ديگر ش��هرهاي همزمان 
مي بينيم خدمات شهري كه از زمان اولين شهرهاي ايران 
آغ��از و در قرون چهارم و پنجم به اوج خود مي رس��د، به 

گونه اي وسيع در تمام قسمت هاي شهر گسترش مي يابد. 
از آن جمل��ه مي توان به عوامل آب رس��اني چون قنات و 
چاه به منظور كش��اورزي و آشاميدن، استفاده از آسياب و 
نيل سازي جهت پيش��برد عوامل اقتصادي و تجاري نام 
ب��رد. در اين مرحل��ه، هر محله با خدمات��ي نظير: حمام، 
مسجد و بازار همچنان نقشي اساسي و سازنده به صورت 
واحدي بر بافت ش��هري داراس��ت. كانل هاي زيرزميني9 
جه��ت مصارف آبياري به منظور اس��تفاده از آب رودخانه 
و برگردان��دن آن بر روي زمين هاي زراعي بوده اس��ت و 
خود حدي مش��خص از توسعه شهر صفوي است)تصوير 

شماره6(. 
  در زمان خالفت عمربن خطاب به دستور وي دور دژپل 
حصاري كش��يده مي ش��ود كه داراي چهار دروازه به قرار 

زير بوده است: )رشيديان، 1367: 43(
1- دروازه پل؛

2- دروازه شوشتر؛
3- دروازه بختياري؛
4- دروازه خراسان؛

 عرض حصار در بعضي نقاط به ش��ش متر مي رس��يد و 
داراي چندي��ن »قل« بود و روي ه��ر قلي برجي و چند 
نگهبان براي حفاظت ش��هر بوده اس��ت، از جمله قل ننه، 
كه قسمتي از اين حصار تا سال 1324 بر جاي بوده ولي 
به واسطه احداث خيابان ها و خراب شدن خانه ها و احتياج 
به زمين براي مس��کن و افزايش جمعيت و ساختن خانه 
و غيره، حصار برداش��ته شده و شايد به شعاع سه كيلومتر 
يا بيشتر جهت تأمين مسکن بر وسعت شهر افزوده شده 
است. سه دروازه مهم شهر در اين دوره عبارت بودند از:

1- دروازه دزف��ول، ك��ه همان پل قديم��ي دزفول بوده 
است؛

2- دروازه شاه خراسان؛
3- دروازه شوش��تر، كه ش��هر را در رابطه با شوشتر قرار 
مي دهد. بررس��ي نقشه سال هاي مختلف نشانگر اهميت 
اين محور و گوياي رفت وش��د از شهر به طرف شوشتر و 

ديگر شهرهاي جنوبي است.
آخري��ن گسترش��ي كه اس��تخوان بندي آن ت��ا حدودي 

خندق هاي  اثر  كه  سرازيري هايي   -7
قديمي است.

8-Rana
9- قسمت هاي سربازي كه در محل 
ارتباط  مي شوند،  خوانده  »قمش« 
مهيا  سطح  با  را  زيرزميني  كانال هاي 

مي كرده است.
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تصویر )شماره4(: نمونه اي از بندار »سرازیري« )مأخذ: نگارندگان(

تصویر )شماره5(: بنای امامزاده رودبند )مأخذ: وبالگ کافي نت شهر(

تصویر )شماره6(: استقرار قمش)قنات( در دوره اي از گسترش دزفول )مأخذ: نگارندگان(
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باقي مانده، از دوران قاجار اس��ت. بافت ش��هري در يك 
گس��ترش شعاعي از ش��هر زمان صفوي و برطبق اصول 
مرسوم شهري دنبال مي شود و خطوط كلي بافت داراي 
تداومي منطقي هس��تند كه در دوره پهلوي خيابان كشي 
جديد س��بب از هم گس��يختگي اين باف��ت مي گردد. در 
دوره قاجار بازار اعتبار چنداني را دارا نيس��ت. چنانکه در 
س��فرنامه خوزستان آمده اس��ت)نجم الدوله، 1341: 11(: 
دزفول بازار معتبري ندارد، ميداني دارد كه همه معامالت 
در آن انجام مي ش��ود، البته بازارهايي در حوزه عمل هر 
محله و براي تغذيه آن موجود بوده است. بر اساس نقشه 
سال 1850 ميالدي كه توسط واحد نقشه برداران سروان 
پرس��کورياكف روس انجام شده اين شهر داراي حصاري 
بوده كه به وسيله ش��ش دروازه كنترل مي شده و عبارت 

بودند از:
1- دروازه بابايوس��ف، در كنار مقب��ره امامزاده رودبند در 
ش��مال شهر كه با گسترش شهر و از بين رفتن حصار از 

بين رفته است.
2- دروازه بختياري، در ش��مال شرقي كه همان گونه كه 
از نام آن پيداس��ت دروازه ورود لرهاي بختياري به شهر 

بوده است.
3- دروازه شوشتر، در شرق كه بر سر راه مهم ترين محور 

شهر از دروازه پل به سمت شوشتر بوده است.
4- دروازه شاه خراسان، در جنوب؛

5- دروازه صابيون، در جنوب غربي؛ 
6- دروازه پل در غرب.

توضيحات نقشه وجود ده ميدان در شهر را نشان مي دهد 
كه نام و موقعيت شش ميدان )ميدان اردو، ميدان كوچك، 
ميدان باروت، ميدان بازار بزرگ، ميدان شيخ جمال، ميدان 
كاروانس��را( ذكر شده است. نقشه 1850 ميالدي، دزفول 
را با بيش از پانزده زيارتگاه، هفت مس��جد، سه كاروانسرا 
و پن��ج حمام معرفي كرده و از نظ��ر موقعيت جغرافيايي 
به عل��ت قرارگيري در مرز مي��ان قبايل بزرگ و كوچك 
لره��ا و قبايل اعراب باديه نش��ين از طرف ديگر و تالقي 
راه هاي كاروانرو ايران و عربس��تان به لحاظ اداري براي 
ايران داراي اهميت ويژه قلمداد مي كند)تصوير شماره7(. 

تج��ارت عمده مردم دزفول در اين زمان نيل بوده كه به 
نقاط مختلف ايران و بغداد فرستاده مي شده است. 

 قرارگيري مس��يرهاي ارتباطي مهم شهر در دو راستاي 
ش��مالي- جنوبي و ش��رقي- غربي س��بب شکل گيري 
مراكز اصلي شهر در اين دو محور شده است. مسير هاي 
ارتباطي از ش��مال از طري��ق پاي پل و مندلي به بغداد، از 
جنوب به بهبهان و ش��يراز، از شرق به شوشتر و از غرب 
از خرابه هاي شوش و اهواز گذشته و از طريق محمره به 
بغداد منتهي مي ش��ده است. در محل تالقي محور راسته 
بازار با محور شرقي- غربي مسجد جامع شهر واقع شده 

است)تصوير شماره8(. 
 بازار در هس��ته مركزي بافت قديم دزفول واقع شده و از 
ق��رن چهارم و پنجم هجري، همواره آباد و مركز فعاليت 
و دادوستد بوده است؛ ليکن همان گونه كه در نقشه شهر 
مشخص ش��ده در اين دوران بازار به صورت ميداني بوده 

كه همه معامالت در آن انجام مي شده است.
  در اط��راف اين ميدان س��ه مس��جد و بن��اي امامزاده 
اسماعيل واقع بوده اس��ت. بازارهاي كوچك ديگري در 
ح��وزه هر محل��ه در حضور مراكز مذهبي چون مس��اجد 
و تکيه ه��ا و حمام و مدارس مراكز محله را ش��کل داده 

است)تصوير شماره9(.
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تصویر )شماره7(: نقشه شهر دزفول در سال 1850 میالدي )مأخذ: سازمان میراث فرهنگي و گردشگري دزفول(

تصویر )شماره8(: قرارگیري مسجد جامع در محل تالقي دو محور)ترسیم کننده: نگارندگان(

تصویر )شماره9( تصویري از میدان مرکزي شهر با برداشت از سبزه میدان در شهرهاي مختلف ایران)مأخذ: حمیدي، 1376(
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3-1- ساختار کالبدي
 س��اختار كالبدي ش��هر شامل اس��تخوان بندي اصلي در 
مركز شهر، محله هاي مس��کوني در پيرامون آن، باغات 
و مزارع در حواش��ي محله هاي مسکوني و سپس احاطه 
كل ش��هر با حصار بوده اس��ت. بر اس��اس الگوي سنتي 
شهرس��ازي ايران، بخ��ش حکومتي به ص��ورت مجزا از 
بخش هاي مس��کوني قرار داش��ته و رابط مي��ان آنها در 
قسمت شارستان يك فضاي باز شهري بوده است. ايجاد 
كشش ميان دو قطب )دروازه شوشتر و پل( فرم خطي را 
به وجود آورده اس��ت. عناصر اصلي به صورت هسته اي در 

كنار محور قرار گرفته اند )تصوير شماره10(.
 

3-2- بافت شهري
 مراد از بافت ش��هري قطعه بندي اراضي عناصر شهري 
و نحوه تركيب پروخالي )فضاهاي باز و ساخته ش��ده( در 
قطعات مختلف با يکديگر و با گذر اصلي )مسير دسترسي( 
است. به جز ميدان مركزي شهر، فضاي باز ويژه هر عنصر 
ش��هري )فضاي باز نيمه عمومي(، در مجاورت ش��ريان 
اصلي همجوار آن قرار نداش��ته و فضاي باز، محصور در 
قس��مت هاي ساخته شده اس��ت. قطعه بندي هاي اراضي 
محدوده مركزي نسبت به بقيه سطح شهر بزرگ تر بوده 
و الگوي همجواري پروخالي با گذر به صورت همجواري 
مس��تقيم س��اختمان ها با گذر و همجواري غيرمس��تقيم 
فض��اي باز عمومي )گذر( با نيمه عمومي )حياط مس��اجد 
و كاروانس��راها( ب��وده و ارتباط ميان آنها توس��ط داالني 

)ساباط( صورت مي گرفته است.

3-3- ویژگي هاي بصري و دسترسي ها
 به دلي��ل فش��رده ب��ودن بافت ش��هري و درج��ه باالي 
محصوريت معابر به دليل بهره گيري از سايه، چشم اندازها 
از درون عناصر شهر و در محدوده درون شهر به يکديگر 
محدود بوده است. تنها جايي كه از درون شهر چشم انداز 
مناس��بي داش��ته احتمااًل ميدان مركزي شهر بوده كه با 
توجه به درجه محصوريت پايين، به مس��جد جامع، مقبره 
سبزقبا و باروي ش��هر ديد داشته است. مسجد جامع نيز 

اگرچ��ه به دليل وجود معماري متف��اوت و احجام رفيع تر 
نسبت به ابنيه مجاور، نقش نماديني در شهر داشته است، 
ام��ا احتمااًل به دليل الگوي گذرهاي مجاور آن از ش��عاع 

تأثير بصري محدودي برخوردار بوده است.
دسترس��ي اصلي به ستون فقرات ش��هر از طريق ارتباط 
مس��تقيم با يك دروازه و دسترس��ي غيرمستقيم از ساير 
دروازه هاي ش��هر از طريق امتداد محورهاي اصلي تردد 
در ش��هر، از خارج ش��هر به آن تأمين مي شد. چون تمام 
راس��ته هاي اصلي ش��هر به ب��ازار منتهي مي ش��د، تمام 
نواحي مس��کوني در شهر از طريق راس��ته محله ها ابتدا 
با مركز محله خود و س��پس با مركز شهر در ارتباط قرار 
مي گرفتند. شبکه راه هاي شهر الگويي ارگانيك و نامنظم 
دارد و اغل��ب تقاطع راه هاي فرعي ب��ا محورهاي اصلي 

به صورت سه راهي است.

4- س�ير تح�ول بافت قدیم از اواخ�ر قاجار تا 
به امروز

در اواخر قاجار محدوده عناصر اصلي ش��هر همچنان داراي 
موقعيت مركزي در ش��هر بوده و با وجود گس��ترش شهر و 
تخريب حصار اطراف ش��هر به علت توسعه از سوي شرق، 
ساير عناصر در مجاورت و نزديکي عناصر قبلي قرار گرفته و 
با توسعه شهر در تمام جهات داخل و برون حصار، موقعيت 

مركزي استخوان بندي شهر حفظ گرديد.

4-1- ساختار کالبدي
در تکميل الگوي خطي قبلي، توس��عه س��اختار شهر در 
اي��ن مرحله، آن را ب��ه الگوي خطي- ش��اخه اي )محور 
تجاري اصلي( در راس��تاي دروازه شوش��تر و پل قديم و 
تركيب خطي- هسته اي در محور شمالي جنوبي )بازار و 
مسجد جامع و امامزاده ها( تبديل مي نمايد. در اين مرحله 
همچنان هسته هاي كوچك از مراكز محله وجود دارد كه 
توسط مس��يرهاي اصلي به مركز شهر متصل مي شوند. 
به طور كلي مي توان گفت كه دو الگوي خطي- شاخه اي 
و خطي- هس��ته اي به صورت تركيب ب��ا يکديگر وجود 

داشته است )تصوير شماره11(.
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تصویر )شماره10(: شکل گیري فرم خطي در دو محور )مأخذ: نگارندگان(

تصویر )شماره11(: نقشه شهر دزفول سال 1308)مأخذ: نگارندگان بر اساس نقشه قدیمی موجود در اداره میراث فرهنگی 
شهرستان دزفول(
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4-2- بافت شهري
از نظر بافت شهري تا زمان پهلوي تغييري جز اضافه شدن 
مدارس و مساجد جديد با قطعه بندي با مساحت بيشتر و 
داراي فضاهاي باز مشاهده نمي شود؛ اما همچنان الگوي 
درون گرايي بافت قابل توجه اس��ت. رشد بافت همچنان 
به ص��ورت ارگانيك و نامنظم اس��ت و معابر داراي درجه 
محصوريت بااليي مي باش��ند. بررس��ي فضاي پروخالي 

بافت، بافتي فشرده و به هم تنيده را نشان مي دهد.
4-3- شبکه دسترسي

گس��ترش س��اختار ش��هر در امت��داد محوره��اي اصلي 
دسترس��ي از نقاط مختلف ش��هر به آن را نيز بايد ناشي 
از نقش مهم ش��بکه دسترسي ها به اين محدوده دانست. 
توزيع دسترس��ي از ساختار اصلي به نواحي مختلف آن از 
الگو و نظام مناسب برخوردار بوده به نحوي كه دسترسي 
به تمام قسمت هاي شهر را فراهم ساخته است. اين الگو 
به صورت انشعاب شاخه هاي اصلي از ستون فقرات شهر 
و س��پس اتصال آن به صورت شبکه شطرنجي نامنظم با 

راه هاي فرعي است)تصوير شماره12و13(.
گسترش بافت به صورت شعاعي از دوران اوليه شهرنشيني 
تا اواخ��ر قاجار در دوره پهلوي اول با احداث خيابان هاي 
جدي��د بدون توجه به روند منطقي درون زاي ش��هر و به 
تقليد از ش��هرهاي اروپايي وارد مرحله جديدي ش��د كه 
منجر به گسس��ت بخش قديم در ساختار دروني و ارتباط 

بيروني گرديد)تصوير شماره14(.
 

5-  تحول شهر و سيماي آن در دوره پهلوي
 در دوره پهل��وي اول و متعاق��ب آن پهلوي دوم به علت 
تحوالت سياس��ي، اجتماع��ي و اقتصادي، ش��هر چهره 
جامعه اي اداري- صنعتي به خود گرفت. دولت با اقدامات 
عمراني به گسترش نهادهاي دولتي و مؤسسات اجتماعي 
و اقتصادي جديد دست  زند تا به عنوان ابزار تأمين اهداف 
سياس��ي- اقتصادي خود و زمينه سازي دگرگوني ساختار 
اجتماعي به كار بس��ته شود. از نظر كالبدي شهر با وجود 
توسعه هايي كه يافته بود در داخل حصار قديم قرار داشت. 

به علت سرعت آهنگ رشد شهر و با هدف ايجاد تغييرات 
بنيادين، در پي گسترش ش��هر به خارج از حصار، حصار 
به طور كامل از بين رفت و خيابان هاي جديد درون بافت 
اح��داث  گرديد. بدين ترتيب س��يما و هوي��ت بافت قديم 
كه ش��هري قرون وس��طايي و محصور بود تغيير يافت و 
شهري كه محدوده هاي رشد فيزيکي آن از ميان برداشته 
شده بود، در جهت دس��ت يافتن به سيما و هويتي نوين 
گام برداشت. از اين دوره آنچه كه بيش از هر چيز به ياد 
مانده، خيابان كش��ي هايي اس��ت كه به تقليد از شهرهاي 
اروپايي، بافت ش��هري بريده  ش��د و ابتدا و انتهاي آن به 

هم وصل گرديد. 

1-5- ویژگي دسترسي و آمدوشد
ب��ا افزايش اهميت خيابان در ش��بکه آمدوش��د و به ويژه 
ضرورت هاي به كارگيري از وسايل نقليه موتوري، رابطه 
عناصر و كاربري هاي مس��تقر در س��اختار شهر و شبکه 

راه ها به سه صورت در مي آيد:
1- اصالح، تعريض و تداوم مسيرهاي قبلي؛

2- پيش بيني احداث كاربري همراه با احداث خيابان؛
3- احداث ش��بکه راه و سپس اس��تقرار تدريجي ابنيه و 

مراكز تجاري )تصوير شماره15(.
 الگ��وی فضای باز موج��ود پاره ای از مراك��ز محله كه 
در مس��ير خيابان های جديد ق��رار نمی گرفت، همچنان 
به صورت فضاهايی با اش��کال نس��بتًا منظ��م و ارگانيك 
در مح��ل تالقی گذرها باقی مان��د. نمونه ای از اين الگو، 
ميدان شاه ركن الدين در كنار امامزاده ای به همين نام در 

محله صحرابدر مشرقی است )تصوير شماره16(.
 بازار كه با گسترش��ی خطی- هس��ته ای توس��عه يافته 
بود، به علت پاره ش��دن س��اختار زنجيره ای اش در بعضی 
قسمت ها به صورت خطی)بازار خراطان( و در قسمت های 
ديگر به صورت تركيبی از الگوی خطی و هسته ای )راسته 
بازارها در هس��ته اولي��ه بازار( به حيات��ش ادامه می دهد 

)تصوير شماره17(.
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تصویر )شماره12و13(: پروخالي بافت قدیم دزفول در اوایل پهلوي اول )مأخذ: نگارندگان بر اساس نقشه سال 1308(

تصویر )شماره14(: مراحل مختلف گسترش شهر از دوران اولیه شهرنشیني تا اوایل پهلوي اول )مأخذ: شناخت شهر و 
مسکن بومي ایران(

تصویر )شماره15(: موقعیت خیابان کشي هاي جدید در درون بافت و قرارگیري مراکز محله و شهر )مأخذ: نگارندگان(
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2-5- ویژگي هاي بصري
ت��ا دوره پهلوي به علت تس��لط الگ��وي درونگرا، ديد 
مس��تقيم از عناص��ر ب��ه يکديگ��ر وجود نداش��ت و يا 
بس��يار محدود بود اما در اين دوره با احداث ميادين و 
خيابان ها كه درجه محصوريت اندك و لذا ديد وسيعي 
داش��تند، حوزه ديد و چش��م اندازهاي جديدي گشوده 

ش��د )تصوير ش��ماره18(.
گسس��تگي بافت در بين س��ال هاي 1340 ت��ا 1345 با 
اح��داث پل جديدي بر روي رودخان��ه دز و امتداد آن به 
درون بافت قديم بيش��تر شد و سبب از بين رفتن بيش از 
پيش يکپارچگي بافت و فضاهاي ش��هري درون آن شد 

)تصوير شماره19(.

  تأثي��ر تجزيه گرايان��ه اتومبيل و جريان م��داوم مصالح 
جديد و مدپرس��تی از داليل بارز عدم موفقيت در نيل به 
وحدت در جوامع مختلف اس��ت. به نظر می رسد در بطن 
طراحی معاصر يك حركت تند و شديد ضدشهری نهفته 
اس��ت)هدمن، 1370: 6(. تغييرات اقتصادي، اجتماعي در 
دوران پهلوي و گرايش هاي تجددگرايانه، نوعي معماري 
نو و برونگرا را به نمايش گذاشت كه در تعارض با معماري 
درونگراي شهر كهن قرار گرفت و سبب جلب ساكنان قديمي 
بافت و جايگزيني مهاجريني شد كه هيچ گونه احساس تعلق 
و خاطره اي نس��بت به شهر كهن نداش��تند. نقطه اوج اين 
جابه جايي در زمان جنگ تحميلي در اثر خرابي هاي بس��يار 

ناشي از اثابت موشك، درون بافت بود.

تصویر )شماره16(: میدان شاه رکن الدین با کاربری های مسجد، امامزاده و حمام )مأخذ: صدیق، 1384(

تصویر )شماره17(: الگوی خطی بازار آهنگران به صورت بازار روباز با توجه به شرایط اقلیمی )مأخذ: صدیق، 1384(
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6- سيماي کنوني بافت قدیم
با نگاهي به سيماي شهر دزفول،  انطباق سيستم معماري 
و شهرس��ازي با ويژگي هاي طبيعي و جغرافيايي منطقه 
را مي توان ديد. اس��تفاده از خاك به عنوان يکي از مصالح 

در دس��ترس و ارزان در س��اختمان خانه ها به شدت رواج 
داشته است.

 خش��ت خام و آجر نقش عمده اي را در ساختمان س��ازي 
شهر ايفا كرده  است)تصوير شماره20(.

 

تصویر )شماره20(: چشم انداز بافت قدیم دزفول، سیمای آجری شهر)مأخذ: وبالگ کافي نت شهر(

تصویر )شماره19(: از بین رفتن یکپارچگي بافت با احداث خیابان هاي جدید)مأخذ: نگارندگان(

تصویر )شماره18(: حوزه هاي دید و چشم اندازهاي جدید با احداث خیابان ها )مأخذ: حمیدي، 1376(
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اگرچه شهر دزفول در منطقه اي قرار گرفته است كه از نظر 
ويژگي هاي آب و هوايي، متفاوت با بسياري از شهرهاي 
ايران اس��ت،  اما بافت قديمي آن همانند اغلب ش��هرها 
به ش��دت متأثر از مس��ائل اقليمي بوده است و هماهنگي 
كام��ل خود را با ش��رايط آب و هوايي منطقه حفظ كرده 
است. عومل اقليمي مانند شدت و جهت تابش خورشيد، 
 گرم��اي زياد ه��وا و جهت وزش باد مطل��وب، به همراه 
عوامل طبيعي و توپوگرافي، در ش��کل گيري و پيچيدگي 
بافت قديم دزفول نقش به س��زايي داش��ته اند. با توجه به 
گرماي زي��اد منطقه در بعضي از فصول،  جايگيري بافت 
قدي��م در كنار رودخانه،  بي تأثير از توجه به نقش رودخانه 
به عنوان تعديل كننده دماي هوا نبوده اس��ت. به عبارت 
ديگر بادهايي كه از روي رودخانه عبور كرده و به سمت 
ش��هر مي وزند، به مثابه يك سيستم تهويه شهري عمل 
مي كنن��د. جهت گي��ري باف��ت و معاب��ر آن در جهت باد 

مطلوب و س��عي در به درون كش��يدن نس��يم خنکي كه 
از س��مت رودخانه مي وزد، به مانند يك سيس��تم تهويه 

شهري عمل مي كند)تصوير شماره21(.
 همچنين بلندي ديوارهاي يك طرف كوچه و كم عرض 
بودن كوچه ها موجب ايجاد سايه به روي ديوارهاي طرف 
مقابل مي ش��ود و در نتيج��ه از تابش آفتاب و ايجاد گرما 

جلوگيري مي كند)تصوير شماره22(.
 وجود معابر سرپوشيده و سطوح افقي بناها )ساباط ها( نيز متناسب 
با شرايط ويژه اقليمي مناطق گرمسير است، به نحوي كه امکان 
مقابل��ه با گرما و ايجاد س��ايه را براي عاب��ران فراهم مي آورده 
است)تصوير شماره23(. آنچه كه سيمای بافت قديم دزفول را 
از ساير بافت های درونگرای اقليم گرم و مرطوب مجزا می كند، 
نقوش آجری بس��ياری است كه در نمای ساختمان ها و جداره 
ديوارهای بافت خودنمايی می كند و سبب شده تا شهر به همين 

نام خوانده شود10)تصوير شماره24(.

تصویر )شماره21(: نحوه قرارگیری معابر و بازشوها در جهت بهره گیری از تهویه طبیعی )مأخذ: نگارندگان(

10- »دزفول شهر آجر« اثر غالمرضا 
نعيما است كه به بررسي نقوش آجري 

در بافت قديم پرداخته است.
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تصویر )شماره22(: بلندي دیوار و عرض کم معابر سبب بیشترین استفاده از سایه و کوران مي شود.)مأخذ: نگارندگان(

تصویر )شماره23(: ساباط ها مأمني براي عابران در برابر آفتاب سوزان)مأخذ: نگارندگان(

تصویر )شماره24(: نمونه ای از تزئینات آجری سردر منازل)مأخذ: صدیق، 1384(
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 نتيجه گيری
ش��هر قديم، ميراث ش��هري گذشته ماس��ت. اين ميراث 
كهن مفاهيم بنيادي شهر و معماري را برخاسته از بطني 
اجتماعي با توجه به عوامل محيطي محفوظ نگاه داش��ته 
است. رويکرد تاريخي به شهرس��ازي قصد تاريخ نگاري 
ندارد بلک��ه واكاوي اين مفاهيم به منظور تحقق ارتباطي 
درون زا ميان بخش هاي قديم و جديد ش��هر را جس��تجو 
مي كند. اين رويکرد با قياس��ي منطق��ي تحوالت تاريخ 
حركت ش��هر را براي ش��ناخت فرصت ه��ا و تهديدهاي 
موجود بررسي مي كند و روشي براي اصالح و تغيير آنها 
با اس��تفاده از ظرفيت هاي پنهان و آشکار موجود در شهر 
ارائه مي نمايد. از داليل مهم شناخت ساختار فضايی شهر 
در بس��تر تاريخي، احيا و باززنده س��ازي بافت قديم شهر 
اس��ت؛ زيرا در اغلب شهرها ساختار و ش��الوده اصلي بر 
اس��تخوان بندي بخش قديم آن متکي است. در راستاي 
تداوم بخشي به حيات تاريخي شهر، رشد مجدد شهر بايد 
از درون آن صورت پذيرد. رشد شهر از درون بدون توجه 
به بافت كهن و ش��ناخت درستي از س��اختار فضايي آن 
در بستر اجتماعي ش��هر امکان پذير نخواهد بود. شکل و 
كالبد شهر بايد بتواند محيط اجتماعی سالم، فعال، بامعنی 
و متکی بر ميراث های فرهنگی گذش��ته به وجود آورد تا 
باالترين هدف ش��هر را كه ايجاد محيطی انسانی و واجد 
ارزش های واالس��ت، تحقق بخشد. بافت كهن دزفول با 
وجود استقرار بازار، و فعاليت هاي تجاري، هويت تاريخي 
و فرهنگ��ي، جاذبه هاي توريس��تي بناهاي منحصربه فرد 
درون باف��ت و وج��ود كن��اره رود دز كه مح��دوده اي با 
پتانس��يل باال براي جذب س��اكنان به اين نواحي است و 
وجود امامزاده س��بزقبا و مقبره ها و بناهاي مذهبي بسيار 
ديگ��ر مي تواند فرصت هايي براي جلب دوباره س��اكنان 
بوم��ي ايجاد كند كه به بافت، تعلق خاطر ديرينه داش��ته 
و توانايي نوس��ازي و بهس��ازي را دارند. حفاظت از بافت 
ارگاني��ك و محله بندي تاريخي و ع��دم دخالت مؤثر در 
شالوده شکني ساختار فضايي، حفظ سيما و منظر شهري 
و انطب��اق ب��ا نيازهاي زندگ��ي امروزي ب��ا حفظ هويت 
تاريخي، راهکارهايي اس��ت كه با وجود مديريت كارآمد 

ش��هري امکان تحقق پذيري طرح هاي باززنده س��ازي و 
احياي بافت هاي تاريخي را افزايش مي دهد. 

منابع و مآخذ:
1-  امام اه��وازی، محمد عل��ی؛ مقاالت��ی درب��اره تاريخ 
جغرافيايی دزفول، دزفول: انتشارات دارالمؤمنين، 1382. 
2- پاك��زاد، جهانش��اه؛ مبان��ی نظ��ری و فرآيند طراحی 

شهری، تهران: انتشارات شهيدی، 1385.
3- پورجعفر، محمدرضا؛ مباني بهسازي و نوسازي بافت 
قديم ش��هرها، دانش��کده هنر، دانش��گاه تربيت مدرس، 

.1379
4- پورعلي، حسنعلي؛ دزفول، تهران: افروز، 1374.

5- توس��لی، محمود؛ بنيادی، ناصر؛ طراحی ش��هری 1، 
مركز مطالعات و تحقيقات شهرس��ازی و معماری ايران، 

.1371
6- حبيبي، سيدمحسن؛ مقصودي، مليحه؛ مرمت شهري، 

تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1381.
7- حبيبي، سيدمحسن؛ از شار تا شهر، تهران: انتشارات 

دانشگاه تهران، 1375.
8-  حبيبي، كيومرث؛ پوراحمد، احمد؛  مشکيني، ابوالفضل؛ 
بهسازي و نوس��ازي بافت هاي كهن ش��هري، انتشارات 

دانشگاه كردستان، 1386.
9- حم��وی، ياقوت ب��ن عبداهلل؛ معجم البل��دان، ترجمه 

محمود محمدی، تهران: انتشارات آژند، 1381.
10- حميدی، مليحه؛ سيروس صبری، رضا؛ استخوان بندی 
شهر  تهران، جلد دوم، معاونت فنی و عمرانی شهر  تهران، 

.1376
11- رحيميه، فرنگيس؛ ربوبي، غالمرضا؛ ش��ناخت شهر 
و مس��کن بومي اي��ران در ش��رايط آب و هوايي گرم و 
نيمه مرطوب، دزفول- شوشتر، تهران: انتشارات دانشگاه 

تهران، 1353.
12- رش��يديان، نيره زمان؛ نگاهی به تاريخ خوزس��تان، 

تهران: انتشارات بوعلی، 1367.
13- صدي��ق، مرتضی؛ طرح هاي��ی از فضاهای معماری 

ايران، تهران: انتشارات هنر آبی، 1384. 



فصلنامه مدیریت شهری
Modiriat Shahri
شماره22-زمستان1387

 No.22.winter 2008 

41

14- فالمکي، محمدمنصور؛ باززنده سازي بناها و شهرهاي 
تاريخي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1375.

15- كوچك خوشنويس، احمدميرزا؛ ميزگرد بحران بافت هاي 
تاريخي و فرس��وده ش��هري، ويژه نامه حفظ و احياي بافت 

تاريخي شهرها، ضميمه شماره61 شهرداري ها، 1383.
16- مقدسی، محمد بن احمد؛ احسن التقاسيم فی معرفه االقاليم، 

ترجمه علينقی منزوی، تهران: انتشارات كومش.
17- منص��وري، س��يدامير؛ ميزگ��رد بح��ران بافت هاي 
تاريخي و فرس��وده شهري، ويژه نامه حفظ و احياي بافت 
تاريخي شهرها، ضميمه شماره 61 شهرداري ها، 1383.

18- نجم الدوله، حاج عبدالغفار، سفرنامه خوزستان، تهران: 
مؤسسه مطبوعاتی علمی، 1341.

19- هدمن، ريچارد؛ يازوس��کی، آن��دروز؛ مبانی طراحی 
شهری، ترجمه راضيه رضازاده و مصطفی عباس زادگان، 

انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، 1370.
20-Citycofenet (2006/3/6), www. city-
cofenet.blogfa.com/post-30.aspx, 2008/2/15



فصلنامه مدیریت شهری
Modiriat Shahri
شماره22-زمستان1387

 No.22.winter 2008 

43
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Electronic municipality services development guide-
lines based on SWOT analysis (case study of Tehran s 
13thregion Electronic municipality)
Abstract:
Having and developing Electronic urban services in mu-
nicipalities out of doubt has many advantages in urban 
management .considering the authority increase in urban 
management we can find the necessity of master planning 
for services development in Electronic municipalities.
This article is a research report which is done to determine 
electronic municipality service development for Tehran 
13th region. In the first step of this research the effective 
key actors for municipality electronic services are deter-
mined and in the next step existing strategic factors in each 
area are recognized. Then each of these factors determin-
ing their importances were evaluated based on evaluation 
of internal and external factors matrix. So the internal and 
external factors are put into levels and the most important 
opportunities, threats and weak points of region’s munici-
palities in electronic services are introduced. Finally using 
the tools of strategic situation determination some guide-
lines in two groups of main and specific for electronic mu-
nicipality services development are provided.

Keywords:
Electronic municipality services, Strategic IT Technolo-
gies, Urban Management, Tehran s 13thregion.

SWOT راهبردهاي توسعۀ خدمات شهرداري هاي الکترونيک بر اساس تجزيه و تحليل
)مطالعۀ موردي شهرداري الکترونيک منطقۀ 13 تهران(

43-60

مهران نژادجوادي پور* 
 کارشناس ارشد مدیریت شهري، مشاور شهرداري منطقۀ 13 تهران، تهران، ایران.

چکيده
شهرداري ها،  در  تعاملي  و  الکترونيکي  شهري  خدمات  توسعة  و  استقرار 
خواهد  به دنبال  شهري،  مديريت  عرصة  در  را  متعددي  مزاياي  شك  بدون 
ادارة  در  شهرداري ها  تقويت  و  اختيارات  افزايش  سياست  به  توجه  با  داشت. 
تهران،  شهري  مديريت  در  محله گرايي  و  ناحيه محوري  اهداف  و  مناطق  امور 
ضرورت  همچنين  و  مناطق  شهرداري هاي  كليدي  نقش  و  جايگاه  به  مي توان 
در  تعاملي  خدمات  توسعة  و  استقرار  جهت  استراتژيك  و  جامع  برنامه ريزي 

برد. پي  الکترونيك،  شهرداري هاي 
توسعة  استراتژي هاي  تدوين  به منظور  كه  است  پژوهشي  گزارش  حاضر،  مقالة 
 ،13 منطقة  موردي شهرداري  مطالعة  قالب  در  و  الکترونيك  خدمات شهرداري هاي 
انجام پذيرفته است. در نخستين گام اين پژوهش، عوامل كالن و كليدي تأثيرگذار بر 
توسعة خدمات الکترونيك شهرداري ها تبيين و در گام بعدي عوامل استراتژيك موجود 
در هر زمينه، شناسايي شده است. سپس هر يك از اين عوامل، با تعيين اهميت نسبي 
و تعيين ارزش راهبردي آنها بر طبق الگوي پياده سازي ماتريس هاي ارزيابي عوامل 

خارجي و داخلي، مورد ارزيابي قرار گرفته است.
بدين ترتيب عوامل استراتژيك برون سازماني و درون سازماني رتبه بندي گشته 
در  منطقه،  شهرداري  ضعف هاي   و  قّوت  نقاط  تهديدها،  فرصت ها،  مهم ترين  و 
راستاي توسعة خدمات الکترونيك، معرفي شده است. در نهايت نيز به كمك ابزار 
و  عمده  گروه  دو  در  راهبردهايي  استراتژي،  تدوين  و  استراتژيك  موقعيت  تعيين 
و  تدوين  تهران،   13 منطقة  در  الکترونيك  شهرداري  خدمات  توسعة  براي  خاص 

ارائه گشته است.

واژگان کليدي: 
خدمات شهرداري الکترونيك، برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطالعات و ارتباطات، 

مديريت شهري، شهرداري منطقة 13 تهران.

زمان دریافت مقاله:
1387/8/5

 زمان پذیرش نهایی:
1387/11/9

*ـ نویسنده مسئول مکاتبات، تلفن: 09121185253 ، فاکس: 021-77848573

E-mail:mehran_njp@yahoo.com
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مقدمه
در عص��ر حاضر، اطالعات و اطالع رس��انی از مهم ترين 
اب��زار اس��تراتژيك مديري��ت اثربخ��ش و كارآمد تمامی 
س��ازمان های دولت��ی و خصوصی محس��وب می گردند. 
به دليل اهميت اطالعات در فرآيند تصميم گيری، فناوری 
اطالع��ات و ارتباطات در جهان با س��رعت چش��مگيری 
توس��عه يافته و تمامی فعاليت های روزمرة بش��ر را تحت 

تأثير قرار داده است.
از س��وی ديگر با توس��عة روزافزون فناوری اطالعات و 
ارتباطات و به كارگيری گس��تردة آن در جوامع ش��هری 
و زندگی روزمرة ش��هروندان، مفه��وم، اهميت راهبردی 
و تمركز جغرافيايی »خدمات« نيز دس��تخوش تحوالت 

گسترده ای شده است.
ش��هرهای ام��روزی به عن��وان نقاط تجلی ش��کل نوين 
زندگ��ی در عصر ارتباطات و م��وج چهارم )كه به نهضت 
مجازی  ش��دن تعبير می شود(، به سبب تمركز خدمات و 
حجم بيشينة تعامالت اجتماعی و اقتصادی، در باالترين 
س��طح نياز به بهره گيری از فناوری های نوين اطالعاتی 
و ارتباطات��ی قرار دارند. بهره گي��ری از فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات در عرصة »مديريت ش��هری« نيز تأثيرات 
و تح��والت ژرفی را در حوزه های اقتص��ادی، اجتماعی، 

فرهنگی و سياسی در پی داشته و خواهد داشت.
در اين ميان، به كار گيری فن��اوری اطالعات و ارتباطات 
در قالب »خدم��ات الکترونيك ش��هری«- در تعامالت 
و تراكنش های ميان ش��هروندان، نهاده��ای مديريتی و 
ساير س��ازمان های ارائه دهندة خدمات شهری- به عنوان 
راهکاری اثربخش و كارآمد در راس��تای توس��عه، ارتقای 
كيفيت و نوآوری در حوزه ه��ای مختلف ارائة خدمات به 

شهروندان به شمار می رود)نژادجوادی پور، مرداد 1387(.
بدي��ن ترتيب ش��هرداری ها ني��ز به عن��وان مراكز عمدة 
مديريت و ارائة خدمات ش��هری، می توانند با اس��تقرار و 
توسعة خدمات الکترونيك تعاملی در قالب شهرداری های 
الکتروني��ك، از قابليت ها و مزاي��ای فراوان آن در عرصة 
خدمت رسانی به ش��هروندان بهره گيرند)نژادجوادی پور، 

تير 1387(.

با توس��عة خدمات تعاملی در شهرداری های الکترونيك، 
ديگر نيازی به مراجعة حضوری شهروندان به شهرداری ها 
نيس��ت و اطالعات و خدمات مورد نياز، از هر مکان و در 
تمامی اوقات در دس��ترس آنها قرار مي گيرد و می توانند 

پيوسته از روند امور خود مطلع شوند.
با توجه به اهداف توس��عه ای و مصوبات الزام آور شورای 
اسالمی ش��هر تهران و همچنين عزم و پيگيری مجدانة 
نهاده��ای مديريت ش��هری تهران، هم اكنون»توس��عة 
خدمات ش��هری مبتنی بر فناوری های نوين« در كانون 
توجه ش��هرداری تهران ج��ای دارد. همچنين با توجه به 
اتخاذ سياس��ت »ناحيه محوری و محله گرايی« از س��وی 
نهاده��ای متول��ی مديريت ش��هری تهران در راس��تای 
افزايش اختيارات و تقويت شهرداری های مناطق در ادارة 
امور مناطق آن، می توان به جايگاه و نقش شهرداری های 
مناطق و از سوی ديگر به اهميت و ضرورت برنامه ريزی 
جامع و راهبردی در راس��تای اس��تقرار و توسعة خدمات 
در قال��ب خدمات ش��هرداری های الکترونيك تهران، پی 

برد)نژادجوادی پور، 1386(.

1- مروری بر مبانی نظری و ادبيات تحقيق
1-1- خدمات شهری الکترونيکی و تعاملی

به طور كلی »خدمات رسانی الکترونيك« به معناي فراهم 
نمودن شرايطي است كه سازمان ها بتوانند خدمات متنوع 
خ��ود را با بهره گي��ری از قابليت های فناوری اطالعات و 

ارتباطات، به شهروندان ارائه كنند.
»خدمات الکترونيك ش��هری« به معنای خدمات رس��انی 
الکترونيکی به شهروندان- كه از آن به عنوان نوعی از »خدمات 
اجتماع��ی الکترونيک��ی«1 نيز ياد می ش��ود)نژادجوادی پور، 
1386(- در دو س��طح مفهومِی عام و خاص، قابل مشاهده 

و بررسی است.
در واق��ع مفه��وم ع��اِم آن به صورت »خدمات ش��هری 
الکترونيکی«2، دامنة وس��يع خدمات تمامی دس��تگاه ها 
و س��ازمان های دولت��ی و خصوص��ی را )در ارتب��اط ب��ا 
نيازمندی های گوناگون شهروندان در زمينه های مختلف 
تجاری، اداری، آموزشی، فرهنگی، تفريحی، گردشگری 

1-Citizens e-Services / 
Public e-Services
2-Electronic Urban-Ser-
vices / Urban e-Services
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و س��اير م��وارد( در بر می گيرد. اين مفه��وم در ارتباط با 
الکترونيك«3و»ش��هرهای  نظريه هاي��ی چون »دول��ت 
الکترونيك و مجازی«4 مطرح ش��ده و مورد بررسی قرار 

می گيرد)نژادجوادی پور، مرداد 1387(.
اما هنگامی كه ارائة الکترونيکی خدمات شهری از سوی 
ش��هرداری ها، مدنظر قرار گيرد )چنان كه پژوهش حاضر 
نيز بر اين جنبه متمركز اس��ت(، از آن به عنوان »خدمات 
الکترونيك ش��هرداری«5 ياد ش��ده و در قال��ب مفاهيم 
وي��ژه ای چ��ون »ش��هرداری  الکترونيك« و ي��ا »دولت 
الکترونيك محلی«6 مط��رح می گردد)نژادجوادی پور، تير 

.)1387
تعاملی بودن خدمات الکترونيك ش��هری بدين معناست 
ك��ه روند جريان اطالع��ات بين ش��هروندان و نهادها و 
سازمان های شهری، دوسويه است. بدين ترتيب و بر اين 
اساس، ارگان هاي ش��هری پا را از ارائة اطالعات صرف 
فراتر نهاده )مراحل نخس��تين پيدايش و ارتقا؛ در فرآيند 
ش��کل گيری و تکامل شهر و شهرداری الکترونيك( و با 
فراهم نم��ودن زمينة دريافت اطالع��ات و مدارك مورد 
نياز جهت انجام امور شهروندان، خدمات گسترده تری را 
به نحوی مطل��وب به آنها عرضه می دارند )مرحلة تعامل؛ 

سّومين مرحلة تکامل شهر و شهرداری الکترونيك(.
بدين ترتيب خدمات ش��هرداری الکترونيك داراي دامنة 
وس��يعي از قابليت هايی اس��ت كه با تأمين مزايايی چون 
فراه��م نمودن زمينة ن��وآوری و بهب��ود كيفيت خدمات 
)افزايش س��رعت، دقت و اطمينان و قابليت دسترس��ی 
در هر زمان و مکان( و تس��هيل فرآيندهای شهری )كه 
كاهش ترافيك و آلودگی های زيست محيطی شهرها را نيز 
در پی دارد( به تحقق شعار شهروندمداری و رضايتمندی 

شهروندان می انجامد)نژادجوادی پور، تير 1387(.
2-1- عوامل استراتژیک و تدوین استراتژی ها

تحليل محيط خارجی و داخلی س��ازمان ها و شناسايی و 
ارزيابی عوامل اس��تراتژيك چهارگانه- شامل فرصت ها 
و تهدي��دات محي��ط خارج��ی و نق��اط ق��ّوت و ضعف 
داخلی س��ازمان ها- يکی از اركان اساس��ی برنامه ريزی 
اس��تراتژيك و نخس��تين گام جهت تدوين استراتژی ها 

می باشد)علی احمدی، 1383(.
مقصود از »فرصت ه��ا و تهديدهای خارجی«7، رويدادها 
و روندهای موجود در محيط خارجی س��ازمان اس��ت كه 
می توانند در آينده به ميزان زيادی به س��ازمان منفعت يا 
زيان برس��انند. فرصت ها و تهديدها، خارج از كنترل يك 
سازمان بوده و از اين رو به عوامل خارجی يا برون سازمانی 

تعبير می شوند)ديويد، 1386(.
از س��ويی ديگر »نقاط قّوت و ضع��ف داخلی«8 در زمرة 
فعاليت های درون س��ازمانی و قاب��ل كنترل قرار  گرفته و 
ممکن اس��ت سازمان، آنها را به نحوی مطلوب و ايده آل 
و يا به ش��کلی ضعيف انجام داده و مديريت  نمايد)ديويد، 

.)1386
اصل اساسی مديريت استراتژيك اين است كه سازمان ها 
بايد برای بهره جس��تن از فرصت ه��ای خارجی و پرهيز 
از اث��رات ناش��ی از تهديدات خارجی ي��ا كاهش آنها، در 
صدد تدوين اس��تراتژی های مقتض��ی و مورد نياز برآيند. 
همچني��ن از ديگر فعاليت های اصلی و ضروری مديريت 
اس��تراتژيك اين اس��ت كه نقاط ق��ّوت و ضعف دواير و 
واحدهای س��ازمان را شناس��ايی و آنها را ارزيابی نمايد. 
بدين ترتي��ب شناس��ايی و ارزيابی عوامل اس��تراتژيك 
خارج��ی و داخلی، می تواند موفقيت س��ازمان را تضمين 

نمايد)هانگر، 1386(.

2- روش تحقيق
1-2- چارچوب و پایگاه نظری پژوهش

چارچ��وب نظ��ری پژوه��ش بر اس��اس مبان��ی نظری 
برنامه ريزی اس��تراتژيك )به صورت ع��ام( و برنامه ريزی 
اس��تراتژيك فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات )به صورت 
خاص( و الگوهای معتبر و استاندارد تدوين استراتژی ها، 
تنظيم ش��ده اس��ت. چارچوب و فرآيند پژوهش، از چهار 
مرحله تشکيل شده كه در هر مرحله، بر اساس مدل های 
ارائه ش��ده در منابع نظری مختلف، از روش ها و ابزارهای 
مختلفی برای دستيابی به اهداف مورد نظر در هر مرحله، 

بهره گرفته می شود.
در مرحلة اول و دوم، به منظور تحليل محيط و شناس��ايی 

3-  Electronic(e-) Govern-
ment
4-Electronic/Virtual/Digi-
tal/Internet/Cyber Cities
5-Municipality e-Services 
(e-Municipality Services)
6- e-Municipality / Local 
e-Government
7- External Factors: Op-
portunities and Threats
8- Internal Factors: 
Strengths and Weaknesses
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عوامل برون سازمانی )فرصت ها و تهديدهای محيطی(، از 
الگوی تجزيه  و تحليل »پِستل«9 )كه گونة جامع تری از 
مدل »پِست« می باشد( استفاده  شده است. بر اساس اين 
مدل، محيط خارجی س��ازمان به شش حوزة »سياسی«، 
»اقتص��ادی«، »اجتماع��ی- فرهنگ��ی«، »فن��اوری«، 
»قانونی« و »مس��ائل و شرايط محيطی« تقسيم شده و 

.(RapidBI Ltd., 2008)بررسی می شود
همچني��ن جه��ت تحليل س��ازمان و شناس��ايی عوامل 
درون س��ازمانی )نقاط ق��ّوت و ضعف(، با جمع بندی از دو 
الگوی »بررسی عوامل داخلی«)ديويد،1386( و »تجزيه  و 
تحليل سازمانی«)هانگر، 1386(، حوزه های »مديريت«، 
»ساختار سازمانی«، »منابع انسانی«، »فرهنگ سازمانی«، 
»مالی و حس��ابداری«، »بازاريابی«، »توليد و عمليات«، 
»تحقيق و توس��عه« و »فن��اوری اطالعات و ارتباطات« 

مورد بررسی و مطالعه قرار می گيرند.
س��پس به منظ��ور ارزيابی عوام��ل اس��تراتژيك، ميزان 
اثربخش��ی و اهمي��ت نس��بی عوامل در حيط��ة صنعت 
مربوط��ه )وزن عوامل( و همچنين نحوة مديريت عوامل 
در محدودة سازمان )امتياز عوامل(، با استفاده از الگوهای 
»ماتري��س  ارزيابی عوام��ل خارجی/ خالص��ه تجزيه  و 
تحلي��ل عوامل خارج��ی«10و »ماتري��س ارزيابی عوامل 
داخل��ی/ خالصه تجزيه  و تحليل عوامل داخلی«11، مورد 

سنجش قرار می گيرند)هانگر، 1386؛ ديويد، 1386(.
در مرحل��ة س��وم پژوه��ش، به منظ��ور تعيي��ن موقعيت 
اس��تراتژيك سازمان و پيشنهاد اس��تراتژی های كالن يا 
عمده، از نمودار تجزيه و تحليل »سوات«12 )علی احمدی، 
1383( ماتري��س عوام��ل داخل��ی- خارج��ی13 )ديويد، 
1386( و ماتري��س ارزيابی موقعيت و اقدام اس��تراتژيك 

»اسپيس«14)هانگر، 1386( استفاده می شود.
در نهايت به منظور تدوين اس��تراتژی های ويژه يا خاص 
سازمان، ابتدا با استفاده از »جدول خالصه تجزيه و تحليل 
عوامل اس��تراتژيك« 15)هانگر، 1386( و يا دس��ته بندی 
فهرس��تی   ،)1386 عوامل)نژادجوادی پ��ور،  موضوع��ی 
خالصه از مهم ترين آنها انتخاب ش��ده و سپس با تلفيق 
آنه��ا در »ماتريس تهديدها، فرصت ها، نقاط قّوت و نقاط 

ضعف«16 )هانگر، 1386؛ ديويد، 1386(، اس��تراتژی های 
مربوط به شرايط ويژة سازمان تدوين می شوند.

از آنج��ا ك��ه مطابق مدل های يادش��ده، معي��ار و مبنای 
شناسايی و ارزيابی عوامل اس��تراتژيك، بر پاية خبرگی، 
قضاوت  و تحليل كارشناسانة مديران ارشد، كارشناسان و 
مشاوران خبرة سازمان قرار دارد، تمامی مراحل پژوهش 

در تعاملی مستمر با گروه های نامبرده انجام می پذيرد.

2-2-مدل مفهومی و فرآیند پژوهش
به منظور شناس��ايی و ارزيابی عوامل اس��تراتژيك توسعة 
خدم��ات الکتروني��ك، پژوهش��ی كارب��ردی و به روش 
توصيفی- پيمايش��ی، در چهار فاز يا مرحله به شرح ذيل 
تعريف شده و به اجرا درآمده است؛ ضمن آنکه در نمودار 
)شماره1(، مدل مفهومی مراحل و اجزای فرآيند پژوهش 
در قالب يك ش��مای عملياتی )فلوچ��ارت( نمايش داده 

شده است.
در فاز نخس��ت پژوه��ش، عوام��ل كالن دارای تأثيرات 
احتمالی بر توس��عة خدمات الکتروني��ك، در تناظر با هر 
يك از حوزه های يادش��ده در مدل ه��ای مطالعة محيط 
خارجی و داخلی س��ازمان، مورد شناسايی قرار می گيرند. 
مقص��ود اين مرحله، شناس��ايی زمينه های عمده و بالقوة 
بروز عوامل اس��تراتژيك چهارگانه می باشد؛ كه به عنوان 
ي��ك چارچ��وب پژوهش��ی در مرحلة شناس��ايی  عوامل 
اس��تراتژيك مورد اس��تفاده قرار می گيرند. بدين منظور، 
عالوه ب��ر مطالعات نظری در حوزة فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات، خدمات الکترونيك و حيطة مس��ائل ش��هری، 
مصاحباتی نيز با برخی خبرگان، صاحبنظران و همچنين 
مسئوالن و مديران ارشد نهادهای مديريت شهری تهران 

صورت گرفته است.
عوام��ل  شناس��ايی  جه��ت  پژوه��ش،  دوم  ف��از  در 
اس��تراتژيك چهارگانه، پرسش نامه ای بر اساس عوامل 
كلي��دی فوق الذكر و با اس��تفاده از »تکنيك دلفی«17  
تدوي��ن گش��ته و از پرسش ش��وندگان خواس��ته ش��د، 
فرصت ه��ا، تهديده��ا و همچنين نق��اط قّوت و ضعف 
ش��هرداری منطقه را ب��ا توجه به حوزة كارشناس��ی يا 

9-PESTEL/PEST analy-
sis tool
10-EFE/SFAS (Ext. Fac-
tors Evaluation/Analysis 
Summary)
11- IFE/IFAS (Int. Fac-
tors Evaluation/Analysis 
Summary)
12-SWOT analysis
13-Internal-External (IE) 
matrix
14-SPACE (Strategic 
Position and Action 
Evaluation) matrix
15-SFAS (Strategic Fac-
tors Analysis Summary)
16-TOWS matrix
17-Delphi Method
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حيطة مس��ئوليت خويش، شناس��ايی و معرفی نمايند. 
ب��ا جمع آوری آرای پاس��خ دهندگان، تجزي��ه  و تحليل 

و دس��ته بندی آنه��ا، فهرس��تی از عوامل اس��تراتژيك 
چهارگانه به دس��ت آمد.

نمودار )شماره1(: مدل مفهومی مراحل و اجزای فرآیند پژوهش
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 در ادام��ة فاز دوم پژوه��ش، به منظور ارزيابی هر يك از 
عوامل اس��تراتژيك شناسايی ش��ده و تعيين نوع و ميزان 
عملک��رد آنها، با پيروی از الگ��وی ماتريس های ارزيابی 
عوامل خارجی و داخلی، پرس��ش نامة ديگری تهيه شده 
و از پرسش ش��وندگان خواسته ش��د تا ميزان اثربخشی و 
اهميت نس��بی )وزن( و نوع و مي��زان كارايی )امتياز( هر 
يك از عوامل را ارزيابی نمايند. سپس ميزان عملکرد هر 
يك از عوامل فهرست اوليه، محاسبه شده و نوع عملکرد 
آنها )به عنوان عامل سوق دهنده يا عامل بازدارنده( مورد 
آزمون قرار گرفته اس��ت و بدين ترتيب فهرس��ت نهايی 
عوامل استراتژيك چهارگانه به ترتيب عملکرد آنها، ارائه 

شده است.
فاز سوم پژوهش، به تجزيه  و تحليل موقعيت استراتژيك 
س��ازمان و پيشنهاد اقدامات راهبردی و يا استراتژی های 
عمده متناسب با آن می پردازد كه در اين راستا، اطالعات 
حاص��ل از ماتريس ه��ای تهيه ش��ده در مرحلة پيش��ين، 
به عنوان داده ه��ای ورودی در تحليل های كّمی و كيفی 

اين مرحله، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
در نهاي��ت و در ف��از چه��ارم پژوه��ش، جه��ت تدوين 
اس��تراتژی های خاص س��ازمان ك��ه از تلفي��ق عوامل 
اس��تراتژيك كليدی حاصل می ش��وند ني��ز از اطالعات 
حاصل از مراحل پيشين پژوهش استفاده شده و با تركيب 
آنه��ا از طريق تحليل های كيفی و ب��ر مبنای قضاوت  و 
تحليل كارشناسانه در تعامل و مشاوره با شهردار، مديران 
ارش��د و كارشناسان شهرداری منطقة 13، استراتژی های 
توس��عة خدمات شهرداری الکترونيك اين منطقه، تدوين 

شده اند.

3-تحليل و ارائۀ یافته های پژوهش
1-3- فاز نخست: شناسایی حوزه های تأثيرگذار

به منظ��ور يافتن عوامل اس��تراتژيك چهارگانه )ش��امل 
فرصت ها، تهديدات، نقاط ق��ّوت و ضعف( در حوزه های 
يادش��ده، ابت��دا زمينه های ش��کل گيری يا بُ��روز آنها در 
محيط  خارج و داخل ش��هرداری ها، در تناظر با حوزه های 
شش گانة مدل تجزيه  و تحليل محيطی پِستل و حوزه های 

نُه گانة مدل تجزيه  و تحليل سازمانی، مورد شناسايی قرار 
 گرفت؛ تا از اين طريق، چارچوب و مالكی علمی و عملی 
برای شناسايی عوامل استراتژيك چهارگانه حاصل شود. 
در اي��ن راس��تا، پس از گ��ردآوری و پاالي��ش داده های 
حاص��ل از مطالع��ات نظری صورت گرفت��ه و بهره گيری 
از ديدگاه ه��اي كارشناس��ی اخذش��ده از صاحبنظ��ران 
مس��ائل شهری و فناوری اطالعات و ارتباطات )در قالب 
مصاحبه(، مطالب به دس��ت آمده م��ورد تجزيه  و تحليل 
كيفی ق��رار گرفتند و با دس��ته بندی و تلخيص يافته ها، 
زمينه های عمده و مس��ائل كليدی در شکل گيری و بُروز 
فرصت ه��ا و تهديدهای برون س��ازمانی و يا نقاط قّوت و 
ضعف درون س��ازمانی برای توس��عة خدمات الکترونيك 
ش��هرداری ها، به شرح جداول )ش��ماره1و 2( شناسايی و 

طبقه بندی شدند.
الزم به ذكر است كه اهميت، نحوه و مصاديق اثرگذاری 
هر يك از اين مسائل كليدی، در مقاله ای ديگر و به نحوی 
مبس��وط و جامع تشريح شده است)نژادجوادی پور، بهمن 

.)1387
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ی 
  حوزه ها
محیطی

مسائل تأثيرگذار کالن در محيط خارجی
زمينه های عمده و مسائل احتمالی در شکل گيری فرصت ها و تهديدهای محيطی در راستای استقرار و توسعة خدمات الکترونيك شهری

سياسی

 نوع نگرش، سياست های حمايتی يا الزام آور در زمينة ارائة خدمات الکترونيك در سازمان های عمومی، از سوی صاحب منصبان، 
سياستگذاران و نهادهای كالن كشور

 نگرش، حمايت يا الزام به ارائة خدمات الکترونيك شهری و توسعة شهرداری های الکترونيك، از سوی مسئوالن و سياستگذاران 
نهادهای باالدست مديريت شهری تهران

 گرايش و پارادايم سياسی حاكم، در راستای تقويت حکومت های محلی
 زمينه و پارادايم حاكم در ارتباط با افزايش رضايت و عدالت اجتماعی

 »فرهنگ شهروندمداری« )شهروندمحوری( و حمايت متوليان شهری از بهبود يا نوآوری در خدمات، با بهره گيری از روش های 
نوين )عام( و خدمات الکترونيك )خاص(

ی
صاد

    اقت

 تصويب، تخصيص يا تأمين منابع مالی، اعتبارات و هزينه های الزم يا هرگونه تسهيالت اقتصادی از سوی نهادها و دستگاه های 
باالدست

 افزايش درآمد يا ايجاد منابع درآمدی جديد برای شهرداری ها
 صرفه جويی و كاهش هزينه های مختلف شهرداری ها )در راستای سياست اصالح الگوی مصرف(

     فرهنگی

 توسعة »فرهنگ شهروندی« و احساس نياز، گرايش و پارادايم اجتماعی- فرهنگی حاكم در راستای افزايش مشاركت های 
مردمی در ادارة امور شهری

 بستر فرهنگی استفاده از خدمات الکترونيك؛ استقبال و تمايل شهروندان به بهره گيری از خدمات الکترونيك

ی
     فناور

  وجود امکانات يا تسهيالت عمومی در زمينة زيرساخت های فنی و تکنولوژيك مورد نياز
 بهره مندی شهروندان از امکانات و زيرساخت های فنی و تکنولوژيك مورد نياز به صورت شخصی

  دانش، آشنايی و توانايی علمی و فنی شهروندان به منظور بهره گيری از خدمات الکترونيك

     قانونی

  وضعيت و جايگاه توسعة ارائة خدمات الکترونيك در زيرساختار قانونی سطح كالن كشوری
  جايگاه توسعة خدمات الکترونيك، در زيرساختار قانونی حوزة مسائل شهری، شامل سياست ها، قوانين، برنامه ها و بخش نامه های 

ابالغ شده از سوی نهادهای باالدست

ط محيطی
شرای

  اهميت مسائل زيست محيطی شهر و احساس ضرورت و نياز يا وجود سياست ها و قوانين حمايتی يا ملزم كننده، در زمينة كاهش 
آلودگی هوا و ترافيك شهری

 استقبال، تمايل و يا زمينة مشاركت )علمی، فنی يا اقتصادی( پيمانکاران و ساير سازمان های ارائه دهندة خدمات شهری، جهت 
توسعة خدمات الکترونيك در سطح مناطق

  ارتباط با مراكز علمی، تحقيقاتی، آموزش عالی و خبرگان حوزة مسائل شهری و آمادگی آنان جهت همکاری و مشاركت در 
توسعة خدمات الکترونيك شهری

جدول )شماره1(: مسائل تأثیرگذار عمده در شکل گیری فرصت ها و تهدیدهای محیطی در استقرار و توسعۀ خدمات 
الکترونیک شهرداری ها
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جدول )شماره2(: مسائل تأثیرگذار عمده در شکل گیری نقاط قّوت و نقاط ضعف شهرداری ها در استقرار و توسعۀ 
خدمات الکترونیک

مسائل تأثيرگذار کالن در محيط داخلی
زمينه های عمده و مسائل احتمالی در شکل گيری نقاط قّوت و نقاط ضعف شهرداری ها در راستای استقرار و توسعة خدمات 

الکترونيك شهری
 گرايش و پيگيری مديران ارشد شهرداری ها در راستای استقرار و توسعة ارائة خدمات الکترونيك شهری در مناطق

 بهره مندی و در اختيار داشتن برنامه ای استراتژيك در راستای استقرار و توسعة خدمات الکترونيك شهری در سطح منطقه

 وجود متولی )در قالب شورا، كميته يا واحد( مشخص با شرح وظايف روشن، در راستای استقرار و توسعة خدمات 
الکترونيك شهری

 ميزان تفويض اختيارات الزم به واحدهای متولی فناوری اطالعات و ارتباطات در شهرداری ها

 وجود كارشناسان و كادر فنی متخصص حوزة فناوری اطالعات و ارتباطات در شهرداری ها
 توانايی شهرداری ها در جذب و توسعة منابع انسانی و ايجاد فرصت های شغلی جديد از طريق توسعة خدمات الکترونيك 

شهری
 ميزان دانش و توانايی عموم كارمندان و كاركنان شهرداری در راستای به كارگيری فناوری های نوين در انجام امور محوله

 تمايل و گرايش كارمندان و كاركنان شهرداری ها در بهره گيری از فناوری های نوين
 نگرش كارمندان و كاركنان شهرداری ها در راستای توسعة خدمات الکترونيك شهرداری ها )با توجه به تأثيرات آن، از 

جمله بر مسائل كاری و حوزة اشتغال(

 مصوب بودن اعتبارات و منابع مالی مورد نياز در راستای استقرار و توسعة خدمات الکترونيك شهری در رديف بودجه های 
شهرداری های مناطق

 توانايی شهرداری ها در »كاهش يا صرفه جويی در هزينه ها« با بهره گيری از خدمات الکترونيك
 توانايی شهرداری ها در »ايجاد منابع درآمدی جديد« با بهره گيری از خدمات الکترونيك

 تملك يا امکان اختصاص فضای فيزيکی، برای راه اندازی دفاتر ارائة خدمات الکترونيك شهری به شهروندان، با پراكندگی 
و سهولت دسترسی در نواحی مختلف مناطق

 توانايی شهرداری ها در »ارائة خدمات جديد« با بهره گيری از خدمات الکترونيك شهری به شهروندان منطقه
 قابليت تبديل و ارائة خدمات فعلی حوزه ها، بخش ها و واحدهای مختلف شهرداری ها، در قالب خدمات الکترونيکی به 

شهروندان مناطق

 در اختيار داشتن دستورالعمل و شيوه  های اجرايی مدّون در راستای استقرار و توسعة خدمات الکترونيك در شهرداری های 
مناطق

 پتانسيل شهرداری ها در »بهبود كيفيت خدمات فعلی« )از قبيل كاهش بروكراسی و تسريع در ارائة خدمات( با بهره گيری 
از خدمات الکترونيك شهری

 قابليت انتقال روال ، جريان اداری و امور حوزه ها، بخش ها و واحدهای سازمانی مختلف شهرداری ها، به بستر و ساختار 
الکترونيکی

 قابليت انتقال و تبديل اسناد، مدارك و پرونده های حوزه ها، بخش ها و واحدهای مختلف شهرداری ها به مدارك 
الکترونيکی در هر بخش

 وجود دفاتر ارائة خدمات الکترونيك شهری و عملکرد آنها در منطقه

 وجود و بهره گيری اثربخش از واحد تحقيق و توسعه18 در شهرداری های مناطق
 پيشينة پژوهشی و يا در اختيار داشتن نتايج تحقيقات و پژوهش های انجام شده در راستای استقرار و توسعة خدمات 

الکترونيك شهری

 وضعيت زيرساختار »سخت افزاری- تجهيزاتی«19 در شهرداری ها
 وضعيت زيرساختار »سخت افزاری- شبکه ای«20 در شهرداری ها

 وضعيت زيرساختار »نرم  افزاری- كاربردی/ اجرايی«21 يکپارچه در شهرداری ها
 وضعيت زيرساختار »نرم  افزاری- آرشيوی«22 در شهرداری ها
 وضعيت زيرساختار »نرم افزاری- اينترنتی«23 در شهرداری ها

 وجود و عملکرد سيستم های كمك تصميم گيری24 و اطالعات مديريت25 يکپارچه در شهرداری های مناطق

ی 
حوزه ها
سازمانی

ت
مدیری

ساختار سازمانی
سانی

منابع ان
گ سازمانی

فرهن
ی

سابدار
مالی - ح

بازاریابی
ت

توليد و عمليا
تحقيق و 

توسعه
ت

ی اطالعا
فناور

ت
 و ارتباطا

18-R & D: Research and 
Development
19- Hardware & Acces-
sories
20-Cable/Wireless 
Networks
21-Software Applica-
tions and Programs
22-Data Centers / e-
Databases / e-Archives
23-Internet Residence - 
Website / Portal
24-DSS (Decision Sup-
port System)
25-MIS (Management 
Information System)
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2-3- ف�از دوم: شناس�ایی و  ارزیاب�ی عوام�ل 
اس�تراتژیک )فرصت ه�ا، تهدیدها، نق�اط قّوت و 

ضعف(
در فاز دوم پژوهش، با هدف شناسايی عوامل استراتژيك 
چهارگان��ه، ابتدا مس��تندات برنامه ها و س��اير مصوبات و 
بخشنامه های نهادهای مديريت شهری، مورد مطالعه قرار 
گرف��ت و از اين طريق، برخی ش��رايط موجود و اقدامات 
انجام يافته توسط نهادهای كالن مديريت شهری تهران 
و ش��هرداری  منطقه 13، بررس��ی شد. س��پس به منظور 
يافت��ن فرصت ها و تهديدات برون س��ازمانی و همچنين 
نق��اط ق��ّوت و ضعف ش��هرداری منطقة 13 در توس��عة 
خدمات الکترونيك در اين سازمان، با استفاده از تکنيك 
دلفی، پرسش��نامه ای با س��ؤاالت باز- پاسخ، تدوين و در 
اختيار شهردار و مديران ارش��د قرار گرفت. بدين ترتيب 
كه از آنان خواس��ته شد با نهايت دقت و تعمق موشکافانه، 
تا ح��د امکان كلية فرصت ها، تهديدها، نقاط قّوت و ضعف 
شهرداری را با توجه به حيطة مسئوليت و حوزة كارشناسی 

خويش، شناسايی نموده و عنوان نمايند.
 پ��س از آن، مطال��ب حاصل از پرسش��نامه با رويکردی 
تطبيقی مورد تحلي��ل قرار گرفت و با پااليش، تلخيص، 
تركي��ب و جمع بندی يافته ها، فهرس��تی جامع از عوامل 
اس��تراتژيك، تهي��ه ش��د. ب��ر اي��ن اس��اس، 26 عامل 
استراتژيك برون سازمانی )شامل 16 فرصت و 10 تهديد 
برون س��ازمانی( و 19 عامل اس��تراتژيك درون سازمانی 
)ش��امل 8 نقطة قّوت و 11 نقطه  ضعف درون س��ازمانی( 
م��ورد شناس��ايی ق��رار گرفت ك��ه ضمن دس��ته بندی، 
كدگ��ذاری و انتخ��اب عن��وان اختصاری ب��رای عوامل 
مذكور، فهرستی نهايی از عوامل استراتژيك چهارگانه در 

دو گروه برون سازمانی و درون سازمانی، به دست آمد.
در ادامة اي��ن مرحلة پژوهش، به منظ��ور ارزيابی عوامل 
اس��تراتژيك، از الگوی پياده سازی جداول خالصه تجزيه 
 و تحليل عوامل برون س��ازمانی و درون س��ازمانی )گونة 
ديگری از ماتريس های ارزيابی عوامل برون س��ازمانی و 

درون سازمانی( تبعيت و استفاده شده است.
در اين راس��تا اهميت و اثربخش��ی نسبی )وزن( و نوع و 

ميزان كارايی )امتياز( هر يك از عوامل، مجدداً با استفاده 
از تکنيك دلفی و توسط پرسشنامه ای با سؤاالت بسته- 
پاس��خ )در طيف ليکرت با پنج درجه(، ارزيابی شده است. 
بنابراين از مديران ارش��د ش��هرداری منطقة 13 خواسته 
ش��د تا با نهايت دقت و تعمق، فرصت ها، تهديدها، نقاط 
قّوت و ضعف را بر اساس دو پارامتر مدنظر، مورد ارزيابی 

قرار دهند.
در اين جداول، »وزن« هر عامل عبارت اس��ت از اهميت 
نس��بی آن عامل كه در مقايس��ه با س��اير عوامل، مورد 
ارزيابی ق��رار می گيرد. به عبارت ديگر، معرف آن اس��ت 
كه: »ميزان اهميت و اثربخش��ی نس��بی هر عامل تا چه 
اندازه است؟« برای محاسبة اوزان بهنجار )درصد اهميت 
نس��بی( عوامل، از روش »آنتروپی شانون« استفاده شده 

است.
اما »امتياز« هر عامل عبارت است از نوع و نحوة ظهور آن 
برای سازمان، كه به صورت جداگانه برای هر يك از عوامل، 
مورد ارزيابی قرار می گيرد. در مورد عوامل برون س��ازمانی، 
هدف، يافتن پاس��خ به اين س��ؤال اس��ت كه: »با توجه به 
توانايی و واكنش س��ازمان، نوع و كيفيت آن به عنوان يك 

فرصت /تهديد و يا نقطة قّوت/ ضعف چگونه است؟«.
نتيجة نهايی ارزيابی فرصت ها و تهديدهای برون سازمانی 
و ارزياب��ی نقاط ق��ّوت و ضعف درون س��ازمانی در قالب 
تش��کيل ماتريس ه��ای مذكور، ب��ه ترتي��ب در جداول 

)شماره3 و 4( ارائه شده است.
همچنين به منظور آزمون عملکرد عوامل، ستون ديگری 
به ماتريس های مذكور افزوده ش��د ك��ه در آن، عملکرد 
عوام��ل را از حاص��ل ضرب وزن و امتي��از عالمت دار )با 
انتق��ال مقياس ارزيابی از بازة 1 ت��ا 5 به بازة 2- تا 2+( 
به دست آورده و از اين طريق، صحت ظهور عوامل برای 
سازمان نيز آزمون شده است. بدين ترتيب، عوامل »ق2، 
ق3 و ق7« و »ت 6« ك��ه عملکردی متفاوت با فرضيات 
پيش از ارزيابی آنها در فرآيند تشکيل ماتريس های تجزيه 
و تحليل عوامل اس��تراتژيك داشته اند، در اين جداول در 
گروه متناس��ب با نوع عملکردشان قرار گرفته و ُكد آنها 

نيز با قرار گرفتن در نماد قالب، متمايز شده است.
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عوامل
خارجی

کد 
امتياز امتيازوزنعنوان اختصاری عوامل برون سازمانیعوامل

موزون
عملکرد 
عوامل

رتبۀ 
عوامل

ت ها
فرص

0,052710+0,04224,2500,1793توجه و مصوبات نهادهای سياسی كشورف1

0,07302+0,04384,6670,2044حمايت و مصوبات شورای اسالمی شهر تهرانف2

0,08501+0,04444,9170,2181توصية اكيد و حمايت های شهرداری و شهردار تهرانف3

0,045013+0,04164,0830,1698توسعة »مشاركت های مردمی و فرهنگ شهروندی«ف4

0,044514+0,04114,0830,1677رويکرد علمی در حوزة مديريت شهریف5

0,05798+0,04094,4170,1806اهميت مسائل زيست محيطی شهر تهران و قوانين الزام آورف6

0,06385+0,04034,5830,1848»شهروندمداری« و »طرح های جهادی خدمات رسانی به شهروندان«ف7

0,034615+0,03783,9170,1480ايجاد منابع درآمدی يا كاهش هزينه های شهرداریف8

0,06376+0,04254,5000,1912پشتيبانی و خدمات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهرانف9

0,019617+0,02613,7500,0979همکاری شهرداری های ساير مناطق تهران و »طرح جهادی 137«ف10

0,06237+0,04154,5000,1869امکان واگذاری خدمات الکترونيك شهری به پيمانکاران خصوصیف11

0,049112+0,03684,3330,1595فضای مساعد علمی- تحقيقاتی و برگزاری سمينارهاف12

0,07034+0,04224,6670,1969خواست شهروندان مبنی بر تنوع، كيفيت و سرعت خدمات شهریف13

0,049311+0,04234,1670,1762آشنايی شهروندان و تجربه استفاده از خدمات الکترونيكف14

0,05529+0,03684,5000,1656زيرساخت های »شبکه ای- سخت افزاری« و شبکة خطوط فيبرنوریف15

0,07233+0,04134,7500,1962زيرساخت های »شبکه ای- نرم افزاری« و پرتال اينترنتی شهرداری تهرانف16

0,024116+0,03623,6670,1327الزام در واگذاری به بخش خصوصی و مشکالت موجود[ت]6

تهدیدها

0,032421-0,03892,1670,0842كاستی های زيرساخت قانونی- حقوقیت1

0,030120-0,04012,2500,0903عدم تعيين حدود اختيارات و وظايف شهرداری های مناطقت2

0,049425-0,03711,6670,0618عدم پيش بينی و اعطای منابع مالی و اعتباری ويژه به شهرداری منطقهت3

0,036623-0,03381,9170,0647انحصار »سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران«ت4

0,037724-0,02661,5830,0422محدوديت در جذب و توسعة منابع انسانیت5

0,024219-0,03632,3330,0847محدوديت  در رويکرد انتفاعی و ايجاد منابع درآمدیت7

0,007018-0,04182,8330,1185كمبود استقبال و آمادگی علمی و فرهنگی در شهروندانت8

0,034222-0,03422,0000,0685بهره مندی كم شهروندان از امکانات به صورت شخصیت9

0,050226-0,03341,5000,0502امکانات محدود بخش عمومی در زيرساخت های فنیت10

0/62+3/62جمع

EFAS / EFE Matrix جدول )شماره3(: جدول خالصه تجزیه  و تحلیل )ماتریس ارزیابی( عوامل برون سازمانی؛
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IFAS / IFE Matrix جدول )شماره4(: جدول خالصه تجزیه  و تحلیل )ماتریس ارزیابی( عوامل درون سازمانی؛

عوامل
خارجی

کد 
امتياز امتيازوزنعنوان اختصاری عوامل برون سازمانیعوامل

موزون
عملکرد 
عوامل

رتبۀ 
عوامل

ت ها
فرص

0,052710+0,04224,2500,1793توجه و مصوبات نهادهای سياسی كشورف1
0,07302+0,04384,6670,2044حمايت و مصوبات شورای اسالمی شهر تهرانف2
0,08501+0,04444,9170,2181توصية اكيد و حمايت های شهرداری و شهردار تهرانف3
0,045013+0,04164,0830,1698توسعة »مشاركت های مردمی و فرهنگ شهروندی«ف4
0,044514+0,04114,0830,1677رويکرد علمی در حوزة مديريت شهریف5
0,05798+0,04094,4170,1806اهميت مسائل زيست محيطی شهر تهران و قوانين الزام آورف6

»شهروندمداری« و »طرح های جهادی خدمات رسانی به ف7
0,06385+0,04034,5830,1848شهروندان«

0,034615+0,03783,9170,1480ايجاد منابع درآمدی يا كاهش هزينه های شهرداریف8

پشتيبانی و خدمات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ف9
0,06376+0,04254,5000,1912تهران

0,019617+0,02613,7500,0979همکاری شهرداری های ساير مناطق تهران و »طرح جهادی 137«ف10
0,06237+0,04154,5000,1869امکان واگذاری خدمات الکترونيك شهری به پيمانکاران خصوصیف11
0,049112+0,03684,3330,1595فضای مساعد علمی- تحقيقاتی و برگزاری سمينارهاف12
0,07034+0,04224,6670,1969خواست شهروندان مبنی بر تنوع، كيفيت و سرعت خدمات شهریف13
0,049311+0,04234,1670,1762آشنايی شهروندان و تجربه استفاده از خدمات الکترونيكف14
0,05529+0,03684,5000,1656زيرساخت های »شبکه ای- سخت افزاری« و شبکة خطوط فيبرنوریف15

زيرساخت های »شبکه ای- نرم افزاری« و پرتال اينترنتی شهرداری ف16
0,07233+0,04134,7500,1962تهران

0,024116+0,03623,6670,1327الزام در واگذاری به بخش خصوصی و مشکالت موجود[ت]6

تهدیدها

0,032421-0,03892,1670,0842كاستی های زيرساخت قانونی- حقوقیت1
0,030120-0,04012,2500,0903عدم تعيين حدود اختيارات و وظايف شهرداری های مناطقت2

عدم پيش بينی و اعطای منابع مالی و اعتباری ويژه به شهرداری ت3
0,049425-0,03711,6670,0618منطقه

0,036623-0,03381,9170,0647انحصار »سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران«ت4
0,037724-0,02661,5830,0422محدوديت در جذب و توسعة منابع انسانیت5
0,024219-0,03632,3330,0847محدوديت  در رويکرد انتفاعی و ايجاد منابع درآمدیت7
0,007018-0,04182,8330,1185كمبود استقبال و آمادگی علمی و فرهنگی در شهروندانت8
0,034222-0,03422,0000,0685بهره مندی كم شهروندان از امکانات به صورت شخصیت9
0,050226-0,03341,5000,0502امکانات محدود بخش عمومی در زيرساخت های فنیت10

0/62+3/62جمع
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الزم به ذكر اس��ت كه تش��ريح جامع و مبس��وط عوامل 
اس��تراتژيك چهارگانة ف��وق، به همراه ش��واهد عينی و 
مصاديق عملی آنها، در مقالة پژوهشی ديگری ارائه شده 

است)نژادجوادی پور، بهمن 1387(.

3-3-ف�از س�وم: تجزی�ه و تحلي�ل موقعي�ت 
استراتژیک و ارائۀ راهبردهای عمده

مرحلة سوم پژوهش، به تجزيه و تحليل موقعيت استراتژيك 
س��ازمان و تدوين استراتژی های عمده يا كالن و پيشنهاد 
اقدامات استراتژيك، اختصاص دارد. در اين راستا، اطالعات 
حاص��ل از تجزيه  و  تحليل داده ه��ا در مرحلة دوم پژوهش، 
به عن��وان داده های ورودی در اين مرحله، مورد اس��تفاده و 

تجزيه  و تحليل قرار خواهند گرفت.
تجزيه  و تحليل موقعيت و تعيين اقدام استراتژيك سازمان 
عبارت است از انجام موازنة استراتژيك بين عوامل سوق دهنده 
)شامل فرصت های محيطی و نقاط قّوت سازمانی( در مقابل 
عوامل بازدارنده )تهديد های محيطی و نقاط ضعف سازمانی( 

و در جهت رفع آنها)هانگر، 1386(.
در ادامة تحليل ه��ای اين مرحله، موقعيت اس��تراتژيك 
ش��هرداری منطقة 13 در راه توس��عة خدمات الکترونيك 
شهری در اين منطقه، با استفاده از سه روش پيشنهادی 
در مناب��ع نظری مختلف، م��ورد تحلي��ل و ارزيابی قرار 

گرفته است.

1-3-3- نمودار تحليل موقعيت و تعيين راهبرد 
SWOT analysis matrix سوات«؛«

يکی از  كاربردهای مدل SWOT، مقايس��ة نظام يافتة 
فرصت ه��ا و تهديدهای خارجی ب��ا ضعف ها و قوت های 
داخلی اس��ت، كه به منظور تشخيص يکی از چهار الگو ی 
ميان موقعيت  ها و اس��تراتژی های عمده يا كلی سازمان 

صورت می گيرد)علی احمدی، 1383(.
ب��ا جمع بندی نتاي��ج حاص��ل از ماتريس ه��ای ارزيابی 
عوامل استراتژيك داخلی و خارجی، موقعيت استراتژيك 
ش��هرداری منطقة 13 تهران در مس��ير استقرار و توسعة 
خدم��ات الکترونيك ش��هری در اين منطق��ه، به گونه ای 
كه در نمودار )ش��ماره2( عرضه شده است، تعيين و اقدام 

استراتژيك متناسب با آن، پيشنهاد می گردد.
همان گونه كه در اين نمودار به تصوير در آمده است، شهرداری 
منطقة 13 در راس��تای استقرار و توسعة خدمات الکترونيك 
شهری در اين منطقه، در »موقعيت شمارة 3« يعنی وضعيت 
غلبة فرصت ها بر تهديدات محيطی و در ضمن غلبة نقاط 

ضعف بر نقاط قّوت سازمان، قرار گرفته است.
در چنين ش��رايطی، توصيه می شود س��ازمان با استفاده 
از »اس��تراتژی های تغيير جهت« از مزيت های نهفته در 
فرصت ه��ای محيطی در جهت جب��ران نقاط ضعف خود 

بهره گيرد)علی احمدی، 1383(.

 IE matrix 2-3-3- ماتریس داخلی- خارجی؛
كاربرد »ماتريس داخلی- خارجی« در تدوين اس��تراتژی هاي 
بخش های گوناگون يك سازمان است. اين ماتريس دارای 9 
خانه است و بخش های مختلف سازمان، در يکی از 9 خانة آن 

قرار می گيرند.  اين ماتريس دارای دو بعد اصلی است:
اس��تراتژيك  عوام��ل  م��وزون  امتي��ازات  مجم��وع   -
برون س��ازمانی از ماتريس EFAS / EFE؛ كه بر روی 

محور عمودی نشان داده می شود.
اس��تراتژيك  عوام��ل  م��وزون  امتي��ازات  مجم��وع   -
درون س��ازمانی از ماتري��س IFAS / IFE؛ كه بر روی 

محور افقی نشان داده می شود)علی احمدی، 1383(.
با توجه به اين كه مجموع امتيازات موزون در ماتريس های 

نمودار )شماره2(: تعیین موقعیت و استراتژی عمدۀ 
SWOT شهرداری منطقۀ 13، بر اساس نمودار
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ارزيابی عوامل برون س��ازمانی و دورن سازمانی، در بازة 1 
ت��ا 5 قرار می گي��رد، بنابراين خانه ه��ای اين ماتريس به 
نحوی كه در جدول )ش��ماره5( نمايش داده ش��ده است، 

خواهد بود.
به منظور تعيين وضعيت اس��تراتژيك خدمات الکترونيك 
در ش��هرداری منطق��ة 13 و پيش��نهاد اس��تراتژی های 
عمده يا كالن در اين بخش از فعاليت های س��ازمان؛ از 

ماتريس های مرحلة دوم، داريم:

3/62 = مجموع امتيازات موزون عوامل استراتژيك برون سازمانی -
- 2/39 = مجموع امتيازات موزون عوامل استراتژيك درون سازمانی

بنابراين وضعيت »خدمات الکترونيك در شهرداری منطقة 
13«، چنانچه در جدول )شماره5( نيز مشخص شده است، در 
خانة موقعيت استراتژيك شمارة پنج قرار می گيرد. در چنين 
شرايطی توصيه می گردد كه سازمان »استراتژی های حفظ 
و نگهداری«، از قبيل »رسوخ در بازار« و همچنين »توسعة 

محصول يا خدمات« را در پيش گيرد)ديويد، 1386(.

جدول )شماره5(: »ماتریس داخلی- خارجی« و موقعیت خدمات الکترونیک شهری در شهرداری منطقۀ 13 تهران

مجموع امتيازات موزون عوامل درون سازمانی

1 تا 2/33
)0% تا 33/3 % (

2/33 تا 3/66
) 33/3 % تا 66/6 % (

3/66 تا 5
) 66/6 % تا %100(

III خانةII خانةI خانة 
3/66 تا 5

) 66/6 %تا 100 % (

نی
زما

ن سا
برو

ل 
وام

ن ع
وزو

ت م
يازا

 امت
وع

جم
م

VI خانة
V خانة

 Σ EFE = 3/62
 Σ IFE = 2/39

IV خانة
2/33 تا 3/66

) 33/3 % تا 66/6 % (

IX خانةVIII خانةVII خانة
1 تا 2/33

)0%تا 33/3 % (
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3-3-3- ماتری�س ارزیابی موقعي�ت و اقدام 
SPACE matrix استراتژیک؛

اين ماتريس دارای چهار خانه است، كه عبارتند از »موقعيت 
تهاجمی«، »موقعيت محافظه كارانه«، »موقعيت رقابتی« و 

»موقعيت تدافعی«.
محوره��ای اين ماتريس نيز، دارای دو بعد داخلی »توان 
مال��ی« و »مزيت رقابتی« )بر روی محور عمودی( و دو 
بع��د خارجی »ثبات محيط« و »ت��وان صنعت« )بر روی 

محور افقی( می باشند.
بنابر روش پياده س��ازی اين ماتريس، به هنگام تهية آن 
بهتر است عواملی استراتژيکی كه از پيش در ماتريس های 
ارزيابی عوامل داخلی و خارجی س��ازمان ارزيابی شده اند، 

مورد توجه و استفاده قرار گيرد.
ل��ذا ابتدا با تبعي��ت از الگوی پياده س��ازی اين ماتريس، 
نسبت به محاس��بة مقادير كمی متغيرهای چهارگانة آن 

اقدام شده است.
-)FS( 1/57+ = مجموع امتيازات پارامترهای معرف توان مالی
-)CA( 3/49- = مجموع امتيازات پارامترهای معرف مزيت رقابتی
-)ES( 2/83- = مجموع امتيازات پارامترهای معرف ثبات محيط
-)IS( 4/86+ = مجموع امتيازات پارامترهای معرف توان صنعت

بنابراين برای مقادير روی محورها داريم:
- )CA-IS axis( 0/92+ = مجموع داده ها بر روی محور افقی
- )ES-FS axis( 1/26- = مجموع داده ها بر روی محور عمودی

بدي��ن ترتي��ب، ماتريس موقعي��ت و اقدام اس��تراتژيك 
SPACE، به منظ��ور ارزياب��ی موقعي��ت و تعيين اقدام 
استراتژيك س��ازمان، مطابق نمودار )ش��ماره3( به دست 

آمده است.
از مقادير كّمی محاسبه شده و نمودار فوق چنين بر می آيد 
كه، سازمان در صنعتی كه به صورت نسبتًا پايدار )2,83-( 
و در حال رش��د )4,86+( اس��ت، از نظر مالی )1,57+( و 
مزيت رقابت��ی )3,94-( در وضعيت چندان مطلوبی قرار 

ندارد.
بنابراين و همان گونه كه در اين نمودار نيز مشهود است، 
ش��هرداری منطق��ة 13 تهران به منظور توس��عة خدمات 
الکترونيك شهری در اين منطقه، در »موقعيت رقابتی« 

قرار گرفته است. 
در چنين شرايطی الزم است تا سازمان ها »استراتژی های 
رقابتی« مانند »رسوخ در بازار«، »توسعة بازار«، »توسعة 
محصول« و »تشکيل مشاركت« را به اجرا گذارند)ديويد، 

.)1386

 
4-3- ف�از چهارم: تلفيق عوامل اس�تراتژیک و 
تدوین راهبردهای خاص و ویژۀ شرایط سازمان 
پ��س از آن  كه عوامل برون س��ازمانی و درون س��ازمانی، 
شناس��ايی و ارزيابی گشت و از اين طريق عوامل كليدی 
آنها از غيركليدی تمييز داده شد، زمان پيشنهاد و انتخاب 
اس��تراتژی ها فرا می رسد)علی احمدی، 1383(. اين امر با 
اس��تفاده از الگوی »ماتريس تهدي��دات، فرصت ها، نقاط 
قّوت و نقاط ضعف«، كه می توان آن را »ماتريس تلفيق 
عوامل استراتژيك« نيز ناميد، انجام می پذيرد. در جدول 
)ش��ماره6(، ش��مايی از اين ماتريس نمايش داده ش��ده 

است.
در پياده س��ازی اي��ن ماتريس، پس از ليس��ت كردن هر 
ي��ك از عوامل اس��تراتژيك چهارگانه و نوش��تن آنها در 
س��لول مربوط به خ��ود، از محل تالقی ه��ر يك از آنها 
اس��تراتژی های مورد نظر حاصل می ش��ود)علی احمدی، 

.)1383

نمودار )شماره3(: ارزیابی موقعیت و پیشنهاد اقدام 
استراتژیک برای شهرداری منطقۀ 13، بر اساس مدل 

SPACE Matrix
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 مس��ألة مهم در اس��تفاده از اين ماتريس، اين اس��ت كه 
در جهت تدوين اس��تراتژی های بس��يار خاص و با توجه 
به ش��رايط ويژة س��ازمان به كار گرفته ش��ود و نه تدوين 

استراتژی های كلی يا عمومی)هانگر، 1386(.
  ام��ا از آنجا كه تعداد تمامی عوامل اس��تراتژيك حاصل از 
جداول خالصه تجزي��ه  و تحليل )ماتريس ه��ای ارزيابی( 
عوامل خارجی و داخلی، بس��يار زياد بود، لذا تحليل و تلفيق 
آنها جهت تدوين استراتژی ها امری نسبتاً مشکل می باشد؛ 
از اين رو راه های گوناگونی جهت تهية فهرس��تی محدود و 

خالصه  از عوامل استراتژيك پيشنهاد شده است. 
بنابراي��ن ب��ه منظور تهية فهرس��ت خالص��ه ای از عوامل 
استراتژيك جهت سهولت در تحليل و به هنگام تلفيق اين 
عوامل، عوامل اس��تراتژيك خارج��ی و داخلی در گروه های 
موضوعی دسته بندی شده اند. در جدول )شماره6(، گروه های 
موضوعی حاصل از دسته بندی نيز كدگذاری شده و ُكد آنها 

با حروف موّرب، از كدهای اوليه متمايز شده است.
از طرف��ی، تلفيق عوامل اس��تراتژيك كلي��دی و تدوين 

اس��تراتژی های چهارگانه، بر اس��اس خبرگی و خالقيت 
صورت گرفته و از مش��کل ترين بخش های مدل تحليل 
»سوات« می باشد و به قدرت قضاوت و توانايی تجزيه  و 

تحليل خوبی نيازمند است)علی احمدی، 1383(. 
بنابراين اين مرحله از پژوهش نيز در تعامل مستمر و با انجام 
مشاوره با شهردار و مديران ارشد شهرداری منطقة 13، انجام 
شده است. همچنين با توجه به نتايج ارزيابی عوامل و تعيين 
موقعيت استراتژيك سازمان در مراحل گذشته، »راهبردهای 
ضعف- فرصت« از اهميت ويژه ای  برخوردار بود، لذا بخش 
عمده ای از تجزي��ه  و تحليل های اين مرحله بر تدوين اين 
راهبردها متمركز بود و در ميان مجموعة راهبردها نيز سهم 

بيشتری را به خود اختصاص خواهند داد.
بدي��ن ترتيب در آخري��ن گام پژوهش، اس��تراتژی هايی 
ويژه جهت اس��تقرار و توس��عة ارائة خدمات الکترونيك 
در ش��هرداری منطقة 13 تهران، به كمك تلفيق عوامل 
استراتژيك در ماتريس SWOT، تدوين شده و فهرست 

نهايی و شرح آنها در جدول )شماره7( ارائه شده است.
 

 عوامل درون سازمانی

           عوامل برون سازمانی

نقاط ضعفنقاط قّوت
ق1. حمايت شهردار و مديران ارشد سازمان: 

ق1
ق2. زمينه های فنی نرم افزاری: ق4

ق3. زمينه های فنی سخت افزاری: ق5 و ق6
ق4. زمينه های ارائة خدمات الکترونيك: ق8

ض1. ضعف ها و موانع اداری در سازمان: 
ض1و2، [ق]7

ض2. ضعف  واحد فناوری اطالعات سازمان: 
ض3و4، [ق]3

ض3. ضعف های مالی: ض5 
ض4. ضعف های منابع انسانی: ض6و7 و [ق]2
ض5. ضعف های اطالعاتی و پژوهشی: ض8و9

ض6. ضعف  در ارائة خدمات الکترونيك: 
ض10و11 

ت ها
فرص

ف1. فرصت های قانونی و حمايت های دولتی: 
ف1و6 

ف2. حمايت های مديريت شهر تهران: ف2و3
ف3. فرصت های مالی و مشاركتی: 

ف4،8،10و11 و [ت]6
ف4. فرصت های علمی و پژوهشی: ف5 و 

ف12
ف5. استقبال و خواست شهروندان: ف7،13و14

ف6. فرصت های فنی و زير ساختی: ف9و15
ف7. فرصت های ارائة خدمات الکترونيك: ف16

SO راهبردهای
ق ف  1ق ف  2

.

.

.
n  ق ف

WO راهبردهای
ض ف 1
ض ف  2

.

.

.
n  ض ف

تهدیدها

ت1. محدوديت های قانونی: ت1
ت2. محدوديت  در اختيارات: ت2،4و5

ت3. محدوديت های مالی: ت3و7
ت4. محدوديت های علمی و فنی شهروندان: 

ت8و9
ت5. محدوديت های امکانات عمومی: ت10

ST راهبردهای
ق ت  1
ق ت  2

.

.

.
n  ق ت

WT راهبردهای
ض ت  1
ض ت  2

.

.

.
n  ض ت

جدول )شماره6( : ماتریس TOWS به منظور تلفیق عوامل استراتژیک توسعۀ خدمات الکترونیک
 در منطقۀ 13 و تدوین استراتژی های ویژه 
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ی ها
  گروه استراتژ

  کد 
ی ها

استراتژ

ک 
 عوامل استراتژی

ط
مرتب

شرح استراتژی
SO

استراتژی های قّوت- فرصت؛ 

ق1ق ف1
ف1و2

قرار گرفتن » توسعة خدمات الکترونيك شهرداری در منطقة 13« در زمرة اولويت های اهداف و برنامه های راهبردی اين 
سازمان.

ق ف2
ق2و4
[ق]3
ف7

حداكثر استفاده از قابليت های فعلی شهرداری در ارائة خدمات الکترونيك )پرتال و دفاتر فعلی خدمات الکترونيك 
شهرداری در سطح منطقه( جهت ارائة خدمات حوزه هايی كه جريان اداری و اسناد آنها تاكنون به ساختار الکترونيکی 

منتقل شده است )به ويژه حوزة شهرسازی و معماری(.

ق3و4ق ف3
ف1و2و5

حركت در جهت تحقق »شهر الکترونيك« و »خدمات الکترونيك شهری يکپارچه« با فراهم نمودن امکان ارائة خدمات 
ساير نهادهای ارائه دهندة خدمات شهری به شهروندان.

ST استراتژی های قّوت- تهديد؛

ق ت1
ق1

ت1و2
ف1و2

تالش در جهت توسعة حوزة اختيارات شهرداری و تا حد امکان رفع موانع قانونی و يا تقليل تأثيرات منفی آنها از طريق 
رای زنی و كسب حمايت نهادها و مسئوالن باالدستی مديريت شهری تهران.

ق ت2
ق4

[ق]7
ت4

عدم تمركز صرف بر ارائة مستقيم )پرتال اينترنتی( خدمات الکترونيك شهری به شهروندان و ايجاد يا توسعة عناصر 
هدايت گر و واسطه ای 

)نظير دفاتر ارائة خدمات الکترونيك شهری در سطح منطقه(

ق ت3
ق3

[ق]7
ت4و5

توسعة زيرساخت ها و تجهيزات فنی اماكن عمومی و فراهم نمودن امکانات آموزش  های فرهنگی و فنی همگانی )با توجه 
به كاستی های موجود(.

W
O

ت؛ 
ف- فرص

ی ضع
ی ها

استراتژ

ض2ض ف1
ف2

تالش در جهت رفع يا كاهش موانع موجود و حساسيت امور دارای بار حقوقی و مالی، از طريق رای زنی و هماهنگی با 
مسئوالن نهادهای باالدستی.

ض1و2و4ض ف2
ف1و2

تعيين متولی و تشکيل يك نهاد سازمانی جهت راهبری توسعة خدمات الکترونيك و پيگيری هماهنگ، نظام يافته و 
مستمر اهداف در شهرداری.

ض2ض ف3
رفع مشکالت و عوامل منجر به تضعيف عملکرد واحد فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری و تقويت اين واحد.ق1

ض3و4ض ف4
ف3

واگذاری عمليات اجرايی توسعة خدمات الکترونيك شهری با استفاده از فرصت های مشاركتی موجود )با توجه به 
محدوديت منابع مالی و انسانی(.

ض5ض ف5
توسعة ساختار و فعاليت های پژوهشی شهرداری به منظور رفع كاستی های اطالعاتی و آماری.ف4

ض ف6
ض6
[ق]7

ف6 و ق3

افزايش تعداد دفاتر خدمات الکترونيك شهرداری در سطح منطقه با تخصيص يا احداث فضای فيزيکی مورد نياز توسط 
شهرداری.

ض ف7
ض3
ت3

ف3و1

جلب منابع مالی- اعتباری و سرمايه گذاری خارجی، با استفاده از حمايت های نهادهای باالدست و ساير فرصت های 
مشاركت بخش خصوصی.

 W
T ف- تهدید؛

استراتژی های ضع

ض3و4ض ت1
عدم سرمايه گذاری مستقيم و ورود به عرصة اجرايی، با توجه به محدوديت های خارجی و كمبود منابع سازمان.ت2و3

ض ت2

با توجه 
به جميع 

تهديدها و 
ضعف  ها

انتخاب استراتژی »تغييرات موازی«:
به معنای جايگزينی تدريجی سامانه های ارائة خدمات الکترونيك شهری به موازات ادامة روال پيشين انجام امور و ارائة 

خدمات توسط شهرداری.

جدول )شماره 7(: راهبردهای استقرار و توسعۀ خدمات الکترونیک شهری توسط شهرداری منطقۀ 13 تهران
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جمع بندی و نتيجه گيری
با بررسی ماتريس ارزيابی عوامل خارجی در جدول )شماره3( 
اين گونه استنباط می شود كه سياست ها، حمايت  و توجه نهادها 
و مسئوالن ارشد مديريت ش��هری تهران )شورای اسالمی، 
شهرداری و شخص شهردار(، به همراه احساس نياز روزافزون 
و افزايش استقبال و خواسته های شهروندان مبنی بر توسعة 
خدم��ات الکترونيك، مهم ترين عوامل س��وق دهندة محيط 

خارجی شهرداری ها به شمار می رود.
از سوی ديگر، عدم دسترسی كافی و همگانی شهروندان به 
امکانات مورد نياز از قبيل دسترسی به رايانه و اينترنت )چه 
به صورت ش��خصی و يا از طريق امکانات بخش عمومی( 
و وج��ود ابهام و محدوديت در اختيارات و مس��ئوليت های 
شهرداری های مناطق و در اختيار نداشتن منابع مالی مورد 

نياز، از عمده ترين عوامل بازدارنده می باشند.
همچنين از مطالعة ماتريس ارزيابی عوامل خارجی در جدول 
)ش��ماره4( چنين برمی آيد ك��ه توجه و حمايت مس��ئوالن 
ارش��د ش��هرداری های مناطق، بهره مندی از زيرساخت های 
فنی م��ورد نياز جهت توس��عة خدمات الکتروني��ك )به ويژه 
خط��وط فيبرنوری و ش��بکة ارتباطی بی س��يم( و راه اندازی 
ساب پرتال های ش��هرداری ها، همزمان با شروع به كار دفاتر 
خدمات الکترونيك شهرداری در سطح مناطق، از مهم ترين 

نقاط قّوت شهرداری های مناطق به شمار می روند.
اّم��ا در عين حال، محدوديت تن��وع و تعاملی نبودن خدمات 
ساب پرتال های شهرداری ها و همچنين تعداد كم، پراكندگی 
نامناس��ب و عدم اس��تفاده از حداكثر ظرفيت خدماتی دفاتر 
خدمات الکترونيك شهرداری، به همراه عدم پيگيری مستمر 
برنامه ها و كمبود منابع مالی جهت توسعة خدمات الکترونيك 
در ش��هرداری های مناطق، به همراه ضعف ساختار پژوهشی 
و كمب��ود اطالع��ات و آمار دقي��ق، از عمده ترين ضعف ها و 

محدوديت های شهرداری های مناطق به شمار می روند.
از مجموع عملکرد عوامل اس��تراتژيك، اين گونه اس��تنباط 
می شود كه به طور كلی شهرداری منطقه، به لحاظ استراتژيك 
در موقعيت غلبة فرصت ها بر تهديدات و غلبة نقاط ضعف بر 
قّوت ها قرار دارد. لذا عمدتاً می توان با اجرای »استراتژی های 
فرصت- ضعف«، از مزيت هايی نهفته در فرصت ها، در جهت 

جبران نقاط ضعف سازمان استفاده نمود.
با وجود توجه جّدی و اقدامات اثربخشی كه جهت توسعة خدمات 
الکترونيك در رأس سياست های مديريت شهری تهران قرار گرفته 
است؛ می توان همسو با سياست تقويت مناطق و ناحيه محوری، با 

تفويض اختيارات و استقالل بيشتر به شهرداری های مناطق و 
بهره گيری از خالقيت و توانايی های بالقوة آنها و در مشاركت با 
بخش خصوصی، گام های مؤثرتر و سريع تری را در اين راه پيمود. 
لذا توصيه می شود تا ساير شهرداری های مناطق نيز به اقتضای 
شرايط استراتژيك ويژة خود و در قالب »پژوهش های موردی«، 
اقدام به شناسايی عوامل استراتژيك برای سازمان خود كنند و با 
تلفيق اين عوامل استراتژيك به كمك ابزارهای مختلف تدوين 

استراتژی ها، راهبردهای خاص سازمان خود را استخراج نمايند.
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Electronic municipality services development guide-
lines based on SWOT analysis (case study of Tehran s 
13thregion Electronic municipality)
Abstract:
Having and developing Electronic urban services in mu-
nicipalities out of doubt has many advantages in urban 
management .considering the authority increase in urban 
management we can find the necessity of master planning 
for services development in Electronic municipalities.
This article is a research report which is done to determine 
electronic municipality service development for Tehran 
13th region. In the first step of this research the effective 
key actors for municipality electronic services are deter-
mined and in the next step existing strategic factors in each 
area are recognized. Then each of these factors determin-
ing their importances were evaluated based on evaluation 
of internal and external factors matrix. So the internal and 
external factors are put into levels and the most important 
opportunities, threats and weak points of region’s munici-
palities in electronic services are introduced. Finally using 
the tools of strategic situation determination some guide-
lines in two groups of main and specific for electronic mu-
nicipality services development are provided.
Keywords:
Electronic municipality services, Strategic IT Technolo-
gies, Urban Management, Tehran s 13thregion.

مدلسازي رشد سکونتگاه هاي غيررسمي )ISGM( با تأکيد بر 
سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري
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چکيده
شهر و برنامه ريزي در آن به دليل در برداشتن مسايل متعدد و تعامل پديده ها در اين بستر، 
باعث  پيچيدگي  اين  و  بوده   )DSS(تصميم گيري پشتيباني  سيستم هاي  به  كارگيري  نيازمند 
تصميم گيري  فرآيند  در  مهم  اصلي  همواره،  مدل ها  انواع  از  بهره گيري  و  طراحي  تا  گرديده 
محسوب گردد و متناسب با نوع مسأله، انواع الگوها و شبيه سازي ها در شهرسازي و برنامه ريزي 

شهري به وجود آيند. 
ابزارهاي  از  استفاده  بلکه در حوزه  و رويکردهاي نظري  تنها در حوزه مفاهيم  نه  امر  اين 
امري  مي سازد  فراهم  نيز  را  مداخله  الگوهاي  انتخاب  امکان  كه  مسائل  تحليل  و  شناخت 
اجتناب ناپذير تلقي مي شود. سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري از جمله ابزارهايست كه با توجه 
مطالعات  در  را  مناسبي  جايگاه  اخير  سال هاي  در  خود،  تکنيکي  و  مفهومي  غني  ادبيات  به 
 Dynamic) پويا  مدل هاي  به كارگيري  چارچوب  اين  در  است.  نموده  كسب  شهرسازي 
نظير  شهرسازي  بااهميت  مقوالت  از  بسياري  در  و  بوده  دارا  را  ويژه اي  جايگاه   (Models
كاربري اراضي، برنامه ريزي حمل و نقل شهري، مسکن، اوقات فراغت، خدمات، زيرساخت هاي 
شهري و... استفاده از اين مدل ها بسيار متداول شده است. اسکان هاي غيررسمي نيز از جمله 
مواردي مي باشد كه به دليل اهميت يافتن آن در ابعاد مختلف و از جمله طراحي مدل هاي پويا 
 UGM، SIMLAND،What if?، مدنظر قرار گرفته و در كنار مدل ها و الگوهايي نظير
 )ISGM( و... مدل رشد سکونتگاه هاي غيررسمي LTM، UPLAN، CUF، LUCAS

نيز مورد توجه قرار گرفته است.
در اين مقاله سعي شده با توجه به اهميت سکونتگاه هاي غيررسمي، متدهاي نوين و الگوهاي پيشرفته 
مدلسازي مسائل شهري را به ويژه در رابطه با رشد سکونتگاه هاي غيررسمي كنکاش كرده و همچنين 
نمونه اي از اين مدل ها كه در سال هاي اخير با استفاده از سيستم هاي اطالعات جغرافيايي به مدلسازي در اين 
 (Sietchiping, 2004) (Nordin,2004)، خصوص پرداخته را در تجربيات جهاني مانند

(Klosterman, 2002) ،(Weber t, 2002)                               بررسي نماييم. 
 واژگان کليدي:

مدلس��ازي، م��دل رش��د س��کونتگاه هاي غيررس��مي)ISGM(، سيس��تم هاي پش��تيباني 
تصميم گي��ري)DSS(، سيس��تم هاي اطالع��ات جغرافياي��ي)GIS(، فرآين��د تحليل سلس��له 

.) AHP(مراتبي
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 مقدمه 
گس��ترش و پيچيدگي جوامع در دهه هاي اخير مشکالت 
فراوان��ي را در مقاب��ل برنامه ري��زان و تصميم گيران قرار 
داده اس��ت. رش��د روزاف��زون جمعيت ش��هري به همراه 
ايجاد مراكز جمعيتي جديد، فقدان سياس��تگذاري و عدم 
ارزياب��ي عملکرده��ا و فعاليت هاي گوناگون ش��هري و 
تداوم مهاجرت ها به ش��هر و پيرامون آن از جمله عوامل 
بحران زايي اس��ت كه تأثيرات قابل توجه و در عين حال 
اجتناب ناپذيري را بر زندگي ش��هري گذاش��ته است. اين 
تأثيرات طيف وسيعي از معضالت و مشکالت اجتماعي، 
اقتصادي، فرهنگي و نابس��اماني هاي كالبدي– فيزيکي 
را ش��امل مي شود؛ ضمن اينکه هر يك از ابعاد مذكور در 
ارتباط متقابل، يکديگ��ر را نيز تحت تأثير قرار مي دهند. 
بر همين اساس برنامه ريزي شهري نيازمند سيستم هاي 
مناس��ب تصميم گي��ري و تصميم س��ازي و همچني��ن 
مدلسازي مسائل و واقعيت هاي شهر جهت اتخاذ بهترين 

راه حل مي باشد.
از اواسط دهه 1960 كاربرد مدل هاي كمي سيستم هاي 
ش��هري و منطق��ه اي مورد توجه فزاين��ده اي قرار گرفته 
اس��ت. اس��تفاده از مدل ها ب��ه درك رفتار سيس��تم هاي 
ش��هري و به پيش بيني رفتار اين سيستم هاي شهري به 

برنامه ريز كمك شاياني مي كنند)كويين، 1366، 1(. 
در دهه هاي اخير اس��تفاده از سيس��تم هاي اطالعات 
براي  آن  توانايي هاي  به خاط��ر   )GIS ( جغرافياي��ي 
مرتب��ط كردن داده ه��اي فضاي��ي و يکپارچه كردن 
اليه ه��اي مختل��ف اطالعات��ي، تحلي��ل فضاي��ي و 
مدلس��ازي و پردازش نقش��ه ها عمومي��ت پيدا كرده 

.(Cruz, R.B., 2004, 25)اس��ت
توس��عه تکنولوژي)IT( قابليت ها و ديدگاه هاي جديدي 
را در برابر مس��ئوالن و برنامه ريزان ش��هرهاي مختلف 
ايجاد كرده اس��ت و اساس��ًا پيچيدگي مس��ائل ش��هري 
فراتر از قابليت هاي ش��خصي مديران و ي��ا به كارگيري 
روش هاي س��نتي براي تصميم گيري و يا تصميم سازي 

مي باشد)رضايي، 1383، 2(.
در اين مقاله س��عي داريم تا با يك نگرش سيس��تمي و 

ب��ا كاربرد GIS به دليل جامع نگر بودن آن و اس��تفاده از 
تحليل هاي فضايي- مکاني و با شبيه سازي و آينده نگري  
رشد سکونتگاه هاي غيررسمي، به طراحي مدل سنجش 
آسيب پذيري مناطق جهت رشد سکونت غيررسمي دست 
يابيم. بر همين اساس، در بخش اول با تعاريفي در زمينه 
تصميم گيري و تصميم س��ازي و بررس��ي اهميت مدل ها 
در شهرس��ازي، مدل ه��اي مختلفي را ك��ه در ارتباط با 
رشد و توسعه ش��هري و با كاربرد سيستم هاي اطالعات 
جغرافيايي)GIS(، تهيه شده ارزيابي مي نماييم تا بتوانيم 
از مبان��ي و اصول طراحي در اين مدل ها، به تدوين مدل 

پيشنهادي بپردازيم.

پش�تيباني  سيس�تم  در  مدل ه�ا  کارب�رد   -1
تصميم  سازي)DSS(1  و مدیریت توسعه شهري

برنام��ه ري��زي براي ش��هرها و س��کونتگاه ه��ا نيازمند 
مطالع��ه عل��وم مختل��ف در ارتباط ب��ا ه��م و به عنوان 
اليه هايي تأثيرپذير از يکديگر خواهد بود. تصميم س��ازان 
و دس��ت اندركاران مختلف در هدايت يك ش��هر به طور 
معم��ول نمي توانند تمامي اطالع��ات، نياز ها، امکانات و 
محدوديت ه��اي خود را در ارتباط با يکديگر بس��نجند و 
به سوي هدف مش��خصي از آنها بهره  ببرند و در نهايت 
به تصميم علمي برسند. سيستم پشتيباني تصميم سازي، 
سيس��تمي اس��ت كه اليه هاي مختلف اطالعاتي مرتبط 
با هر مس��أله را با مدل ه��ا و تکنيك هاي مختلف تحليل 
و ارزياب��ي كرده و در واقع اس��تفاده بهينه از فناوري هاي 
مختلف را ميس��ر مي كند. اين سيستم ها در علوم مختلف 
و ب��ه خص��وص علومي كه در ارتباط مس��تقيم با فضاي 
حيات اجتماعي بشر هس��تند كاربرد داشته و موفق بوده 

 .(Stiegeler, S.E & Thomas, G., 1976)است
ش��هر و برنامه ريزي در آن به دليل در برداش��تن مسائل 
متعدد و تعامل پديده ها در اين بستر، نيازمند به كارگيري 
سيس��تم هاي پش��تيباني تصميم گيري)DSS( مي باشد. 
اطالعات��ي كه در ط��ول يك برنامه ريزي اس��تراتژيك 
شهري به طور معمول مورد نياز است اطالعات جمعيتي، 
اقتص��ادي، كاربري زمين، حمل و نقل و داده هاي مبتني  1- Decision Support 

Systems
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بر ساختار اقتصادي مثل اشتغال، جمعيت سني- جنسي، 
تعامالت مردم و كارها و جريانات اطالعاتي اس��ت. داده 
هاي فيزيکي )كالبدي( ش��امل كيفيت منظر، توپوگرافي، 
خاك، زمين و ساختار مسکن نيز بخشي از مجموعه كل 
اطالعات هس��تند. به ندرت مي توان به طور همزمان همه 
انواع اين داده ها را براي مدل ها و اهداف پيش بيني ش��ده 
مورد نياز در برنامه ريزي شهري و منطقه اي مورد توجه 

.(Batty, M & Densham P. J, 1996)قرار داد
يك سيس��تم پشتيباني تصميم سازي، سيستمي است كه 
به تصميم گيران براي تکميل فرآيندهاي تصميم  س��ازي 
كم��ك مي كند ت��ا تکنولوژي ه��اي ارتباط��ات، داده ها، 
مدارك دانش و يا مدل ها را به منظور شناس��ايي و يا حل 
مش��کالت ساختارنايافته يا نيمه ساختاريافته به كار گيرند. 
زير سيستم مدل ها، يکي از مهم ترين بخش هاي سيستم 
پش��تيباني، تصميم سازي است. براي ساختن اين مدل ها 
از روش هاي مختلف مانند برنامه ريزي خطي، سري هاي 
زمان��ي، تحليل رگرس��يون و... ممکن اس��ت اس��تفاده 

شود)عسگري، 1381، 26(.
مدل ها در شرايطي كه امکان تجربه به داليل تکنيکي، 
اقتصادي، سياسي، اخالقي وجود ندارد درك چگونگي 
رفتار سيس��تم را ميسر ساخته و از اين نظر حايز ارزش 
و اهمي��ت هس��تند)كويين، 1366، 8(. به ط��ور كل��ي 
مدلس��ازي و شبيه س��ازي در م��وارد زي��ر به كارگرفته 

مي ش��ود: 
- به عنوان وسيله اي براي تعريف و تشريح سيستم؛ 

- به عنوان وسيله اي براي آناليز سيستم؛
- به عنوان وس��يله اي براي ارزيابي راه حل هاي ارائه شده 

جهت حل مشکلي خاص؛ 
- به عنوان وسيله اي براي تخمين زدن و پيش بيني. 

تا به امروز، طيف وس��يعي از مدل ها در جهت ش��ناخت، 
نماي��ش و تداعي مکان ها، سيس��تم ها و تغيير در ماهيت 
پديده ها به ازاي زمان پيش��نهاد ش��ده اس��ت؛ مدل هاي 
فيزيکي، مدل هاي نموداري، مدل هاي تصويري، مدل هاي 
رياضي و در نهايت مدل هاي شبيه س��ازي)حميدي زاده، 
1372، 67(. در ي��ك تقس��يم بندي ديگر انواع مدل هاي 

زي��ر را مي توان در قالب مدل رياضي، مدل تجربي، مدل 
توصيفي، مدل هاي پيش بيني كننده، مدل هاي اقتصادي، 
مدل ه��اي برنامه ريزي و... ارائ��ه نمود)پرهيزكار، 1375، 

 .)30-27
از انواع ديگر مدل ها، مدلسازي پديده هاي پويا مي باشد. 
در حال��ي ك��ه زمان درگذر اس��ت و پديده ه��ا به صورت 
دائمي در حال تغيير هس��تند. سال هاست تالش مي شود 
پديده ه��اي دني��اي واقعي را در قال��ب مدل هايي بيان و 
تفس��ير كنند كه اساسًا با فرض ايس��تا بودن پديده ها بنا 
شده اند و زماني كه به تغييرات پديده ها توجه مي شود نيز 
تنها به بررس��ي و شناس��ايي تغييرات ايجادشده و اعمال 
مقطعي و ايستاي آنها بسنده مي شود. اين مدلسازي هاي 
ايس��تا تا زماني كه در مورد پديده هايي صحبت مي كنيم 
ك��ه داراي تغيي��رات زماني بلندمدت هس��تند، مي توانند 
براي مدت زمان محدود جوابگو باشند. زمانمندي، يکي از 
ويژگي هاي ذاتي اطالعات مکان مرجع مي باش��د كه در 

دهه اخير مورد توجه محققان قرار گرفته است.
(Egenhofer, 1994 ,Worboys, 1995 ,Wacho-
wicz, 1999 ,Yuan, 2002 ,Langran, 1992) 

مدل در شهرسازي، به معني »مجموعه روش هايي بوده 
كه برنامه ريزان شهري بايد بر اساس آن شهر را طراحي 
و ي��ا برنامه ريزي كنند«. مدل ه��ا كاربردهاي متعددي از 
جمله در برنامه ريزي شهري و در مديريت فضايي، تحرك 
حمل و نقل ها، شبکه هاي شهري و غيره دارند. به عنوان 
مث��ال مدل الري1 در زمينه مدلس��ازي ش��هري از جمله 
مدل هاي��ي بود كه در زمان خود نتايج مهمي را ارائه 
نمود و به پيش بيني نحوه تحوالت ش��هري پرداخت. 
تحت  پوتم��ن1983  مدل   ،2  TOMM مدل ه��اي 
عنوان م��دل تخصيصي مناطق س��کونتي غيرمتراكم 
 FMIIt)3 و همچنين مدل هايDRAM يا ناپيوس��ته
و   (LiItMacketf, 1983) و   (Horowitz, 1993

(PoIis Prastacos, 1986) از جمله مدل هاي منشعب 

از مدل الري هستند)كويين، 1366، 150-117(.
1- Lowry Model
2-Thme Oriented Metro-
politan Model
3- Disaggragate Residen-
tial Allocation Model
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2- مدلس�ازي و نقش GIS در مدل هاي نوین 
شهري

در جغرافي��ا غالبًا براي آسان س��ازي فهم روابط محيطي، 
نماي��ش فضايي و آسان س��ازي درك محيط پيراموني از 
مدل ها اس��تفاده مي ش��ود. يك مدل، ابزار سودمندي را 
جهت دستيابي به دانستن و درك بهتر پيچيدگي سيستم 
ارائ��ه مي كن��د. امروزه الگوه��ا و مدل ها در بس��ياري از 
زمينه هاي فراگيري دانش مانند جغرافيا، جامعه شناس��ي، 
اقتصاد و زمين شناس��ي كاربرد داش��ته و در علوم شهري 
نيز مدل ه��ا در مطالعاتي چون مهاجرت، پيش بيني بازار، 
تراب��ري، كارب��ري زمين و دگرگوني ش��هري اس��تفاده 

 .(Couclelis, H., 2002)مي شوند
سيس��تم هاي اطالعات جغرافيايي)GIS( پش��تيبان هاي 
رايانه مح��وري )ه��م نرم اف��زاري و هم س��خت افزاري( 
هس��تند كه با به كارگي��ري نرم اف��زار، اطالعات فضايي 
رقوم��ي را گردآوري، همپوش��اني و تحليل مي كند و در 
 ،GIS نهاي��ت نماي��ش مي دهند. از زمان مطرح ش��دن
جامعه دانش پژوهي و متخصصان علوم جغرافيا، فناوري 
GIS را براي گردآوري، س��امان دهي و نمايش داده هاي 
فضايي ب��ه كار برده ان��د. توانايي پ��ردازش GIS براي 
پيش��برد مدل هاي كاربردي شهري بسيار ارزشمند است. 
مدلس��ازي ب��ا GIS بر كاربرد ه��اي پايه مانن��د تحليل 
فاصل��ه از نقطه اي ويژه )buffer(، همپوش��اني اليه ها، 
الگوي ترازبندي رقومي و شبکه سه گوش سازي بي رويه 
)TIN( و... اش��اره دارد(Zeiler, 1999). از كاربردهاي 
ديگر، اين اس��ت كه فناوري GIS مي تواند به تحليل و 
پيوند عوامل فضايي رشد سکونتگاه هاي غيررسمي ياري 

.(Sietchiping, R., 2004, 59)رساند
پژوهش��گران ش��هري براي بررس��ي پارامترهايي مانند 
-White & Engelen, 1993; Ce )  كارب��ري زمي��ن
chini, 1996; White & Engelen, 1997; Web-

ster & Wu, 1999;)، توس��عه منطقه اي بزرگ مقياس 

(Semboloni, 1997)، جدانش��يني اجتماعي در فضاي  

ش��هري (Portugali, 2000) و پخش و گسترش شهر 
(Clarke et al.1996,1997)، از GIS جه��ت تجزيه 

و تحليل ه��ا اس��تفاده كرده و برنامه ري��زي و فرآيندهاي 
پش��تيباني تصميم گيري )DSS( را بهبود بخش��يده اند. 
طراح��ي مدل هاي آينده نگ��ر و پيش بيني كننده در رابطه 
با مس��ائل مختلف شهر، بس��تگي به عواملي چون هدف 
پژوهش، دامنه پرسِش پژوهش، دانش فني، در دسترس 
ب��ودن مناب��ع و داده دارد. مدل ه��اي آينده نگر ش��هري 
همچنين بايد در نظر داش��ته باشند كه چگونه با گزيدن 
متغيرهايي كه سيس��تم ش��هري را كنترل مي نمايند و با 
استوار كردن تعامالت ميان اين متغيرها، جهان واقعي را 
به تصوير بکشند. البته در برخي از روش هاي مدلسازي، با 
گزينش و دادن وزن براي كنترل متغيرها، توانسته اند آينده 
ش��هري را كنکاش و پديده هايي مانند گس��ترش اسکان 
 Sietchiping,)غيررس��مي را آزمايش كنند و بس��نجند

.(R., 2004, 80

مدل هاي ش��هري گوناگوني با سطوح متفاوت پيچيدگي 
چه از نظر س��اختار و چه از نظر هدف ايجاد ش��ده اند. در 
اين بخش به بررس��ي بخش��ي از مدل هاي كاربردي كه 
به تازگي در زمينه رشد شهري با كاربرد نرم افزارها توسعه 
يافته اند خواهيم پرداخت. اين مدل ها اكثراً نرم افزار محور 

بوده و ارتباط تنگاتنگي با كامپيوتر دارند. 
 SIMLAND(19)، در اي��ن مي��ان مي توان ب��ه م��دل
رش��د  م��دل   ،(Smart places(20)، What if?(21

شهري و سياست فضايي كاربري زمين1، سيستم تحليل 
 Berry, M. W. and other,) 2تغيي��رات كاربري زمين
30 ,1996)، مدل رشد شهري UPLAN )برنامه ريزي 

 (Shabazian, D., & Johnson, R., 2000))3شهري
و مدل شبيه ساز ش��هري4)22( اشاره نمود كه در جدول 
)شماره1( برخي از كاربردهاي مدل هاي نوين شهري به 

اختصار ارائه شده است. 

)ISGM 5(3- مدل رشد سکونتگاه هاي غيررسمي
در چند دهه گذشته رشد جمعيت و گسترش كالبدي نقاط 
ش��هري كوچك و بزرگ متناس��ب با روند تأمين مسکن 
و خدمات پاي��ه به ويژه براي گروه ه��اي كم درآمد نبوده 
اس��ت و نظام برنامه ريزي نيز نتوانسته است به تقاضاي 

1-urban growth models 
and Spatial land use 
policy
2- Land Use Change 
Analysis Systems
3 -Urban Planning
4 -Urban Simulation 
5- Informal settlement 
growth model 
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اين گروه ها متناس��ب با توان مالي آنها پاس��خ گويد. لذا 
گروه هاي بيش��تري از شمول نظام رس��مي برنامه ريزي 
خارج مي شوند و اين شکاف موجب شکل گيري پديده اي 
به نام اس��کان هاي غيررس��مي و يا حاشيه نش��يني شده 

است)رفيعيان، 1385(.
مدلسازي رشد آتي سکونتگاه هاي غيررسمي و شناسايي 
مناط��ق آس��يب پذير جهت رش��د اي��ن س��کونتگاه ها از 
موضوعات مهم تصميم گيري در مديريت شهري مي باشد. 
برنامه ريزان شهري در زمينه سمت وسوي احتمالي آينده 
سکونتگاه هاي غيررسمي اطالعات و برنامه هاي خاصي 
نداش��ته و از همي��ن روس��ت كه ش��يوه مديريت كنوني 
س��کونتگاه هاي غيررس��مي بي اثر تعبير مي شود. رانش 
كم درآمده��ا به نواحي اطراف ش��هر و رش��د آبادي هاي 
پيرامون شهرها بر اثر مهاجرت مازاد نيروي كار، همزمان 
با تفکيك ه��اي غيررس��مي، زمين و ساخت و س��ازهاي 
غيرمجاز را شدت مي بخشد و به تدريج زمينه شکل گيري 
پديده اي موس��وم به »اس��کان غيررسمي« را فراهم مي 
آورد ك��ه بازتاب كالبدي آن در قطعه بندي هاي كوچك 
زمين و مس��کن، ش��بکه معابر نابس��امان، كمبود يا نبود 
خدمات پايه )دفع آب هاي سطحي و پسماندهاي خانگي 
در اطراف اين سکونتگاه ها و در برخي موارد شکل گيري 
انش��عاب هاي خدماتي غيرمجاز( در اسکان غيررسمي يا 

نابسامان جلوه گر مي شود.
غيررس��مي  س��کونتگاه هاي  رش��د  مدلس��ازي  ب��راي 
پرس��ش هايي وجود دارند كه مهم تري��ن آنها عبارتند از 

:(Sietchiping, R., 2004,146)اينکه
- از چ��ه ابزاري مي توان ب��راي طراحي چنين فرآيندي 
بهره برد و چگونه مدل مي تواند از نيروهاي تصميم سازي 

پشتيباني كنند؟ 
- چگون��ه مي توان براي كنترل رش��د س��کونتگاه هاي 
غيررسمي برنامه ريزي كرد به طوري كه به جاي پيشنهاد 
دادن راه ح��ل هاي از پيش آم��اده و مقطعي براي وضع 

موجود، فعاليت هاي پيشگيرانه براي آينده انجام داد؟ 
مدل رشد س��کونتگاه هاي غيررسمي )ISGM( مدلي 
اس��ت كه بر پاي��ه چارچوب مفهومي سيس��تم اطالعات 

جغرافيايي)GIS( ايجاد ش��ده و اهدف آن عبارت اس��ت 
از:

- آينده نگري گسترش سکونتگاه هاي غيررسمي؛
- همراهي و پشتيباني كردن فرآيند تصميم سازي برنامه 

ريزي شهري؛
- فراه��م كردن چارچوب��ي براي ش��يوه تصميم گيري 
مديري��ت ش��هري در جلوگي��ري از گس��ترش بي برنامه 

سکونتگاه هاي غيررسمي؛
- شبيه سازي رفتار سيس��تم زماني- فضايي سکونتگاه 

غيررسمي تحت شرايط و برنامه هاي گوناگون؛
- دس��ت يابي به يافته هاي جديد در زمينه س��کونتگاه 

هاي غيررسمي به وسيله تجربه هاي رايانه- محور.
  
 
 



فصلنامه مدیریت شهری
Modiriat Shahri
شماره22-زمستان1387

 No.22.winter 2008 

66

در س��ال 2004ميالدي در دانشگاه ملبورن، پژوهشي در 
رابطه با مدلسازي رشد سکونتگاه هاي غيررسمي صورت 
پذيرفت كه مدل ISGM را به صورت آزمايشي در شهر 
يااوندي )پايتخت كامرون( اجرا كردند. در اين مدل، ابتدا 
معيارها و محرك هاي رشد اسکان غيررسمي با توجه به 
ش��رايط كامرون تهيه و سپس با تشکيل بانك اطالعاتي 

در GIS در رابطه با عوامل تش��ديدكننده و محرك هاي 
رشد اسکان غيررسمي، با استفاده از همپوشاني اليه هاي 
اطالعات��ي، مناط��ق مختلف بر اس��اس مي��زان احتمال 
رش��د شناس��ايي گرديدن��د. معياره��ا و محرك هايي كه 
جه��ت تدوي��ن مدل ISGM ب��ه كار رفتن��د عبارتند از                        

:(Sietchiping, R., 2004, 100-154)

جدول )شماره1(: مدل هاي نوین رشد شهري و کاربردهاي آنها
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1- فضاهاي خالي و بدون اس��تفاده در پيرامون شهر كه 
در شيب تند قرار گرفته  باشد؛

 2- در فضاه��اي خالي و بدون اس��تفاده در نزديکي راه، 
رودخانه، بازار، پرستش��گاه و يا شيب كم واقع شده باشد، 
احتمال تبديل شدن به سکونتگاه غيررسمي افزايش مي 

يابد)عامل فزاينده(؛

 3- فضاه��اي خالي و بدون اس��تفاده كه ه��م به رودخانه 
نزديك باشد و هم به راه، احتمال تبديل شدنش به سکونتگاه 

غيررسمي بسيار بيشتر خواهد شد؛ )شکل شماره1(
 4- احتمال ايجاد س��کونتگاه غيررس��مي در زمين هاي 
خالي به وس��يله گروه هاي قومي و نژادي در نزديکي آنجا 

افزايش مي يابد.)شکل شماره2( 

شکل )شماره1(: پهنه بندي بر اساس مجاورت با رودخانه، راه و موارد مشابه

شکل )شماره2(: پهنه بندي مناطق بر اساس گروه هاي قومي
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4- محرك ها و عوامل رشد سکونت غيررسمي
در تدوين مدل هاي پوياي ش��هري، تدوين ش��اخص ها 
و فاكتوره��اي مربوط به طراح��ي مدل از اهميت خاصي 
برخوردار اس��ت. پژوهش ها نش��ان مي دهد كه امروزه 
س��کونتگاه هاي غيررسمي بسيار گس��ترده بوده )به طور 
ميانگين 60 درصد سکونتگاه هاي شهري در كشورهاي 
كمتر توسعه يافته( و يکي از وجوه مسلط شهري را در اين 

 .(UN-Habitat., 2003)كشورها تشکيل داده اند
اسکان هاي غيررسمي  معمواًل در مکان هايي پديد مي  آيند 
كه به هيچ عنوان براي سکونت انسان مناسب نيستند. همان 
طور كه از شکل هاي )شماره 3 و 4( مشهود است اغلب اين 
سکونتگاه ها بر روي اراضي حاشيه اي شهر كه ارزش بسيار 
كم دارند واقع ش��ده اند؛ مناطقي مانند دامنه تپه هاي اطراف 
شهر، زمين هاي مرطوب و مردابي، زمين هاي اطراف محل 
انباش��ت زباله هاي ش��هري، زير كابل هاي فشارقوي برق، 
حاشيه رودخانه ها و نيز مکان هايي كه در معرض خطر سيل 

مي  باشند)رباني، 1385، 283(.
شکل )شماره3(: نمونه سکونت غيررسمي در بندرعباس

عموم��ًا مناطق حاشيه نش��ين داراي وضعي��ت نامطلوب 
و كيفي��ت پايي��ن محيط زندگ��ي از لحاظ تأسيس��ات و 
تجهيزات ش��هري هستند. اين س��کونتگاه ها معمواًل در 
محدوده هايي بدون سند مالکيت رسمي، در قالب قولنامه 
و توافق ثبت ش��ده و خارج از ضوابط رسمي برنامه ريزي 
ش��هري )پروانه س��اخت( در بافت هاي غيرقانوني شکل 
مي گيرند)امکچ��ي، 1382، 83( و به همين دليل معمواًل 
فاق��د تأسيس��ات زيربناي��ي و خدم��ات عموم��ي بوده و 
شهرداري ها و مسئوالن شهر نيز خود را مؤظف به تأمين 
امکانات نمي دانند. نسبت پوشش محدوده ها از شبکه آب 
آش��اميدني، ش��بکه فاضالب در حد پاييني است و اغلب 
فاقد شبکه هاي زيرس��اختي )به ويژه آب و برق( هستند 
و در صورت دارا بودن دچار نارس��ايي و آسيب پذيري و يا 

غيرمجاز مي باشند)اعتماد، 1382(.

شکل )شماره3(: نمونه سکونت غیررسمي در بندرعباس

شکل )شماره4(: نمونه سکونت غیررسمي در نواحي پرشیب تبریز



فصلنامه مدیریت شهری
Modiriat Shahri
شماره22-زمستان1387

 No.22.winter 2008 

69

با توجه به ادبيات گس��ترده اي كه در رابطه با سکونتگاه 
هاي غيررس��مي وج��ود دارد با بررس��ي و كنکاش علل 
ش��کل گيري و ش��ناخت ويژگي هاي اسکان غيررسمي 
ب��ه جمع بندي دقيق��ي جهت تعري��ف فاكتورهايي براي 
ساخت مدل نمي رس��يم. عدم احراز مهارت و تخصص، 
نداشتن تحصيالت و س��واد، بيکاري و عدم درآمد ثابت، 
از نکات مش��ترك اكثر تعاريف هستند؛ در حالي كه منشأ 
ش��هري يا روس��تايي داش��تن اين مهاجران در تعاريف 
مختلف از وج��وه تمايز و نظريات مختلف ارائه ش��ده در 
خصوص س��اكنان س��کونتگاه هاي غيررس��مي اس��ت. 
از طرف��ي عده اي به س��کونت نظر داش��ته و س��کونت 
غيرمتعارف را عامل حاشيه نش��يني مي دانند)منصوريان، 
آيت الله��ي، زاهد زاهداني، نيرومند و احس��ن(. برخي نيز 
ب��ه عدم جذب اقتصادي ش��هر به داليل مختلف از جمله 
درآم��د پايي��ن، مهارت ك��م، تحصيالت پايي��ن )پيران، 
داودپور، اعتماد، منصوريان، آيت اللهي، زاهد زاهداني و...( 

توجه كرده اند. عده اي در بي��ان جنبه اقتصادي به عامل 
مهاجرت و عوامل منفي روستا يا شهرهاي مهاجرفرست 
و عامل مثبت ش��هرهاي مهاجرپذير توجه داشته و آن را 
علل حاشيه نش��يني مي دانند)ترنر، پارك، زاهد زاهداني، 

نيرومند و...(.
برخي از ويژگي هاي س��کونتگاه هاي غيررس��مي را مي 

توان بدين صورت برشمرد:
- حاشيه نشيني كه تا حدود زيادي ريشه در »مهاجرت« 
دارد تح��ت تأثير پارامترهايي چون فقر اقتصادي، عدم 
تخص��ص، نوع ش��غل، تعارض فرهنگي، بي س��وادي، 
هوي��ت قومي و فرهنگي  ق��رار دارد)داودپور، 1384(. 
تغيي��رات در الگ��وي مهاجرت به عن��وان عاملي جهت 
رشد س��کونت غيررس��مي در شکل )ش��ماره5( نشان 

داده ش��ده اس��ت. 
- حاشيه نشين ها اكثراً مهاجر هستند و در سکونتگاه هاي 

غيرمتعارف زيست مي كنند)زاهدزاهداني، 1369(؛ 

 

شکل )شماره5(: تغییرات در الگوي مهاجرت
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- حاش��يه نش��ين ها از نظر سواد در س��طح پاييني قرار 
دارند)رباني، 1385، 95(؛

- درآمد آنها كم و به مشاغل سطح پايين اشتغال دارند؛ 
- بيکاري و مش��اغل كاذب در بين آنها زياد است و اكثر 

آنها فاقد مهارت هستند؛
- مناطق حاشيه نشين داراي نرخ رشد جمعيت زياد است؛ 

- انحرافات و بزهکاري در مناطق حاشيه نشين فراوان مي باشد 
و بعضاً با امور ناهنجاري از جمله قاچاق و مواد مخدر، خشونت و 

مواردمشابه سروكار دارند)رباني، 1385، 81(؛
- از نظر اجتماعي– فرهنگي، بافتي جدا از بافت جامعه دارند؛ 

- معمواًل داراي پايين ترين گروه درآمدي هستند)پيران، 
1367(؛ 

- فق��ر، عدم بهداش��ت و ق��رار گرفتن در طبق��ه پايين 
اجتماعي از ويژگي هاي كلي اين سکونتگاه ها مي باشد.

هم��ان ط��ور كه مش��هود اس��ت، ب��ا كن��کاش الگوي 
س��کونتگاه هاي غيررس��مي در مي يابيم كه هيچ كدام از 
تعاريف و معيارها به تمامي نمي تواند پاسخگوي كاوش 
و تطبيق درباره رشد سکونتگاه غيررسمي باشد. بنابراين 
الگويي منعطف الزم است تا بتواند براي مدلسازي اسکان 
غيررسمي مناسب باشد و تمامي معيارهاي مؤثر در ايجاد 
س��کونت غيررس��مي را در قالب معياره��اي اقتصادي، 

اجتماعي، كالبدي و غيره در برگيرد.

 5- مدل پيشنهادي رشد سکونتگاه هاي غيررسمي
بررس��ي هاي انجام شده، ما را به سوي مدل هاي شهري 
پيش مي  برد كه بالقوه مي توانند براي شبيه سازي رشد 
و پيدايش پهنه هاي ش��هري و اسکان غيررسمي به كار 
برده ش��وند. در همين رابطه پيوندهاي اينترنتي و نوشته 
هاي منتشرش��ده متعددي به دست آمد كه همگي داراي 
مدل هايي به تناسب توانايي هايشان و زمينه كاركردشان 
بودن��د كه البته در اين ميان مدل هايي كه از GIS، بهره 
برده بودند بيش��تر مدنظر قرار گرفت. ب��ا محدود كردن 
موضوع، متدهاي مختلفي كه براي مدلس��ازي شهري و 
اس��کان غيررسمي، مي توانس��ت مفيد باشد به دست آمد. 
در نهايت بر اس��اس تجربيات مختلف، مدل پيش��نهادي 

كه در نظر گرفته ش��د، تنها از يك عنصر سيستم شهري 
مانند كاربري زمين، اقتصاد ش��هري، ترابري و محيطي 
بهره نجس��ته؛ زيرا آنها به تنهايي توانايي پاسخگويي به 
پيچيدگي هاي سيستم شهري و پديده اسکان غيررسمي 
را نداش��تند. از طرف ديگر چند مقوله مهم در نظر گرفته 

شد كه عبارتند از: 
الف- توانايي مدل از نظر ابعاد فضايي و زماني؛

ب- انعطاف پذيري م��دل به طوري كه يك كاربر بتواند 
بسته به نياز خود از آن مدل اقتباس كند؛

ج- درس��تي و اعتبار  داده ها و طراحي مدل بر اس��اس 
معيارهاي در دسترس؛

د- مقوله مهم ديگر مقدار هزينه با توجه به محدود بودن 
.(Sietchiping, R., 2004)شرايط تحقيق مي باشد

با توجه به مطالعات صورت گرفته، مراحل مختلف مدل رش��د 
سکونتگاه هاي غيررسمي را مي توان به شرح زير مطرح نمود:
1- تعريف معيارها و محرك هاي رشد اسکان غيررسمي

اين معيارها ش��امل محرك هايي است كه به عنوان عامل 
ايجادكننده مطرح شده و انگيزه ايجاد سکونت غيررسمي 
را در گروه هاي ه��دف ايجاد مي كند؛ محرك هايي مانند 
فاصل��ه تا ش��هر و نواحي صنعت��ي، نزديکي ت��ا مناطق 
پرش��يب، رودخانه، راه آهن، قيم��ت پايين زمين، تصرف 
زمين بدون س��ند و... از اين جمله هس��تند. برخي ديگر 
از محرك هاي رش��د سکونت غيررسمي، آثار ايجاد شدن 
سکونت غيررسمي را در حال حاضر و يا براي آينده براي 
برنامه ري��ز جهت تدقيق در م��دل و تدوين برنامه نمايان 
مي سازد؛ آثاري چون افزايش نرخ رشد جمعيت، افزايش 

بيکاري در محدوده، نبود خدمات عمومي مناسب . 
2- ش��ناخت محدوده مطالعاتي بر اس��اس محرك هاي 

رشد
3- جمع آوري و آماده س��ازي داده ها در GIS بر اساس 

محرك هاي رشد
 در اين بخش اطالعات مربوط به محرك ها و معيارها در 
بانك اطالعاتي GIS به ص��ورت مکاني رقومي خواهند 
شد تا در مراحل بعد بتوان با تحليل هاي فضايي- مکاني 

مدلسازي را انجام داد.)شکل شماره6(
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 4- ارزش��گذاري س��کونتگاه ها نس��بت ب��ه معيارها و 
محرك ها 

در اين مرحله با اس��تفاده از منطق ارزشگذاري در محيط 
GIS، مناط��ق پيرامون ش��هر بر اس��اس هر ش��اخص 
به طور جداگانه وزندهي مي ش��وند. در مدل وزندهي، به 
هر س��کونتگاه با توجه ويژگي ه��اي جمعيتي، اقتصادي، 
كالبدي و...، وزن هاي مختلف داده مي ش��ود و تركيبات 

انعطاف پذيري از نقش��ه ها به دس��ت مي آيد كه دامنه اي 
از اع��داد را در بر مي گيرد. به عن��وان مثال در وزندهي 
عامل فاصله از جاده)ش��کل ش��ماره7(، سکونتگاه هايي 
ك��ه كمتري��ن فاصله از جاده را داش��ته به عن��وان عامل 
تش��ديدكننده رش��د اسکان غيررس��مي، وزن 9 گرفته و 
برعکس س��کونتگاه هايي كه بيشترين فاصله از جاده را 

داشته، وزن 1 خواهند گرفت. 

GIS شکل )شماره6(: تشکیل بانک اطالعاتي از معیارها در

شکل )شماره7(: نمونه ارزشگذاري مناطق نسبت به محرک ها
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5- وزندهي ميزان اهميت محرك ها توسط فرآيند تحليل 
 AHPسلسه مراتبي

رويک��رد م��ورد نظ��ر اين مدل، اس��تفاده از ف��رم تلفيق 
 GIS در AHP اطالع��ات و تحليل سلس��له مراتب��ي
خواهد بود. فرآيند تحليل سلس��له مراتبي روش��ي است 
منعط��ف، قوي و س��اده ب��راي تصميم گي��ري و يکي از 
كارآمدتري��ن تکنيك هاي تصميم گيري اس��ت كه اولين  
بار توس��ط توماس س��اعتي در س��ال 1980 مطرح شد. 
اين تکنيك بر اس��اس مقايسه هاي زوجي بنا نهاده شده 
و امکان بررس��ي س��ناريوهاي مختلف را به مديران مي 

دهد)زبردست، 1380، 14(.
از آنجا كه محرك هاي رش��د س��کونت غيررس��مي هر 
ك��دام داراي اهمي��ت و تأثيرگذاري مختلفي هس��تند بر 
همين اس��اس بهتر اس��ت در مدل پيشنهادي )با تکميل 
و توس��عه تجربه كامرون(، از روش تحليل سلسه مراتبي 
AHP جهت وزندهي معيارها نيز اس��تفاده ش��ود و تنها 
به همپوش��اني فضاه��ا و مناطق محتم��ل اكتفا نگردد. 
بدي��ن طريق هر محرك با توجه به ميزان اهميت خود با 
اليه هاي ديگر همپوشاني خواهد شد. در شکل )شماره8( 
نمونه اي از تشکيل ماتريس دوبه دويي وزندهي ارائه شده 

است:
 

پ��س از تش��کيل ماتري��س ف��وق توس��ط تکنيك هاي 
رياضي ضري��ب اهميت»CW«1هرك��دام از معيارها و 
  2)CR(و ضريب س��ازگاري A, B, C, D زيرمعيارهاي

محاسبه خواهد شد.
6-  اعمال ضريب اهميت در اليه هاي اطالعاتي و ايجاد 

نقشه هاي وكتور

شکل )شماره8(: ماتریس وزندهي مقایسه
 دوبه دو یي معیارها

 پ��س از به دس��ت آوردن ضريب اهمي��ت»CW«، اين 
ضريب در اليه هاي ارزشگذاري ش��ده ضرب مي ش��ود تا 

ميزان اهميت هر اليه به تفکيك به دست آيد.
 )Index Overlay( 7- همپوشاني اليه هاي اطالعاتي

بر اساس معيارها و وزن هاي تعيين شده
توس��ط برنامه ه��اي جانبي در GIS مي ت��وان اليه هاي 
اطالعاتي ارزشگذاري شده را با اعمال ضريب اهميت شان 
با اليه هاي اطالعاتي ديگر روي هم گذاري و همپوشاني 

نمود.)شکل شماره9(
8- تهيه و نمايش خروجي هاي الزم در رابطه با مناطق 

انتخابي و مستعد حاشيه نشيني 
9- انتخاب و اولويت بندي پهنه هاي مستعد رشد سکونت 

غيررسمي

1- Criteria Weights(CW)
2- Consistency Ratio(CR)
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EXT-GIS شکل )شماره9(: همپوشاني الیه هاي اطالعاتي در

شکل )شماره10(: فرآیند مدلسازي رشد سکونتگاه هاي غیررسمي
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نتيجه گيري
برنامه ريزان و دس��ت اندركاران، به منظور درك بهتر مفاهيم 
كالبدي، اجتماعي و اكولوژيکي رشد شهري نياز به ابزار هايي 
براي ارزيابي س��مت، حدود و تأثيرات رش��د شهري دارند. 
اطالعات مرتبط به روندهاي رش��د و مفاهيم س��ناريوهاي 
مختلف برنامه ري��زي به برنامه ريزان كم��ك مي كند تا به 
تقاضاهاي فزاينده مديريت رشد شهري پاسخ گويند. در اين 
ميان گرايش هاي سنتي تر براي حل مسأله سکونتگاه هاي 
غيررس��مي، بيش��تر معطوف به رفع موضعي آن و توجه به 
هدايت مجدد اس��کان هاي غيررس��مي از طريق ابزارهاي 
كنترل��ي و نظارت��ي ب��وده  و ارتقاي خدمات��ي كالبدي اين 
محدوده ها را مدنظر قرار مي داده اند. از آنجايي كه روش هاي 
موج��ود غيرسيس��تماتيك ب��وده و جامع نگر نمي باش��ند، 
برنامه ريزي ه��اي صورت گرفته تاكنون نتوانس��ته اس��ت 
شکل گيري سکونتگاه هاي غيررس��مي را تعديل و كنترل 
نمايد. در يك ديدگاه سيستمي، وجود يك سيستم اطالعات 
ش��هري مانند GIS اب��زاري را فراهم ك��رده كه مي تواند 
پش��تيباني تصميم و همين طور پيش بيني و آينده نگري را 
تس��هيل نمايد و اين ديدگاه كم��ك مي نمايد تا مدل هاي 
رشد سکونتگاه هاي غيررسمي را درك كنيم، طراحي كنيم 
و به اجرا درآوريم. اين در حالي اس��ت كه توجه همزمان بر 
پيش��گيري فعال، در كنار توسعه شهري يکپارچه به الزامي 

اساسي، براي سياستگذاري و برنامه ريزي اين نواحي تبديل 
گشته است.

همان طور كه در ش��کل )ش��ماره12( ارائه ش��ده، برای 
شناس��ايي و تدوين مدل رش��د اس��کان هاي غيررسمي 

مراحل زير ضروري مي باشد:
1- تعريف محرك هاي رشد اسکان غيررسمي و استفاده 

از منطق همپوشاني اليه ها )IO( و ارزشگذاري آنها؛
2- ارزياب��ي و تحليل سلس��ه مراتبي AHPدر GIS و 

مقايسه زوجي معيارها و زيرمعيارها نسبت به هم؛
و  تصميم گي��ري  آس��يب پذير،  مناط��ق  شناس��ايي   -3

تصميم سازي )DSS(؛
در پايان الزم به ذكر اس��ت كه حداقل س��ه انگيزه، براي 
 )ISGM(پيشبرد مدل رشد س��کونتگاه هاي غيررسمي

مي توان برشمرد:
 نخست اينکه مدل )ISGM( به فهم رفتار دروني نيروهاي 
سکونتگاه غيررسمي كمك مي كند. دوم اينکه با اين مدل 
و به عالوه پارامترها و محرك هاي رش��د و پايه گذار اسکان 
غيررسمي، مناطق محتمل ايجاد اسکان غيررسمي در آينده 
را مي توان فهميد. سوم اينکه قابليت هاي )ISGM( به ويژه 
توانايي اش در توليد برنامه ها و ارزش گذاري پارامتر ها، ابزاري 
س��ودمند براي هدايت مديريت و دست اندركاران شهري در 

فرآيند تصميم سازي فراهم مي نمايد. 

شکل )شماره12(: مراحل مختلف مدلسازي رشد سکونتگاه هاي غیررسمي
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Isfshan Electronic Municipality evaluation
Abstract:
When we introduce information technology as a high 
technology we expect to do all we want more accu-
rate, faster, easier and safer using this technology. 
These days’ cities are symbols of traffic and crowd 
that we should solve the providing urban services 
problem using information technology. Urban ser-
vices should be in a way that make cities able to use 
them fast and with the best quality which considering 
all problems in cities is only possible using modern 
tools and knowledge.
So in this article we evaluate Isfahan Electronic Mu-
nicipality –as one of the most important metropoli-
tans of Iran –and at the end considering the result we 
suggest some ways to improve information technol-
ogy.

Keywords: Electronic Municipality, Information 
technology, Isfahan.
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مقدمه
 امروزه فناوری اطالعات به عنوان محور تش��کيل دهنده 
جوامع اطالعاتی، مورد توجه اكثر كش��ورهای جهان قرار 
گرفته  اس��ت به گونه ای كه از جاي��گاه خاصی در برنامه 
توس��عه آنها برخوردار است. مطالعه چگونگی به كارگيری 
اي��ن فناوری در كلي��ه زمينه های اجتماع��ی، اقتصادی، 
سياس��ی و فرهنگ��ی جوامع حائز اهميت اس��ت. در اين 
راس��تا، ارزيابی آمادگی الکترونيکی جوامع و س��ازمان ها 
برای اس��تفاده مؤثر از اين فناوری، مقدمه برنامه ريزی و 
هدايت بهينه به منظور نيل به اهداف آن سازمان است. 

منظ��ور از آمادگی الکترونيکی توانايی پذيرش، اس��تفاده 
و به كارگي��ری فن��اوری اطالع��ات و كاربردهای مرتبط 
با آن در جوامع می باش��د. عوامل متع��ددی بر چگونگی 
استفاده از فناوری اطالعات و سطح آمادگی الکترونيکی 
جوامع تأثيرگذار اس��ت كه ضروری اس��ت به دقت مورد 
مطالعه و شناس��ايی قرار گي��رد. از آنجايی ك��ه ارزيابی 
آمادگ��ی الکترونيکی از اهميت خاصی در س��طح ملی و 
بنگاهی برخوردار است، دولتمردان و بنگاه های اقتصادی، 
به كارگي��ری فناوری اطالع��ات و ارتباط��ات را يکی از 

اولويت های خود قرار داده اند.
به منظور كارايی هرچه بيشتر فناوری اطالعات و ارتباطات، 
يك كش��ور و به تبع آن بنگاه های اقتصادی بايس��تی از 
نظر زيرساخت مخابراتی، دسترسی به فناوری اطالعات 
و ارتباطات، ساختار س��ازماني و فرآيندها، چارچوب های 
حقوقی و قانونی، نيروي ماهر و متخصص در به كارگيری  
فناوری اطالعات و ارتباطات، آمادگی الکترونيکی داشته 
باشند. اگر كاهش شکاف ديجيتالی مدنظر مي باشد، الزم 
اس��ت همه نيازمندی های فوق با يك استراتژی منسجم 
دس��ت يافتنی كه می تواند نيازهای بومی كشور را در نظر 

گيرد، مناسبت داشته باشند. 

1- شهر اصفهان از دیدگاه استراتژیک
الف( ویژگی های شهر اصفهان 

شهر تاريخي اصفهان مركز استان اصفهان است و اكنون 
داراي مقام سوم از نظر جمعيت در سطح كشور مي باشد. 

فاصله اصفهان تا تهران 425 كيلومتر اس��ت و در جنوب 
آن واقع ش��ده است. اين شهر به دليل موقعيت جغرافيايي 
بسيار مناسبي كه در قلب فالت ايران دارد، پيوسته مورد 

توجه سالطين و مديران مملکتي بوده است.
اهمي��ت اصفه��ان ب��ه ان��دازه اي اس��ت ك��ه در اكث��ر 
دائرةالمعارف هاي بزرگ جهان، مدخلي به آن اختصاص 
يافته و سفرنامه هايي از محاسن و شکوه ظاهري و باطني 
آن از پژوهند گان��ي چون تاورنيه، ش��اردن و... به نگارش 
درآمده و مظاهر تمدن آن همانند سبك معماري، مکتب 

فلسفي و فقهي آن چشمگير است.
شهر اصفهان با تاريخ بسيار كهن و آثار باستانی بی شمار، 
از شهرهای نمونه جهان است و بنابه گفته »آندره مالرو« 
نويس��نده و پژوهشگر فرانسوی، فقط دو شهر فلورانس و 
پکن در دنيا با آن قابل مقايس��ه اند. آثار تاريخی اصفهان 
مجموعه ای از بهترين نمونه های به جامانده از سبك های 
گوناگون معماری ايران در طول هزاران س��ال و بيش��تر 
اس��ت و كيفيت اين آثار چنان اس��ت ك��ه می توان گفت 
بيش��تر آثار بزرگ و شاهکارهای هنر معماری ايران پس 

از اسالم در اصفهان قرار دارد.
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ارتفاع اصفهان از س��طح دريا، حدود 1580 متر اس��ت و در 
ش��رق سلسله جبال زاگرس واقع ش��ده است. اين شهر در 
چهارراه ش��مالي- جنوبي و شرقي- غربي كشور قرار دارد و 
در طي تاريخ، محل رفت وآمد و برخورد اقوام و فرهنگ هاي 
مختلف بوده  است. منطقه بزرگ اصفهان در قسمت شمالي 
و شرقي به كوير محدود مي گردد و قسمت غربي و جنوبي 

آن به ارتفاعات زاگرس منتهي مي شود. 

ب( فرصت های منحصربه فرد شهر اصفهان
پيش��ينه  تاريخی ش��هر اصفهان باعث  ش��ده تا اين ش��هر 
همواره به عنوان يکی از ش��هرهای توريستی كشور مطرح 
گردد. اين قضيه يکی از مهم ترين امتيازات ش��هر اصفهان 
اس��ت كه می تواند درآمدزايی زيادی از صنعت گردشگری 
خود داش��ته  باش��د و ب��ا برنامه ريزی دقي��ق، از منابع مالی 
به دست آمده از اين صنعت، بهترين استفاده را ببرد. نيروی 
مستعد دانشگاهی و علمی موجود در شهر اصفهان تاكنون 
توانسته اند زيرس��اخت های مناسبی را در جهت رشد علم و 
پيشرفت شهر، منطبق با فناوری های نوين، فراهم كنند. با 

اين حساب می توان دريافت كه شهرداری اصفهان می تواند 
از فرصت های موجود، بهترين اس��تفاده را در جهت پيشبرد 

شاخص های فناوری اطالعات ببرد.

2- وضعي�ت ش�هرداری اصفه�ان از دی�دگاه 
فناوری  اطالعات

ب��رای اعالم وضعيتی مش��خص از ش��هرداری اصفهان 
احتياج به بررسی شاخص های گوناگون در اين شهرداری 
داريم؛ پس در قسمت اول اين بخش به تعريف شاخص ها 
می پردازي��م و در قس��مت دوم، ش��هرداری اصفه��ان را 

به وسيله  اين شاخص ها مورد ارزيابی قرار می دهيم.

ال�ف( م�دل و ش�اخص هاي ارزیاب�ي آمادگ�ي 
الکترونيکي شهرداري اصفهان

قبل از هرگونه ارزيابی، بايد مدلی را برای ارزيابی آمادگی 
الکترونيکی در نهاد شهرداری فراهم كنيم. اين مدل بايد 
تمام مواردی كه می تواند در ارائه  خدمات الکترونيکی به 

شهروندان، مؤثر باشد را در بر گيرد.

شکل )شماره1(: نقشه  ماهواره ای شهر اصفهان
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شکل )شماره2(: مدل ارزیابي آمادگي الکترونیکي شهرداري اصفهان
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پيشرفت تا آخر سال منظر ارزیابی
1387

پيشرفت تا آخر 
سال 1388

زيرساخت فني شهرداري اصفهان
72 درصد55 درصد)وزن 35درصد(

سيستم ها و خدمات الکترونيکي
33 درصد23 درصدشهرداري اصفهان )وزن 45درصد(

آمادگي سازماني شهرداري اصفهان
56 درصد41 درصد)وزن 20 درصد(

 در واقع، مدل ارائه ش��ده، ش��امل سه س��طح زيرساخت 
فني، سيستم ها و خدمات  الکترونيکي و آمادگي سازمان 
شهرداري مي باش��د كه هر كدام شامل تعدادي شاخص 
در راس��تاي ارزيابي آمادگي الکترونيکي با در نظر گرفتن 
دسترس��ي ها، فرصت ها و ظرفيت هاي پيش روي سازمان 

شهرداري است.

ب( نتایج ارزیابي آمادگي الکترونيکي شهرداري 
اصفهان

در ج��دول و نموداره��اي ذيل نتاي��ج اندازه گيري وضع 
موجود در سال 1387 شهرداري الکترونيکي اصفهان  و 
پيش بيني وضعيت در سال 1388 بر اساس شاخص ها و 

مدل فوق ارائه مي گردد.

جدول)شماره1(: نتایج ارزیابي آمادگي الکترونیکي در شهرداري اصفهان

نمودار )شماره1(: مقایسه وضعیت زیرساخت فني شهرداري اصفهان تا انتهاي سال 1387، پیش بیني سال 1388 
و وضعیت مطلوب
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نمودار )شماره2(: مقایسه وضعیت سیستم ها و خدمات الکترونیکي شهرداري اصفهان تا انتهاي سال 1387، پیش بیني 
سال 1388 و وضعیت مطلوب

نمودار)شماره3(: مقایسه وضعیت آمادگي سازماني شهرداري اصفهان تا انتهاي سال 1387، پیش بیني سال 1388 
و وضعیت مطلوب
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 نتيجه گيری 
همان طور كه در مقاله ش��رح داده شد، نقش شهرداری 
الکترونيکی در دنيای پيشرفته  امروز، غيرقابل  انکار است. 
ارائه  خدمات فراوان ش��هرداری به ص��ورت الکترونيکی، 
س��هم بزرگی در كاهش ترافيك شهر دارد؛ زيرا بسياري 
از كارها از طريق اينترنت انجام می ش��ود و بس��ياري از 
امور هم به دليل س��رعت باالی سيستم های نوين با يك 

مراجعه صورت می پذيرند.
ش��هرداری اصفه��ان دارای دو مزي��ت بس��يار ب��اال در 
زمين��ه  ارائه  خدمات الکترونيکی اس��ت: اول اينکه دارای 
ني��روی متخص��ص در حد متوس��ط اس��ت و دوم اينکه 
زيرس��اخت های مناسبی جهت پيش��رفت در آينده دارد. 
روند تغييرات و نوع پيش��رفت شهرداری اصفهان در يك 
س��ال كه در نمودارهای باال ديده می شود، بيانگر فراهم 

بودن زيرساخت های مناسب است.
نکته مش��خص، اين اس��ت كه ش��هرداری اصفهان بايد 
در س��ال های آتی، بيش��تر به يکپارچه سازی سيستم ها و 
الکترونيک��ی كردن بخش های مختلف خدمات ش��هری 
بپ��ردازد تا بتواند كمبودهايی كه در نمودار )ش��ماره2( به 
چش��م می خورد را جبران كن��د و از همه نظر به وضعيت 

مطلوب برسد.

تقدیر و تشکر:
در پاي��ان بر خ��ود فرض مي دانيم از دانش��گاه ش��اهد، 
»س��ازمان س��ما«ي دانشگاه آزاد اس��المی و شهرداری 

اصفهان به منظور حمايت های بی دريغ تشکر نماييم.
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Urban Open Spaces Effect on Citizen’s Spare Time 
Spending Quality
Abstract:
With the new social, economical and cultural conditions 
these days spare time is introduced as an important part of 
life and its quality has gained more importance. This article 
showing the importance of spare time and its relation to 
spend it actively in urban spaces has surveyed its place in 
people’s life and tries to identify urban open spaces’ role in 
time spending and then talks about urban open spaces and 
its problems and finally suggests ways to improve urban 
open spaces.
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مقدمه
در دوران جديد، نياز به گذران مناسب اوقات فراغت از 
كلی  به طور  می رود.  به شمار  افراد  مهم  نيازهای  جمله 
اوقات فراغت به زمانی اطالق می گردد كه فرد كليه امور 
مقيدكننده مربوط به كار، خواب و ساير نيازهای اوليه را 
انجام داده و فارغ از چنين قيودی است. فعاليت فراغتی 
نيز به هر نوع مشغوليتی كه در اين زمان انجام می شود 
فعاليت های  انواع  شامل  می تواند  كه  می گردد  اطالق 
ورزشی، هنری، علمی و... باشد. انجام چنين فعاليت هايی 
نياز به فضاهای متناسب خود دارد و لزوم توجه به مراكز 
شهری و پيش بينی فضاهايی برای گذران مناسب اوقات 
رو  اين  از  می رسد.  نظر  به  ضروری  شهرها  در  فراغت 
و  فراغت  اوقات  گذران  مناسب  فضاهای  انواع  شناخت 
مشکالت  حل  در  می تواند  فضاها  اين  كيفيت  ارتقاي 

بسياری از شهرها، مؤثر باشد.
شهرها از فضاهای مختلفی تشکيل می شوند كه هر كدام 
از آنها برای حمايت و تسهيل برخی از فعاليت های فردی 
و اجتماعی و ايجاد معانی كه شهروندان به آنها نياز دارند، 
شکل می گيرند. با توجه به اين كه هر فعاليت به فضايی 
دارد،  نياز  مناسب  رفتاری  قرارگاه  يا  خاص  ويژگی  با 
نوع  بروز  مناسب، كيفيت  در صورت عدم وجود فضای 
فعاليت ها دچار مشکل شده و در نهايت موجوديت شهر از 
جنبه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هويتی با اختالل 
انسانی،  نيازهای  بررسی  رو  اين  از  شد.  خواهد  روبه رو 
فعاليت های  نياز  مورد  فضاهای  كيفی  ارتقاي  و  تأمين 
براي  توجه  قابل  و  مهم  مسأله اي  شهروندان  مختلف 

طراحان و برنامه ريزان شهری است.
ويژگی های  دارای  كالبدی  نظر  از  ايران  شهرهای 
شهر  كهن  ساختار  آنها  از  بسياری  در  هستند؛  مشابهی 
با توسعه شهر و استفاده هرچه بيشتر از اتومبيل، از هم 
پاشيده شده و ساختار جديد شهر با رشدی نامتعادل در 
حوزه های مختلف توسعه پيدا كرده است. از سوی ديگر 
عدم تعادل در جنبه های اجتماعی و مراكز تجمعی شهر 
از  يکی  كه  است  شده  اجتماعی  بروز مشکالت  موجب 
فراغت  اوقات  گذران  برای  مناسب  فضای  كمبود  آنها 

اجتماعی  فضاهای  بررسی  است.  جوانان  به ويژه  مردم 
فضاهای  كيفيت  ارتقاي  برای  راهکارهايی  پيشنهاد  و 
مشکالت  می تواند  شهری  بافت  در  موجود  اجتماعی 

موجود را كاهش دهد. 
شهرها  اجتماعی  فضاهای  كلی  بررسی  به  حاضر  مقاله 
گذران  در  آنها  كيفيت  بهبود  برای  را  نکاتی  و  پرداخته 

اوقات فراغت مطرح می سازد.

1- مفهوم اوقات فراغت و اهداف آن 
مهم ترين  از  يکی  فراغت  اوقات  گذران  فضای  كيفيت 
موضوعات  ديگر  موازات  به  كه  است  شهری  مباحث 
چگونگی  نقل،  و  حمل  و  سکونت  كار،  همانند  شهری 
پی ريزی  را  شهری  زندگی  كيفيت  و  شهر  برنامه ريزی 
گفته  زمانی  به  فراغت1  اوقات  ساده  به صورت  می كند. 
شخصی  توليدی،  مسئوليت های  از  فرد  كه  می شود 
صرف  را  زمان  اين  از  مدتی  و  است  آزاد  خانوادگی  و 
فعاليت های سازنده برای خود و جامعه می كند. توجه به 
صنعت  توسعه  با  نوزدهم  قرن  پايان  در  فراغت  اوقات 
مکانيزه شدت گرفت. در اين زمان اكثر كارهای سخت 
فرصت  افراد  نتيجه  در  می شد؛  انجام  ماشين  توسط 
مانند  اختياری  فعاليت های  به  پرداختن  برای  بيشتری 
فراغت  اوقات  كه  كردند  پيدا  را  تئاتر  ديدن  يا  ورزش 
ناميده شد. در اوقات فراغت الزم است به سه نکته توجه 
شود، نخست آن كه فراغت زمانی است كه فرد فعاليتی 
انجام می دهد كه همراه با لذت است؛ دوم آن كه فراغت 
چيزی است كه فرد به انتخاب و ميل شخصی خود انجام 
می دهد كه اين انتخاب بر اساس تعاريف متفاوت افراد از 
فراغت می تواند انواع مختلف داشته باشد و در نهايت اين 
كه فراغت زمان سپری شده با فعاليت های اختياری است. 
فرهنگ های مختلف ديدگاه های متفاوتی از فراغت ارائه 
فراغتی  فعاليت های  سرمايه داری،  ديدگاه  در  می دهند. 
نياز به سرمايه گذاری زمان و پول دارند. بنابراين درگيری 
افراد فقير در اين گونه فعاليت ها غيرممکن به نظر می رسد. 
عده ای نيز برای تأمين مخارج فراغت شديداً كار می كنند 
باالتر  موقعيت های  به  رسيدن  برای  ضرورتی  را  آن  و  1- Leisure time
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فراوانی  دنيای  دنيا،  سوسياليستی،  ديدگاه  از  می دانند. 
است و می توان با يك تکه كوچك كيك راضی شد و 
وقت خود را صرف ورزش، هنر و ديگر سرگرمی ها نمود؛ 
عده ای نيز اعتقاد دارند كار بايد در تمامی روزها انجام و 

تعطيل عمومی حذف شود. 
بررسی نظرات مختلف نشان می دهد فعاليت های فراغتی 
می توانند شامل انواع گوناگونی از فعاليت ها باشد. چنين 
فعاليت هايی معمواًل با ذوق و عالقه فرد انطباق دارند و 
ممکن است هيچ گونه نفع مالی هم برای فرد نداشته باشد. 
هنگام پرداختن به اين فعاليت ها فرد می كوشد به اهدافی 
از قبيل تمدد اعصاب، ارتقاي شرايط بدنی يا فکری، به 
نمايش گذاشتن مهارت های فردی، ايجاد ارتباط با افراد 
ديگر و به طور كلی ايجاد آمادگی برای ادامه كار و زندگی 
دست يابد)رضازاده، 1382(. برداشت از فراغت به معنای 
وقت آزاد، درست به نظر نمی رسد؛ زيرا اگر فردی وقت 
گذران  برای  برنامه ای  هيچ  اما  باشد  داشته  زيادی  آزاد 
فراغت  اوقات  گذران  ديگر  باشد،  نکرده  طراحی  آن 
نيست بلکه وقت كشی و بيهودگی است كه خود، آسيب 
فعاليت های  رو  اين  از  دارد.  به همراه  فردی  و  اجتماعی 
اوقات فراغت را می توان به فعاليت های فعال1و غيرفعال2  
تقسيم نمود. به نظر می رسد كه دقيق ترين مفهوم فراغت، 
انجام فعاليت دلخواه و آزادانه است. با وجود اين، فعاليت 
بدون  و  غيرفعال  به صورت  يا  فعال  می تواند  دلخواه 
يا  ورزش  به  پرداختن  هنگام  مثال  برای  باشد.  تحرك 
حالی  در  می گيرد  انجام  فعالی  كنش  موسيقی،  نواختن 
كه تماشای فوتبال و يا گوش دادن به موسيقی از طريق 
به صورت  فراغتی  فعاليت  كه  است  به گونه ای  رسانه ها 
غيرفعال انجام می گيرد. بين اين دو نوع فعاليت نيز بايد 
و  فرد  تا سالمت  باشد  داشته  و هماهنگی وجود  تعادل 
عمده  بخش  شهر،  در  امروزه  اما  كند.  تأمين  را  جامعه 
نوع منفعل و  از  نزد جوانان  به ويژه  فراغتی  فعاليت های 
پذيرشی است؛ به طوری كه جنبش و تحرك شهروندان 
اوقات  ترجيح می دهند  آنها  و  است  يافته  بسيار كاهش 
فراغت خود را در سکون سپری كنند كه اين كم تحركی 

موجب افسردگی و كسالت آنها نيز می شود. 

مفهوم  فراغت،  اوقات  به  مربوط  پژوهشی  ادبيات  در 
فراغت از طريق سه مفهوم در هم  تنيده زمان3، عمل4  
و شرايط ذهنی5 بررسی شده است. چنان كه گفته شد، 
تعهدات خود  و  قيود  از  زمانی است كه شخص  فراغت 
نسبت به كار، خانواده، مذهب و غيره آزاد است و خود 
كه  آن  بدون  می گيرد  تصميم  آن  گذراندن  نحوه  برای 
عامل خارجی در تصميم گيری وی دخيل باشد. اما اين 
تعريف مبهم است زيرا تعريف مشخصی از انواع فراغت 
ارائه نمی دهد. فراغت عملی است كه منجر به راحتی و 
تجديد قوا می شود كه برخی از معمول ترين اين فعاليت ها 
تماشای تلويزيون، ورزش و شركت در فعاليت های خارج 
از منزل و گوش دادن به موسيقی است. اين فعاليت ها 
ديدگاه  اين  است.  جسمی  و  ذهنی  آسايش  با  همراه 
لذا  باشد،  پاسخ گو  را  انسان  معنوی  نيازهای  نتوانسته 
معنا  اين  به  می شود؛  بررسی  ديگری  مفهوم  از  فراغت 
كه فراغت می تواند حالت و برداشت ذهنی يك فرد تلقی 
امروز  به  تا  گذارده  بنيان  ارسطو  كه  را  ايده  اين  گردد. 
به صورت  فراغت  ديدگاه،  دراين  است.  داشته  ادامه  نيز 
شکلی از تفکر و پيشرفت شخص معرفی می شود و آن 
را به عنوان بزرگ ترين دارايی برای توسعه فرد ضروری 
می داند و فرد را وادار می سازد از فعاليت های روزانه به 
آنچه كه واقعًا مهم است توجه كند. اين ديدگاه كه دارای 
بهبود  موجب  حال  عين  در  است  انسانی  گرايش هاي 

رابطه انسان با خدا و گرايش به سمت او نيز می شود.
فراغت  اوقات  درباره  شده  مطرح  نظرات  جمع بندی  با 
می توان گفت، گذران اوقات فراغت با سه هدف »تأمين 
برای  زمينه ای  و»تأمين  تفريح«  »تأمين  آسايش«، 
رو  اين  از  اجتماعی« صورت می پذيرد.  و  فردی  توسعه 
می توان  گونه  اين  را  فراغت  اوقات  گذران  كاركردهای 

دسته بندی كرد:
در  كيفيت  بهبود  الزمه  قوا  تجديد  قوا:  تجدید  الف( 
كار است، اگر انسان تجديد قوا نکند نمی تواند كارآفرين 

باشد.
ب( بروز خالقيت: اگر چه بخشی از خالقيت های آدمی 
كه  آنجا  از  اما  می كند  بروز  او  اجتماعی  كار  عرصه  در 

1- Active
2- Passive
3- Time
4- Action
5- State of mind
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با  برنامه ريزی شده و تخصصی  به صورت  رفته رفته كار 
حدود معين تعريف می شود، امکان بروز خالقيت در نظام 
به  اوقات فراغت  به حداقل می رسد و  عقالنی و مدرن 
افراد اجازه می دهد زمينه فعاليت خود را به سمت وسوی 
ديگر هدايت كنند و با درگير شدن در حوزه های فرهنگی 
شکوفا  و  بشناسند  را  خود  از  تازه ای  امکانات  ذوقی  و 

سازند. 
برقراری  امکان  فراغت  اوقات  اجتماعی:  ارتباط  ج( 
ارتباط اجتماعی تازه را به افراد می دهد و روابط عاطفی 
برآورده شدن  باعث  تعريف می كند و  با ديگران  را  آنها 
نياز افراد به تعلق داشتن به ديگران و دلبستگی به آنها 

می شود.

2- فضاهای باز شهری و گذران اوقات فراغت
گذران اوقات فراغت همانند هر فعاليت فردی و اجتماعی 
نيازهای  كردن  برطرف  قابليت  كه  كالبدی  محيط  به 
هرچند  دارد.  نياز  باشد،  داشته  را  آن  روانی  و  فعاليتی 
در  عملکردی  و  تفريحی  ورزشی،  مختلف  فضاهای 
شهرها برای گذران اوقات فراغت افراد در سنين متفاوت 
ايجاد شده اند اما فضاهای باز و باكيفيت شهری می توانند 
به عنوان يك قرارگاه رفتاری1، بسياری از نيازهای اوقات 
فراغت را برآورده سازند. برای تحليل رابطه بين فضاهای 
شهری و اوقات فراغت می توان از مفهوم قرارگاه رفتاری 
رفتار عنصري  مکان-  يا  رفتاري  قرارگاه  نمود.  استفاده 
دو  هماهنگي  و  وابستگي  و  است  محيط  تحليل  براي 
روان شناسی  را توضيح مي دهد.  فعاليت  و  مفهوم مکان 
رفتار  تحليل  براي  را  رفتاري  قرارگاه  اصطالح  محيطی 
افراد در محيط به كار می برد. قرارگاه رفتاري يك واحد 
يك  و  پايدار  فعاليت  يك  تلفيق  از  اجتماعي  كوچك 
مي تواند  منظم  فرآيندي  در  كه  به گونه اي  است،  مکان 
در  سازد.  برآورده  را  محيط  آن  ضروري  عملکردهاي 
قابل تشخيص شامل  رفتاري، محرك هاي  قرارگاه هاي 
جنبه هاي كالبدي و اجتماعي محيط است و ميان افرادي 
كه در يك قرارگاه رفتاري مشابه قرار دارند، تشابه زيادي 
وجود دارد. قرارگاه رفتاري مانند يك نظام زنده است كه 

ويژگي هاي زير را دارد )لنگ،1381(:
الف( فعاليت قابل تکرار: در قرارگاه رفتاري، رفتارها يا 
كه  است  مختلفي  رفتارهاي  شامل  رفتار  پايدار  الگوي 
رفتار  مثل  رفتارهايي  مي افتند،  اتفاق  هم  موازات  به 
هيجاني آشکار و تغيير اشيا. تركيب اين رفتارها كه يك 
كه  خاص  زمينه اي  در  مي دهد  شکل  را  پايدار  الگوي 
فضاهای  در  مي شود.  واقع  است  كالبدي  محيط  همان 
باز شهری نيز به عنوان يك قرارگاه رفتاری برای اوقات 
استراحت،  تفکر،  همچون  مختلفی  فعاليت های  فراغت، 
فعاليت های حركتی عمده از قبيل تفريح، ورزش، بازی، 
تعامل افراد و... اتفاق می افتد كه اين فعاليت ها معمواًل 
قابل تکرار و تقريبًا مشابه و خاص اين قرارگاه است كه 
اين  عبارتی  به  می نمايد.  بروز  آن  كاربران  اكثر  توسط 
فعاليت ها، الگوی پايدار در اين محيط كالبدی محسوب 

می گردند.
ب( طرح خاصي از محيط یا محيط کالبدي: هر قرارگاه 
رفتاري، سازه اي دروني دارد كه اين سازه مي تواند با نظام 
دروني محيط كالبدي هماهنگ شود. افراد يا گروه هاي 
بخش هاي  متفاوت،  نقش هاي  داشتن  به دليل  مختلف 
مختلفي از قرارگاه رفتاري را اشغال مي كنند. بسياري از 
سازه هاي قرارگاه هاي رفتاري بر اساس اين كه چه كسي 
رفتار را كنترل مي كند شکل مي گيرند. در فضاهای باز 
استفاده  فراغت توسط مردم مورد  اوقات  شهری كه در 
قرار می گيرند، افراد برحسب سن، جنس، عالئق و... در 
نوعی  به  و  گرفته  قرار  فضاها  اين  مختلف  بخش های 
می دهند.  قرار  تأثير  تحت  را  قرارگاه  در  موجود  نظام 
فضای  كنار  در  نشستن  فضای  قرارگيری  مثال  به طور 
الگوی  بر  والدين  كنترل  افزايش  باعث  بچه ها  بازی 
فضاهای  و  سکوها  نزديکی  يا  می شود  كودكان  جاری 
دنج نشيمن به يکديگر باعث ايجاد تعامل افراد و تشديد 

اين رفتار می گردد.
سازگار  رابطه اي  رفتاري،  قرارگاه  در  همساختي2 :  ج( 
ميان دو عنصر رفتاري و مکان وجود دارد كه همساختي 
ناميده مي شود. همساختي بدين معناست كه بدون مرتبط 
ساختن محيط كالبدي و رفتار انسان يك مکان- رفتار  1- Behaviour setting

2- Synomorphy
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تشکيل نخواهد شد. در فضاهای باز شهری الگوی جاری 
تفريح،  ورزش،  شامل  شد  بيان  كه  گونه  همان  رفتار، 
بازی، تعامالت فردی و... است. از طرفی محيط كالبدی 
يا فضای شهری بايد شرايط ايجاد اين رفتار را داشته و 
ارائه نمايد. به عبارتی فضاهای باز شهری بايد همساختی 
مناسبی با رفتارهای جاری در آن داشته و مطابق با اين 
رفتارها طراحی شوند. در واقع فضاهای شهری به گونه ای 
مختلف،  جنسی  و  سنی  گروه های  با  مناسب  كه  باشند 
محيط  بين  همساختی  و  باشند  آنها  رفتارهای  و  نيازها 

كالبدی و رفتار ايجاد گردد.
چند  از  مي تواند  رفتاري  قرارگاه  هر  زماني1:  دوره  د( 
متفاوت،  زمان هاي  در  كه  باشد  شده  تشکيل  قرارگاه 
فضاهای  در  مي شود.  واقع  آنها  در  مختلفي  رفتارهاي 
و  تابستان  فصل  استفاده،  زمان  بيشترين  شهری  باز 
نوجوانان  و  جوانان  به خصوص  مردم،  فراغت  اوقات 
است  آن  از  حاكی  شهری  باز  فضاهای  مطالعه  است. 
به عنوان  شهری  فضاهای  اين  از  استفاده  مدت  در  كه 
زمان های  در  فعاليت های مختلفی  رفتاری،  قرارگاه های 
متفاوت بروز می نمايد، به طوری كه الگوهای جاری رفتار، 
معمواًل در زمان ها و قرارگاه های مختلفی واقع می گردد. 
روز  موقع  در  بيشتر  ورزشی  فعاليت های  مثال  به عنوان 
)قرارگاه های  فعاليت  اين  مخصوص  فضاهای  در  و 
ورزشی( و فعاليت های تفريحی اغلب در ساعات پايانی 
كار صورت می گيرد. همان طور  از  فراغت  زمان  و  روز 
به عنوان يك  باز شهری  كه مالحظه می شود فضاهای 
در  كه  شده اند  تشکيل  قرارگاه هايی  از  رفتاری،  قرارگاه 
زمان های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و رفتارهای 
متفاوتی همچون بازی، تفريح، استراحت، تعامل افراد و... 

در آنها رخ می دهد.
داشتن  با  ذكرشده  ويژگي هاي  عالوه بر  رفتاري  قرارگاه 
برنامه و عامل كنترل كننده، فرد را قادر مي سازد كه به 
افراد  براي  رضايتمندي ها  اين  و  نائل شود  رضايتمندي 
مکان  يا  رفتاري  قرارگاه  يك  است.  متفاوت  مختلف 
مي تواند فردي را به خودشکوفايي رسانده و همين مکان 
مي تواند نيازهاي اساسي فرد ديگري را نيز تأمين كند. 

همچنين يك قرارگاه رفتاري مي تواند نيازهاي مختلف 
يك فرد را در زمان هاي مختلف برآورده سازد. به عنوان 
در  را  شهروندان  نيازهای  می تواند  شهری  فضای  مثال 
رضايتمندی  به  را  فرد  و  ساخته  برآورده  خاص  زمانی 

برساند. 

1-2- فعاليت ها در فضاهای باز شهری
به منظور بهره مندي هرچه بيشتر از يك محيط كالبدي، 
و  كالبدی  ويژگی های  دارای  كالبدی  است محيط  الزم 
معنايی خاص باشد. در اين مقاله جهت مطالعه فعاليت ها 
در فضاهاي باز شهري به عنوان قرارگاه هاي رفتاري براي 
اوقات فراغت، بررسي ارتباط و هماهنگی اين قرارگاه ها 
با توجه  اوقات فراغت ضروري است.  با رفتارهای ويژه 
به مطالب گفته شده درباره فضاهاي باز شهري و گذران 
به گونه اي  فضاها  اين  كه  مي رود  انتظار  فراغت،  اوقات 
طراحي شوند كه با داشتن شرايط و ويژگي هايي خاص، 
زمينه را جهت عملکرد متناسب و بروز رفتارهاي مناسب 
گذران اوقات فراغت در آن محيط كالبدي فراهم آورد. 
اين شرايط را به سه گروه كلي زير مي توان تقسيم كرد:

- توسعه و تسهيل تعامالت اجتماعي
تعامل تجربه هاي اجتماعي2و ويژگي هاي قرارگاه رفتاري 
محيط  است.  اجتماعي  تعامل  بحث  اصلي  موضوع 
با  انسان  تعامل  در  مهم  مؤلفه اي  مي توان  را  كالبدي 
ديگران دانست. انسان به عنوان نظامي سازماندهيشده، 
مقابل  در  رفتار  اصالح  به  قادر  يادگيري،  و مستعد  پويا 
تغييرات محيط است. تعامل اجتماعي به نقش اجتماعي3  

و روابطي كه فرد در گروه دارد بستگي دارد.
هر تعامل اجتماعي موقعيتي داشته و در جايي خاص و 
دوره زماني ويژه اي رخ مي دهد؛ بنابراين تعامل اجتماعي 
بعضي  مي شود.  محدود  زماني  و  مکاني  تقسيمات  به 
گروه هاي  در  و  چهره به چهره  ارتباط  با  نقش ها  اين  از 
بدن  وضعيت  و  ظاهري  سيماي  صحبت،  با  بزرگ تر 
صورت مي گيرد. در هر صورت مکان و ويژگي هاي آن، 
به طور  است.  اجتماعي  تعامل  فرآيند  در  مهمي  موضوع 
كلي همجواري، تجانس، تراكم، موقعيت و هدف، عوامل 

1- Time Period
2- Social Experience
3- Social Role
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اوليه و اصلي ايجاد تعامل ميان افراد هستند و مي توانند 
الگوهاي  شوند)مان،1363(.  رقابت  و  همکاري  باعث 
تعامل اجتماعي و قابليت هاي محيط ساخته شده به اين 
علت مهم هستند كه ميان تعامل اجتماعي و تعلق مردم 
به محيط هاي اجتماعي و ساخته شده، رابطه اي تنگاتنگ 
وجود دارد. استفاده از فضا و قلمرو پس از تماس چشمي، 
غيركالمي  عالئم  همگاني ترين  بين  در  را  مقام  دومين 
دارد. سامر1در بررسي نحوه تأثير عوامل مختلف محيطي 
روان شناختي  آزمايشي  شيوه هاي  از  فضا  از  استفاده  بر 
از  استفاده  چگونگي  به  و  است  كرده  استفاده  اجتماعي 
پرداخته  افراد  ميان  ارتباط  در  انسان ساخت  محيط هاي 
سالن  مثل  كالبدي  محيط هاي   .)1379 است)فرگاس، 
انتظار فرودگاه، فضاهای باز شهری و دادگاه نيز از طريق 
اعمال  رفتارها  بر  طرح هاي خاص خود محدوديت هايي 
مي كنند. يك فرآيند اجتماعي رسمي مثل شنيدن دادرسي 
يا برگزاري نماز جماعت اثرات خود را بر طرح كالبدي 
مي گذارد،  جاي  به  مي شوند  برگزار  آن  در  كه  مکاني 
به طوري كه يك بازديدكننده اتفاقي مسجد يا يك اطاق 
محاكمه خالي به راحتي مي تواند از طريق طرح كالبدي، 
رخدادهاي اجتماعي كه در اين مکان ها روي مي دهد را 
بازسازي كند. بنابراين رفتارهاي غيركالمي معناي خود 
را تا حد زيادي از زمينه هايي كسب مي كنند كه در آن 

روي مي دهند.
تعامل  بر  مؤثر  و  مهم  محيطي  عوامل  از  ديگر  يکي 
يك  در  تماس  براي  موجود  افراد  تعداد  اجتماعي، 
مهم ترين  از  فضايي  مجاورت  است.  فضايي  محدوده 
تعيين كننده هاي روابط آني افراد است، ولي حضور عده اي 
ادراك  به  منجر  مي تواند  بسيار كوچك  فضايي  در  زياد 
روان شناختي ازدحام شود. به اعتقاد آلتمن2 ميزان تماس 
اوقات  در  حتي  و  وضعيت ها  در  افراد  مطلوب  اجتماعي 
مختلف روز متفاوت است و افراد عمدتًا از مکانيسم هاي 
تنظيم خلوت مثل دستکاري محيط كالبدي خود استفاده 
مي كنند و تماس هاي اجتماعي خود را در سطح مطلوبي 

نگه مي دارند.
رفتاري،  قرارگاه  يك  به عنوان  نيز  شهري  باز  فضاهاي 

نقش مهمي در تأمين نياز اجتماعي افراد، تعامل افراد با 
يکديگر و توسعه روابط فردي و اجتماعي دارند. با توجه به 
اين كه برخوردها و روابط اجتماعي در فضاهاي شهري و 
اوقات فراغت افزايش می يابد، بهتر است محيط كالبدي 
بتواند زمينه را جهت توسعه تعامالت اجتماعي افراد در 
اوقات فراغت فراهم آورد. از اين رو فضاهاي باز شهري 
قابليت  مي توانند  كالبدی  خاص  ويژگي هاي  داشتن  با 
به طوري  باشند  داشته  را  افراد  اجتماعي  نيازهاي  تأمين 
كه با فراهم آوردن اين شرايط در قرارگاه هاي رفتاري، 
به  نمايد.  تسهيل  را  اجتماعي  مناسب  رفتارهاي  بروز 
همين منظور نظام و طرح فضاهای باز شهری می بايست 
هماهنگ با ويژگی و نقش های متفاوت استفاده كنندگان 
به عنوان  باشد.  اجتماعی  روابط  تسهيل  و  ايجاد  جهت 
و  مالقات  برای  خصوصي  و  دنج  فضاهاي  وجود  مثال 
صحبت چهره به چهره افراد با يکديگر با توجه به شرايط 
ارائه  براي  فضاهايي  ايجاد  و  اجتماعي  جنسي،  سني، 
مهارت هاي فردي و گروهي مي تواند در تقويت اين مهم 
مؤثر واقع گردد؛ به طوري كه اين قرارگاه رفتاري امکان 
روابط  و  داده  افراد  به  را  جديد  اجتماعي  ارتباط  ايجاد 

عاطفي جديدي را تعريف كرده و توسعه مي دهد.

- ایجاد احساس امنيت و آسایش رواني و جسمي
يکي از شرايط الزم در فضاهاي باز شهري برای عملکرد 
مطلوب آنها و تسهيل بروز رفتارهاي مناسب در اوقات 
فراغت وجود امنيت و آسايش جسمي و رواني و استفاده 
محيط  آن  از  استفاده كنندگان  توسط  قابليت  اين  از 
دارا  با  كالبدي  محيط  اين  كه  به گونه ای  است،  كالبدي 
تأمين كننده  روانی  مختلف  در سطوح  اين شرايط  بودن 
رفتارهاي خاص در افراد است و همساختي رفتار و محيط 
رفتاري  هر  بروز  كه  جايي  آن  از  كرد.  خواهد  تأمين  را 
احساسي  و  رواني  مسائل  و  تفکرات  نتيجه  از شخص، 
اوست لذا با احساس امنيت توسط شخص در يك فضاي 
شهري به عنوان قرارگاه رفتاري، امکان بروز رفتارها و 
فعاليت هاي مثبت همراه با احساس آرامش و لذت از فرد 

انتظار مي رود. 1- R. Sommer
2-Alttman
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فعاليت ها  اين  فراغت،  اوقات  فعاليت های  ماهيت  بنابر 
نيازمند  اول  درجه  در  آنها  وقوع  لذا  هستند  اختياري 
آسايش جسمي و رواني است. بر همين اساس در طراحي 
بايد سعي شود  فراغت  اوقات  براي  كالبدي  محيط هاي 
كه به اين امر مهم توجه گردد و تا حد امکان براي همه 
اين  آنها  رواني  و  جسمي  وضعيت  به  توجه  با  كاربران 
شرايط فراهم شود تا در مجموع با ايجاد شرايط مناسب 
بتوان به آسايش و استفاده صحيح افراد نائل شد. براي 
و  توانايي  بايد  باز شهري  فضاهاي  امر،  اين  به  حصول 
قابليت انطباق با نيازهاي رواني و جسمي انسان را داشته 
باشند. بنابراين از جمله مواردی كه در طراحی فضاهای 
باز شهری بايد توجه نمود، فراهم آوردن آسايش جسمی 
اجرای  و  طراحی  امر،  اين  حصول  برای  است.  افراد 
فضاهای شهری بايد مطابق با استانداردها، ويژگی های 
فيزيکی و توانايی های جسمی افراد باشد تا در مجموع 
عملکرد  و  گرفته  انجام  به راحتی  فضاها  اين  از  استفاده 

مناسبی داشته باشند.
عالوه بر اين، توجه به عملکرد، تراكم و وسعت فضاهاي 
شهري، اجزا، ارتباط، موقعيت و سازگاري آنها با شرايط 
در طراحي  مهم  مباحث  جمله  از  افراد  رواني  و  جسمي 
عدم  مثال  به طور  چنانچه  مي آيد؛  به شمار  فضاها  اين 
انساني، عدم  با مقياس  تناسب وسعت و مقياس فضاها 
همچنين  داشت.  خواهد  به دنبال  را  فرد  رواني  آسايش 
در مکان يابي اجزاي مختلف فضاهاي شهري بر اساس 
بايد به عوامل مزاحم و مخل آسايش از جمله  عملکرد 
آلودگي صوتي و هوا و شرايط حرارتی توجه نمود؛ چنانچه 
فضاهاي دنج و خلوت بايد به دور از اين عوامل مزاحم 
قرار گيرند. مورد مهم ديگر توجه به تراكم و پراكندگي 
جانمايی  و  استفاده  نوع  اساس  بر  شهری  باز  فضاهای 

منطقی آنهاست.
- ایجاد احساس لذت، رضایتمندی و تعلق

كيفيت طراحي فضاهاي باز شهري به عنوان يك قرارگاه 
ميزان  در  مهمي  نقش  فراغت  اوقات  براي  رفتاري 
رضايتمندي افراد دارد. چگونگی گذران اوقات فراغت بر 
اساس ديدگاه، توقعات و انتخاب فردي اشخاص متفاوت 

است. اما آنچه كه در اكثر افراد مشترك به نظر مي رسد 
توجه به لذت و بهره مندي از اين اوقات است. احساس لذت 
زماني اتفاق خواهد افتاد كه فرد به حد نسبي از آسايش 
جسمي و روحي رسيده و فارغ از امور مقيدكننده باشد. 
بنابراين توجه به اين مهم در فضاهاي باز شهري براي 
اوقات فراغت ضروري است و اين امر محقق نخواهد شد 
مگر اين كه طراحي فضاها با توجه به موقعيت اجتماعي 
و سني افراد و بر اساس عالئق، خواسته ها و فعاليت های 
باز  فضاهای  بين  همساختی  و  شود  انجام  افراد  جاری 
شهری )محيط كالبدی( و رفتارهای انسان به وجود آيد و 
به عبارت ديگر در اين فضاها رابطه ای سازگار بين رفتار 
فضاهاي  وجود  مثال  به طور  شود.  ايجاد  مکان  و  افراد 
به  كدام  هر  فرهنگي  امور  و  ورزش  بازي،  مخصوص 
را  مختلف  گروه هاي  در  افراد  نيازهاي  از  بخشي  نوعي 
برآورده مي كند و ايجاد لذت مي نمايد. احساس لذت از 
و شخص  فضا  بين  مؤثر  ارتباط  ايجاد  باعث  فضا  يك 
و  مي كند  تعلق  احساس  كه شخص  به طوري  مي شود، 
بيشتر  محيط  اين  در  حضور  و  استفاده  به  افراد  تمايل 
مي شود. عامل مهم ديگر در طراحي فضاهاي باز شهري، 
از اين فضاها و عملکرد مناسب  توجه به زمان استفاده 
زمان هاي  در  شهري  باز  فضاهاي  مختلف  بخش هاي 
متفاوت به عنوان قرارگاه هاي رفتاري خرد است؛ به طوري 
كه اين قرارگاه هاي رفتاري بايد متناسب با زمان استفاده 
بهترين  متناسب  زمان هاي  در  تا  شوند  طراحي  آنها  از 

عملکرد را به استفاده كنندگان ارائه نمايند.

اوقات  گذران  چگونگی  و  باز  فضاهای   -3
فراغت در شهرهای ایران

بررسي ساختار و روند توسعه بسياری از شهرهاي ايران 
حاكي از رشد نامتعادل و ناهماهنگ شهر به داليل متعدد 
از جمله افزايش جمعيت، مهاجرت روستاييان به شهرها 
و عدم برنامه ريزي و طراحي مناسب شهري مي باشد كه 
شهرها  در  ناهمگون  ساختاري  ايجاد  به  منجر  امر  اين 
كه  ناهماهنگ شهرها  و  نامتعادل  رشد  اين  است.  شده 
عدم توجه به جنبه ها و مسائل مختلف فردي و اجتماعي 
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شده  اجتماعي  مشکالت  بروز  موجب  داشته  پي  در  را 
است كه از جمله اين مشکالت مي توان به كمبود كمي 
اشاره  شهری  باز  فضاهای  و  اجتماعي  مراكز  كيفي  و 
موقعيت،  تعداد،  لحاظ  به  اين فضاها  به طوري كه  كرد؛ 
عملکرد و كيفيت، پاسخ گوي نيازهاي مردم نبوده و در 
اكثر موارد فاقد شرايط الزم جهت بروز رفتارهاي مناسب 
به عنوان يك قرارگاه رفتاري مي باشند. بخشي از مراكز 
اجتماعي، تجمعي و فضاهاي باز شهري شامل پارك ها، 
مجموعه هاي تفريحي، رفاهي و... مي باشند كه در اوقات 
فراغت توسط گروه هاي سني مختلف به خصوص جوانان 
در  مهمي  نقش  بنابراين  مي گيرند  قرار  استفاده  مورد 
توجه  عدم  كه  به طوری  داشت،  خواهند  جامعه  سالمت 
خواهد  شهر  برای  جدی  معضل  فضاها  اين  كارآيی  و 
بود؛ زيرا نبود محلی برای اوقات فراغت جوانان، موجب 
ماندن آنان در خانه می شود كه معمواًل به علت محدوديت 
ديگر  اعضاي  با  تنش  دچار  جوانان  آپارتمان ها،  فضای 
خانواده شده و اين تنش در نهايت باعث فرار آنان از خانه 
و پرسه زدن آنها در خيابان و يا تجمع آنها در محيط های 
ناسالم می شود و در مجموع جوان را از فردی سالم به 

فردی آسيب زا تبديل می كند.
شهرهاي ايران با توجه به قدمت، طراحي شهري، ساختار، 
باز  فضاهاي  شامل  مديريتي،  سيستم  و  فرهنگ  اقليم، 
مختلف با ويژگي هاي كالبدي خاص خود مي باشند كه 
در اوقات فراغت مورد استفاده شهروندان قرار مي گيرند. 
اين فضاهاي شهري را به لحاظ نوع عملکرد و طراحی به 

سه دسته اصلي زير مي توان تقسيم بندي كرد:
الف( فضاهاي باز شهري سنتي در بافت قدیمي 

شهر: 
اين فضاهاي باز شهري معمواًل به صورت ميدان هايی در 
كنار فضاهايی از قبيل مسجد، تکيه، حمام، مراكز خريد 
روزانه و ديگر مراكز عمومي شهری قرار گرفته اند. اكثر 
اين فضاها در قالب مراكز باز محله ای و ناحيه ای، نقش 
اساسي در زندگي شهری روزمره مردم ايفا كرده و داراي 
الگوهاي مشخص كالبدی مي باشند، به طوري كه با حفظ 
عملکرد و ماهيت خود نقش مهمي در پويايي فضاهاي 

شهري داشته اند. اما آنچه كه امروزه شاهد آن هستيم، 
تخريب و تغيير شکل برخی از اين فضاهای باز شهری 
به علت اجرای طرح های مصوب شهری است كه عماًل 
موجب از بين رفتن و آسيب ديدن اين فضاهای باز سنتی 
و شهرسازی  معماری  در  دگرگونی هويت  و  در شهرها 

سنتی ما شده است.
زمان  و  فعاليت ها  ديگر  با  همجواري  فضاها  اين  در 
خاصي  زمان  به  محدود  كه  فعاليت ها  اين  از  استفاده 
تا  اين فضاها كه  از  استفاده كنندگان  نيست و همچنين 
دلبستگي  موجب  هستند،  و مشخص  تعريف شده  حدي 
افراد به اين محيط شده و نهايتًا منجر به ايجاد محيط 
اجتماعي  تعامالت  و  صحبت  مالقات،  براي  مناسبي 
روزانه افراد و نيز بازي هاي كودكان شده است. تركيب و 
همجواري اين فضاهاي باز با ديگر فضاها و بخش هاي 
مردم  ويژگی های  و  نيازها  با  آنها  و سازگاری  مسکوني 
در گذشته، استفاده از آن را براي كاربران امروز ساده تر 
نموده و موجب ايجاد ارتباط و حس تعلق به اين فضاها 
در مردم شده است؛ به گونه اي كه به عنوان يك قرارگاه 
رفتاري نقش مهمي در ايجاد تعامالت اجتماعي، احساس 

آسايش و تعلق افراد، به ويژه در اوقات فراغت داشته اند.
در  سنتي  باز  فضاهاي  عملکرد  مطالعه  ديگر  سوي  از 
و  كمي  ويژگي هاي  برخي  كه  مي دهد  نشان  شهرها 
كيفيت  وسعت،  عملکرد،  قبيل  از  فضاها  اين  كيفي 
و  جسمي  شرايط  با  آنها  سازگاري  عدم  و  طراحي 
اين  كه  شده  موجب  سني  مختلف  گروه هاي  رواني 
جديد  نيازهاي  تأمين  قابليت  كامل  به طور  فضاها 
و  نداشته  را  نوجوانان  و  جوانان  به خصوص  مردم، 
مسن  افراد  فراغت  اوقات  گذران  جهت  بيشتر  عماًل 
عدم  به دليل  بنابراين  گيرند.  قرار  استفاده  مورد 
همساختی  كالبدی،  محيط  و  فعاليت  بين  سازگاری 
بين رفتار و مکان ايجاد نشده و اين فضاهای شهری 
بروز  زمينه  و  فضا  از  كامل  رضايتمندی  ايجاد  قابليت 
سنی  گروه های  برخی  در  اجتماعی  مناسب  رفتارهای 
تمامي  سوي  از  مناسب  به طور  نتوانسته  و  نداشته  را 

قرار گيرند. استفاده  شهروندان مورد 



فصلنامه مدیریت شهری
Modiriat Shahri
شماره22-زمستان1387

 No.22.winter 2008 

93
تصویر )شماره2(: فضاهای باز شهری طراحی شده

تصویر )شماره1(: فضاهای باز شهری سنتی در بافت شهری
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ب( فضاهاي باز شهري طراحي شده: 
اغلب در بخش هاي جديد  باز شهري كه  اين فضاهاي 
شهرها به صورت فضای سبز، ورزشي، تفريحي، استراحت، 
طراحي  فراغت  اوقات  در  شهروندان  استفاده  به منظور 
شده اند تا حدي مطابق با اصول و معيارهاي شهرسازي و 
عالئق افراد و فرهنگ غالب بوده و قابليت تأمين نيازهاي 
جسمي و رواني مردم را دارند. اين نوع فضاهاي شهري 
كه شامل بخش هاي مختلف از قبيل فضاهاي عمومي 
و نيمه خصوصي برای مالقات و تعامالت اجتماعي افراد، 
فضاهاي تفريحي، ورزشي و بر اساس نيازهاي رده هاي 
يك  به عنوان  توانسته اند  شده اند،  طراحی  سني  مختلف 
قرارگاه رفتاري با عملکرد و طرح خاص و مناسب خود و 
توسعه امور اجتماعي، فرهنگي و با فراهم آوردن شرايط 
همساختی  و  هماهنگي  افراد،  رواني  و  جسمي  آسايش 
مناسبی بين فرد و محيط ايجاد كنند؛ به طوری كه اين 
ارتباط و همچنين توجه به زمان استفاده از فضاهاي باز 
فضا  از  رضايتمندی  احساس  در طراحی موجب  شهري 
به ويژه از طرف جوانان شده كه اين امر باعث جذب آنان 
در اوقات فراغت به اين مجموعه ها و مانع از پرسه زدن 

آنها در خيابان ها مي شود.
ج( فضاهاي باز شهري طراحي نشده:

 اين نوع از فضاهاي باز شهري معمواًل به شکل ميادين، 
فضاهاي سبز حاشيه خيابان ها و شريان هاي اصلي شهر 
و فضاهاي باز ايجاد شده بر اثر خيابان كشي و تعريض 
آنها در بافت شهر ديده مي شوند. اين فضاها براي گذران 
اوقات فراغت طراحي نشده اند اما به دليل كمبود فضاهاي 
مناسب شهري مورد استفاده مردم قرار مي گيرند. از آن 
فراغت  اوقات  در  استفاده  براي  فضاها  اين  كه  جايي 
نيازهاي  با  لحاظ عملکردي مطابق  به  نشده اند  طراحي 
و  فرد  بين  عملکردي  هماهنگي  آنها  در  و  نبوده  مردم 
عدم  به  منجر  هماهنگي  عدم  اين  ندارد.  وجود  محيط 
به دليل  كه  به طوری  مي گردد؛  افراد  جسمي  آسايش 
فضا  استفاده  و  كاربرد  نوع  با  كاربري  نوع  انطباق  عدم 
ويژگی ها  با  كالبدی  محيط  هماهنگی  عدم  همچنين  و 
و نيازهای روانی افراد، اين محيط ها از نظر هويتي فاقد 

ارزش بوده و استفاده از آن براي كاربران موجب رضايتمندي 
نمي شود. به عنوان مثال در اغلب موارد قرارگيري بزرگراه ها و 
خيابان هاي شرياني در اطراف اين فضاهاي شهري به عنوان 
يك عامل مخل آسايش افراد محسوب مي شود و در نتيجه 
دلبستگي و تعلق به محيط در آنان ايجاد نمي گردد. در واقع، 
اين نوع از فضاهاي باز شهري به لحاظ هماهنگی با عالئق، 
نيازها و ويژگی های جسمي و رواني استفاده كنندگان در حد 
قابل قبول نيست و ارتباط بين فرد و محيط به صورت مناسب 

برقرار نمی شود.
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تصاویر )شماره3 و4(: تصاویری از فضای باز شهری طراحی نشده
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جمع بندی و نتيجه گيری
اوقات  در  استفاده  به منظور  باز شهري  بررسي فضاهاي 
فراغت در شهرهاي ايران نشان می دهد كه اكثر شهرها 
سطح  در  كيفي  و  كمي  به لحاظ  فضاها  اين  تأمين  در 
موارد  بيشتر  در  فضاها  كه  معنا  اين  به  نيستند.  مناسب 
استفاده كنندگان  ويژگي هاي  و  عالئق  نيازها،  با  مطابق 
بين  تعلق  و  هماهنگي  عدم  موجب  امر  همين  نيستند. 
فرد و محيط و عدم استفاده صحيح و مناسب از سوي 
مردم به خصوص جوانان شده است. در مجموع مشکالت 
زير  اصلي  محور  دو  در  را  شهري  باز  فضاهاي  اصلي 

مي توان عنوان كرد:

الف( مشکالت کمی فضاهاي باز شهري
و  مناسب  شهري  باز  فضاهاي  وجود  عدم  يا  كمبود 
برنامه ريزی نشده بودن آنها در اكثر شهرها بنابه داليلی 
اصلی ترين  از  بافت،  باالي  تراكم  و  قدمت  همچون 
است. عدم هماهنگي  ايران  مشکالت فضاهای شهری 
تغيير  يا  فعلي  شرايط  با  موجود  شهري  باز  فضاهاي 
كاربري فضاهای باز به كاربري هاي ديگر باعث كم رنگ 
نبود  نيز  اين فضاها شده است. در مواردی  شدن نقش 
لحاظ  به  موجود  باز  فضاهاي  به  مناسب  دسترسي 
موقعيت، پراكندگي و فاصله آنها از مراكز شهري باعث 
عدم استقبال شهروندان از اين فضاهاست. در واقع همه 
اين مشکالت ناشی از عدم تناسب برنامه ريزی شهر با 

نيازهای كنونی شهر است.

ب( مشکالت کيفی فضاهای باز شهری
مشکالت و نابسامانی های كيفی فضاهای باز شهری در 

ايران را در محورهای زير می توان دسته بندی كرد: 
- عملکرد نامناسب فضاهاي باز شهري موجود:

عدم توانايی فضاهاي باز در ايجاد ارتباط و سازگاري با 
كاربران به علت بی توجهی به ويژگي ها و نيازهاي جسمي، 
رواني و اجتماعي گروه هاي استفاده كننده و زمان استفاده 

از اين فضاها، در طراحی آنها به وجود می آيد. 
- عدم توجه به شرايط جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي و 

اقتصادي شهر: 
ناسازگاري برخي از فضاهاي باز شهري با شرايط اقليمی 
مانند سرما، باد و آفتاب، همچنين عدم توجه به مسائل 
عدم  و  فضا  بی هويتی  موجب  كه  اجتماعي  و  فرهنگي 

دلبستگی مردم به آن فضاها می شود.

ج( پيشنهادها
با توجه به مشکالتی كه درباره فضاهای باز شهری بيان 
شد، پيشنهادهاي زير برای بهبود و ارتقاي كيفيت آنها 

برای گذران اوقات فراغت شهروندان ارائه می گردد:
شهری  باز  فضاهای  ايجاد  و  طراحی  برنامه ريزی،   ��
با  مطابق  موقعيت  و  مساحت  تعداد،  لحاظ  از  متناسب 

جمعيت در مناطق مختلف شهرها.
�� توجه به فضاهای باز شهری به عنوان يکی از عناصر 
ساختاری طراحی شهری به گونه ای كه در طراحی شهر، 
ديگر عناصر شهری بر اساس فضاهای باز شهری شکل 
بگيرند. از اين رو بايد از اختصاص فضاهای پسماند به 

فضاهای شهری اجتناب نمود.
به منظور  سنتی  باز  فضاهای  وضعيت  بهبود  و  حفظ   ��
نيازهای  با  آنها  هماهنگ سازی  و  شهری  هويت  حفظ 
شهرسازی  مشکالت  حل  ضمن  كه  به طوري  امروزی، 
اجتماعی جامعه شهری  و  فرهنگی  پايداری  به موضوع 

نيز توجه شود.
اساس ضوابط  بر  باز شهری  ارتقاي كيفی فضاهای   ��
به خصوص  افراد  روانی  و  جسمی  نيازهای  و  طراحی 
فضاها  اين  از  استفاده  زمان  به  توجه  همچنين  جوانان، 
كه اكثراً در تابستان و در ايام فراغت مورد استفاده قرار 

می گيرند.
ويژگی های  اساس  بر  شهری  باز  فضاهای  طراحی   ��
فضاها  اين  در  اقليمی  آسايش  ايجاد  و  شهرها  اقليمی 

برای كاربران.
ايجاد  در  شهر  اجتماعی  فرهنگی،  شرايط  به  توجه   ��
آمدن  به وجود  و  تعلق  ايجاد  باز شهری جهت  فضاهای 

امنيت روانی به خصوص برای خانم ها و كودكان. 
�� توجه به ايجاد فضاهای باز شهری مناسب و با هويت 
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از لحاظ درجه محصوريت ، فرم مناسب، بافت و مصالح، 
المان ها و مبلمان مناسب.
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Municipalities’ information technology evaluation
Plan
Abstract:
Advantages of information technology have caused move-
ments in cities to use this technology. But these movements 
and efforts in many countries (especially in developing and 
underdeveloped countries) have made a big problem which 
despite investment on this technology its development is 
very slow. The main reason is the low level of electronic 
preparation in society or municipality to accept and use in-
formation technology and there is another reason which is 
not having a research for its effect and use in this area.
To evaluate the information technology in municipalities 
which is conducted by ICT MP (ICT Master Plan) the eval-
uation project for electronic preparation in the beginning of 
each year is being suggested.
In this article it is tried to provide a municipalities’ infor-
mation technology evaluation plan and its relation to make 
it up to date. Main measures in planning this cycle is de-
termining a model to evaluate municipalities’ electronic 
readiness including model, levels, and index and choosing 
a function model for each year and using its results to up-
date the ICT Master plan.

Keywords: function evaluation, Electronic preparation, 
electronic municipality controlling goals, information 
technology, effectiveness.
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چکيده
 منافع حاصل از به كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات باعث شده است كه در 
فناوري صورت گيرد.  اين  پياده سازي  براي  اغلب شهرها و شهرداري ها تالش  هايي 
اما اين تالش هاي آغازين، در اغلب كشورها )به خصوص در كشورهاي توسعه نيافته 
و كشورهاي در حال توسعه( چالش عمده اي را ايجاد كرده كه علي رغم سرمايه گذاري 
مي پذيرد.  به كندي صورت  فاوا،  متنوع  كاربردهاي  نفوذ  و  گسترش  فناوري،  اين  در 
يا شهرداري  جامعه  الکترونيکي  آمادگي  بودن سطح  پايين  مشکل،  اين  اصلي  علت 
بررسي  عدم  همچنين  و  شهرداري ها  و  جوامع  در  فاوا  از  استفاده  و  پذيرش  براي 
كارايي و اثربخشي سرمايه گذاري صورت گرفته در اين زمينه است. در طرح ارزيابي 
ارتباطات  فناوري اطالعات و  ارزيابي مناسب  به منظور  ارتباطات  فناوري اطالعات و 
و  اطالعات  فناوري  كالن  برنامه  و  صورت گرفته  اقدامات  از  ناشي  كه  شهرداري ها 
هر  ابتداي  در  الکترونيکي  آمادگي  ارزيابي  پروژة  مي باشد،   )ICTMP( ارتباطات 
سال از برنامه و پروژه ارزيابي عملکرد دوره اي )ساليانه( فاوا در انتهاي سال پيشنهاد 

مي گردد.
در اين مقاله سعي شده طرح ارزيابي فناوري اطالعات و ارتباطات در شهرداري ها 
 )ICTMP(ارتباطات و  اطالعات  فناوري  جامع  طرح  به روزرساني  در  آن  ارتباط  و 
شهرداري ارائه گردد. براي اين منظور اقدام به طراحي چرخه عمر فناوري اطالعات 
و ارتباطات در راستاي تحقق چشم انداز شهرداري الکترونيکي گرديده است. اقدامات 
اصلي در طراحي اين چرخه تدوين و بومي سازي مدلي جهت ارزيابي آمادگي الکترونيکي 
شهرداري ها شامل مدل، اوزان، شاخص ها و انتخاب مدل ارزيابي عملکرد )اثربخشي( 
برنامه  به روزرساني  ارزيابي ها در  از  نتايج حاصل  به كارگيري  فاوا و  دوره اي )ساليانه( 

كالن فناوري اطالعات و ارتباطات )ICTMP( مي باشد.
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مقدمه
فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات اهرم توس��عه ش��کاف 
ديجيتال��ي و گلوگاه توس��عه اس��ت و مي تواند هم عامل 
پيداي��ش ش��کاف ديجيتال��ي باش��د و ه��م راه حل آن. 
ش��کاف ديجيتالي توس��ط انجم��ن كتابخانه هاي امريکا 
چنين تعريف ش��ده اس��ت: »ش��کاف ديجيتالي به معني 
تفاوت در دسترس��ي به اطالعات، شبکة اينترنت و ساير 
تکنولوژي هاي مرتبط بر اس��اس طبقات اجتماعي افراد، 
جنس��يت، موقعيت جغرافيايي، تواناي��ي اقتصادي، دانش 
و امکان اس��تفاده از اطالعات مي باش��د. ح��ال با توجه 
به دغدغه گس��ترش ش��کاف ديجيتال��ي در جهان، اكثر 
كش��ورها تالش فزاينده اي انجام داده اند تا به وسيله اين 
فناوري ه��ا بتوانند وضعيت و موقعي��ت اجتماعي خود را 
بهبود بخش��ند. بنابراين به منظور دستيابي به اين اهداف، 
س��ازمان ها بايس��تي با س��رعتي چش��مگير براي توسعه 
قابليت هاي خود )از جنبه هاي مختلف فني و س��ازماني( 
برنامه ري��زي كنند و به توس��عه ظرفيت هاي موجود خود 
بپردازن��د. اي��ن ظرفيت با مي��زان آمادگ��ي الکترونيکي 
شهرداري جهت ورود به دولت الکترونيك يا به عبارتي با 
آمادگي الکترونيکي س��نجيده مي شود. همچنين يکي از 
مش��کالت جدي مديران به خصوص در شهرداري، نبود 
نظام ارزيابي اثربخش��ي مناسب مي باشد و از آنجايي كه 
فناوری اطالعات به عنوان يك ابزار قدرتمند و اجباری در 
شهرداري ها به طور گسترده مورد استفاده است، لذا بحث 
ارزيابی اثربخشي آن به اين دليل كه معمواًل هزينه هاي 
زيادي صرف خريد س��خت افزارها، طراح��ی نرم افزارها، 
ايجاد شبکه هاي ارتباطي، آموزش هاي مورد نياز و تأمين 
نيروي انساني متخصص در عرصه IT مي شود، اهميت 
زي��ادی دارد؛ لذا در اين مقاله در ابتدا چرخه عمر فناوري 
اطالعات و ارتباطات در شهرداري و ارتباط طرح ارزيابي 
ف��اوا با برنامه ICTMP بيان مي ش��ود و س��پس مدل 
ارزيابي آمادگي الکترونيکي شهرداري و نتايج اجراي آن 
در شهرداري اصفهان ارائه مي گردد. در ادامه مقاله مدل 
ارزيابي عملکرد )اثربخشي( فناوري اطالعات و ارتباطات 
در شهرداري و ش��اخص هاي آن ارائه مي گردد. در انتها، 

ارتباط نتايج اجراي طرح ارزيابي فاوا ش��هرداري )شامل 
دو پروژه ارزيابي آمادگي الکترونيکي شهرداري و ارزيابي 
 ICTMP عملکرد فاوا شهرداري( با پروژة به روزرساني
ش��هرداري بي��ان مي گردد)برنامه  فن��اوري اطالعات و 

ارتباطات پروژه ICT MP كالن شهرها، 1385(.

1- چرخ�ه عم�ر ارزیاب�ي فن�اوري اطالعات و 
ارتباطات در شهرداري ها 

در شکل)ش��ماره1(، چرخ��ه به روزرس��اني ط��رح جامع 
فناوري اطالعات و ارتباطات و ارتباط آن با چش��م انداز، 
اهداف كالن، استراتژي ها، طرح و برنامه و طرح ارزيابي 
فناوري اطالعات و ارتباطات ارائه گرديده اس��ت. )برنامه 
اس��تراتژيك س��ازمان فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات 

شهرداري اصفهان، 1387(.

 



فصلنامه مدیریت شهری
Modiriat Shahri
شماره22-زمستان1387

 No.22.winter 2008 

101

در اي��ن چرخ��ه با در نظ��ر گرفت��ن چش��م انداز تحقق 
ش��هرداري الکترونيکي براي بخش فناوري اطالعات و 
ارتباطات در شهرداري، اهداف كالن مشخص مي شود و 
پس از آن راهبرده��ا، طرح ها، برنامه ها و پروژه ها تعيين 
مي گردد. به منظور تعيين اثربخشي راهبردها و پروژه هاي 
صورت گرفته در هر سال، طرح ارزيابي فناوري اطالعات 
و ارتباطات ش��امل دو پروژه ارزيابي آمادگي الکترونيکي 
ش��هرداري در ابتداي هر س��ال از برنامه و پروژة ارزيابي 
عملکرد دوره اي)س��اليانه( ICT در انتهاي هر س��ال از 
برنامه تعريف مي گردد. هر كدام از اين پروژه ها داراي دو 

فاز برنامه ريزي و فاز اجرا مي باشند.
با اجراي هر كدام از اين پروژه ها، ش��اخص هاي ارزيابي 
به منظ��ور مي��زان انح��راف از برنام��ه س��اليانه فناوري 
اطالع��ات و ارتباطات در ش��هرداري)ICTMP(، نقاط 
قوت و نقاط قابل بهبود )ضعف( برنامه استخراج مي گردد 
و ب��ا تحليل راهبردهاي انتخاب ش��ده ميزان اثربخش��ي 

آنها تعيين مي ش��ود و در نهايت با اس��تخراج پروژه هاي 
بهب��ود، به روزرس��اني برنامه كالن فن��اوري اطالعات و 

ارتباطات)ICTMP( در ابتداي سال انجام مي گيرد.

2- پروژۀ ارزیابي آمادگي الکترونيکي شهرداري ها

1-2- مفهوم ارزیابي آمادگي الکترونيکي شهرداري
منظور از آمادگی الکترونيکی شهرداري، توانايی پذيرش، 
اس��تفاده و به كارگيری فناوری اطالع��ات و ارتباطات و 
كاربردهای مرتبط با آن در ش��هرداري می باش��د. عوامل 
متعددی ب��ر چگونگی اس��تفاده از فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات و ارتقاي سطح آمادگی الکترونيکی در شهرداري 
تأثيرگذار است كه ضروری است به دقت اين پروژه مورد 
مطالعه و شناس��ايی قرار گيرد)برنامه  فناوري اطالعات و 

ارتباطات پروژه ICT MP كالن شهرها، 1385(.
يك شهرداري با آمادگی الکترونيکی، دارای سرعت باال در 
دسترس��ی به اطالعات و رضايت كام��ل از كاربردهای فاوا 

شکل )شماره1(: چرخه عمر فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري ها
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در مناطق، معاونت ها ، س��ازمان ها، مراكز خدماتي مي باشد. 
همچني��ن بايد حفظ حريم خصوصی كاربر و امنيت اتصال 
در آن وجود داشته باشد. در واقع سياست های شهرداري در 
جهت طرفداری از افزايش و توس��عه دسترسی و استفاده از 

شبکه در سطح جامعه است.
ارزيابی وضع موجود از نظر آمادگی الکترونيکی در شهرداري، 
مقدمه��ای برای برنامهريزی و نيل به وضع مطلوب خواهد 
بود. اگر روند پيش��رفت IT در ش��هرداري را در سه مرحله: 
شناسايی وضع موجود، ترسيم وضع مطلوب و برنامهريزی 
گذار از وضع موجود به وضع مطلوب در نظر بگيريم، ميتوان 
در مرحله نخس��ت جاي��گاه ش��هرداري را از لحاظ آمادگی 
شناس��ايی كرد و به بررس��ی ميزان ضعف و قوت در چهار 
محور آمادگ��ی الکترونيکی پرداخت. ب��رای اين كه ميزان 
پيشرفت ش��هرداري در حوزه آمادگی الکترونيکی را تعيين 
كنيم، بايد از مدل واحد و استانداردی طی چند سال متوالی 
استفاده كرد. اقدامی كه پس از ارزيابی انجام می شود دقيقًا 
وابس��ته به هدف آتی ش��هرداري است )با در نظر گرفتن 
وضعيت فعلی ش��هرداري(. ارزيابی آمادگی الکترونيکی، 
چگونگی دستيابی به اهداف آتی را معين می كند.)برنامه  
 ICT MP فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات پ��روژه 

كالن ش��هرها، 1385(.
2-2- مؤلفه های آمادگی الکترونيکی شهرداري

 
 

تمام��ی مؤلفه هاي شکل)ش��ماره2( با يکديگ��ر ارتباط 

داخلی داش��ته و الزم اس��ت ب��ا هم هماهنگ ش��وند. 
مالحظ��ه فقط يك بخش از مؤلفه ه��ای مذكور منجر 
به آمادگی الکترونيکی ش��هرداري نخواهد ش��د، مگر 
آنکه س��اير مؤلفه ها نيز با آن هماهنگی الزم را داشته 
 World Bank, E-Readiness as a Tool for)باشند

.)ICT Development

3-2- فرآیند توسعه آمادگی الکترونيکی شهرداري
اين فرآيند ش��امل چهار مرحله ذيل مي باشد)مستأجران، 

:)1387
- تدوي��ن برنام��ه تعيين اه��داف كمي و كيفي توس��عه 
ICT در سطح شهرداري)شامل شبکه ها، سخت افزارها، 

سيستم ها، مهارت ها و...(؛
-گزينش مدل ارزيابي آمادگی الکترونيکی ش��هرداري با 

توجه به اهداف؛ 
- انجام ارزيابي آمادگي الکترونيکي؛

- بازنگري برنام��ه كالن )ICTMP( با توجه به نتايج 
آمادگي؛

.ICTMP پياده سازي -
4-2- انتخاب مدل ارزیابي آمادگي الکترونيکي 

شهرداري
مدل ه��ای مختلفی ب��رای ارزيابی آمادگ��ي الکترونيکي 
توسط شركت هاي مشاوره اي و دانشگاه ها عرضه و به كار 
گرفته ش��ده اس��ت)برنامه  فناوري اطالعات و ارتباطات 

پروژه ICT MP كالن شهرها، 1385(.
در نگاه س��طحي، هر كدام از اين مدل ها ميزان آمادگي 
يك جامعه را در بهره  برداری از فناوری اطالعات نش��ان 
مي دهند. در نگاهي دقيق تر، اين مدل ها از تعاريف بسيار 
گسترده و متنوع و روش هاي سنجش متفاوتي برخوردارند. 
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري اصفهان 
با توجه به وضعيت ش��هرداري ها در كش��ور و اس��تفاده 
از م��دل آقاي دكتر حميد نوري اس��تاد دانش��گاه واترلو 
كانادا، مدل نش��ان داده شده در شکل)شماره3( را تدوين 
و  بومي س��ازي نم��وده و در س��ال 1387 ميزان آمادگي 
الکترونيک��ي ش��هرداري اصفه��ان را اندازه گيري كرده 

است)مستأجران، 1387(.

شکل)شماره2(: مؤلفه های آمادگی الکترونیکی شهرداري 
 World Bank, E-Readiness as a Tool for ICT(

)Development
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آمادگ�ی  ارزیاب�ی  از  حاص�ل  نتای�ج   -2-5  
الکترونيکی شهرداری اصفهان

در اج��راي اي��ن م��دل در ش��هرداري اصفه��ان پس از 
جم��ع آوری داده ه��ای حاص��ل از پرس��ش نامه ها، درك 
صحيح و كاملی در رابطه با شاخص های ارزيابی حاصل 
شد، كه از اين طريق می توان نقاط قوت و ضعف موجود 
در هر يك از پارامترها را شناس��ايی ك��رد و برای بهبود 

ه��ر يك از آنها برنامه ه��ای اجرايی الزم را تدوين نمود. 
البته تهيه ي��ك برنامه اجرايی مفي��د نيازمند بهره گيری 
از كارشناس��ان و متخصص��ان خبره در ح��وزه ابزارهای 

شهرداری الکترونيکی است. 
در نموداره��اي ذي��ل به تفکيك س��طوح مختلف مدل، 
نتاي��ج پياده س��ازي آن در ش��هرداري اصفه��ان ارائ��ه 

مي شود)مستأجران، 1387(.

شکل)شماره3(: مدل ارزیابي آمادگي الکترونیکي شهرداري
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نمودار)شماره1(: وضعیت آمادگي زیرساخت فني شهرداري اصفهان

نمودار)شماره2(: وضعیت آمادگي سیستم ها و خدمات الکترونیکي شهرداري اصفهان

نمودار)شماره3(: وضعیت آمادگي سازماني شهرداري اصفهان
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با توجه به نتايج اجراي م��دل فوق، آمادگي الکترونيکي 
ش��هرداري اصفهان تا پايان س��ال 87 معادل 38درصد 
بوده است كه ان شاءا... با توجه به برنامه هاي سال آينده 
مي خواهيم اين عدد را به 51 درصد و تا انتهاي سال 92 

به بيش از 90درصد برسانيم.

3- پ�روژۀ ارزیابي عملکرد)اثربخش�ي( دوره اي 
در  ارتباط�ات  و  اطالع�ات  فن�اوري  )س�اليانه( 

شهرداري ها
در مقول��ه مديري��ت فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات 
ارزياب��ي عملک��رد ICT را مي ت��وان مجموع��ه اي از 
چارچوب ه��ا و فرآيندهاي كنترلي دانس��ت كه به دنبال 
اثربخش نمودن توس��عه فناوري اطالعات و ارتباطات 
در ش��هرداري مي باشد و بدون بهره گيري از اين ابزار، 
چرخ��ه مديريت فناوري اطالع��ات و ارتباطات ناقص 
مي مان��د و فرصت��ي براي س��نجش مي��زان كارآيي و 
اثربخش��ي راهبردها و برنامه هاي توس��عه فاوا فراهم 
نخواهد شد)برنامه  فناوري اطالعات و ارتباطات پروژه 

ICT MP كالن ش��هرها، 1385(.
در  ف�اوا  عملک�رد  ارزیاب�ي  1-3- مفه�وم 

شهرداري
ام��روزه يکي از مش��کالت جدي مدي��ران به خصوص 
در ش��هرداري، نبود نظام ارزيابي مناس��ب مي باش��د و 
از آنجاي��ي كه فن��اوری اطالعات به عن��وان يك ابزار 
قدرتمن��د و اجباری در ش��هرداري ها به طور گس��ترده 
مورد اس��تفاده است، لذا بحث ارزيابی اثربخشي آن به 
اي��ن دليل كه معمواًل هزينه ه��اي زيادي صرف خريد 
س��خت افزارها، طراحی نرم افزارها، ايجاد ش��بکه هاي 
ارتباطي، آموزش هاي مورد نياز و تأمين نيروي انساني 
متخصص در عرصه IT مي شود، اهميت زيادی دارد؛ 
زيرا معمواًل مديران ش��هرداري همواره با س��ؤاالتي از 
اين قبي��ل مواجهند كه بودجه و منابع صرف ش��ده در 
اي��ن بخش به چه مي��زان در تحقق اهداف كس��ب و 
كاري شهرداري مؤثر بوده اس��ت و آيا سرمايه گذاري 
كارايي  و   )Effectivness(اثربخش��ي از  انجام شده 

)Efficiency( الزم برخوردار بوده است؟ به عبارت 
بهتر عايدي ش��هرداري ها در مقابل صرف هزينه هاي 
 )Productivity( چيست و آيا بهره وري IT زياد در
افزوده ش��ده است؟)نش��ريه داخلي ش��ركت مديريت 

ش��بکه برق ايران، 1386(
برای پاس��خ به س��ؤاالتی از اين قبي��ل، وجود يك نظام 
ارزيابی و اندازه گيری اثربخشي IT ضروری مي باشد. اما 
مش��کلی كه وجود دارد اين است كه اواًل ماهيت فناوری 
اطالعات مانع اندازه گي��ری كمی و دقيق ارزش های آن 
مي شود؛ خصوصًا آنکه قبل از پياده سازی و عملياتی شدن 
آن، نمي توان ارزش محصول نهايی را نسبت به وضعيت 
فعلی برآورد كرد و نشان داد. ثانيًا شاخص های اقتصادی 
به تنهايی نمي توانند پاسخگوی همه سؤاالت باشند. پس 
بايد به دنبال ش��اخص هاي غيرمالي نيز باش��يم. ارزيابي 
اثربخش��ي IT مي تواند از دي��دگاه كاربران محصوالت، 
خدمات، فعاليت ها و فرآيندهاي كس��ب و كار )مديران و 
پرسنل شهرداري، كسبه، ش��هروندان، ارگان هاي دولتي 
و خصوصي و...( مورد بررس��ي قرار گيرد. اين دس��ته از 
ش��اخص ها به صورت مالي اندازه گيري نمي ش��ود، بلکه 
به ص��ورت افزايش رضايت مش��تري مط��رح مي گردند. 
نمونه هاي��ي از اين س��ئواالت عبارتند از)نش��ريه داخلي 

شركت مديريت شبکه برق ايران، 1386(:

- فناوري اطالع��ات و ارتباطات تا چه حد موجب بهبود 
و شفاف س��ازي فعاليت ها و فرآيندهاي كس��ب و كار در 

شهرداري شده است؟
- فناوري اطالع��ات و ارتباطات تا چه حد موجب حذف 
تأثيرات فاصله جغرافيايی در ش��هر)ترافيك، آلودگي هوا 

و...( شده است؟
- فن��اوري اطالعات و ارتباطات تا چه حد موجب تأمين 

رضايت شهروندان و كسبه شده است؟
- فناوري اطالعات و ارتباطات تا چه حد موجب افزايش 

سرعت پاسخگويي به شهروندان و كسبه شده است؟
- فناوري اطالعات و ارتباطات تا چه حد موجب كاهش 

هزينه هاي شهرداري شده است؟
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2-3-فرآیند ارزیابي عملکرد )اثربخشي( فاوا 
شهرداري

اين فرآيند شامل پنج مرحله ذيل مي باشد)برنامه  فناوري 
اطالعات و ارتباطات پروژه ICT MP كالن ش��هرها، 

:)1385
- تدوين برنامه ارزيابي عملکرد فاوا شامل انتخاب مدل، 
تعيين شاخص هاي ارزيابي، اوزان شاخص ها، فرآيند هاي 

اجرايي و منابع و چك ليست هاي الزم؛ 
- گزينش مدل ارزيابي عملکرد فاوا ش��هرداري با توجه 

به اهداف؛ 
- انجام پروژة ارزيابي عملکرد؛

- بازنگري برنام��ه كالن )ICTMP( با توجه به نتايج 
ارزيابي عملکرد؛

.ICTMP پياده سازي -
براي ارزياب��ي عملکرد فناوري اطالع��ات و ارتباطات و 
به عب��ارت ديگر مطالع��ه ميزان موفقيت توس��عه IT در 
يك شهرداري، الزم اس��ت مدل و شاخص هاي الزم را 
از طريق يك برنامه مش��خص و هدفمند انتخاب و مورد 
اندازه گيري قرار دهيم. در صورتي كه اين برنامه منجر به 
بهبود ملموس در شهرداري نشود عماًل كارايي خود را از 
دست خواهد داد. يك برنامه ارزيابي فناوري اطالعات و 
ارتباطات الزم است به گونه اي اجرا شود كه نظرات همه 
ذي نفعان را دربرگي��رد. عدم تمركز بر ارزش هاي مدنظر 
ذي نفعان در بخش كس��ب و كار و همچنين توجه بيش 
از حد به ش��اخص هاي غيرمهم كه با اهداف ش��هرداري 
 IT مرتبط نيستند، موجب شکس��ت برنامه هاي ارزيابي
خواهد شد. از جمله موارد اشکال در اجراي موفق برنامه 
 M P Gupta Shivraj ( : ارزياب��ي فاوا عبارتن��د از

)Kanungo
- فق��دان نظام ارزيابي كه ممکن اس��ت به اين ادعا باز 
گردد كه همه ذي نفعان از شرايط موجود راضي هستند و 

همه امور تحت كنترل است.
-  اندازه گي��ري س��طحي كه موجب بين��ش و اطالعات 

ناقصي براي انجام اقدامات اصالحي شود.
-  ارزياب��ي ش��اخص هاي غيرمرتب��ط و نامناس��ب و يا 

اندازه گي��ري ش��اخص هايي ك��ه از وضعي��ت مطلوب��ي 
برخوردارند كه منجر به گمراهي مديران مي شود.

- ارزياب��ي بيش از حد كه منجر به ايجاد حجم زيادي از 
داده های غيرقابل استفاده شود.

3-3- انتخ�اب م�دل ارزیاب�ي عملک�رد ف�اوا 
شهرداري

يك م��دل ارزيابي عملک��رد فاوا ش��امل مجموعه اي از 
مناظر و شاخص هاي مناسب در عرصه فناوري اطالعات 
و ارتباط��ات و مقادي��ر مطلوب آنه��ا در انتهاي يك بازه 
زماني مش��خص همراه با س��نجش نظام مند و مس��تمر 
آنها با اس��تفاده از ابزارهاي مورد ني��از در جهت بهبود و 
اصالح وضعيت فعلي مي باشد. در جدول)شماره1( بعضي 
از مدل هاي ارزيابي عملکرد فاوا ارائه شده است. سازمان 
فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري اصفهان در حال 
تدوين و بومي سازي مدل ارزيابي عملکرد فاوا شهرداري 
با اس��تفاده از مدل هاي جدول)ش��ماره1( مي باشد)برنامه 
اس��تراتژيك س��ازمان فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات 

شهرداري اصفهان، 1387(.
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COBIT مدل IT BSC مدل BSC مدل

دستاوردهاي IT)محتوي(
)اثربخشي، كارايي، مقبوليت، قابليت 

اطمينان، امنيت و...(

رضايت مشتري )ميزان رضايت شهروندان، كسبه
و...، تعداد شکايات، و...( منظر مالي

فرآيندهاي IT )سازماندهي و 
برنامه ريزي– تأمين و پياده سازي– ارائه و 

پشتيباني– كنترل و بازنگري(

سهم در كسب و كار )برنامه ريزي براي كسب و كار 
الکترونيکي، سوددهي  پرتال و وب سايت ها، بازگشت

 سرمايه و...(
منظر رضایت مشتري

منابع IT )نيروي انساني – تکنولوژي- 
داده و...(

تعالي عملياتي)افزايش سرعت پاسخگويي به 
شهروندان،امنيت اطالعات،رعايت استانداردو...( منظر فرآیندهاي داخلي

آينده گرايي )فرهنگ سازي، آموزش، نگهداري و رضايت 
متخصصان، استقالل از مشاوران، توسعه سيستم ها و...( منظر رشد و یادگيري

 

جدول)شماره2(: شاخص هاي ارزیابي عملکرد فاوا در شهرداري

4-3- نتای�ج حاص�ل از ارزیابی عملک�رد فاوا 
شهرداری 

به هرحال اجراي موفق يك برنامه ارزيابي عملکرد فناوري 
اطالعات نيازمند مشاركت همه ذي نفعان شهرداري، مديريت 
و رهبري صحيح و اطالع رس��اني مناسب مي باشد و نتايج 

چنين برنامه هايي است كه اقدامات اصالحي در حوزه فناوري 
اطالعات شهرداري را رقم خواهد زد.در جدول)شماره2( بعضي 
ازشاخص هاي ارزيابي عملکرد)اثربخشي( فاوا در شهرداري 
ارائه شده است:)برنامه استراتژيك سازمان فناوري اطالعات 

و ارتباطات شهرداري اصفهان، 1387(

شاخص هاي ارزیابي اثر بخشي فاوا در شهرداريمنظر ارزیابي

رضایت مشتریان 
شهرداري

	•ميزان افزايش سرعت پاسخگويي به درخواست هاي شهروندان و كسبه
	•ميزان حذف تأثيرات فاصله جغرافيايی در شهر)ترافيك، آلودگي هوا و...(

	•ميزان ارتقاي امنيت اطالعات شهروندان
	•ميزان حذف واسطه گري و ايجاد شفافيت در امور شهرداري

	•ميزان بهبود در اطالع رسانی دقيق و به موقع به شهروندان، كسبه و ارگان هاي دولتي و خصوصي
...•	

مالي
نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در كاهش هزينه هاي شهرداري	•

درصد سودآوري و بهره وري سرمايه گذاري IT	• در شهرداري
...•	

تعالي عملياتي
)فرآیندهاي داخلي(

نقش IT	• در بهبود و شفاف سازي فرآيندهاي شهرداري در حوزه هاي شهرسازي، عمراني، ترافيك، 
خدمات شهري، فرهنگي، مالي/اداري، برنامه ريزي و...

	•نرخ مشتريان اينترنتي شهرداري به ساير مشتريان
	•تعداد مشتريان جديد از طريق وب سايت يا پرتال

	•درصد امور مکانيزه شده شهرداري به كل امور شهرداري
	•ميانگين زمان در دسترس بودن سيستم ها و خدمات

...•	

آینده گرایي
)رشد و یادگيري(

نفش IT	• در ارتقاي دانش آشکار و پنهان شهرداري
نقش IT	• در مديريت دانش و مستندات در شهرداري

نقش IT	• در كاهش نيروهاي غيرمتخصص در شهرداري
...•	



فصلنامه مدیریت شهری
Modiriat Shahri
شماره22-زمستان1387

 No.22.winter 2008 

108

 مجم��وع نتايج ارزيابی فناوری اطالعات در كش��ورهای 
مختلف دنيا آثار مش��هودی را به جا گذاش��ته كه برخی از 
آنها عبارتند از: شفاف سازی فرآيندهای كاری، اتوماسيون 
اداری، حذف واسطه گری، اطالع رسانی دقيق و به موقع، 
جلوگيری از موازی كاری، حذف تأثيرات فاصله جغرافيايی، 
يکپارچه سازی، مديريت دانش آشکار و پنهان شهرداري، 
مقياس پذي��ری، كاه��ش نيروی انس��انی غير متخصص، 
قابلي��ت اطمين��ان، امني��ت اطالعات، س��هولت كاربرد، 
انعطاف پذيري، دس��ترس پذيري، س��ودآوری و بس��ياری 
جنبه های ديگر)نشريه داخلي شركت مديريت شبکه برق 

ايران، سال اول، 1386(.
نتيجه گيري

همان گونه كه در شکل)ش��ماره4( مشخص شده است، 
اج��راي طرح ارزياب��ي فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات 

شهرداري ش��امل پروژه هاي ارزيابي آمادگي الکترونيکي 
ش��هرداري و پروژة ارزيابي عملکرد)اثربخش��ي( فناوري 
اطالعات و ارتباطات شهرداري، ورودي پروژة به روزرساني 
 )ICTMP(ط��رح جامع فناوري اطالع��ات و ارتباطات

شهرداري مي شود. 
در پاي��ان ذك��ر اين نکته ضروری اس��ت كه دو ش��رط 
اساس��ی برای موفقيت در طرح ارزيابی فناوری اطالعات 
و ارتباطات، انتخاب ش��اخص های بومی مناس��ب و قابل 
اندازه گيری در شهرداري و به دنبال آن ايجاد مکانيزم های 
كنترلی جهت جمع آوری مقادير اين ش��اخص ها و به روز 
نگهداش��تن آنها مي باشد و بديهی است كه وجود نقصان 
در هر يك از ش��روط ف��وق، باعث شکس��ت كل كار و 
صرف هزينه های بيهوده ريالی، زمانی و نيروی انس��انی 

خواهد شد. 

شکل)شماره4(: مدل به روزرساني ICTMP شهرداري ها)برنامه استراتژیک سازمان فناوري اطالعات و 
ارتباطات شهرداري اصفهان، 1387(
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