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Electronic Municipality Role in Development 
Using Remote Estimation Data and Geographic 

System - Case Study: Marand
Abstract:
City as a living organization and an active system in so-

ciety development process as a place of scientific changes 
in its growth has encountered many changes.

These days electronic city view lying on virtual places 
creation using information technology and geographical 
information system (GIS) is considered by urban manag-
ers. Here electronic city and development management 
role in improving the future growth of cities using remote 
estimation data is very important.

Considering the fact that in recent decades citizenship 
process has affected Iran's urban organic growth, Marand 
is used to find out the urban region changes.

In this research to evaluate city development, statistical 
methods is used and for usage changes satellite TM, ETM 
and IRS picture in 1368, 1379 and 1385 are used and after 
reconstruction to discover the changes section methods are 
used. To predict the changes until 1395 Markof chain mod-
el and automatic cells are used and to describe the problem, 
electronic city’s role is evaluated and finally virtual urban 
places creation in improving the growth and urban devel-
opment control is determined.

Keywords: Electronic city, Virtual area, urban develop-
ment, Satellite pictures, GIS, Marand City.

نقش شهرداري الکترونيکي در گستردگي شهري با استفاده از 
داده هاي سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي )مورد: مرند(
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چکيده
 شهر به عنوان ارگانيزم زنده و سيستمي پويا در فرآيند توسعه جوامع بشري به عنوان 

خواستگاه تحوالت علمي در فرآيند رشد خود تغييرات عمده اي متحمل شده است.
ام��روزه ديدگاه ش��هر الکترونيک ب��ا تکيه بر خلق فضاهاي مج��ازي با بهره مندي 
از پيش��رفت هاي فناوري اطالعات و س��امانه اطالعات جغرافياي��ي)GIS( مورد توجه 
مديران و نظريه پردازان شهري مي باشد. در اين بين، نقش شهر الکترونيک و مديريت 
گس��تردگي در بهينه كردن رشد آتي شهر با تلفيق داده هاي سنجش از دور، از اهميت 

زيادي برخوردار است.
 با توجه به اينکه در چند دهه اخير، فرآيند شهرنش��يني رشد ارگانيک شهري ايران 
را تحت تأثير قرار داده اس��ت؛ از اين رو براي پي بردن به تغييرات حادث ش��ده منطقه 

شهري، شهر مرند مورد بررسي قرار مي گيرد.
 در اي��ن مقاله براي ارزيابي گس��تردگي ش��هري از روش هاي آم��اري و همچنين 
براي تبديالت كاربري از تصاوير ماهواره اي چندزمانهTM، ETM و IRS سال هاي 
1368، 1379، 1385 اس��تفاده ش��د و پس از عمليات تصحيح و بازسازي براي كشف 
تغييرات، از روش هاي فازي اس��تفاده گرديد. همچنين براي پيش بيني روند تغييرات تا 
س��ال 1395 از روش تركيبي مدل زنجيره ماركوف و س��لول هاي خودكار استفاده شده 
اس��ت و براي تبيين مسأله نقش ش��هر الکترونيک در مديريت گستردگي شهري مورد 
ارزياب��ي ق��رار گرفت. در انتها نيز نقش ايجاد فضاي ش��هري مجازي در بهينه ش��دن 

توسعه و كنترل گستردگي شهري مرند تبيين مي شود.
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مقدمه
شهر در اساس پديده اي اجتماعي- اقتصادي است كه 
همواره تحت تأثير نيروها و عوامل گوناگون شکل گرفته 

و توسعه مي يابد.
انس��ان ها ب��راي كار، زندگي و ارتباط��ات، در پهنه اي 
مح��دود و كمابي��ش متراكم، گرد ه��م مي آيند و كم كم 
شهر را پديد مي آورند. بنابراين شهرها همچون موجودات 
زن��ده، همواره از لحاظ كالبد بزرگ تر و از لحاظ س��اخت، 

پيچيده تر مي شوند)هوشيار، 1383(.
ام��ا در ايران با در نظر گرفتن نرخ رش��د شهرنش��يني 
فعلي، نياز به فضاي بيشتري جهت توسعه الزم مي باشد. 
اگرچه رش��د درون زاي ش��هر)عمودي(، بخشي از نيازها 
را ممکن مي سازد، اما گس��ترش غالب در حومه شهرها، 
روند توس��عه فيزيکي را تس��ريع خواهد كرد تا جايي كه 
توس��عه نامناس��ب كاربري ها باعث تحليل و از بين رفتن 
نظام ارگانيک توس��عه شهري مي شود و محيط طبيعي و 
مصنوعي را دچار بحران مي س��ازد. براي كنترل و هدايت 

چنين توسعه اي مشخص نمودن جهات توسعه، مکان يابي 
مناسب و اعمال سياست هاي حفاظت طبيعي در راستاي 
توسعه اجتماعي � اقتصادي، نياز به برنامه ريزي توسعه اي 
زمين ش��هري را ض��روري مي س��ازد)امين زاده، 1379(. 
ام��ا در اي��ن زمينه مدل ش��هر الکترونيک و اس��تفاده از 
توانمندي هاي فناوري اطالعات و اينترنت، كاربرد زيادي 
دارد و يقين��ًا ايج��اد كاركردها در فض��اي مجازي باعث 

كنترل توسعه فيزيکي شهري مي شود. 

محدوده مورد مطالعه
شهر مرند از نظر مختصات جغرافيايي در بين محدوده 
38 درج��ه و 18 دقيق��ه تا 38 درج��ه و 52 دقيقه عرض 
ش��مالي و بي��ن 46 درجه و 20 دقيقه ت��ا 45 درجه و 12 
دقيق��ه طول ش��رقي از نصف النهار گرينوي��چ قرار گرفته 
اس��ت. اين ش��هر با 1540 متر ارتفاع متوس��ط از سطح 

درياهاي آزاد قرار دارد. 

نقشه )شماره1(: موقعیت و محدوده استان و شهر مرند
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 روش تحقيق، مواد و روش ها
 روش و اب�زار گ�ردآوري اطالع�ات و پ�ردازش 

داده ها
نوع تحقيق توس��عه اي- كارب��ردي و روش اصلي آن 
توصيفي- تحليلي مي باش��د. در تحقيق حاضر بر اساس 
ماهي��ت تحقي��ق به دو ش��يوه زير گ��ردآوري اطالعات 

صورت گرفته است:
1- روش اسنادي و كتابخانه اي در جهت تبيين تئوريک 

موضوع و گردآوري اطالعات از مراكز رسمي؛
2 - مطالع��ات ميدان��ي كه ش��امل بازدي��د از منطقه 
جهت شناسي ويژگي هاي مرند، تطبيق نقشه هاي موجود 

با منطقه مورد مطالعه.
به منظور بررسي و ارزيابي تغييرات صورت گرفته، چهار 
دوره تصوير ماهواره اي مربوط به داده هاي 1356/8/28 و 
 1368/6/30،TM  1379 لندست ،ETM 1385/8/15
لندس��ت و MMS اس��پارت در اين تحقيق بعد از ورود 
اطالعات و رقومي سازي نقشه ها، تجزيه و تحليل داده هاي 
آم��اري، پردازش تصاوير ماه��واره اي، آناليز اطالعات در 
پايگاه داده ها و سيس��تم اطالع��ات جغرافيايي، اليه هاي 

اطالعاتي در محيط نرم افزاري استخراج گرديد. 
مراحل كار شامل تصحيح هندسي تصاوير ماهواره اي، 
تحلي��ل مؤلفه هاي اصلي و س��اخت تصوير مركب رنگي 
بود كه در نهايت با اس��تفاده از روش طبقه بندي، نظارت  
ش��د و چهار كالس عمده اراضي س��اخته  شد. همچنين 
باغ��ات، اراضي باير و اراضي كش��اورزي از روي تصاوير 
ماهواره اي اس��تخراج ش��د و با اس��تفاده از روش فازي1 
، تصاوي��ر طبقه بندي ش��د و مورد مقايس��ه قرار گرفت و 
تغييرات نقشه به دست آمد. همچنين براي پيش بيني روند 
توس��عه آتي از مدل هاي زنجيره ماركوف و س��لول هاي 

خودكار در محيط نرم افزار استفاده شده است.

 مفهوم گستردگي2 و گستردگي شهري
ماهيت سيال )متغير( گستردگي و رشد بي قوارة شهري 
و بروز انواع آن در هر جامعه ارائه تعريف واحدي را براي 

اين پديده دش��وار س��اخته و تعاريف متفاوتي از آن ارائه 
گرديده اس��ت. به طور كلي گس��ترش بي تناس��ب نواحي 
شهري در زمين هاي توسعه يافته و اين كه شکل مطلوب 

توسعه است يا نه، بحث برانگيز است. 
گستردگي شهري به گسترش شهرنشيني بر مي گردد 
ك��ه عمدتًا به عن��وان يک پديده جهاني، محصول رش��د 
جمعيت و مهاجرت در مقياس وس��يع اس��ت. اين پديده، 
الگوه��اي تغيير در كاربري اراضي را جهت مي بخش��د و 
معمواًل به صورت ش��عاعي مستقيم در طول مركز شهر و 
يا به صورت خطي به موازات شاهراه ها صورت مي گيرد و 
در خارج ش��هر، در لبه ناحيه شهر يا به موازات شاهراه ها 
ايجاد مي ش��ود. گستردگي، حتي كوچک ترين روستاها را 
تحت تأثير قرار داده و به عنوان يکي از تهديد هاي بالقوه 

در توسعه پايدار شناخته مي شود)باقري، 1385(.
گس��تردگي، توس��عه كم تراكم در وراي محدوده هاي 
خدماتي و اشتغال شهري است كه مردم در محلي جداي 
از محل هاي كار، خريد، آموزش و تفريح زندگي مي كنند 
و نيازمن��د اتومبي��ل براي رفت وآمد بين مناطق هس��تند 
و الگويي از توس��عه ش��هري است كه ش��هر در سطحي 
وس��يع تر از آنچه بايد باش��د گسترده اس��ت؛ زيرا قطعات 
توس��عه نيافته در بين قطعات ساخته شده پراكنده مي شوند 
)Richardson٫2001(. گستردگي، شکل خاصي از 
توسعه زمين است كه با تراكم كم، پراكنده و تحت فشار 
قرار دادن خصايص اجتماعي و زيس��ت محيطي مشخص 

.)Ewing٫1997( مي شود

خصایص و ویژگي هاي گستردگي شهري
با وجود تعاريف زيادي كه از اين پديده در منابع مختلف 
ارائه ش��ده است، ويژگي هاي زير در اكثر آنها مورد تأكيد 

قرار گرفته است:
1- جدايي عملکرد در كاربري اراضي؛
2- تأكيد بر اتومبيل در حمل و نقل؛

3- فشار بر محدوده هاي متروپلي جهت رشد؛
Fuzzy -41- تراكم پايين اشتغال و سکونت؛

2- Sprawl
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5- همگني جمعيت از نظر نژاد، رنگ، طبقه و وضعيت 
مسکن؛

6- ناتواني دولت هاي محلي براي اعمال سياست هاي 
مقابله با اثرات منفي الگوي مذكور.

اي��ن پديده، وضعيت تراكمي ش��هرهاي عمده امريکا، 
اس��تراليا و كانادا را به ش��دت متأثر ساخته است به طوري 
كه ميانگين تراكم جمعيتي ش��هرهاي آنها زير 28 نفر در 

.(Batty, M and others, P.12) هکتار است
هلمکب (HOL Comb,1999)، اشکال گوناگون 

گستردگي را به سه شکل بيان مي كند كه عبارتند: 
1- توسعة پرش قورباغه اي1؛

2- توسعه خطي يا نواري2؛
3- توسعه كم تراكم3. 

 توس��عه پ��رش قورباغه اي زماني ش��کل مي گيرد كه 
توسعه دهندگان، مس��اكني را با مقداري فاصله از نواحي 
موج��ود، با دور زدن قطعات خالي كه به ش��هر نزديک تر 
هس��تند ايج��اد مي كنند. تح��ت چنين ش��رايطي مردم 

رفت وآمد طوالني را تحمل مي كنند)همان(.

توسعه خطي يا نواري زماني شکل مي گيرد كه توسعه 
تجاري گس��ترده اي در يک الگ��وي خطي به موازات دو 
طرف بزرگراه اصلي ايجاد مي ش��ود. توسعه نواري براي 
مش��اغلي كه وابس��ته به ترافيک باالي اتومبيل هستند 
سودمند مي باش��د. در اين نوع گس��تردگي، ماشين هاي 
كمت��ري بايد براي دسترس��ي به فروش��گاه ها و ادارات 

مسافرت طوالني داشته باشند.
توس��عه كم تراكم و يک بعدي بر روي قطعات نس��بتًا 
بزرگ شکل مي گيرند كه در آنها فقط خانه هاي همجوار 
وج��ود دارد. منتقدان توس��عه كم تراكم اظه��ار مي كنند 
كه اين ش��کل گس��تردگي فضاهاي بيش��تر و فواصل با 
رفت و آم��د طوالني را در بر مي گيرد؛ ام��ا مردم خواهان 
اين شکل از گس��تردگي هستند؛ زيرا توسعه كم ترافيک، 
يک زندگي با اس��تاندارد باالتر و محصور در فضاي سبز 
را ارائه مي دهد و آن را در مقابل نواحي شهري متراكمي 
مي بينند كه درصد باالتري را از زمين اش��غال مي كنند و 
مق��دار ناچيزي از محيط زيس��ت طبيعي را براي جذب و 

كنترل آلودگي ها باقي مي گذارند.

1-Leapfrog
2-  Stripor Ribbon
3-Lowdensity.Single. dimansional

4-  برداشت از باقري، 85

ایران آمریکا
سياست هاي غلط دولت مي باشد. گستردگي شيوه زندگي است.

بدون برنامه ريزي برنامه ريزي شده است.

مبتني بر فقر است. مبتني بر رفاه است.

به صورت مسکن و كارخانه )تلفيقي( است. فقط به صورت مسکن است.

براي تصاحب زمين تصاحب زمين مفهوم ندارد.

به صورت كريدوري شروع به حركت مي كند. به صورت حومه نشيني بروز مي كند.

جدول )شماره1(: مقایسه گستردگي شهري در آمریکا و ایران4 
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  تبيين گستردگي شهري مرند با استفاده از 
تصاویر ماهواره چندزمانه

ب��ا توجه ب��ه اينکه، در س��ال هاي اخي��ر در حوضه 
اس��تحفاظي ش��هر مرند در اثر توس��عه، تغيير و تحول 
قاب��ل توجه��ي در كاربري اراضي اتفاق افتاده اس��ت، 
از اي��ن رو براي پي ب��ردن به نوع و مي��زان تغييرات 
حادث ش��ده در منطقه ف��وق، تصاوير س��نجن�ده هاي 
س��ال هاي 1368، 1379 و 1385 مورد اس��تفاده قرار 
گرفتن��د. پ��س از عمليات تصحيح و بارزس��ازي براي 

كش��ف و ارزيابي تغييرات از روش ه��اي فازي مبتني 
بر ش��دت انطباق Fuzzy Artmap  و مقايسه بعد 
از طبقه بن��دي Crosstab اس��تفاده ش��د. همچنين 
براي پيش بيني روند تغييرات تا س��ال 1395 از روش 
تركيب��ي زنجيره ه��اي ماركوف و س��لول هاي خودكار 
اس��تفاده گرديده اس��ت. كل نقشه هاي )ش��ماره2، 3 و 
4( و جدول )شماره2( ميزان تغييرات پيکسل طبقه بندي 
اراض��ي منطق��ه را در طي س��ال هاي 1368 و 1379 و 

1385 نشان مي دهد.

نقشه)شماره2(: طبقه بندي اراضي 
منطقه در طي سال1368

نقشه)شماره4(: طبقه بندي اراضي 
منطقه در طي سال 1385

نقشه)شماره3(: طبقه بندي 
اراضي منطقه در طي سال1379



فصلنامه مدیریت شهری
Modiriat Shahri
ش��ماره 23 - بهار 1388

 No.23.Spring 2009 

12

در تحقي��ق حاضر ب��راي پيش بيني رون��د تغييرات 
نقش��ه هاي كاربري س��ال هاي  ابتدا  اراضي  كاربري 
1379 ب��ا 1385 با اس��تفاده از زنجيره هاي ماركوف 
م��ورد تحليل قرار گرفت و س��پس به پيش بيني روند 
تغيي��رات تا س��ال 1395 با اس��تفاده از تلفيق روش 
ماركوف و س��لول هاي خودكار پرداخته ش��د. نقش��ه 
)ش��ماره5( و جدول )ش��ماره3( پيش بين��ي كاربري 

و پوش��ش اراض��ي منطقه م��ورد مطالعه را تا س��ال 
1395 نش��ان مي ده��د. از نکات قاب��ل توجه در اين 
ج��دول بيش��ترين احتمال تغيي��ر در كاربري اراضي 
س��اخته ش��ده اس��ت كه طبق پيش بيني ه��اي انجام 
ش��ده ممکن اس��ت مق��دار اين اراض��ي از 1382.8 
هکت��ار در س��ال 1385 ب��ه 1786 هکتار در س��ال 

1395 برس��د.

کاربري شهرباغاتکشاورزيبایرمجموع سال 1368

كاربري شهر451311004502

باغات1601100665331971648

كشاورزي461494113778921005817

باير13270139161356845057

مجموع 1089581916506155984170261385

جدول)شماره2(: میزان تغیرات پیکسل براي کاربري هاي مختلف بین سال هاي 1385-1368

محاسبه ميزان تغييرات کاربري اراضي شهر بين سال هاي 1368 – 1385:

مجموع سال 
کاربري شهرباغاتکشاورزيبایر1385

كاربري شهر1702600017026

باغات5984011414328515

كشاورزي506159468931223591

باير191682620924857

مجموع 108958836482454474219891395

جدول)شماره3(: پیش بیني روند تغییرات کاربري تا سال 1395 با تلفیق روش مارکوف و سلول هاي 
خودکار)تعداد پیکسل( 

ج��دول  و   )4 و   3  ،2 ره )ش��ما نقش��ه هاي  كل 
طبقه بندي  پيکس��ل  تغيي��رات  ن  مي��زا  )2 ره )ش��ما

و   1368 س��ال هاي  ط��ي  در  ا  ر منطق��ه  راض��ي  ا
1385 نش��ان مي دهد. 1379 و 
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نقشه)شماره9(: کاربري و اراضي پیش بیني شده براي سال 1395 با تلفیق زنجیره هاي 
مارکوف و سلول هاي خودکار

اراضي ساخته شدهباغاتکشاورزيبایرمجموع 1385

اراضي ساخته شده1382/80001382/8

باغات486092/6351/541/9

كشاورزي41110/83808/89/9291/6

باير155/667/916/91/969/6

مجموع 36/668/83918363/417861395

جدول )شماره4(: تغییرات کاربري هاي مختلف در محدوده مورد مطالعه تا سال 1385- 1395 )به هکتار(
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مدل شهر الکترونيک، راهکاري براي کاهش 
معضالت گستردگي شهر

 ام��روزه ش��هر الکترونيکي با تکيه ب��ر توانمندي هاي 
سازمانه هاي اطالعاتي، راهکاري بهينه براي مشکالت و 
معضالت شهري مي باشد و با گسترش فناوري اطالعات 
و ارتباط��ات و به تبع آن جهاني ش��دن، كم رنگ ش��دن 
مرزهاي س��نتي و از بين رفتن مساحت ها، خلق فضاهاي 
مجازي در قالب الگوي ش��هر الکترونيک اهميت زيادي 
پي��دا مي كند؛ به طوري كه كش��ورهاي مختلف در ايجاد 
ش��هر الکتروني��ک و دول��ت الکتروني��ک با اس��تفاده از 
توانمندي ه��اي سيس��تم اطالعات جغرافياي��ي اقدامات 
زيادي كرده اند در سال هاي اخير در ايران شهرهايي مثل 

كيش، مشهد، و شهرهاي ديگر مطرح شده است.
 ش��هر الکتروني��ک، ش��هري اس��ت كه اج��راي اكثر 
فعاليت ه��اي آن از طري��ق امکانات مبتني ب��ر اينترنت 
و سيس��تم هاي الکتروني��ک امکان پذير باش��د. در چنين 
شهري ضرورتي ندارد مردم براي انجام كارهاي روزمره 
خود مانن��د پرداخت قب��وض آب، برق، تلف��ن، پرداخت 
جرائم، خري��د امالك يا كاال وقت زيادي را صرف كنند، 
بلکه تمام اين كارها را مي توانند از طريق رايانه شخصي 
خود، هنگامي كه به ش��بکه جهاني اينترنت متصل است 
انجام دهند. همين طور مشاركت در فعاليت هاي شهري 
از جمله ارتباط با مسئوالن ادارات، بنگاه هاي اقتصادي و 
اجتماعي، ش��هردار و ساير مسئوالن شهري تا حد زيادي 
تس��هيل مي گردد و خدم��ات به ش��هروندان به گونه اي 
ساده تر و مطلوب تر ارائه مي شود، تا آنجا كه ساكنان شهر 
مي توانند در اس��رع وقت در جريان اتفاقات و رويدادهاي 
شهر قرار بگيرند و براي رفع آنها اظهار نظر كنند. در اين 
ش��هر ارتباطات و تعامالت في مابين س��ازمان ها افزايش 
مي يابد و دسترس��ي به خدمات م��ورد نياز را براي مردم، 

تجار و ديگر افراد مرتبط با شهر فراهم مي سازد.

مزایاي شهر الکترونيک در کنترل گستردگي 
شهري مرند

 بهبود كيفيت زندگي مردم: در شهر الکترونيک توزيع 

خدمات ش��هري بين ش��هروندان به صورت مس��اوي و 
عادالنه صورت مي گيرد. تمامي شهروندان به آموزش هاي 
عمومي دسترس��ي خواهند داشت. فرصت هاي تجاري و 
سرمايه گذاري جديد در شهر باعث بهبود اوضاع اقتصادي 
شهر مي گردد و در نهايت اين عوامل باعث بهبود كيفيت 

زندگي شهروندان مي شود. 
 ارائ��ه خدمات يک مرحله اي به ش��هروندان: با ايجاد 
ساختار مناسب ارتباطات شهري توسط فناوري اطالعات 
و همچنين الکترونيکي كردن آنها ديگر نيازي به مراجعه 
پي درپ��ي مردم به ادارات و س��ازمان هاي مختلف، جهت 
انجام كارها وجود نخواهد داش��ت، بلکه تمام فرآيند الزم 
براي انجام يک كار در شهر، به يک فعاليت تقليل خواهد 
يافت كه در اين صورت توس��عه كالبد ش��هر و امکانات 
اضافي و در نهايت كنترل توسعه فيزيکي شهر را به دنبال 

خواهد داشت.
 تقويت رقابت تجاري شهر و ايجاد فرصت هاي تجاري 
بيش��تر توس��ط تجارت الکتروني��ک: الکترونيکي كردن 
پرداخت ها و دريافت ها، همچنين آگاهي س��ريع تجار از 
فرصت هاي تجاري موجود در ش��هر، محيط رقابتي قابل 
توجه��ي را در عرصه تج��ارت به وج��ود آورده و تقويت 
خواهد كرد. در اين صورت تجار و مردم ش��هر مي توانند 
نسبت به فرصت هاي تجاري موجود در شهر آگاهي پيدا 
كنند و در صورت تمايل براي اس��تفاده از آنها به صورت 
الکترونيک��ي اقدام كنند كه در اين محيط مجازي امکان 
ايجاد مال و فروشگاه هاي مجازي، افزايش مراكز تجاري 

واقعي كاهش مي يابد.
 کاهش ترافيک ش�هري: اس��تفاده از اينترنت در 
انجام فعاليت هاي شهري ش��هروندان باعث مي شود كه 
آنها قادر باشند از منزل، فعاليت هاي خود را مديريت كنند 
و به مراجعه فيزيکي به س��ازمان نياز نداش��ته باشند. اين 
امر باعث كاهش ترافيک ش��هري مي گ��ردد. از آنجا كه 
در شيوه سنتي ش��هرها، بخش عظيمي از بودجه شهرها 
صرف ترافيک ش��هري مي ش��ود. با توجه به حذف رقم 
اختصاص يافته به ترافيک در يک ش��هر الکترونيک، اين 
بودجه مي تواند صرف امور ديگري مانند توسعه پارك ها، 
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بيمارستان ها، تفريحگاه ها و ساير بخش ها گردد)جاللي، 
 .)1384

 کاهش آلودگي هوا با کاهش ترافيک شهري: 
در حال حاضر عمده ترين مشکلي كه سالمت شهروندان 
ش��هرها و اماكن مس��کوني و تجاري را تهديد مي نمايد، 
آلودگي بيش از حد هوا به دليل استفاده بي رويه از اتومبيل 
و وس��ايل حمل و نقل مي باشد. كاهش ترافيک به وجود 
آم��ده در نتيج��ه افزايش اس��تفاده از اينترن��ت در انجام 
فعاليت هاي ش��هري باعث افزايش استفاده از اينترنت در 
انجام فعاليت هاي شهري و در نتيجه كاهش آلودگي هوا 
خواهد شد. زيرا همان طور كه گفته شد در شهر الکترونيک 
الزم نيس��ت براي انجام حجم وسيعي از كارهاي روزمره 
در خيابان تردد نمود بلکه امکان دسترس��ي به بس��ياري 
از خدمات و اطالعات ش��هري براي شهروندان از منزل 
وج��ود دارد )جاللي، 1384(. يقين��ًا مصرف زياد انرژي و 
ترافيک از عمده مشکالت ش��هرهاي بزرگ و مياني در 
ايران است كه ايجاد شهر مجازي، كاهش مراجعات و به 

تبع آن كاهش ترافيک شهري را باعث مي شود.
ش��هر الکترونيک مرند با توان ايجاد ش��رايط بهينه در 
جه��ت خلق فض��اي مجاي و به منظ��ور كاهش مصرف 
انرژي، ترافيک و همچنين ايجاد فضاي رقابتي مي تواند 
راهي ميانبر براي كاهش مش��کالت و معضالت توسعه 

بي رويه شهري كشور باشد.

خالصه و نتيجه گيري: 
شهر مرند به عنوان ش��هر ميانه اندام در سلسله مراتب 
شهري با جذب جمعيت مازاد پيرامون، در طول سال هاي 
1365 تا 1385 همواره بر رشد فيزيکي خود افزوده است. 
در فرآيند توسعه شهري آنچه اتفاق افتاده، تبديل توسعة 
شکل ارگانيک به الگوي توسعه بي قواره و لجام گسيخته 
اس��ت؛ به طوري كه نتيجه بررس��ي مدل هاي مختلف و 
بررس��ي تصاوير ماهواره اي، سهم بااليي از رشد به علت 
گس��تردگي و بي قواره گ��ي ش��هري را تأيي��د مي كن��د. 
همچنين بررس��ي تصاوير ماهواره اي چندزمانه )1365تا 

1385( نشان دهنده تبديل كاربري هاي باغات، كشاورزي 
مخصوصًا باير به فضاي ساخته شده شهري مي باشد.

نتاي��ج حاص��ل از روش ه��اي پيش بيني توس��عه آتي 
مرند براي س��ال هاي 1395 مث��ل مدل زنجيره ماركوف 
و س��لول هاي خودكار نش��ان دهند گس��ترش فضايي در 
س��ال هاي آتي به صورت اس��پرال و تبديل كاربري هاي 
ديگر به زمين هاي س��اخته ش��ده اس��ت تا حدي كه در 
10 س��ال آينده مساحت ساخته شده مرند با افزايش 403 
هکت��ار ب��ه 1786 هکتار خواهد رس��يد و ب��راي كاهش 
مشکالت گس��تردگي شهري، ايده ش��هر الکترونيک با 
تأكيد توانمندي هاي سيستم اطالعات جغرافيايي با خلق 

فضاهاي مجازي مي تواند راهگشا باشد.
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Site selection and spatial analysis of city parks distribution 
using geographic information system

(A case study in Zahedan city; district II)
Abstract:
Spatial distribution of city parks and green space as well as other 

service centers (utilities) are an important factor for the people who 
live there. In addition to the psychological and aesthetic aspects 
of   parks and green spaces as recreational centers in urban areas 
they also have vital significance for land use adjustment as urban 
sinks which has a significant role on sustainable development of 
the city.

Zahedan, as a main city in the center of a growing region, located 
in southeast part of the country. The city has been expanded due to 
considerable rate of population since 1980. During past few years 
development of universities in the city caused a drastic increase of 
student population as well.  From geographic point of view the city 
is placed in a critical situation because of its unique location in a 
major commercial crossroad as well as drug smuggling pass way 
and politically unstable neighboring countries. Successive draught 
within past years was another major factor influencing landscape 
of the city. Due to the mentioned factors, land use planning proj-
ects were not successfully implemented in the city.

The rate of green space per capita in District II of the city does 
not match with the population rate in the district because of the 
mentioned influencing factors. The Present research studies the 
number of parks in compare with the urban structure and site se-
lection of parks considering city’s master plan.

The results of the study revealed that number of parks in the 
district and city is adequate, but the number of neighboring local 
parks in the district is not enough. Also existing parks were not 
well distributed throughout the city. Furthermore some of those 
sites which are suggested for park establishment according to city’s 
master plan are already occupied by other land uses. Consequently 
site selection for local neighboring parks was implemented based 
on those weighted layers. 

Key words:
Green space, park, urban planning, geographic information sys-

tem, urban structure, detail plan 

چکيده
امروزه نحوه توزيع خدمات ش��هري، يکي از ضروريات مهم زندگي ش��هري به شمار مي آيد. 
پارك ها و فضاهاي س��بز، به عنوان يکي از مهم ترين مراك��ز خدمات رفاهي و تفريحي بوده كه 

عالوه بر جنبه بهداشتي و رواني، در توسعه پايدار شهري از اهميت بااليي برخوردارند.
ش��هر زاهدان به عنوان يک مادر ش��هر و قطب رش��د منطقه اي در جنوب ش��رق ايران، 
تح��ت تأثير عوامل متعدد از قبيل رش��د بي رويه جمعيت بع��د از دهه 1360، قرار گرفتن در 
چه��ارراه تجارتي و قاچاق كاال و مواد مخدر، وقوع خشکس��الي هاي متوالي، ناامني در دول 
همس��ايه، باال رفتن سرانه دانش��جويي و غيره نتوانسته اس��ت به اهداف از پيش تعيين شده 

در طرح هاي ش��هري دس��ت يابد. 
منطقه2 ش��هر زاهدان نيز بالطبع، تحت تأثير عوامل مذكور قرار گرفته و موجب ناهمخواني 
س��رانه فضاي س��بز با جمعيت ساكن در آن گرديده اس��ت. به همين منظور و براي پي بردن به 
نح��وه توزيع فضايي پارك ها، اين منطقه به عن��وان محدوده مورد مطالعه انتخاب گرديد. در اين 
تحقيق از سيستم اطالعات جغرافيايي در جهت تجزيه و تحليل اين ناهمخواني به بررسي ميزان 
تبعيت پارك هاي منطقه2 از نظام كالبدي ش��هر و نح��وه مکان گزيني پارك ها با توجه به طرح 

تفصيلي شهر پرداخته شده است.
نتايج به دس��ت آمده از اين تحقيق نش��ان مي دهد كه تعداد پارك هاي ناحيه اي و شهري 
در منطق��ه، كافي مي باش��د ولي پارك هاي واحد همس��ايگي و محله اي كافي نمي باش��ند و 
ني��ز پارك هاي موجود از لحاظ رعايت نظام سلس��له مراتب كالبد ش��هري متوازن و متعادل 
نيس��تند)يعني به نس��بت مقياس هاي نظام كالبدي، اندازه و ش��عاع پوش��ش پارك ها درست 
نبوده اس��ت و تعدادي از پارك ها درست مکانيابي نش��ده اند(. به عالوه تعدادي از مکان هاي 
پيش��نهادي براي ايجاد پارك در طرح تفصيلي، كه اينک توس��ط س��اير كاربري ها اش��غال 
ش��ده اند در عدم كفايت و ت��وازن پارك ها نقش مهمي بازي مي كنند. اين نتايج با اس��تفاده 
از فن��ون و توابع تحليلي GIS كه در متن مقاله بدانها پرداخته  ش��ده به دس��ت آمده اس��ت 
و در نهاي��ت اليه ه��اي مورد نظ��ر از داده هاي فضايي و خصيصه اي ب��راي پارك هاي واحد 
همس��ايگي و محله اي وزن گذاري شده اند و مکان گزيني جهت احداث اين دست از پارك ها 

انجام گرفته اس��ت.
کلمات کليدي:

فضاي سبز، پارك، برنامه ريزي شهري، سيستم اطالعات جغرافيايي، نظام كالبدي شهر

17-28

تحليل توزيع فضايي و مکان گزيني پارک هاي شهري با استفاده از
 سيستم اطالعات جغرافيايي GIS )مطالعه موردي منطقه2 شهر زاهدان(
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مقدمه 
ظاهراً با انقالب صنعتي، بشر توانست نيازهاي مادي خود 
را در اعال درجه موفقيت برآورده س��ازد اما در اين امر كاماًل 
تک بعدي عمل نم��ود و از توجه به نيازهاي روحي و رواني 
خود غافل ماند. اين امر نتايج ناگواري به دنبال داشت كه از 
آن جمله مي توان به تخريب محيط زيست، پديده مهاجرت، 
جهش در شهرنشيني و در نهايت آشفتگي فضايي- كالبدي 
ش��هرها كه نمود عين��ي آن توزيع و مکان يابي نامناس��ب 

كاربري هاي شهري است اشاره كرد.
كش��ورهاي پيش��رفته جه��ان تقريب��ًا توانس��تند ب��ا 
برنامه ريزي هاي دقيق و مدون بر بس��ياري از مشکالت 
فائق آيند اما اين مشکاالت هنوز هم دامنگير بسياري از 
شهرهاي كشورهاي عقب مانده و در حال توسعه از جمله 

ايران مي باشد. 
ن��وع كاربري و توزيع فضايي آنه��ا به عنوان اطالعات 
باارزش��ي از يک ش��هر محس��وب مي ش��وند كه همواره 
صاحبنظران و مديران ش��هري ب��ه آن نياز دارند. يکي از 
اين كاربري ها كه در واقع تأمين كننده بخشي از نيازهاي 
روح��ي و روان��ي انس��ان شهرنش��ين به ش��مار مي آيد و 
به عنوان يک عنصر زنده و پويا نقش بازدهي اكولوژيکي، 
اجتماعي و زيباسازي شهر را به عهده دارد كاربري فضاي 
سبز و پارك ها مي باشند)17 و18(. آگاهي از نوع و ميزان 
آن، همواره به عنوان تالش��ي براي برآورد ميزان استفاده 
ش��هروندان در يک شهر محس��وب مي شود كه از سوي 
نهادها و ادارات ذي ربط صورت مي گيرد. در اين راس��تا، 
سيس��تم اطالعات جغرافيايي، به عنوان يک ابزار كارآمد 
محس��وب مي ش��ود. توس��عه فنون تحليلي و پايگاه هاي 
داده اي در سال هاي اخير موجب شده كه از اين تکنولوژي 
نوين به عنوان يک راهبرد سريع و كم هزينه در مقايسه با 

روش هاي سنتي استفاده شود.
در زمينه اس��تفاده از سيس��تم اطالعات جغرافيايي در 
مکان ياب��ي مراك��ز خدمات ش��هري، تحقيق��ات زيادي 
در كش��ورهاي مختلف جه��ان صورت گرفته اس��ت. از 
آن جمله مي ت��وان به تحقيق اميل��ي تالن1تحت عنوان 
»تجسم زيبايي؛ نقش��ه هاي حقوقي براي برنامه ريزان« 

اش��اره كرد كه در آن به مکان يابي پارك ها با استفاده از 
GIS پرداخته است)19(. 

در كشور ايران نيز اولين مطالعات مربوط به مکان يابي 
پارك ه��ا ب��ا اس��تفاده از GIS در س��ال 1378 توس��ط 
مهندس مهران قدوس��ي صورت گرفت و بعد در س��ال 
1380 خانم ش��هناز بخشي و در س��ال 1382 آقاي اكبر 
اس��معيلي تحقيقاتي در اين زمينه به ترتيب در شهرهاي 

كرمانشاه و تبريز انجام داده اند)1و2(. 
در اين تحقيق برآنيم با اس��تفاده از سيس��تم اطالعات 
جغرافيايي و توابع تحليلي آن نظير: مدل هاي همسايگي، 
بافرينگ، تحليلگر فضايي و روش پليگون هاي تايسن به 
بررسي و توزيع فضايي پارك ها در منطقه2 شهر زاهدان 
پرداخته و س��پس يک الگوي مناس��بي از توزيع فضايي 

پارك ها در منطقه مذكور ارائه نماييم. 

قلمرو تحقيق
منطقه مورد مطالع��ه در نقاط جغرافيايي 29 درجه 30 
دقيقه عرض ش��مالي و 60 درجه 5 دقيقه طول شرقي و 
با ارتفاع متوس��ط 1378 متر از س��طح دريا واقع است و 

مساحتي در حدود 2600 هکتار را در بر مي گيرد.
از نظر تقسيمات شهري، منطقه2 شهرداري زاهدان واقع 
در غرب شهر زاهدان مي باشد. اين منطقه از نظر توپوگرافي 
حالتي تقريباً هموار و بدون شيب دارد و عمدتاً از تشکيالت 
رس��وبي ريز و نفوذناپذير تش��کيل شده است كه اين عامل 
سبب نفوذناپذيري خاك منطقه و باال بودن سطح آب هاي 
زيرزمين��ي مي گردد و ذخي��ره آبي منطقه را بس��يار پايين 
مي آورد. به دليل شرايط خاص اقليمي  بسيار گرم و خشک، 
پوش��ش گياهي و گونه هاي درختي خاصي نظير كاج، گز، 
اكاليپتوس، خرزهره، ارغوان، هميشه بهار، شب بو، آهاري و 

ختمي قادر به رشد هستند)3و8(.

مواد و روش ها 
مواد )داده هاي مورد نياز(:  1- Talen, Emily 
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براي بررس��ي موضوع مورد بحث، به يکسري داده هاي 
فضاي��ي وخصيصه اي ني��از داريم. داده ه��اي فضايي مورد 
استفاده در اين تحقيق عبارتند از: نقشه پايه شهر به مقياس 
1:10000، نقشه حوزه هاي سرشماري جمعيت سال 1375، 
اليه كاربري اراضي محدوده مورد مطالعه، اليه پارك هاي 
موجود در سطح محدوده و اليه تقسيمات كالبدي محدوده 

به تفکيک واحد همسايگي، محله اي، ناحيه اي و شهري.
اطالعات خصيصه اي عبارتنداز: مشخصات هر يک از 
پارك ها )مساحت، نوع پارك، همجواري ها، قيمت زمين، 
نوع آبياري و شعاع پوشش استاندارد(، مشخصات هر يک 
از تقسيمات كالبدي محدوده )جمعيت، مساحت، نواحي، 

محالت و...(.
س��اير منابع اطالعاتي نظير: گزارش هاي طرح تفصيلي 
سال 1368، طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ سال 1374، 
آمارنامه هاي سال هاي 1375 و 1380، سرشماري عمومي 
نفوس و مسکن سال 1375، گزارش هاي سازمان پارك ها 
وفضاي س��بز شهرداري زاهدان، س��تاد احياي فضاي سبز 
استانداري سيستان و بلوچستان و كارنامه عملکرد شهرداري 

زاهدان در طي 5 سال 1376-1380. 

روش هاي ورود اطالعات
ابتدا كليه داده ه��اي ميداني، فضايي و خصيصه اي مورد 
نياز جمع آوري ش��د و اصالحاتي ب��ر روي داده هاي فضايي 
صورت گرفت؛ س��پس با وارد نمودن داده هاي خصيصه اي، 
بانک اطالعاتي در محيط GIS تش��کيل گرديد. همچنين 
الزم ب��ود اليه هاي مورد نياز را كه از فيلدهاي اطالعاتي به 

وجود مي آيند طبقه بندي، ويرايش و ذخيره كنيم. 
در داده ه��اي توصيفي، فيلد هاي مورد نظر: وس��عت، 
جمعيت، س��رانه ها، اس��تانداردها، معيارها و مش��خصات 
پارك ه��ا و... اس��تخراج و در اليه هاي خاص خود ذخيره 
ش��دند. با اس��تفاده از معيارها و استانداردها، با روش هاي 
ارزيابي همجواري ها، همپوش��اني اليه ها و تعيين ش��عاع 
عملک��رد به هر يک از محله ها وزن خاصي داده ش��د و 
س��پس امر مکان يابي صورت گرفت. نمودار زير مراحل 

كلي تحقيق را نشان مي دهد:

شکل )شماره1(: نمودار روند انجام عملیات تحقیق 
)منبع: پژوهشگر، 1384(
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روش هاي تجزیه و تحليل اطالعات
به منظ��ور تحلي��ل پراكندگي و مکان ياب��ي كاربري ها 
نظير كاربري فضاي س��بز )پارك ها(، روش هاي متعددي 
در سيس��تم اطالعات جغرافيايي وج��ود دارد كه در اين 
تحقيق از 4 روش عمده اس��تفاده شده است و در زير به 

توضيح آنها پرداخته مي شود. 
 :Thiessen الف( روش تحليل تايسن

از اي��ن روش در جه��ت تعيي��ن حوزه نف��وذ پارك ها 
برحسب ش��عاع عملکرد و مس��احت موجود آنها استفاده 
گرديده اس��ت. اين روش عوارض نقطه اي را به پليگوني 
تبدي��ل نموده و ع��دم توجه به موانعي چ��ون جاده هاي 
ش��رياني، رودخانه و مس��يل از معايب و عدم همپوش��ي 

سطوح ايجاد شده، از مزاياي آن به شمار مي روند)1(. 
در نقش��ه )ش��ماره1( كه حوزه نفوذ پارك ها برحسب 
ش��عاع عملکرد نش��ان داده ش��ده اس��ت به طور خودكار 
عامل مقياس نيز دخالت داده مي ش��ود؛ زيرا ميزان شعاع 
عملک��رد ب��ا توجه به مقي��اس تعريف مي ش��ود. با دقت 
كردن در اين نقش��ه به توزيع ناهمگون پارك ها بيش��تر 
پي برده و نامطلوب بودن ش��عاع عملکرد آنها را احساس 
مي كنيم. همان طور كه در جدول )شماره1( نيز مي بينيم 
ش��عاع عملکرد اكثر پارك ها نامطلوب گزارش مي ش��ود؛ 
به جز پارك هاي واحد همس��ايگي كه در آنجا نيز پليگون 
به دس��ت آمده براي آنها، دليل بر شعاع نفوذ آنها در اين 
ابعاد نيس��ت بلکه دليل آن بيشتر بودن تعداد اين دسته از 
پارك ها نسبت به ساير پارك ها و توزيع نامتوازن آنهاست؛ 
زيرا وقتي كه ش��عاع عمل اين پارك ها در قالب مقياس 
تعريف مي شود ابعاد وسيعي را در بر مي گيرند. همان طور 
كه در نقشه )شماره1( مي بينيم. از طرفي چون در قسمت 
جنوب غرب منطقه هيچ پاركي مش��اهده نمي شود شعاع 
عمل پارك هاي ش��هري و ناحيه اي بيشتر به اين قسمت 

كشيده شده است.
 نقش��ه )شماره2( كه تحليل تايسن را براي حوزه نفوذ 
پارك هاي موجود در منطقه2 برحسب مساحت آنها نشان 
مي دهد مهم ترين حسن آن مشخص نمودن حوزه عمل 
هر پارك به صورت جداگانه است. در اينجا عالوه بر معيار 

مس��احت، مقياس نيز خودبه خود رعايت شده است. تنها 
در محدوده هايي كه پ��ارك ندارند نزديک ترين پارك به 
اين محدوده ها حوزه عمل وس��يعي را به خود اختصاص 
داده اس��ت. مانند پارك فدك در قسمت شمال غرب و يا 
پارك المپيک در جنوب مح��دوده مورد مطالعه. با كمي 
دقت در اين نقش��ه به نقشه )ش��ماره1( نيز مي توانيم پي 
ببري��م؛ به اي��ن صورت كه، اگر مرزه��اي حوزه پارك ها 
را با رعايت مقياس آنها حذف كنيم همان نقش��ه ش��عاع 

عملکرد به وجود خواهد آمد.
طبق نقشه )ش��ماره3( نيز به راحتي مي توان به كمبود 
پ��ارك در مقياس كالبدي پي برد ك��ه در طرح تفصيلي 
چندان رعايت نش��ده اس��ت. اين امر در ح��ال حاضر به 
نامطل��وب بودن ش��عاع عملکرد پارك ها از نظر سلس��له 
مرات��ب كالبدي در س��طح محدوده منجر ش��ده اس��ت. 
نقش��ه هاي ال��ف، ب، ج و د به ترتيب اي��ن كمبودها را 

نشان مي دهند. 
از اين تحليل مي توان براي مشخص كردن مطلوبيت 
و ع��دم مطلوبيت ش��عاع عملکردي هر ي��ک از پارك ها 
اس��تفاده نمود كه جدول )ش��ماره1( نش��ان دهنده نتايج 
حاصل از اين تحليل در ميزان مطلوبيت ش��عاع عملکرد 

پارك ها مي باشد.
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 Spatial analyst ب( تحليل
اين تحليل در جهت ارزياب��ي كاربري هاي همجوار با 
پارك هاي منطقه2 با اس��تفاده از 4 ماتريس س��ازگاري، 

مطلوبيت، ظرفيت و وابستگي به كار گرفته شده است.
بر اساس ماتريس س��ازگاري، كاربري هاي مستقر در 
ي��ک منطقه نبايد مزاح��م و مانع فعاليت ه��اي يکديگر 
باشند. بر اساس ماتريس مطلوبيت، هر كاربري با توجه به 
ويژگي هاي خاص خود محل خاصي مي طلبد و بالعکس. 
ب��راي ارزيابي اين محل و كارب��ري مالك هايي از قبيل 
اندازه و ابعاد، موقعيت، شيب، خاك، دسترسي، بو، صدا و... 
الزم اس��ت. بر اساس ماتريس ظرفيت، كاربري ها از نظر 

سلسله مراتب كالبدي ارزيابي مي شوند. عملکرد مناسب 
ه��ر كاربري در گرو انطباق مقياس آن كاربري با مقياس 
كالبدي شهر مي باشد. بر اساس ماتريس وابستگي، لزوم 
همجواري و وابس��تگي يک كاربري به ديگر كاربري ها 
سنجيده مي شود. لزوم وجود كاربري آموزشي، تجاري و 

فضاي سبز در يک محله مسکوني)6 و7 و13(.
در نقش��ه هاي به دس��ت آم��ده از اين تحلي��ل، ارزيابي 
همجواري براي نوع پارك به ترتيب در مقياس هاي كالبدي 
صورت گرفته است. همچنين در هر جاي منطقه اگر بتوان 
در آينده پارك احداث كرد ضرايب س��ازگاري همجواري ها 

مطابق ماتريس هاي مذكور مشخص مي باشند.
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Buffer ج( تحليل
جهت تعيين شعاع عملکرد پارك ها 

اين تحليل بر روي فاصله عمل مي نمايد و براي انجام 
آن به ش��عاع دسترسي نياز مي باشد. با توجه به داده هاي 

مربوط به ش��عاع دسترس��ي پارك ها، تحقيق فوق انجام 
ش��ده و نتايج حاص��ل از اين تحليل با الي��ه حوزه هاي 
سرشماري جمعيت محدوده intersect شده كه نتايج 

حاصل در جدول )شماره2( ارائه گرديده است.

 

مشخصات 
جمعيتي

منطقه 
دو

پارک واحد 
همسایگي

پارک شهريپارک ناحيه ايپارک محله اي

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
26001300501170452080802600100مساحت)هکتار(

210700115885551053505014749070210700100جمعيت
3700020350551850050259007037000100خانواده

جدول )شماره2(: تعداد و مشخصات جمعیتي تحت پوشش شعاع عملکردي پارک ها با تحلیل بافر
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د( استفاده از روش Model builder براي 
مکان گزیني

اين روش يکي از قوي ترين تحليل هاي GIS مي باشد. 
مدل )شماره1( و نقشه )شماره9( بيانگر اين تحليل براي 
مکان گزين��ي پارك هاي منطقه2 مي باش��ند. در محدوده 
مورد مطالع��ه، مکان هاي تراكم براي پارك هاي موجود، 
حوال��ي خيابان بزرگمهر، بل��وار معلم و حوالي پارك الله 
به دس��ت آمده اس��ت. همچنين محدوده هاي نيازمند به 
پارك در قسمت هاي جنوب، جنوب غرب و شمال غرب 

منطقه مي باشند. 
از مزاياي اين مکان ها اين است كه اكثر منابع آبياري 
طبق طرح ش��بکه آبرساني پارك ها در اين محدوده واقع 
ش��ده است و خود س��ازمان پارك ها نيز در اين محدوده 

مي باشد)8 و9(.

 

 یافته ها
ب��ا توجه به تحليل هاي ص��ورت گرفته بر روي آمارها 
و نقش��ه هاي منطقه مورد مطالع��ه يافته هاي زير حاصل 

گرديده است: 

1- تحلي��ل ناهمخواني بين مي��زان جمعيت و فضاي 
سبز موجود در منطقه:

با توجه ب��ه جمعي��ت 212700 نف��ري ايراني ها )بدون 
مهاجرين افغان( در سال 1381، مساحت كل 2600 هکتار 
و مس��احت كل فضاي سبز در منطقه طبق ليست سازمان 
پارك ها 325906 مت��ر مربع)11و10(، نتيجه مي گيريم كه 
بين س��رانه موجود فضاي س��بز در منطقه)1/54 مترمربع( 
و اس��تاندارد تعريف ش��ده طبق معيارهاي وزارت مسکن و 
شهرسازي در ايران )7 تا 12مترمربع به ازاي هر نفر()14و4( 
و نيز اس��تاندارد در نظر گرفته ش��ده توسط محقق، با توجه 
به مناب��ع و وضعيت موج��ود منطقه)بي��ش از 5 مترمربع(
)3 و12( فاصله قابل توجهي ديده مي ش��ود و لذا فضاهاي 
اختصاص يافته به فضاي سبز، كمتر از يک سوم استانداردهاي 
شهري كشور مي باشد و بايد براي بهبود وضعيت فضاي سبز 

منطقه اقداماتي اساسي صورت گيرد. 
2- تحليل تبعيت پارك هاي موجود در سطح منطقه2 

از نظام سلسله مراتب كالبدي شهر: 
بررس��ي ها نش��ان داد كه تنها 33درصد پارك هاي واحد 
همس��ايگي، 25درص��د پارك ه��اي محل��ه اي، تنها پارك 
ناحي��ه اي و 50درصد پارك هاي ش��هري در محدوده مورد 
مطالعه، اصل سلسله مراتب كالبدي را به لحاظ مکان گزيني 
رعايت نموده اند. همچنين معلوم شد كه فاصله استاندارد به 
لحاظ سلسله مراتبي بين بقيه پارك ها رعايت نشده و شعاع 
عملکرد اكثر آنها تداخل داش��ته و يا مناسب نبوده است. در 
تحليل بافر به كمبودهاي پوشش جمعيت و وسعت پارك ها 
پرداخته شد و مش��خص شد كه چقدر از جمعيت و وسعت 

محدوده در پوشش خدماتي پارك هاي موجود نيستند. 
 3- تحلي��ل مکان گزيني پارك هاي موجود در منطقه 

توسط طرح تفصيلي:
طب��ق تحلي��ل Spatial analyst ثاب��ت ش��د كه 
عده اي از پارك هاي واحد همس��ايگي عالوه بر اينکه با 
همجواري هاي خود كاماًل ناسازگارند، قابليت يک پارك 
را نيز ندارند. الزم به ذكر است كه در قسمت بافت جديد 
محدوده )غرب و جنوب غ��رب(، با اينکه ميزان جمعيت 
رو به فزوني اس��ت در طرح تفصيلي، هيچ فضايي براي 
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احداث پارك پيش بيني نش��ده اس��ت. اين در حالي است 
كه طبق طرح جامع شهرس��ازي حريم ش��هر زاهدان در 
قس��مت مذكور و پايين ت��ر از آن از جمل��ه كاربري هاي 
مج��از كه بايد آن را گس��ترش داد فضاي س��بز عمومي  و 
پارك مي باشد)16و15(. طبق تحليل يادشده اكثر پارك هاي 
محدوده از نظر قرارگيري نسبت به هم درست نمي باشند كه 
اين مورد به مکان گزيني غيراستاندارد پارك ها بر مي گردد. 
همچنين تغيير زياد كاربري در قسمت بافت جديد، موجب 

بي نظمي در آرايش همجواري پارك ها شده است.
با توجه به تحليل تايس��ن نيز شعاع عمل و نفوذ اكثر 
پارك ها به جز چند مورد از پارك هاي واحد همس��ايگي 
نامطلوب مي باش��ند ك��ه دليل آن پراكندگ��ي ناموزون 
پارك ه��ا و كمبود آنها در مقياس هاي واحد همس��ايگي 
و محله اي در سطح محدوده مي باشند. جدول )شماره3( 
مش��خصات محالت منطقه2 و پارك هاي موجود در آن 

را با تحليل وضع موجود و كمبود ها نشان مي دهد.
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نتيجه گيري
در نهاي��ت نتيجه يافته ها نش��ان مي دهد ب��ا توجه به 
آمارهاي��ي ك��ه از وضعيت س��رانه و تراك��م جمعيت در 
منطقه ارائه ش��د، مسأله فضاي س��بز هم در شهر و هم 
منطقه2 به صورت بحران جلوه مي كند؛ به ويژه در قسمت 
بافت جديد محدوده)غرب و جنوب غرب( كه ش��ديداً امر 
ساخت وس��از و تراكم فروش��ي در آنجا حاكم است و فعاًل 
از رس��يدگي و پرداخت��ن به فضاي س��بز محدوده غافل 

مانده اند.
در س��طح محدوده، با توجه به تحليل هاي انجام ش��ده 
مش��خص ش��د كه از نظر پارك هاي واحد همسايگي و 
محل��ه اي كمبودهايي وجود دارد؛ به اي��ن صورت كه با 
توجه به 20 مركز واحد همسايگي، 8 مركز محله، 3 مركز 
ناحيه و يک مركز منطقه، مي توان گفت كه نزديک به 7 
پارك واحد همسايگي و 5 پارك محله اي نياز است. نظام 
سلس��له مراتب كالبدي و مس��احت در مکان گزيني اكثر 
پارك ها رعايت نشده و كمتر در مركز واحد همسايگي و 
محله مي توان پاركي ياف��ت كه اصول مکان يابي در آن 

رعايت شده باشد.
با توجه ب��ه اينکه معيار پارك و فضاي س��بز عمومي 
در درج��ه اول بر مبناي جمعيت و نياز اس��تفاده كنندگان 
مي باش��د)5(، در محدوده مورد مطالعه و در قسمت هاي 
نيازمند، اولويت با احداث پارك هاي واحد همس��ايگي و 

محله اي مي باشد.

پيشنهادها
 - با توجه به وضعيت نابس��امان پارك هاي موجود از 
نظر كمي و كيفي، اولين اقدامي كه پيش��نهاد مي ش��ود 
تجهي��ز پارك ه��اي موجود در نقاط مختل��ف محدوده و 
احداث پارك در قسمت بافت جديد مي باشد و اين كار با 
توجه ويژه دولت نسبت به انتقال آب چاه نيمه ها به شهر 
زاه��دان و افزايش تصفيه خانه هاي آب، كه اخيراً صورت 

گرفته امري كاماًل تحقق پذير است.
 - از آنجايي كه س��ازمان پاك ها و فضاي س��بز شهر 

زاهدان به عنوان متولي امر در رس��يدگي به فضاي سبز و 
پارك ها مي باش��د نسبت به كنترل كمي و كيفي پارك ها 
موفق عمل نمي كند؛ لذا براي حل اين موضوع واگذاري 
بخش��ي از فضاي سبز ش��هر زاهدان به بخش خصوصي 
و نظارت بر عملکرد آن توسط سازمان پارك ها ضروري 

به نظر مي رسد.
 -  با توجه به تراكم فروش��ي و ساخت وس��از مس��کن 
در قس��مت جن��وب غرب مح��دوده، تس��ريع در احداث 
پارك هاي پيش بيني شده در طرح تفصيلي، قبل از تصرف 
ساير كاربري ها امر مهمي است كه شهرداري منطقه2 و 

سازمان پارك ها بايد بدان اقدام نمايند.
 -  به دليل موقعيت جغرافيايي محدوده و وجود ترمينال 
بزرگ شهر در آن و تردد زياد ماشين هاي عبوري )به ويژه 
س��واري(، تعريف و احداث بلوارهاي بزرگ به ويژه امتداد 
خياب��ان معلم، همراه با فضاي س��بز، درختان و امکانات 

تفريحي در اين منطقه كاماًل ضروري مي باشد.
 - رس��يدگي به پارك هاي موجود از نظر كيفي به ويژه 
پارك هاي ف��دك، آزادگان، كوي كارگران و نيکو كه در 

محله هاي پرجمعيت قرار گرفته اند.
 - جلوگيري از بريدن درختان به بهانه استانداردسازي 
فاصله كاش��ت درختان. )ب��ا توجه به اقلي��م منطقه اين 
استانداردس��ازي بايد متناس��ب با مقتضيات طبيعي آنجا 
باش��د، اول درخت نوپا در فاصله مناس��ب كاشته شود و 
پ��رورش يابد بع��د از پاگرفتن آن، درخت غير اس��تاندارد 

بريده شود.(
 - به دلي��ل وزش باده��اي تن��د و فصل��ي در منطقه، 
نهال هاي كاش��ته ش��ده در پارك ه��ا و بلواره��ا حتمًا با 

پوشش و چوب حفاظ حمايت گردند.
 - طرح كدگذاري درختان در كل منطقه2 و حتي شهر 

براي انجام طرح آمايش فضاي سبز صورت پذيرد. 
 - پارك ها، بلوارها و ميادين نمونه با تشويق مشاركت 
مردم و تش��کالت غيردولتي شناسايي، انتخاب و معرفي 

گردند.
 - نهالس��تان و عرصه طبيع��ي جهت تکثير درختان و 
درختچه هاي سازگار با محيط در قسمت جنوبي محدوده 
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ايجاد گردد.
 - و در نهاي��ت نقش و اهميت فضاي س��بز از طريق 

رسانه هاي عمومي محلي به آموزش گذاشته شود.
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Recognition, evaluation and description of organiza-
tional, environmental and strategic factors in electronic 
municipalities’ services in Tehran

Abstract:
 Analysis of inside and outside environment of organi-

zations and recognition and strategic factors evaluations 
including external threats, opportunities good points and 
internal week points is a main part of strategic planning 
process. This article is a research report which is done to 
recognize and evaluate the strategic factors of Electronic 
services development around Tehran’s different regions. 
So, first it has reviewed the literature and its scientific 
framework and then has provided the results.

During research levels external and internal problems 
which have a probable effect on municipalities’ services 
development are determined and their importance and the 
way they affect are described. Then four strategic factors 
are recognized and a brief description of opportunities and 
threats out of the organization and weak points in the orga-
nization including examples is provided. Finally effect and 
importance of each factor in the related industry and the 
way of managing it has been evaluated, so the four strategic 
factors are put into categories and the most important factor 
which prevents the development of electronic Municipality 
services in Tehran has been introduced.

Key words: electronic municipality services, strategic fac-
tors (opportunities, threats, power and weak points), urban 
management, Tehran regions municipalities. 

چکيده
تحلي��ل محي��ط خارجي و داخل��ي س��ازمان ها و شناس��ايي و ارزياب��ي عوامل 
اس��تراتژيک چهارگانه- ش��امل فرصت ه��ا و تهديدات برون س��ازماني و نقاط قّوت 
و ضعف درون س��ازماني- يکي از اركان اساس��ي فرآيند برنامه ريزي اس��تراتژيک و 
زمينه س��از تدوين راهبرد هاس��ت. مقالة حاضر، گزارش پژوهشي است كه به منظور 
شناس��ايي و ارزياب��ي عوامل اس��تراتژيک توس��عة خدم��ات الکترونيک در س��طح 
ش��هرداري هاي مناطق تهران، انجام پذيرفته است. بدين منظور، نخست به بررسي 
اجمالي ادبيات و تش��ريح چارچوب علمي تحقيق پرداخته و سپس يافته هاي مراحل 

مختلف پژوهش ارائه ش��ده اس��ت. 
ط��ي مراح��ل تحقي��ق، ابت��دا زمينه ه��ا و مس��ائل كلي��دي برون س��ازماني و 
درون س��ازماني كه داراي تأثيرات احتمالي و بالقوه بر توسعة خدمات شهرداري هاي 
الکترونيک هس��تند، تعيين گش��ته و اهمي��ت و نحوة تأثيرگذاري آنها نيز تش��ريح 
ش��ده اس��ت. س��پس عوامل اس��تراتژيک چهارگانه را بر اساس مس��ائل كليدي و 
تأثيرگ��ذار، شناس��ايي نموده و تش��ريح جامع و مبس��وطي از فرصت ها و تهديدات 
برون س��ازماني و همچنين نقاط قّوت و ضعف هاي  درون سازماني، به همراه شواهد 
عيني و مصاديق عملي آنها، ارائه ش��ده اس��ت. در نهايت نيز اثربخش��ي و اهميت 
نس��بي هر يک از اين عوام��ل در حيطة صنعت مربوط��ه )وزن( و نحوة مواجهه يا 
مديريت هر عامل توس��ط شهرداري هاي مناطق )امتياز(، مطابق الگوي پياده سازي 
ماتريس هاي ارزيابي عوامل خارجي و داخلي، مورد ارزيابي قرار گرفته اس��ت. بدين 
ترتيب ضمن تحليل و جمع بندي يافته هاي پژوهش، عوامل اس��تراتژيک چهارگانه 
بر اس��اس عملکرد آنها رتبه بندي ش��ده و مهم ترين عوامل سوق دهنده و بازدارندة 
ش��هرداري هاي مناطق در راس��تاي توسعة خدمات ش��هرداري هاي الکترونيک در 

س��طح مناطق تهران، معرفي ش��ده اس��ت.

کلمات کليدي: 
خدمات شهرداري الکترونيک، عوامل استراتژيک )فرصت ها، تهديدها، نقاط قّوت و 

ضعف(، مديريت شهري، شهرداري هاي مناطق تهران.

29-44

شناسايي، ارزيابي و تشريح جامع عوامل استراتژيک محيطي و سازماني 
در توسعۀ خدمات شهرداري هاي الکترونيک مناطق تهران 
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 مقدمه
در عصر حاضر، اطالعات و اطالع رسانی از مهم ترين ابزار 
استراتژيک مديريت اثربخش و كارآمد تمامی سازمان های 
دولتی و خصوصی محس��وب می گردن��د. به دليل اهميت 
اطالع��ات در فرآيند تصميم گيری، فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات در جهان با س��رعت چشمگيری توسعه يافته و 
تمامی فعاليت های روزمرة بش��ر را تح��ت تأثير قرار داده 

است.
از س��وی ديگر با توس��عة روزافزون فن��اوری اطالعات 
و ارتباطات و به كارگيری گس��تردة آن در جوامع ش��هری 
و زندگی روزمرة ش��هروندان، مفه��وم، اهّميت راهبردی و 
تمرك��ز جغرافيايی »خدم��ات« نيز دس��تخوش تحّوالت 

گسترده ای شده است.
ش��هرهای امروزی به عنوان نقاط تجلّی ش��کل نوين 
زندگ��ی در عصر ارتباطات و موج چه��ارم )كه به نهضت 
مجازی ش��دن تعبير می شود(، به س��بب تمركز خدمات و 
حجم بيش��ينة تعامالت اجتماعی و اقتصادی، در باالترين 
س��طح نياز به بهره گي��ری از فناوری های نوين اطالعاتی 
و ارتباطاتی ق��رار دارند. بهره گي��ری از فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات در عرصة »مديريت ش��هری« ني��ز تأثيرات 
و تح��والت ژرف��ی را در حوزه های اقتص��ادی، اجتماعی، 

فرهنگی و سياسی در پی داشته و خواهد داشت.
در اي��ن ميان، به كار گيری فناوری اطالعات و ارتباطات 
در قال��ب »خدم��ات الکترونيک ش��هری« - در تعامالت 
و تراكنش ه��ای 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 
كيفي��ت و نوآوری در حوزه های مختل��ف ارائة خدمات به 

شهروندان به شمار می رود)6(.
بدي��ن ترتيب ش��هرداری ها نيز به عن��وان مراكز عمدة 
مديري��ت و ارائة خدمات ش��هری، می توانند با اس��تقرار و 
توس��عة خدم��ات الکترونيکی و تعامل��ی در قالب خدمات 
شهرداری الکترونيک، از قابليت ها و مزايای فراوان آن در 

عرصة خدمت رسانی به شهروندان بهره گيرند)7(.
با توس��عة خدمات الکترونيک تعاملی در ش��هرداری ها، 

ديگر نيازی به مراجعة حضوری ش��هروندان به اين مراكز 
نبوده و اطالعات و خدمات شهری مورد نياز شهروندان از 
هر مکان و در تمامی اوقات در دسترس آنها قرار گرفته و 

می توانند پيوسته از روند امور خود مطلع گردند.
با توجه به اهداف توسعه¬ای و مصوبات الزام آور شورای 
اس��المی ش��هر تهران و همچنين عزم و پيگيری مجدانة 
شهرداری تهران، هم اكنون »توسعة خدمات شهری مبتنی 
بر فناوری های نوي��ن« در كانون توجه نهادهای مديريت 

شهری تهران جای دارد.
همچني��ن با توجه به اتخاذ سياس��ت »ناحيه محوری و 
محله گرايی« از سوی نهادهای متولّی مديريت شهر تهران 
)در را س��تای افزايش اختيارات و تقويت ش��هرداری های 
مناطق در ادارة امور ش��هری(، 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 استقرار و توسعة 
خدمات شهرداری های الکترونيک در سطح مناطق تهران 

پی برد.

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

به ط��ور كلی »خدمات رس��انی الکتروني��ک« به معناي 
فراهم نمودن شرايطي است كه سازمان ها بتوانند خدمات 
متنوع خود را با بهره گيری از قابليت های فناوری اطالعات 

و ارتباطات، به شهروندان ارائه كنند.
»خدمات الکترونيک شهری« به معنای خدمات رسانی 
الکترونيکی به ش��هروندان- ك��ه از آن به عنوان نوعی از 
»خدمات اجتماعی الکترونيکی«  نيز ياد می ش��ود)9(- در 
دو س��طح مفهومِی عام و خاص، قابل مش��اهده و بررسی 

است.
در واق��ع مفهوم ع��اِم آن به صورت »خدمات ش��هری 
الکترونيک« ، دامنة وس��يع خدمات تمامی دس��تگاه ها و 
سازمان های دولتی و خصوصی را )در ارتباط با نيازمندی های 
گوناگون شهروندان در زمينه های مختلف تجاری، اداری، 
آموزش��ی، فرهنگی، تفريحی، گردش��گری و ساير موارد( 
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در بر می گيرد. اين مفه��وم در ارتباط با نظريه هايی چون 
»دولت الکترونيک«  و »شهرهای الکترونيک و مجازی«  

مطرح شده و مورد بررسی قرار می گيرد.
اما هنگامی كه ارائة الکترونيکی خدمات شهری از سوی 
ش��هرداری ها، مدنظر قرار گي��رد )چنان كه پژوهش حاضر 
ني��ز بر اين جنبه متمركز اس��ت(، از آن به عنوان »خدمات 
الکترونيک شهرداری«  ياد شده و در قالب مفاهيم ويژه ای 
چ��ون »ش��هرداری  الکترونيک«  و »دول��ت الکترونيک 

محلی« مطرح می گردد)8(.
تعاملی بودن خدمات الکترونيک شهری بدين معناست 
ك��ه روند جري��ان اطالعات بي��ن ش��هروندان و نهادها و 
س��ازمان های شهری، دوسويه است. بدين ترتيب و بر اين 
اس��اس، ارگان هاي ش��هری پا را از ارائة اطالعات صرف 
فراتر نهاده )مراحل نخس��تين پيداي��ش و ارتقا؛ در فرآيند 
ش��کل گيری و تکامل شهر و ش��هرداری الکترونيک( و با 
فراه��م نمودن زمين��ة دريافت اطالعات و م��دارك مورد 
نياز جهت انجام امور ش��هروندان، خدمات گسترده تری را 
به نحوی مطلوب به آنها عرض��ه می دارند )مرحلة تعامل؛ 

سّومين مرحلة تکامل شهر و شهرداری الکترونيک(.
بدين ترتيب »خدمات الکترونيک شهری« داراي شرح 
وسيعي از عملکردها و قابليت ها است كه با تأمين مزايايی 
چون فراهم نمودن زمينة نوآوری و بهبود كيفيت خدمات 
)افزايش س��رعت، دق��ت و اطمينان و قابليت دسترس��ی 
در هر زمان و مکان( و تس��هيل فرآيندهای ش��هری )كه 
كاهش ترافيک و آلودگی های زيس��ت محيطی شهرها را 
در پی دارد( به تحقق ش��عار شهروندمداری و رضايتمندی 

شهروندان می انجامد)8(.
1-2- شناسايی و ارزيابی عوامل استراتژيک

تحليل محيط خارجی و داخلی س��ازمان ها و شناسايی 
و ارزيابی عوامل اس��تراتژيک چهارگانه - شامل فرصت ها 
و تهدي��دات محيط خارجی و نقاط ق��ّوت و ضعف داخلی 
سازمان ها- يکی از اركان اساسی برنامه ريزی استراتژيک 

و نخستين گام جهت تدوين استراتژی ها می باشد)1(.
مقصود از »فرصت ها و تهدي��دات خارجی« ، رويدادها 
و روندهای موجود در محيط خارجی س��ازمان اس��ت كه 

می توانن��د در آينده به ميزان زيادی به س��ازمان منفعت يا 
زيان برس��انند. فرصت ها و تهديدها، خارج از كنترل يک 
سازمان بوده و از اين رو به عوامل خارجی يا برون سازمانی 

تعبير می شوند)2(.
از س��ويی ديگر »نقاط ق��ّوت و ضعف داخلی«  در زمرة 
فعاليت های درون س��ازمانی و قابل كنت��رل قرار  گرفته و 
ممکن است سازمان آنها را به شکلی ضعيف و يا به نحوی 

مطلوب و ايده آل انجام داده و مديريت  نمايد)2(.
اصل اساسی مديريت استراتژيک اين است كه سازمان ها 
بايد برای بهره جس��تن از فرصت های خارجی و پرهيز از 
اثرات ناش��ی از تهديدات خارج��ی يا كاهش آنها، در صدد 
تدوين استراتژی های مقتضی و مورد نياز برآيند. همچنين 
از ديگر فعاليت های اصلی و ضروری مديريت استراتژيک 
اين است كه نقاط قّوت و ضعف دواير و واحدهای سازمان 
را شناس��ايی و آنها را ارزيابی نمايد. بدين ترتيب شناسايی 
و ارزيابی عوامل اس��تراتژيک خارج��ی و داخلی، می تواند 

موفقيت سازمان را تضمين نمايد)3(.

2- روش تحقيق
2-1- چارچوب نظری پژوهش

چارچ��وب نظ��ری پژوهش بر اس��اس مبان��ی نظری 
برنامه ريزی اس��تراتژيک )به صورت ع��ام( و برنامه ريزی 
استراتژيک فناوری اطالعات و ارتباطات )به صورت خاص( 
و الگوه��ای معتبر و اس��تاندارد تحلي��ل و ارزيابی محيط 

خارجی و محيط داخلی سازمان ها، تدوين شده است.
بدي��ن ترتيب كه به منظور »تحليل محيط و شناس��ايی 
عوامل برون سازمانی )فرصت ها و تهديدهای محيطی(«، 
از الگوی تجزيه  و تحليل »پِستل«  )كه گونة جامع تری از 
مدل »پِس��ت« می باشد( استفاده  شده است. بر اساس اين 
مدل، محيط خارجی س��ازمان به ش��ش حوزة »سياسی«، 
»اقتصادی«، »اجتماعی- فرهنگی«، »فناوری«، »قانونی« 
و »مسائل و شرايط محيطی« تقسيم شده  و مورد بررسی 
ق��رار می گيرند)10(. همچنين جهت »تحليل س��ازمان و 
شناس��ايی عوامل درون س��ازمانی )نقاط قّوت و ضعف(«، 
ب��ا جمع بندی از دو الگوی »بررس��ی عوامل داخلی«)2( و 
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»تجزيه  و تحليل س��ازمانی«)3(، حوزه های »مديريت«، 
»ساختار سازمانی«، »منابع انسانی«، »فرهنگ سازمانی«، 
»مالی و حس��ابداری«، »بازارياب��ی«، »توليد و عمليات«، 
»تحقيق و توس��عه« و »فناوری اطالع��ات و ارتباطات« 
م��ورد مطالعه قرار می گيرند.س��پس در راس��تای ارزيابی 
عوامل استراتژيک، ميزان اثربخشی و اهميت نسبی عوامل 
در حيطة صنع��ت مربوطه )وزن عوامل( و همچنين نحوة 
مواجهه و مديريت عوامل در محدودة فعاليت های سازمان 
)امتي��از عوامل( برای هر يک از عوامل شناسايی ش��ده، با 
اس��تفاده از الگوهای »ماتريس  ارزياب��ی عوامل خارجی/ 
خالصه تجزي��ه  و تحليل عوامل خارج��ی«  و »ماتريس 
ارزياب��ی عوامل داخلی/ خالصه تجزي��ه  و تحليل عوامل 

داخلی«  مورد سنجش و تحليل قرار می گيرند)3.2(.
از آنج��ا كه مطاب��ق مدل های يادش��ده، معيار و مبنای 
شناس��ايی و ارزيابی عوامل اس��تراتژيک، 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 فرآيند پژوهش

به منظور شناس��ايی و ارزيابی عوامل استراتژيک توسعة 
خدمات تعاملی ش��هرداری های الکترونيک مناطق تهران، 
پژوهش��ی كاربردی و به روش توصيفی- پيمايش��ی، در 
س��ه فاز يا مرحله به ش��رح ذيل تعريف گش��ته و به اجرا 
درآمده اس��ت.در فاز نخست پژوهش، عوامل كالن دارای 
تأثيرات احتمالی بر توس��عة خدمات شهرداری الکترونيک 
و در تناظ��ر با هر يک از حوزه های يادش��ده در مدل های 
مطالعة محيط خارجی و داخلی سازمان، مورد شناسايی قرار 
می گيرند. هدف و مقصود اين مرحله، شناسايی زمينه های 
عمده و بالقوة بروز عوامل اس��تراتژيک چهارگانه می باشد؛ 
كه به عنوان يک چارچوب پژوهش��ی در مرحلة شناسايی 
 عوامل اس��تراتژيک مورد اس��تفاده ق��رار می گيرند. بدين 
منظور، عالوه بر مطالعات نظری در حوزة فناوری اطالعات 
و ارتباطات، خدمات الکترونيک و حيطة مس��ائل شهری، 
مصاحبات��ی نيز با برخی خبرگان، صاحبنظران و همچنين 
مسئوالن و مديران ارشد نهادهای مديريت شهری تهران 

صورت گرفته است.
در فاز دوم پژوهش، به منظور شناسايی عوامل استراتژيک 
چهارگان��ه، پرس��ش نامه ای بر اس��اس زمينه ه��ای عمدة 
شناسايی شده و با استفاده از »تکنيک دلفی«  تدوين شده 
و از پرسش شوندگان خواسته ش��د، فرصت ها و تهديدات 
محيط��ی و همچنين نقاط قّوت و ضعف ش��هرداری های 
مناط��ق تهران را با توجه به حوزة كارشناس��ی و يا حيطة 
مسئوليت خويش، شناسايی و معرفی نمايند. با جمع آوری 
آرای پاس��خ دهندگان و تجزيه  و تحليل و دسته بندی آنها، 
فهرستی اوليه از عوامل استراتژيک چهارگانه به دست آمد.
در فاز س��ّوم پژوهش، به منظ��ور ارزيابی هر يک از عوامل 
اس��تراتژيک شناسايی ش��ده و تعيين نوع و ميزان عملکرد 
آنها، ب��ا پيروی از الگ��وی ماتريس ه��ای ارزيابی عوامل 
خارج��ی و داخلی، پرس��ش نامة ديگری تهيه گش��ت و از 
پرسش شوندگان خواسته شد تا ميزان اثربخشی و اهميت 
نس��بی )وزن( و ن��وع و ميزان كارايی )امتي��از( هر يک از 
عوامل را ارزيابی نمايند. س��پس مي��زان عملکرد هر يک 
از عوامل فهرس��ت اوليه، محاس��به ش��د و ن��وع عملکرد 
آنها )به عنوان عامل س��وق دهنده يا عامل بازدارنده( مورد 
آزمون قرار گرفت و بدين ترتيب فهرس��ت نهايی عوامل 
اس��تراتژيک چهارگانه به ترتيب عملکرد آنها، ارائه شد.در 
نمودار )ش��ماره1( مدل مفهومی مراح��ل و اجزای فرآيند 
پژوهش در قالب يک ش��مای عملياتی )فلوچارت( نمايش 

داده شده است.

نمودار )شماره1(: مدل مفهومی مراحل و اجزای 
فرآیند پژوهش
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 3-تحليل و ارائۀ یافته های پژوهش
1-3- فاز نخست: شناسايی حوزه های تأثيرگذار

پس از گردآوری و پااليش داده های حاصل از مطالعات 
نظری صورت گرفته و بهره گيری از نقطه نظرات صاحبنظران 
مسائل شهری و كارشناسان فناوری اطالعات و ارتباطات 
در قالب مصاحبه، مطالب به دس��ت آم��ده به روش كيفی 
مورد تجزيه  و تحليل قرار گرفت و با دسته بندی و تلخيص 
يافته ه��ا، عوامل تأثيرگ��ذار كالن و زمينه های عمدة بروز 
عوامل استراتژيک- در تطابق با حوزه های شش گانة مدل 
تجزيه  و تحليل محيطی پِس��تل و حوزه های نه گانة مدل 

تجزيه  و تحليل سازمان- به شرح ذيل شناسايی شد:
1-1-3- زمينه ها و مس�ائل تأثيرگذار محيط 

خارجی
عوامل كالن و زمينه های عمدة بروز عوامل استراتژيک 
برون سازمانی، در تطابق با حوزه های شش گانة مدل تحليل 

پِستل عبارتند از:
الف. عوامل تأثيرگذار كالن در حوزة »سياسی«:

- ن��وع نگ��رش و سياس��ت های حمايتی يا ال��زام آور 
مسئوالن، سياستگذاران و نهادهای سياسی كشور )به ويژه 
هيأت دولت و مجلس شورای اسالمی( در ارتباط با توسعة 
به كارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات در دس��تگاه های 

دولتی و سازمان های عمومی؛
- مصوبات يا توصيه ه��ای صاحب منصبان و نهادهای 
كالن سياس��ی، در مواردی چون: نهضت خدمات رسانی، 

تکريم ارباب رجوع و اشتغال زايی؛
- نوع نگرش، سياست ها و برنامه های نهادهای باالدست 
مديريت شهری تهران )شورای اسالمی و شهرداری شهر 
تهران( در زمينة توس��عة بهره گيری از فناوری اطالعات و 

ارتباطات؛
ش��هروندمداری«  »فرهن��گ  توس��عة  س��طح   -
)شهروندمحوری( و استقبال و حمايت متوليان امور شهری 
از ارائة خدم��ات جديد يا بهبود كيفي��ت خدمات فعلی، با 
بهره گي��ری از روش ها و فناوری های نوين و ارائة خدمات 

الکترونيک؛
- جايگاه تقويت حکومت های محلی )افزايش توانايی و 

اس��تقالل در تصميم گيری و ادارة امور شهری در مقياس 
منطقه، محله و نواحی شهر( در پارادايم سياسی حاكم؛ 

- پاراداي��م حاكم در ارتباط با افزايش رضايت و عدالت 
اجتماعی.

ب. عوامل تأثيرگذار کالن در حوزۀ »قانونی«
- توجه به محور فناوری اطالعات و ارتباطات در قوانين 

و مصوبات كالن كشور، از قبيل:
- چشم انداز بيست ساله كشور )ايران 1404(؛

- قانون اساسی و قوانين موضوعه )از جمله سياست های 
كلی اصل 44 قانون اساسی(؛

- مصوبات دولت، وزارتخانه ها و سازمان های تابعه؛
- برنامه های پنج س��الة توسعه )به ويژه برنامه های سوم 

و چهارم(؛
- مصوبات ش��ورای عالی فناوری اطالعات و ارتباطات 

)به ويژه طرح های تکفا و تسما(.
- مصوبات و برنامه های نهادهای كالن مديريت شهری 
در راس��تای توسعة بهره گيری از مزايای فناوری اطالعات 

و ارتباطات، از جمله:
- مصوبات ش��ورای اس��المی ش��هر ته��ران )به ويژه 

چشم انداز تهران(؛
برنامه ه��ا و بخش��نامه های ش��هرداری ته��ران و   -
س��ازمان های وابس��ته )به ويژه مصوبات و ش��ورای عالی 
انفورماتي��ک و برنامه های س��ازمان فن��اوری اطالعات و 

ارتباطات شهرداری تهران(.
ح�وزۀ  در  کالن  تأثيرگ�ذار  عوام�ل  ج. 

»اقتصادی«
- وضعيت تصويب و تخصيص منابع مالی- اعتباری يا 
هرگونه تسهيالت اقتصادی از سوی نهادها و دستگاه های 

باالدست؛
- ام��کان ايجاد مناب��ع درآمد جديد و پايدار و توس��عة 
فعاليت های اقتصادی ش��هرداری ها از طريق ارائة خدمات 

الکترونيک؛
- امکاِن يافتن راهکارهای صرفه جويی منابع و كاهش 
هزينه های مختلف برون س��ازمانی از طريق ارائة خدمات 

الکترونيک؛



فصلنامه مدیریت شهری
Modiriat Shahri
ش��ماره 23 - بهار 1388

 No.23.Spring 2009 

34

- امکان توس��عة همکاری با س��اير نهاده��ای دولتی، 
س��ازمان های خصوص��ی و پيمانکاران از طريق توس��عة 

خدمات شهرداری الکترونيک.
د. عوامل تأثيرگذار کالن در حوزۀ »اجتماعی- 

فرهنگی«
- جايگاه توسعة »فرهنگ شهروندی« و ميزان توجه به 
ميزان مش��اركت های مردمی در فرآيندهای تصميم سازی 
و تصميم گي��ری، در پارادايم اجتماعی- فرهنگی حاكم بر 

جامعة شهروندان؛
- بس��تر فرهنگ��ی اس��تفاده از خدم��ات الکترونيک و 
ميزان اس��تقبال و تمايل ش��هروندان ب��ه دريافت خدمات 

الکترونيک؛
- آگاه��ی، دانش و توانايی ش��هروندان جهت دريافت 

خدمات الکترونيک.
ه . عوامل تأثيرگذار کالن در حوزۀ »فناوری«

- سطح ارتباط با مراكز علمی- تحقيقاتی، مراكز آموزش 
عالی، خبرگان و صاحبنظران مس��ائل ش��هری و فناوری 
اطالع��ات و ارتباطات و مي��زان تمايل آنان به همکاری و 
مش��اركت های علمی و اجرايی در راستای توسعة خدمات 

تعاملی شهرداری الکترونيک؛
- وج��ود زيرس��اخت های فنی مورد نياز جهت توس��عة 
خدمات ش��هرداری الکترونيک در س��طح مناطق مختلف 
ش��هر تهران )شبکه های ارتباطی سريع و مطمئن، به ويژه 

شبکه های بی سيم و خطوط فيبرنوری(؛
- ميزان برخورداری و دسترسی ساير نهادها و سازمان های 
دولتی و خصوصِی ارائه دهندة خدمات از امکانات فّنی مورد 
نياز جهت توسعة خدمات شهرداری الکترونيک )با تأكيد بر 

استقرار و توسعة خدمات الکترونيکی تعاملی و يکپارچه(؛ 
- س��طح بهره مندی و دسترسی شهروندان به امکانات 
و تجهيزات مورد نياز به صورت ش��خصی )رايانة شخصی، 
خطوط ارتباطی و دسترس��ی ب��ه اينترنت و مواردی از اين 

دست(؛
- وج��ود امکانات و تس��هيالت فنی جهت دسترس��ی 
شهروندان به خدمات الکترونيک از طريق بخش عمومی 
)امکانات مراكز عمومی مانند مراكز آموزشی، فرهنگسراها، 

كتابخانه ها، كافی نت ها، كيوسک های اينترنتی، دفاتر ارائة 
خدمات دولت الکترونيک(.

و. عوامل تأثيرگذار کالن در حوزۀ »مس�ائل و 
شرایط محيطی«

- س��طح اهميت مسائل زيس��ت محيطی شهر و ميزان 
توجه نهادهای مديريت ش��هری و ساير ارگان های متولی 

مديريت حمل  و نقل و بهينه سازی محيط زيست؛
- وجود سياس��ت ها و قوانين حمايت��ی يا محدودكننده 
)از سوی نهادهای ذی ربط( جهت كنترل حركت جمعيت 
و كاهش مش��کالتی چون آلودگی هوا و ترافيک شهری 

)مانند برقراری محدوديت های ترافيکی در سطح شهر(؛
- وجهة ويژة مناط��ق مختلف به لحاظ بافت و كاربری 
غالب اراضی در آن مناطق )توجه به ش��رايط و مزيت های 

رقابتی مناطق(؛
- پتانسيل های ويژة سياسی، اداری، تجاری، مذهبی و 
زيارتی، تفريحی، گردش��گری )ميراث فرهنگی- تاريخی( 

و...؛
- زمينة ارائة خدمات الکترونيکی »تعاملی و يکپارچه« 
)مي��زان اس��تقبال و تمايل به مش��اركت علم��ی، فنی يا 
اقتصادی از سوی س��اير نهادها و سازمان های ارائه دهندة 

خدمات شهری در سطح مناطق(.
2-1-3- زمينه ها و مس�ائل تأثيرگذار داخلی 

)سازمانی(
عوامل كالن و زمينه های عمدة بروز عوامل استراتژيک 
درون سازمانی، در تطابق با حوزه های نه گانة مدل تجزيه  و 

تحليل  سازمان عبارتند از:
ح�وزۀ  در  کالن  تأثيرگ�ذار  عوام�ل  ال�ف. 

»مدیریت«
- ميزان توجه و پيگيری مستمر مديران ارشد شهرداری ها 

در راستای استقرار و توسعة خدمات الکترونيک تعاملی؛
- پيش��ينة برنامه ريزی راهبردی و اجرايی در راس��تای 
استقرار و توسعة خدمات الکترونيک تعاملی در شهرداری.
ب. عوامل تأثيرگذار كالن در حوزة »ساختار سازمانی«:
- وج��ود متولی مش��خص با ش��رح وظايف روش��ن و 
تفوي��ض اختيارات الزم )در قال��ب يک كميته، كارگروه يا 
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واحد سازمانی(؛
- ميزان هماهنگی ساختاری و يا وجود تعارض و تداخل 

در حوزة فعاليت واحدهای مختلف سازمانی.
ج. عوام�ل تأثيرگ�ذار کالن در ح�وزۀ »منابع 

انسانی«
- ميزان برخورداری ش��هرداری ها از كارشناسان و كادر 
فنی متخص��ص فناوری اطالعات و ارتباط��ات )با دانش 
برنامه ري��زی و طراح��ی سيس��تم و توانايی ه��ای اجرايی 

سخت افزاری و نرم افزاری(؛
- توانايی ش��هرداری ها در جذب و توسعة منابع انسانی 

سطوح مختلف؛
- امکان ايجاد فرصت های شغلی جديد با توسعة خدمات 

الکترونيک.
د. عوام�ل تأثيرگ�ذار کالن در حوزۀ »فرهنگ 

سازمانی«
- ميزان تمايل مديران، كارمندان و كاركنان شهرداری ها 
در راس��تای به كارگيری روش ه��ا و فناوری های نوين )در 

مقابل اُنس با شيوه های رايج و مقاومت در برابر تغيير(.
ه . عوام�ل تأثيرگذار کالن در ح�وزۀ »مالی- 

حسابداری«
- در اختيار داشتن منابع مالی- اعتباری مورد نياز، جهت 

توسعة خدمات شهرداری الکترونيک؛
- وضعيت اختصاص رديف مالی- بودجه ای ويژه، جهت 

توسعة خدمات شهرداری الکترونيک؛
- تواناي��ی تخصي��ص يا احداث فض��ای فيزيکی مورد 
نياز در س��طح منطقه )جهت تسهيل دسترسی به خدمات 

شهرداری الکترونيک(؛
- قابليت كاهش هزينه ها و مديريت بهينة منابع سازمانی 

از طريق ارائة خدمات الکترونيک.
و. عوامل تأثيرگذار کالن در حوزۀ »بازاریابی«
- توانايی سازمان در ايجاد منابع درآمدی جديد و پايدار 

از طريق توسعة خدمات شهرداری الکترونيک.
ز. عوام�ل تأثيرگذار کالن در ح�وزۀ »توليد و 

عمليات«:
-  در اختيار داش��تن دس��تورالعمل و شيوه  های اجرايی 

مدّون در راستای توسعة خدمات الکترونيک؛
- قابلي��ت خدم��ات مختلف جه��ت ارائة در س��اختار 

الکترونيکی؛
- قابلي��ت انتقال روال اداری، اس��ناد، مدارك و س��اير 
ام��ور بخش ها و واحدهای مختلف س��ازمانی به س��اختار 

الکترونيکی؛
- س��طح بهبود كيفيت خدمات مختلف با بهره گيری از 

مزايای خدمات الکترونيک؛
- عملکرد و س��طح فعلی ارائة خدم��ات الکترونيک به 

شهروندان؛
- ميزان ارائة خدمات الکترونيک به صورت مستقيم )از 

طريق پايگاه اينترنتی(؛
- ميزان ارائة خدمات الکترونيک از طريق تس��هيالت 
واس��طه ای )مانن��د دفات��ر ارائ��ة خدم��ات الکترونيک و 

كيوسک های اينترنتی(؛
ح. عوامل تأثيرگذار کالن در حوزۀ »تحقيق و 

توسعه«
- وجود و بهره گيری اثربخش از واحد تحقيق و توسعه 

در سازمان؛
- امکان ارائة خدمات جديد يا توس��عة دامنة خدمات از 

طريق قابليت های فناوری اطالعات و ارتباطات؛
- پيشينة پژوهش��ی و داشتن آمار و اطالعات دقيق در 
زمينة زيرساخت های فنی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی 

و...
ط. عوامل تأثيرگ�ذار کالن در حوزۀ »فناوری 

اطالعات و ارتباطات«
- سطح داشته های سخت افزاری مورد نياز جهت توسعة 

خدمات الکترونيک در شهرداری ها؛
-  پردازنده ها و سرورهای مركزی، پايانه های رايانه ای و 

ساير تجهيزات جانبی مختلف؛
- ش��بکة ارتباطی مي��ان واحدهای مختل��ف از طريق 

خطوط پرسرعت و ارتباطات بی سيم؛
- سطح داش��ته های نرم افزاری مورد نياز جهت توسعة 

خدمات الکترونيک در شهرداری ها؛
- سيس��تم های كم��ک تصميم گيری و سيس��تم های 
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اطالعات مديريت در شهرداری؛
- پايگاه های داده و آرشيو الکترونيکی اسناد، پرونده ها، 

نقشه ها، اطالعات شهری و...؛
- نرم  افزارهای كاربردی ارائة خدمات الکترونيک؛

- پايگاه اينترنتی )ِوب سايت/ پرتال(.
فاز دوم: شناسایی عوامل استراتژیک   .3-2
چهارگان�ه )فرصت ه�ا، تهدیدها، نق�اط قّوت و 

ضعف(
در فاز دّوم پژوهش با هدف شناسايی عوامل استراتژيک 
چهارگان��ه، ابتدا مس��تنداِت برنامه ها و س��اير مصوبات و 
بخشنامه های نهادهای مديريت شهری به صورت مستقيم 
يا با مراجعه به پايگاه های داده و منابع اطالع رس��انی اين 
نهادها، م��ورد مطالعه قرار گرفته و از اين طريق ش��رايط 
موجود )فرصت ها و چالش ها( و اقدامات انجام يافته توسط 
نهادهای كالن مديريت ش��هری و شهرداری های مناطق 
)قّوت ها و ضعف ها( مورد بررسی قرار گرفت. سپس آرای 
تنی چند از مديران ارش��د شهرداری ها در خصوص عوامل 
س��وق دهنده و بازدارندة موجود در محيط خارجی و داخلی 
ش��هرداری ها )در ارتب��اط با هر يک از زمينه ها و مس��ائل 
تأثيرگذار شناسايی ش��ده در فاز پيشين( در قالب مصاحبه 

اخذ شد.
پ��س از آن، داده های حاصل از پژوه��ش با رويکردی 
استقرايی و تطبيقی مورد تحليل قرار گرفت و با جمع بندی، 
تلخي��ص و دس��ته بندی يافته ه��ا، عوام��ل س��وق دهنده 
)فرصت های محيطی و نقاط قّوت درون سازمانی( و عوامل 
بازدارنده )تهديدات محيطی و نقاط ضعف درون سازمانی( 

شناسايی شد.
بر اين اس��اس، 15 عامل اس��تراتژيک برون س��ازمانی 
)ش��امل 8 فرصت و 7 تهديد برون س��ازمانی( و 13 عامل 
اس��تراتژيک درون س��ازمانی )ش��امل 6 نقطة ق��ّوت و 7 
نقطه ضع��ف درون س��ازمانی( مورد شناس��ايی قرار گرفت 
و بدي��ن ترتيب ضمن دس��ته بندی، كدگ��ذاری و انتخاب 
عنوان اختصاری برای عوامل مذكور، فهرس��تی از عوامل 

استراتژيک چهارگانه به ترتيب ذيل به دست آمد:

1-2-3- دس�ته بندی و تش�ریح فرصت های 
محيطی

ف1. توجه و مصوبات نهادهای سياس��ی كش��ور جهت 
گس��ترش فناوری اطالعات و ارتباطات در بخش عمومی 

و نهادهای دولتی
- مصوبة دولت مبنی بر »الزام همة دس��تگاه ها به ارائة 

خدمات در فضاي الکترونيکي به متقاضيان«؛
- تدابي��ر نهاده��ای ذی ربط در زمينة كاهش مس��ائل 
ترافيک و آلودگی هوای ش��هری و وض��ع مقرراتی چون 
محدوديت های ترافيکی در س��طح ش��هر تهران )به ويژه 
در مناط��ق مركزی كه بخش عمده ای از خدمات مختلف 

دولتی و خصوصی در آن نقاط متمركز است(.
ف2. اقدامات و مصوبات شورای اسالمی شهر تهران در 

راستای گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در تهران
- توجه به توس��عة تهران در حوزة فناوری اطالعات و 
ارتباطات و خدمات الکترونيک در س��ند چشم انداز تهران 

1404)4(؛
- »پ��روژة توس��عة فن��اوری اطالعات ش��هر تهران« 
به عنوان يکی از ش��ش پ��روژة كليدی ارتق��ای مديريت 

راهبردی شهر؛
- »ش��هر الکتروني��ک« به عنوان يک��ی از ويژگی های 

تهران ايده آل در نظرسنجی از شهروندان؛
- تهران 1404 به لحاظ رويکردهاي مديريتي يکپارچه 
و اثربخ��ش، زيرس��اخت هاي كارآم��د ش��هري، به وي��ژه 
زيرس��اخت هاي فناوري اطالع��ات و ارتباطات،... و از اين 
قبيل در جهان اس��الم زبانزد و الگ��و خواهد بود. )حضور 
در جمع 3 ش��هر برتر منطقة آسيای جنوب غربی از منظر 

زيرساخت های فناوري اطالعات(؛
- در محور زيرساخت هاي شهري، تهران 1404 شهري 
است با زيرس��اخت هاي اطالعاتي و ارتباطاتي پيشرفته و 
روزآمد كه سياست هاي نوين مديريت شهري و تمركززدايي 

در سطح ملّي را به خوبي پشتيباني مي نمايد؛
- اختص��اص بيش از پنجاه درصد توليد ناخالص داخلی 
ته��ران به فعاليت های دانش بر و تحکيم زيرس��اخت های 
اقتصاد دانش بني��ان، از جمله در حوزة فناوری اطالعات و 
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ارتباطات؛
- اختصاص بخش اعظم جهت گيري هاي راهبردي در 
محور زيرس��اخت هاي شهري، به توس��عة زيرساخت های 
فناوری اطالعات و ارتباطات )از جمله: تدوين طرح جامع، 
شتاب بخش��يدن به توسعة زيرس��اخت ها، يکپارچه سازی 
زيرس��اخت ها، كاهش تصدی گری دول��ت، ارتقای امنيت 
الکترونيکی، كمک به كاه��ش هزينه ها و افزايش دانش 

شهروندان و...(؛
- مصوبات و بخش��نامه های ش��ورا در راستای توسعة 

خدمات الکترونيک؛
- مصوبة شمارة 4510-533-160 به تاريخ 1383/3/26 
مبنی بر »م�کانيزه نمودن سيستم اداري تشکيالت مربوط، 
به عن��وان مقدمه جهت ايجاد ش��هر الکترونيکي به منظور 

تسهيل و تسري�ع در پاسخگويي به ارباب رجوع«؛
تاري��خ  ب��ه   160-704-21372 ش��مارة  مصوب��ة   -
1384/11/18 مبنی بر »ساماندهي نظام فناوري اطالعات 

شهر تهران«؛
تاري��خ  ب��ه   160-972-15026 ش��مارة  مصوب��ة   -
1386/8/27 مبنی بر »الزام ش��هرداری به راه اندازی دفاتر 
خدمات الکترونيک از طريق بخش خصوصی« )شامل يک 

ماده واحده و يک تبصره(؛
- تشکيل »س��تاد فناوری اطالعات شورای شهر«؛ كه 

فعاليت های فعلی آن عبارتند از:
- وظيفة ساماندهي و هماهنگي فناوري اطالعات شهر 
تهران در تعامل با س��ازمان هاي دولت��ي و وزارت فناوری 

اطالعات؛
- تدوين »طرح جامع فناوري اطالعات ش��هر تهران« 
)متف��اوت از طرح جامع فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات 
شهرداری تهران( به منظور تعيين خط مشي و سهم هر يک 

از سازمان ها در ارتباط با تحقق تهران الکترونيکي.
ف3. سياس��ت ها و حمايت های ش��هرداری و ش��هردار 

تهران در راستای گسترش خدمات شهرداری الکترونيک
- تدوين برنامه های توسعة فناوری اطالعات و ارتباطات 

و اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری تهران؛
- منش��ور فناوری اطالعات ش��هرداری تهران و طرح 

جامع فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران؛
- توجه به اهميت و نقش مثبت گسترش خدمات تعاملی 
شهرداری الکترونيک بر كاهش معضالت كالن شهر تهران 
)از جمله ترافيک شهری و تبعات وسيع اجتماعی، اقتصادی 
و زيس��ت محيطی آن( به عنوان يک��ی از محورهای اصلی 

اهداف و اقدامات شهرداری تهران؛ 
- توج��ه به توس��عة خدمات ش��هرداری الکترونيک در 
راستای فرهنگ شهروندمداری نهادهای مديريت شهری 

تهران؛
- به گفتة ش��هردار تهران: »نگاه شهرداري به عملکرد 
خ��ود، يک نگاه خدمات محوري اس��ت كه با توس��عة اين 
بخ��ش و مکانيزه كردن آن، اين امکان براي ش��هرداري 

بيشتر فراهم خواهد شد«؛
- بنابر اظهارات مصاحبه ش��وندگان: »رويکرد نهادهای 
مديريت ش��هری ته��ران در ح��وزة خدم��ات، رويکردی 
غيرانتفاعی بوده و اصل بر توس��عه و بهينه سازی خدمات 
از طريق جس��تجوی فرصت ها و راهکارهای تأمين منابع 

مالی است«؛
- تأكيد و پيگيری مجدانة ش��هردار تهران در راس��تای 
توس��عة خدم��ات الکترونيک ش��هرداری و تحقق ش��هر 

الکترونيک تهران؛ از جمله:
- تعيين ضرب العجل برای راه اندازی س��اب پرتال های 
ش��هرداری های مناط��ق و اتصال آنها ب��ه پرتال مركزی 

شهرداری؛
جش��نوارة  برگ��زاری  چ��ون  تش��ويقی  اقدام��ات   -
ساب پرتال های ش��هرداری تهران و تقدير از فعاليت های 

شهرداری های مناطق.
ف4. پشتيبانی و همکاری های سازمان فناوری اطالعات 

و ارتباطات شهرداری تهران و شهرداری های مناطق
- خدمات فنی س��ازمان فن��اوری اطالعات و ارتباطات 
ش��هرداری تهران به عنوان متول��ی اين حوزه، در مواردی 

چون:
- تأمين زيرس��اخت های ش��بکه ای مورد نياز )از قبيل: 
ش��بکة خطوط فيبرنوری و ارتباطات بی س��يم در س��طح 

مناطق(؛
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- تهية نرم افزارهای م��ورد نياز )از جمله تهية نرم افزار: 
صدور مکانيزة پروانه های شهرسازی و معماری(؛

- راه اندازی دفاتر خدمات الکترونيک شهرداری )تأمين 
سخت افزار و تجهيزات فنی الزم و مديريت دفاتر(؛

- امکان بهره گيری از همکاری و تجارب شهرداری های 
ساير مناطق تهران )در چهارچوب طرح جهادی 137(.

ف5. فرصت ه��ای ايج��اد مناب��ع درآم��دی و كاهش 
هزينه ها

- امکان ايجاد منابع درآمد جديد و پايدار از طريق توسعة 
ابعاد خدمات رسانی و ارائة خدمات ساير سازمان های دولتی 

يا خصوصی؛
- كاهش هزينه ه��ای مختلف اداری از طريق مديريت 
بهين��ة مناب��ع اقتص��ادی و به��ره وری منابع انس��انی در 

شهرداری ها؛
- امکان همکاری و مشاركت ساير سازمان های دولتی 
يا خصوصی در راستای استقرار خدمات الکترونيکی تعاملی 

و يکپارچه؛
- امکان واگذاری تمام يا قس��متی از طرح های توسعة 

خدمات شهرداری الکترونيک به بخش خصوصی؛ 
- مصوبات ش��ورای اس��المی ش��هر تهران در راستای 
پيگيری و اجرای سياس��ت های اصل 44 )تصويب اليحة: 
الزام ش��هرداري به راه اندازي دفاتر خدمات الکترونيکي از 

طريق بخش خصوصي(؛
- اس��تقبال و پاسخ گستردة متقاضيان بخش خصوص 
به فراخوان ش��هرداری جهت مشاركت در راه اندازی دفاتر 

خدمات الکترونيک.
ف6. فضای مساعد علمی- پژوهشی

- توجه جامعة علمی كارشناس��ان و پژوهشگران حوزة 
فناوری اطالعات و ارتباطات و مس��ائل شهری به اهميت 
و ض��رورت موضوعات��ی چون دولت الکترونيک و ش��هر 

الکترونيک؛
- برگزاری سمينارها و كنفرانس های علمی- پژوهشی 

متعدد در موضوعات مرتبط؛
- حماي��ت مراكز آموزش عالی و مؤسس��ات تحقيقاتی 

جهت همکاری های علمی- پژوهشی؛

- توجه نهادها و مس��ئوالن مديريت شهری به رويکرد 
علم��ی در اي��ن ح��وزه و حمايت از فعاليت ه��ای علمی- 

پژوهشی؛
- آرم��ان »دانش بنيان« بودن ش��هر تهران در عنوان و 

شعار آرمانی چشم انداز تهران 1404)4(؛
- تدوين و ابالغ »منش��ور علمی شهرداری تهران« از 
سوی ش��هردار تهران به كلية شهرداری ها و سازمان های 

وابسته؛ 
- مصوبات دهمين گردهمايي شهرداران كالن شهرها و 
مراكز استان ها، مبنی بر ارتقاي علمي مديران شهرداري ها 

و تأسيس دانشگاه مديريت شهري. 
ف7. توجه نهادهای مديريت ش��هری تهران به توسعة 

فرهنگ شهروندی و مشاركت های مردمی
به طوركلی، اين امر با ايج��اد فرصت هايی چون امکان 
اطالع رس��انی، آموزش و فرهنگ س��ازی در سطح جامعه، 
آش��نايی با نيازها و مطالب��ات ش��هروندان و ايجاد زمينة 
همکاری و مش��اركت آنان، زمينه  و پش��توانة مناس��بی را 
در جهت استقرار و توس��عة خدمات شهرداری الکترونيک 

شهرداری ها فراهم می آورد؛
محله گراي��ی«  و  ناحيه مح��وری   « سياس��ت های   -
نهادهای مديريت شهری تهران )طرح انتقال ادارة شهرها 
از منطقه محوری به ناحيه محوری و س��پس محله محوری 

به عنوان گامی در راستای تقويت حکومت های محلی(؛
- تقوي��ت جاي��گاه و عملکرد انجمن های ش��وراياری 
و احتس��اب آن به عن��وان يکی از مهم تري��ن كانون های 
آگاه س��ازی مردم از فناوری اطالعات و نحوة اس��تفاده از 

آن)5(.
ف8. زمينه ه��ای مس��اعد اجتماع��ی- فرهنگی جامعة 

شهروندان
- پيش بينی استقبال گس��ترده و رضايت شهروندان در 
ارتباط با گس��ترش خدمات الکتروني��ک تعاملی به جهت 
مزايای متعدد آن در روان سازی امور، افزايش تنوع، كيفيت 
و س��رعت خدمات شهری و همچنين بهبود مسائلی چون 

ترافيک و آلودگی هوا؛
- پيش��ينة تجربی و آشنايی نسبی شهروندان تهران در 
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ارتباط با كاربردها و مزايای خدمات الکترونيک؛
- پيشينه های تجربی شهروندان )مانند خدمات بانکداری 
الکتروني��ک، دولت الکتروني��ک، ثبت نام های الکترونيکی 

و...(؛
- پيش��ينة اقدامات صورت گرفته از طريق رس��انه های 
عمومی در راس��تای فرهنگ سازی و آشنايی شهروندان با 

مفاهيم، كاربرد و مزايای خدمات الکترونيک.
تهدی�دات  تش�ریح  و  دس�ته بندی   3-2-2

محيطی
ت1. كاس��تی های موجود در زيرساختار كالن قانونی- 
حقوقی در ارتباط با فناوری اطالعات و ارتباطات و خدمات 

الکترونيک
- كاس��تی ها و مس��ائل موج��ود در زمينه هاي��ی چون: 
»اح��راز هوي��ت و امضای الکترونيک��ی«، »پيش گيری و 
رسيدگی به جرايم الکترونيکی«، »اعتبار و سنديت مدارك 

الکترونيکی« و...؛
اين موضوع با توجه به حساسيت امور حوزه های مختلف 
فعاليت ش��هرداری ها- از جمله عوارض، جرايم، اس��ناد و 
مدارك مالکيت، پروانه ها، مجوزها و...- كه دارای جنبه های 

مالی و حقوقی هستند، از اهميت ويژه ای برخوردار است؛
ت2. ابه��ام و محدوديت در اختيارات و مس��ئوليت های 

شهرداری های مناطق
- ع��دم تبيين روش��ن دامنة مس��ئوليت ها و اختيارات 
ش��هرداری های مناط��ق در زمين��ة گس��ترش خدم��ات 

الکترونيک تعاملی؛ 
- عدم ابالغ يا ارائة راهبرد، راهکار، دستورالعمل عملياتی 

يا شيوه های اجرايی مدّون به شهرداری های مناطق؛
- محدوديت ه��ای ناش��ی از ال��زام به توس��عة خدمات 
الکترونيک ش��هرداری های مناطق تهران از طريق بخش 

خصوصی؛
- تمرك��ز برنامه ري��زی و اقدامات اجرايی در س��ازمان 

فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران.
ت3. عدم تخصيص يا پيش بينی منابع مالی- اعتباری 

جهت شهرداری های مناطق از سوی نهادهای باالدست
- ع��دم اختصاص و اعطای اعتبارات مس��تقيم و تحت 

رديف مالی مستقل به شهرداری های مناطق جهت توسعة 
خدمات الکترونيک؛

- عدم پيش بينی و ارائة راهکارهای تأمين منابع مالی- 
اعتباری توسعة خدمات الکترونيک توسط شهرداری های 

مناطق؛
- وجود موانع اداری در تصميم گيری جهت ايجاد منابع 

درآمدی جديد برای شهرداری های مناطق؛
- ع��دم پيش بينی و ارائة س��ازوكارهای ايج��اد منابع 

درآمدی از طريق ارائة خدمات شهرداری الکترونيک؛
- محدودي��ت در اخذ هزينة خدمات از ش��هروندان )با 
توجه به رويک��رد غيرانتفاعی در حوزة خدمات رس��انی به 

شهروندان(.
ت4. محدوديت در جذب و توسعة منابع انسانی

- محدوديت های كلی ناشی از سياست های اجرايی اصل 
44 قانون اساس��ی )كوچک س��ازی و كاهش تصدی گری 

دولت( در نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی؛
- مصوبة »كميتة منابع انسانی شهرداری تهران« مبنی 
بر تعديل و كاهش نيروی انس��انی و تعيين س��قف تعداد 
پرسنل در استخدام شهرداری های مناطق )با واگذاری امور 
سازمان به بخش خصوصی نيز می بايست به همان ميزان 

از پرسنل سازمان كاسته شود(.
ت5. تن��وع اجتماعی و يکس��ان نبودن مي��زان تمايل، 
س��طح دانش و دسترس��ی به امکانات در اقش��ار مختلف 

جامعة شهروندان
- عدم آمادگی برخی ش��هروندان به داليلی چون: عدم 
آگاهی و آشنايی با فناوری های نوين و مزايای آنها ، دانش 
فنی محدود و انس و اعتماد به روال های س��ّنتی مبتنی بر 

كاغذ و مراجعة حضوری؛
- پيش بينی استقبال گس��تردة اقشار دارای تحصيالت 

باالتر و نسل جوان تر در مقايسه با ساير اقشار؛
- پايي��ن ب��ودن دان��ش اس��تفاده از رايان��ه در بي��ن 

شهروندان)5(؛
- پايين بودن فرهنگ جويندگی اطالعات در ايران)5(.

ت6. ع��دم دسترس��ی كافی و همگانی ش��هروندان به 
امکانات و تجهيزات فنی مورد نياز به صورت شخصی
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- مح��روم بودن تعداد زيادی از خانوارهای ش��هری از 
رايانة شخصی به دليل گران بودن آن)5(؛

- يکدس��ت نبودن بافت اجتماعی- اقتصادی در سطح 
مناطق شهر؛

- پايين بودن س��رعت خطوط اينترنتی در ايران و عدم 
رواج خطوط پرسرعت اينترنتی و...)5(.

ت7. امکانات محدود و ضعف زيرس��اخت های فنی در 
بخش عمومی جهت تس��هيل دسترسی كافی و همگانی 

شهروندان
- محدودي��ت و كاس��تی امکانات و تجهي��زات موجود 
در اماك��ن عمومی )اگرچه براي پاس��خگويي به نيازهاي 
ش��هروندان، اقدامات مؤثری چون راه اندازی دفاتر خدمات 
الکترونيکي در مناطق مختلف ش��هرداری تهران و نصب 
كيوسک های اينترنتی در اماكن عمومی در دستور كار و در 

حال اجرا می باشد(.
3-2-3-دس�ته بندی و تش�ریح نق�اط قّوت 

سازمانی
ق1. احس��اس ض��رورت و اس��تقبال مدي��ران ارش��د 
شهرداری های مناطق جهت توس��عة خدمات الکترونيک 

تعاملی
- تمايل و استقبال قريب به اتفاق شهرداران و مديران 
ارشد مصاحبه شونده در راستای توسعة خدمات الکترونيک 

تعاملی.
ق2. اس��تقبال بخ��ش عم��دة كارمن��دان و كاركن��ان 

شهرداری ها جهت توسعة خدمات الکترونيک تعاملی
- استقبال كارمندانی كه در ارتباط مستقيم با ارباب رجوع 

قرار دارند؛
- اس��تقبال كارمن��دان ب��ا س��طح تحصي��الت باالتر، 
دانش فّنی كافی و آش��نا به مزايای بهره گيری از خدمات 

الکترونيک.
ق3. انتق��ال امور و جري��ان اداری حوزه های خدماتی و 

فعاليت های شهرداری ها به ساختار الکترونيکی
- انتق��ال بخش عم��ده ای از فعاليت ه��ا و روال ادرای 
شهرداری ها )به ويژه در زمينه های مالی و اداری( به ساختار 

الکترونيکی؛

- انتق��ال بخش��ی از روال كاری، اس��ناد و پرونده های 
حوزه های خدماتی شهرداری ها به ساختار الکترونيکی؛

- به گفتة مدير كل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه 
ش��هرداري تهران: »تمام فرآيند صدور پروانة س��اختمان، 
مکانيزه شده و تنها بخش هاي كوچکي مربوط به عوارض 
نظ��ارت فني باقي مانده، كه اين بخش نيز مکانيزه خواهد 
ش��د. همچنين صدور مکانيزة پروانة س��اختماني و تغيير 
نرم افزار سيس��تم مکاني��زة صدور پروان��ه )به صورت يک 
فرآيند كامل، بدون اش��کال و با جزئيات كامل( هم اكنون 
در سازمان فناوري اطالعات ش��هرداري مراحل نهايي را 
طي ك��رده و به زودی يک فرآيند كام��ل صدور پروانه در 

نرم افزار جديد انجام خواهد شد.«
توضيح آنکه تعداد خواسته های مردم از حوزة شهرسازی 
و معم��اری به 40 نوع می رس��د و در اي��ن ارتباط 64 نوع 
فعالي��ت )از اخذ درخواس��ت تا صدور و تحوي��ل پروانه و 
بايگاني( در ش��هرداري ها ص��ورت می گيرد كه 90 درصد 

مراجعات مردمی را شامل می گردد.
ق4. جاي��گاه و توانايی ه��ای ش��هرداری ها در حيط��ة 

فعاليت های عمرانی و فرهنگی در سطح مناطق
- توانايی و مس��ئوليت ش��هرداری ها به عن��وان متولی 
مديريت اراضی شهری و اماكن عمومی- فرهنگی، از چند 

جهت قابل توجه است:
- توسعة زيرس��اخت ها و تجهيز فنی مراكز فرهنگی و 

اماكن عمومی جهت دسترسی عموم شهروندان؛
- فراهم نمودن امکانات آموزش��ی و فرهنگ سازی در 

اماكن عمومی؛
- توانايی تخصيص يا احداث فضای فيزيکی مورد نياز 

جهت تسهيالت دسترسی همگانی.
ق5. بهره مندی از زيرس��اخت های فنی مورد نياز جهت 

توسعة خدمات شهرداری الکترونيک
- شبکة ارتباطی فيبرنوری ميان شهرداری های تهران؛

- پوشش بخش عمده ای از نواحی سطح مناطق به وسيلة 
شبکة ارتباطات بی سيم شهرداری های مناطق؛

- ارتباط دفاتر خدمات الکترونيک ش��هرداری از طريق 
اين شبکه ها؛
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- بهره مندی ي��ا توانايی تأمين س��خت افزارهای مورد 
نياز )س��رورها، رايانه ها و تجهيزات جانبی( در شهردار های 

مناطق.
ق6. راه ان��دازی پاي��گاه اينترنتی و دفات��ر ارائة خدمات 

الکترونيک
- برقراری پايگاه اينترنتی شهرداری های مناطق تهران 
در قالب ساب پرتال های مناطق و قابل دسترسی از طريق 

پرتال مركزی شهرداری تهران؛
- راه اندازی سريع ساب پرتال های مناطق و سازمان های 
وابسته به شهرداری تهران )كه پيرو پيگيری جدی شهردار 
تهران و تعيين ضرب العجل جهت راه اندازی ساب پرتال های 

مناطق در سال 86 صورت گرفته است(؛
- راه ان��دازی و آغ��از ب��ه فعالي��ت 50 دفت��ر خدمات 
الکترونيک ش��هرداری در سطح مناطق مختلف تهران )تا 

ابتدای ارديبهشت 1387(؛
- دفاتر فعلی توسط شهرداری ها اداره می شوند و دفاتر 
ديگری توس��ط بخش خصوصی راه اندازی و اداره خواهد 

شد.

4-2-3-دس�ته بندی و تش�ریح نقاط ضعف 
سازمانی

ض1. ع��دم پيگيری مس��تمر برنامه ها ي��ا تصميمات 
اتخاذشده در زمينة توسعة خدمات الکترونيک

با وجود توجه جّدی مسئوالن شهرداری ها و اشراف آنان 
بر ضرورت توسعة فناوری اطالعات و ارتباطات و خدمات 
تعاملی شهرداری الکترونيک، مسائلی منجر به بروز موانع 
و كندی يا توقف عمليات و در نتيجه از دست رفتن تمركز 
و عدم پيگيری مس��تمر مصوب��ات، برنامه ها يا تصميمات 

اتخاذ شده می گردند:
- روان نبودن روال اداری و حساسيت باالی امور برخی 

حوزه ها )به ويژه در حيطة مسائل حقوقی و مالی(؛
- اعتماد كم نس��بت به مدارك و ساختار الکترونيکی و 

نياز به زمينه سازی فرهنگی در كنار تدابير امنيتی؛
- گس��تردگی حيطة فعاليت های س��ازمان و در نتيجه 

مسئوليت ها و مشغلة سنگين مديران ارشد شهرداری ها؛
- بروكراسی و محدوديت استقالل و اختيارات مديران و 

معاونت های مختلف شهرداری های مناطق.
ض2. فقدان متولی مشخص با شرح وظايف و اختيارات 
روش��ن در زمينة توس��عة خدمات الکتروني��ک تعاملی در 

شهرداری ها
- فقدان متولی مس��تقيم و مس��تقل )به عنوان مثال در 

غالب يک شورا يا كميتة تخصصی و اجرايی(؛
- عوامل منجر به تضعي��ف عملکرد واحدهای فناوری 

اطالعات و ارتباطات شهرداری های مناطق؛
- عدم تفويض اختيارات و استقالل كافی، ناهماهنگی، 
عدم تمركز و ع��دم احاطة كامل اين واحدها بر كلية امور 

مرتبط؛
- كاه��ش بهره وری به دليل درگيری ب��ا امور روزمره و 

كم اهميت؛
- عدم تخصيص بودجه و رديف مالی مس��تقل به اين 

واحدها.
ض3. عملک��رد مح��دود س��اب پرتال ش��هرداری ها و 
دفاتر خدم��ات الکترونيک ش��هرداری در ارائة خدمات به 

شهروندان
- دامنة بس��يار محدود خدمات در ساب پرتال ها و دفاتر 
خدمات الکترونيک شهرداری ها )با توجه به آرمان خدمات 

شهری يکپارچه(؛
- عدم كفايت س��اب پرتال ها در پاسخگويی به نيازهای 
شهروندان و نياز به مراجعة حضوری )به شهرداری يا دفاتر 

خدمات الکترونيک(؛
- تع��داد كم و به تبع آن پراكندگی نامناس��ب دفاتر در 

سطح شهر؛ 
- تنه��ا 50 دفتر در س��طح ش��هر و به طور متوس��ط 2 
تا 3 دفتر در س��طح هر منطقه، مش��غول به ارائة خدمات 

می باشند؛
- عملکرد ناقص خدمات رس��انی در دفاتر )موازی كاری 
به جهت عدم كفايت دفاتر در پاس��خگويی و لزوم مراجعه 

به مراكز شهرداری(.
ض4. ع��دم تخصي��ص منابع مالی و ردي��ف اعتبارات 
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مستقل به توسعة خدمات الکترونيک تعاملی
- عدم تخصيص رديف مالی مس��تقل به واحد فناوری 
اطالع��ات و ارتباطات مناطق )ادغ��ام در رديف تجهيزات 

اداری و ساير بخش ها(؛
- عدم پيش بينی و تخصيص بودجة مستقل و مشخص 

به توسعة خدمات الکترونيک تعاملی در شهرداری ها.
ض5. ع��دم آمادگی و مقاومت در برابر تغيير از س��وی 

برخی كارمندان و كاركنان شهرداری های مناطق 
- عدم اط��الع كافی برخی كارمن��دان از فناوری های 
نوي��ن و مزايای آن ، مأنوس بودن با ش��يوه ها و روال های 
سّنتی و كمبود دانش فنی يا تجربة كاری در زمينة فناوری 

اطالعات و ارتباطات.
ض6. كمبود منابع انسانی متخصص در شهرداری های 

مناطق
- در اختيار نداش��تن كارشناسان و متخصصان با تجربة 
كاف��ی و محدودي��ت دانش كارمندان فعلی در اس��تخدام 
ش��هرداری ها )در زمينه هاي��ی تخصصی چ��ون: مديريت 
فناوری اطالعات، طراحی سيستم و شبکه، برنامه نويسی و 

مواردی از اين دست(.
ض7. ضعف های س��اختاری و عملياتی شهرداری ها در 

پژوهش
- وجود كاستی هايی در ساختار سازمانی و فقدان اقدامات 

اثربخش در حوزة پژوهشی؛ از جمله:
- فقدان يا عملکرد ضعيف واحد های تحقيق و توسعه و 

دفاتر مطالعات در شهرداری های مناطق؛
- ع��دم تخصيص بودجه و مناب��ع اعتباری كافی برای 

تحقيقات؛
- عدم ارتباط مؤثر با مراكز علمی- تحقيقاتی، مشاوران 

و محققان؛
- پيش��ينة پژوهش��ی ناكاف��ی و عدم تعيي��ن يا اعالم 

اولويت های تحقيقاتی؛
- در اختي��ار نداش��تن آمار و اطالعات دقي��ق در مورد 
وضعي��ت فناوری اطالعات و ارتباطات در س��طح مناطق، 

به ويژه در موارد ذيل:
- ضريب نفوذ اينترنت و ميزان بهره مندی شهروندان از 

امکانات و تجهيزات فنی مورد نياز؛
- س��طح دان��ش، آش��نايی فن��ی، زمين��ة فرهنگی و 
ميزان اس��تقبال ش��هروندان از خدمات تعاملی شهرداری 

الکترونيک؛
- امکان��ات موج��ود در اماكن عموم��ی، عملکرد دفاتر 
فعلی خدمات الکترونيک ش��هرداری و ميزان رضايتمندی 

شهروندان.
ف�از س�ّوم: ارزیاب�ی عملک�رد عوامل   -3-3

استراتژیک
در آخرين فاز پژوهش عوامل استراتژيک شناسايی شده، 
مطاب��ق الگوی ج��داول خالصه تجزي��ه  و تحليل عوامل 
خارج��ی و داخلی، توس��ط مديران ارش��د، كارشناس��ان و 
مش��اوران ش��هرداری های مناطق تهران، م��ورد ارزيابی 
قرار گرفته و عملکرد عوامل مذكور محاس��به شده است.
محاس��بات مذكور و نتايج نهايی اي��ن ارزيابی، در جداول 

)شماره1( و )شماره2( ارائه شده است:

عملکردعنوان اختصاری عوامل استراتژیک درون سازمانیکدنوع

نقاط قّوت
)عوامل سوق دهندة سازمانی(

0/057+احساس ضرورت و استقبال مديران ارشد شهرداری هاق1
0/053+بهره مندی از زيرساخت های فنی مورد نياز جهت توسعة خدمات الکترونيک تعاملیق5
0/048+استقبال بخش عمدة كارمندان و كاركنان شهرداری هاق2
0/047+راه اندازی پايگاه اينترنتی و دفاتر ارائة خدمات الکترونيک در سطح مناطقق6
0/023+جايگاه و توانايی های شهرداری ها در حيطة فعاليت های عمرانی و فرهنگی مناطقق4
0/014+انتقال امور و جريان اداری حوزه های خدماتی و فعاليت های سازمان به ساختار الکترونيکیق3

نقاط ضعف
)عوامل بازدارندة سازمانی(

0/018-عدم آمادگی و مقاومت در برابر تغيير از سوی برخی كارمندان و كاركنانض5
0/036-كمبود منابع انسانی متخصص در شهرداری های مناطقض6
0/042-فقدان متولی مشخص با شرح وظايف و اختيارات روشن در ساختار شهرداری هاض2
0/048-ضعف های ساختاری و عملياتی شهرداری های مناطق در حوزة پژوهشض7
0/050-عدم تخصيص منابع مالی و رديف اعتبارات مستقل به توسعة خدمات الکترونيکض4
0/058-عدم پيگيری مستمر برنامه ها يا تصميمات اتخاذشده در زمينة توسعة خدمات الکترونيکض1
0/064-عملکرد محدود ساب پرتال شهرداری ها و دفاتر خدمات الکترونيک شهرداری هاض3

0/074-جمع
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عملکردعنوان اختصاری عوامل استراتژیک محيطیکدنوع

ت ها
فرص

)عوامل سوق دهندۀ محيطی(

0/079+سياست ها و حمايت های شهرداری و شهردار تهرانف3
0/074+خواستة شهروندان جهت توسعة خدمات الکترونيک و زمينة اجتماعی- فرهنگیف8
0/062+اقدامات و مصوبات شورای اسالمی شهر تهران در راستای توسعة فناوری اطالعاتف2
0/054+پشتيبانی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات و شهرداری های مناطقف4
0/052+فضای مساعد علمی- پژوهشیف6
0/046+فرصت های ايجاد منابع درآمدی و كاهش هزينه هاف5
0/036+توجه و مصوبات نهادهای سياسی كشور و وجود مقررات سوق دهندهف1
0/034+توسعة فرهنگ شهروندی و مشاركت های مردمیف7

تهدیدها
)عوامل بازدارندۀ محيطی(

0/022-محدوديت در جذب و توسعة منابع انسانیت4
0/025-تنوع اجتماعی و يکسان نبودن ميزان تمايل، دانش و دسترسی شهروندانت5
0/038-كاستی های موجود در ساختار قانونی- حقوقی فناوری اطالعات و ارتباطاتت1
0/044-عدم پيش بينی و اعطای منابع مالی و اعتباری به شهرداری های مناطقت3
0/049-عدم دسترسی كافی و همگانی شهروندان به امکانات مورد نياز به صورت شخصیت6
0/053-ابهام و محدوديت در اختيارات و مسئوليت های شهرداری های مناطقت2
0/057-امکانات محدود بخش عمومی جهت تسهيل دسترسی كافی و همگانی شهروندانت7

0/149+جمع

EFAS/EFE - جدول )شماره1(: فهرست نهایی عوامل استراتژیک محیطی و ارزیابی عملکرد آنها 

EFI/SAFI - جدول )شماره2(: فهرست نهایی عوامل استراتژیک درون سازمانی و ارزیابی عملکرد آنها 

عملکردعنوان اختصاری عوامل استراتژیک درون سازمانیکدنوع

نقاط قّوت
)عوامل سوق دهندة سازمانی(

0/057+احساس ضرورت و استقبال مديران ارشد شهرداری هاق1
0/053+بهره مندی از زيرساخت های فنی مورد نياز جهت توسعة خدمات الکترونيک تعاملیق5
0/048+استقبال بخش عمدة كارمندان و كاركنان شهرداری هاق2
0/047+راه اندازی پايگاه اينترنتی و دفاتر ارائة خدمات الکترونيک در سطح مناطقق6
0/023+جايگاه و توانايی های شهرداری ها در حيطة فعاليت های عمرانی و فرهنگی مناطقق4
0/014+انتقال امور و جريان اداری حوزه های خدماتی و فعاليت های سازمان به ساختار الکترونيکیق3

نقاط ضعف
)عوامل بازدارندة سازمانی(

0/018-عدم آمادگی و مقاومت در برابر تغيير از سوی برخی كارمندان و كاركنانض5
0/036-كمبود منابع انسانی متخصص در شهرداری های مناطقض6
0/042-فقدان متولی مشخص با شرح وظايف و اختيارات روشن در ساختار شهرداری هاض2
0/048-ضعف های ساختاری و عملياتی شهرداری های مناطق در حوزة پژوهشض7
0/050-عدم تخصيص منابع مالی و رديف اعتبارات مستقل به توسعة خدمات الکترونيکض4
0/058-عدم پيگيری مستمر برنامه ها يا تصميمات اتخاذشده در زمينة توسعة خدمات الکترونيکض1
0/064-عملکرد محدود ساب پرتال شهرداری ها و دفاتر خدمات الکترونيک شهرداری هاض3

0/074-جمع

جمع بندی و نتيجه گيری
با بررس��ی ماتريس ارزيابی عوام��ل خارجی در جدول 
)ش��ماره1(، اين گونه اس��تنباط می ش��ود كه: سياست ها، 
مصوبات، حمايت  ها و اقدامات نهادها و مس��ئوالن ارش��د 
مديريت شهری تهران )شورای اسالمی شهر، شهرداری و 
شهردار تهران(، به همراه احساس نياز روزافزون و افزايش 
استقبال و خواسته های شهروندان مبنی بر توسعة خدمات 

الکترونيک تعاملی، مهم ترين عوامل س��وق دهندة محيط 
خارجی شهرداری ها می باشند.

از سوی ديگر، عدم دسترسی كافی و همگانی شهروندان 
به امکانات مورد نياز از قبيل دسترسی به رايانه و اينترنت 
)چه به صورت شخصی 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 
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نياز، از عمده ترين عوامل بازدارنده می باشند.
همچنين از مطالع��ة ماتريس ارزياب��ی عوامل خارجی 
در جدول )ش��ماره2( چنين برمی آي��د كه: توجه و حمايت 
مس��ئوالن ارش��د و كاركن��ان ش��هرداری های مناط��ق، 
بهره مندی از زيرس��اخت های فنی مورد نياز جهت توسعة 
خدمات ش��هرداری الکترونيک در س��طح مناطق )به ويژه 
خطوط فيبرنوری و ش��بکة ارتباطی بی س��يم( و راه اندازی 
س��اب پرتال های ش��هرداری های مناطق و اتصال آنها به 
پرتال مركزی ش��هرداری تهران، همزمان با شروع به كار 
دفاتر خدمات الکترونيک ش��هرداری در س��طح مناطق، از 
مهم تري��ن نق��اط قّوت ش��هرداری های مناطق به ش��مار 

می روند.
اّم��ا در عين حال، محدوديت خدمات س��اب پرتال های 
شهرداری ها، تعداد كم، پراكندگی نامناسب و عدم استفاده 
از حداكث��ر ظرفيت خدمات��ی دفاتر خدم��ات الکترونيک 
ش��هرداری، عدم پيگيری مستمر برنامه ها يا تصميمات و 
عدم تخصيص منابع مالی و اعتبارات مس��تقل به توس��عة 
خدم��ات الکترونيک در ش��هرداری های مناطق، به همراه 
ضعف س��اختار پژوهش��ی و كمبود اطالعات و آمار دقيق، 
از عمده تري��ن ضعف ها و محدوديت های ش��هرداری های 

مناطق به شمار می روند.
از مجموع عملکرد عوامل استراتژيک، اين گونه استنباط 
می ش��ود كه به طور كلی ش��هرداری های تهران به لحاظ 
استراتژيک در »موقعيت غلبة فرصت ها بر تهديدات و غلبة 
نقاط ضعف بر قّوت ها«  قرار دارند. در چنين شرايطی، الزم 
است از مزيت هايی كه در فرصت ها نهفته است، در جهت 

جبران نقاط ضعف خود استفاده كنند.
لذا توصيه می شود تا هر كدام از شهرداری ها به اقتضای 
ش��رايط اس��تراتژيک ويژة خود در قال��ب »پژوهش های 
م��وردی«، ب��ا تلفيق اي��ن عوامل اس��تراتژيک به كمک 
ابزارهای مختلف تدوين اس��تراتژی ها ، راهبردهای خاص 

سازمان خود را استخراج نمايند.
با وجود توجه جّدی و اقدامات اثربخشی كه جهت توسعة 
»خدمات الکترونيک تعاملی« در رأس برنامه های نهادهای 
مديريت شهری تهران قرار گرفته است؛ می توان همسو با 

سياست تقويت مناطق و ناحيه محوری، با تفويض اختيارات 
و استقالل بيشتر به ش��هرداری های مناطق و بهره گيری 
از خالقي��ت و توانايی ه��ای بالقوة آنها و در مش��اركت با 
بخش خصوصی، گام های مؤثرتر و س��ريع تری را در اين 

راه پيمود.
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An analysis on urban well governing (an anal-
ysis approach)

Abstract:
With the expectancy of 66 percent of world popula-

tion living in cities until 2020, world is becoming an 
urban world. So urban management will be a kind of 
problem in future, a challenge which itself is affected 
by technological, population, economical, Political 
and international changes.

Scientific and research centers and development 
international organizations in recent decades  consid-
ering more about urban management are looking for 
a solution for a more constant urban management and 
after approaches like constant development theory 
or people oriented city theory and etc. finally “urban 
well governing” was accepted as the most effective, 
most constant and the cheapest method . The purpose 
of this article explaining definitions and concepts of 
urban governing is to determine urban well govern-
ing scales in Iran’s condition.

A correct explanation, making characteristics and a 
guide line look toward urban well governing help us 
to have urban constant management with more hope 
and faster in Iran’s cities.

Keywords:
 urban governing, urban management, Iran.    

چکيده:
با پيش بينی اس��تقرار بيش از 66 درصد جمعيت جهان در ش��هرها تا س��ال 
2020 ميالدي، جهان در حال تبديل به جهانی شهری است. از اين رو مديريت 
ش��هری در آينده به طور اعم و در قرن بيست و يکم به طور اخص، درگير نوعی 
چالش خواهد بود؛ چالش��ی كه خود تابعی از تغيير و تحوالت فناورانه، جمعيتی، 
اقتصادی و سياس��ی و بين المللی محس��وب می گردد. ش��دت يافتن روزافزون 
مقياس و گس��تردگي و نيز پيچيدگي مس��ائل ش��هرها و همچنين آشکار شدن 
بي كفايتي سيس��تم هاي سنتي بوروكراتيک و تصميم گيري باال به پايين، سبب 
شده است گرايشي به سوي سيستم هايی به وجود آيد كه در آن تصميمات بزرگ 
و كوچک با اش��تراك بين صاحبان منافع ش��هري اتخاذ ش��وند. مراكز علمی و 
تحقيقاتی و س��ازمان های بين المللی توس��عه در طی چند دهه اخير با تش��ديد 
مس��ائل حوزه مديريت ش��هری و در پ��ی تحقق پايداری در مديريت ش��هری 
به چاره جويی پرداخته و به دنبال مطرح ش��دن ديدگاه و تئوري توس��عه پايدار، 
ش��هر انسان گرا هس��تند و در زمان حاضر رويکرد »حکمروايی خوب شهری« 
را به عن��وان اثربخش ترين، كم هزينه ترين و پايدارترين ش��يوه اعمال مديريت 
معرف��ي نموده اند. هدف از نوش��تار حاضر؛ بررس��ی و تحلي��ل مفاهيم و اصول 
مرتبط با حکمروايی خوب ش��هری و بررسی نمونه ای از تجارب داخلی مرتبط 
با اين رويکرد و تأكيد بر اين نکته اس��ت كه با وجود س��اختاری ش��دن پاره اي 
از مش��کالت مديريت ش��هری در ايران؛ تبيين صحيح، نهادينه س��ازی و نگاه 
راهبردی به موضوع »حکمروايی خوب ش��هری«، كم��ک می كند تا مديريت 

پايدار شهری به سرعت و اميدواری بيشتری در شهرهای ايران شکل گيرد. 

کلمات کليدی: 
حکمروايی شهری، حکمروايی خوب شهری، مديريت پايدار شهری.
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مقدمه 
شواهد نشان می دهد در حالي كه در سال 1950 تقريبًا 
28 درص��د و در ح��ال حاضر بي��ش از 50 درصد جمعيت 
جهان در ش��هرها زندگي مي كنند، جهان همچنان با روند 
روبه رش��د شهرنشيني روبه روس��ت؛ به گونه ای كه تا سال 
2020 بيش از 66 درصد جمعيت جهان در شهرها زندگي 
خواهن��د ك��رد(Morgan, T. 2003: 7). اين رش��د 
س��ريع و بي رويه شهرها و انبوه جمعيت شهرنشين جهان، 
بيش از هر زمان ديگري نه تنها معنای هويت ش��هری و 
 (James, M,B.1991: 11)كاركردهای مورد انتظار از آن
را به ويژه در ش��هرهاي بزرگ و مناطق پيرامون آنها تغيير 
داده است بلکه مديريت شهری را به يکی از پيچيده ترين و 
اصلی ترين عرصه های روابط حکومت و مردم تبديل كرده 

است. 
مديريت شهری در آينده به طور اعم و در قرن بيست و 
يکم به طور اخص دچار نوعی چالش خواهد بود؛ چالشی كه 
خود تابعی از تغيير و تحوالت فناورانه، جمعيتی، اقتصادی و 
سياسی و بين المللی محسوب می گردد)صالحی،1381: 51(. 
رشد فراگير همراه با چالش هاي جدي اجتماعي- كالبدي، 
اقتصادي و فرهنگي و زيست محيطي شهرها سال هاست 
كه اجماع فکري كارشناس��انه اي براي چاره انديش��ي حل 
مس��ائل زندگي شهرنش��يني و كارآمدي مديريت شهري 
به كار گرفته شده است. به  عبارتي رهيافت ها و روش هاي 
برون رفت از ناپايداري شهرنش��يني، بر ظرفيت س��ازي و 

توانمند بودن مديريت شهري تأكيد كرده است.
 مديريت ش��هري يک مفهوم فراگير است كه هدف آن 
تقويت س��ازمان هاي دولتي و غيردولت��ي)NGO( براي 
شناسايي برنامه ها و سياست هاي گوناگون و پياده سازي آنها 
با نتايج بهينه است. انديشه اوليه كارآمدي مديريت شهري 
در مؤلفه هايي چون در خدمت گرفتن سرمايه بيشتر، صنعتي 
ش��دن، نيروي كار بيشتر و به طور كلي در رشد كمي ديده 
مي شد. ولي تجربه هاي جهاني به خصوص مطالعات بانک 
جهاني نش��ان داده است كه اين رويکردها نتوانسته بهبود 
فضاي زيست، به خصوص در كالن شهرها را در پي داشته 
باشد و هر روز موانع زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي و 

به طور كلي فضايي اين رويکردها نمايان تر مي شود. نهايت 
اين روند تحول، به ديدگاه و تئوري هاي توسعه پايدار، شهر 
انسان گرا و حکمروايي خوب شهري)اداره مردمي شهرها( 
ختم شده اس��ت كه اميد می رود رهيافت ها و رويکردهای 
نوي��ن مذكور، به وي��ژه حکمرانی خوب ش��هری به عنوان 
اثربخش تري��ن، كم هزينه ترين و پايدارترين ش��يوه اعمال 
مديري��ت )ترابی، 1383: 5( نظام پيچيده و چندس��طحی 

امروزه مديريت شهرها را بهبود بخشد.

طرح مسأله
امروزه در دنيا پذيرفته شده است كه توسعه پايدار شهرها 
در صورتي تحقق مي يابد كه اهداف مردم ساالري، برابري 
در خدمات رس��اني و حفظ محيط زيس��ت با ش��کل گيري 
مديري��ت واح��د ش��هري و با رعاي��ت اصول عل��وم روز 
شهرس��ازي، ترافيک ش��هري و تقس��يم عادالنه منابع و 
درآمد ش��هري توأمان دنبال شود. باتوجه به اينکه شهرها 
به عنوان نيروي محرك رش��د اقتص��ادي و نيز كانون كار 
و فعالي��ت و موقعيت ه��اي اجتماع��ي عموم كش��ورهاي 
جهان محس��وب می شوند، در وضعيت موجود شهرنشيني 
چندسطحي، مديريت شهري بايستي داراي مؤلفه هايي چون 
شفافيت، پاسخگويي، مشاركت طلبي، قانون مداري، كارآمدي 
و اجماع گرايي باش��د تا از تمام شرايط افزاينده شهرنشيني 
به��ره گيرد. از طرف ديگر، ش��دت يافتن روزافزون مقياس 
و گس��تردگي و نيز پيچيدگي مسائل ش��هرها و همچنين 
آشکار شدن بي كفايتي سيس��تم هاي سنتي بوروكراتيک و 
تصميم گيري باال به پايين، سبب شده است گرايشي به سوي 
سيس��تم هايی به وجود آي��د كه در آن تصميم��ات بزرگ و 
كوچک با اشتراك بين صاحبان منافع شهري اتخاذ مي شوند 
)عسگری)الف(، 1378: 134(. جامعه جهانی، امروزه به اين 
نتيجه رسيده است كه مشکل عمده مديريت شهری كمبود 
منابع مالی يا تکنولوژی مدرن و يا نيروی انسانی ماهر نيست 
بلکه پيش و بيش از همه، مشکل اصلی در شيوه اداره اين 

عوامل است )ترابی، 1383: 6(. 
نيم نگاهي به وضعيت مديريت ش��هري در ايران نشان 



فصلنامه مدیریت شهری
Modiriat Shahri
ش��ماره 23 - بهار 1388

 No.23.Spring 2009 

47

می دهد به داليلي چون تمركزگرايي، برون زا بودن برنامه ها 
و طرح هاي شهري، اقتصاد رانتي و مبتني بر نفت، مديريت 
ش��هري در سيطره دولت است و مدام از مديريت يکپارچه 
و سيس��تمي فاصله گرفته و در گرداب مديريت بخشي و 
سلولي گرفتار آمده و از روند شهرنشيني و مسائل حاصل از 
اين شهرنشيني، عقب مانده و در ديدگاه ها و نگرش هاي از 
باال به پايين گرفتار گرديده است. نتايج يک سده مديريت 
ش��هري نوين در ايران به خصوص در كالن شهرها نشان 
می دهد ويژگي هاي اصلي زير در مديريت ش��هري ايران 

عموماً حاكم است)بوجانی، 1386: 12(:

از اي��ن رو اصالح و بازنگری در نظام مديريت ش��هري 
كش��ور با تحوالت ساختاری و محتوايی ديدگاه هاي نوين 
مطرح در زمينه مديريت ش��هری به طور جدی مورد تأكيد 
ب��وده و ضمن مطابقت رويکردهای نوين، بايد با ش��رايط 
و ويژگی ه��ای اجتماعی، فرهنگی و اقتص��ادی حاكم بر 

شهرهای ايران از رهيافت های مؤثر آن در اصالح و ارتقاي 
نظام مديريت ش��هرها استفاده شود. طی دهه اخير، مقوله 
جديدي در نظام مديريت شهرها، تحت عنوان حکمروايي 
خوب شهری مطرح شده است كه بر چگونگي دست يافتن 
به مديريتی كارا و بهينه با زمينه توس��عه اي مردم ساالر و 
عادالنه تأكيد دارد. نوش��تار حاضر سعی دارد تا حد امکان 
به بررس��ی و تحليل مفاهيم و اصول مرتبط با حکمروايی 
خوب شهری و بررسی نمونه ای از تجارب داخلی بپردازد. 

1-پيشينه بحث حکمروایی خوب شهری 
از آنجاي��ی كه حکمرواي��ی در بيانی س��اده، فرآيندی از 
تصميم س��ازی و روندی اس��ت كه تصميم ها درآن به اجرا 
در می آيند، می توان آن را به قدمت تمدن بش��ری دانس��ت 
)فرزين پ��اك، 1383: 68(. اگرچه كاربرد مفهوم حکمروايی 
شهری از اواخر دهه 1980 و از آفريقا آغاز گرديد، اما »برايان 
مک اللين« اولين نظريه پردازی است كه در سال 1973 به 
اين مفهوم پرداخته اس��ت )زيبايی، 1387: 2(. او عقيده دارد 
تقاضای روزافزون مردم شهرها اين است كه حکومت شهری 
بايد نسبت به روندهای تغيير در شهر »پاسخ گوتر«، اقداماتش 
با مسائل شهری و تحول آنها »متناسب تر«، نسبت به اجتماع 
»مس��ئول تر«، به عنوان بخشی از نظام يادگيری بهتر عمل 
كند و س��رانجام نقش مهم در پيش بينی، كشف و استقبال 
از آينده ايفا كند. جهت تحقق اين تقاضا ها او ارتباط با نظام 
اجتماع را ضروری می دان��د و با اين مقدمات حکمروايی را 
نوعی فرآيند می داند كه متضمن نظام به هم پيوسته ای است 
ك��ه هم »حکومت« و هم »اجتماع« را در بر می گيرد. پس 
از او اف��راد ديگری چون »مک  كينلی« )Mc Kinlay( و 
»اتکينسن« )Atkinson( نيز اين بحث را مطرح كرده اند 

)برك پور، 1385: 491(.
در اواخر دهه 1980، پس از يک دهه سياست های تعديل 
اقتصادی ساختاری در بسياری از كشورهای آفريقايی، بانک 
جهانی به اين نتيجه رسيد كه حکمرانی، موضوعی اساسی در 
راهبرد توسعه كشورهايی است كه عملکردشان ضعيف است. 
به عبارتی بانک جهانی در مطالعات سال 1989 دريافت كه 
حکمرانی– شيوه مديريت و اداره كشور يا رابطه شهروندان با 

 تکی�ه بر س�اختارها و نهاده�اي متمرکز 
و غیردموکراتی�ک و بي توجه�ي ب�ه نهادهاي 

عمومي و مدني؛
 کسب درآمد ناپایدار و رانتي براي تأمین 

خدمات شهري؛
 مدیریت و برنامه ری�زي از باال به پایین 
به ج�اي مدیریت و برنامه ری�زي از پایین به 

باال؛
 کوتاه�ي عم�ر دوران مدیری�ت مدی�ران 

شهري؛
 بي مس�ئولیتي و بي برنامگي و تأکید بر 

نگرش بخشي به جاي نگرش سیستمي؛
ج�اي  ب�ه  پروژه مح�وري  ب�ر  تکی�ه   
توس�عه محوري، »تأکی�د بر جنبه هاي رش�د 
ش�هري ب�ه جاي توس�عه ش�هري« و تکیه بر 

فردمحوري به جاي برنامه محوري؛
 چندپارچگي در مدیریت و تصمیم گیري، 
چه در ارتباط با دیگر نهادهاي ذي ربط و چه 

در درون شهرداري؛
ع�دم  پاس�خگویي:  و  ش�فافیت  ع�دم   

حسابرسي و اطالع رساني؛
 بي توجه�ي ب�ه آم�وزش ش�هروندان و 
مدی�ران و کارکن�ان نهاده�اي خدمات رس�ان 

شهري.
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حکومت كنندگان– موضوع محوری توسعه است. پس از آن 
س��ازمان ملل در دومين كنفرانس مربوط به سکونتگاه های 
انس��انی، در س��ال 1996 استانبول، ش��عار خود را »فعاليت 
جهانی برای حکمروايی شهری خوب« قرار داد و تأكيد كرد 
كه شهرهای جهان می بايست در جهت استقرار حکمروايی 
شهری قدم بردارند)برك پور،1385: 500(. در گزارش ساالنه 
1997 نيز اين بحث با موضوع تازه ای يعنی سياس��ت های 
توانمندس��ازی دولت با بهره من��دی از حکمرانی، به عنوان 
موضوع اصلی سياستگذاری های توسعه قرار گرفت و به طور 
كلی پس از آن مفهوم جديد حکمرانی خوب در سيمنارها و 
همايش های متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. از سال 
2000 به طور مداوم بانک جهانی هرس��اله گزارشی در مورد 
فعاليت ها و همکاری های اين بانک با كشورهای مختلف با 
عنوان »اصالح نهاد های عمومی و تقويت حکمرانی« منتشر 

كرده است )عربشاهی، 1383: 11و12(. 

2- معنای واژه
در ادبيات منتشرش��ده »حکمروايی خوب« را برگردان 
كرده ان��د.  عن��وان   »Good Governance« واژه 
با وجود اي��ن، اكثر صاحبنظران داخل��ی معتقدند، به جاي 
تركيب عربي- فارسي »حکمروايي«، واژه »حاكميت« را 
معادل )Governance( می ت��وان به كار برد و به جاي 
واژه »خوب«، واژه »شايسته« را معادل )Good( قرار داد 
)اطه��اری، برك پور، كاظميان و مهديزاده، 1386: 9(. واژه 
»حاكميت شايسته« به چند دليل بر واژه اي چون حکمراني 
يا حکمروايي خوب ترجي��ح دارد. حکمراني يا حکمروايي 
مترادف با حکومت )government( است كه در عين 
حال به قدرت حاكم )رياست قوه مجريهgovernor( نيز 
اطالق مي ش��ود؛ در صورتی كه حاكميت، چيزي بيش از 
صرف اعمال اقتدار توسط حکومت است. حاكميت مستلزم 
كار فراسوي مرزهاي بخش عمومي و نيز بين بخش هاي 
عمومي، خصوصي و اجتماعات محلي اس��ت. ش��راكت و 
شبکه س��ازي براي موفقيت در اين عرصه امري اساس��ي 
به ش��مار مي رود. به اين ترتيب به نظر مي رسد حاكميت با 
حکومت يکسان نيست. حاكميت يک فرآيند است تا يک 

محصول، فرآيندي كه در س��طوح مختلفي عمل مي كند 
و واژه حاكميت گوياي معناي »governance« است 
)عسگری)الف(، 1378: 135(. از طرفی ديگر موضوع مورد 
بحث دربارة خوبي يا بدي حاكميت نيست؛ بلکه كارآمدي، 
زندگي و مش��اركت مورد نظر است. از اين رو واژه شايسته 
گوياي معناي »good« خواهد بود )اطهاری، 1386: 32(. 
اس��تفاده ما از واژه حکمروايي خوب يا حاكميت شايس��ته، 
گذشته از واژه شناسی، به همان مفهومي است كه به وسيله 
سازمان هاي جهاني مسئول توسعه به كار گرفته شده است. 
به طور كلی، در ادبيات منتشرشده در سال های اخير، واژه های 
»حکمرانی خوب ش��هری«، »حکمروايی خوب شهری« و 
»حاكميت شايسته شهری« بيش از ساير اصطالحات، مورد 
نظر كارشناسان بوده است. اما با وجود اين آنچه مورد اهميت 

می باشد مفهوم و اصول رويکرد مورد نظر است. 

3-تعاریف و مفهوم حکمروایی شهری
در ط��ی دهه اخي��ر گزارش ها و مطالب نس��بتاً زيادی 
پيرام��ون حکمروايی ش��هری به ويژه ب��ا محوريت بانک 
جهان��ي كه ابداع كنن��ده واژه حکمروايي و توس��عه دهنده 
اين مفهوم می باش��د، منتش��ر شده اس��ت. بانک جهاني، 
حاكميت را به عنوان »روش��ي كه بر اساس آن بر مديريت 
اقتصادي يک كش��ور و منابع اجتماعي آن براي رس��يدن 
به توس��عه اعمال قدرت مِي شود« تعريف نموده است. در 
يک تعريف جامع تر ارائه ش��ده در سال 1995 چنين آمده 
است »حکمراني مجموعه اي از روش هاي فردي و نهادي، 
عمومي و خصوصي اس��ت كه امور مشترك مردم را اداره 
مي كند و فرآيندي پيوس��ته اس��ت كه از طريق آن منافع 
متضاد يا متنوع را همس��از نموده و اقدام همکاري جويانه 
اتخ��اذ مي گ��ردد. حکمراني ش��امل نهادهاي رس��مي و 
نظام  هايي اس��ت كه براي تضمين رعاي��ت قانون، قدرت 
پيدا كرده اند كه به نفع آنها اس��ت«. بر اساس تعاريف باال 
مي توان گفت كه »حاكميت شايسته« روشي براي تنظيم 
روابط اجتماعي در بين حوزه هاي خصوصي و سياسي است 
كه دس��تيابي به توسعه پايدار را ممکن مي سازد.»هايدن« 
س��ه شرط نفوذ و نظارت ش��هروندان، رهبريت پاسخگو و 
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مسئول و معامله به مثل اجتماعي را براي تسهيل حاكميت 
خوب تعريف مي كند كه هر كدام داراي سه عنصر به شرح 

دياگرام فوق است )عسگری)الف(، 1378: 139(.
در واقع حاكميت شايس��ته در پي فراهم آوردن محيطي 
اس��ت كه در آن شهروندان، امکان توافق و برقراري انواع 
روابط اجتماعي )اقتصادي، سياس��ي و فرهنگي( را به طور 
آزادانه داش��ته باش��ند، بدون آنکه حقوق ديگران را نقض 
كنند. به زب��ان اقتصادي، در چنين ش��رايطي هزينه  هاي 
 )Transaction costs( معام��الت  ي��ا  ارتباط��ات 
اجتماعي به حداقل مي رس��د، كه معادل به حداقل رسيدن 
اصط��کاك در محيط فيزيکي اس��ت؛ در نتيجه توس��عه 
اجتماعي و رش��د اقتصادي به باالترين س��رعت و شتاب 
مي رسد. بنابر نظر صاحبنظران داخلی؛ حکمروايی شهری 
يعنی اثرگذاری همه اركان اثرگذار شهری بر مديريت شهر، 
با تمام سازوكارهايی كه به سوی تعالی شهر و شهروندان 
حرك��ت كنند، نه اينکه عرصه ه��ای عمومی و خصوصی 
كنار گذاشته شوند و فقط »عرصه حکومتی« اختياردار آن 
دو باش��د. منشأ قدرت و مشروعيت در حکمروايی شهری، 
تمام »شهروندان« و حضور آنها در همه صحنه ها و اركان 
»جامعه مدنی« است)شهيدی، 1386: 42(. مدنی پور معتقد 
اس��ت: حکمرانی خوب به اين معناست كه تمام طرف ها، 
گروه ه��ا و س��ازمان های درگير و مردم مح��ل با يکديگر 
هم��راه گردند و همه به نح��وی در برنامه ريزی و مديريت 

دخيل شوند)اسدی، 1382: 27(.
حکمرواي��ي از ديدگاه جامعه شناس��ي، نوع��ي پارادايم 
ي��ا چارچ��وب تاريخ��ي و معرفت��ي جديدي اس��ت براي 
پاس��خگويي ب��ه ش��يوه اداره جوامع كنوني ك��ه مي تواند 
ايدئولوژي ه��اي مختلفي را درون خود داش��ته باش��د. در 
يک برداش��ت، حکمروايي به مثابه سلس��له  مراتبي شدن 

قدرت دولت اس��ت؛ واگذاري آن نيست بلکه تقسيم آن در 
س��طوح ملي، منطقه اي و محلي است و قدرت، همچنان 
در اختيار حکومت است. ديدگاهي ديگر، بر مبنای نگرش 
راي��ج بر نظريه »دولت حداق��ل«، حکمروايي را به مفهوم 
قدرت دادن به بازار و بخش خصوصي مي داند. حکمروايي 
بنابر اقتضاي شرايط و نيروهايي كه آن را به كار مي گيرند، 
مي تواند به س��مت پيچيده تر شدن اقتدار حکومت برود يا 
به سمت بازار و بخش خصوصي حركت كند. شيوه درست 
و هنجاري حکمروايي اين است كه بايد بتواند مشاركت و 
همکاري را ميان همه نيروه��اي مؤثر در مديريت جامعه 
يعني دولت، بخش خصوصي، بخش عمومي و تشکل هاي 
مردم��ي برقرار كن��د )اطهاری، ب��رك پ��ور، كاظميان و 
مهدي��زاده، 1386: 11(. در مجم��وع از تحليل و مقايس��ه 
تعاريف گوناگون حکمروايی، مبانی مشترك زير را می توان 

استنتاج كرد: 

 مأخذ: )برک پور، 1384: 498(

 حکمروای�ی ش�هری، مفهومی گس�ترده تر و 
فراگیرتر از حکومت شهری است؛

 حکوم�ت ش�هری، مجموعه ای از س�ازمان ها 
و نهاده�ای رس�می اداره ش�هر اس�ت، ح�ال آنکه 
حکمروای�ی ش�هری نوعی فرآین�د و ارتباط میان 

حکومت شهری و شهروندان است؛
 حکمروایی ش�هری، هم حکومت شهری و هم 

جامعه مدنی را در بر می گیرد؛
 تحق�ق حکمروای�ی ش�هری مس�تلزم کن�ش 
متقاب�ل بین نهادهای رس�می و دولتی و نهادهای 

جامعه مدنی است؛
 حکمروای�ی ش�هری ب�ر حقانی�ت و تقوی�ت 

عرصه عمومی تأکید می کند؛
 حکمروایی ش�هری به دلیل ش�رکت نهادهای 
گوناگ�ون جامعه مدنی در مدیریت و اداره ش�هر، 
می توان�د ب�ه س�ازگاری منافع و رف�ع تعارض ها 

منجر شود.
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4-تف�اوت حکوم�ت ش�هری و حکمروای�ی 
شهری

حکومت و حکمروايی دو الگوی متفاوت در ش��يوه اداره 
شهرها هس��تند. تفاوت اين دو ايده در ميزان قدرت، نفوذ 
و صالحيت س��ه عنصر دول��ت، بخش خصوصی و بخش 
مردمی )جامعه( در جامعه ش��هری است. بنابر نظر »مک 
اللين« حکومت، مجموعه ای از نهادهای رسمی و حقوقی 
ب��ا قدرت قانونی اس��ت و مبين رويکرد س��نتی ب��ه اداره 
شهرها و مديريت ش��هری و كالن شهری است و بيشتر 
به مناسبات حکومت مركزی با شهرداری ها و سازمان های 
رس��می و حکومتی مي پردازد و بر روابط عمومی بين آنها 
تأكيد دارد؛ درحالی كه حکمروايی نوعی فرآيند اس��ت كه 
متضمن نظام به هم پيوسته ای است كه هم حکومت و هم 
اجتماع را در ب��ر می گيرد )الله پور، 1386: 62(. در تعريف 
نظ��ري، حکمروايي، ي��ک گام جلوتر از حکومت اس��ت. 
حکومت، يک نهاد اس��ت در صورتی كه حکمروايي، يک 
فرآيند تعاملي است كه ميان نهاد رسمي حکومتي و عناصر 
ديگر، ش��کل مي گيرد و سياست ها و تصميم ها از دل اين 
تعامل برمي خيزد. در ادامه راه، اين فرآيند مي تواند به يک 
نهاد تثبيت شده تبديل شود كه توانايي اداره جامعه را داشته 
باش��د )اطهاری، برك پور، كاظمي��ان، و مهديزاده،1386: 

.)12
بدين ترتيب از ديدگاه های مختلف، يکی از تفاوت های 
عمده مي��ان حکومت ش��هری و حکمروايی ش��هری در 
فراگيرتر و گس��ترده تر بودن مفهوم حکمروايی نس��بت به 
حکومت خالصه می شود. در واقع حکمروايی، حکومت را 
شامل می شود و عالوه بر آن عناصر، گروه ها و سازمان هايی 
را هم كه به طور غيررس��می در رش��د و توسعه شهر مؤثر 
هستند در بر می گيرد. نکته ديگر اينکه مفهوم حکمروايی 
ش��هری در مقياس ه��ای مختل��ف تعريف ش��ده اس��ت. 
پژوهشگران حکمروايی را از مقياس محلی تا مقياس ملی 
و بين المللی به كار برده اند. برای مثال »سرينيواس« اشاره 
می كند كه حکمروايی هم دولت و هم جامعه مدنی )يعنی 
بازيگران اجتماعی و اقتصادی، نهادهای مبتنی بر اجتماع و 

گروه های سازمان نيافته، رسانه های همگانی و نظاير آن( را 
در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی شامل می شود 
يا در يکی از اسناد سازمان ملل، حکمروايی به عنوان فرآيند 
اعمال اقتدار اقتصادی، سياسی و اجرايی برای اداره كشور 

در همه سطوح تلقی شده است )برك پور، 1385: 494(.

5-ویژگی های حکمروایی خوب شهری
حکمرواي��ی در واقع فرآيندی اس��ت ك��ه دولت، آن را 
هدايت می كند ولی با همکاری بخش خصوصی و جامعه 
مدنی به پيش می رود )برآبادی، 1383: 55(. در حکمروايی 
دولت يکی از كنش��گران اس��ت و س��اير عوامل دخيل در 
حکمروايی بس��ته به سطح مورد بحث، گوناگون اند. همان  
طور كه در نمودار )شماره1( روابط درونی ميان كنشگران 
شهری نشان داده شده است، اين تعامل می تواند در سطح 

اقشار مختلف و يا سازمان های گوناگون تعريف گردد.
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نمودار )شماره1(: روابط کنشگران شهری

مأخذ: )برآبادی، 1383: 59(
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در مقايسه با مفهوم حکمروايی به طور عام، حکمروايی 
خ��وب ش��هری می بايس��ت دارای ويژگی های باش��د كه 
مطلوبيت آن را تبيين كند. حکمروايی خوب يک پيش نياز 
اساس��ی برای توسعه پايدار است. در كشورهای مختلف با 
منابع طبيعی و س��اختار اجتماعی مشابه و برابر، با تفاوت 
در ش��يوه های مديريت و اجرا نش��ان داده ش��ده است كه 
بهبود س��طح زندگی و رفاه جامع��ه نيز به صورت متفاوتی 
 .)5 :2000 .Downer(ارتق��ا يا كاه��ش يافت��ه اس��ت
سازمان های بين المللی و صاحبنظران، معيارهای مختلفی 
را برای تبيين حکمروايی خوب بيان كرده اند. برنامه توسعه 
س��ازمان ملل متحد مجموعه ويژگي ه��اي موردنظر خود 

را از حاكميت ش��هري خوب را به ش��رح جدول زير آورده 
است)عسگری)الف(، 1378: 14(:

همچني��ن در دومي��ن كنفران��س ملل متح��د در مورد 
سکونتگاه های انس��انی، معيارهايی چون: پاسخگو بودن، 
فراگير بودن، مشاركت جو بودن، قانون مدار بودن و شفافيت 
داش��تن به عنوان ويژگی های حکمروايی خوب مطرح شد. 
به طور كلی همان  طور كه در نمودار )ش��ماره2( نشان داده 
شده است، از برآيند نظرات مختلف، حکمروايی خوب می 
بايست 7 ويژگی عمده داشته باشد. بر اين اساس اين نوع 
حکمروايی مش��اركتی، اجماع گرا، پاسخگو، شفاف، كارا و 

كارآمد، دربرگيرنده و پيرو قانون است.

ویژگی های حاکميت شهری خوب
	مشاركتي

	پايدار
	مشروع و مقبول

	شفاف
	اعتالدهنده عدالت و برابري

	خدمت گرا
	توانا در توسعه منابع و روش هاي حاكميت

	اعتالدهنده تعادل و برابري جنسي

	اهل تساهل و مداراگر و پذيرشگر رويکردهاي متنوع
	توانا در بسيج منابع براي اهداف اجتماعي

	عمل به حکم قانون
	تقويت مکانيزم هاي بومي و محلي

	كارايي و كارآمدي در استفاده از منابع
	تسهيل گرا و توانمندساز

	تنظيم كننده و كنترل كننده
	توانا در برخورد با موضوعات موردي )زمان دار(

نمودار )شماره2(: ویژگی های حکمروایی خوب شهری
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  اي��ن حکمروايی تضمين می كند كه فس��اد به حداقل 
برس��د، ديدگاه ه��ای اقليت ها مورد توجه ق��رار می گيرد و 
صدای آسيب پذيرترين اقش��ار اجتماع در تصميم سازی ها 
ش��نيده ش��ود. همچني��ن حکمرواي��ی خوب ش��هری به 
نيازهای ح��ال و آينده جامعه پاس��خ می دهد. در مجموع 
تبيين ويژگی های حکمروايی خوب شهری به صورت ذيل 

است)فرزين پاك، 1383: 70(:
- مش�ارکت: مش��اركت زنان و م��ردان نقطه اصلی 
حکمروايی خوب اس��ت. مشاركت می تواند مستقيم و يا از 
طريق مؤسسات قانونی ميانی يا نمايندگان صورت پذيرد. 
مشاركت، نيازمند تش��کل يافتن و سازماندهی است. اين 
موضوع به مفهوم آزادی تش��کيل مؤسسه و آزادی بيان از 

يک سو و جامعه مدنی سازمان يافته از سوی ديگر است.
- پي�روی از قان�ون: حکمرواي��ی خ��وب نيازمن��د 
چارچوب های عادالنه قانونی اس��ت كه بی طرفانه به اجرا 
درآيند و در عين حال نيازمند حمايت كامل از حقوق بش��ر 
به ويژه در خصوص اقليت هاس��ت. اجرای منصفانه قوانين 
نيازمند نظام قضايی غيروابسته و نيروی پليس غيرمغرض 

و فسادناپذير است.
- شفافيت: ش��فافيت به مفهوم پيروی تصميم های 
گرفته ش��ده از مقررات و قوانين است و بدين مفهوم است 
كه اطالعات آزادانه در دسترس و مستقيماً در اختيار كسانی 
قرار گيرد كه از اين تصميمات و اجرای آن تأثير می پذيرند. 
همچنين شفافيت يعنی اطالعات كافی كه به شکلی قابل 

فهم فراهم شده باشد.
- اجتماع گرایی: در يک اجتماع مفروض، كنشگران 
گوناگونی به چش��م می خورن��د و در نتيج��ه ديدگاه های 
متفاوت��ی ني��ز وج��ود دارن��د. حکمروايی خ��وب نيازمند 
ميانجی گری ميان عالئق مختلف در جامعه برای رسيدن 
به اتفاق نظر در اجتماع است؛ به طوری كه ديدگاه های كل 
جامعه و چگونگی رس��يدن به آنها، به بهترين شکل جلب 
ش��ود. همچنين الزم است چشم انداز وسيع و بلندمدتی از 
آنچه كه برای توس��عه پايدار بشری نياز است و چگونگی 
دسترس��ی به اه��داف چنين توس��عه ای طرح ش��ود. اين 
چشم انداز تنها در نتيجه درك زمينه های تاريخی، فرهنگی 

و اجتماعی جامعه ترسيم شدنی است.
- اه�داف و دربرگيری: رفاه جامعه به تضمين اين 
امر وابس��ته اس��ت كه همه اعضای جامعه حس حمايت 
ش��دن را در خود داش��ته باش��ند و نه جدا ماندن از جريان 
اجتماع. بدين ترتيب نياز اس��ت كه همه گروه ها و به ويژه 
آسيب پذيرترين آنها فرصت بهبود و يا حفظ شرايط رفاهی 

خود را داشته باشند.
- اثربخشی و کارآمدی: حکمروايی خوب به مفهوم 
آن است كه فرآيندها و مؤسسات، نتايجی را ارائه كنند كه 
نيازهای جامعه را برآورده س��ازند و در كنار آن به بهترين 
شکل از منابع بهره برداری كنند. مفهوم كارآمدی در حيطه 
حکمروايی خوب استفاده پايدار از منابع طبيعی و حمايت از 

محيط زيست را نيز در بردارد.
- پاس�خگویی: پاسخگويی از مقتضيات حکمروايی 
خوب است. نه تنها مؤسسات دولتی بلکه بخش خصوصی 
و سازمان های جامعه مدنی نيز بايستی پاسخگوی عموم و 
همچنين مؤسس��ات ذی نفع باشند. اينکه چه كسی به چه 
كسی پاسخگوس��ت بسته به آنکه تصميم ها يا عملکردها 
در داخل س��ازمان يا مؤسس��ه باشد و يا خارج از آن، متغير 
اس��ت. در حالت كلی، س��ازمان ها يا مؤسسات پاسخگوی 
افرادی ان��د ك��ه از تصميم ها ي��ا عملکرده��ای آنها تأثير 
می پذيرند. پاس��خگويی نمی تواند بدون شفافيت و رعايت 

قوانين اعمال گردد.

6- معياره�ای حکمروای�ی خوب ش�هری در 
ایران

بر اساس مطالعاتی كه در زمينه حکمروايی خوب شهری 
و مطابقت آن در شرايط شهرهای ايران صورت گرفته است 
معيارهايی چون مشاركت شهروندان، اثربخشی و كارآيی، 
پذيرا بودن و پاس��خ ده بودن، مس��ئوليت و پاس��خ گويی، 
ش��فافيت، قانونمندی، جهت گيری توافقی، عدالت، بينش 
راهب��ردی و تمركززدايی به عن��وان معيارهای حکمروايی 
خوب ش��هری در ايران نام برده ش��ده اس��ت. هر يک از 
معياره��ای نام ب��رده دارای مفهومی اس��ت كه در نظامی 
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يکپارچه در تعامل با يکديگر نظام مديريت شهری مبتنی 
بر حکمروايی خوب را تش��کيل می دهد. در ادامه هر يک 
از معيارهای فوق به عنوان معيارهای مطلوب حکمروايی 
ش��هری در ش��هرهای ايران معرف��ی می گردند)برك پور، 

:)501 :1385
- مشارکت شهروندان: منظور از مشاركت، قدرت 
تأثيرگذاران بر تصميم گيری ها و سهيم شدن شهروندان در 
قدرت است. مشاركت فقط به حمايت مردم از تصميم گيران 
و تأييد سياست های آنان محدود نمی شود، بلکه فرآيندی 
اس��ت كه در آن ش��هروندان و مسئوالن در تصميم گيری 

شهری سهيم می شوند.
- اثربخش�ی و کارآی�ی: اين معيار بر اس��تفاده از 
منابع موجود برای تأمين نيازهای شهروندان، ارائه خدمات 

شهری و رضايت مردم استوار است.
- پذیرا بودن و پاسخ ده بودن: اين معيار، دو نکته 
مکمل را هم در بر دارد. مسئوالن شهری بايد هم نيازها و 
خواسته های شهروندان را دريابند و بپذيرند و هم نسبت به 
آن واكنش و پاس��خ مناسب را از خود نشان دهند. بنابراين 
هم س��ويی خواس��ته های ش��هروندان و اقدام مسئوالن، 

ضروری است.
- مس�ئوليت و پاس�خ گویی: اين معيار بر مسئول 
بودن و به عبارت گوياتر، حس��اب پس دادن مس��ئوالن و 
تصميم گيران در قبال ش��هروندان اس��توار است. بنابراين 
وجود سازوكارهايی برای پاس��خ گويی مسئوالن ضروری 

است. 
- ش�فافيت: ش��فافيت، نقطه مقابل پنهان كاری در 
تصميم گيری اس��ت. پنه��ان كاری، امکان بروز فس��اد در 
تصميم گيری را افزايش می دهد، حال آنکه شفافيت مانع از 
گسترش آن می شود. اين معيار بر گردش آزاد اطالعات و 
س��هولت دسترسی به آن، وضوح اقدامات و آگاهی مستمر 

شهروندان از روندهای موجود استوار است.
- قانونمن�دی: منظور از قانونمندی در تصميم گيری 
شهری، وجود قوانين كارآمد، رعايت عادالنه چارچوب های 
قانونی در تصميم گيری و دور بودن دست افراد غيرمسئول 
از تصميم گيری هاست. پای بندی به قوانين، مستلزم آگاهی 

شهروندان از قانون و همچنين احترام مسئوالن به قانون 
است. 

-جهت گيری توافقی: شهر، عرصه گروه ها و منافع 
مختل��ف و گاه در حال س��تيز با يکديگر اس��ت. منظور از 
جهت گيری توافقی، تعديل و ايجاد توافق ميان منافع مختلف 
است. اين كار مستلزم وجود ارتباط و تالش مشترك ميان 
سازمان های دولتی، ش��هروندان و سازمان های غيردولتی 

)نماينده گروه های مختلف( است.
-عدالت: منظور از عدالت، ايجاد فرصت های مناسب 
برای همه شهروندان در زمينه ارتقای وضعيت رفاهی خود، 
تالش در جهت تخصيص عادالنه منابع و مشاركت اقشار 

محروم در اعالم نظر و تصميم گيری است. 
-بينش راهبردی: فرارفتن از مسائل روزمره شهر و 
پرهيز از غرق شدن در آنها، مستلزم وجود بينشی گسترده 
و درازمدت نس��بت به آينده يا داش��تن بينش راهبردی در 

زمينه توسعه شهری است.
-تمرکززدای�ی: طی مطالعات بان��ک جهانی، بيش 
از 60 درص��د كش��ورهای در حال توس��عه در حال اجرای 
برنام��ه تمركززداي��ی هستند)ش��فيعی، 1381: 47(. اين 
مفهوم بر واگذاری اختيار به س��ازمان ها و مراكز مختلف و 
صالحيت نهادهای محلی بر انجام وظايف تأكيد می كند. 
تمركززدايی بر اصل »تفويض مسئوليت به سطح پايين تر« 

)Subsidiarity( استوار است.
 

7- بررسی نمونه ای از تجارب داخلی
رويک��رد حکمروايی خوب ش��هری، به عنوان چارچوبی 
مفهومی جه��ت اصالح و هدايت فرآينده��ای تعاملی در 
نظام های مديريتی در س��طوح مختلف مرتبط با ش��هرها 
مطرح اس��ت. در واقع در سطح محلی )شهرها( و در سطح 
فراتر از شهرها )مجموعه های شهری( به عنوان اصلی ترين 
س��طوح مرتبط با مديريت شهرها مطرح اند. در هر يک از 
اين س��طوح بنابر ضروريات مقياس آنها فرآيندهای نظام 
مديري��ت می تواند برگرفته از مح��ور مفهومی حکمروايی 
خ��وب باش��د. در اي��ران ط��رح »نظ��ام جام��ع مديريت 
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 مأخذ: )عسگری )ب(، 1378: 45(

اهداف کالن نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری

مجموعه های ش��هری كش��ور« به عنوان نمونه مطالعاتی 
است كه در زمينه چارچوب نظام مديريتی شهرها، در دهه 

اخير صورت گرفته است.)1(
 الگوی مديريت مجموعه هاي ش��هري در دو س��طح؛ 
يکي س��طح منطقه اي )مجموعه ش��هري( است كه كل 
مجموعه ش��هري را در بر مي گيرد و ديگري سطح محلي 
است كه شهرداري هاي هر كدام از شهرها و شهرك هاي 
موجود در مجموعه ش��هري را ش��امل مي ش��وند. در اين 
مطالع��ات، اهداف كالنی كه در گزينش الگوی مناس��ب 
ب��رای نظام جامع مديريت مجموعه های ش��هری در نظر 
گرفته شده اس��ت، با محوريت مفهومی حکمروايی خوب 
مبتنی بر دياگرام زير اس��ت. تطابق اهداف كالن ذكرشده 
جهت تدوين نظام جام��ع مذكور، با معيارهای حکمروايی 
خوب شهری در ايران مش��تمل بر: مشاركت شهروندان، 
اثربخشی و كارآيی، پذيرا بودن و پاسخ ده بودن، مسئوليت 
و پاسخ گويی، ش��فافيت، قانونمندی، جهت گيری توافقی، 
عدالت، بينش راهبردی و تمركززدايی نش��ان می دهد كه 

در يک راستای مفهومی تعريف شده اند.

چارچ��وب تدوين ش��ده و روابط متقابل نظ��ام مديريت 
مجموعه هاي ش��هري همان گونه كه در نمودار )شماره3( 
نش��ان داده ش��ده است بر پايه دو س��طح سياستگذاری و 
برنامه ريزی و سطح مديريت اجرايی و عملياتی قرار گرفته 
اس��ت. در اين چارچوب »الگوی مديريت كالن ش��هری 
دوسطحی« مدنظر است كه سطح اول آن را، مديريت های 

شهری محلی )شهردای ها، دهياری ها و شوراهای مروبطه( 
شکل می دهند و س��طح دوم به تشکيالت ويژه مديريت 
مجمعه ش��هری می پردازد. عملکردهای اصلی سطح دوم 
عمدتاً به سياستگذاری، برنامه ريزی، هماهنگی و نظارت 
مربوط می ش��ود و به جز موارد خاص و خارج از اختيارات و 
امکانات س��طوح محلی، وارد امور جزئي نمی شود. عناصر 
مديريتی س��طح محلی نيز استقالل مديريتی و قلمرويی 
خ��ود را در درون محدوده رس��می خود)محدوده ش��هر و 
روستا( حفظ كرده و به انجام وظايف و ارائه خدمات محلی 

می پردازند)عسگری)ب(، 1378: 53(.
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نظام تدوين شده فوق معيارهای حکمروايی خوب شهری 
را نش��ان می دهد. با توجه به اينکه نظام فوق در دو سطح؛ 
كل مجموعه شهری و سطح شهرداری ها عمل می كند، از 
نظر معيارهای كارآيی، عدالت، جهت گيری توافقی در اين 
نظام، اين امکان فراهم می ش��ود كه توزيع مجدد درآمدها 
در سطحی باال و از طريق تركيب سياست هاي درآمدي به 
صورت سياستی يکسان در سطح كل منطقه اعمال گردد. از 
اين رو ميزان سهم هر كدام از شهرداري ها در سطح باالتر 
از نظر درآمدي بستگي به تعداد پرداخت كنندگان ماليات و 
منابع مالياتي موجود در آن خواهد داش��ت و از نظر مخارج 
و هزينه ها شهرداري سطح منطقه اي، مخارجي را عهده دار 
مي شود كه منافع آن نصيب كليه ساكنان مجموعه شهري 
مي شود. از طرفی، ديگر لزوماً ميزان مخارج صورت گرفته 
متناس��ب با ميزان درآمدهاي كسب ش��ده نبوده و بنابراين 
اث��رات باز توزيعي به همراه خواهد داش��ت و امکان توزيع 
مجدد درآم��د از محدوده هاي متمول ت��ر به محدوده هاي 
فقيرتر فراهم مي ش��ود. البته با وجود مزيت های ذكرشده 
ام��کان اتالف هزينه های موازی كاری در دو س��طح نظام 
فوق وجود دارد. از نظر معيار مش��اركت شهروندان، نحوه 

مش��اركت ش��هروندان به صورت غيرمس��تقيم و از طريق 
ش��وراهای ش��هر و مؤسسات و ش��ركت های خصوصی و 

غيردولتی صورت می گيرد. 
از نظر پاس��خ گوي��ی، در نظ��ام مذكور برای ش��ورای 
سياستگذاری و برنامه ريزی مجموعه شهری تکليف شده 
اس��ت )ماده 64 و 65 اليحه نظام مديريت مجموعه های 
ش��هری(، در صورت��ی ك��ه افراد و س��اكنان، نس��بت به 
تصميمات اين ش��ورا و اقدامات سازمان اجرايی مجموعه 
ش��هری اعتراضی داش��ته باشند، اين ش��ورا می بايست از 
طريق هيأتی جهت بررسی و رسيدگی به اعتراضات، ظرف 
مدت سه ماه پاسخ الزم را بدهد )عسگری)ج( 1378: 19(. 
با وجود اينکه در نظام فوق برای پاس��خ گويی به ش��ورای 
سياستگذاری تکليف شده اس��ت، اما عدم تعيين سازوكار 
ارتب��اط مؤثر )آگاهی داش��تن از سياس��ت ها و اظهار نظر 
كردن( ش��هروندان و ساكنان با نظام تدوين شده، می تواند 
به عدم مطلوبي��ت نظام مديريت مذكور در پاس��خ گويی 
و ش��فافيت در سياس��تگذاری ها و جريان اطالعات باشد. 
مضافاً اينکه اين سيس��تم از نظر ش��هروندان از اين جهت 
كه نمي دانند چه كس��ي در مقابل چه اموري مسئول است 

مأخذ: )عسگری)ب(، 1378: 58( 

نمودار )شماره3(: نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه هاي شهري در نظام مدیریت 
شهري کشور
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می تواند كمي پيچيده و مبهم باش��د. از نظر تمركززدايی، 
با توجه به دوس��طحی بودن نظام مديريت مجموعه های 
شهری و جايگاه تعريف ش��ده سطوح محلی در اين نظام، 
می تواند كارايی مطلوبی داش��ته باش��د. در معيار دارا بودن 
بينش راهب��ردی نيز با توجه به اينک��ه در نظام مديريتی 
مذكور، در سطح مديريتی مجموعه شهری هدف گذاری و 
تدوين سياست های مشترك در قالب مجموعه ای همکار از 
شهرها و روستاها با تعامالت و برون داده های كل مجموعه 
ديده می شود، امکان نگرش راهبردی به مسائل مروبط به 

مجموعه را فراهم می كند.
در مجم��وع بررس��ی تجربه فوق نش��ان می دهد، نظام 
مديريت��ی مذك��ور در بس��ياری از معياره��ای حکمروايی 
خوب نظير، كارآي��ی، عدالت، جهت گيری توافقی، نگرش 
راهبردی و تمركززدايی دارای جهت گيری های تعريف شده 
مناس��بی اس��ت كه امکان تحقق اين معيارها را می تواند 
فراهم كند. در س��اير معيارها نظير: مش��اركت شهروندان، 
شفافيت و پاس��خ گويی، نظام مديريتی مذكور هر چند كه 
جهت گيری های غيرمستقيم و كلی داشته است اما نيازمند 
تبيين شفاف تر س��ازوكار تعامل نظام مديريت تعريف شده 

اين معيارهاست.

جمع بندی
ش��هرها به عنوان بزرگ ترين اجتماع مدنی دنيا، امروزه 
به عنوان كانون تمدن های بش��ری از جاي��گاه پراهميتی 
برخوردارند. اين جايگاه در كنار روبه رويی با انبوه مشکالت 
جمعيتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، كالبدی و فضايی، 
مديري��ت ش��هرها را بيش از هر زمان ديگ��ری پيچيده و 
دش��وار كرده اس��ت. از اين رو مراكز علم��ی و تحقيقاتی 
و س��ازمان های بين المللی توس��عه در طی چند دهه اخير، 
با تش��ديد مسائل حوزه مديريت ش��هری و در پی تحقق 
پايداری در مديريت ش��هری ب��ه چاره جويی پرداخته و در 
نهايت در زمان حاضر رويکرد »حکمروايی خوب شهری« 
به عنوان اثربخش ترين، كم هزينه ترين و پايدارترين شيوه 

اعمال مديريت پذيرفته شده است.

با توجه ب��ه اينکه روزب��ه روز بر انبوه��ی و پيچيده گی 
مشکالت مديريت شهری در كشورهای در حال توسعه و 
از جمله ايران، افزوده می شود به كارگيری اصول حکمروايی 
خوب ش��هری ض��رورت انکارناپذي��ر حال و چش��م انداز 
آينده مديريت شهرهاس��ت. مؤلفه هايي چون ش��فافيت، 
پاس��خگويي، مش��اركت طلبي، قانون م��داري، كارآمدي، 
اجماع گراي��ي، عدالت، بين��ش راهب��ردی و تمركززدايی 
می تواند به عنوان برون رفت از مش��کالت فعلی و ترس��يم 
مطلوب چش��م انداز آين��ده نقش مح��وری در برنامه های 
مديريت ش��هری ايران ايفا كند. با اي��ن وجود با توجه به 
نهادينه و ساختاری شدن بس��ياری از مشکالت مديريت 
ش��هری در ايران در ابت��دای امر تحقق پذيری اصول فوق 
دشوار می نمايد. ليکن تبيين صحيح، نهادينه سازی و نگاه 
راهبردی به موضوع »حکمروايی خوب ش��هری«، كمک 
می كند تا مديريت پايدار ش��هری به سرعت و با اميدواری 

بيشتری در شهرهای ايران شکل گيرد. 
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پی نوشت:
1- طرح »طراحی نظام جام��ع مديريت مجموعه های 
شهری كشور« به كارفرمايی پژوهشکده شهری و روستايی 
سازمان ش��هرداری ها و توسط پژوهشکده اقتصاد دانشگاه 
تربيت م��درس، گروه برنامه ريزی ش��هری و منطقه ای با 
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شده است.
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Baharestran New City Electronic Municipal-
ity’s Preparation Evaluation according to Elec-
tronic Municipality

Abstract:
After “digital division” government, companies and 

urban organization world leaders tried to use information 
technology for development. For effective use of infor-
mation technology a country should have a vast access 
to ICT in infrastructure and should have a legal place 
and electronic preparation. Developing countries’ lead-
ers can evaluate electronic preparation to ease the united 
planning of ICT. This helps them to centralize their ef-
forts and determine the regions which need external help. 
There are many tools to evaluate a country or economics’ 
preparation for being electronic and these ways use dif-
ferent expressions and methods of electronic preparation 
test and evaluations are different in purpose and results.

The purpose of this article is to evaluate Baharestan 
as sixth electronic municipality pilot so that recogniz-
ing and evaluating the existing condition in electronic 
preparation suitable plans become ready to change its 
condition to a desirable condition.

Keywords: municipality electronic preparation 
evaluation, electronic preparation electronic munici-
pality.

چکيده:
با پديدار شدن ش��بح »تقس��يم بندي ديجيتال« رهبران جهاني دولت ها، 
ش��ركت ها و سازمان هاي شهري به  دنبال مهار قدرت فناوري هاي اطالعات 
 ،ICT در جهت توس��عه هس��تند. براي استفاده مؤثر از )ICT(و ارتباطات
يک كش��ور باي��د در زمينه زيرس��اخت ها، دسترس��ي گس��ترده جمعيت به 
ICT و بس��تر قانوني و تنظيمي، آمادگي الکترونيکي داش��ته باشد. رهبران 
كش��ورهاي در حال توس��عه مي توانند ارزيابي آمادگي الکترونيکي را جهت 
تس��هيل اندازه گيري و طراحي برنامه هاي يکپارچه سازي  ICT به كار برند. 
اي��ن امر به آنها كمک مي كند تا تالش هايش��ان را متمركز كرده و مناطقي 
را ك��ه به كمک خارجي نياز دارند، مش��خص كنند. گس��تره اي از ابزارهاي 
ارزياب��ي براي اندازه گي��ري آمادگي الکترونيکي يک كش��ور يا يک اقتصاد 
ايجاد ش��ده است. اين ابزارها به نحو وسيعي از تعاريف و روش هاي مختلف 
آزمون آمادگي الکترونيکي اس��تفاده مي كنند و ارزيابي ها به نحو ش��اياني در 

اه��داف و نتاي��ج ب��ا ه��م تف��اوت دارن��د.
 هدف از اين مقاله بررس��ي ميزان آمادگي الکترونيکي شهر بهارستان به عنوان 
ششمين پايلوت ش��هرداري الکترونيکي مي باشد تا با شناسايي و ارزيابي وضعيت 
موجود خود از منظر آمادگي الکترونيکي، برنامه ريزي هاي راهبردي مناسب براي نيل 
به وضعيت مطلوب اتخاذ كنند. همچنين مجموعه اي از شاخص هاي اساسي و اوزان 

را براي ارزيابي آمادگي الکترونيکي مشخص كرده و ارائه مي كند.

کلمات کليدي: 
 ارزياب��ي آمادگي الکترونيکي ش��هرداري، آمادگي الکترونيکي، ش��هرداري 
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59-70

ارزيابي آمادگي الکترونيکي شهرداري شهر جديد بهارستان
در راستاي تحقق شهرداري الکترونيکي

حمیدرضا شیروانی  
کارشناس ارشد معماری،سپاهان شهراصفهان،اصفهان،ایران.

زهرا بانشی *
کارشناس مهندسی فناوری اطالعات،اصفهان،ایران.

زمان دریافت مقاله:
1387/7/21

 زمان پذیرش نهایی:
1388/1/29

*نویسنده مسئول مکاتبات، تلفن:6826013-0311  فکس: 0311-6824422
E-mail:m_baneshi2163@yahoo.com



فصلنامه مدیریت شهری
Modiriat Shahri
ش��ماره 23 - بهار 1388

 No.23.Spring 2009 

60

مقدمه
آمادگ��ي الکترونيک��ي، طب��ق تعريف واح��د اطال عات 
اكونوميست، وضعيتICT كشورها از نظر زيرساخت هاي 
مورد نياز و توانايي مصرف كنندگان دولت و فضاي كسب  وكار 
اس��ت كه در اين راستا منابع مصر ف كنندگان شامل دولت، 
مردم يا بخش خصوصي، بررسي مي شود. رسيدن به ارزيابي 
صحيح در شناس��ايي جايگاه كشور در آمادگي الکترونيکي 
نيازمن��د انتخاب مدل واحد، اس��تاندارد و بررس��ي آن طي 
س��ال هاي متوالي اس��ت؛ زيرا به تنهايي از روي افت رتبه، 
نمي توان اطال عاتي در خصوص وضعيت ميزان رشد كشور 
به دست آورد و اين مستلزم اين است كه  مدلي انتخاب شود 

تا براساس آن مدل ارزيابي ها صورت گيرد.
نهاد ارزيابي وضع موجود از نظر آمادگي الکترونيکي در 
كشور و هر سازمان، مقدمه اي براي برنامه ريزي و نيل به 
وضع مطلوب خواهد بود. اگر روند پيشرفتIT در كشور را 
در سه مرحله  شناسايي وضع موجود، ترسيم وضع مطلوب 
و برنامه ري��زي گذار از وضع موجود ب��ه وضع مطلوب در 
نظر بگيريم، مي توان در مرحله  نخس��ت، جايگاه كشور را 
از لحاظ آمادگي شناس��ايي كرد و به بررسي ميزان ضعف 
و قوت در چه��ار محور آمادگي الکترونيک��ي )بنگاه هاي 
اقتصادي، شهروندان، زيرس��اخت ها و دولت ها( پرداخت. 
زماني ك��ه آمادگ��ي الکترونيکي در جامعه اي به ش��کل 
مطلوب وجود داشته باشد، مي توان زمينه اي براي استقرار 
اثربخش شهر الکترونيک و ش��هرداري الکترونيک باشد؛ 
زيرا در شهر الکترونيک تمام خدمات مورد نياز ساكنان از 
طريق شبکه هاي اطالع رساني تأمين مي شود و شهرداري 
الکترونيکي با بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات، 
خدمات خود را در حوزه وظايف شهرداري به صورت سريع، 
قابل دس��ترس و امن به ش��هروندان ارائه مي دهد. هدف 
از ايجاد ش��هر الکترونيکي و شهرداري الکترونيکي توزيع 
خدمات به صورت سهل و آسان و به صورت 24ساعته حتي 
روزهاي تعطيل خواهد ب��ود. بنابراين آمادگي الکترونيکي 
شهروندان نيز در دريافت خدمات ارائه شده به عامل كليدي 
و مهم��ي در اين ارتباط بدل گرديده اس��ت. اگر جامعه اي 
آمادگي الکترونيکي دريافت خدمات مبتني بر ش��بکه ها را 
نداشته باش��د و مؤلفه هاي آمادگي الکترونيکي در جامعه 

نهادينه نش��ده باشند، تحقق شهر الکترونيک و شهرداري 
الکترونيک به سادگي امکان پذير نخواهد بود.

1- مفهوم آمادگي الکترونيکي
منظور از آمادگي الکترونيکي توانايي پذيرش، اس��تفاده و 
به كارگيري فناوري اطالع��ات و كاربردهاي مرتبط با آن در 
جوامع مي باشد. عوامل متعددي بر چگونگي استفاده از فناوري 
اطالعات و س��طح آمادگي الکترونيکي جوامع و س��ازمان ها 
تأثيرگذار است كه ضروري است كه به دقت در اين پروژه براي 

سازمان شهرداري مورد مطالعه و شناسايي قرار گيرد.)1(

2- اهداف آمادگي الکترونيکي
از اهداف نيل به آمادگي الکترونيکي با توجه به ش��رايط 
اقتص��ادي، اجتماع��ي، فني و حقوقي مي ت��وان به اهداف 
اقتص��ادي همچون حفظ ت��وان رقابت ديجيت��ال، ايجاد 
زيرس��اخت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات، گس��ترش 
كاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در راستاي توسعه 
توان اقتصادي و گسترش سرمايه گذاري خارجي و اهداف 
اجتماعي چون كاهش شکاف ديجيتالي، بهره مندي افراد و 
سازمان ها از اطالعات كيفي و ايجاد اعتماد در مشتريان اشاره 
كرد. براي ارزيابي آمادگي الکترونيکي مدل هاي متفاوتي از 
 CSPP. CID. APEC. MOSAIC. EIU جمله
و ITU وج��ود دارد كه ش��اخص ها و روش هاي متفاوتي 
را براي س��نجش آمادگي الکترونيک��ي ارائه داده اند. وجود 
مدل هاي ارزيابي آمادگي الکترونيکي موجب برنامه ريزي 
دقيق تر براي ورود هوشمندانه به عصر اطالعات مي باشد 
و فراهم  كننده بستر نظارت بر عملکرد دستگاه هاي اجرايي 
است. متأس��فانه در كشور ما مدل يا شاخص معيني براي 
س��نجش آمادگي الکترونيکي كش��ور وجود ن��دارد و تنها 
م��الك ارزيابي، گ��زارش س��ازمان ها و نهادهاي خارجي 
است؛ بنابراين الزم است تهيه گزارش آمادگي الکترونيکي 
كش��ور در حوزه هاي مختلفي همچون دولت الکترونيکي، 
تجارت الکترونيکي و آموزش الکترونيکي مورد توجه قرار 
گيرد تا با بررسي نقاط ضعف و قوت، راهکارهاي افزايش 
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آمادگي الکترونيکي كه ضامن تحقق برنامه هاي توس��عه 
دانش بنيان است، تدوين شود.)1و3(

3- محورهاي اصلي آمادگي الکترونيکي
م�وارد اقتصادي: م��واردي از قبيل ميزان رش��د در 
GDP، رش��د در س��رمايه گذاري خارجي، رشد در درآمد 

سرانه افراد و...
 ، ICTموارد حقوقي: اين موارد شامل سياست ملي
قوانين حاكم بر فضاي ديجيتال، سياست كاربرد و آموزش 

IT در همه بخش هاي كليدي يک اقتصاد و... 
م�وارد اجتماعي: فاكتورهاي اجتماعي نظير س��طح 
س��واد و تحصيالت پايه، زيرساختار فرهنگي جامعه نظير 
گراي��ش به پذيرشICT، آگاه��ي از كاربرد ICT براي 

افزايش بهره وري و بازده كاري. 
م�وارد فني: زيرس��اخت هاي مخابراتي، ش��بکه هاي 

رايانه اي، اينترنت و...)1و4(

4- مؤلفه هاي آمادگي الکترونيکي
 مؤلفه ه��اي متعددي وجود دارند كه روي هم رفته منجر 

به آمادگي الکترونيکي يک كش��ور مي شوند. در اين ميان 
چهار مؤلفه عمده در آمادگي الکترونيکي يک كشور نقش 
حياتي دارند. توجه ويژه به اين مؤلفه ها در هر برنامه آمادگي 
الکترونيکي ضروري است. اين مؤلفه ها شامل شهروندان، 
بنگاه هاي اقتصادي، دولت ها و زيرس��اختار مي شوند. همه 
اين مؤلفه ها با يکديگر ارتباط داخلي داشته و الزم است با 
هم هماهنگ شوند. مالحظه تنها يک بخش از مؤلفه هاي 
مذكور منجر به آمادگي الکترونيکي نخواهد شد مگر اينکه 
ساير مؤلفه ها نيز با آن هماهنگي الزم را داشته باشند.)4(

5- فرآیند توسعه آمادگي الکترونيکي 
- تعيين اهداف توسعه ICT در سطح ملي 

- گزين��ش مدل ارزيابي آمادگ��ي الکترونيکي با توجه 
به اهداف 

- انجام ارزيابي آمادگي الکترونيکي
- تهي��ه و تدوين راهبرد يا اس��تراتژي و برنامه اجرايي 

مبتني بر نتايج 
-  اجراي برنامه...)7و8(

شکل)شماره1(: محورهاي اصلي آمادگي الکترونیکي
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مدل هاي ارزیابي آمادگي الکترونيکي
مدل ه��اي مختلفي براي ارزياب��ي آمادگي الکترونيکي 
توس��ط شركتهاي مشاورهاي و دانشگاهها عرضه و به كار 
گرفته ش��ده است.در نگاه سطحي، هر كدام از اين مدل ها 

سطحمدل هاي ارزیابي آمادگي الکترونيکي
 CID٫ APEC ٫ CSPP٫ McConnell٫ EIU ٫ ITU٫ 

USAID٫ CIDCM٫ NRI
زيرساخت اطالعاتي

 CID ٫ APEC٫ CSPP٫ McConnell٫ EIU٫ CI-
DCM٫ NRI

قابليت ارائه و موجوديت اينترنت

 CID٫APEC CSPP٫ McConnell٫ EIU٫ ITU٫ 
USAID٫ NRI

سرعت و كيفيت شبکه

 CID٫ APEC٫ CSPP٫ McConnell٫ EIU٫NRIنرم افزار و سخت افزار شبکه
 CID٫ EIUسرويس ها و پشتيباني فناوري اطالعات و ارتباطات

 CID٫ APEC٫ CSPP٫ McConnell٫ EIU٫ 
ITU٫ESAID٫ NRI

مهارت ها و منابع انساني)سواد اطالعاتي(

 CID٫ APEC٫ CSPP٫ McConnell٫ EIU٫ 
ITU٫NRI

افراد و سازمان هاي برخط )كارمندان و بخش ها(

 CID٫ APEC٫EIUمحتواي مناسب محلي
 McConnell٫ EIU٫ ITU٫ USAIDICT پشتيباني مالي و سرمايه گذاري براي توسعه

 CID٫ APEC٫ CSPP٫EIUفناوري اطالعات و اتباطات در محل كار
 CID٫EIUفرصت هاي شغلي فناوري اطالعات و اتباطات

 CID٫ APEC٫ CSPP٫EIU)ارتباط با مصرف كننده( B2C تجارت الکترونيک
 CID٫ APEC٫EIU)ارتباط با سازمان هاي ديگر( B2B تجارت الکترونيک

 CID٫ APEC٫ McConnell٫ USAID٫NRIدولت الکترونيک
 CID٫ APEC٫ McConnell٫ EIU٫ USAID٫NRI)...محيط قانوني و مقرراتي )مثل قانون كپي رايت

 CID٫ CSPP٫ EIU٫CIDCMسياست و مديريت فناوري اطالعات
 APEC٫ITU)...منافع سرويس هاي الکترونيکي )هزينه و شارژ

 APEC٫ CSPP٫ McConnell٫EIUUSAID)...امنيت رمزنگاري )مثل زيرساخت عمومي، امضاي ديجيتال، حريم و
 EIU٫CSPPدرجه نوآوري
 APEC٫EIU) ICTاستانداردهاي صنعتي )براي توسعه

جدول)شماره1(: مدل هاي ارزیابي آمادگي الکترونیکي در سطوح مختلف

)PPT :1386 ،جدول )شماره2(: متدولوژي مورد استفاده براي ارزیابي آمادگي الکترونیکي )فتحیان

مدل پرسشنامه روش آماري
تجربيات 

موفق
تحليل وقایع و 
سوابق گذشته

CSPP √ √

CID √ √

APEC √ √

WITSA √ √

McConnell √ √ √

Crenshaw & Robinson √

CIDCM √ √ √

Mosaic √ √ √ √

USAID √ √

مي��زان آمادگي ي��ک جامعه را در بهره ب��رداري از فناوري 
اطالعات و تجارت الکترونيک نش��ان ميدهند. در نگاهي 
دقيق تر، اين مدل ها از تعاريف بس��يار گس��ترده و متنوع و 

روش هاي سنجش متفاوتي برخوردارند...)5و7(
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الکترونيک�ي  آمادگ�ي  ارزیاب�ي  ط�رح   -6
شهرداري شهر بهارستان

1-6- شهر بهارستان
شهر بهارستان با محوريت شهرداري الکترونيکي داراي 
پتانسيل هايي است كه از جمله آنها مي توان به حضور باالي 
70درصد مردم با تحصيالت باالي ديپلم كه بهترين عامل 
در اش��اعه فرهنگ اس��تفاده از فناوري اطالعات مي باشد. 
همچنين مي توان به وجود زيرس��اخت مخابراتي مطلوب 
با پتانس��يل باال )فيبرنوري ،بي سيم، DSL( وجود مراكز 

علمي و دانشگاه هاي معتبر كشور اشاره كرد.
به منظور ارزيابي مناس��ب فناوري اطالعات و ارتباطات 
در ش��هرداري بهارس��تان كه ناش��ي از اقدام��ات صورت 
گرفت��ه و برنام��ه كالن فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات 
)ICTMP(  ش��هرداري كه توسط س��ازمان فاوا تدوين 
گرديد مي باش��د)جدول شماره4(. دو پروژه ارزيابي آمادگي 
الکترونيکي شهرداري بهارستان و ارزيابي عملکرد دوره اي 
)ساليانه( ICT توسط سازمان فاوا به شهرداري بهارستان 
پيش��نهاد گردي��د كه در ف��از اول پروژة ارزياب��ي آمادگي 
الکترونيکي ش��هرداري انجام گرفته است و نتايج در ادامه 

ارائه شده است.

2-6- ضرورت اجراي طرح
 در اكثر كشورها علي رغم سرمايه گذاري در اين فناوري، 
گس��ترش و نفوذ كاربردهاي متنوع فاوا، به كندي صورت 
مي پذيرد. علت اصلي اين مشکل، پايين بودن سطح آمادگي 
الکترونيکي جامعه براي پذيرش و استفاده از فاوا در درون 
و ميان جوامع و سازمان هاس��ت. بنابراين درك صحيح از 
ميزان اين آمادگي براي جهت گيري درس��ت تالش هاي 
آغازين و تدوين اس��تراتژي هاي مناس��ب، ضروري به نظر 
مي رس��د و به همين دليل الزم اس��ت تا با استفاده از ابزار 
ارزيابي مناس��ب، س��طح آمادگي ش��هرداري براي تحقق 

كاربردهاي متنوع فاوا مورد سنجش قرار گيرد. 
در راس��تاي ارزياب��ي آمادگ��ي الکترونيکي ش��هرداري 

بهارستان اقدامات ذيل صورت پذيرفت:

3-6- متدولوژي و مدل ارزیابي الکترونيکي
پس از بررسي مدل هاي ارزيابي آمادگي الکترونيکي، در 
نهايت متد و مدل ارزيابي، ش��اخص هاي ارزيابي، ساختار 
اوزان ش��اخص ها و برنامه اجرايي در شهرداري بر اساس 
مدل دكتر حميد نوري انتخاب گرديد. بيشترين تمركز اين 
مدل بر روي زيرساخت هاي تکنولوژي است. پس از بررسي 
مدل تغييراتي متناسب با ساختار شهرداري در ساختار مدل 
ايج��اد گرديد. الزم به ذكر اس��ت كه اين تغييرات تأثيري 
در نتيجه ارزيابي نداش��ته و دليل اين تغييرات را مي توان 
الگو گرفتن از مدل هاي ارزيابي و اهميت بيش��تر برخي از 

پارامترها و شرايط بومي و منطقه اي دانست.
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در واقع مدل ارائه ش��ده ش��امل سه س��طح زيرساخت، 
سيس��تم ها و خدمات و سازمان شهرداري مي باشد كه هر 
كدام ش��امل تعدادي شاخص در راس��تاي ارزيابي آمادگي 
الکترونيکي ب��ا در نظر گرفتن دسترس��ي ها، فرصت ها و 

ظرفيت هاي پيش روي سازمان شهرداري مي  باشند.

4-6 انتخاب ابزارهاي اندازه گيري
براي جمع آوري اطالعات الزم از ابزارهاي زير استفاده 

شده است:
1-4-6 پرسشنامه

در اينجا از 4نوع پرسشنامه استفاده شده است:
ال��ف: اين پرسش��نامه جهت بررس��ي حوزه هاي كالن 
ارزيابي آمادگي الکترونيکي، شامل استراتژي ها و راهبردها 
مي باشد و پس از تدوين، توسط شهردار و معاونان تکميل 

گرديده است.
ب: اين پرسشنامه جهت ميزان رضايتمندي كاربران از 

سيستم ها تهيه و تکميل شده است.
ج: اين پرسش��نامه جهت اس��تخراج اطالعات تکميلي 
مربوط به زيرساخت و منابع انساني تهيه و توسط مسئول 

انفورماتيک تکميل شده است.
د: پرسشنامه جهت استخراج اطالعات تخصصي مربوط 

به زيرس��اخت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و توسط 
مسئول انفورماتيک تکميل گرديده است.

2-4-6 تعریف شاخص هاي ارزیابي 
در اين قسمت، شاخص هاي ارزيابي كمي مورد نياز براي 
هر يک از حوزه هاي ارزيابي آمادگي الکترونيکي با استفاده از 
تکنيک هاي مقياس سازي )استانداردسازي داده( و اوزان مدل 
تحقيق، شاخص آمادگي الکترونيکي حوزه تحقيق با روش 
ميانگين موزون محاسبه گرديده است. شاخص ها به شکلي 
تعريف شده است كه كل دستگاه شهرداري را تحت پوشش 
قرار داده و وضعيتي ش��فاف و روشن از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و زيرحوزه هاي آنها را مش��خص نمايد. در همين 
راستا شاخص هاي تعريف شده براي بخش ارزيابي آمادگي 
الکترونيکي سازماني دستگاه شهرداري در سه حوزه اصلي 
»آمادگي سازماني، آمادگي نرم افزارهاي كاربردي و خدمات 
و آمادگي زيرساخت« دسته بندي شده است. در تعريف اين 
ش��اخص ها نکته حائز اهميت كه در نظر گرفته شده است، 
توجه ب��ه اس��تانداردهاي بين المللي در خص��وص آمادگي 
الکترونيکي و كاربردي بودن آنها اس��ت. در همين راس��تا، 
تأثيرات سه مؤلفه »دسترس��ي ها، فرصت ها و ظرفيت ها« 

به طور مستقيم و غيرمستقيم نيز در نظر گرفته شده است.

شکل )شماره2(: مدل آمادگي الکترونیکي دستگاه شهرداري



فصلنامه مدیریت شهری
Modiriat Shahri
ش��ماره 23 - بهار 1388

 No.23.Spring 2009 

65

جدول)شماره3(: شاخص هاي ارزیابي آمادگي الکترونیکي در حوزه هاي مختلف

شکل)شماره3(: روند اجرایي و ساختار برنامه ارزیابي آمادگي الکترونیکي

اوزان حوزه هاي ارزیابي مناظر ارزیابي
3 شبکه محلي

 زیرساخت فني
35درصد

7 )DSL شبکه اينترانت )فيبرنوري، بي سيم و
3 سرويس هاي ارزش افزوده شبکه)ويدئو كنفرانس،FTP و...(
6 سخت افزار
6 مركز داده و تماس شهرداري
5 امنيت
5 GIS
15 مکانيزه كردن امور شهرداري

 سيستمها و 
 خدمات الکترونيکي

45درصد

15 مکانمندي سيستم هاي موجود
15 وب سايت و پورتال
12 الکترونيکي نمودن خدمات شهرداري
7 يکپارچگي سيستم هاي موجود
3 IT آمادگي كاربران

 آمادگي سازماني 
 شهرداري
20درصد

5 ITآمادگي نيروي متخصص
4 مديريت، برنامه ريزي و تشکيالت فاوا
3 همسو بودن راهبردهاي كسب وكار و فاوا
3 )IT آمادگي مالي)بودجه عمراني و جاري
2 آمادگي حقوقي

5-7 برنامه اجرایي ارزیابي آمادگي الکترونيکي
روند اجرايي و ساختار برنامه ارزيابي آمادگي الکترونيکي در نمايش داده شده است:

شکل  زير داراي 3 سطح مي باشد:
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سطح اول در واقع بيانگر مکان و جايگاه سازمان از لحاظ 
الکترونيکي شدن مي باشد كه شامل پنج مرحله فاقد فرآيند، 
مقدماتي، رونددار، تعريف شده، مديريت شده و بهينه مي باشد، 

كه درصد هر كدام در شکل نمايش داده شده است.
سطح دوم ش��کل نمايانگر جايي مي باشد كه اكنون در 
آن قرار داريم و جايي كه مي بايست به آن برسيم. در واقع 
شهرداري بهارستان اكنون در مرحله مقدماتي-رونددار قرار 
دارد كه مي بايست در طول اين برنامه پنجساله و با ارزيابي 
آمادگي الکترونيک انجام شده به اتمام مرحله رونددار برسد 
كه رشد 15درصدي در تحقق برنامه هاي دولت الکترونيک 

مي باشد.
س��طح س��وم نيز بيانگر حوزه هاي دولت الکترونيک و 
فناوري اطالعات و ارتباطات مي باشد، كه در طول برنامه 
پنجس��اله بايد بدانها بودجه الزم تخصيص گردد. در واقع 

برنام��ه كالن فن��اوري اطالعات و ارتباطات ش��هرداري 
بهارستان با تأكيد بر شهر الکترونيک، شهروند الکترونيک 
و شهرداري الکترونيک مستلزم تخصيص بودجه مناسب 
در حوزه ه��اي مختلف ICT ش��امل: مديريت و راهبري، 
آموزش و نيروي انس��اني، زيرس��اخت ارتباطي، نرم افزار، 

سخت افزار و امنيت اطالعات مي باشد.)2(

6-7 تجزی�ه و تحلي�ل اطالع�ات و ارزیاب�ي 
آمادگ�ي الکترونيکي ش�هرداري بهارس�تان با 

استفاده از نمودارهاي راداري
اهميت تجزيه و تحليل اطالعات به حدي است كه ساير 
بخش ه��ا با هدف جهت دهي و انج��ام اثربخش و كارايي 
اين بخش تدوين مي ش��وند. اطالعات به دس��ت آماده از 

شهرداري بهارستان به قرار زير است:

نمودار)شماره1(: وضعیت آمادگي الکترونیکي شهرداري بهارستان در حوزه زیرساخت فني

درصد آمادگي زیرساخت فني در سال 1387=29.44

درصد آمادگي زیرساخت فني در سال 1388=45.428



فصلنامه مدیریت شهری
Modiriat Shahri
ش��ماره 23 - بهار 1388

 No.23.Spring 2009 

67

نمودار)شماره2(: وضعیت آمادگي الکترونیکي شهرداري بهارستان
 در حوزه سیستم ها و خدمات الکترونیکي

نمودار)شماره3(: وضعیت آمادگي الکترونیکي شهرداري بهارستان در حوزه آمادگي سازماني

نمودار)شماره4(: نمایش وضعیت آمادگي الکترونیکي شهرداري بهارستان 

درصد آمادگي سيستم ها و خدمات الکترونيکي در سال 1387=11.00

درصد آمادگي سيستم ها و خدمات الکترونيکي در سال 1388=27.88

درصد آمادگي سازماني در سال1387=20.165

درصد آمادگي سازماني در سال1388=44.75
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سال 1388سال 1387وزنمنظر ارزیابي
45 درصد29 درصد35درصد1- آمادگي زيرساخت فني شهرداري

27 درصد11 درصد45 درصد2- آمادگي سيستم ها وخدمات الکترونيکي شهرداري
44 درصد20 درصد20 درصد3- آمادگي سازماني )زيرساخت غيرفني( شهرداري
38.2 درصد19.7 درصد100 درصدمجموع آمادگي الکترونيکي شهرداري بهارستان

نمودار)شماره4(: نمایش وضعیت آمادگي الکترونیکي شهرداري بهارستان 

درصد آمادگي الکترونيکي شهرداري در سال1387=19.7

درصد آمادگي الکترونيکي شهرداري در سال1388=38.1
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نتيجه گيري:
ب��ا توجه ب��ه اينکه حدود 2 دهه اس��ت كه اهميت و 
ضرورت انجام آمادگي الکترونيکي كشورها و سازمان ها 
مش��خص گرديده، ام��ا تاكن��ون در اي��ران هيچ گونه 
ارزيابي دقيق و مش��خصي از آمادگي الکترونيکي براي 
شهرداري ها اجرا نشده است. البته بايد توجه داشت كه 
بهتري��ن مدل وجود ندارد و مدل ها ب��ا توجه به اهداف 
و ش��رايط س��اختاري، فرهنگي و محيط��ي به صورت 
اقتضايي عمل مي كند و قابل تغيير هس��تند. همچنين 
براي دس��تيابي به هدف آمادگي الکترونيکي بايس��تي 
ارزيابي، طي س��ال هاي متوالي تکرار ش��ود تا از طريق 
تحلي��ل نتايج ارزيابي، ميزان پيش��رفت و نقاط قوت و 
ضعف شهرداري بهتر شناسايي گردد و بتوان به سرعت 
براي آنها راهکارهاي عملي اتخاذ نمود. با توجه به نتايج 
به دست آمده در شهرداري بهارستان مي توان گفت كه 
حركت اساس��ي بايد در اين راس��تا انجام گيرد تا براي 
همگام ش��دن با طرح چش��م انداز بيست ساله دولت در 
راس��تاي دول��ت الکترونيک ك��ه در آن ش��هرداري ها، 
نماينده گان دولت در شهر هستند بتوانند پس از شناخت 
وضعيت كنوني خود به تدوين پروژه ها و طرح هاي الزم 
براي رس��يدن به اين هدف اصلي و ارتقاي ش��هرها و 

كشور عزيزمان گام بردارند.
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Offering a proposal model for electronic tourism in order to 
reform and correct the consumption pattern of tourism sources 
in rural tourism development plans (Comparative survey and 
model suggestion considering Iran’s contemporary conditions)

Abstract:
Rural tourism especially rural natural tourism which is called 

rural ecotourism is one of the most important economical ap-
proaches in tourism for maximum and constant use of natural 
resource and rural environment and is considered so important 
in cultural, social, economical, growth and development aspects. 
Here environment and natural resources protection is one of the 
most important parts of it.

In fact to reform and correct the consumption pattern in Iran’s re-
sources Islamic Republic of  Iran leader’s speech is being used and 
we can consider natural resources and tourism attraction as a treasure 
which measures should be taken to draw and develop more attention 
of internal and foreign tourists to rural attractions and resources and 
developing information technology.

So in this article with comparative and descriptive method get-
ting help from case studies in Iran and other countries a model 
for electronic tourism development is represented. Results of this 
research represent a model in electronic rural tourism development 
based on doming cycle in 1. Planning and design; 2. Operation; 3. 
Investigation and control; 4. Correction and reforming which in 
contemporary condition can enable us to use the resources.

Key words: rural natural tourism, virtual tourism, information 
technology, doming cycle.

چکيده
گردشگری روستايی باالخص گردشگری طبيعی روستايی كه به نام اكوتوريسم روستايی 
تس��ميه يافته است، از مهم ترين رويکردهای اقتصاد گردشگری در راستای بهره وری بهينه 
و پايدار از منابع طبيعی و زيس��ت بوم روس��تايی به ش��مار می رود كه از جنبه های فرهنگی و 
اجتماعی، اقتصادی و معيش��تی و رشد و پيشرفت رشد ناخالص ملی مورد التفات فزاينده ای 
قرار گرفته و در اين ميان، پاسداشت و نگهداشت محيط زيست و منابع طبيعی، از مهم ترين 

محورها و مؤلفه های گسترش آن به شمار می رود. 
در واقع می توان منابع طبيعی و جاذبه های گردش��گری ش��رايط فعلی ايران را گنجينه و 
منابعی دانست كه بايد در راستای استفاده بهينه، گسترش توجه گردشگران داخلی و خارجی 
به منابع و جاذبه های روستايی و روش های مديريت مؤثر و كارآمد اين صنعت راهکارهايی 
ارائه ش��ود و با توجه به گس��ترش فناوری اطالعات و ارتباطات، الزم است تا از اين فناوری 

در توسعه و مديريت گردشگری روستايی بهره برد. 
بر اين اس��اس در اين مقاله در روش تحقي��ق تطبيقی و توصيفی با رجوع به نمونه های 
م��وردی در ح��ال انجام و انجام ش��ده مل��ی و بين المللی ب��ه ارائه يک مدل برای توس��عه 
گردش��گری الکترونيک پرداخته می شود. نتايج و يافته های پژوهش حاضر بر ارائه مدلی در 
توسعه گردش��گری الکترونيک روستايی بر اساس چرخه دمينگ، به محورهای: 1- طراحي 
و برنامه ريزي؛ 2-اجرا؛ 3- بازرس��ي و كنترل؛ 4- اقدام اصالحي؛ اشاره دارد كه می تواند در 
ش��رايط معاصر ايران، در توسعه گردشگری روس��تايی در حوزه به كارگيری بهينه و كارآمد 

منابع و جاذبه های موجود مناطق روستايی مؤثر باشد.

کلمات کليدی:
گردش��گری طبيعی روس��تايی، گردش��گری مجازی، فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات، 

چرخه دمينگ.
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مقدمه
فناوری اطالعات و ارتباطات به واس��طه ايجاد محيط 
اطالعاتی برای هر يک از مؤسس��ات توريس��تی و ايجاد 
س��اختار اطالعات��ی ك��ه در آن، كل سيس��تم می تواند 
به خوبی كار كند، در سيستم توريسم تأثيرگزار بوده است. 
بخش ه��ای مختلف اين صنعت در اين محيط اطالعاتی 
می تواند به شناسايی فرصت های تجاری در بازار بپردازند 
و به توس��عه همکاری با تهيه كننده ها و واس��طه ها اقدام 
كنند و همچنين می توانند مؤسسات غيررسمی، به منظور 
توسعه و ارائه خدمات توريسم ايجاد كنند. به اين ترتيب 
بيش��تر سودها نصيب س��هامداران می شود؛ زيرا تغييرات 
تکنول��وژی، همکاری های مؤث��ری را به وجود مي آورد و 
ابزاری را برای جهانی شدن صنعت توريسم فراهم كرده 
است. فناوری اطالعات و ارتباطات با ارائه ابزار و امکانات 
مؤثر، هم برای مش��تری به منظور شناسايی و خريداری 
توليدات مناس��ب و هم ب��رای توليدكنن��دگان به منظور 
توس��عه، كنترل و توزيع توليدات در سطح جهانی، به طور 
مؤث��ری به تش��ديد، افزايش و حمايت از جهانی ش��دن 
)Globalization( س��طح عرضه و تقاضای فعلی در 

سراسر جهان در صنعت توريسم پرداخته است. 
عالوه بر اين در راس��تای اصالح الگوی مصرف منابع 
گردشگری در مناطق هدف گردشگری، خاصه در مناطق 
روستايی اس��تفاده از فناوری اطالعات می تواند تأثيرات 
مثبت فراگيری داش��ته باش��د كه توجه ب��ه اين موارد از 
مهم تري��ن راهکارهای گس��ترش اين صنعت به ش��مار 
می رود و در اين مقاله به  صورت ارائه مدلی پيش��نهادی 

مورد توجه قرار گرفته است.

گردشگری مجازی
گردش��گری مج��ازی )e-tourism( را مي ت��وان 
مؤلفه اي اساسي و از انواع گردشگري همگام با تکنولوژي 
اطالعات )Information Technology( به شمار 
آورد كه حداكثر دو دهه از ظهور آن نمی گذرد. گردشگری 
 Digital( مج��ازی، حضور در س��رزمين ديجيتالی وب

 ،)data Audio( و مش��اهده داده های صوتی )Web
متنی )text data( و تصويری از دنيای فيزيکی اس��ت 
كه امکان س��فرهاي مجازي و غيرواقع��ي و بهره گيري 
از جاذبه ه��اي طبيع��ي مناطق هدف گردش��گري، براي 
برخي كاربران كه قصد مراجعه به اين اماكن گردشگري 
هدف را دارند و يا براي كساني كه از اين امکان محروم 
مي مانن��د، فراهم مي كن��د. گردش��گري دور دنيا كه در 
نوشته ژول ورن، نويسنده شهير فرانسوی، در هشتاد روز 
امکان پذير ش��د، امروزه تنها با ابرمتن ه��ای اينترنتی، با 
يک كليک امکان پذير شده است. با استفاده از سايت های 
كاخ موزه ها و اماكن باس��تانی جه��ان می توان به دنيايی 
اطالع��ات متنی و تصويری از نمادهای تاريخ باس��تان و 

جلوه هايي از گردشگري تاريخي- باستاني دست يافت.
برخ��ی از پايگاه ه��ای دولت��ی در اينترن��ت، ام��روزه 
سيستم های دوربين شهری خود را به سرزمين ديجيتال 
ني��ز پيوند داده ان��د. با اين دوربين ها می توان ش��هرهای 
مختل��ف را به صورت زنده مش��اهده ك��رد و حتی از آنها 
عکس ي��ادگاری گرفت. خيلی از عالقمندان به بازديد از 
موزه های بزرگ جهان، از هرميتاژ مسکو تا لوور پاريس، 
از تارنماه��ای اينترنت��ی آنه��ا برای مش��اهده اطالعات 
استفاده می كنند. حتی، رزرو بليط هواپيما، هتل، مسابقات 
بين الملل��ی ورزش��ی و جش��نواره های فرهنگی- هنری 
جهان��ی، امروز با رفتارهای س��ازمانی الکترونيکی همراه 

شده است. 

مزایاي گردش�گری الکترونيک در راس�تای 
اصالح الگوی مصرف منابع کشور

از آنجا كه در طي فرآيند گردشگري الکترونيک، اكثر 
فعاليت هاي وابس��ته به فرآيند، به صورت الکترونيکي و با 
بهره گي��ري از فناوري اطالعات انجام مي ش��ود، بر اين 
اساس مزاياي بس��ياري را براي آن مي توان برشمرد كه 
در راستای اصالح الگوی مصرف يا اصالح ساختار توليد 
و امکان دهی دسترس��ی گردش��گران به منابع طبيعی و 

جاذبه های گردشگری قابل تبيين محتوايی است:
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1( فراهم آوردن خدمات اینترنتي با کيفيت و 
سرعت باال براي گردشگران 

به وجود آوردن يک زيرس��اختار مناس��ب جهت اتصال 
به اينترنت و ش��بکه گس��ترده اطالعات از مزايايي است 
كه در طي فرآيند گردشگري الکترونيک به دست مي آيد. 
اين زيرساختارها شامل اجزاي نرم افزاري و سخت افزاري 
الزم جهت برقراري ارتباطات و انتقال اطالعات به صورت 

الکترونيکي مي شود.
2( فراهم س�ازي کانال هاي آموزشي و محيط 
آموزش�ي همگاني ب�راي گردش�گران و اهالي 

صنعت گردشگري 
ابزارهايي كه فناوري اطالعات در اختيار گردش��گران 
قرار مي دهد، باعث تس��هيل فرآيند رزرواس��يون، ذخيره 
ج��ا و اخذ پذي��رش انتخاب اماكن هدف گردش��گري و 
رويه رس��يدن به مقصد و مس��افرت و برنامه ريزي بهتر 
و بيش��تر گردشگري در اس��تفاده از جاذبه هاي تاريخي، 
طبيعي و زيست محيطي اين اماكن مي شود. با استفاده از 
اين روش ها مي توان روش هاي آموزش مجازي را در هر 
زمان و مکان براي مخاطبان پياده س��ازي كرد؛ به طوري 
كه براي تحصيل و برگزاري كالس هاي آموزش��ي ديگر 
به حض��ور فيزيکي افراد در كالس نيازي نيس��ت، بلکه 
كالس ه��ا مي توانن��د به ط��ور مجازي و بر روي ش��بکه 
اينترنت برگزار شوند. بدين ترتيب روستاييان مناطق هدف 
گردشگري نيز كه به دليل عدم وجود امکانات فيزيکي از 
بس��ياري از خدمات ارائه شده محروم بوده اند با استفاده از 
اين روش، امکان اس��تفاده از خدمات و تسهيالتي را كه 

تنها در مناطق شهري وجود دارند، به دست مي آورند.
3( ش�رکت در فعاليت هاي اقتصادي شهري 

به وسيله روستایيان
از طريق فناوري اطالعات اين امکان براي روستاييان 
مناطق هدف، طرح هاي گردش��گري فراهم مي ش��ود تا 
بتوانن��د در فعاليت هاي اقتصادي روس��تا كه در ارتباط با 
بازارهاي ش��هري منطقه اي و حتي ملي اس��ت، مداخله 
كنند. اين امر به مثابه ابزاري توانمند است كه روستاييان 
در آن به عن��وان بازيگران اصلي در فعاليت هاي اقتصادي 

روس��تايي و حتي س��طح ملي مطرح مي ش��وند؛ چنانچه 
روس��تاييان مي توانن��د با حذف واس��طه هاي مربوطه، به 
ف��روش محص��والت و فرآورده هاي خ��ود بپردازند و يا 
مايحت��اج و م��واد مورد ني��از براي كش��ت و زرع خود را 

بي واسطه از فروشندگان خريداري نمايند.
4( افزایش و بهبود کيفيت زندگي 

در اين ساختار توزيع خدمات و تسهيالت رفاهي به طور 
متناس��ب و عادالنه ميان ساكنان ش��هري و روستايي و 
خود روستاييان با يکديگر، صورت مي گيرد كه در نتيجه 
موجب بهبود سطح رفاه اجتماعي و بسترسازي گسترش 
و بس��ط عدالت اجتماعي در س��اختار جامعه مي شود. در 
طي اين س��اختار روس��تاييان از آموزش ه��اي عمومي  و 
فرصت ه��اي تجاري و س��رمايه گذاري جدي��د برخوردار 
مي شوند كه بهبود ساختار كيفيت زندگي روستايي را نيز 

به همراه دارد.
5( ارائه بهتر و بيش�ينه خدمات و تسهيالت 

به روستایيان مناطق گردشگري 
در طي اين فرآيند اين امکان براي روس��تاييان فراهم 
مي ش��ود تا بتوانند از خدماتي كه در روس��تا وجود ندارد، 
برخوردار ش��وند و در واقع حلقه اي مکمل ميان ش��هر و 
روستا به شمار مي رود كه بس��ياري از دشواري هاي سفر 
به ش��هر را براي روس��تاييان كاهش مي دهد كه از جمله 
آنها مي توان به دسترس��ي به آموزش مجازي، بانکداري 
الکتروني��ک و پرداخت قبوض و عوارض س��اليانه، ورود 
ب��ه عرصه تج��ارت الکترونيک و ف��روش محصوالت و 
فرآورده هاي روس��تايي و حذف واس��طه هاي اقتصادي، 
و س��ازماندهي به بهداش��ت و مديريت روس��تايي، اشاره 

داشت.
6( ارائه خدمات یک مرحله اي به گردشگران 

و روستایيان مناطق گردشگري 
با ايجاد س��اختار مناس��ب ارتباطات به وس��يله فناوري 
اطالع��ات و همچنين الکترونيکي كردن، ديگر نيازي به 
مراجعه پي درپي مردم به ادارات و س��ازمان هاي مختلف 
وجود ن��دارد، بلکه تمام فرآيند تنها به يک فعاليت تقليل 

خواهد يافت. 
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7( تقویت رقابت تجاري و ایجاد فرصت هاي 
تجاري بيشتر در بستر تجارت الکترونيک 

و  دريافت ه��ا  و  پرداخت ه��ا  ك��ردن  الکترونيک��ي 
همچنين آگاهي س��ريع از فرصت ه��اي تجاري و امکان 
س��رمايه گذاري، محيط رقابتي قابل توجهي را در عرصه 
تجارت به وج��ود مي آورد. در اين ص��ورت تجار و اهالي 
روس��تا مي توانند نس��بت به فرصت هاي تجاري موجود 
آگاهي پيدا كنند و در صورت تمايل براي استفاده از آنها 

به صورت الکترونيکي اقدام كنند.
8( ارتب�اط بهت�ر س�ازمان ها و ارگان ه�اي 

وابسته به صنعت گردشگري
ارتب��اط س��ازمان ها و بخش ه��اي مربوط ب��ا يکديگر 
و تس��هيل ام��ر مکاتب��ات از طري��ق اينترنت، توس��ط 
زيرس��اختارهاي الکترونيک، ارتب��اط يکپارچه اي را بين 
س��ازمان هاي مرتبط با يکديگر به وجود مي آورد؛ چنانچه 
س��ازمان ها و نهاده��اي وابس��ته به فرآيند گردش��گري 
)تورها، آژانس هاي مس��افرتي، هتل ها، مديريت مركزي 
توريسم در مناطق گردشگري روستايي و حتي روستاييان 
پذيراي گردش��گر كه مي توانند با تش��کيل NGOهاي 
خصوصي به پذي��رش و جذب گردش��گران اقدام كنند( 
مي توانند در سريع ترين زمان ممکن به آخرين اطالعات 
راجع به گردشگران، نحوه س��کونت و ساماندهي فرآيند 
اقام��ت بپردازن��د و از اين طريق، اين ام��کان نيز فراهم 
مي ش��ود ت��ا ارگان ه��ا و نهاده��اي وابس��ته و مرتبط با 
گردش��گري به منظور ارتقاي كيف��ي خدمات قابل ارائه و 
بررس��ي مشکالت موجود با هدف ايجاد رفاه بيشتر براي 
گردش��گران و يا س��اكنان محلي از اين فناوري استفاده 

نمايند.
و  روس�تایي  مش�ارکت هاي  افزای�ش   )9
مداخالت مستقيم روستایيان در اداره امور محلي 

در ارتباط با روستا یا مسایل گردشگري
از اين طريق اين امکان فراهم مي ش��ود تا روستاييان 
 )Stake holders( به عن��وان بخش��ي از ذي نفع��ان
تصميم س��ازي  فرآين��د  در  گردش��گري  پروژه ه��اي 
 Decision( و تصميم گيري )Decision making(

taking( مداخله نمايند و به تدبير امور محلي روستايي 
و ي��ا بهبود و س��ازماندهي مس��ايل مرتبط ب��ا اداره امور 

روستايي بپردازند. 
10( دسترسي همگاني به خدمات شهري

از اين طريق اين امکان براي روستاييان مناطق هدف 
طرح گردش��گري فراهم مي ش��ود تا به برخي خدمات و 
تس��هيالت شهري دسترسي بالواسطه داشته باشند و در 
عين حال از مراجعه مستقيم آنها به مناطق شهري كه با 

صرف هزينه و زمان زياد ممکن مي شود، پرهيز نمايند.
11(همگون س�ازي فعاليت هاي گردش�گري 
و ظرفيت برد گردش�گري مناطق روس�تایي با 

پتانسيل هاي موجود
از اي��ن طريق اين امکان فراهم مي ش��ود تا عالوه بر 
هدايت، راهبري و كنترل مديريت گردشگري در مناطق 
روستايي هدف، اين امکان نيز فراهم شود تا بتوان ظرفيت 
كل پذيرايي جهانگردان و گردشگران اكوتوريسم خاص 
)توريسم كشاورزي، توريسم مزرعه، توريسم سبز و...( كه 
نياز به اسکان و همکاري نزديک روستاييان دارد، فراهم 
شود كه از اين طريق از ورود گردشگران خارج از ظرفيت 
محلي روس��تاييان جلوگيري مي شود؛ چنانچه بدون اين 
روش ممکن است گردشگران به برخي مناطق روستايي 
وارد ش��وند و مکاني براي اسکان آنها يا مزرعه اي براي 
گذران اوقات فراغت و يا خانواده اي روس��تايي براي ارائه 

خدمات به آنها وجود نداشته باشد.
12( ایجاد اش�تغال براي جوانان روستایي و 

افزایش درآمد خانوارهاي روستایي
در ط��ي اين فرآين��د اين ام��کان فراهم مي ش��ود تا 
خانوارهاي روستايي خود به جذب و پذيرش گردشگران 
بپردازن��د و از طريق اينترنت از برخي از گردش��گران كه 
تمايل به اقامت در روستا و در ميان خانوارهاي روستايي 
مناطق هدف را دارند، بخواهند تا در تاريخ، زمان و مکان 
مش��خص و از پيش تعيين ش��ده از خدمات و تسهيالت 
گردشگري اكوتوريس��م روستايي اين مناطق بهره گيري 

كنند.
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13( مدیریت، هدایت و کنترل و راهبري بهتر 
گردشگري روستایي

اس��تفاده از اين روش و فناوري اطالعات، اين امکان 
را فراهم مي كند تا بتوان به سازماندهي و كنترل و تدبير 
بهتر امور مربوط به گردشگري پرداخت و در واقع به عنوان 
مركزي براي برنامه ريزي محلي در توريس��م روس��تايي 
عم��ل مي كند. در طي اي��ن روش از اقدامات ناهماهنگ 
كه مي تواند نارضايتي گردش��گران و يا روس��تاييان را در 
پي داش��ته باشد، پرهيز مي ش��ود و امکان سازماندهي و 
مديريت مناسب طرح هاي گردشگري روستايي به صورت 
انف��رادي يا گروهي در ميان اجزاي صنعت گردش��گري 
)توره��ا، آژانس ه��ا، مراك��ز خدماتي و رفاه��ي محلي، 
محل هاي اس��کان و هتل ها و س��طوح خدماتي محلي و 

روستاييان( فراهم مي شود.
14( تس�ریع در برط�رف ک�ردن مش�کالت 

احتمالي و ارتباط مستقيم با گردشگران
در ط��ي اين فرآيند اين امکان وجود دارد تا در صورت 
ايجاد مش��کالت از پيش تعيين نش��ده و احتمالي، بتوان 
به س��رعت مراتب امر را به گردش��گران اط��الع داد و از 
ايش��ان خواس��ت تا در زمان و در بستر ش��رايطي ديگر، 
نس��بت به حضور در مناطق گردش��گري روستايي اقدام 
نمايند. اي��ن روش مي توان��د عالوه بر بهبود اش��کاالت 
موجود، باعث افزايش رضايت گردشگران و تسهيل امور 

رفع مشکالت را نيز در بر گيرد.
15( صرفه جویي در زمان و هزینه 

ب��ا افزايش اس��تفاده از فناوري اطالع��ات و در حوزه 
گردش��گري اين امکان فراهم مي شود تا دو عامل زمان 
و هزين��ه، تا ح��د امکان تقليل يابند. ب��ه اين صورت كه 
گردش��گران قادر خواهند بود ت��ا تنها با يک كليک روي 
صفحه نمايش��گر رايانه، نس��بت به رزرو محل اسکان و 
نوع و چگونگي برنامه ريزي احتمالي براي سفر )در طول 
مس��ير و يا حت��ي برنامه ريزي گذران اوق��ات فراغت در 
مناطق روس��تايي هدف( اقدام كنن��د؛ چنانچه اين امر با 
تنها فش��ار دادن چند كليد روي صفحه كليد يا موشواره 
رايان��ه ممکن مي ش��ود و از مراجع��ات حضوري پيش از 

س��فر يا بي برنامگ��ي احتمالي در حض��ور در اين مناطق 
مي كاهد.

16( ایجاد ساختارهاي الزم براي توسعه هاي 
آتي روستا و گردشگري محلي  

عالوه بر اين مراحل، گردش��گري يا تدبير امور محلي 
روس��تايي در آينده نيازمند سيستم هاي تکاملي و استفاده 
از فناوري ه��اي جديد خواهد ب��ود؛ به طوري كه هر فکر 
س��ليمي  اين امر را اذعان مي كند كه با وجود گس��ترش 
فن��اوري اطالعات و توس��عه انفورماتيک، الزم اس��ت تا 
اين موارد در صنعت گردشگري به عنوان صنعت برتر در 

آينده، مورد مالحظه قرار داده شود.
17( سيستم جامع اطالعات گردشگري 

مهم ترين و برترين مزيت استفاده از فناوري اطالعات، 
مديريت و س��ازماندهي سيس��تم اطالعات گردش��گري 
است؛ به طوري كه از اين طريق مي توان با معرفي اماكن 
توريستي و جاذبه هاي موجود طبيعي، تاريخي و فرهنگي 
اين مناطق به جذب و نگهداش��ت گردشگران در مناطق 
گردش��گري روس��تايي پرداخت. در ضمن اين امکان نيز 
فراهم مي ش��ود تا نوع خدمات و تس��هيالت رفاهي اين 
مناطق و نقش��ه چگونگي اس��تفاده از مناطق روس��تايي 
ش��امل: نقش��ه جغرافيايي و مکان قرارگيري جغرافيايي 
مناط��ق روس��تايي، نحوه دسترس��ي به اي��ن مناطق از 
طريق ش��ريان ها و مس��يرهاي ارتباطي و عالوه بر اينها، 
چگونگي حركت در روس��تا و مناطق گردش��گري و نوع 
مي��زان و چگونگ��ي ارائ��ه خدمات و تس��هيالت رفاهي 
)محل كمپينگ، دهکده هاي گردش��گري، فروش��گاه ها 
و رس��توران ها، هتل ه��ا و متل ه��اي محل��ي( در اختيار 
گردش��گران اكوتوريسم روس��تايي و يا ديگر دوستداران 

طبيعت قرار داده شود.
18( مدیریت و نظارت واحد گردشگري 

از اي��ن طري��ق مي ت��وان ب��ه تدوين چش��م اندازهاي 
بلندمدت و ميان مدت در صنعت گردش��گري روس��تايي 
 Integrated( پرداخت. با استقرار سيستم هاي يکپارچه
System( در گردش��گري روس��تايي از فعاليت ه��اي 
موازي، بي نظمي و اختالالت موجود جلوگيري مي شود و 
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تمام فعاليت ها تحت نظارت يک سيس��تم مديريتي واحد 
در حوزه گردش��گري صورت مي گيرد. عالوه بر اين، اين 
امکان نيز فراهم مي ش��ود تا بتوان به برنامه ريزي كالن 
براي مناطق روستايي هدف در طرح هاي گردشگري در 
انطباق با طرح هاي فرادست گردشگري )طرح هاي جامع 
گردش��گري منطق��ه اي و ملي( و بسترس��ازي آتي براي 

توسعه و مراحل گسترش طرح هاي هدف پرداخت.
19(نش�ر فرهنگ و ش�اخصه هاي فرهنگي و 

بومي مناطق روستایي
از طريق اينترنت و ايجاد درگاه هاي مناطق گردشگري 
روستايي مي توان به گس��ترش و پراكنش آداب و رسوم 
محلي روستايي و زنده سازي آداب و فرهنگ بومي برخي 
از ايل ها و اقوام روس��تايي پرداخت كه در حال فراموش 
شدن هستند. اين امر مي تواند باعث اعتالي شاخص هاي 
فرهنگ ملي و بهبود سطح آشنايي مردم و گردشگران با 
روستاييان مناطق هدف طرح هاي گردشگري منجر شود 
كه به افزايش درك متقابل روستاييان و ساكنان شهر، يا 
گردشگران و ميزبان هاي روستايي مناطق گردشگري با 
يکديگر منجر مي ش��ود و انسجام و همبستگي ملي را در 

ساختار اجتماعي جامعه افزايش مي دهد.
20( افزایش سطح آگاهي عمومي روستایيان 
و مداخل�ه بيش�تر آنها در سرنوش�ت سياس�ي 
اقتص�ادي و اجتماع�ي مناطق روس�تایي هدف 

طرح هاي گردشگري اکوتوریسم روستایي 
از اين فرآيند توس��عه اي مي توان براي افزايش سطح 
آگاه��ي عمومي روس��تاييان نس��بت به آنچ��ه در دنياي 
اطراف آنها در حال وقوع است، استفاده كرد. شايان ذكر 
است كه تنها از اين طريق مي توان روستاييان را به عنوان 
گروه��ي از افراد اجتماع، تحت عنوان بازيگراني جديد در 
عرصه فرآيندهاي تصميم سازي و تصميم گيري در رابطه 
با امور محلي و ملي وارد كرد و مشاركت هاي روستايي را 
افزايش داد كه يکي از مهم ترين روش هاي توانمندسازي 

روستايي به شمار مي رود.

چالش هاي گردشگری الکترونيک 
در فرآيند تحقق گردش��گري الکترونيک و بهره مندي 
از منافع آن، چالش هاي اساس��ي وجود دارد كه بايد مورد 
توج��ه قرار گيرد و براي رفع آنها برنامه ريزي هاي مربوط 

صورت گيرد. اين چالش هاي اساسي عبارتند از:
نرم افزاره�اي  و  س�خت افزار  فق�دان   -1

رایانه اي 
در راس��تاي توسعه گردش��گري الکترونيک در مناطق 
شهري و روستايي و با توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي 
و فرهنگ��ي اي��ران به راحت��ي دريافت مي ش��ود كه عدم 
وجود بسترس��ازي زيرساخت هاي گردشگري الکترونيک 
)سخت افزار و نرم افزار( از مهم ترين چالش هاي موجود در 
برابر توسعه و مراحل گسترش آن به شمار مي رود. در اين 
ميان مي توان به كمبود رايانه و ملحقات س��خت افزاري 
 CPU ،دستگاه هاي كامپيوتري )كيس، كيبورد، موشواره
و مادرب��ورد( و در عين حال كمبود نرم افزارهاي كاربري 
گردش��گري )كمبود برنامه نويس ه��اي ماهر و كاردان و 

برنامه هاي اينترنتي گردشگري( اشاره داشت.
2 - فقدان سواد اطالعاتي 

آشکار است كه در صورت وجود زيرساختار الکترونيک 
)ICT و ش��بکه هاي مخابرات��ي و كانال هاي ارتباطي(، 
الزم اس��ت تا كاربران، گردشگران و روستاييان بتوانند از 
اين زيرس��اخت هاي الکترونيکي استفاده كنند كه نياز به 
س��واد اطالعاتي و توانمندي گردشگران و روستاييان در 

استفاده از رايانه و اينترنت مطرح مي شود.
3 - فقدان زیرساختار الکترونيکي 

در عي��ن حال غير از م��وارد فوق مي ت��وان به كمبود 
كانال هاي مخابراتي و مجاري انتقال و خطوط مخابراتي 
و زيرس��اخت هاي گردش��گري در ش��بکه مخابرات��ي و 
ارتباطاتي ايران اش��اره داش��ت كه بدون فراهم سازي و 
تدارك آنها يا گسترش ش��بکه مخابراتي و الکترونيکي، 
نمي ت��وان انتظار داش��ت تا فرآيند توس��عه گردش��گري 

الکترونيک از رشد قابل قبولي برخوردار شود.
4- دسترسي به اینترنت و شکاف دیجيتالي 
طبق آمار، تا پايان سال 2002 ميالدي بين 750 تا 90 
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ميليون نفر در سراسر جهان به اينترنت دسترسي داشته اند 
ك��ه از اين تعداد نزدي��ک به 50 درصد آنه��ا در اياالت 
متح��ده امريکا و كانادا زندگ��ي مي كرده اند، در حالي كه 
س��هم خاورميانه و آفريقا درصد اندكي برآورد شده است. 
با توجه به آمار موجود، اس��تنباط مي ش��ود كه بسياري از 
مردم دنيا هنوز به اينترنت دسترسي ندارند و بدين ترتيب 
ايجاد شهر الکترونيک و يا توسعه گردشگري الکترونيک 
با چالش هاي جدي در اين منظر روبه رو مي شود. بنابراين 
رفع ش��کاف ديجيتال و اطمينان از دسترس��ي عمومي، 
يکي از مهم ترين و ابتدايي ترين اقدامات در جهت تحقق 

دولت الکترونيک مي باشد.
5 - امنيت و حریم درگاه هاي اینترنتي وابسته 

به صنعت گردشگري 
يک��ي از نگراني ه��اي اساس��ي كه در م��ورد اينترنت 
و فضاي س��ايبر وجود دارد، حفظ و پاسداش��ت امنيت و 
حريم ش��خصي افراد )گردشگران، روستاييان، كاربران و 
تورها و س��ايت هاي خدمات دهنده گردشگري( است كه 
مي بايس��ت راهکارهايي مناسب جهت حل آنها، انتخاب 

و اجرا گردد.
گردش�گري  توس�عه  در  آم�وزش   -  6

الکترونيک 
در توس��عه گردش��گري الکترونيک، آموزش از دو بعد 
اساس��ي مورد بررس��ي قرار مي گيرد: اول اطالع رس��اني 
عمومي و آماده س��ازي مردم و ش��هروندان براي استفاده 
از خدمات ش��هر الکتروني��ک يا گردش��گري مجازي و 
ديگري تربيت و فراهم س��ازي نيروي انس��اني مورد نياز 
براي ايجاد، توس��عه و اداره گردش��گري الکترونيکي در 
مناطق روس��تايي. بر اين اساس، الزم است تا با آموزش 
روس��تاييان و جوانان محلي تالش شود تا امکان تربيت 
نيروي انساني ماهر روستايي براي اداره امور گردشگري 
الکترونيک روس��تايي در مناطق روس��تايي هدف اجراي 

طرح هاي گردشگري فراهم شود.
7- چالش هاي فرهنگي و اجتماعي

اصلي تري��ن چالش گس��ترش فن��اوري اطالعات در 
مناطق روس��تايي، باالخص در ايران، ايجاد مش��کالت 

فرهنگي و چالش هاي اجتماعي اس��ت. هجوم گس��ترده 
فرهنگ هاي گوناگون و امکان دسترسي عامه روستاييان 
به اطالعات گس��ترده در درگاه ه��اي گوناگون موجود در 
اينترن��ت، برخي ناهنجاري ه��ا را در رواب��ط فرهنگي و 
اجتماع��ي مردم به وجود مي آورد. در كش��ورهاي در حال 
توس��عه از جمله كش��ور ايران نيز، بنابر شرايط فرهنگي 
و اجتماعي، احتمال آس��يب پذيري در اثر تعامل گسترده 
با ديگر فرهنگ ها وجود دارد. هر چند كه پيش��رفت هاي 
قاب��ل توجهي در عرصه مکانيس��م هاي امنيتي و كنترلي 
اينترنت حاصل شده اس��ت، ولي قابليت هاي كنترلي در 
اي��ن گونه م��وارد كمتر مؤثر واقع مي ش��ود. با عنايت به 
موارد فوق، منظور كردن فاكتورهاي فرهنگي، س��نتي و 
اجتماعي كشورها و يا مناطق جغرافيايي خاص، در تبيين 
اهداف و رسالت گردش��گري الکترونيک قبل از ايجاد و 

توسعه آن ضروري جلوه مي كند.
بررسی نمونه های موردی

هر چند كه تجربيات گوناگوني در رابطه با ش��هرهاي 
مختلف در مورد پياده سازي شهر الکترونيک صورت گرفته 
است و يا در حال شکل گيري است، ولي نمونه هاي اندكي 
در ادبيات جهاني و ايران در اين رابطه ديده مي ش��ود. در 
هر حال از آنجا كه ش��باهت ها و س��طوح مورد بحث در 
گردش��گري الکترونيک روس��تايي و مراحل توسعه آن با 
ايجاد ش��هرهاي الکترونيک مش��اهده مي شود، مي توان 
از برخ��ي از تحقيقات مربوط به ش��هرهاي الکترونيک، 
مراحل گس��ترش و س��طوح خدمات ارائه شده در آنها در 
راس��تاي گردشگري الکترونيک شهري و تعميم دهي آن 
به گردش��گري روس��تايي اس��تفاده كرد. از سويي ديگر، 
رويکرده��اي مرتبط با پياده س��ازي ش��هر الکترونيک يا 
گردش��گري الکترونيک در مناطق روستايي و شهري در 
كش��ورهاي مختلف متفاوت است كه علت اين امر را نيز 
ش��رايط خاص اقتصادي و سياسي و وضعيت زيرساختار 
فناوري اطالعات هر كشور و حتي شهرهاي موجود در آن 
مي دانند. البته شايان ذكر است كه سياست ها و برنامه هاي 
پيش بيني شده اوليه جهت ايجاد شهرهاي الکترونيک در 
كشورهاي گوناگون مي تواند مورد استفاده قرار داده شود 
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و در مرحله تعيين و تدوين خدمات مورد نياز گردشگري 
الکتروني��ک و معيارها و مؤلفه هاي ديده ش��ده در فرآيند 
برنامه ريزي و طرح ريزي آنها، مي توان اين موارد را لحاظ 
ك��رد. در اين بخش مقاله الزم اس��ت تا روش هاي مورد 
استفاده در شهرهاي تورنتو و چين تايپه براي پياده سازي 
گردشگري الکترونيک بررسي  ش��ود و مطالعات صورت 
گرفت��ه در اي��ران ني��ز در قال��ب مطالعات پژوهش��کده 
الکترونيک دانشگاه علم و صنعت ايران و در نظر گرفتن 
فاكتوره��اي اجتماع��ي، اقتصادي و فرهنگ��ي ايران، به 
ارائه روش خاصي براي ايجاد شهرهاي الکترونيک و در 
بس��تر آن گردشگري الکترونيک ارائه گردد. در پايان نيز 
گردشگري الکترونيک روستاي شاهکوه به تفصيل مورد 
اش��اره قرار داده مي ش��ود و برخي مؤلفه ه��ا و خدمات و 

تسهيالت ارائه شده در آن مورد اشاره قرار مي گيرد.
گردشگري در شهر الکترونيک تورنتو

از نظر محقق��ان و مجريان ش��هر الکترونيک تورنتو، 
برپايي اين امر شامل سه مرحله است:

1- طراحي؛ 2- پياده سازي؛ 3- تثبيت.
الف( مرحله اول 

بر اس��اس دي��دگاه مزبور، اولي��ن مرحله از ايجاد ش��هر 
الکترونيک طراحي ابعاد و مشخص نمودن اجزا و قسمت هاي 
ضروري است كه قابليت اجرايي داشته باشد. طي اين فرآيند 
نقاط قوت و ضعف ش��هر و يا به تعبيري بهتر، فرصت ها و 
تهديده��اي رودرروي ش��هر در فرآيند عملياتي مش��خص 
مي شود. س��پس فرصت ها و تهديدهاي موجود با قوت ها و 
ضعف هاي مکنون در ساختار شهر انطباق داده مي شود تا با 
شناسايي پتانسيل هاي موجود، تالش شود تا از دل تهديدهاي 
ساختار فعلي، فرصت هايي براي توسعه آتي فراهم گردد. پس 
از اي��ن مرحله، فرصت ها و تهديدهاي فوق مورد بررس��ي و 
تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و بر اساس آن، معيارهاي الزم 

و اوليه براي پياده سازي شهر الکترونيک ارائه مي شوند. 
ب( مرحله دوم

در محله دوم بايد زيرس��اختار الزم براي پياده س��ازي 
ش��هر الکتروني��ک طراحي ش��ود و از گروه ه��اي كاري 
متخص��ص در زمينه ه��اي مختلف ب��راي عملي نمودن 

طرح ارائه شده در مرحله اول استفاده گردد. در اين راستا 
بايد چالش هاي طرح نيز مورد شناس��ايي قرار گيرند و با 
اتخاذ راهکارهاي مناس��ب، حل و فصل ش��وند تا بتوان 
ش��هر الکترونيک كم نقصي داشت. هدف هاي عمده اين 

مرحله عبارتند از:
- ايجاد زيرس��اختار س��خت افزاري الزم ب��راي پياده 

كردن طرح؛
- تهيه ضواب��ط و قوانين مرتبط ب��ا امنيت و مالکيت 

به عنوان بخشي از طرح؛
- هماهنگ كردن بخش هاي مختلف شهري؛

- كمينه كردن فعاليت هاي تکراري انجام گرفته در شهر؛
-كمينه كردن زمان انجام فعاليت ها در شهر؛

-كمين��ه كردن كارهاي اداري و دفتري با اس��تفاده از 
سيستم هاي مکانيزه و بهبود روش ها؛

- يکپارچه س��ازي فعاليت هاي تجاري در پياده س��ازي 
طرح به منظور افزايش كارايي و راندمان؛

- بهينه سازي منابع موجود شهري.
ج( مرحله سوم 

آخري��ن مرحله در ايجاد ش��هر الکترونيک، برقراري و 
تثبيت آن اس��ت. ه��دف نهايي از اي��ن مرحله ارائه يک 
محيط كاماًل تکامل يافته )با توجه به مقتضيات و امکانات 
موجود( براي فناوري و مديريت اطالعات در سطح شهر 
است. اجراي اين مرحله از نظر عملي نقطه پاياني ندارد و 
در هر زمان با پيشرفت در فناوري و مديريت اطالعات و 
همچنين باال رفتن سطح نيازهاي شهروندان اين مرحله 
ب��ه مراحل تکاملي نزديک مي ش��ود. برخي اهداف را كه 

مي توان در اين ارتباط دنبال كرد، عبارتند از:
- تکامل دائمي  و بهبود مس��تمر فن��اوري و مديريت 

اطالعات؛
- هم��گام نمودن فناوري هاي موج��ود با نيازمندي ها 

وسطح توقع شهروندان؛
- دستيابي به اهداف استراتژيک و ديدگاه هاي آرماني 

پيش بيني شده؛
- برطرف كردن نيازمندي هاي تجاري مختلف به طور 

همزمان در شهر.
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گردشگري در شهر الکترونيک تایپه
 از نظر بنيانگذاران اين درگاه اينترنتي، براي ايجاد يک 

شهر الکترونيک سه مرحله را بايد پشت سر گذاشت:
ال�ف( کارب�ري فن�اوري اطالع�ات در درون 

فعاليت هاي شهري 
اولي��ن مرحل��ه از ايج��اد ي��ک درگاه اينترنت��ي براي 
توسعه مفهوم شهر الکترونيک يا گردشگري الکترونيک 
مجتمع س��ازي فناوري اطالعات و كاربري آن در درون 
عمليات مديريت ش��هري است. در اين مرحله، آن دسته 
از ابزارها و كاربردهاي فناوري اطالعات كه در شهر قابل 
اجرا و پياده سازي اس��ت، شناسايي مي شوند و به منظور 
تطبيق آنها با نيازهاي ش��هري )ب��ا توجه به ويژگي هاي 
فرهنگ��ي- اقتصادي ش��هر( و كارب��ري همگاني، مورد 
بازنگ��ري قرار مي گيرند. هدف از اين مرحله، مهندس��ي 
مجدد فعاليت هاي ش��هري اس��ت؛ به گونه اي كه تمامي 
زواي��اي كار لحاظ ش��ود و كمبوده��ا و نقصان ها كاماًل 

شناسايي و راهکاري مناسب جهت آنها يافت شود.
ب( ارتباط فعاليت هاي شهري 

اگر اين مرحله ايجاد شهر الکترونيک نگرش به درون 
شهر باش��د، دومين مرحله، بر نگرش بيروني تکيه دارد، 
چراك��ه روش ه��اي آن، خدمات ارائه ش��ده در ش��هر به 
مش��تريان يا به عبارتي ديگر شهروندان و گردشگران را 
بهبود مي بخش��د. خروجي اين مرحله، خدمات مجتمع و 
يکپارچه يک مرحله اي و بدون اس��تفاده از كاغذ مي باشد. 
در اين مرحله ارتباط با فعاليت ها و خدمات و تسهيالت در 

نظر گرفته شده، مشخص مي شود و اين ارتباط به صورت 
الکترونيک بين آنها برقرار مي ش��ود. پس از اين مرحله، 
ب��ه تحليل و ارزيابي سيس��تم موج��ود و انجام فعاليت ها 
در شهر و بهينه س��ازي رابطه بين فعاليت هاي مربوط به 
توس��عه طرح گردش��گري پرداخته مي شود. بديهي است 
كه تمامي اين موارد با نگرش دقيق به راهکارهاي جلب 
رضايت شهروندان، روستاييان و گردشگران و ايجاد رفاه 
و آس��ايش براي آنان مي باش��د تا به عنوان يک رسالت و 

هدف آرماني مورد نظر مسئوالن شهر قرار گيرد.
ج( یکپارچه سازي فعاليت ها و تسهيالت

س��ومين مرحل��ه بر ارائ��ه اطالعات مرتب��ط با بخش 
غيردولت��ي و اس��تفاده از ي��ک راب��ط عموم��ي متمركز 
مي ش��ود. با اين روش، اطالعات مربوط به شيوه زندگي، 
كار و تفريح به هم مرتبط مي ش��ود كه هدف از آن ايجاد 
سيستم منسجم و يکپارچه به منظور مديريت فعاليت هاي 

شهري با تأكيد بر استفاده از فناوري اطالعات است.
اس�تراتژي هاي تایپه در پياده س�ازي ش�هر 

الکترونيک
ش��هر تايپه از س��ال 2000 ميالدي براي رس��يدن به 
اه��داف آرماني خ��ود اس��تراتژي هايي را در پيش گرفته 

است:
پي ريزي زيرس��اختار: ايجاد و توس��عه يک زيرساختار 

اطالعاتي با ظرفيت باال در تايپه
تايپه در حال مجتمع س��ازي ش��بکه هاي گس��ترده 
ش��بکه  ي��ک  ايج��اد  و  خصوص��ي  س��ازمان هاي 
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خدمات ده��ي با كيفيت و س��رعت باال در آن ش��هر 
اس��ت. با اين روش تايپه قادر اس��ت تم��ام بنگاه ها، 
را  خانه ه��ا  و  بيمارس��تان ها  و  مجمع ه��ا  م��دارس، 
ب��ه  هم متص��ل كند و ش��هر را جهت تبديل ش��دن 
ب��ه ي��ک محيط زندگ��ي كاماًل ش��بکه اي پيش برد. 
ب��ه زودي يک ش��بکه اطالعاتي در س��طح ش��هر بر 
MAN بنا نهاده مي شود كه به عالوه  اس��اس مدل 
تم��ام بنگاه هاي دولتي ش��هر با اس��تفاده از ش��بکه 
وس��يع ADSL به هم متصل خواهند ش��د. در اين 
رابط��ه به منظور ايجاد س��هولت در عرضه مراودات 
اجتماع��ي و اقتصادي، راه اندازي مکانيس��م امضاي 
الکتروني��ک را ب��ا هدف توس��عه همگاني كارت هاي 

الکترونيک توسط ش��هروندان در دس��ت اجرا دارد.

مردم: ایجاد آموزش از راه دور 
هدف مجتمع س��ازي رايانه ها در مدارس سطح شهر و 
نهادها و ارگان ها اين است كه به منظور توسعه آموزش، 
با سيس��تم هاي كامپيوتري به هر كدام از شهروندان يک 
دوره آموزش��ي سه س��اعته به صورت برخط ارائه مي كند 
تا س��طح علمي م��ردم را افزاي��ش دهد. تايپ��ه در حال 
س��ازمان دهي رقابت ها و فعاليت ه��اي عمومي گوناگون 
برخط به منظور تش��ويق شهروندان به اكتساب و تقويت 
مهارت هاي به كارگيري اينترنت مي باشد. آموزش اينترنتي 
از برنامه درس��ي تمام رشته ها ش��ده است. اين روش به 

آشنايي مردم با فناوري اطالعات كمک مي كند.
مهندس�ي مجدد شهرداري: اطالعاتي کردن 

مدیریت شهري
از طريق به كارگيري فن��اوري ارتباطات و اينترانت، 
تايپه سيستم هاي اطالعات بنگاهاي مختلف در سطح 
ش��هر را با شهرداري مجتمع س��ازي نموده است. 435 
بنگاه و مدرسه مس��تقيمًا تحت نظارت شهرداري تايپه 
در س��ال 2000، سيس��تم تبادل داده هاي الکترونيکي 
)EDI( خود را ايجاد نموده اند. بر طبق آمار ارائه ش��ده 
توس��ط س��ايت تايپه، تا آخر آوريل 2000 نرخ درصد 
كارهايي كه كاماًل توس��ط EDI انجام مي شود به 52 
درصد و هم اكنون به بيش از 74 درصد رس��يده است. 
با خصوصي س��ازي ايجاد خدم��ات اطالعاتي، تايپه از 
توانمندي بخش خصوصي در صنعت اطالعات استفاده 
مي كن��د. با اي��ن روش، تايپه ايجاد ش��هر الکترونيک 
خ��ود را به گون��ه اي كه خدم��ات بس��يار متفاوتي ارائه 

دهد، تس��ريع خواهد كرد.

افزای�ش کارایي دول�ت: به کارگيري فناوري 
اطالع�ات در جه�ت بهبودبخش�ي خدمات به 

شهروندان و گردشگران
ب��ه منظ��ور بهبود خدمات رس��اني، تم��ام بنگاه هاي 
تحت نظارت ش��هرداري به ايجاد درگاه هاي اينترنتي 
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پرداخته اند تا قابليت هاي جستجوي اطالعات و پردازش 
برخط را فراهم كنند. اين امر در س��ال 1999 به انجام 
رس��يده اس��ت و هر س��ال، خدمات اين درگاه ها مورد 
بازرس��ي قرار مي گيرد. خدمات بدون كاغذ شهرداري 
و دوري از بوروكراس��ي اداري در حال تبديل شدن به 
يک امر عادي اس��ت. هر زمان ش��هروندان موردي را 
بايگاني كنند اگر متقاض��ي موافقت كند، تمام بنگاه ها 
پس از آن مي توانن��د اطالعات الزم )مثل پرونده ها يا 
موارد بايگاني شده قبلي( را به دست آورند و ديگر نيازي 
به جمع آوري اطالعات الزم توس��ط بنگاه ها نمي باشد. 
به عالوه فرم هاي درخواس��ت بر روي وب س��ايت قرار 
گرفته اند تا مردم بتوانند يک كپي از فرم درخواس��ت را 
از اينترن��ت دريافت و پ��س از تکميل، آن را به صورت 
برخط تحويل دهند. كالس هاي آموزش��ي شبکه هاي 
اطالعاتي برگزار مي ش��ود و ابزارها و وس��ايل توانا با 
ش��بکه )Net- enabled devices( در دسترس 
عموم قرار خواهد گرفت تا ش��هروندان به ش��هروندان 

ش��بکه اي )Net Citizen( تبديل ش��وند.

خدمات عمومي غيردولتي: ایجاد ش�بکه هاي 
اطالعات عمومي

طرح ايجاد 9 ش��بکه اطالعات عمومي برنامه ريزي و 
اجراي آن تا س��ال 2001 به انجام رسيده است. بر روي 
اين ش��بکه، امنيت عمومي، خدم��ات داوطلبانه، خدمات 
مراقبت درماني و دارويي، خدمات دس��تگيري از بينوايان 
و ديگر خدمات اجتماعي موجود است. تايپه منابع بخش 
خصوصي را گردآوري كرده است تا اطالعات مختلف در 
سازمان هاي مختلف، براي عموم به راحتي قابل دسترس 
باش��د. اين كار باعث گس��ترش و تقويت توس��عه صنايع 
گردش��گري و مس��افرتي مي گردد. تايپ��ه درصدد ايجاد 
وب سايت هاي مجتمع و گروه ها به منظور ارائه وب سايت 
مجمع هاي مديريتي اس��ت تا دامنه ديد و محتواي مراكز 
خدمات رساني را گسترش دهد و تا جايي كه قانون اجازه 
مي ده��د اطالع��ات مراكز اطالعاتي دول��ت را در اختيار 

عموم و صنايع اطالعاتي برمبناي اشتراك قرار دهد.
 نمونه هاي موردی موجود در ایران

موض��وع ش��هر الکتروني��ک در ايران و توس��عه آن 
در مناطق روس��تايي، به پيش��نهاد پروفسور علي اكبر 
جالل��ي در س��ال 1379 مطرح گردي��د؛ چنانچه طبق 
تفاهم نام��ه اي بي��ن دانش��گاه علم و صنع��ت ايران و 
س��ازمان منطق��ه آزاد كيش قرار ب��ود جزيره كيش به 
اولي��ن ش��هر الکترونيک��ي ايران تبديل ش��ود. پس از 
ط��رح موضوع، همايش جهاني ش��هرهاي الکترونيکي 
و اينترنت��ي در جزي��ره كي��ش برگزار گرديد ت��ا ابعاد 
مختل��ف موضوع ش��هر الکترونيک كي��ش مورد نقد و 
بررسي قرار گيرد. عالوه بر اين در سال 1381 موضوع 
ش��هر الکترونيک مش��هد با محوريت شهرداري مطرح 
گرديد و پروژه سند راهبردي ش��هر الکترونيک مشهد 
به عهده دانش��گاه علم و صنعت اي��ران قرار گرفت و 
در ح��ال حاضر ني��ز اقدامات پراكنده اي درباره ش��هر 
الکتروني��ک اكبات��ان، ش��هر الکترونيک كرج و ش��هر 
الکترونيک ش��يراز در رس��انه ها مطرح ش��ده است. در 
رابطه با گردش��گري الکترونيک و درگاه هاي اينترنتي 
روس��تايي نيز مي توان به روستاي الکترونيکي شاهکوه 
اش��اره كرد كه ب��ه همت پروفس��ور جالل��ي در حال 
بهره برداري اس��ت و اولي��ن نمونه قابل قبول و موجود 
در گردش��گري الکتروني��ک روس��تايي در ايران و در 
انطباق با ادبيات اين تحقيق به ش��مار مي رود. در ادامه 

به اين موارد اش��اره مختصري مي ش��ود:

روستاي الکترونيک شاهکوه
شاهکوه روس��تايي كوهس��تاني واقع در البرز مركزي 
است كه از شمال به گرگان و از جنوب شرقي به شاهرود 
و از جنوب غربي به دامغان مي رس��د و از نظر تقسيمات 
كش��وري در استان گلس��تان قرار مي گيرد. اين روستا در 
ارتفاع 2000 متري دريا قرار دارد و با ش��هرهاي گرگان 
و ش��اهرود ارتب��اط زميني از راه شوس��ه دارد. ش��اهکوه 
به علت موقعيت جغرافيايي، داراي زمس��تان هايي س��رد 
و تابس��تان هايي معت��دل اس��ت و مردم آن ب��ه كارهاي 
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كش��اورزي و دامپروري اش��تغال دارند. در زمستان مردم 
اين منطقه به ش��هرهاي گرگان و شاهرود كوچ مي كنند 
ولي در تابس��تان جمعيت زيادي را در خود جاي مي دهد 
و به تعداد 500 خانوار مي رس��د. در تابستان 1379 و بعد 
از اينکه مخابرات روستاي چهارباغ افتتاح گرديد، مجمع 
دانشگاهيان منطقه ش��اهک���وه با دعوت از آقاي دكتر 
عمادي مع��اون محترم وزير جهاد س��ازندگي اتصال به 
ش��بکه جهاني اينترنت را برقرار نموده اس��ت و به عنوان 
اولين روستاي ايراني در ش��بکه جهاني اينترنت شناخته 
شد. اتصال روستا به اينترنت مورد توجه رسانه هاي داخلي 
و خارجي نيز قرار گرفت و چندين روزنامه و مجله داخلي 
و خبرگزاري هاي خارجي از جمله فرانس پرس خبر اتصال 
اولين روس��تاي ايراني به اينترنت را تيتر خود قرار دادند. 
بعد از اتصال به اينترنت، كالس هاي آش��نايي با اينترنت 
و آموزش كامپيوتر در دو روستاي چهارباغ و شاهکوه در 
روزه��اي 15 تا 18 مرداد ماه برگزار ش��د كه مورد توجه 
مردم و دانش  آموزان منطقه قرار گرفت. مسأله مهمي كه 
در برگزاري اين كالس ها به چش��م مي خورد، اين بود كه 

امکانات موجود اصاًل جوابگوي شور و شعف دانش   آموزان 
نبود و قطعًا اگر امکانات بيشتري وجود داشت، كالس ها 
از كيفي��ت بهت��ري برخوردار مي ش��دند. اين س��ايت در 
تابس��تان 1379 و با مديريت جناب آقاي دكتر علي اكبر 
جاللي عضو برجسته مجمع و پشتيباني و همکاري اعضا 
و اهالي راه اندازي ش��د. اين امر در رس��انه هاي داخلي و 
خارجي انعکاس فراواني يافته است و در مدت زمان كمتر 
از سه ماه قريب 6هزار نفر از سايت شاهکوه ديدن كردند 
كه اغلب آنها ايرانيان مقيم خارج از كش��ور بودند و چنين 
كاري برايش��ان بسيار دور از ذهن و قابل ستايش بود. در 
همين راس��تا، بنياد دانش و هن��ر كه بنيادي خيريه براي 
كمک به امر آموزش در ايران است و توسط ايرانيان مقيم 
خارج از كشور حمايت مي شود، تعداد 9 دستگاه كامپيوتر، 
چاپگر و اسکنر به مجمع اهدا كردند. در پيام دكتر جاللي 
از دانشگاه ويرجينيا به مجمع ايشان در روستاي شاهکوه 
آمده است: خوشبختانه س��ايت شاهکوه جزء سايت هاي 
معروف جهان شده  است و خيلي ها تمايل دارند كاالهاي 
ش��اهکوه را خري��داري نمايند و حتي در س��ايت بزرگ 
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آمازون دات كام كه بزرگ ترين فروش��گاه اينترنتي جهان 
اس��ت، كتاب و موسيقي شاهکوهي در ليست فروش آن 
شركت قرار گرفته است. اگر ميليون ها دالر هزينه مي شد 

اين مقدار اثر نداشت. 
- خدمات گردشگري الکترونيکي در سايت شاهکوه؛

- درآمدزايي و تبليغات در درگاه اينترنتي شاهکوه؛
- جلب كمک هاي دولتي و غيردولتي؛

- اس��تفاده از س��طوح مخاب��رات و ايجاد س��طوح و 
زيرساختار الکترونيکي؛

- مشاركت سازي روستايي در ايجاد و توسعه زيرساختار 
و سخت افزارهاي الزم در توسعه روستاي الکترونيک؛

-  ارائه محصوالت كشاورزي و زراعي و فرآورده هاي 
دامپروري و صنايع دستي.

 
نتيجه گيری راهکارها و پيشنهادها

چگونگي ایجاد گردشگري الکترونيک
دي��دگاه  از  الکتروني��ک  گردش��گري  پياده س��ازي 
صاحبنظران و انديش��مندان اين حوزه در دنيا روش هاي 
متفاوتي دارد و به طور كلي داراي رويه مشخص و خاصي 
نيس��ت. اما در مجموع همه آنه��ا داراي يک چهارچوب 
و قال��ب كل��ي هس��تند و به ط��ور كل��ي و در عين حال 
نامحسوس به همديگر وابسته اند. با توجه به اينکه منابع 
و مطالب علمي بسيار محدودي در مورد شهر الکترونيک 
وجود دارد و ايجاد گردشگري الکترونيکي نيز يک پديده 
نوظهور اس��ت، هنوز روش علمي و تئوريک تأييدشده اي 
براي پياده سازي گردش��گري الکترونيک و مجازي ارائه 
نشده اس��ت و بيش��تر مطالب نيز حاصل تجارب موجود 
در نتايج ايجاد و توسعه گردشگري الکترونيک در جهان 
مي ش��ود. عالوه بر اين از آنجا كه اين كاربس��ت فناوري 
اطالع��ات در صنع��ت گردش��گري خاصه گردش��گري 
روس��تايي چالش ه��اي مخصوص به  خ��ود را دارد، الزم 
است تا در قالب تحليل سوات )S.W.O.T( به تجزيه و 
تحليل ويژگي ها، شاخصه ها و شرايط محيطي، فرهنگي، 
اجتماعي و اقتصادي روس��تای هدف نيز پرداخته شود تا 

بت��وان بر پايه اين ش��ناخت و تجزيه و تحلي��ل به ارائه 
راهکارها و راهبردها، سياس��ت ها و برنامه اقدام احتمالي 
در توس��عه گردشگري روس��تايي با اس��تفاده از فناوري 
اطالعات در اين حوزه روس��تايي پرداخت. بر اين اساس 
اس��ت كه مراحل روش اجراي گردش��گري الکترونيک 

روستايي به طور عام، شامل موارد زير مي شود:
ال��ف( ش��ناخت و شناس��ايي ش��اخصه ها، س��نجه و 

ويژگي هاي منطقه گردشگري در ابعاد عام، شامل: 
ويژگي هاي طبيعي جغرافيايي و اقليمي؛

ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي؛
ويژگي هاي اقتصادي؛

جاذبه ها و پتانسيل هاي گردشگري.
ب( شناخت و شناسايي شاخصه ها، سنجه و ويژگي هاي 

منطقه گردشگري در ابعاد خاص، شامل: 
زيرساختار الکترونيک موجود و امکان توسعه و گسترش 
احتمال��ي بس��ترهاي الکترونيک موجود ب��راي رويکرد 

گردشگري الکترونيک در منطقه روستايي هدف؛
ويژگي ه��اي نرم اف��زاري موج��ود و امکان توس��عه و 
گس��ترش احتمالي بس��ترهاي نرم افزاري موجود يا مورد 
نياز براي توس��عه گردش��گري الکترونيک روس��تايي در 

منطقه روستايي هدف؛
ويژگي هاي س��خت افزاري موجود و امکان توس��عه و 
گسترش احتمالي بسترهاي سخت افزاري موجود يا مورد 
نياز براي توس��عه گردش��گري الکترونيک روس��تايي در 

منطقه روستايي هدف؛
ويژگي هاي مربوط به سواد اطالعاتي و ميزان آشنايي 
احتمالي روستاييان و يا بسترهايي كه مي تواند در فرآيند 
توسعه سواد اطالعاتي در منطقه روستايي مورد نظر مورد 

استفاده قرار داده شود.
ج( تجزيه تحليل و آناليز جاذبه ها و پتانسيل هاي منطقه 
با اهداف گردشگري منطقه مورد نظر توسعه گردشگري 
براي اس��تخراج نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدهاي 
موج��ود در رابط��ه با توس��عه گردش��گري الکترونيک و 

استفاده از فناوري اطالعات در قالب تحليل سوات.
د( تدوين چش��م اندازها، اهداف و آرمان هاي توس��عه 
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ط��رح گردش��گري الکتروني��ک در منطقه گردش��گري 
و بررس��ي ميزان انطباق آنها با ش��رايط ع��ام فرهنگي، 
اقتصادي، اجتماعي و زيس��ت محيطي و ش��رايط خاص: 
زيرساخت هاي توس��عه فناوري اطالعات، سخت افزارها، 

نرم افزارها و سواد اطالعاتي.
ه( ارائه راهکارها، راهبردها، سياس��ت ها و برنامه هاي 
اق��دام احتمالي براي توس��عه و گس��ترش گردش��گري 
الکتروني��ک و پيش ش��رط هاي آن در مناطق روس��تايي 

هدف.
بر اين اساس در گام نخس��ت مي بايست به شناسايي 
ويژگي ها و ش��اخصه هاي عام در منطقه مورد نظر طرح 
گردشگري پرداخت. در اين راستا، الزم است تا شناسايي 
كاملي از وضع موجود منطقه روس��تايي تحقيق برداشته 
شود كه در دو بعد عام و خاص صورت مي گيرد تا امکان 
تحلي��ل و س��اماندهي نتاي��ج آن، در تدوي��ن راهکارها، 

راهبردها و سياست ها و برنامه هاي اقدام فراهم شود. 

راهکارهای پيشنهادی
ارائه مدل پيش��نهادي جهت پياده س��ازي گردشگري 

الکترونيک
با توجه به وضعي��ت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي و 
شرايط خاص حاكم بر آن اجراي مراحل توسعه گردشگري 
الکتروني��ک در روس��تاها و مناطق داراي پتانس��يل هاي 
طبيعي )اكوتوريسم( در نواحي حاشيه شهري و روستايي، 
اجراي گردش��گري الکترونيک و پياده س��ازي آن، دقت 
عمل و برنامه ريزي خاصي را نياز دارد؛ چنانچه با در نظر 
گرفتن تمام محدوديت ها و فرصت هاي موجود بتوان در 
كمتري��ن زمان و يا صرف كمترين هزينه ممکن، اهداف 
پيش بيني ش��ده را تحقق بخش��يد. از آنجا كه در بسياري 
از عملي��ات صنعتي و اجرايي از م��دل »چرخه دمينگ« 
استفاده مي شود، در ارائه اين مدل براي توسعه گردشگري 
الکترونيک روستايي در ايران نيز به صورت پيشنهادي در 
قالب اين روش به ارائه مراحل توس��عه و گسترش فرآيند 

طرح ريزي و اجرا اشاره مي شود. 

اي��ن مراحل عبارتند از: 1- طراحي و برنامه ريزي؛ 2- 
اجرا؛ 3- بازرسي و كنترل؛ 4- اقدام اصالحي.

 
الف( طراحي و برنامه ریزي

ه��دف از انجام اين مرحله طراحي تغييراتي اس��ت كه 
منج��ر به بهبود وضعيت موجود مي ش��ود. در اين روند با 
بررسي هاي اوليه، انجام تجزيه و تحليل بر روي سيستم 
پيشنهادي و مدنظر، رسم نمودارهاي پاراتو و نمودار علت 
و معلولي، نقاط ضعف و قدرت سيس��تم موجود بررسي و 
س��پس طرحي براي بهبود وضعيت موجود ارائه مي شود. 
در اين بخش فرآيند پيشنهادش��ده، دقيقًا بايستي الگوي 
گردش��گري و توس��عه توريسم در روس��تاي پيشنهادي، 
اه��داف، برنامه هاي عمليات��ي و اجرايي، زمان و س��اير 
عوامل مش��خص  شود و از مکانيس��م هاي مختلف براي 
همپوشاني فعاليت ها و تعيين زمان شناوري آنها، با هدف 
كاهش هزينه ها و صرفه جويي در وقت و نيروي انس��اني 

استفاده  شود.

ب( اجرا
در اين مرحل��ه طرح و برنامه، اهداف پيش بيني ش��ده 
اولي��ه حالتي اجراي��ي به خود مي گيرن��د و عمليات الزم 
جهت تحقق آن صورت مي پذيرد. با توجه به جديد بودن 
موضوع ايجاد و توس��عه گردشگري روستايي الکترونيک 
و ب��ا توجه به ش��رايط فرهنگي، جغرافياي��ي و مقوالتي 
نظير زيرساخت هاي الکترونيک، سخت افزار و نرم افزارها 
و س��واد اطالعاتي، الزم اس��ت تا گردش��گري روستايي 
الکتروني��ک در برخي نقاط خاص كش��ور در نظر گرفته 
ش��ود تا دس��تاوردها و نتايج حاصل از آن، پس از اصالح 
و نقد و رفع مشکالت و معايب به ساير نقاط تعميم داده 

شود.
د( بازرسي و کنترل

پس از اجراي آزمايشي طرح، به منظور تشخيص مؤثر 
بودن يا مفيد بودن سيستم آزمايشي پياده شده، الزم است 
تا تغييرات و اقدامات و س��رمايه گذاري هاي صورت گرفته 
در كل فرآيند، مورد بازرسي قرار گيرد. خروجي اين مرحله 
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در صورت مثبت بودن نتايج، به نوعي اثبات موفقيت آميز 
بودن نسخه آزمايشي طرح تلقي مي گردد.

ه( اقدام اصالحي
ه��دف از اين مرحله، پياده س��ازي اقدامات اصالحي و 
اعم��ال تغييرات م��ورد نياز براي كل سيس��تم به منظور 
اصالح ساختار سيستم و دس��تيابي به هدف مورد انتظار 
مي باش��د. انتظ��ارات اي��ن مرحله نيز ش��امل طرح ريزي 
فرآيندها، اس��تاندارد ك��ردن فرآيندها و اخ��ذ بازخورد از 
سيس��تم و انجام آموزش هاي الزم ب��راي اجراي فرآيند 

استانداردسازي مي باشد.

 »مدل چرخه دمينگ يک مدل استاندارد جهاني براي 
انجام پروژه هاي عملي كالن است كه مي تواند در توسعه 

گردشگري الکترونيک نيز مورد استفاده قرار گيرد.«
ب��ا توج��ه ب��ه آنچه گفته ش��د، توس��عه و گس��ترش 
گردش��گري الکترونيک روس��تايي در مناطق روس��تايي 
نيازمن��د  طبيع��ي،  گردش��گري  پتانس��يل هاي  داراي 
پياده س��ازي يک نمونه اس��ت تا پس از رفع اش��کاالت 
و اعمال اصالحات الزم، نس��بت به تعميم آن به س��اير 
روستاها و حاشيه ش��هرهاي داراي پتانسيل هاي طبيعي 
گردش��گري و برخوردار از امکانات بالق��وه اقدام كرد. بر 
اين اس��اس در مرحله اول، برطبق چرخه دمينگ و با در 
نظر گيري ش��رايط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايران 

مي توان چارچوب زير را پيشنهاد كرد: 

1( طراح��ي گردش��گري الکترونيکي روس��تايي ؛ 2( 
اجراي نمونه و آزمايش��ي؛ 3( بازرسي و بازبيني كيفي؛ 4( 

پياده سازي وتثبيت.

 
طراحي گردشگري الکترونيک روستایي 

اين مرحله شامل موارد زير مي شود:
1- تعري��ف چش��م اندازها، راهبرده��ا، سياس��ت هاي 
گردشگري روستايي در پياد ه سازي گردشگري الکترونيک؛ 
2- مشخص كردن طرح هاي كاربردي و قابل اجرا براي 
گردش��گري الکترونيک؛ 3- تعريف پروژه هاي راهبردي 
م��ورد نياز؛ 4- آموزش ني��روي متخصص و كاردان؛ 5- 

اطالع رساني و فرهنگ سازي همگاني.

 
- اجراي نمونه و آزمایشي

اين مرحله بايد موارد زير را در بر داشته باشد:
1- بازنگ��ري و مهندس��ي مجدد س��اختار و فرآيندهاي 
فعاليت ها و جاذبه هاي گردش��گري؛ 2- واردسازي فناوري 
اطالعات در فرآيندهاي اجرايي س��ازمان هاي گردش��گري 
و روس��تاهاي ش��امل طرح؛ 3- تعريف ارتباط فعاليت هاي 
گردشگري با استفاده از سيستم هاي الکترونيکي؛ 4- اجراي 
پروژه هاي راهبردي؛ 5- آموزش گسترده شهروندان جهت 
اس��تفاده و كاربري سيستم؛ 6- ارائه بخش��ي از خدمات و 

تسهيالت گردشگري به صورت الکترونيکي نمونه.
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- بازرسي و بازبيني کيفي
اين مرحله نيز موارد زير را شامل مي شود:

1- ارزيابي و بررسي نقاط قوت و ضعف؛ 2- مديريت 
اطالعات )به منظور كسب بازخوردهاي حاصل از نواحي 
روستايي ش��امل طرح(؛ 3- مديريت تغيير )اصالح نقاط 
ضعف طرح نمونه در حال اجرا يا اجراش��ده(؛ 4- تجزيه 
و تحليل سيستم جديد پيش��نهادي؛ 5- مقايسه سيستم 

جديد با سيستم قبلي.

- پياده سازي
اين مرحله نيز مواردي به شرح زير را شامل مي شود:

در  گردش��گري  فعاليت ه��اي  يکپارچه س��ازي   -1
ح��وزه مناطق روس��تايي مش��تمل بر ط��رح؛ 2- تدوين 
اس��تاندارهاي الزم در ح��وزه گردش��گري الکتروني��ک؛ 

3- ايجاد وب س��ايت درگاه واحد براي دسترس��ي تمامي 
خدمات گردشگري روس��تايي در مناطق روستايي هدف 
طرح گردش��گري؛ 4- ايجاد زيرس��اختار الزم براي ارائه 
خدمات الکترونيکي؛ 5- فراهم سازي امکان دسترسي به 
تمامي خدمات و اطالعات مورد نياز براي گردش��گران و 
جهانگردان از مناطق روس��تايي موضوع طرح و از طريق 
اينترن��ت؛ 6- بازنگ��ري منظم سياس��ت ها و برنامه هاي 
دولت الکترونيک ايران و تطبيق طرح هاي گردش��گري 

با چشم اندازهاي موجود.
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CDS a new approach in urban planning
Abstract:
Cities identified themselves as the main factor 

of countries future economic factor very fast in the 
world and they got this specification because of their 
growing population volume, citizen growth especial-
ly in developing countries and their deep importance 
in economics. More over cities are facing challenges 
like citizenship world poverty, population attraction 
looking for job and a better life and etc. because of 
the economic condition. In fact in a world econom-
ics and not having economical preventives competi-
tion is increasing between cities. City development 
strategy provides a kind of frame work to encounter 
these challenges. This process determines a structure 
for economical growth strategies which are a part of 
city’s specifications and this process creates a con-
stant and equal condition using policies, strategies 
and measures for the poor. CDS in most conditions 
emphasizes on regional economic growth and its goal 
is to improve economics, create more jobs and im-
prove services.

Keywords:urban development strategy, strategic 
planning, urban planning, point of view, strategy.

چکيده
ش��هرها خيلي س��ريع خود را به عن��وان عامل قطعي آين��ده اقتصادي 
كشورها در س��طح بين المللي معرفي كردند. آنها اين وي  ژگي را به واسطه 
حجم هميش��ه فزاينده نس��بت جمعيت ش��ان، رشد س��ريع جمعيت شهري 
به ويژه در كش��ورهاي در حال توسعه، به عالوه اهميت زياد و عميق شان 
در اقتصاد به دس��ت آورده اند. عالوه بر اين، شهرها با چالش هاي زيادي 
مانن��د فق��ر جهاني شهرنش��يني، جذب زياد جمعيت به مراكز ش��هري در 
جس��تجوي ش��غل و زندگ��ي بهتر به دليل ق��درت اقتصادي ش��ان مواجه 
هس��تند. در مجموع در يک اقتصاد جهاني و با آزاد ش��دن موانع تجاري، 
رقابت ميان ش��هرها به طور فزاينده اي در حال افزايش اس��ت. استراتژي 
توس��عه ش��هري چارچوبي براي مواجه ش��دن با بحران ه��ا و چالش هاي 

مذك��ور فراه��م م��ي آورد.
 اين فرآيند يک ساختار براي استراتژي هاي رشد اقتصادي كه جزء الينفک 
ويژگي ش��هر هس��تند تعيين مي كند. به طور همزمان اين فرآيند شرايطي براي 
ايجاد ش��هر پايدار و برابر به واسطه سياست ها، اس��تراتژي ها و اقداماتي به نفع 
فقيران ش��هري فراهم مي آورد و لذا در بيش��تر حالت ها بر روي رش��د اقتصاد 
محلي تأكيد مي كند و هدف آن بهبود كار ايي اقتصادي، ايجاد طيف وسيعي از 

اشتغال و توسعه و ارتقاي خدمات است.
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مقدمه
شهرها به سرعت در حال رشد هستند. طبق برآوردها، 
ت��ا س��ال 2030 مي��الدي، دو ميليارد نفر ب��ه جمعيت 
مناطق ش��هري افزوده خواهد شد و بيشتر تأثيرات اين 
افزايش در كش��ورهاي جهان سوم احساس مي شود. با 
وجود رشد جمعيت شهرها به خصوص در كشورهاي در 
حال توس��عه، اين شهرها ضرورتًا توسعه پيدا نمي كنند؛ 
در عوض، اين رش��د س��ريع، فش��ارهاي زيادي را بر 
محيط زندگي ش��هري وارد مي كند. نتيجه اين رش��د، 
فقر شهرنش��يني، رشد زاغه ها و افزايش نااميدي براي 
آنهايي است كه براي زنده ماندن و ترقي خانواده خود 
در سکونتگاه هاي متراكم زمين هاي حاشيه شهر بدون 
دسترسي به خدمات اساسي و اغلب بدون دسترسي به 
حق مس��لم انساني خود در كش��مکش هستند. با وجود 
اين، شهرنش��يني دليل واقعي بيشتر مشکالت شهري 
نيس��ت. اغلب اوقات دليل واقعي اين مشکالت كمبود 
ظرفيت ه��اي اجراي��ي و سياس��ي و نب��ود تعهد براي 

مديريت مؤثر ش��هري اس��ت. 
استراتژي توسعه ش��هري)CDS( جديدترين رويکرد 
در برنامه ريزي شهري اس��ت كه توسط سازمان ائتالف 

ش��هرها در س��ال 1999 با هدف ارتقاي توسعه شهري 
پاي��دار، ارتق��اي كيفيت اداره و مديريت ش��هر و كاهش 
سيس��تماتيک و مداوم فقر شهري پيش��نهاد شده است. 
در مقاله حاضر به روش توصيفي– تحليلي و با اس��تفاده 
از منابع و اس��ناد خارجي در زمين��ه CDS و نيز مطالعه 
ش��هرهايي كه سند CDS براي آنها تهيه شده است، به 
بررس��ي و تش��ريح اين رويکرد، اهداف، اصول و فرآيند 
تهيه آن پرداخته مي شود. در همين راستا ابتدا مختصراً به 
برنامه ريزي و تحوالت س��ده اخير آن پرداخته خواهد شد 
و سپس وارد مبحث استراتژي توسعه شهري مي شويم. 

برنامه ریزي 
برنامه ري��زي در معن��اي كلي، نوعي محاس��به گري و 
نظم بخشي به فعاليت ها براي رسيدن به اهداف مشخص 
است)طالب و عنبري، 1385: 182(. در واقع برنامه ريزي، 
ديس��يپلينی ديناميک اس��ت كه در طول س��ده گذشته 
تغييرات زيادي به خود ديده اس��ت. جدول )شماره1( خط 
زمان��ي اين تغييرات و فلس��فه هاي برنامه ريزي از س��ال 

1900 تا سال 1990 را نشان مي دهد.

 (Cooper, 1988: 2):مأخذ

جدول )شماره1(: تغییرات جنبه هاي برنامه ریزي و موارد کاربردي آن

دوره 
198019801990-19001950196019701970زماني

طرح جامع2طرح جامع يا كلي1محصول
طرح اقدام 

جمعي3
وضع موجود، 
نقشه جايگاه و 

طرح توسعه4
طرح راهبردي

چشم انداز، 
مأموريت، وضعيت 

و طرح اجرايي
ضوابط و طرح 

توسعه

جهت 
حركت

شهر زيبا و 
برنامه ريزي شهري

برنامه ريزي 
شهري و 
منطقه اي

برنامه ريزي 
وكالتي5

برنامه ريزي 
محيطي

برنامه ريزي 
فرآيندي

برنامه ريزي 
اجتماع محور و 

فرآيندي6

شهرنشيني 
جديد و 

برنامه ريزي 
سنتي جديد7

تئوري
برنامه ريزی

برنامه ريزي 
فيزيکي

برنامه ريزي 
جامع

برنامه ريزي 
اجتماعي

برنامه ريزي 
اكولوژيکي

برنامه ريزي 
راهبرد عمومي

برنامه ريزي 
استراتژيک و 

انتقالي

برنامه ريزي 
فيزيکي

معماري منظر، معماري، جامعه شناسي، حقوق، جغرافي، مهندسي، اقتصادريشه ها

1- Master or General Plan
2- Comprehensive Plan
3- Community Action
4- Inventory, Site Plan, and Development Plan
5- Advocacy Planning
6- Community based Planning / Open-ended 
Planning
7 - New Urbanism or Neotraditional Planning
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برنامه ريزي ش��هري در اوايل قرن بيستم با هدف انتظام 
بخش��يدن به تمام فعاليت هاي مربوط به توس��عه و عمران 
ش��هري تحت نظارت بخش عمومي به وجود آمد. اين نوع 
برنامه ريزي -همان گونه كه در جدول هم مشاهده مي شود- 
تحت عنوان كلي طرح هاي جامع، كاربرد جهاني پيدا كرد. تا 
سال 1350 الگوي طرح هاي جامع، الگوي غالب برنامه ريزي 
شهري در جهان بود؛ اما از دهه 1960 به اين طرف به دليل 
ماهيت پيچيده شهرها و نيز حالت ايستايي طرح هاي جامع 
و البته مشکالت ديگر اين طر ح ها چه از نظر مباني نظري 
و چ��ه از نظر روش تهي��ه، طرح هاي راهب��ردي با رويکرد 
سيستمي جاي طرح هاي جامع را گرفت. با توجه به اين كه 
بحث ه��اي خيلي زيادي در مورد طرح هاي جامع و مباني و 
مش��کالت آنها صورت گرفته، در اين مقاله براي جلوگيري 
از اطاله كالم فقط به فرآيند تهيه اين طرح )شکل شماره1( 
بسنده مي كنيم و وارد بحث اصلي كه رويکرد استراتژيک و 

استراتژي توسعه شهري است مي شويم8.

استراتژي و برنامه ریزي استراتژیک
ريش��ه اس��تراتژي به زمينه هاي نظامي بر مي گردد و 
منش��أ آن را در كتاب »سون تزو« با عنوان »هنر جنگ« 
مي توان يافت كه در قرن ششم قبل از ميالد نوشته شده 
اس��ت. در قرن نوزدهم نيز كتاب »كارل فون كلوسوتيز« 

تح��ت عن��وان »در جن��گ« مفه��وم راهب��رد را مطرح 
مي س��ازد. اس��تراتژي به »چه بايد انج��ام گيرد« مربوط 
مي ش��ود و برنامه ريزي به »چگونه انجام گرفتن كارها« 
)يمني دوزي س��رخابي، 1382 :35(. اس��تراتژي مجموعه 
اقدامات و سياس��ت هايي اس��ت كه جهت گيري كلي را 
مش��خص مي كند. اين محور چگونگ��ي ميل به اهداف 

بلندمدت را تعيين مي نمايد.
يکي از پيامدهاي تفکر سيس��تمي، ظهور برنامه ريزي 
اس��تراتژيک در امري��کا ب��ود. اين ش��يوه برنامه ريزي با 
اس��تفاده از ديدگاه برنامه ريزي سيس��تمي و نيز مديريت 
و تصميم گي��ري س��ازماني اوج گرف��ت و تح��ت عنوان 
الگوي جديد »برنامه ريزي اس��تراتژيک« ابتدا در بخش 
خصوصي رواج پيدا كرد و سپس در برنامه ريزي عمومي 
مورد اس��تقبال قرار گرفت)مرادي مسيحي، 1384: 58(. 
برنامه ري��زي راهبردي در واقع از بطن مديريت راهبردي 
زاده شده اس��ت كه ابتدا در دهه 1960 در قلمرو فعاليت 
ش��ركت هاي تجاري در امريکا رواج پيدا كرد و به همين 
دلي��ل عنوان »برنامه ري��زي راهبردي ش��ركتي« به آن 
اطالق گردي��د. در واقع مديريت راهبردي و برنامه ريزي 
راهبردي از نياز شركت هاي بزرگ امريکايي به حفظ بقا 
و دوام خود در ش��رايط نا امن و متغيير اقتصادي نش��أت 

مي گرفت )مهديزاده، 1385: 165 و166(.

 (Cooper, 1998: 6) :مأخذ

شکل )شماره1( :فرآیند برنامه ریزی جامع

اطالع��ات  ب��راي   -  8
بيش��تر در م��ورد طرح هاي 
جام��ع و نارس��ايي هاي آن 
به منابع شماره 11 و 12 در 
فهرست منابع مراجعه كنيد.
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رويکرد نوين به برنامه ريزي استراتژيک اندكي متفاوت 
از شيوه برنامه ريزي استراتژيک سال هاي 1960 و 1970 
مي باش��د؛ اواًل كاماًل بر پايه اقتص��اد و به كارگيري منابع 
كمياب به صورت مؤثر بنا نهاده ش��ده است و ديگر اينکه 
گزينش��ي عمل كرده و تمركز خ��ود را بر تحقق اهداف 
معدود قرار داده است. در اين رويکرد، بر اجرا و دستيابي 
به نتايج تأكيد بيشتري مي شود. ويژگي ديگر اين رويکرد 
مش��اركت جامعه محل��ي و گروه هاي ذينف��ع در فرآيند 
برنامه ريزي اس��تراتژيک مي باشد. در سال هاي 1960 و 
1970 برنامه ريزي كاماًل در انحصار حرفه اي برنامه ريزان 
بوده اس��ت. امروزه مش��ورت نه تنها ي��ک امر صوري و 
تزئيني تلقي نمي ش��ود بلکه شيوه اي است كه بر اساس 
آن مي توان به نيازهاي جامعه محلي، سازمان ها و بخش 
خصوص��ي كه نهايتًا در امر اجراي برنامه ريزي نيز دخيل 

مي باشند، پي برد) مرادي مسيحي، 1381: 17(.
مفهوم كليدي در برنامه ريزي و مديريت اس��تراتژيک 
تقسيم وظايف برنامه ريزي به دو مرحله اساسي است كه 

يک فرآيند واحد را تشکيل مي دهد:
مرحله اول: برنامه ريزي راهبردي شامل تصميم سازي 

و سياستگذاري

مرحل�ه دوم: برنامه ري��زي اجراي��ي ش��امل اجراي 
تصميمات، اصالح و نظارت) مهديزاده، 1385: 166(.

در برنامه ري��زي اس��تراتژيک، مرحل��ه اج��را پيوندي 
ناگسس��تني با مرحله توليد برنامه  دارد و هرگز برنامه در 
مرحل��ه توليد و بدون توجه به مراحل اجرايي ثابت فرض 
نمي ش��ود و هم��واره پويايي و انعطاف از اصول اساس��ي 
اين نوع برنامه ريزي اس��ت )ملک افضلي، 1382: 191(. 
شکل )ش��ماره2( فرآيند برنامه ريزي استراتژيک را نشان 

مي دهد.

CDS9  یا استراتژي توسعه شهري

CDS فرآين��د تهيه چش��م انداز بلندمدت از آينده 
ش��هر اس��ت كه بر اس��اس آن برنامه ه��اي اجرايي 
 CDS تهي��ه مي ش��وند. تمركز )Action plan (
بر روي تقويت اقتصاد رقابت پذير اس��ت اما در عين 
حال جنبه هاي زيس��ت محيطي، مالي، زيرس��اخت ها، 
ساختار ش��هري و كاهش فقر را نيز پوشش مي دهد. 
CDS فرآيندي مشاركتي اس��ت كه همه ذي نفع ها 
و بهره وران ش��هري از همه اج��زاي جامعه را در بر 

(Cooper, 1998: 10) :مأخذ

شکل )شماره 2(: فرآیند برنامه ریزي استراتژیک

9- City Development Strategy
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 .(CDS in China a manual: 2006: 1) مي گي��رد
اس��تراتژي توسعه شهري، يک ابزار جديد براي كمک به 
توسعه، يک ابزار طراحي شده براي پاسخ به تغييرات جزر و 
مدي فراگير جهاني و تسکين فقر شهري و توسعه اقتصاد 
محلي مي باش��د. اهداف CDS مشاركت تركيبي همه 
اجزاي تأثيرگذار در جامعه براي رس��يدن به چشم انداز 
بلندمدت يکپارچه ش��هر، تثبيت يک استراتژي رشد، 
ب��ه توافق رس��يدن در مورد اولويت هاي مش��کالت 
اداري و شناس��ايي طرح ه��اي اجراي��ي كوتاه مدت 

.(The world bank, 2002: 9)اس��ت
استراتژي توسعه شهري بر فرآيند تغيير، تقويت پويايي 
اقتص��ادي و فرصت ه��ا متمركز بوده و اس��تراتژي هاي 
منعطفي را براي پاسخگويي به واقعيت هاي اقتصادي در 
شرايط رقابتي به كار مي گيرد. استراتژي توسعه شهري به 
ظرفيت سازي بهره وران براي مديريت مؤثرتر و كارآمدتر 
ش��هر كمک كرده و جذب سرمايه ها براي بهبود شرايط 

اقتصادي شهر را تشويق مي كند. 
اس��تراتژي توس��عه ش��هري يک��ي از دو رويک��رد 
 )Cities alliance( اصل��ي در پيمان نامه ش��هرها
 CDS 10.و موض��وع اصلي اي��ن پيمان نامه مي باش��د
ابزاري براي توس��عه مناطق ش��هري فقير می باش��د. 
CDS نهايتًا يک تصميم س��ازي مشاركتي است براي 
ش��هرهايي كه با بحران فقر شهرنشيني، افزايش رقابت 
و اعمال فش��ار بر پايداري محيط��ي و اقتصادي روبه رو 
هستند. CDS چارچوبي براي رشد اقتصادي، پايداري و 
برابري آن با انجام يکس��ري اعمال و استراتژي ها فراهم 
 UMPcity development strategy,)م��ي آورد
8 :2002). س��ند CDS براي رش��د منطبق با عدالت 
اجتماعي ش��هر از طريق همکاري و مش��اركت گسترده 
جامع��ه در جهت ارتقاي كيفيت زندگي كليه ش��هروندان 
به ويژه اقشار فقير تهيه مي گردد و هدف اصلي آن تأمين 
توسعه پايدار شهري از طريق ايجاد ظرفيت هاي اجتماعي 

براي ايجاد مشاركت همگاني مي باشد.
 با توجه به تنوع شهرها، بهترين برنامه قابل اجراي 
جهاني براي پياده كردن اس��تراتژي توس��عه ش��هري 

وجود ندارد. هر ش��هري نيازمند شناس��ايي و مشخص 
كردن فرصت ها و مش��کالت خود اس��ت ك��ه ممکن 
اس��ت به طور قابل توجهي نس��بت ب��ه مکاني كه واقع 
شده، س��طح اقتصاد، اجتماع و توسعه نهادي و بسياري 
 Cities alliance:)فاكتوره��اي ديگر متفاوت باش��د
 CDS ب��راي مث��ال .(annual report, 2003: 9
در ش��هر كونکاي11 اكوادور بر روي كاهش فقر و رش��د 
اقتصادي در چارچوب طرح س��رمايه گذاري اس��تراتژيک 
تمركز دارد و تالش مي كند فرآيند مش��اركت در شهر را 
 UMP city development strategy,)توسعه بدهد
13 :2002) در صورتي كه تمركز اصلي CDS در شهر 
شن يانگ12چين، باز تعريف نقش اجتماعي حکومت شهري 
و افزايش رش��د اقتصادي از طريق فرآيند تصميم سازي 
بخش خصوصي مي باش��د(Ibid:17). بنابراين بسته به 
نوع مکان، زمينه و بازيگران آن، CDS اش��کال زيادي 
 CDS به خود مي گي��رد؛ اما 5 ويژگي مش��خص براي

مي توان تعريف كرد:
1- فرآيند CDS توس��ط ش��هر انجام ش��ده و نتيجه 
و محص��ول آن نيز ش��هر را در بر مي گي��رد نه حکومت، 

سازمان مالي بين المللي يا مشاوران را.
CDS -2 يک چشم انداز بلندمدت را در بر مي گيرد اما 

با يکسري طرح هاي اجرايي كوتاه مدت انجام مي شود.
3- يک مشاركت معني دار از طرف بهره وران در فرآيند 

وجود دارد و بنابراين در نتيجه فرآيند درگير هستند.
4- نتيج��ه CDS اس��تراتژيک و داراي جنبه ه��اي 
گوناگ��ون مي باش��د. بنابراين تحت س��لطه يک موضوع 

نبوده و مانند طرح هاي جامع ثابت و ايستا نمي باشد.
5- فرآين��د CDS به ابداع روش ه��اي جديدي از 
تفکر درباره توسعه ش��هر و پايداري آن منجر مي شود
.(CDS in china: a manual, 2006: 1)

CDS اهداف
اه��داف فرآين��د CDS ش��امل اس��تراتژي دورنماي 
يکپارچه ش��هري، بهب��ود حکومت و مديريت ش��هري، 
افزايش س��رمايه گذاري و كاهش سيس��تماتيک و مداوم 

10- پيمان نامه ش��هرها در 
1999 ب��راي اتحاد ش��هرها و 
توس��عه مش��ترك آنها با تعهد 
بر كاهش فقر شهري به عنوان 
يک موضوع مشترك براي همه 
جهان بسته شد. اعضاي شورايي 
گروه Un- Habitat، بانک 
مس��ؤلين  مؤسس��ه  جهان��ي، 
مي باش��ند.  دولت ها  و  محل��ي 
براي اطالعات بيش��تر در مورد 
cities alliance ب��ه اي��ن 

آدرس مراجعه كنيد:
www.citiesalliance.org 
11-Cuenca
12-Shenyang
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فقر شهري است. بيشترين اهميت اين رويکرد اين است 
كه به عنوان يک اس��تراتژي گس��ترده ش��هري، شهر را 
به عنوان موتور توس��عه اقتصادي در نظر مي گيرد و تأثير 
مس��تقيم در كاهش فقر، رش��د اقتصادي محلي و بهبود 
حکمراني دارد. رويکرد واقعي CDS با توجه به ش��رايط 
ملي و محلي متغيير اس��ت. ب��ا وجود اين، بدون توجه به 
تفاوت هاي محلي، بيشتر اس��تراتژي هاي توسعه شهري 
به عنوان يک فرآيند مش��اركتي و بهبودي مؤثر در س��ه 

موضوع زير پذيرفته شده اند:
 مديريت شهري، رشد اقتصادي و كاهش فقر.

مدیریت شهري
مديريت شهري يک مفهوم پيچيده و ديناميک و پيوسته 
با موضوعات ديگر مي باش��د. »پوگ« مي گويد: مديريت 
توس��عه ش��هر براي پايداري، دامنه اي از الگوهاي رشد و 
تغييراتي اس��ت كه از نظر محيطي- اقتصادي و اجتماعي 
 .(Pugh, 2002(بايد بهت��ر از الگوهاي جايگزين باش��ند
»ويلي��س« در مقابل معتقد اس��ت ك��ه مديريت مناطق 
ش��هري براي توس��عه پايدار نياز به شناسايي سنت هاي 
محل��ي، پذي��رش و ايج��اد ارزش ه��اي فرهنگي محلي 
دارد(Willis,2001). هدف مديريت ش��هري رس��يدن 
به توس��عه پايدار ش��هري با هدف گيري دامنه وسيعي از 
بخش هاي فيزيکي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، محيطي 
و با ابعاد متفاوت سازماني است. بنابراين مديريت شهري 
را باي��د به عنوان يک موضوع پيچيده و چندبعدي در نظر 
بگيريم(Wong & others,2006: 647). »اس��ترن« 
با انتقاد از رويکرد بخش��ي در مديريت شهري مي گويد: 
رويکرد بخش��ي پذيرفته ش��ده توس��ط برنام��ه  مديريت 
شهري)UMP( سازمان ملل، به دليل افزايش پيچيدگي 
رشد شهري نارسايي هاي زيادي دارد و ابهامات زيادي را 
در زمينه مفهوم كلي مديريت ش��هري باقي مي گذارد. او 
از يک رويکرد درون بخشي دفاع كرده و به طور مفهومي، 

 .(Stren, 1993 )مفهوم مديريت شهري را تغيير داد
با توجه به تعاريف ذكرشده از مديريت شهري مي توانيم 

به موضوع مفهومي روش��ني از مديريت شهري و نکات 
كليدي آن برس��يم. نخس��ت اينکه هدف نهايي مديريت 
ش��هري ترق��ي و افزايش پايداري و رقابت پذيري ش��هر 
اس��ت. دوم اينکه مديريت ش��هري نياز ب��ه يک رويکرد 
يکپارچ��ه اي دارد ك��ه در آن همه بخش ه��اي مرتبط با 
توسعه شهري در تعامل با يکديگر قرار بگيرند و سوم در 
نظر داش��تن دخالت مؤثر و استراتژيک در مديريت شهر 
اس��ت. به عالوه مديريت شهري نياز به تعهد قوي از يک 
حکومت محلی قدرتمن��د دارد تا از درگيران فعال بخش 
خصوصي و اجتماعي در ش��هر حمايت كند. به اين معني 
ك��ه دولت محل��ی بايد نقش يک مح��رك و هدايتگر را 
براي يکپارچه كردن همه بازيگران در توسعه شهر بازي 
كند و به عنوان يک بي طرف براي تشويق رقابت در شهر 

بين بخش هاي مختلف تالش كند.
بسياري از فعاليت هاي CDS براي باال بردن رويکرد 
مش��اركتي در برنامه ريزي اس��تراتژيک و توسعه استفاده 
مي شوند. CDS از اصل تابعيت شهري استفاده مي كند 
كه تأكيد مي كند دسترس��ي هيچ م��رد، زن يا بچه اي به 
ضرورت هاي زندگي شهري مانند پناهگاه مناسب، امنيت 
مالکيت، آب س��الم، بهداش��ت، محيط تميز، س��المتي، 
تحصيالت و تغذيه، اشتغال و امنيت عمومي و جابه جايي 
نبايد مورد غفلت واقع ش��ود. اصل هاي مركزي مديريت 
خوب شهري– برابري، سودمندي، پاسخگويی، مشاركت 
و امنيت– در طول مدت تهيه CDS تأكيد ش��ده است. 
بهبود مديريت ش��هري اصل كليدي براي ريشه يابي فقر 
ش��هري به عالوه كنت��رل كردن فرصت هايي اس��ت كه 

جهاني شدن و تمركززدايي به وجود مي آورد.

 رشد اقتصادي 
آينده شهرها به طور فزاينده اي به توانايي ها و مزيت هاي 
اقتصادي ش��ان وابسته اس��ت. يکي از مراكز توجه اصلي 
CDS اقتصاد اس��ت. استراتژي توس��عه اقتصاد محلي 
در هر ش��هر به عنوان جزيي از عمل CDS توس��عه پيدا 
مي كند. فرآيند CDS در جمع كردن گروه هاي مختلف 
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ذي نف��وذ– دولت محل��ي، بخش خصوص��ي و فقيران- 
بس��يار مفيد عم��ل مي كند تا مناط��ق داراي ارجحيت و 
توس��عه طرح هاي اجرايي متمركز براي بهبود سودمندي 
و كارايي كل اقتصاد شهري را تعريف كند.  همچنين به 
مردم اجازه مي دهد و آنها را تشويق مي كند تا در يک راه 

جديد و متفاوت درباره آينده شهرشان فکر كنند.
ارتب��اط ميان رش��د اقتصادي و كاه��ش فقر در درون 
بازار كار ش��هري مشخص می شود. در بسياري از شهرها 
مطالعات جزيي تري از بخش غيررسمي شهر و بنگاه هاي 
كوچ��ک اقتص��ادي انجام مي ش��ود. همچني��ن اين نيز 
مشخص شده كه براي دخالت اقتصادي در سطح محلي 
محدوديت هايي وجود دارد. در بس��ياري شهرها عملکرد 
غالب و مس��ئوليت دولت محلي به وسيله قانون گذار ملي 
تعريف شده است كه براي سياست هاي اصلي اقتصادي 
و تصميمات سرمايه گذاري در سطح محلي كاربرد ندارد. 
بنابراين اين محتمل اس��ت كه ب��راي تکميل طرح هاي 
توسعه اقتصاد محلي، محدوديت هاي زيادي وجود خواهد 

داشت.

 
کاهش فقر

اس��تراتژي توسعه شهري معتقد است كه شهر تنها در 
ش��رايطي مي تواند پايدار باشد كه ايجاد برابري و عدالت 
كن��د. بنابراين فقيران بايد صدا و فض��اي كافي را براي 
زندگي در شهر داشته باشند. در اين زمينه موضوعاتي مانند 
امنيت تصرف، اشتغال، دسترسي به خدمات اساسي، تخصيص 
برابر منابع شهر و قيمت مناسب خدمات قابل بحث هستند 
 .(City Development Hyderabad, 2004:1)

ش��رط الزم در رويکرد CDS براي رس��يدن به برابري 
و پاي��داري، رها كردن خيالبافي هاي فراگير و جامع و در 
عوض جذب مش��اركت توده هاي مهم بهره وران شهري 
در استراتژي ها و همچنين استفاده از دانش و نبوغ محلي 

براي اظهار نظر و دادن راه حل مي باشد.
س��اختمان ش��هرها كه در بيرون از آن حالت رقابتي و 
در درون آن حال��ت برابري وجود دارد و منطقه ش��هري 

كه توليدكننده و به طور اقتصادي پويا اس��ت در ارتباط با 
ديگر مناطق شهري رشد مي كنند. اين دو موضوع )حالت 
رقابتی بين ش��هرها و در عين حال وابستگی متقابل آنها 
به يکديگر( امروزه بزرگ ترين چالش توس��عه به حساب 
مي آيند. اين چالش ها ارتباط مستقيمي با موضوع كليدي 
كاه��ش فقر دارند. كاه��ش فقر يک ه��دف مهم براي 
كل فرآيند CDS به حس��اب مي آي��د اگرچه در بعضي 
از حالت ها ميزان ش��فافيت آن نس��بت ب��ه ديگر اهداف 
كم مي باشد. در بس��ياري از شهرها اطالعات اساسي در 
مورد فقيران، موقعيت مسکن شان، شرايط كاري و نحوه 
خدمات دهي، به آساني در دسترس نيست؛ بنابراين زمان 
قابل توج��ه و تالش زيادي به اي��ن كار اختصاص داده 
مي شود. ش��ركت فقيران در گروه هاي سازمان داده شده 
در بس��ياري از ش��هرها از طريق CDS امکان پذير شده 

است.
CDS به عن��وان يک برنامه كل نگ��ر، راه هاي ترقي، 
رقابت پذي��ري ش��هر، قابليت زندگ��ي، مديريت و قدرت 
پرداخ��ت مال��ي آن را شناس��ايي مي كن��د. اين ش��امل 
فرآين��دي براي درگي��ر كردن گروه هاي گس��ترده اي از 
رهبران محلي براي كم��ک به قدرتمند كردن طرح ها و 
اس��تراتژي هاي شهري، بررس��ي چالش ها و فرصت هاي 
آن مي باش��د. در گذشته به نيازهاي توسعه شهري اغلب 
در قالب پروژه هاي بخش��ي انفرادي پاس��خ داده مي شد. 
اين روش براي ش��هرهايي كه با مش��کالت چندبعدي و 
چندبخش��ي روبه رو هس��تند چندان مناسب نمي باشد. در 
بيش��تر اوقات اين مشکالت بايد به صورت يکپارچه مورد 
تحلي��ل قرار گرفته– اغلب از نظ��ر جغرافيايي به صورت 
منطقه ش��هري- اولويت بندي ش��ود و در جهت حركت 
دادن يا پايدار س��اختن رش��د اقتصادي باش��د و كيفيت 

زندگي شهري را بهبود بخشد.

CDS اصول
 CDS براس��اس اص��ول چهارگانه زير كه نش��انگر 

پايداري شهرها هستند، بنيان نهاده شده  است: 
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- قابليت زندگي 13 
- رقابت پذيري14
- بانک پذيري15

- مديريت و حاكميت خوب شهري16  

 قابليت زندگي
يک��ي از رويکردهاي نوين در زمينه اصالح و گس��ترش 
مفهوم توس��عه، مطرح شدن مفهوم كيفيت زندگي و دخالت 
دادن ش��اخص هاي اجتماع��ي و كيفي در اهداف توس��عه و 
عمران ش��هري و منطقه اي است. به كارگيري اين مفهوم در 
واقع واكنشي است عليه توسعه يک بعدي اقتصادي در سطح 
ملي و توسعه صرفاً كالبدي در مقياس شهري و تالشي است 
در جهت دستيابي به معيارهاي جامع تر و چندبعدي در عرصه 
برنامه ريزي)مهديزاده، 1385: 46(. يکي از معيارهاي قابليت 

زندگي شهري، كيفيت زندگي شهروندان است. 
معيارهاي س��نجش كيفيت زندگي شهري به طور كلي 
عبارتند از: امنيت، س��المت، حقوق بش��ر، آسايش و رفاه 
اجتماعي. مقوالتي همچون آزادي، عدالت اجتماعي، تعادل 
زيست محيطي، رشد اقتصادي و مردم ساالري)دموكراسي( 
ابزار ضروري نيل به ويژگي هاي كيفيت شهري و در حقيقت 
بسترساز آن مي باشند)صرافي،1380: 24(. در واقع شهري 
قابل زندگي اس��ت كه در آن همه ساكنان از فرصت هاي 
يکسان براي مشاركت و بهره مندي از زندگي اقتصادي و 
سياسي شهر برخوردار باشند. شهري قابل زندگي است كه 
فضاي آن را انس��ان هايي پوي��ا در وجوه مادي و معنوي و 
همبسته با يکديگر و طبيعت بپروراند)همان، 23(. يکي از 
نتايج توجه به مفهوم كيفيت زندگي در برنامه ريزي توسعه 
و عمران، در نظر گرفتن نتايج و آثار كيفي توسعه بر روان 
و حيات معنوي انس��ان ها است كه در گذشته كمتر به آن 

توجه مي شد)مهديزاده، 1385: 47(.

رقابت پذیري
»فان جيجک« مي گويد كه يک عنصر كليدي مديريت 
ش��هري براي ايجاد ش��هر رقابت پذير، برابر و پايدار، در 
گ��رو هماهنگ��ي و يکپارچگي بخش ه��اي خصوصي و 

عمومي اس��ت تا بتواند از عهده مشکالت اصلي ساكنان 
شهري برآيد(Van Jijk, 2002). يکي از اجزاي كليدي 
در مطالع��ات و تحليل ه��اي CDS، تحليل توان رقابت 
اقتصادي ش��هر در س��طوح بين المللي، ملي و منطقه اي 
اس��ت. به عبارت ديگ��ر تدوين راهبرد توس��عه و متعاقبًا 
تدوين برنامه  اجرايي، مستلزم تعيين مزيت رقابتي شهرها 
مي باش��د. از اين رو تحليل بستر اقتصادي شهر به منظور 
ارزياب��ي قوت ه��ا و ضعف ه��اي آن در مقايس��ه با ديگر 
شهرهاي منطقه و كشور با هدف شناسايي گوشه هايي17 
است كه ش��هر در آن مزيت رقابتي داشته و قادر خواهد 
ب��ود براي ارائ��ه محصوالت و خدمات خ��ود بازار فراهم 
نمايد)گل��کار، CDS .)65 :1383 در جس��تجوي رش��د 
س��رما يه گذاري بومي و خارجي و تند كردن توانايي شهر 
براي رقابت پذيري است. براي رسيدن به اين هدف بايد 
با ايجاد اصالحات مالي و س��ازماني، قدرت ش��هر براي 

رقابت با ديگر شهرها را تقويت كرد.
 شهرهای رقابتی شهرهايي هستند كه اقتصاد قوی با 
رشد اشتغال، درآمد و سرمايه گذاری همه جانبه دارند. الزمه 
توسعه كارآمد شهری فراهم آوردن شرايط مناسب برای 
افزايش بهره وری افراد و مؤسس��ات اس��ت. در شهرهای 
رقابتی، توليد، س��رمايه گذاری، اشتغال و تجارت به شکل 
پويا و در ارتباط با فرصت های بازار ش��کل مي گيرند. در 
اين بعد الزم اس��ت ش��هروندان از فرصت هاي اشتغال و 
درآم��د كافي برخوردار باش��ند و اقتصاد ش��هر بتواند اين 
فرصت ه��ا را حفظ ك��رده و متناس��ب با افزاي��ش نياز، 
فرصت هاي جدي��دي به وج��ود آورد. مصاديق موجود از 
اقتصاد كشورهاي مختلف اين مسأله را اثبات كرده است 
كه گزيدن ش��يوه اقتصاد بازار و تن سپردن به رقابت، در 
مجموع به رشد و افزايش رفاه منجر شده است)رضازاده 
و همکار،1383: 31(. در مقابل اين مس��أله، تهديدهايي 
همچون به مخاطره افتادن محيط زيس��ت و بروز شکاف 
درآمدي در جامعه اجتناب ناپذير است. بنابراين براي حفظ 
رقابت پذيري شهرها بايد حتي االمکان از فرصت هايي كه 
به دس��ت مي آيد در جهت رشد و ارتقاي رفاه استفاده كرد 
و در مقابل، به ش��يوه هايي براي جبران آسيب هايي كه از 

13- Livability
14- Competitiveness
15-Bankability
16-Good Urban Manage-
ment and Governance
17- Niches
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اين فرآيند حاصل مي گردد، انديشيد. از جمله عوامل مؤثر 
در افزايش توان رقابت پذيري در ش��هرها بايد به كاهش 
مقررات زائد، خصوصي س��ازي، تطبي��ق قوانين با قوانين 
بين المللي، ادغام نهادهاي موازي اجرايي و تصميم گيري 

و رعايت حقوق مالکيت اشاره داشت)همان: 33(.

بانک پذیري
بانک پذي��ري در ارتباط نزديک با رقابت پذيري ش��هر 
ق��رار دارد. به عبارتي ش��هرهاي رقابت پذير ش��هرهايي 
هستند كه بانک پذير هم باشند. يعني دارای سيستم ماليه 
ش��هری كارآمد در اس��تفاده از منابع درآمدی و هزينه اي 
خود هس��تند. ايجاد س��ايت هاي اطالع رس��اني اينترنتي 
و تهي��ه بانک ه��اي اطالعات��ي آنالين و به وي��ژه بانک 
اطالعات ش��هري، در جهت شفافيت بخشيدن به تمامي 
تصميمات و عرضه بدون واس��طه اطالعات و همچنين 
شناس��اندن مزيت هاي شهر در جهت جذب سرمايه هاي 
مالي و انساني كمک زيادي به افزايش توان بانک پذيري 
شهرها خواهد كرد. هم اكنون در اكثر كشورهاي پيشرفته، 
بانک ها خدمات آنالين بانکي را جهت مش��تريان خود از 
طري��ق اينترنت فراهم آورده اند. مش��تريان بدون نياز به 
حض��ور در بانک، غالب كاره��اي بانکي خود را با اتصال 
ب��ه Home Page ويژه بانک ها و با اس��تفاده از رمز 
مخص��وص خود انج��ام مي دهند)بهزادف��ر، 1382: 20(. 
تجارت الکترونيکي انجام ش��ده در سال 1998 از طريق 
اينترنت حدود 40 ميليارد دالر بوده كه اين رقم در پايان 
س��ال 2000 به مبلغي در حدود 110 ميليارد دالر رسيده 
است. آمار مذكور ضرورت و جايگاه بانکداري الکترونيکي 

در تجارت نوين را بيان مي دارد)كهزادي، 1379: 8(.

مدیریت و حاکميت خوب شهري
يکي از مباحث بس��يار مهم و در عين حال جديد كه از 
دهه 1980 به بعد در ادبيات توسعه مطرح شده، موضوع 
حکمراني خوب اس��ت. اين مس��أله به ويژه در كشورهاي 
در حال توسعه در راستاي استقرار و نهادينه سازي جامعه 
مدني از جايگاه ويژه اي برخوردار است. موضوع حکمراني 

خوب با هدف دس��تيابي به توسعه انس��اني پايدار مطرح 
ش��ده كه در آن بر كاهش فقر، ايجاد شغل و رفاه پايدار، 
حفاظت و تجديد حيات محيط زيس��ت و رش��د و توسعه 
زن��ان تأكيد مي ش��ود. همچنين حکمراني خوب ش��امل 
طيف وس��يعي از س��اخت مفاهيمي مانند توس��عه پايدار، 
توسعه روستايي و شهري و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي 
با رويکرد مش��اركتي و شفافيت و به موازات ويژگي هاي 
غالب اس��تراتژي هاي اجراي خط مش��ي و برنامه ريزي ها 

است)شريف زاده و قلي پور، 1382: 95(. 
»هاتر «18و »ش��اه «19شاخص هايي را براي حکمراني 
خوب تعريف مي كنند)جدول ش��ماره1( و معتقد هس��تند 
كه با دس��تيابي به شاخص هاي زير مي توان به حکمراني 

خوب نزديک شد: 

استراتژي توس��عه شهري معتقد اس��ت كه حکمراني 
خوب شهري يک عامل كليدي براي رشد شهر و توسعه 
شهر مي باشد. بر همين اس��اس اين رويکرد موضوعاتي 
مانند تمركززدايي، قدرت مالي شهرداري، محيط زيست، 
ش��فافيت و پاس��خگويي، فقر، حاشيه نش��يني و مديريت 
-City Develo )  شهري را مورد توجه قرار مي دهد

.(ment Hyderabad, 2004: 1
اهمي��ت و حساس��يت چگونگي حکمراني ش��هري در 
برقراري تعادل و هماهنگ��ي بين ابعاد گوناگون پايداري 
ش��هري اس��ت كه بايد تضادهاي بين اه��داف مختلف 

18- Huther 
19- Shah
20-Citizen Participation
21- Government Orientation
22- Social Development 
23 - Economic Management
24- Invented Debt to GDP Ratio

(Huther & Shah,2000):مأخذ 

 جدول )شماره2(: شاخص هاي حکمراني خوب

زیرشاخص هاشاخص اصلي

)CP(20آزادي سياسيمشاركت شهروندان
پايداري سياسي

محوريت دولت 
)GO(21)محلی)شهری

كارآيي قضايي
كارآيي اداري
فساد پايين

)SD(22توسعه انسانيتوسعه اجتماعي
توزيع عادالنه

)EM(23مديريت اقتصادي
توجه به عوامل بيرون
استقالل بانک مركزي

برگشت سود با توجه به نرخ توليد ناخالص داخلي24
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س��اكنان ش��هر و نيز اهداف كارآفرينان شهري در جهت 
پايداري را چاره جويي كن��د. چنين حکمراني تنها بر پايه 
مردم س��االري پايدار خواهد بود. مردم ساالري شهري بر 
دو پايه مهم ش��أن ش��هروندي و حاكميت مردم اس��توار 
اس��ت. شأن شهروندي به معناي داشتن حقوق و تکاليف 
يکسان ساكنان ش��هر در برابر قانون و مشاركت در امور 
سياسي و عمومي جامعه است و حاكميت مردم اين است 
ك��ه حکومت ها قدرت و اقتدار خود را از منبع ديگري جز 
خواست و اجماع و رضايت عامه مردم به دست نمي آورند 
و مردم مي توانن��د حکومت را تغيير دهند)صرافي،1380: 

25 و 26(.
حکمرواي��ي راهکارها، فرآيندها و نهادهايي را ش��امل 
مي ش��ود كه از طريق آنها ش��هروندان و گروه ها بتوانند 
به منافع و حقوق قانوني و نيز انجام تعهدات خود دس��ت 

يابند. 
عناصر حکمروايي خوب ش��هری عبارتند از: حس��اب 

پس دهی25 ، شفافيت26و اصل رقابت27. 
CDS فرآیند تهيه

فرآين��د CDS تدوي��ن قاعده من��دي از چش��م انداز، 
اس��تراتژي و پروژه ه��اي اجراي��ي براي تکميل توس��عه 
جامع ش��هر اس��ت. اين فرآيند توانمندس��ازي بهره وران 
اصلي ش��هر ب��راي ارائه نظرات ف��ردي و كار با يکديگر 
است. س��ازمان هاي مختلف عمومي، خصوصي و جامعه 
ش��هري با مداخله در فرآيند CDS مشاركت و همکاري 
 City).را به عن��وان نتيجه اين مداخله ش��کل مي دهند
 Development Strategy Hyderabad,

.(2004: 3
فرآين��د CDS را در 4 مرحل��ه زير مي توان تش��ريح 

كرد:
1- فراه�م آوردن مقدم�ات ط�رح : اين مرحله 
ش��امل شناس��ايي محرك ه��اي تغيير، ش��ركاي اصلي، 
سيس��تم هاي مديريت فرآيند، منابع و ظرفيت ها، تعريف 
اهداف و برنامه كار و نهايتًا يک شناخت جامع و كامل از 

وضعيت موجود شهر است.
2- تحلي�ل: در اين مرحله ب��ه جمع آوري اطالعات 

پايه، تحلي��ل نقاط قوت و ضعف ايج��اد تفاهم و توافق 
پيرامون مشکالت و اولويت هاي شهري پرداخته مي شود 
و گزارش هاي موضوعي تهيه مي گردد تا بر اس��اس آن 

تعريفي از چشم اندازها و انتظارات شهر حاصل شود.
3- تنظيم اس�تراتژي: در اين مرحله ابتدا به تعريف 
چشم انداز 28و مأموريت شهر29، تدوين گزينه ها و همچنين 
تعيين نقش ذي نفعان پرداخته مي شود؛ سپس راهبردهايي 
براي دس��تيابي به اهداف و چش��م اندازها تدوين مي شود و 
براي راهبردهاي موردنظر طرح ها و برنامه هاي اجرايي تهيه 
مي گردد تا بر اس��اس آن س��ند توسعه راهبردي شهر تهيه 

گردد.
تهيه چش��م انداز در برنامه هاي توس��عه راهبردي شهرها 
از اهمي��ت زي��ادي برخوردار است)ش��کل ش��ماره3(. اين 
چش��م اندازها، هرچه باش��ند، پس از نهايي ش��دن، مالك 
سياس��تگذاري ها،  تدوين راهبردها، تدوين برنامه ها،  تدوين 
طراحي ها و تعريف پروژه ه��اي موضوعي و موضعي براي 

رشد و توسعه شهر خواهند بود.
مفهوم كالن چش��م انداز عبارت اس��ت از آينده دور از 
دس��ترس و مطل��وب يک فرد، ش��ركت، جامعه و يا يک 
ش��هر. چش��م انداز ش��هر يعني آرزوهايي براي آينده. به 
عبارت ديگر چشم انداز، ِشمايي است كه هدف بلندمدت 
توسعه را به ما نشان مي دهد، كه دستيابي به آن با شرايط 
فعلی مقدور نيست. »برايس��ون« معتقد است چشم انداز، 
توصيف روش��ن و فشرده اي است از سيمايي كه شهر در 
آينده و پس از به فعليت درآمدن كليه توان هاي بالقوه اش 
پيدا مي كند)گلکار، 1384: 26(. چشم انداز كمک مي كند 
كه جايگاه آينده ش��هر خود را بهتر بشناس��يم و از مزايا 
و فرصت هايي كه در اختيارم��ان قرار مي گيرند بهره مند 
ش��ويم؛ بنابراي��ن تغييرات ش��هر را جه��ت دار مي كند و 
ت��وان انگي��زش مديري��ت بخش هاي مختلف ش��هر را 
خواهد داشت. مهم ترين خاصيت چشم انداز بسيج كردن 
نيروهاي هر مجموعه به س��مت هدف مش��خص است. 
بدين س��بب است كه چش��م انداز بايد داراي ويژگي هاي 

زير باشد: 
1- مقصد روشن و مشخصي را به مردم و بخش هاي 

25 - Accountability
26  - Transparency
27 - Contestability
28- vision
29- mission
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مختلف شهر نشان دهد.
2- تصويري از آينده مطلوب شهر ارائه نمايد. 

3- يکپارچه و كل نگر باشد. 
4- محرك و برانگيزاننده نيروها باشد. 

چشم اندازها معمواًل دو رويکرد خاص دارند؛ اول آنکه 
مش��کالت و توانمندي هاي ش��هر را در نظر مي گيرند و 
دوم آنکه آرمان هاي دور، ولي قابل دسترسي را، در مقابل 
شهر قرار مي دهند. مسلمًا خطاب چشم اندازها، كل شهر 
از شهرداري گرفته تا مردم و از نهادها و ارگان هاي دولتي 
گرفته تا بخش خصوصي را در بر مي گيرد. چش��م اندازها 
ش��هر را به مثابه يک موجود واحد در نظر مي گيرند )مثل 
يک انس��ان زنده( كه نيازهاي متفاوتي دارد،  با مشکالت 

خاص خود روبه روس��ت و براي خود آرمان ها و آرزوهايي 
در سر دارد. پس مجموعه چشم اندازها مي بايد دقيقًا اين 
ش��رايط را داشته باش��ند تا از اين طريق شهر،  با اتخاذ و 
اجراي راهبردها و تدابير خاص، هم از نظر ساختار دروني 
ب��ه باالترين كيفيت ممکن دس��ت ياب��د و هم از طريق 
بس��يج هماهنگ هم��ه نيروها و امکانات خود، به س��وي 
آرمان ه��اي خاص خ��ود خيز برداش��ته و حرك��ت كند.

چشم انداز راهبردي شهر عمدتًا بلندمدت )10 تا 20 ساله(، 
چالش پذير ولي واقع بينانه است و جنبه هاي رقابتي شهر 
را در نظر مي گيرد؛ همچنين به آساني قابل درك مي باشد 
و دربرگيرندة نقش همة بهره وران و دست اندركاران )و نه 

تنها نهادهاي محلي ذي ربط( است.

(UN-HABITAT,2002:11):مأخذ

شکل )شماره 3(: فرآیند اجمالي CDS و جایگاه چشم اندازسازي در آن
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فرآيند تدوين چشم انداز معموالً مراحل زير را در بر مي گيرد:
- بررس��ي فرآيندهاي تدوين چشم انداز در گذشته: آيا 
چشم اندازي براي شهر در گذشته وجود داشته است؟ اگر 

بلي، فرآيند تدوين آن چگونه بوده است؟
- انديشيدن در مورد چشم اندازهاي احتمالي شهر

- شناس��ايي چش��م اندازهاي مختلف )گزينه ها( براي 
شهر

- انتخاب چشم انداز آتي شهر 
- اشاعة عمومي چشم انداز آتي شهر. 

چشم اندازس��ازي، انتخاب ها و فرصت ه��اي جامعه را 
بر اس��اس اهداف مشترك و ارزش هاي مشترك ارزيابي 
مي كن��د. اين فرآيند بر درگي��ري عمومي از ابتداي تهيه 

آن و در طول تهيه تأكيد دارد. چشم اندازس��ازي بيشتر بر 
روي دارايي ها تأكيد دارد تا نيازها. وجود دائمي آن، مسير 
صحيح حركت ش��هر يا سازمان را در راستاي رسيدن به 

وضعيت مطلوب تضمين مي كند)اشرفی،1387: 106(.
4- اج�را نظارت و ارزیابي: در اين مرحله تجهيز 
مناب��ع ذي نفعان و س��رمايه گذاري ب��ر روي راهبردها و 
برنامه هاي اجرايي و توافق شده و حمايت آن، پياده سازي 
برنامه هاي اجرايي براي رسيدن به چشم انداز و نيز پايش 
و ارزيابي مستمر از كليه بخش هاي اجرايي براي سنجش 
ميزان پيش��رفت نس��بت به آنچه كه در تنظيم چشم انداز 
و مأموريت مدنظر بوده، انجام مي ش��ود. شکل شماره 4 

فرآيند تهيه CDS را نشان مي دهد.

(citiesalliance.org):مأخذ

CDS شکل )شماره4(: فرآیند تهیه
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CDS پيش شرط ها و چالش هاي پيش روي
پيمان نام��ه ش��هرها در مدت چهار س��ال حيات خود، 
دامنه گس��ترده اي از اس��تراتژي هاي توس��عه شهري در 
بيش��تر از 80 شهر در 25 كش��ور را حمايت كرده است. 
CDS براي ش��هرهاي در مناطق مختلف با س��اختار و 
نظ��ام حکومتي متفاوت از ش��هرهاي اس��المي گرفته تا 
ش��هرهاي سوسياليس��تي و س��رمايه داري با جمعيتهاي 
متغيير از 50هزار نفر تا مناطق شهري با جمعيت بيشتر از 
10ميليون ساكن، تهيه شده است. در اين زمينه مي توان 
به ش��هرهاي باماكو30در مالي، يوهانسبورگ در آفريقاي 
جنوبي31، ش��ن يانگ در چي��ن32، كراكو  در لهس��تان33، 
اسکندريه در مصر34، صوفيا در بلغارستان35 و غيره اشاره 

كرد.
براي تهيه و اجراي CDS بايد بس��ترهاي مناسب آن 
فراهم گردد. مديران و رهبران شهري بايد اراده، خواست 
و تعه��د كافي به انجام پروژه را دارا باش��ند. براي تحقق 
CDS به خصوص در كشورهاي در حال توسعه اي مانند 
ايران، نياز به اصالحات ساختاري در نظام مديريت شهري 
اجتناب ناپذي��ر خواهد ب��ود. مرور ادبيات موضوع نش��ان 
مي دهد كه همواره وجود ش��خصيت مقتدري از مديران 
ش��هري به عنوان »پيشاهنگ35« و موتور محركه فرآيند 
الزامي اس��ت. از آنجا كه تدوين يک چشم انداز مشاركتي 
قلب سند راهبرد توسعه شهر را تشکيل مي دهد لذا تأمين 
مش��اركت بخش هاي گوناگون جامعه اهميت ويژه دارد. 
اساس��ًا يکي از چالش هاي تهيه اين س��ند در كشورهايي 
كه فاقد تشکيالت گس��ترده غيردولتي)NGO( هستند 
تأمين مش��اركت سازمان يافته اقشار مختلف اجتماعي در 
فرآيند چشم اندازسازي مي باشد)گلکار، 1383: 75 و76(. 
قوانين مناس��ب، آموزش، تبليغ، تش��کل هاي غيردولتي، 
رشد دموكراسي، توجه به جامعه مدني و غيره از ضروريات 

دستيابي به مشاركت در تهيه سند CDS مي باشند.
در كل اگر بخواهيم بر اساس پيششرط هاي استراتژي 
توسعه شهري و نيز تجربيات كشورهاي مختلف ضعف ها 
و چالش هاي فراروي تهيه و اجراي CDS در كشورمان 

را نام ببريم بايد به دو دسته عوامل اشاره كنيم:

الف- عوامل دروني كه به ش��رايط خود ش��هر بستگي 
دارن��د و عبارتند از: 1- كمبود آم��ار و اطالعات كامل از 
شهرهاي كشور؛ 2- ضعف نهاد شهرداري به عنوان متولي 
طرح؛ 3- نبود تجرب��ه كار گروهي؛ 4- عدم تخصص و 
مهارت در بس��ياري از مديران و برنامه ريزان شهري؛ 5- 

نبود سازمان هاي غيردولتي.
 ب- دسته دوم عواملي هستند كه داراي بعد كشوري 
بوده و عبارتند از: 1- ضعف مالي ش��هرداري ها و وابسته 
ب��ودن آنها به دول��ت مركزي؛ 2- دخالت س��ازمان هاي 
مختلف به صورت بخش��ي در مس��ائل و امور شهري كه 
باعث ايجاد مش��کالت زي��ادي در هماهنگي و مديريت 
يکپارچه ش��هر ميش��ود؛ 3- نبود يک جامعه مدني قوي 
كه امروزه از بزرگ ترين سرمايه هاي اجتماعي در جامعه 
ش��هري به حس��اب ميآيد و به تب��ع آن نب��ود اعتماد در 
ش��هروندان نسبت به مديران ش��هري؛ 4- نبود فرهنگ 
مشاركت در كشور؛ 5- نبود آموزش و اطالع رساني)نمودار 

شماره 4(.
پ��س ب��راي تهيه و تحقق س��ند CDS ب��ا توجه به 
راهب��ردي بودن آن، انجام اصالح��ات نهادي و مالي در 
نظام مديريت شهري كش��ور الزم ميباشد. در اين زمينه 
 CDS بايد ش��هرداري ها را به عنوان متولي تهيه س��ند
از يک س��ازمان محلي به ي��ک حکومت محلي قدرتمند 
تبديل كرد. ضمن اينکه بايد حيطه وظايف شهرداري ها و 
شوراهاي اسالمي شهري را گسترش داد و تقويت كرد.

نتيجه گيري
اس��تراتژي توسعه شهري )CDS( جديدترين رويکرد 
در زمينه برنامه ريزي ش��هري اس��ت كه توسط سازمان 
ائتالف ش��هرها در سال 1999 پيشنهاد شد. اين رويکرد 
در حقيقت دنباله روی برنامه ريزي اس��تراتژيک است كه 
در دهه 1960 در پي تفکر سيس��تمي در امريکا رواج پيدا 
كرد. CDS با توجه به ش��رايط متف��اوت ملي و محلي 
متغيير اس��ت. علي رغ��م تفاوت هايي در آن ب��ا توجه به 
ش��رايط متغيير مکان��ي، به عنوان يک فرآيند مش��اركتي 
داراي س��ه هدف اصلي: بهبود مديريت ش��هري، رش��د 

30- Bamako 
31- Johannesburg
32- Krakow
33- Alexandria
34- Sofia
35- Champion
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اقتص��ادي و كاهش فق��ر مي باش��د. CDS به دنبال 
ش��هري با قابليت زندگي ب��اال، رقابت پذير، بانک پذير 
و ب��ا مديريت و حاكميت خوب ش��هري اس��ت. براي 
موفقيت در تهيه CDS پيش شرط هايي الزم است كه 
مهم ترين آنها، تعهد رهبران ش��هري نسبت به پروژه، 
ايج��اد تغييرات نهادي و فرآيندي، هدايت آن توس��ط 
يک پشتيبان)Champion( قوي، در دسترس بودن 
منابع انس��اني و مالي و از همه مهم تر مشاركت واقعي 
مردم در تهيه طرح است. در واقع در اين رويکرد بايد از 
خيال پردازي ها و رؤياهاي دست  نيافتني و سوداگرانه كه 
معضل بسياري از طرح هاي شهري است اجتناب كرد و 
به استفاده از نبوغ و دانش محلي دست يازيد. به جرأت 
مي ت��وان گفت كه اين، مهم ترين پيش ش��رط موفقيت 
 ،CDS اس��ت. هس��ته اصل��ی فرآيند CDS در تهيه
تهيه چش��م انداز بلندمدت از ش��هر با مشاركت تمامی 
 ،CDS ش��هروندان اس��ت. در واقع تهيه چشم انداز در
مانند ي��ک چراغ درياي��ي مي ماند كه بيش��تر از آنکه 
محدوده را مش��خص كند، مسير)موضوع( را مشخص 
مي كن��د و بيش��تر از اينکه مکان را نش��ان دهد جهت 
را نش��ان مي دهد. به چشم اندازس��ازی در CDS بايد 
به عنوان يک فرآين��د مدنی)Civic Process( نگاه 
كرد كه مشاركت ش��هروندان هسته اصلی اين فرآيند 

را تشکيل می دهد. 
براي تهيه و اجراي CDS بايد بس��ترهاي مناسب 
آن فراه��م گردد. مديران و رهبران ش��هري بايد اراده، 
خواست و تعهد كافي به انجام پروژه را دارا باشند. براي 
تحقق CDS در كش��ورهاي در حال توسعهاي مانند 
ايران، ني��از به اصالحات س��اختاري در نظام مديريت 
ش��هري اجتنابناپذير خواهد بود. تجربيات كش��ورهای 
مختل��ف نش��ان می ده��د، هم��واره وجود ش��خصيت 
مقتدري از مديران ش��هري به عنوان »پيش��اهنگ« و 
موت��ور محركه فرآيند الزامي اس��ت. از آنجا كه تدوين 
يک چشمانداز مشاركتي قلب سند راهبرد توسعه شهر 
را تش��کيل ميدهد؛ ل��ذا تأمين مش��اركت بخش هاي 
گوناگ��ون جامع��ه اهميت وي��ژه دارد. اساس��ًا يکي از 
چالش ه��اي تهي��ه اين س��ند در كش��ورهايي كه فاقد 
تشکيالت گس��ترده غيردولتي)NGO( هستند تأمين 

مش��اركت س��ازمان يافته اقش��ار مختلف اجتماعي در 
فرآيند چشماندازسازي ميباشد. قوانين مناسب، آموزش، 
تبليغ، تشکل هاي غيردولتي، رشد دموكراسي، توجه به 
جامعه مدني و غيره از ضروريات دستيابي به مشاركت 
در تهيه س��ند CDS مي باش��ند. CDS در كشور ما 
در مراح��ل آغازي��ن خود ميباش��د و مس��لمًا رفته رفته 
م��ورد توجه بيش��تري قرار خواهد گرف��ت. جا دارد كه 
اين رويکرد طبق اصول، اهداف و فرآيند تعريف ش��ده 
براي آن تهيه ش��ود و بسترهای و پيش شرط های الزم 
برای تهيه آن فراهم ش��ود. در اين صورت اس��ت كه 
اين راهبرد مي تواند بس��ياری از معضالت برنامهريزي 
در كش��ور )برای نمونه نبود مش��اركت ش��هروندان در 
طرح های شهری، نبود انعطاف در برنامه ها، عدم تعهد 
مس��ؤالن و تهيه كنندگان برای اجرای طرح و غيره( را 
حل كند. اما اگر پيش ش��رط های ض��روری آن فراهم 
نگ��ردد از همين حاال می ت��وان پيش بينی كرد كه اين 
رويکرد نيز در گرداب مشکالت طرح های سابق گرفتار 

خواهد شد.

منابع و مآخذ:
1- اش��رفی، يوس��ف؛ ارزيابی قابليت های توس��عه 
شهری با تأكيد بر نقش دانشگاهی در چارچوب رويکرد 
استراتژيک، نمونه مورد مطالعه: شهر مراغه، پايان نامه 
كارشناس��ی ارش��د، اس��تاد راهنما، دكت��ر محمدتقی 
رهنمايی، دانش��گاه ته��ران، دانش��کده جغرافيا، گروه 

برنامه ريزی شهری، 1387.
2- بهزادفر، مصطفي؛ ضرورت و موانع ايجاد ش��هر 
هوش��مند در ايران، نش��ريه هنرهاي زيبا، شماره 15، 

صص27-15، 1382.
3- رض��ازاده، راضيه؛ بدري، علي اصغر؛ تأثير جهاني 
ش��دن بر نقش و عملکرد شهرها: فرصت ها و تهديدها 
براي شهر و ش��هرداري ها، مجموعه مقاالت همايش 

شهرداري ها و اقتصاد شهري، تهران، خرداد 1383.
4- ش��ريف زاده، فتاح؛ قلي پ��ور، رحمت اهلل؛ حکمراني 
خوب و نقش دولت، فرهنگ مديريت، سال اول، شماره 4، 

صص 109-93، 1382.
5- صرافي، مظفر؛ بنيادهاي توسعه پايدار كالنشهر 
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تهران، ارائه ش��ده در همايش توس��عه پاي��دار تهران، 
 .1380

6- طال��ب، مهدي؛ عنبري، موس��ي؛ داليل ناكامي 
برنامه ريزي توس��عه در ايران عص��ر پهلوي دوم، نامه  

علوم اجتماعي، شماره 27، صص203-181، 1385.
7- كه��زادي، نوروز؛ گذري از بانکداري س��نتي به 
بانکداري الکترونيکي، مجموعه مقاالت اولين همايش 
بانک��داري الکترونيکي: بانک توس��عه صادرات ايران، 

تيرماه 1379، صص12-2، 1379.
8-  گلکار، كوروش؛ چشم انداز شهر/ محله: پيشنهاد 
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