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هدف پژوهش حاضر، بررسی زیرساختهای استقرار شهرداری 
روش پژوهش حاضر الکترونیک در کالن شهر تبریز می باشد. 

 باشد.توصیفی از نوع  پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می
کارکنان شاغل در بخش آمار و  شامل پژوهش یجامعه آمار

اغل در بخشهای فناوری اطالعات شهرداری و کارکنان ش
مربوط به فناوری اطالعات مناطق شهرداری تبریز در سال 

ابزار جمع آوری دادها  نفر می باشند. 521به تعداد  5932
دهد های حاصل از تحقیق نشان می. یافتهبودشامل پرسشنامه 

، آموزش نیروی انسانی ،زیرساخت های مدیریت راهبردیکه 
رداری الکترونیک در خدماتی و کاربردی برای استقرار شه

زیر ساخت های ولی  تبریز هنوز فراهم نشده است. داریشهر
نرم ، سخت افزاری و پشتیبانی، فنی)شبکه ای و ارتباطی(

امنیت اطالعات برای و افزاری و سیستم های کاربردی 
تبریز فراهم شده  داریاستقرار شهرداری الکترونیک در شهر

 است. 
 های کليدیواژه

رونیکی، کالن شهر تبریز، زیرساخت فناوری اطالعات، شهرداری الکت
 دولت الکترونیک

 

The present study aims to investigate the 

infrastructure of E-municipality in the metropolis 

Tabriz. The research method is descriptive survey 

and as a functional purpose. The study population 

consisted of 120 employees working in the 

Statistics and Information Technology, and staff 

working in areas related to information 

technology of Tabriz municipality in 2016. Data 

collection instrument was a questionnaire. The 

results of the investigation show that 

infrastructure of strategic management, manpower 

training, services and applications has not yet 

been provided for the establishment of E- 

municipality in Tabriz municipality. But technical 

infrastructure (networking and communications), 

hardware support, software and application 

systems, and information security is provided for 

the establishment of commerce in Tabriz 

municipality. 
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 مقدمه
تماعی و به دنبال آن، باال توسعه شهر نشینی و نیازهای اج

رفتن تقاضای شهروندان و افزایش روز افزون این نیازها، 
دولت و مسئوالن را به این فکر وادار می سازد که این رابطه و 
نیازهای روزمره و اجتماعی را به نحوی ساده و با استفاده از 
امکانات موجود به شهروندان ارایه کنند تا از این طریق 

د هم برای شهروندان و هم برای نظام ارائه مشکالت موجو
دهنده این خدمات، به حداقل ممکن خود برسد. لذا با توجه به 
عصری که در آن زندگی می کنیم )عصر ارتباطات(، فناوری 
اطالعات و ارتباطات بهترین راهکار و ابزار برای ارائه این 

؛ 5911) صالحی، خدمات در سطح گسترده و فراگیر می باشد
بر این اساس افزایش چالش های محیطی به صورت  (. 21

اجتناب ناپذیری روش های انجام کار ما را تغییر داده، 
هایی نظیر تغییر سریع، ظهور اینترنت، تنوع نیروی کار، چالش

های کاری و جهانی شدن، تکامل یافتن و متحول شدن نقش
خانوادگی، پیشرفت جوامع، افزایش جمعیت و گسترش شهرها 

ظهور بخش خدمات تنها بر ساختار سازمانی و فرایند انجام  و
کارها اثر گذاشته است بلکه ماهیت و نقش عاملیت کسب و 
کار و ارایه خدمات را نیز تغییر داده است. در پاسخ به این 

های محیطی، سازمانها به منظور افزایش کارایی، چالش
و انجام وری خود و رفاه حال افراد جامعه اثربخشی و بهره

فناوری "ی سریع و کم هزینه کارها به سمت تسهیل کننده
(. در این میان با 2111اند)لی، تغییر جهت داده "اطالعات

پیشرفت کشور ما و افزایش جمعیت شهرها، شهرداریهای 
کشورمان نیز جهت انجام سریع خدمات به مشتریان، کمک به 

داری و کاهش ترافیک، کاهش هزینه ها، کاهش بروکراسی ا
کاغذ بازی و دسترسی آسان جهت انجام کارها به سمت 
استفاده از فناوری اطالعات سوق پیدا کرده اند و خواهان 
استقرار شهرداری الکترونیک در راستای دولت الکترونیک در 

 کشور می باشند.
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده با ایجاد شهرداری    

عه ای از دولت الکترونیک، کاهش الکترونیک بعنوان زیرمجمو
مخارج اداری و بروکراسی زائد، کاهش ترافیک شهری، 
کاهش آلودگی هوا، ارائه خدمات بهتر به شهروندان و 
مشارکت مردم در اداره کشور، بهبود و افزایش بازدهی و بهره 
وری و مدیریت فرایندهای داخلی دستگاه دولت و شهرداری 

که بدین صورت ارائه خدمات با  ها را در پی خواهد داشت. 
کیفیت باال, سریع و کم هزینه صرف نظر از محدودیتهای 

شهرداری ها  (.2111، 5شئو مینگ)زمانی و مکانی خواهد بود
به عنوان متولیان اداره امور شهری برای پویاتر و چابکترشدن 
در مشارکت با همکارانشان ،شهروندان و سازمانها  نیازمند 

.  ندها،سیستمهای اطالعاتی و ارتباطی خود هستندتغییر در فرآی
مراحل کسب جواز ساخت و ساز و دریافت پایان کار و سند از 
جمله فرآیندهای مهم شهرداری الکترونیک است و 
سازمانهایی نظیر اداره مالیات، دفاتر ثبت اسناد، نظام مهندسی، 

ستند. بانکها و بیمه ها و ... در این راستا نقش مهمی را دارا ه
در وضعیت سنتی شهرداری ها ، فرآیند گردش کار بین این 
سازمانها و حتی فرآیند داخلی خود سازمانها در طی مراحل 
مختلف، بطور عمده توسط شهروند مراجعه کننده انجام می 
گیرد که  دلیل آن فقدان اهرمهای کنترل و نظارت و کانالهای 

وطه و نبود ارتباطی بین شهرداری ها و سازمانهای  مرب
چارچوب ارتباطی کاربردی میان این سازمانها و میان بخشهای 
مختلف درون سازمانی است. با توجه به این مشکالت 
بخصوص در کالن شهرها پژوهشگران ایجاد شهرهای 
الکترونیک را راه حل مناسبی برای حل آنها میدانند .بنابراین 

ی اداره لزوم بکارگیری فناوری اطالعات و بسترسازی برا
الکترونیکی شهرهای کشورمان و استفاده از این دانش برای 
ساماندهی امور شهری اجتناب ناپذیر است. شهر تبریز بر 

منطقه شهرداری تشکیل  51اساس آخرین تقسیمات اداری از 
شده که روند الکترونیکی کردن خدمات خود را به موازات 

 19ل از سادیگر کالن شهرها شروع کرده است همچنین 
اهتمام ویژه ای برای توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات و 
تحقق شهرداری و شهر الکترونیک داشته و سرمایه گذاریهای 
زیادی نیز در این خصوص انجام داده است. به طور کلی 

های انجام شده و مقایسه تبریز با دیگر شهرهای بررسی
 همطراز نشان می دهد که این شهر در رده های نخست

 . تحقق شهرداری الکترونیک قرار دارد
براین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی زیرساختهای استقرار 

شهرداری  5414سند راهبردی شهرداری الکترونیک بر اساس 
می باشد تا مشخص شود که آیا زیرساختهای  کالنشهر تبریز

الزم جهت استقرار شهرداری الکترونیک در کالن شهر تبریز 
 وجود دارد؟

 

 بانی نظری پژوهشم
 فناوری اطالعات

                                                                     
ming chou-shieu .  
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ها را به عنوان زیرساخت اصلی تحول در واقع اطالعات، رایانه
ها در طی این و تبدیل فناوری اطالعات در نظر گرفته و رایانه

تبدیل نقشی محوری ایفا کردند. این نقش هم شامل سازگاری 
تر اطالعاتی و هم نحوه تبدیل و و ترغیب دیدگاههای وسیع

 5311شود. از دهه ره آن در طول زمان و مکان میمخاب
های سنتی حسابداری و نگهداری سوابق را از ها روشرایانه

طریق صنعت نوپای پردازش داده جایگزین نمودند. به طور 
کلی، اصطالح فناوری اطالعات برای توصیف فناوری هایی 

ل رود که ما را در ضبط، پردازش، بازاریابی و انتقابه کار می
اطالعات از طریق فکس، میکروگرافها و سایر ابزارهای ارتباط 

های قدیمی تر بایگانی از راه دور یاری داده، همچنین فناوری
های محاسباتی مکانیکی، چاپ و حکاکی را در اسناد، ماشین

( فناوری 2112)2(. اسلیزر و همکاران5331، 5گیرد)توربنبر می
اند که اشکال ی کردهاطالعات را به عنوان یک چتر معرف

افزار، سخت افزار و خدمات بکار گرفته شده برای زیادی از نرم
گیرد. جمع آوری، ذخیره، بازیابی و انتقال اطالعات را در بر می

ها و به خاطر تاثیرات زیاد و پس از رشد و نمو اینگونه فناوری
های کسب و کار داشته است، قدرتمندی که بر همه جنبه

عات مسلما  یک نقش حیاتی را در اقتصاد جهانی فناوری اطال
های خوش به عهده گرفته است. علی رغم تمام پیش بینی

ای که از آینده فناوری اطالعات شده است، ویلز و بینانه
تواند ( معقتدند که فناوری اطالعات تنها زمانی می2114)9روز

به عنوان یک اهرم، سازمان را به اثربخشی که برایش 
ینی شده، برساند و برای سازمان ارزش افزوده به همراه بپیش

داشته باشد که سازمان پنج دارایی کلیدی نیروی کار، مالی، 
 فیزیکی، مالکیت معنوی و روابط را داشته باشد.

 

 دولت الکترونیک
یکی از مفاهیمی که در دهه های اخیر به گونه ای بسیار  

ر گرفته و حتی در گسترده در جوامع پیشرفته مورد بررسی قرا
برخی مواقع با موفقیت به اجرا درآمده مفهوم دولت الکترونیک 
است. دولت الکترونیک یک دولت دیجیتال بدون دیوار و 
ساختمان و دارای سازمانی مجازی است که خدمات دولتی 
خود را بصورت بهنگام ارائه می کند و موجب مشارکت 

دولت می شود.  شهروندان در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی

                                                                     
Turban  

Sleezer, Wentling and Cude  

Weil and Ross  

فنی است که ترکیبی از  -یک سیستم اجتماعی الکترونیک
افراد، فناوری ها، فرایندها و ساختارهای سازمانی و اجتماعی را 
در بر می گیرید. مفهوم کلی دولت الکترونیک نتیجه تکامل 
همزمان زیرساخت های سازمانی و فناوری می باشد.)سرلک و 

 (.5935قربانی، 

 

 ک شهر الکترونی
شهر الکترونیک، شهری است که دسترسی الکترونیکی 
شهروندان به ادارات و اطالعات مورد نیاز به صورت شبانه 
روزی و تمام ایام هفته و به شیوه ای باثبات، قابل اطمینان، 
امن و محرمانه انجام می گیرد. به عبارت دیگر، می توان 

نان از گفت: در شهر الکترونیک تمام خدمات مورد نیاز ساک
طریق شبکه های کامپیوتری تامین می شود. در واقع، شهر 
الکترونیک بستری است که مدیران شهری برای ارائه خدمات، 
و شهروندان برای مورد استفاده قرار دادن خدمات شهری از 
آن بهره مند می شوند. لذا دیگر نیازی به حرکت فیزیکی 

های شهروندان برای دسترسی به خدمات دولت و نهاد
در واقع، شهر الکترونیکی یک تعریف برای خصوصی نیست. 

بیان نوع خدماتی است که می تواند به شهروندان یک جامعه 
در یک شهر  با خدمات الکترونیکی مدرن ارائه شود.

الکترونیکی تمامی ارتباطات و فعالیتهای اقتصادی، 
تجاری،فرهنگی وبهداشتی بخشهای خصوصی و دولتی در 

ورت الکترونیکی انجام می شود.رزرو هتلها، فضای وب بص
فروش بلیطهای مسافرتی ، و پرداخت قبوض در این شهر 
بصورت الکترونیکی انجام می شود. مهمترین مزیت این طرح 

برای  (.5911صرفه جویی در وقت و هزینه است .) واحدی، 
دستیابی به شهر الکترونیکی، این خدمات باید توسط رسانه 

الکترونیکی انجام  کی و اینترنت به عنوان خدماتهای الکترونی
دولت الکترونیکی  اجرایباید  ،شود و در شکل گسترده تر

شهر  اگر از اینترنت استفاده شود، .(5912)جوادی، نامیده شود 
الکترونیکی مفهوم گسترده تری خواهد داشت و حتی می تواند 

اساسی  موضوع ارائه دهد. خدماتی در سطح ملی یا بین المللی
در ایجاد و اجرای شهر الکترونیکی، نوع خدمات است. نوع 
خدمات باید با توجه به شرایط شهرها در نظر گرفته شود، زیرا 
شهرهای مختلف دارای خواص و ویژگی های مختلف )از 
جمله جغرافیایی، تاریخی، صنعتی، تجاری، گردشگری، 

ظور به من ضروری است تفریحی و مولفه های دیگر( هستند.
جلوگیری از اتالف منبع، سیاست های اساسی بر مبنای 
سیاست های انجام شده توسط دیگر ارگان های مهم و ذینفع 
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و با  گی را داشتهسیستم ها باید حداکثر یکپارچ تدوین شوند و
 توجه به استفاده از منبع مناسب و مطلوب، با کاهش هزینه ها

قوای می شود  این موضوع باعث اجرا و پیاده سازی  شوند.
دولت، خدمات خود را با برنامه ریزی دقیق و با توجه به  اصلی

 نیازهای واقعی شهر و شهروندان توسعه و گسترش دهند.
سپس خدمات ارائه شده به شهروندان یکپارچه بوده و حمایت 
مقامات ارشد را خواهد داشت و عمر پروژه ها افزایش خواهد 

ین خدمات لزوما اجرا پذیر به الکترونیکی، تعی در جامعه یافت.
دلیل جایگزین ها در اختراعات و نوآوری ممکن نیست، اما 
برخی خدمات روشن و خاص در جامعه های الکترونیکی 
عبارتند از: تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، پلیس 
الکترونیکی، آموزش و پرورش الکترونیکی و آموزش مجازی، 

داشت الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، شهرداری الکترونیکی، به
فروشگاه الکترونیکی، موزه الکترونیکی، ثبت نام الکترونیکی، 
رای گیری الکترونیکی، مسافرت الکترونیکی، تحقیق 
الکترونیکی و در نهایت ارائه خدمات الکترونیکی مانند رزرو و 
خرید بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس )در واقع این ها برخی از 

دهای تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و کاربر
انجام همچنین  .(5912)جاللی، الکترونیکی هستند(  فروشگاه

کارهای اداری مانند تبادل نامه های رسمی و پیگیری آنها 
با  برای اطمینان از دریافت و مطالعه پاسخ های آنها می تواند
اجرا  اجرای امضاء الکترونیکی در میان ارگان های مختلف

شود و این موضوع کار شهروندان را بدون نیاز به حضور 
ساده می کند. هنگامی که میزان و کیفیت  فیزیکی آنها

 خدمات ارائه شده بیشتر می شود، سپس متولیان و مقامات،
بیش از پیش برای توسعه شهر الکترونیکی متقاعد شده و 

 تر خواهند بود. حریصشهروندان برای استفاده از آنها 
 

 الکترونیکی داریشهر

یکی از پدیده های جالب اخیر دولت الکترونیکی ظهور 
شهرداری الکترونیکی بوده است این پدیده از پایان سال 

، محبوبیت زیادی بخود گرفته که نشان می دهد راه 2111
ارتباط برقرار کردن با مردم بطور اساسی در حال تغییر 

است ، شهرداری یکیالکترون داریشهر(. 5931است)شهنوازی، 
شامل خدمات دولتی و  ،اداره امور شهروندان در آن، که

و شبانه   (online)به صورت برخط مرتبط راهای سازمان
گیری از ابزار روزی باکیفیت و ضریب ایمنی باال و با بهره

و کاربردهای آن انجام  (ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات 
را از دنیای تک  وندانشهر ،الکترونیکی داریمی شود. شهر

بعدی شهرهای سنتی و امروزی خارج کرده و به دنیای 
های جدیدی راهنمایی خواهد کرد، دنیایی که دستاورد فناوری

ایجاد و راه اندازی  .باشدنوین اطالعات و ارتباطات می
الکترونیکی، توسعه و به کارگیری آن موضوع دشوار  شهرداری

 که به این نکته توجه شودو پیچیده ای است و الزم است 
تمام ظرفیت های خاص مانند جنبه های فنی و سیاست های 

 .می گیریم برای اجرای این پروژه بزرگ در نظر را کاری
بنابراین، شواهد استراتژی در مورد وضعیت فناوری اطالعات 
شهر یا جامعه باید آماده شود، پس از آن وضعیت فعلی فن 

قیق مورد مطالعه قرار گرفته و به طور د شهرآوری اطالعات 
مهمی مانند وضعیت جامعه، سیاست ها و سیستم مسائل 

عامل، تعداد کاربران، میزان تحصیالت، سن کاربران، فرهنگ 
به فن آوری های  شهروندانو چشم انداز جامعه، سطح اعتماد 

قبل و بعد از اجرای پروژه، میزان تقاضای عمومی برای 
این  .بگیرددر نظر  راشهری  خدمات شهری و حمل و نقل

موارد باید به عنوان زیرساخت ها، روش ها، ابزارهای آماده و 
الکترونیکی  داریمقدار بودجه برای پیاده سازی و اجرای شهر

این مالحظات موثر بوده و به تدوین  در نظر گرفته شوند.
 داریو اجرای شهر برنامه های کلی در مورد پیاده سازی

کمک خواهد  ائه خدمات به شهروندانالکترونیکی و ار
(. بسیاری از شهرها و 5935)فرمانبر و همکاران، نمود

شهرداری های الکترونیکی در جهان بعد از تنظیم سند 
راهبردی، کار خود را با ارائه خدمات ابتدایی بر روی وب 
سایتها شروع کرده و توسعه زیرساختها و آموزش کارکنان را 

اده و در مرحله بعد وب سایتها امکان در این مرحله انجام د
برقراری ارتباطات دوطرفه را برقرار می سازند و مردم براحتی 
می توانند با شهرداری الکترونیکی ارتباط برقرار کنند که در 
این مرحله بعضی از خدمات مانند بانک اطالعات شهری  از 

عد طریق اینترنت در اختیار شهروندان قرار میگیرد .در مرحله ب
اغلب خدمات توسط وب سایتها قابل ارائه می باشد و 
شهروندان می توانند با استفاده از شبکه های گسترده محلی و 
یا از طریق اینترنت به اکثر خدمات شهری دسترسی داشته 
باشند. این مرحله زمینه ساز برپایی اداره الکترونیکی شهر یا 

یکی در دنیا شهرداری می باشد .اغلب شهرهای برتر الکترون
همچون تورنتو وبرلینو بوستون در ابتدای این مرحله 

 (. 5931هستند)ابراهیمی، 
 

 الکترونیک داریعناصر اساسی اجرای شهر

الکترونیکی  شهرداریبرای موفقیت در پیاده سازی و اجرای 
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در جامعه الکترونیکی، سه موضوع مهم و اساسی باید در نظر 
، آماده سازی زیرساخت ها، گرفته شوند. مسئله اساسی نخست

 پیش نیازها و پیشینه های راه اندازی دولت الکترونیکی است.
مسئله اساسی دوم، ایجاد فرهنگ عمومی و اعتماد کافی در 
میان مردم یک جامعه برای استفاده از موقعیت های آماده 
برای شهروندان است به طوری که هر یک از آنها اطالعات 

شماره ملی، شماره حساب و غیره را به شخصی خود مانند نام، 
راحتی در سیستم وارد کرده و در مورد امنیت سیستم های 

مطمئن  اطالعاتی، مجموعه اطالعات و فرایندهای الکترونیکی
موضوع اساسی سوم، وجود مدیریت قوی و کارآمد برای  باشند.

دستیابی به همه ظرفیت ها و تدوین سیاست های اساسی 
ین سیاست ها عبارتند از: ارائه خدمات به برخی از ا است.

شهروندان، میزان دسترسی آنها به خدمات، هزینه های 
استفاده از خدمات، ایجاد اعتماد در کاربران، ایجاد ابزار تشویق 
کاربران و همچنین ایجاد و برقراری ارتباط بین سیستم های 
 اطالعاتی و استفاده از بانک های اطالعاتی مشترک، یکپارچه
نمودن آنها، امنیت در سیستم های اطالعاتی و سازمان های 

اطالعات الزم، جلوگیری از  مرتبط به منظور استفاده از
داده ها و اطالعات، اعمال سیاست مقابله با خطرات  افزونگی

و ریسک های احتمالی، اعمال مجازات با توجه به جرم هکرها 
به نقشه راه ارائه  بنابراین و وارد شوندگان به سیستم ها و ....

)اصغری شده همراه با استراتژی طرح کسب و کار نیاز داریم
جنبه های  همه مسائل مختلف و فنی، .(5911کیا و همکاران، 

و پیاده سازی موفقیت  اجتماعی، فرهنگی، امنیتی ... برای اجرا
باید در نظر گرفته شوند و خدمات،  الکترونیک داریآمیز شهر

م را توسط فرایند الکترونیکی داشته کیفیت مناسب و الز
اتحادیه اروپا اعالم کرد به منظور اجرا و پیاده سازی  باشند.

گارانتی دولت الکترونیکی، اروپا به حضور سه قوه اساسی 
 مجریه، مقننه و قضاییه در منطقه فناوری اطالعات نیاز دارد.
قوه مجریه قدرتمند برای پیشبرد اهداف ذکر شده مورد نیاز 

ست. هر قوه ای موظف به انجام وظایف حوزه خود برای ا
رسیدن به سه هدف اساسی خود از جمله: استقالل و آزادی، 

هر قوه شامل چند کمیته  مشروعیت و برابری در جامعه است.
فنی و حرفه ای است که در مورد تمام جنبه های کار و 

به  با توجه به ساختار اجرایی مشکالت آن بحث می کنند.
یب رسیده در اتحادیه اروپا، قوه مقننه مسئولیت اتخاذ تصو

قوانین در مورد منطقه الکترونیکی و تصویب بودجه الزم برای 
قوه قضائیه مسئول تفسیر قوانین  اجرای پروژه را بر عهده دارد.

منطقه و اختالفات در قضاوت الکترونیکی بر علیه جرم 
ر جامعه الکترونیکی و القای امنیت، ثبات و اعتماد د

است، در نتیجه کاربران به راحتی می توانند  الکترونیکی
شرکت  کارهای خود را انجام داده و در تجارت الکترونیکی

کنند و در نهایت قوه مجریه مسئول آماده سازی قوانین و 
احکام و پیاده سازی قوانین مربوط به منطقه الکترونیکی و 

از جمله اساسی  ت.اس وانینوادار کردن شهروندان به رعایت ق
ترین وظایف، کنترل و نظارت بر وضعیت جامعه و سازمان 

برای اجرای پروژه ها، اطالع  یاساس برنامه ایاست که 
رسانی کامل به شهروندان، سازمان ها و کلیه ادارات مدیریتی، 
ارائه خدمات قابل استفاده برای کلیه شهروندان، اطمینان از 

چگی در سیستم، انجام روابط امنیت اجتماعی باال و یکپار
خارجی در سیستم های اطالعاتی و در نهایت مدیریت و 

 .(5911)سلسله، داشته باشند خارج از مبدا کنترل خدمات

 

 شهرداری کالنشهر تبريز
تبریز یکی از شهرهای پرجمعیت ایران است و همین قضیه 

های این باعث ایجاد مشکالتی نظیر ترافیک سنگین خیابان
بخش اعظمی از خدمات شهری  بنابراین ارائه ه است.شهر شد

به صورت الکترونیکی برای برون رفت از این معضالت، 
رسد. تبریز شهری با قدمت چند هزار ساله، ضروری به نظر می

ها های قدیمی است که نوسازی آنها و زیرساختدارای بافت
این بخش  های باالیی دارد. عالوه برآن،نیاز به پرداخت هزینه

تواند موجب جذب گردشگر داخلی و خارجی قدیمی شهر می
شود. امروزه، صنعت گردشگری یکی از صنایع مهم و درآمدزا 
در دنیاست که نیازمند مدیریتی مناسب در حوزه شهری است. 

دولتی و غیر دولتی و بیش از  هایبا وجود دانشگاه ه،امروز
های هزار دانشجو در تبریز پسندیده نیست که با شیوه 511
گیری از و بهره ، شهرداری اقدام به خدمت رسانی نمایدسنتی
ها های علمی امیدی برای ایجاد تحول در شهرداریشیوه

که موجب رضایت شهروندان و افزایش مشارکت   خواهد بود
ایی ترین الیه اجرنزدیک هاشهرداری اصوالآنها خواهد شد. 

شهرداری یک نهاد مردمی است  باشند،میبه مردم ها حکومت
در تمامی شهرها  موجب آن دارای وظایف متنوعی است.ه و ب

ت مدیریت واحد شهری با مشکال و بخصوص کالنشهرها،
های مدیریتی بنابراین در بحثباشند، میمواجه  گوناگون
روشن باید بیش از گذشته مشخص و  ،هاهای شهرداریهویت

. همچنین به دلیل شود و متولی قوی وجود داشته باشد
گستردگی شهر تبریز و جمعیت زیاد و تنوع اقشار مردم در این 

باشد شهر، توزیع عادالنه خدمات شهری با مشکالتی روبرو می
که این امر، نیازمند نگرشی جدید و متحول شده در اداره امور 
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 باشد.شهری در بین مدیران شهری می
 

 هرداری الکترونیکی کالنشهر تبريزش
تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی با جمعیتی بالغ بر 

کیلومتر مربع سومین  211نفر و مساحتی در حدود  5931111
شهر پرجمعیت و بزرگ ایران پس از شهرهای تهران و مشهد 

خورشیدی، شهرداری تبریز تاسیس  5231در سال باشد. می
منطقه و  51شهرداری این شهر  تعداد مناطق شده است.

باشد. می 52اختصاص داده شده به این شهرداری درجه
هایی که سازمان آمار و فناوری اطالعات شهرداری برنامه
به مرحله  5911سال  در حوزه شهرداری الکترونیک ازتبریز 

.)گروه بازدیدکنندگان باشدبه شرح ذیل می ،اجرا گذاشته است
 (5911آذر، 
قرار سیستم اتوماسیون اداری تحت وب در مناطق است -5

 های شهرداریها و سازمانمعاونت مختلف شهرداری،
های مناطق و استقرار سایت اطالع رسانی شهرداری -2

 هاسازمان

 گانه1شهرسازی در مناطق  استقرار سیستم مکانیزه -9
 در حال اجرا( 1،1،1مناطق و  اجرایی5،2،9،4،1 )مناطق

شهروندان تحت وب و کیوسک ار سیستم راهنمایاستقر -4
 اطالع رسانی

های استقرار سیستم آرشیو الکترونیکی در شهرداری -1
 اداره کارگزینی و امالک 4،9،2،5مناطق

 استقرار سیستم شهرداری اینترنتی  -1

استقرار سیستم پرداخت اتوماتیک عوارض خودرو در چهار  -1
 سطح

 یصورت اینترنته الف:پرداخت ب
 posصورت وب کیوسک تحت ه پرداخت ب ب:

 (sms) صورت پیام کوتاهه پرداخت ب ج:
 صورت مراجعه حضوری به ادارات شهرداریه پرداخت ب د:
 DSLایجاد شبکه اینترانت شهرداری تبریز با زیر ساخت  -1

ایجاد شبکه اینترانت شهرداری تبریز با زیر ساخت فیبر  -3
 نوری)در حال اتمام(

گانه،  1های مناطق شهرداری LANشبکه  ایجاد -51
 هاها و سازمانمعاونت

 های مناطق به سخت افزارهایتجهیز شهرداری -55
 (San storageهای اطالعاتی)سیستم

 GISعملیاتی نمودن  -52

های جدید از تبریز برنامه ریزی پرواز برای تهیه عکس -59

، 4111/5قطعه عکس در مقیاس های  2215به تعداد 
51111/5 

های های رقومی مبتنی بر نیازها به نقشهتبدیل عکس -54
 داده جغرافیایی شهر تبریزاطالعاتی پایگاه

در سطح تقریبی  Geo DataBaseانجام عملیات  -51
 هکتار  14111

ارزش معامالتی GIS تعریف و انجام مقدمات پروژه  -51
 امالک و مستغالت شهر تبریز

نوسازی شهر تبریز  GISات پروژه تعریف و انجام مقدم -51
عنوان کلید اصلی ه نوسازی تبریز بجهت ساماندهی کدهای

 داده شهر تبریزدسترسی به اطالعات پایگاه
 Globalاز موسسه  ISO 9001دریافت گواهینامه -51

 توسط شهرداری منطقه یک تبریز 2111انگلستان نسخه 
رسانی  اطالعپورتال شهرداری شهر تبریز، تحت عنوان پایگاه 

پردازد. رسانی به شهروندان این شهر میشهر تبریز به خدمات
این پورتال که توسط سازمان آمار و فناوری اطالعات 

خدماتی نظیر سیستم  شهرداری تبریز طراحی شده است،
سیستم راهنمای الکترونیکی، سیستم عوارض خودرو،شهرداری

 Web GISدرخواست شهروندان تبریز از شهرداری، 
عوارض محلی و ... را به صورت  شهرداری تبریز، تعرفه

همچنین اطالعاتی در مورد شهرداری و  دهد.اینترنتی ارائه می
مدیریت مناطق های گوناگون شهرداری،معاونت شهردار،

گوناگون شهرداری و ... نیز در این هایبرنامهشهرداری، 
ر پورتال شهرداری خورد. امکانات موجود دپورتال به چشم می

الکترونیکی را توانسته بخش زیادی از اهداف شهرداریتبریز، 
سازی رسانی به شهروندان فراهم کند که با فرهنگدر خدمات
توان اهداف بیشتری را تحت پوشش میهای الزم، و آموزش
 قرار داد.
 امکان سنجی استقرار شهر ( در تحقیقی به5932) شاددل

نتایج تحقیق نشان داد که پرداخته است. رد الکترونیک در بجنو
عوامل موثر در هریک از این محیط های فردی، اجتماعی، 
سازمانی، تکنولوژیکی و سیاسی به ترتیب تجربه قبلی افراد در 
استفاده از خدمات الکترونیک، آموزش شهروندان، آموزش 
مدیران، حفظ امنیت و حریم شخصی کاربران و حمایت از 

 باالی دولتی می باشد.  سوی مقامات
( در پژوهشی با عنوان ضرورت ایجاد 5913هادیلی و زینالی)

شهر الکترونیک در توسعه پایدار، به این نتیجه رسیدند که 
ایجاد شهر الکترونیک در بهبود ارائه خدمات شهری و رضایت 

 شهروندان موثر است.

بررسی تاثیر "( در پژوهشی با عنوان 5913حضرتی و خدیوی)
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ناوری اطالعات و ارتباطات بر ساختار کالبدی شهر از دیدگاه ف
به این نتیجه رسیدند که  "شهرداری تبریز 5کارکنان منطقه

های الکترونیکی یکی پس از دیگری حوزه شهری و شهرداری
در حال ظهور و دگرگون کردن ارایه خدمات شهری هستند. و 

وزمره از ارتباطات و تعاملهای اجتماعی و بعضی نیازهای ر
 گیرد. طریق اینترنت صورت می

( در تحقیقی با عنوان وضعیت 5911فرمانبر و همکاران)
انجام  5911شهرداری الکترونیکی در شهر تبریز که در  سال 

اند که در پورتال شهرداری دادند به این نتیجه دست یافته
برخی خدمات شهرداری بصورت غیر حضوری ارایه میگردد. و 

ماتی در قالب زیرساختهای شهرداری و همچنین اقدا
سازمانهای تابعه که موجب یکپارچه شدن سیستمها و باال 
رفتن سرعت و دقت خدمات میشود انجام شده است و شهر 

 تبریز مراحل اولیه را بخوبی طی کرده است.
( در پژوهشی با عنوان ارزیابی آمادگی 5911شیروانی و بانشی)

بهارستان در راستای تحقق  الکترونیکی شهرداری شهر جدید
شهرداری الکترونیکی به این نتیجه رسیدند که در شهرداری 

توان گفت که حرکت اساسی باید در این راستا بهارستان می
انجام گیرد تا برای همگام شدن با طرح چشم انداز بیست ساله 
دولت الکترونیک که در آن شهرداری ها، نماینده گان دولت 

انند پس از شناخت وضعیت کنونی خود به در شهر هستند بتو
تدوین پروژه ها و طرح های الزم برای رسیدن به این هدف 

 اصلی و ارتقای شهرها و کشور عزیزمان گام بردارند.
( این پژوهش را ادامه دادند، در نهایت 2112)5ناریس کامپیلو 

آن ها دریافتند که استقرار فنآوری اطالعات در شهرهای 
تر بوده به شهرهای کوچک و متوسط بیش بزرگ تر نسبت

است. هم چنین، این دو پژوهش گر مطرح کردند که استقرار 
مدیر  -فن آوری اطالعات در شهرهای دارای نظام شورا

شهردار بیش تر بوده  -نسبت به شهرهای دارای نظام شورا
( نیز ارتباط 2115) 2های کیلر و همکاراناست. همچنین یافته

ی شهر و میزان استقرار اری بین اندازهدمثبت و معنی
 دهد.شهرداری الکترونیک نشان می

( مبنای پژوهش خود را داده های انجمن بین 2112)9موون
المللی مدیریت شهری و موسسه ی فن آوری عمومی قرار 
داده است. در این پژوهش دو عامل نهادهای اندازه و نوع 

                                                                     
 Norris & Campillo,2002 - 

 Kaylor et al., 2001 - 

 2002 Moon - 

رسی شد. موون حکومت در استقرار شهرداری الکترونیکی بر
دریافت که شهرداری های بزرگ تر احتمال بیش تری برای 

ی شهرداری الکترونیک دارند. اثر گذاری و راهبری در توسعه
هم چنین این پژوهش گر دریافت که شهرداری های دارای 

مدیر پیشرفت بهتری در شهرداری الکترونیک  -حکومت شورا
 دارند. 

 
 

 های پژوهشفرضیه
دیریت راهبااردی باارای  زیرساااختهای ماا  .5

استقرار شهرداری الکترونیک در شاهر تبریاز فاراهم    
 شده است.

نساانی بارای    .2 زیرساختهای آموزش نیروی ا
استقرار شهرداری الکترونیک در شاهر تبریاز فاراهم    

 شده است.

زیرساااختهای خاادماتی و کاااربردی باارای   .9
استقرار شهرداری الکترونیک در شاهر تبریاز فاراهم    

 شده است.

های  شابکه ای و ارتبااطی بارای    زیرساخت .4
استقرار شهرداری الکترونیک در شاهر تبریاز فاراهم    

 شده است.

زیرساااختهای  ناارم افاازاری و سیسااتمهای  .1
کاااربردی  باارای اسااتقرار شااهرداری الکترونیااک در 

 شهر تبریز فراهم شده است.

زیرساااختهای  سااخت افاازاری و پشااتیبانی   .1
تبریاز   برای استقرار شاهرداری الکترونیاک در شاهر   

 فراهم شده است.

زیرسااااختهای امنیااات اطالعاااات  بااارای  .1
استقرار شهرداری الکترونیک در شاهر تبریاز فاراهم    

 شده است.

بین زیر ساخت های ) مادیریت راهباردی،    .1
نسانی، خادماتی و کااربردی، شابکه     آموزش نیروی ا
ای و ارتباطی، نرم افزاری و سیستم های کااربردی،  

منیاات شاابکه ( بااا  سااخت افاازاری و پشااتیبانی و ا 
بطاه معنای     وضعیت استقرار شهرداری الکترونیاک را

 داری وجود دارد.

 

 روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش، یک 
بررسی توصیفی از نوع پیمایشی است. همچنین این تحقیق از 
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نظر هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت  پهنانگر، از 
و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی  نظر دامنه یک مطالعة خرد

کارکنان شاغل در بخش  شامل پژوهش یجامعه آماراست. 
آمار و فناوری اطالعات شهرداری و کارکنان شاغل در 
بخشهای مربوط به فناوری اطالعات مناطق شهرداری تبریز 

ابزار جمع  نفر می باشند. 521به تعداد  5932-5939در سال 
محقق ساخته بر اساس مدل سند  آوری دادها شامل پرسشنامه

 15شهرداری تبریز می باشد که دربردارنده  5414راهبردی 
سوال بوده و متناسب با متغیرهای تحقیق طراحى شده است. 

درجه بندى گردیده است.  1تا  5و براساس طیف لیکرت از 
 Spssهمچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

   استفاده شده است.
 

 های پژوهشافتهي

( 5های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها مطابق جدول )یافته
آموزش  ،زیرساخت های مدیریت راهبردی دهد کهنشان می

خدماتی و کاربردی برای استقرار شهرداری ، نیروی انسانی
زیر ولی  تبریز هنوز فراهم نشده است. داریالکترونیک در شهر

سخت افزاری و ، ی(ساخت های فنی)شبکه ای و ارتباط
امنیت و نرم افزاری و سیستم های کاربردی ، پشتیبانی

 داریاطالعات برای استقرار شهرداری الکترونیک در شهر
 تبریز فراهم شده است. 

های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها مطابق یافته همچنین
بین زیر ساخت های )مدیریت  دهد که( نشان می2جدول )

یروی انسانی، خدماتی و کاربردی، شبکه راهبردی، آموزش ن
ای و ارتباطی، نرم افزاری و سیستم های کاربردی، سخت 
افزاری و پشتیبانی و امنیت شبکه ( با وضعیت استقرار 

 شهرداری الکترونیک رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 يک نمونه ای متغیرهای تحقیق tنتايج آزمون  -1جدول 

 اختالف از میانگین داریسطح معنی یدرجه آزاد tمقدار متغیرها

 11/1 511/1 35 92/5 مدیریت راهبردی

 99/4 111/1 35 11/1 آموزش نیروی انسانی

 91/1 491/1 35 11/1 خدماتی و کاربردی  

 14/4 111/1 35 92/1 فنی)شبکه ای و ارتباطی(

 12/5 111/1 35 12/1 سخت افزاری و پشتیبانی

 41/9 111/1 35 11/1 کاربردی  نرم افزاری و سیستم های 

 13/5 111/1 35 21/4 امنیت اطالعات
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 آزمون ضريب همبستگی بین عوامل مرتبط با استقرار شهرداری الکترونیک -2جدول شماره 

 آزمون ضريب همبستگی بین عوامل مرتبط با استقرار شهرداری الکترونیک

  متغییرها

مدیری
ت 
راهبرد
 ی

 آموزش
ی نیرو

 انسانی

خدماتی 
 و

 کاربردی

شبکه 
ای و 
 ارتباطی

سخت 
افزار و 
 پشتیبانی

نرم افزار 
 و

سیستم 
های 
 کاربردی

امنیت 
 اطالعات

استقرار 
شهرداری 
 الکترونیک

مدیریت 
 راهبردی

ضریب 
 پیرسون

1 **,702 **,484 -,069 -,047 ,120 **,382 **,551 

سطح معنی 
 داری

 ,000 ,000 ,511 ,653 ,253 ,000 ,000 

 92 92 92 92 92 92 92 92 تعداد

 آموزش
نیروی 
 انسانی

ضریب 
 پیرسون

**,702 1 **,558 -,007 ,016 **,353 **,426 **,672 

سطح معنی 
 داری

,000  ,000 ,946 ,877 ,001 ,000 ,000 

 92 92 92 92 92 92 92 92 تعداد

خدماتی و 
 کاربردی

ضریب 
 پیرسون

**,484 **,558 1 **,511 **482, **,482 **,562 **,846 

سطح معنی 
 داری

,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 92 92 92 92 92 92 92 92 تعداد

شبکه ای 
 و ارتباطی

ضریب 
 پیرسون

-,069 -,007 **,511 1 **,701 **,406 **,317 **,577 

سطح معنی 
 داری

,511 ,946 ,000  ,000 ,000 ,002 ,000 

 92 92 92 92 92 92 92 92 تعداد

سخت 
افزار و 
 پشتیبانی

ضریب 
 پیرسون

-,047 ,016 **,482 **,701 1 **,537 **,404 **,628 

سطح معنی 
 داری

,653 ,877 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

 92 92 92 92 92 92 92 92 تعداد

 نرم افزار و
سیستم 

ضریب 
 پیرسون

,120 **,353 **,482 **,406 **37,5 1 **,680 **,732 
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 گیری و بحثنتیجه
با توجه به مشکالت پیشرو بخصوص در کالن شهرها، 

جاد شهرداریهای الکترونیک را راه حل مناسبی پژوهشگران ای
برای حل آنها میدانند. بنابراین لزوم بکارگیری فناوری 
اطالعات و بسترسازی برای اداره الکترونیکی شهرداریهای 
کشورمان و استفاده از این دانش برای ساماندهی امور شهری 

بر این اساس ما در این تحقیق بررسی اجتناب ناپذیر است. 
ساختهای استقرار شهرداری الکترونیک در کالن شهر تبریز زیر

دهد که های حاصل از این پژوهش نشان مییافته پرداخته ایم.
، آموزش نیروی انسانی ،زیرساخت های مدیریت راهبری

خدماتی و کاربردی  برای استقرار شهرداری الکترونیک در 
ای زیر ساخت هولی  تبریز هنوز فراهم نشده است. داریشهر

نرم ، سخت افزاری و پشتیبانی، فنی)شبکه ای و ارتباطی(
امنیت اطالعات برای و افزاری و سیستم های کاربردی 

تبریز فراهم شده  داریاستقرار شهرداری الکترونیک در شهر
بین زیر ساخت های )مدیریت راهبردی،  همچنین است.

آموزش نیروی انسانی، خدماتی و کاربردی، شبکه ای و 
، نرم افزاری و سیستم های کاربردی، سخت افزاری و ارتباطی

پشتیبانی و امنیت شبکه ( با وضعیت استقرار شهرداری 
 الکترونیک رابطه معنی داری وجود دارد.

هادیلی و زینالی در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که ایجاد 
شهر الکترونیک در بهبود ارائه خدمات شهری و رضایت 

ضرتی و خدیوی در پژوهشی به این شهروندان موثر است، ح
های الکترونیکی نتیجه رسیدند که حوزه شهری و شهرداری

یکی پس از دیگری در حال ظهور و دگرگون کردن ارایه 

خدمات شهری هستند. و ارتباطات و تعاملهای اجتماعی و 
گیرد، بعضی نیازهای روزمره از طریق اینترنت صورت می

اند که به این نتیجه دست یافته فرمانبر و همکاران در تحقیقی
در پورتال شهرداری برخی خدمات شهرداری بصورت غیر 
حضوری ارایه میگردد. و همچنین اقداماتی در قالب 
زیرساختهای شهرداری و سازمانهای تابعه که موجب یکپارچه 
شدن سیستمها و باال رفتن سرعت و دقت خدمات میشود 

اولیه را بخوبی طی کرده انجام شده است و شهر تبریز مراحل 
شیروانی و بانشی در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که  است،

توان گفت که حرکت اساسی باید در شهرداری بهارستان می
در این راستا انجام گیرد تا برای همگام شدن با طرح چشم 
انداز بیست ساله دولت الکترونیک که در آن شهرداری ها، 

هستند بتوانند پس از شناخت  نماینده گان دولت در شهر
وضعیت کنونی خود به تدوین پروژه ها و طرح های الزم برای 
رسیدن به این هدف اصلی و ارتقای شهرها و کشور عزیزمان 

زاده و رشیدی به این نتیجه رسیدند که بین گام بردارند، شریف
وضعیت فعلی عوامل موثر بر استقرار شهرداری الکترونیکی 

مطلوب آن اختالف معنی داری وجود دارد،  تهران و وضعیت
ناریس و دیمیتردر تحقیقی به این نتیجه رسیدند که استقرار 
ی کامپیوتر )شامل استقرار وب سایت( به طور عمده به اندازه

شهر ارتباط دارد هر چند منطقه کشور، نوع حکومت و وضعیت 
کالن شهر در آن موثر است، ناریس کامپیلو این پژوهش را 

امه دادند، در نهایت آن ها دریافتند که استقرار فنآوری اد
اطالعات در شهرهای بزرگ تر نسبت به شهرهای کوچک و 

 تر بوده است. متوسط بیش

های 
 کاربردی

سطح معنی 
 داری

,253 ,001 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

 92 92 92 92 92 92 92 92 تعداد

امنیت 
 اطالعات

ضریب 
 پیرسون

**,382 **,426 **,562 **,317 **,404 **,680 1 **,783 

سطح معنی 
 داری

,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000  ,000 

 92 92 92 92 92 92 92 92 تعداد

استقرار 
 الکترونیک

ضریب 
 پیرسون

**,551 **,672 **,846 **,577 **,628 **,732 **,783 1 

سطح معنی 
 داری

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

 92 92 92 92 92 92 92 92 تعداد
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 منابع

( ، بررسی رابطه کیفیت خدمات 5931ابراهیمی، ایمان،)
شهر الکترونیک) با محوریت شهرداری ( و میزان رضایت و 

در اداره شهر  )مطالعه موردی شهر مشهد( ،  مشارکت مردمی
علوم انسانی دانشگاه   پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده

 پیام نور.

( ، شهرداری 5935خواه، عزیز )، دولت فرمانبر، امیر
 الکترونیکی،  انتشارات: روشنی. 

(. مدیریت شهری در ایران، فرازو 5912جوادی، اردشیر)
 .53چهارم شماره فرود شهرداری ها سال 

(، بررسی تاثیر 5913لیالن، اکرم و خدیوی، اسداهلل)حضرتی
فناوری اطالعات و ارتباطات )شهرالکترونیک( بر ساختار 

 "شهرداری تبریز 5کالبدی شهراز دیدگاه کارکنان منطقه 
 .52فصلنامه فراسوی مدیریت، شماره 

(. موانع و راهکارهای استقرار 5911سلسه، محسن)
الکترونیکی، دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه شهرهای 

 طباطبایی تهران، استاد راهنما دکترعلی اصغر کیا.
(، دولت 5935سرلک، محمدعلی، قربانی، علی )

الکترونیک: مفاهیم ، نظریه ها و کاربردها، تهران: نشر مرجع 
 دانش 

الکترونیک  امکان سنجی استقرار شهر(، 5932، )لیا شاددل،
دانشکده ادبیات و علوم ، پایان نامه کارشناسی ارشد، نورددر بج
 .بجنورد، انسانی

(، بررسی عوامل موثر بر تحقق 5931شهنوازی، محمد، )
شهرداری الکترونیکی  مطالعه موردی  شهرداری زاهدان،  
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان واحد 

 بین المللی چابهار

(، ارزیابی آمادگی 5911درضا، بانشی، زهرا، )شیروانی، حمی
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