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 رشت شهر فضایی نظام در الکترونیک دولت خدمات نقش

 
 2یمور آمارت، *1حسین علیزادهمیر ا

 

 (iau.alizade@gmail.com)کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت دانش آموخته  -1

 (amar@iaurasht.ac.ir) زاد اسالمی واحد رشتآدانشگاه  استادیار و عضو هیات علمی گروه جغرافیا -2
 

 

 چکیده

 پیمودن نظیر  غیرمفید و تكراری هایفعالیت صرف را زیادی زمان شهروندان ان،ایر شهرهای کالن در امروزه

 صف در انتظار سنگین های ترافیك در شدن معطل خدمات، دریافت و کاال خرید برای طوالنی هایمسافت

 و ادینبنی تغییرات دچار جوامع ارتباطات، و اطالعات فناوری ظهور و سوم هزاره به ورود با. کنندمی هابانك

 اطالعات فناوری مرحله در گذاشتن الكترونیك، تاسیس دفاتر پیشخوان دولت، قدم شهر ایجاد. اند شده اساسی

 معرفی و شهررشت و شناسایی فضایی نظام در الكترونیك دولت خدمات بررسی نقش تحقیق این هدف است.

 روش و گردیده استفاده ـتحلیلی فیتوصی در این پژوهش از روش باشد.می رشت شهر در پیشخوان دولت دفاتر

 پرسشنامه، نیز حاضر تحقیق اطالعات گردآوری ابزار .است اسنادی و ایکتابخانه میدانی، اطالعات گردآوری

برای  Gisو نیز  برای تحلیل فرضیات Spssو از نرم افزار آماری  بوده میدانی مطالعات و مشاهده مصاحبه،

 شهر ساکن شهروندان کلیه پژوهش این آماری جامعه گرفته شده است. ترسیم نقشه و جانمایی دفاتر بهره

با استفاده از خدمات نتایج نشان داد  باشد.می نفر 430816 تعداد 1131رشت طبق آخرین سرشماری رسمی 

رضایتمندی شهروندان را در پی  این امر که کارها سرعت گیرند و در نهایت رودمیدولت الكترونیك انتظار 

 در چشمگیری تاثیراتی شهر رشت مناطق در ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه از طرفی دیگر باشد.داشته 

با توجه به جانمایی دفاتر پیشخوان دولت به داشته و  شهروندان زندگی اقتصادی و اجتماعی وضعیت بهبود

ولیه بودن شهر و ( به جهت هسته ا2مشخص گردید که نظام فضایی مرکز شهر رشت )منطقه  ،تفكیك مناطق

ها در این محدوده تاثیرپذیرتر از سایر مناطق شهر رشت گیری بیشترین تعداد ادارات و شرکتبا توجه به قرار

دفتر پیشخوان دولت وجود داشته و در بین  02شهر رشت  توان گفت درگیری کلی مییك نتیجه در باشد.می

 معادل دفتر، 2کمترین تعداد دفاتر  5% و منطفه 16عادل مدفتر،  20، از بیشترین سهم دفاتر 2مناطق، منطقه 

 را دارا هستند. % 2

 
 

 نظام فضایی، شهر رشت خدمات الكترونیك، دولت الكترونیك، واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1
 و است شده متحمل را سریعی هایدگرگونی غرب تمدن تاثیر تحت ها،علت از نظرصرف گذشته سال صد درطی ما جامعه

 هایعرصه تمامی در تغییرات این. باشد می اشگذشته با متفاوت جهات بسیاری از گرفته خود به که جدیدی شكل تاًنهای

 در که جدید زندگی و ریخته هم به را جامعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، سنتی، هایسازه که آمده وجود به نحوی به جامعه

 الگوی و است گذشته معنای ورای چیزی بلكه ندارد را گذشته روند و منطقی متداو تنها نه است گرفته شكل زمان نیازهای اثر
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 ابزار ترینکاربردی هاایرسانه چند و گروهی هایرسانه تا شده باعث علوم گسترش و توسعه. نماید می سازماندهی را جدید

 واحدهای کلیه صحیح مدیریت برای ابزار مهمترین اطالعات فناوری. گردند محسوب اطالعات انتقال و تولید برای جوامع

 صورت به شهری مختلف اماکن به شهروندان الكترونیكی دسترسی. گرددمی محسوب سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،

 و بیست شهری و دارد نام الكترونیكی شهر محرمانه و امن اطمینان، قابل باثبات، ای شیوه به هفته، روز هفت و روزی شبانه

 هر در و زمان هر اینترنت، طریق از توانندمی شهروندان. است جریان در روز شبانه تمام در شهری امور و است ساعته چهار

 داشته اعتماد خود به اگر. کنند پیدا دسترسی غیره و بهداشتی اداری، تجاری، تفریحی، آموزشی، خدمات و اطالعات به مكان

 های پروژه که شهرالكترونیك ایجاد تنها نه قطعاً گیریم بكار زندگیمان امور هکلی در را علم و دانش و کنیم فكر علمی و باشیم

 دهیم انجام توانیم می راحتی به است ارتباطات و اطالعات فناوری مانند نوین ابزارهای توسعه اساس بر که را تر پیچیده بزرگترو

 شبكه روی بر خصوصی بخش و دولتی خدمات داده هایهپایگا به روزشبانه اوقات تمام در شهروندان الكترونیك، شهر در .[1]

 این روزافزون افزایش و شهروندان تقاضای رفتن باال آن دنبال به و اجتماعی نیازهای و شهرنشینی توسعه .دارند دسترسی وب

 با و ساده نحوی به را یاجتماع و روزمره نیازهای و رابطه این که سازد می وادار فكر این به را حكومت مردان دولت و دولت نیازها

 ارایه نظام برای هم و شهروندان برای هم موجود مشكالت طریق این از تا کنند ارایه شهروندان به موجود امكانات از استفاده

( فناوری ارتباطات عصر) کنیم می زندگی آن در که عصری به توجه با لذا. برسد خود ممكن حداقل به خدمات این دهنده

 شهروندان الكترونیكی دسترسی. باشد می فراگیر و گسترده سطح در خدمات این ارایه برای کار راه بهترین اطاتارتب و اطالعات

 شهر محرمانه و امن اطمینان، قابل باثبات، ایشیوه به هفته، روز هفت و روزیشبانه صورت به شهری مختلف اماکن به

 از توانندمی شهروندان. است جریان در روزشبانه تمام در شهری امور و است ساعته چهار و بیست شهری و دارد نام الكترونیكی

 پیدا دسترسی غیره و بهداشتی اداری، تجاری، تفریحی، آموزشی، خدمات و اطالعات به مكان هر در و زمان هر اینترنت، طریق

 ایجاد تنها نه قطعاً گیریم بكار زندگیمان امور کلیه در را علم و دانش و کنیم فكر علمی و باشیم داشته اعتماد خود به اگر. کنند

 به است ارتباطات و اطالعات فناوری مانند نوین ابزارهای توسعه اساس بر که را تر پیچیده بزرگترو های پروژه که شهرالكترونیك

 . [2] دهیم انجام توانیم می راحتی

 استان مرکزیت و خود خاص جغرافیایی طشرای بدلیل که است بزرگی شهرهای از یكی گیالن استان در رشت کالنشهر

 بصورت شهر این فیزیكی توسعه باعث شهر این در جمعیت افزایش نتیجه در و کشانده خود بسوی را زیادی مهاجرین همیشه

 خدماتی دفاتر ایجاد آمده بوجود رشت مانند شهرهایی در جدید هایسال در که مشكالتی از یكی. است گشته نامناسب

 مناسب یابیمكان عدم. است آورده بوجود شهر این در فضایی نظر از را مشكالتی خود مثبت فواید رغمعلی که ودهب الكترونیكی

 استفاده عدم و دفاتر این به مردم اعتماد عدم و بودن ناشناخته به توجه با خدمات ارائه چگونگی و شهر ییجایجا در دفاتر این

 یا و شده مشكل دچار خود الكترونیكی هایفعالیت انجام در شهروندان اکثر که شده باعث الكترونیكی خدمات این از بهینه

 یافت توانمی را شغلی کمتر بیشتر، شدتی با نزدیك آینده در و جدید شرایط در. باشند داشته زمینه این در را زیادی مشكالت

 به پاسخگویی سویی از داد انجام ارتباطات و اتاطالع فناوری ابزار بدون را آن بتوان و نباشد اطالعات فناوری بر مبتنی که

 حیات ادامه برای هایسازمان که است کرده فراهم را شرایطی اطالعات فناوری زمینه در جامعه موجود انتظارهای و نیازهای

 شرایط، این با دکنن استفاده سازمانی وریبهره ارتقاء منظور به آن از و آورده روی اطالعات فناوری به بایدمی ناچار به خود

 تحقیقاتی چنین انجام با چراکه .است ضروری امری رشت شهر در آن پیامدهای و ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد بررسی

 . کوشید آن رفع جهت در و برد پی کمبودها و هانقص به توانمی

 

 متدولوژی تحقیق -2
-بر پایه استدالل و آمارها و نقشهای ردی و مشاهدات میدانی و کتابخانهدر این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی با اهداف کارب

کاربردی بودن -به لحاظ ماهیت نظریآوری اطالعات روش گرد رسیدن به نتیجه نهایی استفاده شده است.های گوناگون برای 

آوری های جمعبوده است. در روش مطالعه اسنادی از شیوهآن و مباحث مطرح شده، از دو روش مطالعه اسنادی و میدانی 
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در روش میدانی نیز از   شود.میها و اینترنت استفاده انها و آرشیو سازمکتابخانه در موجود یآمارها ها،داده اطالعات،

برداری، جدول، نیز بصورت فیشای گردآوری اطالعات در روش کتابخانهابزار  .شده استشاهدات عینی و مصاحبه استفاده م

آوری نموده و ی را جمعاهای اسنادی و کتابخانه. برای تجزیه و تحلیل، ابتدا دادههای کامپیوتری بودهنقشه و کروکی و شبكه

توصیفی  آمارهای استنباطی و Spssنرا افزار آماری  با استفاده ازو کیفی  تحلیل کمی و های تجزیه وشیوه با استفاده ازسپس 

های کمی با استفاده از جدول و نمودار به تجزیه و تحلیل استخراج نهایی و بدست آوردن دادهنهایت پس از  و در ارائه گردید

جامعه آماری  استفاده گردیده است. الزم به ذکر استدفاتر و جانمایی ها نقشه برای ترسیم Gisهمچنین از  شد.پرداخته آنها 

و گزارش مرکز  1138طبق آمارگیری سال  باشند که تعداد آنهاشهر رشت می شهروندان ساکن این تحقیق شامل کلیه

 . باشدنفر می  430816آمار،

 

 مبانی نظری تحقیق -3
 شهر مجازی )الکترونیکی( -

 مجازی فضای به بتواند و باشند دارا را اطالعاتی فرآیند به تبدیل امكان آن های ظرفیت تمام که است شهری مجازی، شهر 

 به انتقال امكان آیا که کند می نگاه صورت این به شهری بین هایتردد موضوع به مجازی شهر های مشی  خط. گردند منتقل

 [.1] نه؟ یا و پذیراست امكان موس کلیك با فرآیندها این آیا و دارد را مجازی فضای

 دفتر پیشخوان خدمات دولت -

 برای ایران دولت که شود می گفته دفاتری به خوان، پیش دفتر یا غیردولتی و عمومی بخش و دولت خدمات پیشخوان دفتر

 خدمات موظفند ایران دولتی اجرایی های دستگاه کلیه. است  کرده احداث کشور سطح در مردم به الكترونیك خدمات ارائه

 [.6] شوند می اداره خصوصی بخش دست به دفاتر این. دهند ارائه دفاتر این راه از را خود الكترونیكی

 فضای شهری -

 رارق استفاده مورد جمعیتی هایکانون درونی کارکرد ضرورت به کم دست یا اشغال شهر وسیله به که فضاست از بخش آن

 سساتمؤ صنعتی، سساتمؤ و هاقرارگاه شهری، هایراه شبكه شده ساخته هایمحدوده بر است مشتمل فضا این است گرفته

 دسترس در که فضاها از بخش آن یعنی فراغت اوقات گذران هایمحل تفریحی، و سرگرمی ویژه اماکن ها،باغ نقل، و حمل

 [.5] دارد قرار شهرنشینان

 

 انیهای میدیافته-4

است که جهت شده به دلیل اهمیت موضوع به بررسی نقش خدمات دولت الكترونیك در نظام فضایی  شهر رشت پرداخته 

از تعداد مجموع پاسخگویان به مشخصات پاسخگویان اشاره خواهد شد. سنجش از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده که در ابتدا 

اند. بررسی گروه سنی پاسخگویان نشان داد که بیشتر را مردان تشكیل دادهدرصد آنان  10/66درصد پاسخگویان زن و  2/55

 4/15سال و باالتر ،  51درصد در گروه سنی  7/5سال و کمترین آنان با  68تا 28درصد در گروه سنی  1/51پاسخگویان با

قرار سال  58تا 61گروه سنی  درصد در 1/3سال و  68تا 11در گروه سنی  درصد 6/17سال،  28درصد در گروه سنی کمتر از 

درصد پاسخگویان وضعیت تاهل خود را  4/1اند و نیز درصد آنان متاهل بوده 1/13درصد پاسخگویان مجرد و  1/53. داشتند

درصد دارای تحصیالت  0/8درصد دارای تحصیالت لیسانس و کمترین آنان با  5/54بیان نكردند. بیشتر پاسخگویان با 

درصد  2/11درصد پاسخگویان دارای تحصیالت فوق دیپلم،  1/7پاسخگویان دارای تحصیالت دیپلم،  درصد 1/28زیردیپلم، 

اند. درباره محل سكونت پاسخگویان نیز درصد دارای تحصیالت دکتری بوده 2/6لیسانس و پاسخگویان دارای تحصیالت فوق
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عراق، بلوار افتخاری و درصد ساکن خیابان حافظ، پل 1/8درصد ساکن گلسار بودند و کمترین آنان با  1/3 بیشتر پاسخگویان با

  درصد پاسخگویان از سایر شهرها انتخاب گردیدند. 4/2کوی شهید فالحتی و نیز 

درصد  7/16های به دست آمده نیز طبق یافته از فناوری اطالعات در شهر رشت پاسخگویان میزان اطالعدر رابطه با 

درصد پاسخگویان  4/28باشند و در مقابل از فناوری اطالعات در شهر رشت مطلع می و زیاد پاسخگویان بیان کردند خیلی زیاد

درصد پاسخگویان در حد متوسط  5/66نیز میزان اطالع   از فناوری اطالعات در شهر رشت اطالع کم و خیلی کمی دارند و

نیز این نتایج به  فناوری اطالعات در شهر رشت از در خصوص استفاده پاسخگویان در ارتباط با میزان موافقتاند. نمودهاذعان 

مقابل تنها  باشند دردرصد پاسخگویان خیلی زیاد و زیاد موافق استفاده از فناوری اطالعات در شهر رشت می 2/31 دست آمد، 

 اطالعات یاز فناور استفاده جهیسرعت گرفتن کارها در نتدر رابطه با  درصد میزان موافقت  خود را در حد کم بیان کردند. 0/1

شود و باعث سرعت گرفتن کارها می در حد خیلی زیاد و زیاد فناوری اطالعات استفاده از بیان کردند پاسخگویاندرصد  07نیز 

درصد پاسخگویان گزینه متوسط را درا ین خصوص  4/0و نیز ن تاثیر را در حد کم عنوان کردند درصد پاسخگویان ای 3/1

 فناوری اطالعاتبیان کردند خیلی زیاد و زیاد از  پاسخگویاندرصد  5/42 ها مشخص شد مه بررسیدر ادا ترجیح دادند.

 ایندرصد  6/23 کم و کم و خیلیرا  اطالعات یاز فناوراستفاده  زانیم درصد پاسخگویان 5/4که کنند در حالیاستفاده می

 در شهر رشت شخوانیدانستن  تعداد دفاتر پ یصوص کافدرخ انینظر پاسخگو میزان استفاده را در حد متوسط عنوان کردند.

 ادیو ز ادیز یلیدر شهر رشت خ شخوانیکردند دفاتر پ انیب انیدرصد پاسخگو 4/14 های میدانی به دست آمده نیز طبق یافته

درصد  1/51 زیو ن باشدیکم و کم م یلیدر شهر رشت خ شخوانیاظهار کردند دفاتر پ انیدرصد پاسخگو 4/20جود دارد و و

 رشت را در حد متوسط عنوان کردند. در شهر شخوانیتعداد دفاتر پ انیپاسخگو

درصد پاسخگویان عنوان کردند  0/7 هایافتهطبق  فناوری اطالعات در شهر رشتاز  در خصوص میزان رضایت شهروندان

سط ون در این خصوص را در حد متدرصد پاسخگویان میزان رضایت مرد 2/48که در حالی ،خیلی زیاد و زیاد رضایت دارند

  یابیارزدر  باشند.درصد پاسخگویان بیان کردند از  فناوری اطالعات  در حد کم و خیلی کم راضی می 2/18ارزیابی کردند و 

اطالعات در شهر رشت  یبه فناور یدسترس انیدرصد پاسخگو 3/68 اطالعات در شهر رشت یبه فناور یدسترس از انیپاسخگو

بد دانستند و  یلیامر مهم را بد و خ نیبه ا یدسترس انیدرصد پاسخگو 1/12 کهیکردند، در حال یابیوب و خوب ارزخ یلیرا خ

 یوجود استفاده از فناور اینكه درخصوص انیپاسخگو نظر بوده است.در حد متوسط  نیز انیدرصد پاسخگو 1/64 یابیارز

درصد  7/51 ارقام به دست آمدهطبق داشته است.  شیته افزادر هنگام عصر و شب به روال گذش كیحجم تراف اطالعات،

 نظریخصوص ب نیدر ا زیدرصد ن 1/24نظر بودند و  نیمخالف و مخالف ا درصد کامال2/17ًموافق و موافق و  کامالً انیپاسخگو

رصد پاسخگویان کامالً د 6/01د نیز اذعان ش اطالعات بر کاهش رفت و آمد روزانه یاستفاده از فناور ریدر خصوص تاث بودند.

مخالف و  درصد کامالً 2/6که تنها شود در حالیموافق و موافق بودند که فناوری اطالعات باعث کاهش رفت و آمد روزانه می

اینكه فناوری پاسخگویان درخصوص  نظر نكردند. درصد پاسخگویان در این خصوص نظری ابراز 12مخالف این نظر بودند و نیز 

درصد  7/04،هایافتهطبق  کند،ها کمك میاطات به از میان بردن مشكالت ناشی از فاصله و دوری مكانو ارتب اطالعات

و ارتباطات  بودند که فناوری اطالعاتمخالف و مخالف  درصد پاسخگویان کامالً 4/2و  امرموافق و موافق این  پاسخگویان کامالً

فناوری  این امر کهپاسخگویان در خصوص  نظر کند.ها کمك مینبه از میان بردن مشكالت ناشی از فاصله و دوری مكا

 43 گونه به دست آمد،ریزی از میان خواهد برداشت نیز اینزمان و فاصله را در برنامه اطالعات و ارتباطات معنی و مفهوم مكان،

درصد  7/22 و مخالف و مخالف درصد پاسخگویان کامالً 0/7موافق و موافق این نظر بودند و در مقابل  درصد پاسخگویان کامالً

کاهش ترافیك  اینكه خصوص پاسخگویان در پاسخگویان در خصوص نظر پاسخگویان در این خصوص نظر خودرا بیان نكردند.

موافق و موافق بودند بكارگیری  درصد پاسخگویان کامالً 1/01ها، یافتهطبق  باشد،ریزی جدید میبر اثر بكارگیری اصول برنامه

مخالف و مخالف این نظر بودندو  درصد پاسخگویان کامالً 5/5و در مقابل  شودریزی جدید باعث کاهش ترافیك میاصول برنامه

نیز  در زمان جوییفهدر صر كیالكترون ردولتیخصوص تاث در درصد پاسخگویان در این خصوص نظری ابراز نكردند. 2/18 نیز
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جویی در زمان موافق و موافق بودند که دولت الكترونیك در صرفه درصد پاسخگویان کامالً 1/38این آمار و ارقام به دست آمد، 

 یبه استفاده فناور افتهینمره اختصاص  مخالف و مخالف این نظر بودند. درصد پاسخگویان کامالً 2/1که تنها موثر است درحالی

را به  14 تا 11درصد نمره  5/51بیشتر پاسخگویان با نیز این گونه بیان گردید،  انیپاسخگو یت در شهر رشت از سواطالعا

درصد  7/11 باشد،درصد می 3/2با  28استفاده فناوری اطالعات در شهر رشت اختصاص دادند و کمترین درصد مربوط به نمره 

 ا به استفاده فناوری اطالعات در شهر رشت  اختصاص دادند.ر 13تا  14درصد نمره  18،1/14پاسخگویان نمره 

و سهولت در انجام کارها را به عنوان  درصد سرعت 6/48از نظر پاسخگویان نیز  اطالعات یاستفاده از فناور تیمز نیمهمتر

 رها را به عنوان مزیتو دقت در کادرصد نظم  0/2بیان کردند و کمترین آنان با   فناوری اطالعات استفاده از مهمترین مزیت

صد نیز کاهش ترافیك و و همین در ت بخشی در ادارات و امور اداریدرصد سرع 5/6 کردند. فناوری اطالعات ذکر استفاده از

جویی در هزینه را به عنوان درصد صرفه 4/3طح دانش الكترونیك و به روز بودن و درصد باالبردن س 1/10 ،آلودگی هوا

از دیگر نتایج تحقیق نیز، متغیر میزان رضایت پاسخگویان از  فناوری اطالعات عنوان کردند. فاده ازهای استمهمترین مزیت

باشد. می 46/1و واریانس  3/1، انحراف معیار 012/0، میانگین 11، ماکزیمم 1ازفناوری اطالعات در شهر رشت دارای مینیمم 

و واریانس  216/1، انحراف معیار 472/25، میانگین 15، ماکزیمم 14 فناوری اطالعات بر حمل و نقل دارای مینیمم متغیر تاثیر

، 613/18، میانگین 16، ماکزیمم 1باشد. متغیر میزان استفاده از فناوری اطالعات در شهر رشت دارای مینیمم می 642/18

، 1عات دارای مینیمم باشد. متغیر میزان اطالع پاسخگویان از فناوری اطالمی 32/5و واریانس  611/2انحراف معیار 

  باشد.می 622/2و واریانس  55/1، انحراف معیار 34/5، میانگین 18ماکزیمم

 

 ایج تحقیقنت -5 

با توسعه روزافزون فناوری اطالعات، شهرهای جهان نیز رنگ و بویی جدید به خود گرفته و بسیاری از شهرها در 

گذاری زیادی است و در صورت اد شهر الكترونیكی مستلزم سرمایهیجاند. اتبدیل شده کشورهای مختلف به شهرهای الكترونیك

های الكترونیكی مزایای زیادی را به همراه دارد از جمله: امكان بازاریابی  وجود شهرك .همكاری دولت این مشكل قابل حل است

عرضه کند. ایجاد شهر الكترونیكی  سایت، کاالهای خود رادهد تا او بتواند از طریق وب می مجازی را در اختیار شهروند قرار

تواند با افزایش توان متخصصان دستاوردهای خوبی را برای  چنانچه با هدف توسعه دانش در داخل کشور صورت گیرد می

 کشورمان به همراه داشته باشد

 .است مناسب رشت شهر در شهروندان برای الکترونیکی دولت خدمات ارائهرشد  -

-بنابراین با توجه به سطح معنی نشان داد 881/8برابر با را داری سطح معنی بستگی پیرسوننتایج حاصل از آزمون هم

گردد و بین دومتغیر یدرصد خطا فرضیه محقق تایید م 1درصد اطمینان و  33توان با باشد میمی 81/8داری که کوچكتر از 

بین دو متغیر رابطه مستقیم  توان گفتمی ،باشدمی که مثبت ر وجود دارد و با توجه به مقدار و جهت آزموندارابطه معنی

با  وجود دارد بدین معنی که هرچه  از فناوری اطالعات  بیشتر استفاده شود، میزان رضایت شهروندان افزایش خواهد یافت.

وندان را در پی رضایتمندی شهر این امر که کارها سرعت گیرند و در نهایت رودمیاستفاده از خدمات دولت الكترونیك انتظار 

میزان رضایت  رشت شهر در اطالعات فناوری از شهروندان رضایت میزان خصوص درها با استناد به یافته داشته باشد.

پاسخگویان  نظر مطلوب رضایتمندی بیشتری بوجود آورد. توان با ارائه خدماتمیشهروندان در سطح کم و خیلی کم بوده که 

موافق و موافق بودند که دولت  درصد پاسخگویان کامالً 1/38نیز، جویی در زمان در صرفهدولت الكترونیك  تاثیردرخصوص 

  مخالف و مخالف این نظر بودند. درصد پاسخگویان کامالً 2/1که تنها جویی در زمان موثر است درحالیالكترونیك در صرفه
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 .دارد  نقش  رشت شهر فضایی نظام در الکترونیک دولت خدمات -

 اقتصادی و اجتماعی وضعیت بهبود در چشمگیری تاثیراتی شهر رشت مناطق در ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه

 و اطالعات به فناوری این کاربران تا است شده سبب ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده عبارتی به. دارد شهروندان زندگی

 آمادگی جامعه، رویدادهای و مسائل خصوص در الزم آگاهی کسب اب و داشته دسترسی جدید زندگی نیاز مورد هایمهارت

 مثبت تاثیرات رغمباشند. علی داشته اقتصادی و نظام فضایی شهر رشت و اجتماعی ابعاد در مثبت تغییرات برای بیشتری

 جنسی، شغلی، مختلف هایگروه میان در تاثیرات این اقتصادی، و اجتماعی ابعاد در زندگی روی بر ارتباطات و اطالعات فناوری

 و اطالعات فناوری اثرات دامنه و میزان که عواملی دیگر از. نیست یكسان ایگونه به متاهالن و مجردان و تحصیلی درآمدی،

 و شهری جامعه شرایط یابی دفاتر،مكان و مراکز تاسیس اهداف به توانمی سازد،می متاثر خود از را ارتباطات )نظام فضایی(

اطالعات درشهر رشت به نسبت وسعت  یفناور ریتاث زانیم، 1در جدول  .کرد اشاره ارتباطات و اطالعات فناوری وذنف دامنه

 نشان داده شده است. آن هایتیوحجم فعال

 

 های آنبررسی میزان تاثیر فناوری اطالعات درشهر رشت به نسبت وسعت وحجم فعالیت: 1جدول 

 ی مورد انتظارفراوان فراوانی مشاهده شده شرح ردیف

 120 10 کم 1

 120 162 متوسط 2

 120 226 زیاد 1

  106 جمع 6

و کوچكتر از  881/8داری حاصل از آزمون دو تك متغیره استفاده شده. سطح معنیاز آزمون خی فوق جهت بررسی فرضیه

توان گفت به مقدار انتظار می ده و موردگردد و با توجه به فراوانی مشاهده شتأیید می فوقبنابراین فرضیه  به دست آمد 85/8

گذار است. چرا یرهای آن در نظام فضایی شهر رشت تاثهر رشت به نسبت وسعت وحجم فعالیتزیاد تاثیر فناوری اطالعات درش

 انتظار است. فراوانی مورد ، فراوانی مشاهده شده خیلی  بیشتر ازکه دراین گزینه

 

 .باشد رشت شهر مرکز فضایی نظام در یکالکترون دولت خدمات تاثیر بیشترین -

( به 2جانمایی دفاتر پیشخوان دولت به تفكیك مناطق مشخص گردید که نظام فضایی مرکز شهر رشت )منطقه با توجه به 

ها در این محدوده تاثیرپذیرتر از سایر جهت هسته اولیه بودن شهر و با توجه به قرار گیری بیشترین تعداد ادارات و شرکت

جهت بررسی این فرضیه نیز نیاز به جانمایی دفاتر خدماتی پیشخوان دولت در شهر رشت بوده که  باشد.ق شهر رشت میمناط

دفتر مشخص گردید. در  02یابی تمامی دفاتر در پهنه شهر رشت تعداد و مختصات  GPSهای میدانی توسط پس از برداشت

از توزیع فضایی و تعداد دفاتر دارا بوده و کمترین سهم برخورداری از  بیشترین سهم را 2گانه شهر رشت منطقه  5بین مناطق 

 دهد.را نشان می مناطق شهر رشت كیدولت به تفك شخوانیتعداد دفاتر پ، 2جدول . باشدمی 5منطقه دفاتر پیشخوان دولت 

 دهد.نشان می گانه رشت را5مناطق  در دولت پیشخوان دفاترتوزیع  5و  6، 1، 2، 1های شمارههمچنین نقشه

 : تعداد دفاتر پیشخوان دولت به تفکیک مناطق شهر رشت2 جدول

 درصد فراوانی دفاتر پیشخوان دولت منطقه ردیف

 درصد 28 14 1منطقه  1

 درصد 16 20 2منطقه  2

 درصد 21 17 1منطقه  1

 درصد 21 13 6منطقه  6

 درصد 2 2 5منطقه  5

 188 02 جمع 4
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 رشت شهر 1 منطقه در دولت پیشخوان دفاتر: توزیع 1 قشهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر رشت 2: توزیع دفاتر پیشخوان دولت در منطقه 2 نقشه
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 رشت شهر 3 منطقه در دولت پیشخوان دفاتر توزیع: 3نقشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشت شهر 4 منطقه در دولت پیشخوان دفاتر : توزیع4نقشه 

0

0

0 



ternational Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشت شهر 5 منطقه در دولت پیشخوان دفاتر توزیع: 5نقشه 

 

، که در شدیف معیارها و زیرمعیارهایی نتعر گزینی دفاتر مورد مطالعه، اقدام بهنظور تحلیل فضایی و ارزیابی مكانبه م

گزینی آنها اند که در مكانفضایی دفاتر موثراست که؛ عوامل زیادی در تحلیل این واقعیت . به تفكیك آورده شده استجدول 

ه گردد کش قرار دهیم و همین مسئله سبب میخیلی حائز اهمیت نباشد یا اینكه نتوانیم آنها را بصورت کمی مورد سنج

 دهد.را نشان می ، معیارها و زیر معیارهای ارزیابی1جدول  نماییم.گزینی استفاده این عوامل بصورت معیاری در مكان نتوانیم از

 

 معیارها و زیر معیارهای ارزیابی: 3 جدول

 شاخص عامل ردیف

 

1 

 

 مطلوبیت

 های ارتباطیدسترسی به شبكه

 یپذیری از مخاطرات طبیعپایین بودن آسیب

 

2 

 

 سازگاری

 هادوری از آلودگی

 ها و خدمات شهریسازگاری با سایر کاربری

 

1 

 

 ظرفیت

 ظرفیت محیطی مناسب جهت ارائه عملكرد بهینه

 تناسب خدمات با میزان جمعیت و توزیع آن

 

 در کلی طور به. دارد هایریز برنامه در را نقش ترین کلیدی آن، گیری شكل بر حاکم های قانونمندی تحلیل و «فضا» مقولة

 ـ اقتصادی متقابل روابط حاصل و دربرگیرنده فضا گفت توان می مجموع در اما دارد، وجود مختلفی تعابیر و ها برداشت فضا مورد

 های فعالیت و فضا و انسان بین روابط تبیین فضایی سازمان و است سرزمین از مشخصی محیط در جامعه از بخشی اجتماعی 
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 ـ  اقتصادی ساختار و استقرار توزیع و جمعیت اسكان و پراکنش چگونگی و کلی سیمای فضایی سازمان. است فضا در انسان

 :شود می ناشی زیر های ضرورت از فضایی تحلیل بنابراین، .سازد می مشخص را ها آن بین متقابل های کنش و اجتماعی 

 طریق این از و دریافت را فضا دادن سازمان های قانونمندی توان می فضا، یابی سازمان چگونگی نیز و مؤثر عوامل شناخت با •

 .گردد ممكن فضاها شدة هدایت و ارادی توسعة

 در و برد پی آن ضعف و قوت نقاط به توان می خاص محل یا منطقه یك در فضایی های ویژگی و موجود سیمای شناخت با •

 .نمود اقدام موجود وضع دوبارة سازماندهی جهت

 استراتژی با نتیجه، در و دارد گرایش سویی و سمت چه به ملی تحوالت که دریافت توان می فضا یابی سازمان روند شناخت با •

  تعارض؟ یا دارد تطابق توسعه های

 محل و فضایی استقرار لحاظ به تعادل عدم نوع یك دارای موجود دفاتر گفت؛ توانمی فیزیكی، استقرار محل نظر از

 مشاهده آن غرب جنوب سپس و (2بخش مرکزی شهر رشت )منطقه  در دفاتر تراکم بیشترین کهطوریه ب. اشندبمی قرارگیری

 جریانات ایجاد سبب نامتوازن استقرار همین خورند. بنابراین،کمتر به چشم می محدوده شرق و شمال هایسمت و گرددمی

-می مطلب، این توضیح در. باشدمی اهمیت حائز بسیار ضاییف نظام هایتحلیل لحاظ به که است، گردیده منطقه در مختلفی

 تأمین منظور به افراد حرکت شامل جریانات یكسری باشد،می دفاتر تراکم دارای که منطقه از هاییبخش در که گفت توان

-بخش در متقابالً. دشومی منطقه وارد نیز منابعی آن به تبع که گیردمی صورت منطقه درون به مجاور مناطق از کاری نیازهای

 از بیرون به منطقه از بخش این در ساکن افراد جریان شاهد غربی، شمال بخش نظیر هستند، دفاتر از خالی تقریباً که هایی

 کیفیت گویای فضایی، عملكرد نظر از بودن بهینه عدم یا بودن بهینه هستیم. نیاز مورد خدمات از برخورداری جهت منطقه

 تناسب کلی طوره ب و ظرفیت دفاتر خدمات دولت الكترونیك، به دسترسی فاصله نظر شهر از در ساکن ممرد به رسانیخدمات

 عملكردی حیطه و دفاتر پیشخوان دولت خدمات بودن دسترس در لحاظ از. است جمعیتی نیازهای با مراکز اینگونه عملكرد

 دفاتر که نحوی به. باشدمی تجاری متمرکز، در حد مطلوبها و فضای بخش مرکزی با توجه به قرار گیری اکثر ادارت و ارگان

 باشند، موفق خود فضایی عملكرد در باید که آنچنان نتواند دفاتر تا گردیده باعث آنچه اند. یافته استقرار منطقه این در زیادی

 از کامل و بهینه دهاستفا عدم دیگری و منطقه فضای در خدماتی مراکز متوازن توزیع عدم یكی. باشد می مهم عامل دو

بخش  در منطقه در موجود نسبی تراکم که داشت اذعان توانمی اول عامل توضیح در. باشدمی آنها در موجود هایظرفیت

 ضعف شاهد منطقه دیگر هایبخش در متقابالً و باشیم هم عملكردی مازاد شاهد شهر از قسمت این در تا گردیده سبب مرکزی

 . باشیممی کمبود و

 

 پیشنهادات -7

 راستای الكترونیك و تاسیس دفاتر پیشخوان دولت در شهر ایجاد اهداف که شودمی مشاهده شده ارائه مطالب به توجه با

 امور مسئولین همچنین و برزمان کارهای برای کم وقت و انرژی صرف و روز تكنولوژی از استفاده در مردم بیشتر چه هر راحتی

منجر  خدمات ارائه بهبود به تواندمی که است ذکر قابل مواردی میان این در .است مردم به ترقدقی و بهتر پاسخگوی در شهر

 .شود

 .الكترونیك شهر به ورود برای الكترونیكی آمادگی -

 . جامعه اقشار تمامی برای الكترونیك شهر هایقابلیت از استفاده چگونگی رایگان، آموزش ارائه -

 برای اینترنت دنیای و الكترونیك شهر هایقابلیت از استفاده( شخصی کامپیوتر) امكانات حداقل تنداش برای تسهیالتی ایجاد -

 .جامعه افراد تمام
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 را کارها توانمی که دیگری وسیله هر از هم و بوده جامعه اقشار تمامی برای استفاده قابل هم که حدی به هاهزینه کاهش -

 .باشد ارزانتر داد انجام

 نوین هایفناوری از استفاده هایمزیت کردن گوشزد برای امر، مسئولین و مردم توجیح برای آموزشی هایامهبرن تولید -

 . اطالعاتی

 هوا، آلودگی مثل شهرها معضالت از دیگر برخی تواندمی شهرها ترافیكی بار کاهش بر عالوه الكترونیك شهرهای ایجاد چون -

 مربوطه هایسازمان بین کامل هماهنگی یك باید دهد کاهش حدی تا نیز را... و شهرها زیست محیط آلودگی صوتی، آلودگی

 . شود ایجاد

 دهد.را نشان می شهر رشت در دفاتر پیشخوان دولت ،4نقشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : دفاتر پیشخوان دولت شهر رشت6 نقشه
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