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تاریخ دریافت مقاله2931/80/20 :

تاریخ پذیرش مقاله2931/ 10 /40 :

امروزه با ورود به هزاره سوم و ظهور فناوري اطالعات و ارتباطات ،ايجاد شهر الكترونيك و قدم گذاشتن در مسیر فناوري

اطالعات يك فرصت انكار ناپذير است .از طرف دیگر با افزایش جمعیت ،فقر و روند رو به رشد شهرنشینی ،نیازها و معضالت
انسان و محیط زیست او نیز پیچیده تر گردیده است که در پاسخ به این نیازها ،از ابزارها و روشهای مختلفی استفاده شده است و

در این میان مفهوم توسعه پایدار از توجه بیشتری برخوردار شده است .تکنولوژی و فناوری اطالعات به عنوان کی ی از روشهای

نوظهور ،قابلیت حل بسیاری از معضالت شهرهای امروزی را در راستای رسیدن به شهری با معیارهای توسعه پایدار را دارا میباشد.

مترین مسایل مرتبط با
در این راستا ،در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی ،سعی شده است ابتدا به بررسی مه 
تهای استقرار شهر الکترون کی
اولوی 

در توسعه پایدار شهری با استفاده از منابع کتابخانهای ،مصاحبه و پرسشنامه پرداخته و سپس با

یهای ،ANPدادهها و اطالعات اولیه طبقهبندی و به تبع آن مدل مفهومیANPتدوین گردد .مدل ANPدرمقاله
توجه به ویژگ 

تهای مورد مطالعه) 2 ،گزینه (نود/زیرگروه) میباشدکهبا
حاضر ،شامل3خوشه(معیار/گروه) و  1خوشه با عنوان گزینهها (باف 
استفاده از نرم افزار Super decisionتولید شده و نتایج بررسیهای میدانی در نرم افزار شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
است .نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهدکهدرخوشهمولفههای استقرار شهر الکترون کی

 ،نود «زیرساخت الکترونیک» (با امتیاز

نرمال  ،)0/782درخوشهتوسعهپایدار ،نود «ارتقا کیفیت زندگی» (با امتیاز نرمال  0)/ 23و در خوشه دستاوردهای شهر الکترون کی

،

نود «دسترسی به خدمات» (با امتیاز نرمال  0/ 18و توزیع عادالنه خدمات با امتیاز نرمال  ،) 0/61در اولویت قرار دارند و در نهایت بر

اساس ارزیابی کلی مدل ،بافت طراحی شده (با وزن نرمال  ،)./94بافت سنتی (با وزن نرمال  ،)0/22بافت روستایی (با وزن نرمال

 )0/51و بافت حاشیه ای با وزن نرمال (  ،)0/ 14از لحاظ استقرار شهر الکترون کی

در توسعه پایدار شهری در اولویت هستند.

واژگان کلیدی :توسعه پایدار شهری -شهر الکترونیک-شهر تبریز -مدل ANP
 -1سمیه آهنی(نویسنده مسئول)
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 -1مقدمه
امروزه کالنشهرها ،به دلیل تمرکز سرمایه ،امکانات و استعدادها به مراکز تصمیم گیری بدل شده اندکه میتوانند
روند تحوالت آینده را شکل دهند(شکری .) 3:1388 ،ازدحام و تراکم جمعیت در کالن شهرها همراه با آلودگی
گسترده هوا ،فضا ،مساله ترافیک ،زمان و عواملی نظیر افزایش جمعیت ،فقر و روند روبه رشد شهرنشینی ،مشکالت
عدیدهای را گریبان گیر شهروندان و مدیران شهری برای اداره و مدیریت شهرها نموده است .در همین راستا ،برای
نالمللی و محققین است
حل چنین مشکالتی ،توسعه پایدار شهری به عنوان مفهومی که مورد قبول اکثر نهادهای بی 
به وجود آمده است (هادیلی و زینالی .) 34 : 1389 ،از طرف دیگر ،در عصر حاضر ،کالن شهرها تغ یی رات عظیمی

کردهاند و سیستمهای فناوری اطالعاتی ،ترکیبات جدیدي ازشهر و جامعه را شکل داده و سرعت تبادل اطالعات،
ارتباطات دیجیتالی و دسترسی آسان به منابع با رسوخ به ابعاد متفاوت زندگی شهری ،نوع جدیدی از ارتباطات را به
عرصه حیات جمعی و فردی انسان وارد نموده است) )Graham,1996:128که همه این موارد باعث پیچیده تر
شدن زندگی شهری گردیده است؛ لذا ایجاد شهر و دولت الکترونیک ،پاسخ به ضرورت بهرهوری در زمان و هزینه و
سادگی ارائه خدمات و اطالعات به جامعه و در نهایت پاسخی به حل مشکالت کالن شهرها در راستای معیارهای
توسعه پایدار است و دولتها برای پاسخ به این پیچیدگی ناگزیر هستندکه به ایجاد شهرهای الکترون کی ی روی آورند
گترین کالنشهر شمال غرب در چند دهه اخیر از
( .)Attfield, 992:46 1شهر تبریز یکی ازکالنشهرهایکشور و بزر 
رشد و توسعه سریع و گستردهای برخوردار بوده است و مشکالت و معضالتی که برای کالنشهرها ذکر شد شامل
یگردد .از این رو استقرار شهر الکترونیک در راستای معیارهای توسعه پایدار شهری
حال کالن شهر تبریز نیز م 
درشهر تبریز در پاسخ به پیچیدگی و مشکالت عصر حاضر ،امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد .در این راستا الزم
است اولویتهای استقرار شهر الکترونیک را در کل شهر تبریز تع یی ن نمود تا اتخاذ تصمیمات همگرا و در راستای
پوشش همه جانبه اولویتها باشد .در این مقاله ابتدا با مروری بر مبانی نظری موضوع ،به تب یی ن مفهوم توسعه پایدار
شهری ،مولفههای اصلی آن و مولفههای الزم برای استفاده از فناوری اطالعات و استقرار شهر الکترونیک میپردازیم
یدهیم .سپس مقاله
و دستاوردهای استقرار شهر الکترونیک را با شاخصهای توسعه پایدار مورد بررسی قرار م 
حاضر ،در قالب بخشهای روش تحقیق ،شناخت محدوده تحقیق و یافتههای تحقیق(شامل مدل تحلیلی پژوهش و
تحلیل دادهها که از مدل  ANPبرای تحلیل به عنوان سیستم پشتیبانی تصمیم گیری استفاده شده است) و در نهایت
بحث و نتیجه گیری شامل جمع بندی نهایی و ارائه راهکارهای عملی دنبال میشود.
 -2سواالت پژوهش
 آیا استقرارشهر الکترونیک در توسعه پایدار شهری ضرورت دارد؟
تهای شهری تبریز به چه
 اولویتهای استقرار شهر الکترونیک در راستای معیارهای توسعه پایدار در انواع باف 
یباشد؟
صورت م 
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 -3فرضیه پژوهش
تهای شهر تبریز از لحاظ ضرورت استقرار شهر الکترونیک بر
یرسد بافت طراحی شده در میان انواع باف 
به نظر م 
یباشد.
مبنای توسعه پایدار در اولویت م 
 -4مبانی نظری
 -1-4مفهوم توسعه پایدار شهری
توسعه فرآیندی جامع از فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی است که هدفش بهبود مداوم زندگی
تمام جمعیت بوده و فعالیت ،آزادی ،مشارکت مناسب و توزیع عادالنه منافع ،از ارکان اساسی آن بشمار
م
یآیند)شکری .)5: 1388 ،مباحث مربوط به رشد اقتصادی و توسعه و ارتباط آنها با محیط زیست و جوامع انسانی،
یکند و بر عدالت اجتماعی
مقدمهای برای ایجاد پارادیم جدید مفهوم توسعهای شدند که از محیطزیست حمایت م 
پیشرفته و تعابیری مانند آن تاکید دارد (رهنما و عباس زاده.) 98 : 387 1،توسعه پایدار از معدود مفاهیم و شرایطی
است که هم دارای جذابیتهای خاصی برای سیاستمداران و تصمیمسازان است و هم با آرمانهای آحاد جوامع هم
خوانی دارد .این ایده که نسلهای آتی بشر ،همچنان برای حیات و معاش به کره زمین متکی خواهند بود ،این الزام
را در پی دارد که میزان برخورداری بالقوه آنها نباید کمتر از میزان تمتع نسل فعلی باشد(شکری .)2 1:1388 ،توسعه
پایدار برای تمامی بخشهای جوامع انسانی ضرورتی انکار ناپذیر است .امروزه ،الگوهای توسعه شهری به سمت
ارتقای کیفی ،متمایل شده و سعی دارند خود را با توسعه پایدار شهری هماهنگ نمایند .رشد افقی شهرها بعد از
جنگ جهانی دوم (  ) 1940تا دهههای اخیر سبب مشکالت زیست محیطی و تراف کی ی عدیدهای در این جوامع گشته
است و در واکنش به این مسائل و معضالت ،مفهوم توسعه پایدار با هدف ارتقاء بخشیدن به کیفیت تمام زندگی
مردم پدید آمده است(صرافی .) 7:1379 ،توسعه پایدار شهری سعی دارد به بهبود وضعیت اجتماعی ،اقتصادی جوامع
شهری کمک نماید تا از لطمه زدن به منابع تجدید نشدنی شهری جلوگیری به عمل آورد .جوامع و شهرهای پایدار
در این رابطه اجتماعاتی هستندکه میتوانند هرچه بیشتر خود را با این اهداف سازگار نموده و به حیات شهرها کمک
نمایند(رهنما و عباس زاده.) 97 : 387 1 ،
 -2-4مولفههای اصلی توسعه پایدار شهری و شاخصهای آنها
مولفههای اصلی توسعه پایدار شهری عبارتند از :کارایی اقتصادی در استفاده از منابع توسعه ( شامل کاال و خدمات
برگرفته شده از منابع طبیعی) عدالت اجتماعی در توزیع منافع و هزینههای توسعه (با توجه ویژه بر گروههای کم
درآمد) و جلوگیری از خطرات طبیعی که توسعه آینده را تهدید یا متوقف خواهد کرد (Fu-chenlo peter j.

) .Marcotullio ,2001:25بنابراین توسعه پایدار به عنوان به عنوان یک اصل عمومی و هدف پیشرفته پذیرفته و
یک سطح گستردهای را برای سیاستگذاران ایجاد کرده است( .)Detr,1999,40در جدول ( )1مولفههای اصلی
توسعه پایدار شهری و شاخصهای آنها ذکر گردیده است:

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال ششم ،شماره اول ،زمستان 2931
 65فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 
جدول شماره  :1مولفههای اصلی توسعه پایدار شهری
مولفههای اصلی توسعه پایدار

صها
شا خ 
*کارایی اقتصادی در استفاده از منابع توسعه
*فعالیت در فضای رقابتی

اقتصادی

*حضور فعال در شبکه جریانهای جهانی مالی و منابع
*اشتغال
*ارتقاء کیفیت زندگی
*عدالت در توزیع منافع و هزینههای توسعه
*کیفیت زندگی
*کاهش فقر
*آموزش

اجتماعی

*کاهش معضالت اجتماعی
*توانمندسازی شهروندان و مشارکت آنها در تصمیم گیری
*سالمتی و حفظ بهداشت
*محل سکونت برای همه
تهای برابر برای افراد مختلف
*فرص 
*جلوگیری از تخریب محیط زیست

زیست محیطی

*جلوگیری از آلودگی هوا و آب
*حفظ کیفیت خاک

منبع :حبیبی و سن شناس1388 ،

 -3-4عصر فناوری اطالعات و ارتباطات و زمینههای پیدایش آن در نظام شهری
عصر فناوری اطالعات و ارتباطات عصری است که در آن كيفيت زندگي ،گستره دگرگوني اجتماعي و توسعه
اقتصادي به گونهای روزافزون به اطالعات و بهرهوري از آن متكي است .در اين عصر ،استانداردهاي زندگي و
الگوهاي كار و فراغت ،نظام آموزشي،فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني از پيشرفت اطالعات و دانش فني تأثير
يپذيرد .نشانه اين امر ،توليد رو به گسترش كاالها و خدمات مرتبط با اطالعات و اشاعه آنها از طريق حلقه
م
نآوري اطالعات در امر
نآوريهاي چندرسانهاي الكترونيكي و به طور كلي غلبه ف 
گستردهاي از رسانهها ،به ویژه ف 
ذخيره ،پردازش و انتقال اطالعات است(.)stonier,1990:25در واقع ما به عرصه تکنولوژیکی -فرهنگی جدیدی
وارد شدهایم که مبانی فکریمان درباره فضا و فضای شهری به واسطه حضور رشد یابنده فن آوری اطالعات و
ارتباطات در زندگی روزمره به چالش فرا خوانده میشود .این واقعیت که مردم اوقات بیشتری را در مقابل صفحه
مانیتور کامپیوتر صرف میکنند ،آنها را نسبت به این موضوع آگاه نموده است که در واقع فضای کارشان در
محدوده کامپیوتر و متعلقاتش شکل گرفته است .بدین ترتیب به تدریج فضای معماری و شهرسازی ،در جهت
فعالیتهای نوین و تامین دسترسی به اینترنت تغ یی ر میکند( .)Mitra& Schwartz,03 99: 91بنابراین با پیشرفت
فناوری اطالعات و ارتباطات زمینه برای مشارکت آحاد مردم در امور مختلف فراهم شده که تحت عنوان دموکراسی
الکترونیک (بکارگیری فناوری اطالعات در فرایندهای دموکراتیک شهری) به کار میرود(.(Mahhrer & ,: :42 5002

krimme

 -4-4مفهوم شهر الکترونیک
شهر الکترونیک به مفهوم استفاده آسان از فناوري اطالعات به منظور توزیع خدمات شهري به صورت مستقیم و
شبانهروزي به شهروندان است(جاللی .) 45:1383 ،شهر الكترونيك شهري است كه در آن بر روي فرصتهاي خلق

تحلیل وارزیابی اولویتهای استقرار شهر الکترونیک75 ...

شده توسط فناوري اطالعات و ارتباطات ،به منظور افزايش موفقيت و اثرگذاري سرمايهگذاري شده است .نماي-
خارجي و ملموس شهر الكترونيك در نهايت كي

درگاه الكترونيكي خواهد بود كه شهروندان از طريق اينترنت وارد

آن شده و فعاليتهاي گوناگون مورد نظر خود را بهوسیله آن انجام خواهند داد(.)Odendaal,2003:588در واقع
شهر الکترونیک شهری است که امكان دسترسي الكترونيكی شهروندان به اطالعات مختلف مورد نياز به صورت
شبانه روزي ،هفت روز هفته ،به شيوهاي با ثبات ،قابل اطمينان ،امن و محرمانه ،فراهم میباشد(سرافرازی و معمار
زاده.)8 : 386 1 ،کال یک س دو ویژگی مهم برای شهر الکترونیک مطرح میکند اول اینکه مکان در این شهر بیمعنی
نیست دوم اینکه دارای ابعاد محسوسی در اجتماع است (.)couclelis,2003:55
 -5-4مولفههایالزمبرایاستفادهاز فناوری اطالعات و استقرار شهر الکترونیکی
مهم ترین هدف شهر الکترونیک خدمت رسانی مطلوب به شهروندان و کسب رضایت آنان میباشد.این در صورتی
است که افراد جامعه به عنوان دریافت کننده این خدمات ،قابلیت استفاده از این خدمات را داشته باشند ( Ebber,

 .)2007:22از ویژگیهای اصلی شهر مجازی غلبه فضا بر مکان است( .(Waterman,2007:98شهر الکترون کی ی از
اجزاء مختلفی تش یک ل شده است پنج محوری که معموًالًال برای تشخیص آمادگی و ارزیابی ایجاد شهر الکترون کی ی
یگیرند در ذیل آمده است:
مورد توجه قرار م 
 -1زیر ساخت الکترونیک  :زیرساخت عبارت است از تجهیزات سیستمها و خدمات پایه مورد نیاز برای شهر
یگیرند اما به عنوان بستر عملیاتی شهر الکترونیک ضروری هستند
الکترونیک که مستقیما مورد استفاده قرار نم 
(قادری و دیگران.) 36:1390 ،
 -2منابع انسانی :تربیت شهروندان الکترون کی ی یکی از نیازهای توسعه شهر الکترون کی ی است.
یدهد که موفقیت آنها در این زمینه با
 -3اراده دولت و حاکمیت شهری :تجربه شهرهای الکترون کی ی موفق نشان م 
حمایت بی دریغ سران آن کشورها مستقیم داشته است(جاللی.) 42:1386 ،
 -4قوانین و مقررات :توسعه فناوری اطالعات سعی دارد که در ارتباطات و شهر الکترون کی ی به عنوان یک کاربرد
نیاز به قوانین کشوری متناسب با وسعت توسعه را در نظر گیرد.
 -5بودجه و منابع مالی :توسعه شهر الکترون کی ی نیاز به سرمایهگذاری و تامین منابع مالی طوالنی مدت توسط بخش
خصوصی را دارد(البدوی و قپانچی.( 49:1386 ،

 -6-4دستاوردهای استقرار شهر الکترونیکی
امروزه  ICTبا قابلیتهای فراوان در قالب کاربریهای متنوعی مانند تجارتالکترون کی ی ،E-commerceبانکداری
الکترون کی ی ،E-bankدولتالکترون کی ی  E-governmentو یادگیریالکترون کی ی  E-learningو دههاکاربرد دیگر
گسترهای از توانمندیها را ایجاد کرده است(.)Mehta,Karla,2006:147
توسعه شهرهای الکترونیک دستاوردهای بسیاری را برای شهروندان ،سازمانهای شهری و دیگر ذینفعان شهر به
همراه دارد از جمله دستاوردهای زیستمحیطی،اجتماعی،فرهنگی و دستاوردهای اقتصادی از قبیل افزایش بهره
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وری ،ایجاد اشتغال ،کاهش هزینه ،کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت و ...است(کیانی( ) 51 : 0931 ،جاللی1384 ،
.) 48 :
 -7-4ارتباطمولفههای توسعه پایدار با دستاوردهای استقرار شهرالکترونیکی
ايجاد شهرالكترونيك تاثيرات بسياري را در زمينه اقتصادي ،اجتماعي،فرهنگي و سياسي براي شهر به دنبال خواهد
داشت.

با توجه به نقش بنيادي و كليدي فناوري اطالعات و ارتباطات در تسهيل فرآيند گذار و تغيير از جامعه صنعتي به
جامعه اطالعاتي و رشد فزاينده فناوريهاي اطالعات و ارتباعات اين فرصت را پيش روي دولتها قرار داده است تا
با تغييرات بنيادي در در بدنه خودراه را براي ارائه هر چه بهتر خدمات به شهروندان فراهم سازند ( king,2007:

.)50
در جدول( )2ارتباط مولفههای توسعه پایدار با دستاوردهای شهر الکترونیک بیان گردیده است :
جدول شماره  :2ارتباط مولفههای توسعه پایدار با دستاوردهای شهر الکترونیک
مولفههای توسعه پایدار

دستاوردهای استقرار شهر الکترونیک
*افزایش بهره وری
*ایجاد اشتغال

اقتصادی

*کاهش هزینه
*کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت
*فراهم کردن خدمات با سرعت و کیفیت باال
*توزیع عادالنه خدمات

اجتماعی

*فراهم آوردن محیط آموزشی مادامالعمر
*دسترسی  24ساعته به خدمات شهری
*تسهیل هویت بخشی به شهر
*افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری
*بستر سازی برای مدیریت واحد شهری
*کاهش ترافیک

محیط زیستی

*کاهش آلودگی هوا و منابع طبیعی
*صرفه جویی در وقت و انرژی

منبع :جاللی2 138 ،

 -8-4ویژگیهای مدل ANP

-1-8-4پردازش شبکهای تحلیل)2 (ANP
فرایند تحلیل شبکه یکی از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره 3است و در مجموعه مدلهای جبرانی قرار
یگیرد .این مدل بر مبنای فرایند تحلیل سلسله مراتبی 4طراحی شده است و شبکه را جایگزین سلسله مراتب کرده
م
است .قابلیت  ،ANPامکان در نظر گرفتن وابستگیهای متقابل بین عناصر را فراهم آورده و در نتیجه نگرش دقیقی
به مسائل پیچیده شهرسازی را ارائه میکند(زبردست .)08 : 1389 ،از جمله مفروضات فرایند تحلیل سلسله مراتبی
این است که بخشها و شاخههای باالتر سلسله مراتب ،مستقل از بخشها و سطوح پایینتر هستند .در صورتی که
1

ANP:Analytic Network Process
MADM:Multi Attribute Decision Making
4
AHP:Analytic Hierarchical Process
3
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یتوان عناصر تصمیم را به صورت سلسله مراتبی و مستقل از یکدیگر مدلسازی
در بسیاری از تصمیم گیریها نم 
کرد .از این رو برای حل چنین موضوعی ،عناصر مختلف را به یکدیگر وابسته میسازند و ساعتی پیشنهاد میکند که
از تکنیک فرایند تحلیل شبکهای استفاده شود .در فرایند تحلیل سلسله مراتبی روابط بین سطوح تصمیمگیری یک
طرفه در نظر گرفته میشود .مزیت اصلی روش مذکور این است که سنجش سنجههای مختلف بر اساس روابط آنها
و نه سلسله مراتب انجام میشود و با توجه به پیچیدگی مسایل مختلف محیط زیست و از جمله موضوع بررسی

شده مدل  ANPمیتواند نتایج بهتری را داشته باشد .اگرچه فرایند تجزیه و تحلیل شبکهای نیز یک مقیاس اندازه-
گیری نسبی مبتنی بر مقایسات زوجی را به کار میگیرد ،اما مانند فرایند تحلیل سلسلهمراتبی یک ساختار اکیدا
یکند ،بلکه مساله تصمیمگیری را با بهکارگیری دیدگاه سیستمی توام با بازخورد
سلسله مراتبی را به مساله تحمیل نم 
یدهند .جهت کمانها وابستگی
یکند .تصویر( )1تفاوت ساختاری بین سلسله مراتب و شبکه را نشان م 
مدلسازی م 
یدهد
یدهد،در حالی که حلقهها همبستگی داخلی بین عناصر را در یک خوشه یا گروه نشان م 
را نشان م 
( .)Saaty, 1999:210

تصویر :1مقایسه ساختار سلسله مراتبی الف:ساختار شبکهای ب:فرایند تحلیل
منبعSaaty, 1999:210 :

مدل  ANPاز سلسله مراتب کنترل ،خوشهها ،عناصر ،روابط متقابل بین خوشهها و عناصر تش یک ل میشود .فرایند
مدل سازی شامل مراحل زیر است:

-1انجام مقایسه زوجی و برآورد وزن نسبی :مقایسه زوجی عناصر در هر سطح با توجه به اهمیت نسبی آن نسبت
به معیار کنترل ،شبیه روش  AHPانجام میشود ��𝑎 در ماتریس مقایسه زوجی اهمیت نسبی مولفه در سطر  iبا توجه
یکند 1 .نشان دهنده اهمیت برابر دو مولفه و  9نشان دهنده
به ستون  jاست به عبارتی �𝑤  𝑎�� = 𝑤� /را مشخص م 

یشود که jمهمتر از مولفهi
اهمیت خیلی زیاد مولفه  iبر مولفه  jاست .از ارزش معکوس( ��𝑎  )1/زمانی استفاده م 

باشد.اگر  nمولفه وجود داشته باشد،در این صورت  nمولفه با هم مقایسه خواهند شد .با توجه به هر معیار،مقایسه

زوجی در دو مرحله(درسطح عناصر و مقایسه بین خوشهها) انجام میشود که نتایج حاصل از مقایسه در سوپر
ماتریس وارد خواهد شد.
-2تش یک ل سوپر ماتریس اولیه:عناصر  ANPبا یکدیگر در تعامل قرار دارند .این عناصر میتوانند واحد تصمیم
گیرنده معیارها ،زیرمعیارها ،نتایج حاصل،گزینهها و هر چیز دیگری باشند .وزن هر ماتریس بر اساس مقایسه زوجی
محاسبه میگردد.
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یشود که جمع هرکدام
 -3تش یک ل سوپرماتریس وزنی :در واقع ستونهای سوپر ماتریس از چند بردار ویژه تش یک ل م 
از بردارها برابر یک است .بنابراین این امکان وجود دارد که جمع هر ستون سوپر ماتریس اولیه بیش از یک باشد.
برای آنکه از عناصر ستون متناسب با وزن نسبیشان فاکتور گرفته شود .هر ستون ماتریس استاندارد میشود .این
موضوع شبیه به زنجیر مارکوف است که جمع احتمالی همه وضعیتها معادل  1است .به ماتریس جدید ،ماتریس
وزنی یا ماتریس استوکاستیک گفته میشود.
یرسد تا عناصر ماتریس همگرا شده و مقادیر
-4محاسبه بردار وزنی عمومی:سوپر ماتریس وزنی ،به توان حدی م 
سطری آن با هم برابر شوند .بر اساس ماتریس به دست آمده ،بردار وزن عمومی مشخص میشودlim�→� (𝑊)� :

اگر سوپر ماتریس اثر زنجیره واری داشته باشد ،ممکن است دو یا چند سوپرماتریس داشته باشیم در این مورد به
صورت زیر سوپرماتریس وزنی همگرا م 
یشود ()DagDeviren ،2007 :771( )Geracia-melon k ،2006:187
یگیرد.
در مقاله مفروض موارد فوق در نرم افزار  Super decisionمورد تحلیل قرار م 

تها
تهای مختلف تش یک ل شده است .این باف 
�  -5lim�→� (1/𝐾) ∑ wiمحدوده مورد مطالعه شهر تبریز از باف 

به ترتیب نواحی تاریخی شکلگیری خود عبارتند از :بافت سنتی ،بافت روستایی ،بافت طراحی شده و بافت حاشیه
ای( .مهندسین مشاور ایستا.) 120 - 123 : 1385 ،در این پژوهش چهار محدوده در شهر تبریز انتخاب شده اندکه در
نقشه( )1نشان داده شده است.

نقشه شماره  :1محدوده  4منطقه مورد مطالعه از  4بافت مختلف شهر تبریز
منبع :نگارندگان

-6روشتحقیق
این پژوهش با هدف کاربردی و با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی انجام گردیده است .در زمینه جمع آوری
اطالعات و دادهها ،بخشی از طریق مطالعات میدانی و با ابزار پرسشنامه و بخش دیگر از طریق اطالعات موجود
کتابخانهای و اسنادی به دست آمده است .در این پژوهش برای تع یی ن حجم نمونه از روش نمونهگیری وضعی
تهای شهر تبریز ،حجم نمونه  002مورد تع یی ن شد .ابتدا اولویتهای
(نمونه نقطهای) و نمونهگیری تصادفی در باف 
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استقرارشهر الکترونیک در توسعه پایدار شهری در بافتهای شهر تبریز ،با استفاده از منابع مصاحبه و پرسشنامه
استخراج شد و با توجه به ویژگیهای  ANPو ویژگیهای شهر تبریز دادهها و اطالعات اولیه طبقهبندی و به تبع آن
مدل مفهومی  ANPتهیه و در نرم افزار  Super Decisionsاجرا شد.
 -7یافتههای تحقیق
تهای استقرار شهر الکترونیک در توسعه
 -1-7معیارها و شاخصهای موثر در مدل  ANPمبتنی بر اولوی 
پایدار شهری
معیارها به عنوان خوشهها و گزینهها به عنوان زیرگروه یا زیر شبکه (نود) تعریف شدهاند .در تحقیق حاضر 3خوشه
(معیار/گروه) و  1خوشه با عنوان گزینهها (بافتهای مورد مطالعه) و  22زیرگروه (نود) در طراحی کلی مدل تصویر
 ANPمورد استفاده قرار گرفته است .در داخل هر خوشه عناصر و معیارهای مربوطه جای میگیرند .عناصر هر
خوشه ضمن آن که به هم مربوط میشوند ،برخی از آنها ممکن است با عناصر سایر خوشهها در ارتباط باشند.
یدهد:
جدول ( )3معیارها و شاخصهای موثر در مدل و تصویر( )2ساختار شبکهای مدل را نشان م 
جدول  :3معیارها به عنوان خوشهها (گروه) و گزینهها به عنوان زیرگروه (گره یا نود)
ردیف
1

معیار(خوشه)
دستاوردهای استقرار شهر الکترونیک

گزینه (زیرگروه ،گره یا نود)
کاهش آلودگی هوا و آب،کاهش ترافیک،صرفه جویی در وقت و انرژی،توزیع
عادالنه خدمات،افزایش بهرهوری،کاهش هزینه
ایجاد اشتغال،تسهیل دسترسی به خدمات و امور زندگی

2

مولفههای اصلی توسعه پایدار شهری
(اجتماعی -اقتصادی -زیست محیطی)

3

مولفههای الزم برای استقرار شهر الکترونیک

جلوگیری از تخریب محیط زیست،جلوگیری از آلودگی هوا و آب
ارتقاء کیفیت محیط زندگی،عدالت در توزیع منافع و هزینههای توسعه،کار آیی
اقتصادی،ایجاد اشتغال
زیرساخت الکترونیک،منابع انسانی،اراده دولت و حاکمیت شهری
قوانین و مقررات،بودجه و منابع مالی

منبع :یافتههای تحقیق

تصویر  :2طرح کلی مدل  ANPمبتنی بر اولویتهای استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار شهری در شهر تبریز(عنوانها ،خوشهها،زیر عنوانها ،گره یا
یدهد)
 NODرا نشان م 
منبع :نگارندگان
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 -2-7روش وزن دهی به معیارها و شاخصهای مدل ANP

وزن دهی به معیارها و شاخصهای مدل  ANPبر اساس خروجی دادهها و اطالعات به دست آمده از عملیات
پیمایشی در سطح شهر تبریز و بر اساس  4بافت حاشیه ،سنتی ،روستایی و طراحی شده انجام شده و مبتنی بر طیف
وزنی مدل  ANPاست که دامنهای عددی از  1تا  9را شامل میشود و بر اساس نتایج پرسشنامه و اولویتبندی
کارشناسان سازمانهای مربوط به امور شهری صورت گرفته است .در این روش شبکه را به شاخههای کوچکتر
یکنیم و ترجیح
تقسیم کرده و تک تک عناصر شاخه مانند  iرا نسبت به یک عنصر در شاخه  jام مقایسه زوجی م 
یدهیم .سپس بردار ویژه این ماتریس را بدست
(اولویت) آنها را بدست آورده و ماتریس مقایسه زوجی را تش یک ل م 
م
یشود).حال با مجموعه
یآوریم(به عبارت دیگر از مقایسه عناصر شاخه  iبا هر عنصر از  jیک بردار ویژه حاصل م 
یآید .تصویر( )3نمونهای از روش وزندهی بر
این بردارهای ویژه یک ماتریس بزرگ (سوپرماتریس) بدست م 
اساس دادهها و اطالعات حاصل از بررس 
یهای پیمایشی در سطح  4بافت شهر در مدل ( ANPنرم افزار Super
یدهد.
 )decisionsرا نشان م 

تصویر  :3نمونه ای از روش وزن دهی بر اساس دادهها و اطالعات حاصل از بررسی پیماشی شهر تبریز در مدل ANP
منبع :نگارندگان

تهای استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار
 -3-7حل مسایل شبکه ای و طراحی مدل ANPمبتنی بر اولوی 
ساعتی در مقاله ای که با (تاکی زاوا) منتشر کرده است ،حاالت مختلفی از این مدل را مورد بحث قرار داده است
حل مسایل به کمک شبکه به مقدار زیاد به (هنر مدل ساز) بستگی داشته و تش یک ل شبکه از یک قاعده خاص پیروی
یتوان برای حل مساله
یکند ،بنابراین حل هر مساله پیچیدگی خاص خود را دارد و یک قاعده یا فرمول کلی را نم 
نم 
شبکه اختصاص داد (  .)Saaty and takizawa2 1986،2 - 237تصویر()4نمونهای از روش سوپرماتریس بر اساس
یدهد .خطوط
دادههای حاصل از بررسیهای پیمایشی شهر تبریز 4،بافت مورد مطالعه را در مدل  ANPنشان م 
یدهد .این خطوط ،از شبکه
Nodها) را نشان م 

تصویر( ،)4شبکه تعامالت ابعاد و شاخصها (خوشهها و گرهها یا
تعامالت ابعاد و شاخصهای فرایند محوری با استفاده از خروجیهای مدلسازی به عنوان ورودیهای نرم افزار
 ANPحاصل شده است و تع یی ن روابط و سطح بندی ابعاد خوشهها و نودها را در مدل نرم افزار مشخص و اجرا
م
Nodها مورد محاسبه و پردازش

یکند .تصویر(،)4عنوانهای سطری و ستونی موید نام خوشهها است ،که گرهها یا
قرار گرفتهاند.تصویر(،)5نمونهای از خروجی ماتریس حد و ماتریس خوشهها را نشان میدهد.
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تصویر :4نمونه ای از روش سوپر ماتریس وزنی بر اساس دادهها و اطالعات حاصل از بررس 
یهای پیمایشی سطح شهر تبریز در مدل  ANPمنبع :نگارندگان

تصویر :5نمونه ای از حد ماتریس بر اساس دادهها و اطالعات حاصل از بررسیهای پیمایشی در مدل ANP
منبع :نگارندگان

 -4-7نتایج مدل ANPمبتنی بر اولویت سنجی استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار
یکند .از آنجا که ارایه این نتایج حجم عملیات گستردهای
هر خوشه (گروه) و کل مدل نتایج خاص خود را ارایه م 
داراست ،بنابراین در اینجا به برخی از وضعیتهای برجسته و عمده حاصل از اجرای مدل اشاره میشود .به عبارتی،
برخی از نتایج موثر در قالب فرمت خروجی مدل از نرم افزار م 
یشود .تصویر( )6مقایسه وضعیت خوشهها در
ماتریس تحلیل و ارزیابی اولویتهای استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار را نشان میدهد ،که اهمیت و برتری
خوشه توسعه پایدار با امتیاز نرمال شده  0/ 563در مقایسه با خوشه مؤلفههای استقرار شهر الکترونیک با امتیاز نرمال
 0/ 188و دستاوردهای شهر الکترونیک با امتیاز نرمال  0/ 139را بیان میکند بنابراین خوشه توسعه پایدار نسبت به
سایر خوشهها در اولویت بوده است.
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تصویر :6مقایسه وضعیت خوشهها در ماتریس اولویتهای استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار شهر تبریز
منبع :نگارندگان

تصویر ( )7اولویتبندی هر کدام از خوشهها بر اساس مقادیر اولیه از ماتریس کراندار ،مقادیر نرمال شده و مقادیر
یشود .مقادیر
ایده آل بر اساس ارزیابی نهایی در مدل  ANPاست که مقادیر اولیه از ماتریس کران دار حاصل م 
یآید و مقادیر ایدهال از تقسیم
نرمال شده از نرمال کردن مقادیر اولیه (تقسیم هر یک از مقادیر بر مجموع) بدست م 
گترین مقدار از بین آنها بدست میآید .بنابراین اولویتهای استقرار شهر الکترونیک در توسعه
مقادیر اولیه با بزر 
پایدار شهر تبریز به صورت زیر است:درخوشهمولفههای استقرار شهر الکترونیک نود «زیرساخت الکترونیک» (با
امتیاز نرمال  )0/ 287در خوشه توسعه پایدار نود «ارتقا کیفیت زندگی» (با امتیاز نرمال  0)/ 23و در خوشه
دستاوردهای شهر الکترونیک نود «دسترسی به خدمات» (با امتیاز نرمال  0/ 18و توزیع عادالنه خدمات با امتیاز نرمال
 ،)0/61هستند.

تصویر  :7اولویت بندی گرهها در هر کدام از خوشهها بر اساس مقادیر اولیه از ماتریس کران دار ،مقادیر نرمال شده و مقادیر ایده آل

بر اساس ارزیابی نهایی در مدل ANP
منبع :نگارندگان

بر این اساس با مقایسه نتایج خوشهها و گرهها اولویتبندی استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار در شهر تبریز
یشود .تصویر  8اولویتهای مدل را نشان
مشخص میشود نتایج نهایی منجر به تصمیمگیری در انتخاب اولویتها م 
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میدهد وبر اساس مقادیر اولیه از ماتریس کران دار ،مقادیر نرمال شده و مقادیر ایده آل بر اساس ارزیابی نهایی،
اولویت استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار به صورت زیر خواهد بود :بافتهای طراحی شده (وزن نرمال
 ،)./ 49بافت سنتی (وزن نرمال  ،)0/ 22بافت روستایی (وزن نرمال  )0/ 15و بافت حاشیهای با وزن نرمال ( .)0/ 14
یدهد:
تها را در تبریز نشان م 
تصویر  9اولویت بندی باف 

تصویر  :8اولویت خوشهها و گرهها در ارزیابی و بررسی اولویت استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار شهر تبریز
منبع :نگارندگان

تصویر  :9اولویت بندی بافتها بر اساس ارزیابی نهایی در مدل ANP
منبع :نگارندگان

 -8نتیجه گیری
امروزه،زندگی درکالنشهر تبریز بعنوان بزرگترین کالنشهر شمال غرب کشور،گستردگی و حجم زیاد فعالیتها که در
درون آنها در جریان است باعث بوجود آمدن مشکالت اجتماعی ،زیست محیطی و بروز بیماریهای جسمی و
روحی در شهرها و در میان شهروندان شده است که حل این مشکالت نیازمند فناوری جامعنگر و آیندهگرا میباشد
تا ضمن برآوردهکردن نیازهایشان ،اثرات جانبی پایدار و مثبتی را نیز به همراه داشته باشد .با توجه به آنچه که در
خصوص شهر الکترونیک بیان شد ،میتوان نتیجه گرفت که این فناوری به خاطر دارا بودن شاخصهای اصلی
توسعه پایدار ،میتواند بستر توسعه پایدار شهری را فراهم نماید .توسعه پایدار در اساس یک موقعیت ثابت نیست
بلکه عبارت است از"فرآیندی مستمر از دگرگونی،انطباق وسازگاری" که طی آن بهرهگیری از منابع جهت سرمایه
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گذاری و جهتگیری توسعه تکنولوژیک ،همگی در هماهنگی با هم ،دربرگیرنده نیازهای بالقوه و بالفعل انسان
یشوند .لذا استقرار شهر الکترونیک در کالنشهر تبریز در جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدارشهری نقش موثری
م
ایفا میکند و به عنوان یکی از راهکارهای جدید شهری ،میتواند کارگشا باشد .از این رو الزم است برای پیادهسازی
شهر الکترونیک تبریز برنامهریزی یکپارچه و منسجمی انجام شود و بسترهای الزم برای اجرای آن با توجه به اینکه
در دنیای امروز با حجم عظیم تبادالت الکترون کی ی روبه رو هستیم فراهم گردد .بنابراین در مقاله حاضر ،با تاکید بر
فرضیه تحقیق بافتهای شهر تبریز در راستای برنامهریزی منسجم برای استقرار شهر الکترونیک مورد تحلیل و
ارزیابی قرارگرفت تا الگوی مناسبی از اولویتبندی انواع بافتهای شهر تبریز از لحاظ ضرورت استقرار شهر
الکترونیک در توسعه پایدار بدست آید .در عصر جدید دو فضایی شدن شهر و ایجاد فضای مجازی از طریق شهر
الکترونیک بسیار ضروری و از بدیهیات است .لذا اين مقاله ضمن پرداختن به چارچوب اصولي توسعه پايدار هم
راستای فناوری اطالعات و ارتباطات با عبرتگيري از گذشته و درخواست تجديدنظر در مباني نظري در راستای
ایجاد شهر الکترونیک ،راهکارهای جدیدی براي برنامهريزان در بعد منطقهای در قرن بيست و يكم( ایجاد شهر
الکترونیک در راستای توسعه پایدار) ارائه میدهد .بنابراین مهمترین مسایل مرتبط با اولویتهای استقرار شهر
الکترونیک در توسعه پایدار شهری مورد بررسی قرار گرفت و مدل مفهومی ANPتدوین گردید .مدل  ،ANPشامل-
3خوشه(مولفههای اصلی توسعه پایدار شهری ،مولفههای الزم برای استقرار شهر الکترونیک ،دستاوردهای استقرار
شهر الکترونیک) و1خوشه با عنوان گزینهها(باف 
تهای مورد مطالعه) میباشد .که وضعیت خوشهها در مدل ANP
نشان میدهد که خوشه مولفه توسعه پایدار با امتیاز نرمال شده  ./ 563نسبت به سایر خوشهها در اولویت است .با
توجه به اینکه خوشهها دارای22گزینه (نود/زیرگروه) میباشند درخوشه مولفههای استقرار شهر الکترونیک ،نود
زیرساخت الکترونیک (با امتیاز نرمال  )0/ 287نسبت به سایر نودها در اولویت قرار دارد .با ارزیابی و مقایسهخوشهها
و گزینهها در نرم افزار  super Decisionجهت اثبات فرضیه مطروحه در پژوهش بافت طراحی شده با وزن
نرمال(  )0/ 49نسبت به سایر بافتها از لحاظ استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار در اولویت قرار میگیرد
بنابراین فرضیه تحقیق اثبات میگردد .ارزیابی اولویتهای الکترون کی ی در توسعه پایدار در حقیقت درجه آمادگی
بافتهای مختلف مناطق (چهارگانه) شهرتبریز را برای مشارکت در استفاده و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
مانند شهرالکترنیک ،بانکداریالکترونیک و در کل دولتالکترونیک را در جهت رسیدن به جامعه اطالعاتی در سطح
برنامهریزی منطقهای نشان میدهد امری که اگر به خوبی صورت نگیرد باعث از بین رفتن بسیاری از سرمایه
گذاریها و منابع مالی توسط دولت و بخش خصوصی است .این بررسی نشان خواهد داد که کدام یک از نظریههای
تاثیر فناوری نوین بر شهر در مناطق مورد بررسی صادق است .مفهوم توسعه پایدار حداقل از جنبه نظری چارچوب
مناسبی را برای جمع بندی مولفههای مختلف توسعه ایجاد کرده است و همانگونه که در مقاله بررسی شد ،شهر
الکترونیک نیز نقش غیر قابل انکار و مهمی در توسعه پایدار دارد .شهر الکترونیک در توسعه پایدار به خودی خود
آثار مشخصی در بر ندارد بلکه نحوه و مکان استفاده از آن تاثیر قطعی را نشان میدهد بر این اساس از آنجا که
گریزی از ورود فناوری جدید به الیههای مختلف زندگی بشر در جوامع گوناگون نیست باید آگاهانه با آن مواجه
شد و با توجه به ویژگیهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی وکالبدی با تاکید بر اصول پایداری در الیههای مختلف
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شهربا تاکید بر برنامهریزی منطقهای ،ظهور آن را پیشبینی کرد .بنابراین توجه به آثار محتمل فناوری جدید و وارد
کردن آن در اصلی ترین زیرساختهای شهری باید در همه مراحل و اجرای توسعه محیط شهری با تاکید بر پایداری
و با اولویتبندی مناطق صورت گیرد که این امر تنها راه ممکن برای پیشگیری از تاثیرات نامطلوب و بهرهبری از
آثار نامطلوب شهرالکترونیک است .به خودی خود ظهور اين پديده اگرچه خود معلول تحوالتي چند بوده اما پس از
ظهور ،خود منشا تحوالت عديدهاي شدهاست .بدین نحو نتایج و تاثیرات شهر الکترونیک در توسعه پایدار را به
یبایست متناسب با شرایط هر منطقه بررسی کرد .بنابراین با در نظر گرفتن اولویت دسترسی به
جامعه تبریز م 
خدمات در خوشه دستاوردهای شهر الکترونیک از نظرکمبود فضا در منطقه  2کاربری ورزشی ،در منطقه  4کاربری
فرهنگی ،درمنطقه  5کاربری فرهنگی و ورزشی،درمنطقه 7کاربری اداری و حمل و نقل از لحاظ تامین فضا جهت
استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار در شهر تبریز در اولویت میباشند .با توجه به اولویت ارتقا کیفیت زندگی
در خوشه توسعه پایدارتوجه به سرزندگی،اعتالی فرهنگ،هویت ساکنین،تعامل انسانی با فرهنگهای فضای مجازی
در بافتهای مورد بررسی جهت استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار در شهر تبریز الزم است و با توجه به
تهای الکترونیک در خوشه مولفههای شهر الکترونیک تغ یی ر دیگاه شهروندان در مورد شهر
اولویت ارتقا زیرساخ 
الکترونیک و به روز کردن ساختارهای سنتی و کارامد در بافتهای مورد بررسی الزم است.بنابراین رسیدن به این
اهدف باید به گونه ای باشد که ضمن حفظ هویت اولیه و سرزندگی شهر تبریز باعث ایجاد تحوالت جدید در
شهای کمی و کیفی آن شود.
جهت ارتقای ارز 
 -9پیشنهادات و راهکارها
تهای روزانه و بهبود کیفیت زندگی است
با توجه به این که مهمترین هدف از ایجاد شهر الکترونیک تسریع فعالی 
یهای موجود جامعه و قدرت شهر الکترونیک در تمام جوامع درک
جهت رسیدن به این هدف الزم است که توانای 
شود .این هدف نیاز به ایجاد تغ یی رات بزرگ دارد .بنابراین به منظور کاربردی نمودن نتایج حاصل از تحقیق ،مهمترین
راهکارها و پیشنهادها به شرح مدل مفهومی(نمودار )1ارائه میگردند:
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نمودار:1نتایج حاصل از پژوهش(مدل مفهومی شهر الکترونیک در توسعه پایدار شهری)
منبع :نگارندگان

 -01منابع
البدوی،امیر،قپانچی،امیرحسین،) 138 6(،طراحی و ساخت شهر الکترون کی ی :مطالعه موردی شهر بریزبان ،نشریه فا ،سال پنجم،
شماره دوم.
جاللی،علی اکبر،) 138 3( ،شهرالکترونیک ،انتشارات دانشگاه علم وصنعت تهران.
حبیبی،کیومرث،سن شناس،زهرا، ) 138 8(،نقش واهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه پایدار شهری،مجموعه مقاالت
دومین کنفرانس شهرداری الکترون کی ی.
رهنما،محمدرحیم،عباسزاده،غالمرضا،) 387 1( ،اصول ،مبانی و مدلهای سنجش فرم کالبدی شهر ،انتشارات جهاد دانشگاهی
مشهد.

زیردست،اسفندیار ( ،) 1389کاربردفرایندتحلیل شبکه )(ANPدربرنامهریزیشهریومنطقهای،نشریه هنرهای زیبا،معماری
شهرسازی ،شماره . 41
سرافرازی،مهرزاد و غالمرضا معمارزاده شهروند مداری الکترون کی ی شاخصی نو در استقرار شهر الکترونیک،فناوری
اطالعات،شماره . 44
شکری،پری،) 138 8(،ارزیابی میزان پایداری توسعه کالنشهر تبریز با تاکیدبرکاربری اراضی شهری ،پایان نامه دکتری تخصصی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه تبریز،تبریز.
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ارزیابی آمادگی الکترون کی ی شهرداری شهر جدید بهارستان در راستای تحقق،) 1388 (،حمیدرضا و زهرا بانشی،شیروانی
. 23 شماره،فصلنامه مدیریت شهری،شهرداری الکترون کی ی
. تهران،4شماره،سال اول،شهر پایدارچیست؟ فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی شهری،) 13 79 (،مظفر،صرافی
اولین کنفرانس بین المللی شهر،نقش و ضرورت استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار، ) 13 90 ( ،مجتبی،امیری،امیر،قادری
. الکترونیک

شهرهوشمندضرورت هزار سوم درتعامالت يكپارچه شهرداري الكترونيك (ارائه مدل مفهومي–اجرا يي.اکبر،کیانی
. 14  شماره، فصلنامه جغرافيا يي آمايش محيط،)باتأكيدبرشهرهاي ايران
. سازمان شهرداری تبریز، طرح تفصیلی تبریز،) 13 83 (،مهندسین مشاورزیستا
، مطالعه موردی منطقه شش تبریز،ضرورت ایجادشهرالکترونیک درتوسعه پایدار، ) 1389 ( ، علی،بهمن وزینالی عظیم،هادیلی
. 15  شماره،مجله فراسوی مدیریت سال چهارم
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