بررسی خدمات الکترونیکی در شهر الکترونیکی :قابلیت ها ،مزیت ها و معایب
پژوهشگر:
آرش احمدی اصفهانی

چکیده
شهر الكترونيك امروزه راهكاری است كه به منظور حل پيچيدگی های مديريت شهری و ارايه خدمات آسان ،كم هزينه و با
كيفيت به شهروندان مطرح است .پيشرفت های سريع و شتابان فناوری اطالعات و ارتباطات موجب ايجاد مشاغل جديد ،صنايع
نوين و خالقيتهای پياپی شده و تغييرات عمدهای را در روش زندگی در شهرهای الكترونيك به وجود آورده است.
روش تحقيق اين پژوهش ،توصيفی – تحليلی و شيوه جمع آوری اطالعات مبتنی بر شيوه كتابخانه ای و اسنادی است.
هدف تحقيق ،بررسی و شناسايی قابليت ها ،مزيت ها و معايب شهر الكترونيكی و نحوه ی پياده سازی آن است.
کلید واژه ها :شهر الكترونيكی ،شهروند الكترونيكی ،خدمات الكترونيكی
خدمات
خدمات درست در كانون فعاليت های اقتصادی هر جامعه ای قرار گرفته اند بخش خدمات به پنچ بخش زير تقسيم
می شود ،نمونه هايی از خدمات در هر يك از اين پنچ بخش عبارتند از:



خدمات حرفه ای (تخصصی) .مشاوره ،مالی ،بانكی



خدمات تجاری (بازرگانی) .خرده فروشی ،تعمير ،نگهداری



خدمات زير بنايی .ارتباطات ،حمل و نقل



خدمات فردی اجتماعی .رستوران ،اسكان ،مراقبت از كودک

 خدمات عمومی .آموزش ،بهداشت ،امنيت
خدمات عبارتند از كردارها ،فرآيندها و عملكردها .يك خد مت ،فعاليت يا مجموعه ای است از فعاليت های كم و بيش
ناملموس كه معموالً و نه لزوم ًا در تعامالت بين مشتری و كاركنان خدمات و يا منابع فيزيكی يا كاالها و يا سيستم های عرضه
كننده خدمات انجام می شود و به عنوان راه حل هايی برای مشكالت مشتری ارايه می شود امروزه مشهودترين شكل استفاده
از اينترنت عبارت است از فروش كاالها يا خدمات توسط شركت ها و مردمی كه به دنبال خدمات كاالها يا اطالعات مورد نظر
خود هستند يا صرف ًا برقراری ارتباط با ديگران .در حقيقت ،استفاده از اينترنت آن قدر گسترده است كه واژه «وب سايت»
مترادف است با راحتی و آسايش.
از يك وب سايت می توان برای اهداف تجاری مختلفی بهره گرفت .برخی از سازمان ها از اينترنت تنها برای برقراری ارتباط
با كاركنان ،عرضه كنندگان و فروشندگان مواد اوليه يا عرضه كنندگان خدمات پشتيبانی همچون كتابداری ،مشاوره های حقوقی
يا مواد تحقيقی استفاده می كنند.
مفهوم خدمات الکترونیک
خدمات الكترونيك دارای بار معنايی خاصی است كه شامل تعامل بين ارايه دهنده خدمت و مشتری بوده به طوری كه اين
خدمات از طريق اينترنت عرضه می شوند؛ به عبارت ديگر ،خدمات الكترونيك ،خدماتی دو طرفه است كه از طريق اينترنت به
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كاربران خدمت رسانی می كند .يكی از تعاريف اوليه كيفيت خدمات الكترونيكی مربوط به زيتهامل و همكارانش ( )2002است.
از ديدگاه اين صاحب نظران ،كيفيت خدمات الكترونيك حوزه ای است كه در آن امكان ارائه خدمات كار آمد و موثر برای كاربران
از طريق وب سايت فراهم می شود .پاراسوامان و همكارانش ( )2005در تحقيق خويش نشان داده اند كه نحوه برداشت كاربران
از كيفيت خدمات در يك محيط وب در مقايسه با يك محيط غير وب بسيار متفاوت است؛ چرا كه با توجه به عقايد و تصورات
مختلف افراد نسبت به فناوری ،ميزان پذيرش و كاربرد فناوری ها در بين كاربران ،متفاوت است.
دولت های محلی و ملی در آمريكا و در سراسر دنيا وب سايت هايی را در اختيار دارند كه هم مورد عالقه گردشگرها و هم تجار
است .ديگر سازمان ها از وب سايت ها برای فروش مستقيم كاالها وخدمات به مشتری استفاده می كنند .مشخصاً از وب سايت
ها می توان به شيوه های مختلف بسياری بهره گرفت:
يك وب سايت می تواند وسيله ارتباطی راحتی برای مشتريان باشد تا خدمات مورد نظر خود را سفارش بدهند .خطوط
هوايی به سرعت از وب سايت ها استفاده كردند تا به مشتريان امكان بدهند كه بليت خود را از منزل يا محل كار و به شكل
الكترونيكی سفارش بدهند .اين وب سايت ها مثل يك كانال توزيع عمل می كنند و به اين ترتيب در هزينه های پرداخت گروه
به نفع خطوط هوايی صرفه جويی می كنند .وب سايت های خطوط هوايی همچنين به مشتريان امكان می دهند تا به زمان
بندی های پروازها دسترسی يابند و بهترين محل را از حيث پايين بودن كرايه ها انتخاب كنند .اين ارتباط مستقيم با مشتريان،
به خطوط هوايی امكان می دهد كرايه های ارزان تر را كه به صندلی های فروخته نشده و موارد مشابه آن مربوط است ،از طريق
پست الكترونيك و يك هفته قبل از ارايه اين خدمات به مشتری اطالع بدهند.
ضرورت خدمات الکترونیک
برای پی بردن به دليل و نياز به استفاده از خدمات اينترنتی ابتدا به مقايسه خدمات الكترونيك و سنتی می پردازيم :تفاوت
اساسی خدمات الكترونيك با خدمات سنتی در نحوه تبادل اطالعات است .در تجارت سنتی ،اطالعات از طريق ارتباطات چهره
به چهره و يا حداكثر به وسيله تلفن و سيستم پستی انتقال پيدا می كرد ولی در خدمات الكترونيكی اين فرآيند توسط شبكه
های كامپيوتر انجام می شود .اين تفاوت باعث به وجود آمدن مشكالتی نظير امنيت ،عدم اعتماد مشتريان و شناخت هويت
واقعی افراد در اينترنت نيز شده است؛ كه البته برای ه ر يك راه حل هايی وجود دارد ولی برای اجرای آن ها نيازمند ی كسری
امكانات خاص هستيم.
به طور كلی مزايای استفاده از خدمات الكترونيك را می توان به پنج دسته تقسيم كرد كه شامل بستر ارتباط از بين رفتن
واسطه ها ،افزايش قدرت خريداران و پيدايش بازارهای جديد برای توليد كنندگان ،سفارشی كردن محصوالت در خواستی و
خدمات پشتيبانی قوی و پيدايش مؤسسات اقتصادی نو پا و رقابت سراسری است.
.1بستر مناسب اطالعاتی و ارتباطی
يكی از امكاناتی كه اينترنت در اختيار تجارت و بازرگانی قرار می دهد اطالعات نسبتاً كامل و گسترده ای است كه در مورد-
هر كااليی چه از نظر فنی و چه به لحاظ تجاری -می توان يافت .امكانی كه در دنيای واقعی ،ارزش تجاری بسيار زيادی دارد اما
بدون صرف هزينه و زمان زياد به دست نمی آيد .ارزش ديگر خدمات الكترونيك آن است كه امكان ايجاد ارتباط با همه افرادی
كه برای تكميل يك فرآيند بازرگانی الزم است با آنها تماس گرفته شود ،در كوتاه ترين زمان از طريق ايميل و روش های ديگر
ميسر می شود.
 .2حذف نسبی واسطه ها
حذف واسطه ها يكی ديگر از ارزشمندترين دستاوردهای خدمات الكترونيك است كه باعث كاهش بی سابقه قيمت كاالها و
خدمات در جهان شده است .براساس برآوردهای انجام شده ،حذف واسطه ها و ايجاد ارتباط مستقيم بين خريداران و فروشندگان
بين  15تا  50درصد موجب كاهش قيمت تمام شده كاالها و خدمات برای مشتريان شده است.
 .3افزايش قدرت خريداران و پيدايش بازارهای جديد برای توليدكنندگان
ارتباط اينترنتی فرصتی را در اختيار خريداران قرار می دهد كه بتوانند با طيف گسترده ای از توليد كنندگان در سرتاسر جهان
ارتباط برقرار كنند و از اين طريق به تقاضای مورد نظر خود از بين پيشنهادهای مختلف برسند و در مقابل فروشندگان قدرت
چانه زنی بيشتری برای كسب امتياز و مزايای بيشتر داشته باشند .در صورتی كه در دنيای حقيقی به علت محدوديت های ناشی
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از فاصله جغرافيايی ،مشتريان چنين قدرت انتخابی ندارند .البته اين ساختار برای توليدكنندگان هم دارای مزايا و امتيازات
فراوانی است .از جمله می توان امكان عرضه و فروش محصوالت به تمام مردم جهان اشاره كرد .در واقع خدمات الكترونيك به
توليدكنندگان امكان جهانی شدن محصوالتشان را با صرف هزينه كم (نسبت به آنچه كه در مقابل به دست می آيد) می دهد.
شايد جالب باشد كه بدانيد به عنوان مثال ،جلد پنجم كتاب داستانی هری پاتر توانسته است با استفاده از شيوه فروش آنالين
در شب اول انتشار خود ،فروشی معادل يك ميليون جلد را در جهان داشته باشد .امكان وقوع چنين حادثه شيرينی برای ناشر
اين كتاب در دنيای حقيقی ،آن هم در مدت زمانی كوتاه ،يا اصالً محال بود يا به امكانات گسترده مالی و تبليغاتی و توزيع نياز
داشت كه هر سازمانی از توانايی انجام آن برخوردار نيست.
 .4سفارشی كردن محصوالت و خدمات پشتيبانی قوی
مزيت ديگر خدمات آن است كه شما قادر خواهيد بود كه محصوالت مورد درخواست خود را به صورت سفارش و مطلوب خود
خريد كنيد.
شركت هايی كه از اين طريق به فروش محصوالت و خدمات خود اقدام می كنند به طور دائم از طريق روش های مختلف ،سريع
و كم هزينه در ارتباط با مشتريان خود هستند و پشتيبانی قوی باعث ترغيب مردم به خريد از اينترنت می شود .در سال های
نخست رواج شيوه الكترونيكی فروش كاال ،از اين روش فقط برای كاالهای كوچك و ارزان مثل ساعت ،عروسك ،كتاب و لباس
استفاده می شد اما اكنون با توجه به رشد روز افزون خدمات الكترونيك ،صنايع بزرگی همچون صنعت ماشين سازی نيز به اين
روش رو آورده اند .مثالً با مراجعه به سايت شركت فورد می توانيم ماشين مورد در خواست خود را از نظر رنگ يا امكانات جانبی
به دلخواه انتخاب كنيم.
مقدمه ای بر شهر الکترونیک
آنچه كه امروزه با عنوان "شهر الكترونيكی" يا ( )E-cityاز آن ياد می شود به لحاظ برخورداری از ويژگی های ايده آل و
منحصر به فرد ،ممكن است در شرايط واقعی تا حدی آرمانی به نظر برسد .از اين رو منطقی ترآن است كه درحوزه فناوری
اطالعات و ارتباطات به جای سخن گفتن از"شهر الكترونيكی" ،به آرمان شهر الكترونيكی” يا ( )E- topiaفكر كرد و كوشش
شود ويژگی های آرمانی را به تدريج با تكامل بخشيدن به شهرهای الكترونيكی كنونی ،محقق كرد.
تاریخچه شهر الکترونیک
تاريخ دقيقی برای آغاز فعاليتهای ايجاد شهر الكترونيكی در دست نيست ،اما به اعتقاد برخی از كارشناسان طرح ايجاد اين
شهرها به آغاز تالشها برای توسعه دولت الكترونيكی برمیگردد .شايد بتوان از برنامه سال  1992سنگاپور درباره توسعه IT
بهعنوان نخستين اقدام اساسی برای اين منظور در جهان ياد كرد و بعد از آن در سال  1993بود كه پروژه توسعه زيرساختار
ملی آمريكا تدوين و راهاندازی شد .در همين سال كشور كره نيز زيرساختار ملی  ICTخود را ارايه و آماده اجرا كرد و كشورهای
ژاپن ،تايوان و انگلستان نيز در سالهای  1993تا  1996برنامههای وسيعی را به مرحله اجرا گذاشتند.
البته اين كه در حال حاضر از شهر الكترونيكی " نيو سونگدو" در كره جنوبی بهعنوان تنها شهر تمام الكترونيكی دنيا ياد میشود
و بر اساس اطالعات موجود پروژه ساخت آن در سال  2014به پايان خواهد رسيد.
شهر الکترونیک چیست؟
شهر الكترونيك يكی از خاستگاههای مديران شهری و شهروندان در عرضه كردن و مورد استفاده قرار دادن خدمات شهری
است .شهر الكترونيك عبارت از شهری است كه اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرويسهای دولتی و سازمانهای بخش
خصوصی بصورت برخط و بطور شبانهروزی ،در هفت روز هفته با كيفيت و ضريب ايمنی باال با استفاده از ابزار فناوری اطالعات
و ارتباطات و كاربردهای آن انجام میشود .يا به عبارت ديگر میتوان گفت در شهر الكترونيكی تمام خدمات مورد نياز ساكنان
از طريق شبكههای اطالعرسانی تامين شود.
در شهر الكترونيك عالوه بر اينكه شهروندان در شهر مجازی و در وزارتخانهها و سازمانهای الكترونيك حركت میكنند،
قادرند خدمات جاری خود را همچون خريدهای روزمره از طريق شبكه انجام دهند .البته بايد به اين نكته توجه كرد كه شهر
الكترونيك يك شهر واقعی است كه دارای شهروند ،ادارهها و سازمانهای مختلف و ...است كه در آن فقط ارتباطات و برخی
تعاملهای اجتماعی و تأمين بخش عمدهای از نيازهای روزمره از طريق اينترنت صورت میگيرد.
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ضرورت وجود شهر الکترونیک
رويكرد جهانی طی  20سال گذشته به سمت اطالعاتی شدن جوامع بوده و امروزه جامعهای پيشرفتهتر است كه به لحاظ
اطالعاتی سرعت و قابليت بيشتری در توليد و تبادل اطالعات داشته باشد .با توجه به تكنولوژیهای جديد كه پيچيدگی زندگی
اجتماعی را به دنبال دارند ،نيازمند تسهيل امور مختلف زندگی هستيم و بدون توجه به فناوری بسياری از امور ،زندگی قابل
عمل ،پیگيری و اجرا نيست.
در حال حاضر تكنولوژی اطالعات اين امكان را به افراد داده وكمك میكند تا سريعتر به اهداف خود دست يابند .ايجاد شهر
الكترونيك و قدم گذاشتن در مرحله فناوری اطالعات نيز يك فرصت انكارناپذير است .اين شهر عاملی در جهت ايجاد سازمانهای
شيشهای است به گونهای كه تمام كاركردها و هدفهای سازمان به طور شفاف قابل مشاهده باشد.
مزایای شهر الکترونیکی
از مزايای اقتصادی پيادهسازی طرح شهر الكترونيكی میتوان به كاهش هزينههای تردد شهری ،افزايش سرمايهگذاری در
نتيجه گسترش ارتباطات جهانی ،صرفه جويی در مصرف سوختهای محدود ،تسهيل انجام امور اقتصادی به خاطر  24ساعته
بودن ارائه خدمات و ...اشاره كرد .كاهش زمان اتالف شده شهروندان در ترافيك ،عرضه بهتر خدمات ،توزيع عادالنهتر امكانات،
كاهش آلودگی محيط زيست ،افزايش اشتغال و بهبود مديريت پايدار شهری از ويژگیهای اجتماعی شهر الكترونيكی است.
مهمترين اثرات فرهنگی اين شهر نيز شامل اطالعرسانی سريع ،انتشار نشريات الكترونيكی برای شهروندان ،آموزش مجازی،
ايجاد كتابخانه ديجيتالی،افزايش سواد و ايجاد نوعی جهاننگری است كه به افزايش رفاه و ارتقای فرهنگ كمك میكند.
میتوان بيشترين ويژگیهای اين شبكه اطالعرسانی را در شبكه حمل و نقل شهری و اطالعرسانی در مورد حوادث غيرمترقبه
جستوجو كرد كه در زمان بروز حوادث غيرمترقبه با توسل به اين سيستم میتوان در كمترين زمان بحران پيش آمده را در
منطقه مديريت كرد.
خدمات الکترونیکی
 -1حمل و نقل هوشمند
سيستمهای حمل و نقل هوشمند ( )ITSمجموعهای از به كارگيری فناوریهای روز نظير دوربين ديجيتال ،سيستمهای
موقعيتياب ماهوارهای ( )GPSو الگوريتمهای هوشمند مورد استفاده در كامپيوتر است كه امروزه جايگزين سيستمهای سنتی
و دستی گذشته شده و راهكاری برای بهبود وضعيت ترافيك ،افزايش ايمنی ،كاهش مصرف سوخت و كاهش آلودگی هواست.
 -2سيستم موقعيتياب جهانی يا GPS
اين سيستم در حمل ونقل شهر ديجيتالی ،نقش اساسی ايفا میكند .نحوه كار سيستم مذكور اينگونه است كه هر جايی كه
بيشتر از  4ماهواره وجود داشته باشد،موقعيت قابل تشخيص است .در حال حاضر ،در ايران از تمام ماهوارههای جهان استفاده
میشود.
به بيان ديگر ،سيستم  GPSاز خدمات و اطالعات  24ماهواره كه به طور مداوم در حال چرخش در مدار زمين هستند
استفاده میكند .اين ماهوارهها تنها برای ايران نمیچرخند بلكه تمام كشورهای جهان میتوانند از خدمات آنها استفاده كنند و
گيرنده  GPSبراحتی میتواند تمام اطالعات را دريافت كند GPS .در واقع دستگاهی است كه از طريق ماهواره قادر به
موقعيتيابی است و هر چه تعداد ماهوارهها بيشتر باشد ،دقت هندسی نقطه موردنظر ،بيشتر خواهد بود .پس از انجام عمليات
موقعيتيابی ،اطالعات دريافت شده روی نقشههای ديجيتالی ثبت میشود .به اين ترتيب ،شخص و خودروی وی ،صاحب شخصيت
مكانی میشوند.
 -3تبليغات الكترونيكی
تبليغات سنتی كار خود را بر ايجاد حس نيازمندی در طيف وسيعی از مخاطبان معطوف كرده اند مانند تبليغات وسيع
تلويزيون.
در فضای مجازی  ،كاربر از ميان هزاران گزينه دست به گزينش می زند و داوطلبانه موضوعی را دنبال می كند و هيچ اجباری
برای پذيرش عقيده يا اظهار نظری ندارد.
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در پژوهشی كه برای بررسی پيامهای تبليغی  10سايت عامه پسند ايرانی و تكنيكهای به كار رفته در اين تبليغات انجام شده
است ،می بينيم كه خالصه گويی و هرچه بيشتر بهره بردن از تصاوير ،از پيامهای تبليغاتی جدايی ناپذير اند.
آنچه پيام گذار نياز دارد جلب توجه مخاطب است تا دكمه موس خود را از ميان مطالب مختلف بر روی پيام او فشار دهد و پس
از اين عمل پيام گذار فرصت كافی برای دادن اطالعات و اقناع او در دست خواهد داشت.
نكته ديگر دردسترسی به اطالعات نهفته است .مخاطب می تواند در كمترين زمان بيشترين اطالعات را در مورد گزينه ی تبليغ
شده بدست آورد .اين اطالعات حتی می توانند از منابع گاه كامالً متضاد به دست آورند.
 -4آموزش الكترونيكی
منظور از  E-Learningيا آموزش الكترونيكی بهطور كلی بهرهگيری از سيستمهای الكترونيكی مثل كامپيوتر ،اينترنت،
ديسكهای چندرسانهای ،نشريههای الكترونيكی و خبرنامههای مجازی و نظاير اينهاست كه با هدف كاستن از رفت و آمدها و
صرفهجويی در وقت و هزينه و در ضمن يادگيری بهتر و آسانتر صورت میگيرد.
در يك جمله میتوان گفت  E-Learningآوردن يادگيری برای مردم است بهجای آوردن مردم برای يادگيری.
روبرت مرداک( ) Robert Murdochكه روی آخرين فناوریهای آموزش مجازی كار میكند میگويد :آموزش بخش عظيمی از
اينترنت را بهخود اختصاص خواهد داد.
 -5سالمت الكترونيكی
يك واژه جديد است كه بيان كننده استفاده تركيبی از ارتباط الكترونيكی وتكنولوژی اطالعات پزشكی است كه به خدمات
از طريق اينترنت و فن آوری های وابسته می پردازد.
كارآيی ،افزايش كيفيت خدمات سالمتی  ,آزادی انتخاب مصرف كنندگان و مشتريان ,تشويق به ايجاد يك رابطه جديدميان
بيماران و مقوله بهداشت ,آموزش مداوم پزشكان و كادر پزشكی از طريق منابع آنالين ,توانمندسازی و توسعه خدمات سالمتی
فراتراز مرزهای موجود,برقراری عدالت بين دريافت كنندگان خدمات سالمتی از جمله موارد مطرح شده در  E-Healthمی باشد.
يكی از موارد مهم كاربرد  E-Healthاستفاده از آن در زمينه كنترل بيماريهای واگيردار می باشد.
در اين روش همه صاحبنظران ,دانشمندان و پزشكان از طريق شبكه های الكترونيك با هم در ارتباط بوده و به همفكری و
تبادل اطالعات موجود خواهند پرداخت.
يكی از مواردی كه توانايی  E-Healthدر اين زمينه را به خوبی نمايان ساخت ,استفاده از آن در زمينه كنترل بيماری سارس
بود.
امروزه سعی بر اين است كه از تمام ظرفيتهای  E-Healthبرای پيشگيری و مبارزه با انواع بيماريها استفاده شودودر راس
اين بيماريها ,بيماری ايدز قرار داردكه با  3ميليون مرگ و مير در سال نياز به استفاده ازتمام پتانسيل های موجود در E-Health
در آن احساس می شود.
 -6نظرسنجی الكترونيكی
امروزه كاربران اينترنتی با ورورد به وب سايتها و وبالگهای مختلف ؛ با نظرسنجی های متفاوت و رنگارنگی روبرو هستند؛ كه
هر يك موضوعات و موارد موردعالقه گردانندگان وب سايت يا وبالگ را مورد نظرسنجی قرار داده است.
در مجموع نظرسنجی الكترونيكی در تمام سطوح و باشيوه های مرسوم نامعتبر و غيررسمی است ؛ در واقع در جدی ترين
شكل ممكن و با رعايت تمام تمهيدات امنيت شبكه و بهره گيری از نرم افزارهای قدرتمند با امنيت باال و بهره گيری از اصول
علوم ارتباطات بازهم نمی توان به نتايج نظرسنجی الكترونيكی تكيه كرد و از آن برای برنامه ريزی و يا تصميم گيری مهم و
اساسی بهره برد؛ در واقع نظرسنجی الكترونيكی فاقد اعتبار و پشتوانه الزم است.
 -6-1كاربرد نظرسنجی الكترونيكی
 -1موضوعات نظرسنجی می تواند طيف وسيعی را شامل شود كه از آن جمله می توان به سؤاالت مرتبط با فعاليت شركت يا
كسب نظر مشتريان درباره سرويس جديدی كه قرار است راه اندازی شود و ميزان تمايل افراد به آن و يا بهبود و تغييراتی در
سرويس های موجود اشاره كرد.
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 -2در برخی از موارد ؛ نظرسنجی بعنوان يك نمونه آماری تلقی می شود؛ مثال يك شركت خدماتی می خواهد از ميزان رضايت
مشتريان از خدمات خود مطلع شود؛ در اين صورت می تواند با يك نظرسنجی ؛ ميزان محبوبيت و رضايت مشتريان را تا حدی
دريابد ولی نه به صورت  100درصد.
 -3با توجه به هزينه اندک و استخراج آسان و سريع نتايج نظرسنجی ؛ بسياری از شركتها در وب سايتها مختلف؛ در دوره های
كوتاه ؛ موارد مختلفی را مورد سنجش كاربران و مخاطبين خود قرار می دهد و سعی می نمايد تا در سياستهای كاری خود
مطابق با نتايج تعديل انجام دهد گرچه كارشناسان فن آوری اطالعات هميشه توصيه می كنند مديران نظرسنجی الكترونيكی را
خيلی جدی نگيرند.
 -6-2معايب رأی گيری الكترونيكی
 -1در تمام نظرسنجی های الكترونيكی ؛ مخاطبين ما محدود هستند و شامل تمام مخاطبين مورد نظرمان نيست.
 -2در نظرسنجی الكترونيكی نمی توان مخاطب را انتخاب نمود؛ بلكه مخاطب ما را انتخاب می كند ؛ يعنی ممكن است در يك
نظر سنجی تمام بانوان شركت كنند در حالی كه ما تصميم داريم نسبت پنجاه درصد از نظرسنجی امان را مردان باشند.
 -3ترديد در تضمين امنيت هنگام استفاده از شبكه اينترنت از اعتبار نتايج نظرسنجی به شدت می كاهد.حمالت نفوذگران به
شبكه و تخريب نتايج ؛ دستكاری يا تعديل نتايج از ديگر معايب نظرسنجی اينترنتی است ؛ تا كنون نرم افزار تحت وب طراحی
نشده است كه بتواند تضمين نمايد كه يك كاربر ؛ تنها يك بار در نظرسنجی شركت كند .اين نيز از دقت نتيجه می كاهد.
-4يكی از معايب نظرسنجی الكترونيكی ،از دست دادن امكان گفتوگوی رو در رو با پاسخگويان بويژه در مرحله مطالعات
مقدماتی است.
در بسياری از موارد درنظرسنجی سنتی سوال شونده ؛ ابهامات خود را بازگو می كند اما در نظرسنجی الكترونيكی اين امكان
كمتر محقق می شود.
 -6-3مزيت های رأی گيری الكترونيكی
 -1نظرسنجی الكترونيكی در فضايی گسترده ؛ با هزينه كم و با ظاهری حرفه ای و سرعت باال در سطح وسيع در اختيار كاربران
قرار می گيرد .
 -2هزينه های جاری در نظرسنجی سنتی مثل استخدام پرسشگر ،جابجايیها ،ارسال و جمعآوری پرسشنامه در نظرسنجی
الكترونيكی وجود ندارد.
 -3تجريه و تحليل؛ مطالعه و استخراج آمار نظرسنجی به راحتی و درهرلحظه امكان پذير است.
 -4امكان ارسال پرسشنامه به نقاط مختلف جهان و با سرعت باال.
 -5می توان در يك زمان هزاران نفر را در نظرسنجی شركت داد و به سرعت نتيجه را استخراج نمود.
 -7چك الكترونيكی
چك الكترونيكی يك ابزار نوين پرداخت متشكل از امنيت و سرعت بوده و دارای فرآيند بازدهی تمام تراكنشهای الكترونيكی
است .قابليت جایگزينی با چكهای كاغذی در فرآيندهای تجاری را دارد .اولين بار چك الكترونيكی توسط خزانهداری اياالت
متحده آمريكا برای آنكه پرداختهای كالن را در سطح اينترنت بسازند ،بهكار گرفته شد.
 -8فروشگاه مجازی
فروشگاه مجازی يا اينترنتی تعريف و استاندارد خاصی ندارد اما در مجموع به وب سايتها و صفحات اينترنتی گفته می شود
كه به كاربر اجازه می دهد كه كاال يا خدماتی را مشاهده و پس از مطالعه مشخصات آن ؛ در صورت تمايل خريداری نمايد مبلغ
كاال يا خدمات به روشهای معمول مبادله پول در اينترنت پرداخت می گردد تا كاال يا خدمات پس از فاصله زمانی معيين و به
طريقه از پيش تعيين شده توسط فروشنده برای مشتری ارسال شود.
 -9مسافرت مجازی
از جمله مباحثی كه اين روزها بسيار مورد توجه قرار گرفته" ،مسافرت مجازی"  e- tourismاست .اين نوع بهخصوص
جهانگردی به افراد امكان میدهد پيش از آنكه بهصورت فيزيكی سفر خود را آغاز كنند ،بهصورت مجازی و از طريق ابزارهای
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اينترنتی وارد محل مورد نظرشان شوند و با در اختيار گرفتن برنامههای تلويزيونی ،مقالهها ،گزارشهای منتشر شده در نشريات،
كتابها و ...درباره آن مكان ،مزايا و معايب اين سفر را دريابند و بهراحتی در مورد انجام اين سفر تصميمگيری كنند.
"مسافرت مجازی" در اصل يك اقدام اقتصادی است كه امروزه توسط بسياری از شركتهای فعال در اين حوزه عرضه میشود.
آشنایی با مفهوم شهر مجازی  Virtual Citiesو شهرالکترونیکی E-CITY
انواع شهرهای مجازی:
 -1شهرهای مجازی ساده:
اينترنتی كه مدعی شهر مجازی هستند اما ماهيت آنها صرف ًا در راهنمايی ها و مجموعه های دسته بندی شده ای از اطالعات
است .اين صفحات تنها برای دست يافتن به مقاصد تبليغاتی و ترويج صنعت توريسم راه اندازی صفحاتی شده و ارائه كننده شكل
و ظاهر شهرهای مجازی نيستند ،به عنوان نمونه ای از اين شهرها می توان به سايت  www.brighton.co.ukاشاره ای كرد.
 -2شهرهای مجازی مسطح:
اين گروه از شهرها را شهرهای مجازی مسطح می نامند كه از نقشه های شهری و ساختمانی برای نمايش اطالعات مورد
نظر خود استفاده می كنند .از شهرهای مسطح می توان به بولونيا اشاره كرد كه دارای صفحه ای اينترنتی به عنوان شهری
مجازی است و از نقشه و مشخصه های زمينی و ساختمانی شهر به صورت گرافيكی بهره گرفته و شهری مسطح بنا كرده است.
 -3شهرهای مجازی سه بعدی:
دسته ديگر شهرهای مجازی  ،شهرهای مجازی سه بعدی هستند كه با استفاده از فناوری حقيقت مجازی به مدل سازی
تركيب شهرها و با درجات نزديك و يا دور به واقعيت می پردازند و بعضی از اين گونه شهرها بسيار به واقعيت شهر فيزيكی
نزديك هستند كه برای ساخت شهر های مجازی سه بعدی روشهای بسيار متنوعی در اينترنت مورد استفاده است كه انسان ها
را به حركت و قدم زدن در آنها قادر می سازد.
 -4شهرهای مجازی واقعی:
اين گروه را می توان شهرهای واقعی مجازی ناميد كه بسيار به شهرهای واقعی نزديك هستند و مدل هايی واقعاً واقع گرايانه
تلقی شده اند و شما با حركت در ميان كوچه های شهر حس حركت در شهری واقعی را خواهيد داشت.
برای تحقق بخشيدن به اين امر ،شهر مجازی بايد دارای ظاهری واقعی و دارای تنوع خدمات و كاركردها باشد و ازتمامی امكانات
يك شهر واقعی بهره بگيرد و ازهمه مسائل مهمتر بستر مناسبی برای انجام تعامالت اجتماعی در ميان شهروندان باشد تا رغبت
حضور شهروندان در شهر مجازی بيشتر شده و درصد مشاركت شان نيز بيشتر شود كه اين تعامالت اجتماعی از طريق مالقات
های رو در رو ،گفت وگو و يا گپ زدن ( )Chattingرا داشته باشند .اين امر امكان پذير نخواهد بود مگر به وسيله طراحی اشكال
سه بعدی در محيط های چندكاربره ،كه به موجب آن هر تعداد از كاربران می توانند در يك محل واحد حضور پيدا كنند.
هر كدام از اين كاربران در اين محيط مجازی به صورت يك شكل واره ( )Avatarو با ويژگی های جسمی خاص شناسايی
خواهند شد .شكل واره ها تحت كنترل مستقيم كاربران و با جهت دهی آنان حركت می كنند و با آنكه نماينده كاربران در
محيط مجازی هستند ،اما لزوماً نبايد به انسان شباهت داشته باشند .گفت وگوی ميان شكل واره ها از طريق كادر مشخص شده
برای گپ زدن در صفحه نمايش رايانه صورت خواهد گرفت.
با وجود سخت بودن نوشتن و ارسال پيام ها برای انجام گفت و گو اين روش همچنان بهترين و عمومی ترين روش ارتباط در
اينترنت است.
محققين معتقدند يكی از عوامل ديگری كه می تواند در ساخت يك شهر مجازی واقعی موثر باشد آن است كه تمام ساختار
اين شهر بايد از نظر جغرافيايی قابل ارجاع به واقعيت باشد .اين شهرهای مجازی نسل آينده سيستم های اطالعات جغرافيايی
( )GISرا نيز شكل خواهند داد؛ زمانی كه تمام اطالعات جغرافيايی از طريق اشيا به نمايش درخواهند آمد.
زبان مد ل سازی واقعيت مجازی ( )VRMLامكان طراحی شهرهای مجازی كم حجمی را می دهد كه پياده كردنشان دانلود
بسيار سريع انجام می شود .حجم صفحات اينترنتی كه از طريق اين نرم افزار ساخته می شوند ،بسته به بافت سطوح موجود در
صفحه متغير است .هرچه تنوع بافت ها بيشتر باشد درجه نزديكی اين شهرها به واقعيت باالتر خواهد رفت.
مراحل پیدایش شهر الکترونیکی
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در ايجاد هر شهر الكترونيكی مراحلی وجود دارد كه اين مراحل يكی پس از ديگری تكميل شده و سبب توسعه ،پيشرفت و
تكامل شهر الكترونيكی خواهد شد ،اين مراحل را می توان به شكل زير بيان كرد:
 )1پيدايش
در اين گام از طراحی شهر الكترونيكی ايده اوليه ،طراحی موضوعی و تهيه سند راهبردی  ،مشورت با كارشناسان و
صاحبنظران حوزه  ICTو تهيه زيرساخت های فنی مورد نياز از قبيل نرم افزاری و سخت افزاری مورد نياز است.
 )2ارتقا
در اين گام پس از پياده سازی شهر الكترونيكی به صورتی كامالً ساده  ،امكانات و توانمندی های شهر برای استفاده
بازديدكنندگان ،خصوصاً شهروندان توسعه خواهد يافت و سعی در برآورد حداقل امكانات مورد نياز شهروندان در طراحی شهر
است.
 )3تعامل
در اين بخش سعی در برقراری ارتباط با سايتهای مرجع در زمينه های تخصصی و نيزدر اختيار گذاردن اطالعات سايت در
اين گونه از پايگاه های اطالعاتی است ،به عالوه با شهرهای الكترونيكی موجود روی وب جهان ( )world wide webنيز تعامل
برقرار خواهد شد و به داد و ستد دانش و اطالعات پرداخته می شود .به عالوه می توان امكانی را برای استفاده شهروندان ديگر
شهرها از امكانات و توانمندی های شهر در نظر گرفت.
 )4توسعه و گسترش
اين گام آخرين و نهايی ترين بخش در توسعه شهر الكترونيكی است و با فراهم آوردن امكانات و توانمندی های مبادالت مالی
اقدام به خريد و فروش اينترنتی و نيزدريافت و پرداخت پول الكترونيكی نمود .به عالوه در اين گام بايد وب سايت شهر الكترونيكی
را توسعه و گسترش داد و سرويس های مورد نياز شهروندان را برای سرويس دهی فعال تر به آنها فراهم و يا توليد كرد.
ضرورت آیندهنگاری در تأسیس شهرهای الکترونیکی
برخی نهادها در حوزه سياستگذاری باهم همپوشانی دارند و الزم است كه برای جلوگيری از موازیكاری ،تعامل بيناين
سازمانها را افزايش دهيم .دراين صورتاين سازمانها هم بهتر تصميم میگيرند ،هم بهتر جلب مشاركت میكنند و هم تعهد
بيشتری در اجرا احساس میكنند .بنابراين توصيه میشود در تدوين سند شهر الكترونيكی به اين موارد توجه شود:
 )1واقعيتها در نظر گرفته شوند و مطابق با تحول "دانش بنيان" كشور طی  20سال آاينده ،اقدام به تدوين كرد.
 )2به سازمانها و شركتهايی كه خواهان تحوالت بنيادين هستند ،كمك دهيم نگاه خود را از ساختارها برگيرند و به فرآيندها
متمركز كنند.
 )3به گونهای حركت نكنيم كه از انقالب جهانی فناوری اطالعات عقب بمانيم و تنها به فكر صرف هزينه و وقت و كسب تجربه
نباشيم و بی برنامگی خود را هزينه پيشرفت ندانيم.
 )4تاكيد خاصی بر جاذبههای سنتی ،دستی داشته باشيم (آيندهپژوهان اعتقاد بليغ دارند كه بشر ضمن پيشروی به سوی آينده،
نوعی برگشت به گذشته ،به سنتهای عصر كشاورزی را تجربه میكند .به بيان ديگر ،داشتههای سنتی هر كشور از جمله صنايع
سنتی و دستی آن درآينده منشاء بسياری از فرصتهای كسبوكار سودآور خواهند بود).
 )5فراموش نكنيم كه در جهان آينده ،محيط زيست يك ثروت حياتی محسوب میشود؛ هر جامعهای كه بتواند بهتر ازاين ثروت
پاسداری كند ،شادابتر و پوياتر خواهد بود .ازاين زاويه نيز میتوان نشان داد كه كسبوكارهای نرم ،به دليل سازگاری بيشتر
با محيط زيست ،از محبوبيت بيشتری درآينده برخوردار خواهند بود
شهر الکترونیک و ویژگیهای آن
 )1تدوين و اجرای قوانين و مقررات شهرهای الكترونيكی
 )2بزهكاری و جرايم در شهرهای الكترونيكی
 )3مقوله امنيت در شهر الكترونيك
فعالیتهای شهر الکترونیک
فعاليتهای انجام گرفته در يك شهر الكترونيك را میتوان به مجموعههايی تقسيم كرد كه بعضی از آن ها عبارتند از:
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 -1فعاليتهای بانكی :مثل پرداخت قبوض ،برداشت پول از حساب ،انتقال پول و غيره
 -2فعاليتهای اداری :مثل ثبت اسناد و امالک ،درخواست پاسپورت و امثال آن
 -3فعاليتهای تجاری :مثل خريد و فروش كاال ،موسيقی ،فيلم و مواد غذايی
 -4فعاليتهای تفريحی :مثل بازیهای رايانهای ،بازديد از موزهها و پارکها
 -5كسب اطالعات :اخبار ،روزنامهها ،نشريات ،وضعيت آب و هوا ،ترافيك شهری ،ساعات پرواز هواپيماها و...
-6فعاليتهای علمی :تحقيق در مورد پروژهها ،يافتن مقالهها ،دسترسی به منابع معتبر ،كتابخانهها و كتابها و تاليفات جديد
 -7فعاليتهای آموزشی :مدرسه ،دانشگاه و ساير آموزشگاهها
 -8فعاليتهای سياسی :شركت در انتخابات ،اعالم نظر به مجلس و بخشهای سياسی باز
 -9فعاليتهای مسافرتی :رزرو بليط سفر ،رزرو هتل و كرايه اتومبيل
 -10كاريابی و درخواست كار :آگاهی يافتن از فرصتهای كاری ،پركردن فرم درخواست كار ،ارسال و گرفتن نتيجه
 -11فعاليتهای درمانی :مراجعه به پزشك ،دريافت دستورالعملهای ايمنی و اطالع از تازههای پزشكی
 -12فعاليتهای تصميمگيری :بهترين و خلوتترين مسير در شهر برای رسيدن به مقصد ،بهترين رستوران برای صرف غذا،
بهترين اماكن تفريحی و ساير بهترينها
تعریف شهروند الکترونیک و زیر مجموعههای آن
شهروندان در طول زندگی خود ،نقشهای متفاوتی ايفا مینمايند كه در هر كدام از اين نقشها وظايفی بر عهده آنهاست.
شهروند الكترونيك ،كسی است كه توانايی انجام وظايف روزمرهای كه ايفای نقشهای متفاوت درطول زندگی برای وی به وجود
میآورد را با كمك ابزارهای الكترونيكی داشته باشد.
ابعاد توسعه شهروند الکترونیک
امروزه استفاده از ابزارهای الكترونيكی به جزئی از زندگی روزمره مردم تبديل شده و شهروندان الكترونيكی اعم از همه افراد
جامعه در هر رده شغلی و اجتماعی ،میكوشند در عصر اطالعات ،شهروندی موفق ،پويا و فعال باشند ،بنابراين همگی به صرافت
فراگيری مهارتهای الزم برای تبديل به يك شهروند الكترونيكی افتادهاند ،زيرا برای زندگی در شهر الكترونيكی ،نيازمند استفاده
از ابزارهای آن هستند و به همين خاطر ايجاد زيرساخت مناسب برای دسترسی همگان به منابع اطالعاتی و به خصوص اينترنت،
امكان ارائه خدمات يكپارچه و گسترده به صورت الكترونيكی به مردم و مهارت الزم برای استفاده از اين زيرساختها كه همان
شهروند الكترونيكی است ،ضرورتی انكارناپذير به نظر میرسد.


با تمام اين مسائل ،در نهايت اين «شهروند الكترونيك» است كه بايد در اين شهر زندگی كند.



شهروند الكترونيكی فردی است كه با اطالعات آشنايی داشته باشد و بتواند از خدمات شهر الكترونيك استفاده كند.

روش شناسی
در اين تحقيق از روش كتابخانه ای با استناد بر كتاب ها و مقاله های مرتبط در زمينه های مديريت خدمات و شهرداری
الكترونيك به طور كيفی بهره گرفته شده است.
نتیجه گیری
رويكرد جهانی طی  20سال گذشته به سمت اطالعاتی شدن جوامع بوده و امروزه جامعهای پيشرفتهتر است كه به لحاظ اطالعاتی
سرعت و قابليت ب يشتری در توليد و تبادل اطالعات داشته باشد .باتوجه به تكنولوژیهای جديد كه پيچيدگی زندگی اجتماعی
را به دنبال دارند ،نيازمند تسهيل امور مختلف زندگی هستيم و بدون توجه به فناوری بسياری از امور ،زندگی قابل عمل ،پیگيری
و اجرا نيست.
همزمان با پيشرفتهای خيره كن نده در بخش فناوری ارتباطات و اطالعات  ،كاربرد آن نيز در بخشهای مختلف به سرعت در
حال افزايش می باشد در يك نگاه كلی می توان به نقش مهم و غير قابل انكار فناوری ارتباطات و اطالعات در انجام و روان
سازی امور شهرهای امروزی و مدرن اذعان كرده و بر لزوم حركتی منطقی جهت استفاده بهينه از اين فناوری تاكيد كرد.
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