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چکیده
منافع حاصل از بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) در شهرداریهـا هزینـههـای عیـی
انجامشده برای فاوا و نبود نیام ارزیابی آمادگی الکترونیکی متناسب با شهرداریها از جمله چـال هـای
پی روی شهرداریها برای استقرار شهر الکترونیک است .منیور از آمادگی الکترونیکـی در شـهرداری
توانایی پذیرش استفاده و بهکارگیری فناوری اطالعات و کاربردهای مـرتب بـا آ در شـهرداری اسـت.
هدف پژوه حاضر ارزیابی مناطق مختلف شهرداری مشهد از منیر آمادگی الکترونیکی بر اساس یـک
مدل مناسب است .بدین منیور پس از مرور مبانی نیری و بررسی مدلهـای مختلـف ارزیـابی آمـادگی
الکترونیکی مدل کاملی مبنی بر هفت معیار (فناوری سختافزار نـرمافـزار وبسـایت منـابع اناـانی
برنامههای آموزشی زیرساخت سازمانی) و زیرمعیارهای آنها ارائه مـیشـود؛ سـسس بـا اسـتفاده از روش
تحلیل سلاـلهمراتبـی  AHPمعیارهـا و زیـرمعیارهـا وز دهـی شـده و درنهایـت بـا اسـتفاده از مـدل
بهدستآمده آمادگی الکترونیک مناطق مختلف شهرداری مشهد ارزیابی مـیشـود .نتـای ایـن پـژوه
نشا داد که منطقه هفت شهرداری مشهد با مقدار  0/25دارای کمترین و منطقه  4شهرداری مشـهد بـا
مقدار  0/4662دارای بیشترین مقدار آمادگی الکترونیکی است.
کلیدواژههاا :ارزياابی آماادگی الکترونیکای؛ شاهرداری الکترونیاک؛ تجزيا وتحلیا
سلسل مراتبی (.)AHP
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 .1مقدم

نق فناوری اطالعات در توسعههای اقتصادی اجتماعی و فرهنگـی کشـورها ازبـینبـرد
فاصلههای جغرافیایی و محدودیتهای زمانی و مکانی از یکسو و از سـوی دیگـر شـکلگیـری
مبادالت و ارتباطات بر پایه اطالعات الکترونیکی است (کیخا و همکارا  .)1388ارزیابی از ابعاد
مختلف سازما اع از ارزیابی استفاده از منابع و امکانات کارکنا اهـداف و اسـتراتژیهـا بـه
مبنای برقراری ارتباط با محی درو و برو سازما تلقی میشود .درصورتیکـه بحـ ارزیـابی
جدی گرفته نشود باع کهولت و درنهایت مـر سـازما مـیشـود (بـدریزاده و ماـتججرا
 .) 1388با این اوصاف ارزیابی وضع موجود از نیر آمادگی الکترونیکی در هر سـازما و از جملـه
شهرداری مقدمهای برای برنامهریزی و نیل به وضع مطلوب خواهد بود.
با توجه به گاتره وظایف شهرداریها در بایاری از کشـورها تحقـق دولـت الکترونیـک از
شهرداریها شروع شده است .درصورتیکه آمادگی الکترونیکی در سازما و یا کشـور بـه شـکل
مطلوب وجود داشته باشد میتوا استقرار اثربخ شهر الکترونیـک و شـهرداری الکترونیـک را
دنبال کرد (شیروانی و بانشی  .)1388شهر مشهد با توجه به اینکه جزو نخاتین کال شـهرهایی
است که تحقق شهر الکترونیک در آ هدف قرار گرفتـه شـده اسـت نیـاز بـه ارزیـابی آمـادگی
الکترونیکی در مناطق خود برای استقرار شهر الکترونیک را احااس کرده اسـت (سـند راهبـردی
شهر مشهد )1383؛ اما مشکل اساسی نبـود یـک مـدل ارزیـابی آمـادگی الکترونیکـی جـامع و
متناسب با نیاز شهرداری است؛ ازاینرو در این پژوه هدف نخات طراحی مدلی برای ارزیابی
آمادگی الکترونیکی در مناطق مختلف شهرداری مشهد اسـت؛ مـدلی کـه بتوانـد ابعـاد مختلـف
آمادگی الکترونیک را از منیر نرمافزاری سخت افزاری شـبکه منـابع اناـانی زیرسـاختهـای
سازمانی و غیره مورد پوش قرار دهد و هدف دوم رتبهبندی مناطق مختلف شهرداری مشـهد از
منیر آمادگی الکترونیکی است.
در این راستا توجه به این نکته الزم است که اجرای شهر الکترونیک مشهد تجثیرات باـیاری
را در زمینههای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی برای شهر مشهد بهدنبال خواهـد داشـت.
شهر مشهد به خاطر اینکه دومین شهر بزر کشور بوده و یکی از چهار نقطه اصلی توسعه وسیع
فناوری اطالعات در برنامههای دولت است؛ همچنین داشتن ظرفیتهای فراوا از جملـه حوـور
 13میلیو زائر و ماافر وجود فرصتهای اقتصادی و سرمایهگـذاری مناسـب و غیـره یکـی از
بهترین گزینههای اجرای شهر الکترونیکی در ایرا است (سند راهبردی مشهد  .)1383با توجـه
به این امر در این پژوه شهرداری مشهد مبنای بررسی قرار گرفته است.
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 .2مبانی نظری و پیشین پژوهش

تعريف آمادگی الکترونیکی .یک کشور برای مشارکت در دنیای شبکهای نیـاز بـه درجـهای از
آمادگی دارد که برای این آمادگی اتخاذ کاربردهای مه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات متقابـل
میا دولت شرکتهای تجاری و شهروندا موردنیاز است .منیور از آمادگی الکترونیکی توانـایی
پذیرش استفاده و بهکارگیری فناوری اطالعات و کاربردهای مرتب با آ در جوامع است (بـدری
زاده و ماتججرا .)1388
مدلهای ارزيابی آمادگی الکترونیکی .برخـی از مؤساـههـای مشـاورهای یـا سـازما هـای
بینالمللی به ارائه مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح ملّی پرداختهاند .در برخی دیگـر
از مدلها حیطه فعالیت صـنعت یـا سـازما اسـت کـه پژوهشـگرا بـه تـدوین و ارائـه آ هـا
پرداختهاند .مدلهای دیگری نیز وجود دارند که ماحصل فعالیتهای ماتقل کشـورهای مختلـف
در زمینه آمادگی الکترونیکی هاتند (ضیاییپور و همکارا  .)1390در نگاه سطحی هر یـک از
این مدلها میزا آمادگی یک جامعه را در بهرهبرداری از فناوری اطالعات و تجارت الکترونیـک
نشا میدهند .در نگاهی دقیقتر این مدلها از تعریفهای بایار گاترده و متنـوع و روشهـای
سنج متفاوتی برخوردار هاتند (شیروانی و بانشی .)1388
جدول  .1مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی و معیارها
مدلهای ارزيابی آمادگی
الکترونیکی

CSPP

APEC

CID

EIU

MOSAIC

ITU

معیارها
سرعت باالی دسترسی به شبکه دسترسی و استفاده پایدار از فناوری اطالعات (در
مدارس ادارات دولتی بنگاههای اقتصادی خانهها و مراکز بهداشتی) تجمین امنیت و
حری خصوصی افراد حمایت سیاستهای دولتی از کاربری و اتصال به اینترنت
شبکه (زیرساخت) مکا های شبکهای (دسترسی) کاربرد و خدمات شبکهای اقتصاد
شبکهای توانمندسازهای جها شبکهای.
فناوری پایه و زیرساخت دسترسی به خدمات شبکهای استفاده از اینترنت مهارتها
و منابع اناانی سادهسازی و تثبیت موقعیت اقتصاد دیجیتالی.
چگونگی دسترسی به شبکه آموزش از طریق شبکه جامعه مبتنی بر شبکه اقتصاد
مبتنی بر شبکه سیاست مبتنی بر شبکه.
زیرساخت فنی و اتصال پذیرش تجارت الکترونیکی محی حقوقی و سیاسی
پشتیبانی از خدمات الکترونیکی زیرساخت فرهنگی و اجتماعی
سرانه استفاده از اینترنت پراکندگی جغرافیایی استفاده از اینترنت میزا استفاده از
اینترنت توس هر بخ اقتصادی زیرساخت موردنیاز برای اتصال زیرساخت
سازمانی (وضعیت بازار خدمات اینترنتی) استفاده تخصصی و حرفهای از اینترنت.
زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات چارچوب حقوقی و قانونی موردنیاز اقتصاد
کال و محی کابوکار محلی.
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در جدول  1برخی از مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی به همراه معیارهای موردتجکیـد آ هـا
ارائه شده است.
پیشین پژوهش

پژوهشهای داخلی .در کشور ایرا در رابطه با «ارزیابی آمادگی الکترونیکی» تاکنو چندین
کار پژوهشی انجام شده است که در این قامت به تعدادی از آ ها اشاره میشود.
فرمانبر و همکارا ( )1388به ارزیابی الکترونیکی شهرداری اصفها پرداختند .آ ها نتیجـه
گرفتند که شهرداری اصفها بایـد بیشـتر بـه یکسارچـهسـازی سیاـت هـا و الکترونیکـیکـرد
بخ های مختلف شهرداری بسردازد.
شیروانی و بانشی ( )1388شهر جدید بهارستا را ارزیابی کردند .آ هـا در مجمـوع آمـادگی
الکترونیکی شهرداری بهارستا را  38درصد ارزیابی کررده و نتیجه گرفتند که این شهرداری باید
آمادگی الکترونیکی خود را در سه بُعد زیرساخت فنی سیات ها خـدمات الکترونیکـی و آمـادگی
سازمانی افزای دهد.
ماتججرا و بدریزاده ( )1388آمادگی الکترونیکی شهرداری اصـفها را در راسـتای ایجـاد
شهرداری الکترونیکی بررسی کردند .آ ها نشا دادند که شهرداری هـا بـه جـای بهـره گیـری از
قدرت و اختیارات قانونی به منیور اجرای تغییرات فرهنگـی در میـا کارکنـا داخلـی بایـد بـا
برجاتهکرد نق و کارکردهای مدیرا (شهردارا ) مناطق فرایند نهادینـه سـازی الکترونیکـی
خدمات مناطق شهری را به شکلی مطلوب و اثربخ تر اجرا کنند.
پژوهشهای خارجی .در خارج از ایرا نیز پژوه هایی در زمینه آمادگی الکترونیکی انجام
شده است که از آ جمله میتوا به موارد زیر اشاره کرد:
بروکنر )2002( 1با بیا اینکه فناوری اطالعالت می تواند کیفیـت زنـدگی شـهروندا یـک
شهر یا کشور را افزای دهد به ارزیـابی آمـادگی الکترونیکـی شـهرداری میشـیگا پرداخـت و
درنهایت وبسایتی بر این مبنا به نام « »WAESبرای شهرداری ارائه داد.
فالک و همکارا  )2005( 2مدلی با عنوا « »MEGAP-3طراحی کردند و با اسـتفاده از آ
به ارزیابی الکترونیکی شهرداری های نروژ پرداختند .نتای نشا داد که نگـاه مقامـات بـه دولـت
الکترونیک سادهانگارانه است و دولت بوروکراتیک بیشتر رواج دارد.

1. Brueckner
2. Flak
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موسی )2010( 1به ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای شهرداری ها در عراق پرداخت .وی یک
ابزار اندازه گیری آمادگی الکترونیکی در شهرداری ها را پیشنهاد و آ را در دو اسـتا عـراق اجـرا
کرد.
2
تاوانا و همکارا ( )2013بیا داشتند که در سالهای اخیر روشهای مختلفی برای ارزیـابی
آمادگی الکترونیکی ارائه شده است؛ اما بیشتر مدلها ناقض هاتند .آ ها با ارائه یک مدل فـازی
ترکیبـی بـا اسـتفاده از  TOPSISو  ANPمـدلی جـامع بـرای ارزیـابی آمـادگی الکترونیکـی
شهرداریهای ایالتهای آمریکا ارائه دادند و شهرداریهای ایالتها را با مدل خود سنجیدند.
با نگاهی کلی به پیشینه میتوا نتیجه گرفت ارزیابی آمادگی الکترونیکـی در شـهر مشـهد
نیازمند بومیسازی مدلهای ارائه شده است؛ بنابراین در این پـژوه ابتـدا یـک مـدل جـامع و
بومیسازیشده ارائه میشود؛ سسس بر اساس مدل ارائهشده آمادگی الکترونیک منـاطق مختلـف
شهرداری مشهد موردارزیابی قرار میگیرد.
اهداف اصلی پژوهش .هدف اصلی این پژوه ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری مشـهد
است که دربرگیرنده مناطق یک تا دوازده منطقه ثامن و شهرداری مرکـز اسـت .در ایـن راسـتا
هدف نخات شناسایی مدل موردنیاز و بومیسازی آ (بهنحـویکـه مناسـب سـنج آمـادگی
الکترونیکی شهرداری مشهد باشد) و شناخت معیارها و زیرمعیارهای مه و اساسی اسـت .هـدف
دوم وز دهی به معیارها و زیرمعیارها با استفاده از روش  AHPو هدف سوم سنج و ارزیـابی
آمادگی الکترونیکی مناطق مختلف شهرداری مشهد با استفاده از مدل بهدستآمده است.
تدوين مادل و اساتداده از روت تحلیا سلسال مراتبای  AHPدر ارزياابی آماادگی
الکترونیکی شهرداری مشهد:

تشکی سلسل مراتب معیارها و زيرمعیارها .این پژوه به دنبال شناسایی مـدل مناسـب و
بومیشده برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری مشهد است؛ بدین منیـور مبـانی نیـری و
پیشینه داخلی و خارجی در این زمینه مرور شد که با توجه به گاتره وسیع مدلها و عدمدسترسی
به بعوی از مدلها در این پژوه تا مرحله کفایـت نیـری پـی روی صـورت گرفـت .مـدل
تدوینشده که دارای یک ساختار سلالهمراتبی است شامل هفت معیار فناوری و زیرساخت اصلی
شبکه سختافزار نرمافزار وبسایتها زیرساخت سازمانی برنامههای آموزشی و منابع اناـانی
است که هر یک دربرگیرنده زیرمعیارهایی هاـتند .ایـن معیارهـا از شـاخ هـای ارائـهشـده در
مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیک در پژوه های ذکرشده در جدول  1استخراج شدهانـد و در
1. Musa
2. Tavanaa
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اختیار خبرگا سازما فاوای شهرداری مشهد قرار گرفتـهانـد .در ادامـه غربـالگری شـاخ هـا
صورت گرفت و شاخ های متناسب با شهرداری از میا آنا بر طبق نیـر خبرگـا اسـتخراج
شد .خبرگا این پژوه شامل رئیس گروه سیاستگذاری و معاو نرمافزار سازما فاوا رئـیس
اداره نرمافزار سازما فاوا رئیس اداره آموزش سازما فاوا معـاو فنـاوری اطالعـات سـازما
رئیس اداره پورتال و خدمات شهر الکترونیک رئیس اداره شـبکه سـازما و کارشـناس ماـئول
توسعه شهر هوشمند گروه سیاستگذاری فناوری اطالعات است که این افراد دارای  5تا  15سال
سابقه کار در حوزه فاوا هاتند .شکل  1ساختار سلالهمراتبـی معیارهـا و زیرمعیارهـای ارزیـابی
آمادگی الکترونیکی شهرداری مشهد را نشا میدهد.
وزندهی شاخصها بر اساس  .AHPدر روش  AHPپس از تقای مائله به سطوح مختلف
و تعیین معیارها و زیرمعیارها مقایاات زوجی بین شاخ ها بر اساس اولویتها صورت میگیـرد
و وز یا اهمیت نابی آ ها بهدست میآید (مؤمنی و همکارا .)1390

شکل  .1ساختار سلالهمراتبی مدل تدوینشده ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری مشهد
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جدول  .2وز های بهدستآمده برای معیارها و زیرمعیارهای مدل تدوینشده ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری مشهد با
استفاده از روش AHP
معیارهای سطح 1

تکنولوژی و
زیرساختهای اصلی
شبکه ()0/169
()C1

معیارهای سطح 2

معیارهای سطح 3

دسترسی به زیرساختهای اصلی شبکه
()C11()0/458

ضریب نفوذ تلفن ()C111()0/149
امکا استفاده گاترده از پات
الکترونیک و صفحات شخصی
()C112()0/067
ضریب نفوذ اینترنت و باترهای
ارتباطی ()C113()0/141
پای شبکه سرور و ایاتگاههای
کاری ()C114()0/172
ضریب نفوذ تجهیزات سختافزاری
()C115()0/234
سطح پوش شبکه کابلی و خدمات
بیسی ()C116()0/237

برنامههای آموزشی ()C12()0/145

کیفیت شبکه ()C13()0/397

آمادگی
الکترونیک
سیات های نرمافزاری
()0/028
()C2

سختافزار ()0/048
()C3

وبسایت ()0/140
()C4

سطح پوش نرمافزارهای تحت شبکه
()C21()0/065
کیفیت نرمافزارها ()C22()0/118
سطح ارائه خدمات نرمافزاری و پشتیبانی
()C23()0/386
سیاستهای نرمافزار ()C24()0/14
امنیت ()C25()0/047
میزا سازگاری نرمافزارها با نیاز سازما
()C26()0/122
ماتندسازی نرمافزاری ()C27()0/122
سیاستهای پشتیبانی و نگهداری
سختافزار ()C31()0/583
ماتندسازی سختافزاری ()C32()0.09
سیاستهای تهیه و خرید ()C33()04/144
توزیع مناسب امکانات سختافزاری
()C34( )0/183
سطح فناوری و کیفیت وبسایت
()C41()0/328
استفاده از سرویسها در فعالیتها
()C42()0/185
ارائه خدمات پیام کوتاه و تلفن همراه
()C43()0/131

بار قابلتحمل شبکه
()C131()0/421
سرعت اینترنت ()C132()0/298
امنیت ()C133()0/281
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منابع اناانی ()0/211
()C5

برنامههای آموزشی
()0/186
()C6

بهروزرسانی وبسایتها ()C44()0/21
خدمات وبسایتها ()C45()0/146
سطح آگاهی الکترونیکی /سواد شبکه
()C51()0/615
میزا آمادگی برای کار با نرمافزارها و
سختافزارها ()C52()0/071
نق  ITدر استخدام افراد و ایجاد
فرصتهای شغلی ()C53()0/222
سطح بهکارگیری مهارتهای تخصصی و
تطابق آ با حوزه کاری ()C54()0/092
وجود برنامههای متناسب آموزشی
()C61()0/6
ماتندسازی ()C62()0/1
نحوه برگزاری برنامههای آموزشی
()C63()0/3

مدیریتی ()C71()0/388

زیرساخت سازمانی
()0/218
()C7

فرهنگ ()C72()0/278
زیرساخت حقوقی و قانونی ()C73()0/167

زیرساخت ارتباطی ()C74()0/167

تدوین چش انداز برنامههای فاوا و
تعیین رویکرد کلی مدیریت به فاوا
()C711()0/164
نیارت بر روند رشد و توسعه فاوا
()C712()0/164
میزا اولویت فاوا در برنامهها
()C713()0/374
سطح مهارتهای فناوری اطالعات
و ارتباطات مدیرا
()C714()0/298
وجود فرهنگ استفاده و تروی
خدمات الکترونیکی ()C721()1
قوانین و حق مالکیت معنوی
()C731()0/125
امنیت اطالعات ()C732()0/875
ارتباطات داخلی /ارتباط با سایر
سازما ها ()C741()0/125
ارتباط با مردم و اربابرجوعا
()C742()0/875

در این طرح ازآنجاکه اهمیت معیارها و زیرمعیارهای مختلف در ارزیابی آمـادگی الکترونیکـی
با ه متفاوت است و  AHPمقایاات را بهصورت زوجی انجام میدهد وز دهـی بـه معیارهـا و
زیرمعیارها توس روش  AHPصورت میگیرد .در جدول  1وز بهدستآمده برای تمام معیارهـا
و زیرمعیارها توس این روش و با استفاده از نرمافزار  Expert Choiceآورده شده است.
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بررسی سازگاری قضاوتها .بعد از انجام مقایاات زوجی برای بررسی صحت وز های نابی
باید نرخ ناسازگاری محاسبه شود تا مشخ شود که آیا بـین مقایاـات زوجـی صـورتگرفتـه
سازگاری وجود دارد یا خیر؟ اگـر نـرخ ناسـازگاری ( )IRکوچـکتـر یـا ماـاوی  0/1باشـد در
مقایاات زوجی سازگاری وجود دارد و میتوا کار را ادامه داد؛ در غیر اینصورت تصمی گیرنـده
بایــد در مقایاــات زوجــی تجدیــدنیر کن ـد (مــؤمنی  .)1385بــرای بررســی اعتبــار مقایاــات
صورتگرفته در ماتریسها باید ضریب یکنواختی ماتریس را توس فرمول زیر محاسبه کرد کـه
در آ  CIضریب یکنواختی ماتریس مقایاات زوجی  λmaxبزر ترین مقدار بردار ویژه ماتریس
مقایاات زوجی و  nسایز ماتریس است:
)(λmax −n
)(n−1

()1
سسس با فرمول زیر میتوا نرخ سازگاری را محاسبه کرد:
()2

CI
RI

= CI

= CR

که در آ  RIشاخ ناسازگاری تصادفی است که از ماتریس مقایاات زوجی که بهصورت
تصادفی تولید شده حاصل میشود (صامتی و همکارا .)1382
ناسازگاری تصادفی

جدول  .3شاخ
N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RI

0/00

0/00

0/58

0/90

1/12

1/24

1/32

1/41

1/45

1/49

در این پژوه اعداد مربوط به نرخ ناسازگاری جدولهـای مقایاـات زوجـی بـه شـرح زیـر
بهدست آمدهاند که نشا دهنده سازگاری باالی ماتریسهای مقایاات است.
جدول  .4بررسی نرخ ناسازگاری ماتریسها
ماتريس مقايسات زوجی

نرخ سازگاری

برنامه آموزشی
مهارتهای منابع اناانی
نرمافزار
سختافزار
وبسایت
شبکه
زیرساخت
معیارها

0/00
0/04
0/05
0/06
0/02
0/00
0/00
0/02
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گردآوری دادهها .پس از تنیی مدل و تعیین وز های نابی معیارها و زیرمعیارها به دادهها و
اطالعاتی برای سنج میزا آمادگی الکترونیکی در مناطق مختلف شهرداری نیاز است .برای
جمعآوری اطالعات مربوطه از هشت پرسشنامه شامل هفت پرسشنامه تخصصی و یک
پرسشنامه عمومی استفاده شد .هر دو پرسشنامه عمومی و تخصصی شامل سؤالهایی برای
سنج ابعاد و شاخ های سطوح  1تا  3جدول  2هاتند .در پرسشنامههای تخصصی مخاطب
مهندسا  ITمدیرا و معاونا مناطق مختلف شهرداری هاتند .پرسشنامههای تخصصی
دارای اطالعات تخصصی موردنیاز است که توس متخصصا مربوطه در هر منطقه تکمیل شده
است و مخاطب در پرسشنامه عمومی کارکنا مناطق مختلف شهرداری مشهد هاتند که از
اتوماسیو استفاده میکنند .در جمعآوری اطالعات ازآنجاکه جامعه آماری مورداستفاده در
پاسخگویی به پرسشنامههای تخصصی متخصصا هر منطقه بودهاند و تعداد آ ها محدود است
به روش سرشماری تمام آ ها در نمونه موردنیر وارد شدهاند؛ اما در پرسشنامه عمومی که جامعه
آماری آ کارکنا مناطق (شامل مناطق  1تا  12منطقه ثامن و شهرداری مرکز) بوده و تعداد
آنها زیاد است ( 3038نفر) از روش نمونهگیری خوشهای استفاده شده است .در این روش
کارکنا هر منطقه بهعنوا یک خوشه در نیر گرفته شده و نمونهها بهطور تصادفی از این
خوشهها انتخاب شدهاند .بدین منیور حج کل نمونه از فرمول زیر به دست آمده است:
n0
n
1 0
N

()3

که در آ  Nحج جامعه و  nحج نمونه است و  n0از رابطه زیر بهدست میآید:
()4
pq


2

2

z

1

B2

n

n0 

در رابطه  p 4برابر نابت موردبررسی ( α )0/5سطح معناداری  Z1- α/2عدد متناظر در
جدول توزیع نرمال (استاندارد) و  Bکرا خطا است .پس از تعیین حج نمونه ( 442نفر)
پرسشنامهها در میا کارکنا مناطق مختلف به تناسب سهمی که هر منطقه در کل جامعه
آماری دارد توزیع شده است .در جدول  5تعداد افراد جامعه و نمونه آماری به تفکیک هر منطقه
آورده شده است.
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جدول  .5تعداد افراد جامعه و نمونه در مناطق شهرداری مشهد
نام منطق

تعداد کارکنان

تعداد افراد نمون

شهرداری منطقه 1
شهرداری منطقه 2
شهرداری منطقه 3
شهرداری منطقه 4
شهرداری منطقه 5
شهرداری منطقه 6
شهرداری منطقه 7
شهرداری منطقه 8
شهرداری منطقه 9
شهرداری منطقه 10
شهرداری منطقه 11
شهرداری منطقه 12
شهرداری منطقه ثامن
شهرداری مرکز
تعداد کل جامعه  /نمونه

242
352
286
245
205
222
255
266
235
254
255
93
88
40
3038

32
46
37
32
27
29
33
35
31
33
33
12
12
50
442

 .3تحلی دادهها

در جدول  6مؤلفههای آمادگی الکترونیک شهرداری مشهد در هفـت معیـار اصـلی آمـادگی
الکترونیکی و بهطورکلی در مناطق مختلف شهرداری مشهد ارائه شدهاند.
جدول  .6وضعیت مناطق مختلف شهرداری مشهد در شاخ های ارزیابی آمادگی الکترونیکی
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ارزيابی مناطق شهرداری مشهد از لحاظ معیار فناوری و زيرساخت اصالی شابک  .بـا
توجه به آمارهای بهدستآمده از شاخ فنـاوری و زیرسـاخت اصـلی شـبکه بیشـترین میـزا
شاخ آمادگی الکترونیکی مربوط به منطقه  11با مقـدار  0/5905اسـت و منطقـه  9بـا مقـدار
 0/1467دارای کمترین مقدار آمادگی از نیر معیار فنـاوری اسـت .بـا توجـه بـه طـوالنیشـد
مطالب تنها نمودار چند معیار اولیه آورده شده است.
.70

.60
.59

.57

.50

.41
.38
.35

.33

.31
.25

.25
.22

.18

.19

.30

.20

.21

.15

.10

تكنولوژي و زير ساخت هاي اصلي شبكه

.40

ثا
م من
ن
طقه
م 21
ن
طقه
م 11
ن
طقه
01
من
طقه
9
من
طقه
8
من
طقه
7
من
طقه
6
من
طقه
5
من
طقه
4
من
طقه
3
من
طقه
2
من
شه طقه
رد
ار

1

شکل  .2نمودار مقایاهای شاخ

ي
مر
كز

0.00

فناوری و زیرساخت اصلی شبکه در مناطق مختلف شهرداری مشهد

ارزيابی مناطق شهرداری مشهد از لحاظ معیار نرمافزار :باتوجه به آمارهای بهدستآمده از
لحاظ شاخ سیات های نرمافزاری منطقه  6شهرداری مشهد با  0/6911بیشترین میزا
آمادگی و منطقه  9با مقدار  0/2783کمترین آمادگی را دارند.
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.80

.70
.69

.68
.64

.62

.60
.60

.50
.48
.45

.45

.40
.39
.36

.35

سيستمهاي نرم افزاري

.57

.34

.30
.28

ثا
م من
ن
طقه
م 21
ن
طقه
م 11
ن
طقه
01
من
طقه
9
من
طقه
8
من
طقه
7
من
طقه
6
من
طقه
5
من
طقه
4
من
طقه
3
من
طقه
2
من
شه طقه
رد

1

ار

ي
مر
كز

.20

نرمافزار در مناطق مختلف شهرداری مشهد

شکل  .3نمودار مقایاهای شاخ

ارزيابی مناطق شهرداری مشهد از لحاظ معیار سختافزار .پس از تجزیهوتحلیل اطالعات
بهدستآمده در بُعد سختافزار منطقه  6با مقدار  0/2805بیشترین آمادگی و منطقه  7با مقدار
 0/0241کمترین مقدار آمادگی را به خود اختصاص دادهاند.
.30
.28
.25
.24
.20
.18

.18
.16
.15

.16

.14
.13
.10
.09
.08 .08

.02

شه
رد
ار
ي
مر
کز
ثا
م من
ن
طقه
م 9
ن
طقه
م 8
ن
طقه
م 7
ن
طقه
م 6
ن
طقه
م 5
ن
طقه
م 4
ن
طقه
م 3
ن
طقه
من 2
طقه
من 21
طقه
من 11
طقه
م 01
ن
طقه

1

0.00

شکل  .4نمودار مقایاهای شاخ

سختافزار در مناطق مختلف شهرداری مشهد
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ارزيابی مناطق شهرداری مشهد از لحاظ معیار وبسايت .ارزیابیهای صورت گرفته حاکی
از آ است که در معیار وبسایت شهرداری منطقه  4با مقدار  0/8222و شهرداری منطقه  7با
مقدار  0/2752بیشترین و کمترین میزا آمادگی را در این بُعد دارند.
ارزيابی مناطق شهرداری مشهد از لحاظ معیار منابع انسانی .منطقه  9بـا مقـدار 0/7395
دارای بیشترین مقدار آمـادگی و شـهرداری منطقـه  2بـا مقـدار  0/1665دارای کمتـرین میـزا
آمادگی هاتند.
ارزيابی مناطق شهرداری مشهد از لحاظ معیار برنام های آموزشی .با توجه به اطالعـات
بهدستآمده منطقه  6با مقدار  0/5753بیشترین رتبه و منطقه  7با مقدار  0/1051کمترین رتبـه
را به خود اختصاص دادهاند.
ارزيابی مناطق شهرداری مشهد از لحاظ معیار زيرساخت سازمانی .شـهرداری مرکـز بـا
مقدار  0/5658و منطقه ثامن با مقدار  0/0908بهترتیـب بیشـترین و کمتـرین رتبـه را بـه خـود
اختصاص دادهاند.
ارزيابی مناطق مختلف شهرداری مشهد از لحاظ شااخص کلای آماادگی الکترونیاک.

منطقه  4با مقدار  0/4662دارای بیشترین آمادگی الکترونیکی و منطقه  7با مقدار  0/2500دارای
کمترین میزا آمادگی الکترونیکی است.
.50

.47
.44

.44

.43

.42

.40

.37
.35

.34

.32

.31

.30
.30

.29
.27
.25

شه
ردا
ري
مر
کز
ثا
م من
ن
طقه
9
من
طقه
م 8
ن
طقه
م 7
ن
طقه
6
من
طقه
م 5
ن
طقه
م 4
ن
طقه
3
من
طقه
من 2
طقه
من 21
طقه
من 11
طقه
م 01
ن
طقه

1

.20
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 .4بحث و نتیج گیری

این پژوه به دنبال شناسایی و طراحی مدل مناسب و بومیشده برای ارزیابی آمادگی
الکترونیک شهرداری مشهد بوده است .ازآنجاکه بهترین مدل در این راه وجود ندارد پس از مرور
مبانی نیری و پیشینه پژوه های داخلی و خارجی و بررسی مدلهای مختلف ارزیابی آمادگی
الکترونیکی معیارها و زیرمعیارهایی برای سنج میزا آمادگی الکترونیکی مناطق واباته به
شهرداری مشهد شناسایی شدند؛ سسس این معیارها و زیرمعیارها با تکنیک مصاحبه از کارشناسا
و خبرگا سازما فناوری اطالعات و ارتباطات غربالگری شده و درنهایت هفت معیار عمده
استخراج شد .ازآنجاکه معیارهای نهایی خود شامل زیرمعیارهای گوناگونی هاتند یک ساختار
سلالهمراتبی تشکیل شد و سسس وز دهی به معیارها و زیرمعیارها با استفاده از روش
تجزیهوتحلیل سلاله مراتبی ( )AHPصورت گرفت.
بررسیهای صورتگرفته بر روی مناطق یک تا دوازده شهرداری مرکز و منطقه ثامن
شهرداری مشهد نشا داد که منطقه  4با میزا آمادگی  47درصد و منطقه  7با آمادگی 25
درصد بهترتیب رتبههای اول و سیزده را از لحاظ آمادگی الکترونیکی به خود اختصاص دادهاند.
منطقه  6و منطقه  9هر دو با میزا آمادگی الکترونیکی  44درصد منطقه  3با آمادگی  43درصد
منطقه  11با  42درصد منطقه  8با  37درصد منطقه ثامن با  35درصد منطقه  12با  34درصد
شهرداری مرکز با  32درصد منطقه  2با  31درصد منطقه  1با  30درصد منطقه  5با  29درصد
و درنهایت منطقه  10با میزا آمادگی الکترونیکی  27درصد بهترتیب دارای رتبههای دوم تا
دوازده در آمادگی الکترونیکی هاتند .از منیری دیگر آمادگی الکترونیکی مناطق بین  25تا
 47درصد و بهطور متوس  35درصد است که نشا میدهد مناطق مختلف شهرداری مشهد از
نیر آمادگی الکترونیکی تا حد مطلوب فاصله قابلتوجهی دارند.
در میا معیارهای کلی شاخ آمادگی الکترونیک در میا مناطق میانگین معیار
سختافزار برابر  15درصد است که نابت به میانگین سایر معیارها از همه کمتر است و نشا
میدهد که در این زمینه باید سرمایهگذاری و توجه بیشتری بهعمل آید .میانگین معیار فناوری و
زیرساختهای اصلی شبکه برابر  31درصد سیات های نرمافزاری برابر  49درصد وبسایت 57
درصد مهارتهای منابع اناانی  44درصد برنامههای آموزشی  28درصد و زیرساخت  25درصد
است .هما طور که دیده میشود بهطور میانگین وضعیت مناطق شهرداری از لحاظ معیار
وبسایت نابت به سایر معیارها بهتر است؛ اما همچنا فاصله زیادی تا سطح مطلوب 100
درصد دارد.
اگر میزا آمادگی به  5بازه آمادگی خیلی ک ( 0تا  20درصد) ک ( 20تا  40درصد)
متوس ( 40تا  60درصد) زیاد ( 60تا  80درصد) و خیلی زیاد ( 80تا  100درصد) تقای بندی
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شود میانگین معیارهای آمادگی در معیارهای مختلف در شاخ سختافزار در وضعیت آمادگی
خیلی ک در  3معیار زیرساخت برنامههای آموزشی و فناوری در وضعیت آمادگی ک و در 3
معیار مهارتهای منابع اناانی نرمافزار و وبسایت در وضعیت آمادگی متوس قرار دارند.
در میا معیارها شاخ سختافزار با میانگین آمادگی  15درصد نابت به سایر معیارها در
بدترین وضعیت قرار دارد؛ بنابراین به مدیرا پیشنهاد میشود برای خرید و توزیع سختافزارها
سیاستهای جدیدی را در پی گیرند؛ همچنین به بهروزبود تجهیزات ایجاد سازوکارهایی
برای نگهداری و تعمیرات آموزش کارکنا برای نحوه استفاده آ ها و ماتندسازی نحوه
عیبیابی توجه ویژهای را مبذول دارند.
معیار زیرساخت با میزا آمادگی  25درصدی دومین شاخصی است که باید موردتوجه
مائوال قرار بگیرد .تدوین و بازنگری چش انداز برنامههای فاوا اصالح مقررات و تاهیل
رویهها در راستای توسعه  ICTنیارت دقیق و منی بر رشد و توسعه فاوا مهندسی مجدد
فرایندها فرهنگسازی در جهت توسعه فاوا و تقویت زیرساختهای امنیتی اطالعاتی و حقوقی
از جمله اقداماتی است که میتواند در راستای تقویت این شاخ و افزای آمادگی الکترونیکی
مدنیر قرار گیرد.
برنامههای آموزشی از دیگر معیارهایی است که میانگین آمادگی مناطق در آ برابر 28
درصد و در سطح آمادگی ک است .بازنگری در برنامههای آموزشی کارکنا نحوه برگزاری
کالسها و محتوای آ ایجاد و گاترش فوای آموزش کارکنا و فراه آورد امکا آموزش
از راه دور از اقدامات سازنده و مؤثر در این حیطه است.
درنهایت فناوری و زیرساخت اصلی شبکه معیار دیگری است که در وضعیت نامناسب و
آمادگی ک ( 31درصد) قرار دارد .توجه به ضریب نفوذ اینترنت ضریب نفوذ تلفن و تجهیزات
سختافزاری ابزارهای پای مدیریت شبکه و مدیریت سرور کیفیت شبکه سرعت اینترنت و
ایجاد سیات مدیریت امنیت اطالعات ازجمله اقدامات مؤثر و سودمند در راستای ارتقای آمادگی
در این شاخ است.
پیشنهادهايی برای پژوهشهای آتی .بهکـاربـرد ایـن مـدل در سـازما هـای واباـته بـه
شهرداری مشهد نییر سازما آت نشانی سازما فرهنگی تفریحی و مابقی سازما های واباته
برای سنج آمادگی الکترونیکی آ ها میتواند در پژوه های آتی مدنیر قرار گیـرد .سـنج
آمادگی الکترونیکی سازما ها و ادارات مختلف در دیگر شهرها با استفاده از مدل طراحیشده نیز
میتواند بهعنوا پژوهشی کاربردی کمک شایانی به پیشرفت کشور در این زمینه کنـد .سـنج
تجثیر متغیرهای گوناگو نییر فرهنگ سازمانی چابکی و غیره بر آمادگی الکترونیکی سازما ها
نیز میتواند حیطه دیگری از پژوه های آتی را پوش دهد.
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تقدير و تشکر .در اینجا از متخصصا سازما فناوری اطالعات و ارتباطات شـهرداری مشـهد
که در طول انجام این پژوه ما را از نیرها و راهنماییهای خود بیبهره نگذاشته کمال تشـکر
را داری و همچنین قدردا همکاری شهرداری مناطق یک تا دوازده شهرداری مرکـز و منطقـه
ثامن شهرداری مشهد هاتی  .همچنین از شهرداری مشهد به خاطر حمایـتهـای مـالی از ایـن
طرح تشکر و قدردانی میکنی .
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