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چكيده :
با پيشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات در دهه هاي اخير  ،شهرالكترونيك كه يكي از مفاهيم نوظهور
است و قابليت حل بسياري از مشكالت بغرنج و پيچيده زندگي به ويژه در كالن شهرها را دارد پديد آمد.با
توجه به اهميت موضوع شهرالكترونيك در اين مقاله به بررسي ابعاد تكنولوژيكي و سياسي پرداخته و به دليل
مقبوليت روش تفكرسيستمي در حوزه هاي مختلف برنامه ريزي اين ابعاد بر اساس تفكر سيستمي مورد
بررسي قرار مي گيرد.روش تحقيق توصيفي-تحليلي و استنباطي است و از هر دوروش كمي و كيفي استفاده
شده است.در قسمت كمي از  96مدير شهري پرسشنامه تكميل گرديد و در قسمت كيفي تعداد  4نفر از
مديران به روش گلوله برفي براي مصاحبه انتخاب شدند.جهت الويت بندي عوامل شناسايي شده از مباني
نظري در ابعاد مذكور از روش ميانگين موزون  ،براي شناسايي چالش هاي موجود از آزمون استنباطي خي دو
و به منظور رسم دياگرام هاي علي و معلولي بر اساس تفكر سيستمي از نرم افزار  Vensimو براي تكميل
زيرسيستم هاي نهايي از روش مصاحبه و جهت تحليل آن از روش كيفي آناليز موضوعي استفاده مي
گردد.نتايج پژوهش نشان مي دهد از جمله چالش هاي موجود در بعد تكنولوژيكي آماده نبودن زيرساخت
هاي الزم و در بعد سياسي كمبود حمايت از سوي مقامات مسئول ايجاد شهرالكترونيك است.همچنين از نظر
مديران شهري در بين عوامل موثر تكنولوژيكي و سياسي عناصر حفظ امنيت و حمايت از سوي مقامات
مسئول داراي الويت اول مي باشند كه با شناسايي عنصر بحراني بر اساس تفكر سيستمي مطابقت دارد و با
كمك چرخه هاي به وجود آمده در مدل نهايي سيستمي بر اساس شرايط شهر بجنورد مي توان پياده سازي
شهرالكترونيك را تسهيل نمود.
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 -1مقدمه و بيان مسئله :

مهمترين ويژگي عصر حاضر شهرنشين شدن جمعيت،افزايش جمعيت شهرها و به تبع آن توسعه
شهرهاي كوچك و بزرگ است (ويسي و همكاران .)4931364با افزايش رشد جمعيت شهري نه تنها الزم
است بر وسعت شهرها افزوده شود بلكه مي بايست بتوان شهرهاي جديدي ساخت كه مجهز به آخرين
فناوري هاي هوشمند باشند .امروزه فناوري اطالعات به عنوان عمده ترين محور تحول و توسعه در جهان
مطرح شده و دستاوردهاي ناشي از آن به گونه هاي مختلف در زندگي مردم تاثيرگذار است(فتحيان و
مهدوي نور .)92431339با پيشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات  ،شهر الكترونيك كه يكي از مفاهيم
نوظهور است و قابليت حل بسياري از مشكالت بغرنج و پيچيده زندگي به ويژه در كالن شهرها را دارد
پديد آمد(هاديلي و زينالي عظيم )3431336شهرالكترونيك يك شهر واقعي است كه متعلق به شهروندان
است( )Safari & Kanaani,2008:5و وجه تمايز آنها در مقايسه با ديگر شهرها اين است كه اين گونه
شهرها بر اساس سيستم هاي هوشمندانه و خالقانه مديريت مي شوند(فتحيان و مهدوي نور.)92431339
ايجاد سهولت در فرآيند كاري سازمان و ايجاد مناطقي آرام  ،پايدار و بدون نابرابري،افزايش كيفيت و
بهره وري خدمات در طول ساعت كاري و يك راهي كه شهروندان بتوانند به خدمات در هر مكاني دست
يابند از ضرورت ايجاد شهر الكترونيك است) .(Tohidi and Jabbari,2010:1107مهمترين مزيت
شهرهاي مجازي  ،كارايي و اثربخشي براي اداره امور شهري است) .(Serrano et al,2009:477بنابراين
دولت ها جهت استفاده از پتانسيل ها و فراهم كردن مزاياي شهرالكترونيك براي شهروندان به سمت ايجاد
آن رفتند) .(Melin and Axelsson,2009:249اگرچه مزاياي شهرالكترونيك به خوبي مستند هستند اما
پياده سازي شهرالكترونيك در هر دو كشور توسعه يافته و در حال توسعه با چالش هاي بسياري مواجه
است) .(Beynon Davies and Williams,2004چالش ها در توسعه شهرالكترونيك به فاكتورهاي
زيادي مربوط مي باشند كه از آن جمله مي توان به مسائل سازماني و مديريتي  ،محيط سياسي  ،محيط
اقتصادي  ،محيط فرهنگي  ،محيط فناوري و تكنولوژي  ،محيط زيست و شرايط قانوني و نظارتي اشاره
كرد(. (Melin and Axelsson,2009:249
هنگام بررسي مقاالت شهرالكترونيك مشخص گرديد كه عوامل مختلفي در استقرار آن تاثيرگذار هستند
كه اين عوامل در  9بخش فردي  ،اجتماعي  ،سازماني  ،تكنولوژيكي و سياسي قابل شناسايي مي باشند
(الهي و همكاران 1336؛  Choudrie et al,2005؛  Ebrahim& Irani,2005؛ La Porte et
 .(Kinder,2002 ; al,2002بنابراين براي اجراي موفقيت آميز مي بايست عوامل موثر در زمينه هاي
فردي  ،تكنولوژيكي  ،سياسي و ...را شناخت و با بررسي وضعيت آنها چالش هاي موجود را شناسايي و
رفع نمود.

در ايران اولين گام موثر توسعه دولت الكترونيك و به تبع آن ايجاد شهر الكترونيك در سال هاي اخير
مي توان به مصوبه سال  1331شوراي عالي اداري براي اتوماسيون فعاليت هاي اختصاصي و عمومي و نظام
اداري برشمرد .اين مصوبه در جهت تحقق اهداف قانون برنامه  9ساله سوم توسعه تدوين شده است(شركت
پرورش داده ها .)2131313شهر بجنورد در سال  1333با تفكيك استان خراسان به عنوان مركز خراسان
شمالي مورد تصويب قرار گرفت .در شهر بجنورد پياده سازي شهرالكترونيك از طريق آموزش شهروندان از
دي ماه  1361آغاز شده و سامانه شهرالكترونيك بجنورد به آدرس www.bojnordecity.irراه اندازي
شده است.كه در مجموع بيش از  142خدمت به شهروندان ارائه مي دهد اما در زمينه بانك اطالعات مشاغل
 ،اطالعاتي وجود ندارد و يكي از داليل را مي توان عدم همكاري سازمان ها دانست در واقع متولي خاصي
جهت ايجاد شهرالكترونيك در شهر مشخص نشده است(معاونت مالي و برنامه ريزي شهرداري
بجنورد.)1361،
الزم به ذكر است به دليل پيچيدگي بحث استقرار شهرالكترونيك) ) Ebrahim& Irani,2005به نظر
مي رسد تفكر سيستمي به خاطر درك كل نگر و همه جانبه اي كه از يك پديده ارائه مي كند و بيشتر بر
روابط دروني اجزا و فرآيندهاي متغير موجود بين اجزا و همچنين تاثير آنها بر يكديگر متمركز است و
صرفا روي يك موضوع خاص و جزيي به صورت مجزا تاكيد نمي كند و مهم تر از همه توانايي حل مسائل
پيچيده را دارا مي باشد)(Senge,1990مي تواند در تحليل و ارائه راه حل موثر و پايدار در استقرار
شهرالكترونيك از ابعاد تكنولوژيكي و سياسي مفيد و اثرگذار باشد.
بنابراين  ،اين مقاله با رويكرد شناسايي و الويت بندي عوامل موثر و همچنين شناسايي چالش هاي
موجود در ابعاد تكنولوژيكي و سياسي جهت پياده سازي شهرالكترونيك بجنورد و مدل سازي عوامل موثر
در قالب تفكر سيستمي وارائه مدل نهايي سيستمي با تاكيد بر ابعاد مذكور انجام مي شود.
-1-1سواالت :
سوال اصلي  3چه عواملي در زمينه هاي تكنولوژيكي و سياسي در پياده سازي شهرالكترونيك موثر هستند؟
سواالت فرعي 3
.1الويت بندي عوامل موثر در زمينه هاي تكنولوژيكي و سياسي جهت پياده سازي شهرالكترونيك بجنورد
چگونه است؟
.2از نظر مديران شهري چه چالش هايي در ابعاد تكنولوژيكي و سياسي جهت پياده سازي شهرالكترونيك
بجنورد موجود مي باشد؟
.3چگونه مي توان تاثير عوامل موثر تكنولوژيكي و سياسي را در قالب تفكرسيستمي جهت پياده سازي
شهرالكترونيك بجنورد مدلسازي نمود؟

-2پيشينه تحقيق
به سبب ابعاد و زمينه هاي بسيار گسترده و پيچيده در موضوعات شهري  ،سابقه تحقيق متنوع مي
باشد.بنابراين در ادامه به برخي از مهم ترين پژوهش ها در سطح جهان و ايران به طور خالصه اشاره مي
گردد .اسپيروس آنجلوپولس و همكارانش در سال  2414به بررسي توسعه خدمات جديد در شهر
الكترونيك پرداختند و هدف هاي اين مطالعه نشان دادن يك مدل است كه شامل فاكتورهاي مهم كمك
كننده براي موفقيت در پروژه توسعه ي خدمات جديد در شهر الكترونيك مي باشد و همچنين ارائه فهم
بهتر از فاكتورهاي اساسي و ابعادي كه توسعه خدمات جديد را در شهر الكترونيك توضيح مي
دهند) .(Angelopoulos et al,2010:95-105ويشانس وراكدي و همكارانش در سال  2411به بررسي
پيچيدگي پياده سازي شهرالكترونيك و انتشار آن از طريق اتخاذ استراتژي تجربي كه متمركز بر كشورهاي
در حال توسعه است كه در يك موقعيت پيشرفته ي توسعه دولت الكترونيك نيستند پرداختند.اين مطالعه
يك مشخصات جامع را در فهم اجراي دولت الكترونيك و به تبع آن شهر الكترونيك و پيچيدگي انتشار
مزاياي آن براي كشورهاي مشابه پيشنهاد مي كند.كشور مورد مطالعه قطر مي باشد.يافته هاي كليدي تحقيق
نشان مي دهد كه صرف نظر از حمايت هاي مالي قوي،دولت ها بايد براي مقابله با تعدادي از چالش هاي
در ارتباط با پياده سازي دولت الكترونيك آماده شوند.به عالوه مطالعه نشان مي دهد هم ترازي استراتژي
تكنولوژي اطالعات و ارتباطات با سطوح محلي پروژه هاي دولت الكترونيك  ،به صراحت در پياده سازي
موفق دولت الكترونيك و شهرالكترونيك مهم هستند) .(Weerakkody et al,2011:172-188دكتر كيا
در سال  1336موانع و راهكارهاي استقرار شهرالكترونيكي را در ايران بررسي كرده در ابتدا به مزاياي
شهرالكترونيك اشاره كرده و بر ضرورت ايجاد آن تاكيد مي كند و سپس عوامل موثر در پياده سازي را
بررسي كرده و بر عوامل فني،اقتصادي،اجتماعي،مديريتي  ،فرهنگي و سياسي تاكيد مي كند (كيا-9931336
 .)94ويسي و همكارانش در سال  1364پژوهشي تحت عنوان "شهر الكترونيك واقعيت شهرهاي فردا" را
انجام دادند و بيان مي كنند در كشور بايد اساسي ترين موضوع يعني فناوري اطالعات در متن توسعه ملي
قرار گيرد ونه در حاشيه و به بررسي تاثيرات اختراعات الكترونيكي،سخت افزارها و نرم افزارهاي كامپيوتري
بر فضاي مناطق و شهرها مي پردازد(ويسي و همكاران .)44-9231364در زمينه استفاده از تفكر سيستمي مي
توان از آن به عنوان يك نظام معنادار كه ارتباط بين عناصر مختلف را نشان مي دهد و به درك بهتر مسائل
مديريتي كمك مي كند نام برد و پيش از اين در مواردي كه مربوط به حوزه مديريت و برنامه ريزي شهري
است همچون پسماندهاي شهري( )Anomany,2004و آبرساني( (Rehan,2011به كار گرفته شده
است و با به كار بردن آن مي توان به الگوها و ارتباطات بين عوامل اصلي و موثر تشكيل دهنده يك سيستم
واقف شد(.)Senge,1990

سوابق نشان مي دهد متناسب با زيرساخت هاي موجود كشورهاي مختلف تالش كرده اند
شهرالكترونيك را به گونه اي پيش ببرند كه بتوانند در عرصه دنياي فناوري اطالعات از امكانات آن بهره
برداري نمايند .قابل ذكر است بيشتر پژوهش هاي داخلي و خارجي در زمينه شهرالكترونيك بر اساس برنامه
ريزي سنتي استراتژيك انجام شده است(كياني 1364،؛ ويسي و همكاران 1364،؛ كيا )1336،و
) )Weerakkody,2011 ; Serrano,2009و از برنامه ريزي سيستمي علي رغم كارآمدي و جامع
نگري كه در حل مسائل پيچيده دارد استفاده نشده است.
 -3روش تحقيق
دستيابي به اهداف علم يا شناخت علمي ميسر نخواهد بود مگر زماني كه روش شناسي درستي صورت
پذيرد.به عبارت ديگر تحقيق از اين حيث است كه اعتبار مي يابد نه موضوع تحقيق(خاكي.)16331334
تحقيقات نشان دادند عوامل موثر در پياده سازي شهرالكترونيك در  9بخش فردي  ،سازماني  ،اجتماعي ،
تكنولوژيكي و سياسي قابل شناسايي هستند (الهي و همكاران 1336؛  Choudrie et al,2005؛
 Ebrahim& Irani,2005؛  La Porte et al,2002؛ .(Kinder,2002كه تحقيق حاضر بر روي
ارزيابي ابعاد تكنولوژيكي و سياسي با استفاده از تفكر سيستمي تاكيد دارد .اين مقاله از نظر ماهيت و روش
از نوع تحقيقات توصيفي – تحليلي و استنباطي است .در اين تحقيق به منظور شناسايي و الويت بندي
عوامل موثر و همچنين شناسايي چالش هاي موجود در ابعاد مذكور و مدل سازي عوامل موثر در قالب تفكر
سيستمي جهت استقرار شهرالكترونيك بجنورد ابتدا از طريق مطالعه كتابخانه اي  ،استفاده از مقاالت داخلي
و خارجي  ،اسناد و گزارشات موجود و جستجوي اينترنتي عوامل موثر تكنولوژيكي و سياسي در پياده
سازي شهرالكترونيك استخراج گرديدند .سپس با استفاده از مطالعات ميداني در كنار مطالعات اسنادي ابتدا
از طريق پرسشنامه نظرات مديران شهري در جهت الويت بندي عوامل موثر و همچنين براي بررسي
وضعيت اين عوامل در شهر بجنورد جهت شناسايي چالش هاي موجود اتخاذ گرديد .پرسشنامه داراي
سواالت عمومي(اطالعات كلي و جمعيت شناختي) و سواالت تخصصي مي باشد و با استفاده از طيف
ليكرت  9گزينه اي به غربال سازي شاخص هايي كه از مطالعه ادبيات موضوع بدست آمده بود  ،پرداخته
شد .پايايي پرسشنامه برابر  4712بدست آمد كه پايايي معتبري است(باالتر از  471مي باشد) و از  96مدير
شهري آشنا به فرآيند پياده سازي شهرالكترونيك بجنورد پرسشنامه تكميل گرديد.
سپس از طريق مصاحبه نيمه ساختاريافته بر اساس روش گلوله برفي ( (Saunders et al,2009با
تعداد  4نفر از مديران شهر بجنورد از آنها خواسته شد نظرات خود را راجع به سيستم هاي تكنولوژيكي و
سياسي با توجه به سواالت مطرح شده بيان كنند و محققين را در طراحي سيستم اصلي و شناسايي عميق تر
چالش هاي موجود ياري دهند .مصاحبه ها در اتاق هاي در بسته و آزاد از هر نوع اختالل خارجي انجام

شدند و به طور متوسط هر مصاحبه  49دقيقه به طول انجاميد .عالوه بر اين مصاحبه ها به صورت متن
رونوشتي براي از بين بردن هر گونه تعصب و حل هر نوع اختالفي كه ممكن است به وجود آمده باشد داده
شد).(Irani et al.,2005;Jick,1979
در اين تحقيق در كنار مطالعات اسنادي جهت الويت بندي عوامل موثر از روش ميانگين موزون و
براي شناسايي چالش هاي موجود از آزمون خي دو استفاده گرديد .همچنين جهت تحليل داده هاي بدست
آمده از طريق مصاحبه از روش كيفي آناليز موضوعي استفاده شد .كه در نهايت خروجي آن طراحي مدل
پياده سازي شهرالكترونيك با توجه به شرايط شهر بجنورد بر اساس تفكر سيستمي با تاكيد بر ابعاد
تكنولوژيكي و سياسي است .براي رسم دياگرام هاي علي و معلولي از نرم افزار  Vensimاستفاده گرديده
است .يكي از مزيت هاي اصلي روش تفكر سيستمي پديدار شدن چرخه هاي مختلف در نتيجه ارتباطات
بين عوامل موثر است كه خروجي آن تبديل كردن سيستم از حالت ايستا به حالت پويا مي باشد.
 -4مفاهيم و مباني نظري
 -4-1شهرالكترونيك  :اصطالح شهر الكترونيك در سال  1664در كنفرانسي در مورد شهرهاي
ديجيتال مطرح شد.اين برنامه در سال  1669در برخي از شهرهاي اروپا مانند هلسينكي و آمستردام اجرا
شد (Zeynali etal 2012:6615).طبق تعريف دكتر علي اكبر جاللي شهرالكترونيك  ،شهري است كه
مي تواند خدمات شهري مختلفي شامل خدمات شهرداري يا دولتي يا حتي خدمات بخش خصوصي در
رشته هاي اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي در  24ساعت شبانه روز و  1روز هفته با كيفيت مناسب به وسيله
استفاده از تكنولوژي اطالعات و ارتباطات ارائه دهد).(Tohidi&Jabbari,2010:1106
 -4-2بررسي عوامل موثر در پياده سازي شهرالكترونيك
ايجاد دولت الكترونيك و به تبع آن پياده سازي شهرالكترونيك مانند هر تكنولوژي جديد ديگر منجر به
ا يجاد مشكالتي براي شهروندان و دولت ها در كشورهاي مختلف مي شود .فقدان دسترسي به خدمات
الكترونيك  ،نگراني هاي امنيتي  ،تفاوت هاي فردي و شكاف ديجيتالي جز اغلب مواردي هستند كه مي
توانند بر مشاركت تاثير داشته باشند و بدان وسيله رشد آينده خدمات الكترونيك را مسدود كنند.محققان
مختلف بيان كردند كه اين مشكالت پياده سازي شهرالكترونيك را تحت تاثير قرار مي دهد( Weerakkody
 .)et al.,2010:174محققان مختلف فاكتورهاي متفاوتي را كه بر پياده سازي شهرالكترونيك موثر هستند ،
تعريف كرده اند و اين فاكتورها به طور عمده در  9بخش قابل بررسي هستند3
 .1فردي ؛ (بمانيان و همكاران( ، )1361الهي و همكاران)1336
 .2اجتماعي ؛ )(Helbig et al,2009) ، (Choudrie et al,2005
)Blakemore,2007

،

&(Undheim

 .3سازماني ؛ )، )Ebrahim & Irani,2005( ، )Weerakkody et al.,2011

& Heeks

))Davies,1999
.4تكنولوژيكي ؛ (الهي و همكاران، (Nyrhine,2006) ، (Ebrahim & Irani,2005) ، )1336،
)(La ، (Trkman & Turk,2009) ، (Layne & Lee,2001) ، (Weerakkody et al,2011
)Porte et al,2002
 .9سياسي ؛ )(Moon et al,2005) ، (Eybon,2004) ، (Kinder,2002) ، (Chen & Gant,2001
(Zairi,1994) ،
با اين حال مقاله حاضر به شناسايي عوامل موثر در پياده سازي شهرالكترونيك در زمينه هاي تكنولوژيكي و
سياسي مي پردازد.
 -4-2-1عوامل تكنولوژيكي
 .4727171حفظ امنيت و حريم شخصي  3بنهام و همكاران در سال  2441بيان كردند يكي از موانع اصلي در
ايجاد شهرالكترونيك امنيت كامپيوترها و حفظ اطالعات محرمانه اشخاص است( & Ebrahim
.)Irani,2005:603
 .4727172ايجاد استانداردهاي  3 ITنرهين در سال  2449استدالل مي كند كه استانداردهاي  ITمشخص مي
كنند كه چگونه دارايي هاي فناوري اطالعات در درون سازمان بدست آيد  ،مديريت شود و مورد استفاده
قرار گيرد .بنابراين به اين نتيجه رسيد كه براي اجراي موفق شهرالكترونيك استانداردهاي  ITبايد به عنوان
فاكتور مهم قلمداد شوند(.(Nyrhinen,2006:10
 .4727173يك پارچه سازي سيستم  3يك پارچه سازي سيستم ها در ايجاد شهرالكترونيك نقش حياتي بازي
مي كند به اين دليل كه دولت الكترونيك تا حد قابل توجهي متكي بر وجود اطالعات پايه دولت و سيستم
ها و فرآيندهاي موجود است( .)Ebrahim & Irani,2005:595البته يك پارچه سازي سيستم هاي IT
به علت عدم تجانس محيط هاي محاسباتي دخيل در سازمان هاي بخش عمومي هزينه بر است
).(Angelopoulos et al.,2010:98
 .4727174ايجاد پورتال دولت الكترونيك  3تركمن و ترك در سال  2446بيان كردند كه اطمينان از يك محيط
سازماني مناسب يك پيش شرط مهم براي كاربران است.به عالوه روش هاي پرداخت به صورت آنالين
قابليت دسترسي امن و پويا از هر جاي دنيا را دارد(.)Trkman & Turk,2009:417
 .4727179پشتيباني از كاربران  3در نظر گرفتن سازوكارهاي پشتيباني كننده و قابليت پشتيباني سيستم ها ،
يكي ديگر از عوامل مهم و تعيين كننده در پذيرش فناوري است.اين سازو كارها در صورت عدم آگاهي

كاربران از فناوري مورد استفاده يا در صورت بروز حوادث پيش بيني نشده به كمك آن ها مي آيد(الهي و
همكاران.)4131336،
 .4727179زيرساخت هاي موجود  3بدون زيرساخت هاي كافي مخصوصا تسهيالت اينترنتي  ،اشتياقي براي
سازمان ها و كاربران جهت انجام امور به صورت الكترونيكي وجود ندارد(.)La Porte et al.,2002:426
 -4-2-2عوامل سياسي
 .4727271حمايت از سوي مقامات مسئول ايجاد شهرالكترونيك  3چن و گانت در سال 2441استدالل كردند
كه حمايت مستمر از سوي مديران ارشد براي برخورد با مقاومت اوليه و حصول اطمينان از وجود همكاري
ضروري است(Chen & Gant,2001:343).
 .4727272وجود جهت دهي مناسب  3پروژه شهرالكترونيك بلند مدت است بنابراين به يك رهبري قوي
جهت اجتناب از چالش هاي اصلي نياز دارد .در اين رابطه رهبران نوآور راه حل هايي را براي شهروندان و
فرآيندهاي تجاري ارائه مي كنند(.)Weerakkody et al.,2001:180
 .4727273توجه به مسائل حقوقي و مقررات  3سيستم هاي شهرالكترونيك نياز به مقررات بسيار براي مقابله
با تغييرات دارندكه اين تغييرات ممكن است شامل مواردي از قبيل امضا الكترونيكي  ،آرشيو حفاظت از داده
ها  ،پيشگيري از جرايم رايانه اي و هكرها باشد( .)Weerakkody et al.,2011:181
 .4727274حمايت مالي  3طبق تحقيقات شهرالكترونيك  2444كه توسط انجمن بين اللملي مديريت شهر/
شهرستان و فناوري عمومي در ايالت متحده آمريكا انجام شد  ،باالي  94درصد از سازمان هاي دولتي بيان
كردند كه فقدان منابع مالي يك مانع اصلي در ايجاد شهرالكترونيك توسط سازمان هاي عمومي مي باشد
).)Ebrahim & Irani,2005:603
 -4-3تفكرسيستمي
تفكر سيستمي ابزاري براي درك مباحث و مشكالت پيچيده مديريتي مي باشد .اين روش به مدت 94
سال است كه مورد استفاده قرار مي گيرد و اكنون به خوبي جاي خود را در مباحث مديريتي باز كرده است.
در اين روش رويدادها و علل آنها به صورت خطي و جداگانه بررسي نمي شوند بلكه به صورت سيستمي
كه متشكل از بخش هايي است كه تاثير متقابل بر روي هم دارند در نظر گرفته مي شود .از اصطالح سيستم
به اين خاطر استفاده مي شود كه بيان كند گروهي از اجزاي بهم پيوسته  ،يك الگوي واحد و متحدي را
تشكيل مي دهند بنابراين ديد جامع تري را به برنامه ريز مي دهد) .(Senge,1990 ; Edson,2008با
توجه به مقبوليت روش تفكر سيستمي در حوزه هاي مختلف برنامه ريزي  ،مديران و برنامه ريزان شهري
نيز به اهميت آن واقف گرديده و بسياري از مطالعات بر اساس اين روش كيفي بنا نهاده شده است كه به
عن وان مثال مي توان به مديريت سيستم فاضالب شهري  ،روان آب ها و مديريت زيرساخت ها اشاره

كرد).(Stave,2003 ; Tidwell et al,2004 ; Seiffert & Loch,2005 ; Chung et al,2008
بررسي ها نشان مي دهد كه براي استقرار شهرالكترونيك در جهان و ايران تحقيقي بر اساس تفكرسيستمي
انجام نگرفته است .با توجه به مقبوليت روش تفكر سيستمي در اين مقاله به بررسي تشكيل زيرسيستم هاي
تكنولوژيكي و سياسي جهت پياده سازي شهر الكترونيك مي پردازيم .در ادامه زيرسيستم هاي مربوطه
تشريح مي گردند.
 -4-3-1زيرسيستم تكنولوژيكي
عوامل مطرح شده در اين زيرسيستم در بخش  4-2-1توضيح داده شد.

شكل _ 1دياگرام زيرسيستم تكنولوژيكي در ارتباط با پياده سازي شهرالكترونيك
همانطور كه در شكل  1ديده مي شود زيرسيستم تكنولوژيكي از سه چرخه تشكيل شده است و چرخه
سيستم را از حالت استاتيك به حالت ديناميك تبديل مي كند .به عنوان مثال دريكي از چرخه هاي ايجاد
شده( )R2يك پارچه سازي سيستم ) (Layne & Lee,2001زمينه ساز حفظ امنيت ( & Ebrahim
 )Irani,2005:603مي شود و اين امر زمينه ايجاد پورتال دولت الكترونيك را فراهم مي كند و در مجموع
باعث سهولت در پياده سازي شهرالكترونيك كه خروجي اين فرآيند مي باشد مي شوند و با ايجاد
شهرالكترونيك يك پارچه سازي سيستم ارتقا مي يابد.حال مي بايست بررسي شود كه يك پارچه سازي
سيستم تحت تاثير چه عواملي قرار مي گيرد تا بتوان اين چرخه را به عنوان يك بازخورد مثبت اجرايي كرد.
عنصر حفظ امنيت را در اين زيرسيستم مي توان بر اساس تفكرسيستمي جز عنصر بحراني در نظر گرفت زيرا
بيشترين تاثيرگذاري و تاثيرپذيري را بر عناصر ديگر دارا مي باشد.

 -4-3-2زيرسيستم سياسي
عوامل مطرح شده در اين زيرسيستم در بخش  4-2-2توضيح داده شد.

شكل - 2دياگرام زيرسيستم سياسي در ارتباط با پياده سازي شهرالكترونيك
همانطور كه در شكل  2ديده مي شود زيرسيستم سياسي از سه چرخه تشكيل شده است و چرخه
سيستم را ازحالت استاتيك به حالت ديناميك تبديل مي كند .به عنوان مثال در يكي از چرخه هاي ايجاد
شده) )R3حمايت از سوي مقامات مسئول ايجاد شهرالكترونيك) )Chen & Gant,2001زمينه ساز
حمايت مالي ( )Eybon,2004است و به تبع آن باعث توجه به مسائل حقوقي و مقررات مي شود و اين
باعث ايجاد جهت دهي مي شود و وجود جهت دهي حمايت از سوي مقامات مسئول را ايجاد مي كند و در
مجموع ايجاد شهرالكترونيك را كه خروجي اين فرآيند مي باشد زمينه سازي مي كنند .حال مي بايست
بررسي شود كه حمايت از سوي مقامات مسئول تحت تاثير چه عواملي قرار مي گيرد تا بتوان اين چرخه را
به عنوان يك بازخورد مثبت اجرايي كرد .عنصر حمايت از سوي مقامات مسئول را در اين زيرسيستم مي توان
بر اساس تفكرسيستمي جز عنصر بحراني در نظر گرفت زيرا بيشترين تاثيرگذاري و تاثيرپذيري را بر عناصر
ديگر دارا مي باشد.
 -4-4محدوده مورد مطالعه
شهر بجنورد به عنوان بزرگترين نقطه شهري استان و به عنوان يكي از شهرهاي ميانه اندام كشور در
رده جمعيتي  294-944هزار نفر و مركز سياسي _ اداري استان خراسان شمالي محسوب مي شود.مساحت
شهر حدود  2944هكتار است .براساس تقسيم بندي هاي انجام شده در طرح تفضيلي  ،شهر بجنورد داراي
 3منطقه است.كه جمعيت مناطق(آمار سال )39و مساحت آنها به ترتيب  39339نفر و  934هكتار 126196 ،

نفر و  1143هكتار  63396 ،نفر و  1494هكتار مي باشد.در مجموع شهر بجنورد 314424نفر جمعيت
دارد(پورتال شهرداري بجنورد).در نقشه زير منطقه بندي شهر بجنورد مشخص شده است.

شكل  _ 3منطقه بندي شهر بجنورد
در بجنورد گام هاي اوليه جهت ايجاد شهرالكترونيك از طريق آموزش شهروندان در دي ماه 1361
برداشته شد ولي از آنجا كه واژه شهروند الكترونيك با نام شهر و شهروند به وجود مي آيد ،با شهرداري ها
ارتباط تنگاتنگي خواهد داشت  ،لذا شهرداري ها نيز در اين موضوع نقش بسيار مهمي دارند و در بجنورد
نيز شهرداري به صورت محدود اقداماتي را انجام داده است و همانگونه كه ذكر شد طرح آموزش شهروندان
را آغاز كرده است(معاون مالي و برنامه ريزي شهرداري بجنورد،سال .)61ويژگي هاي اين طرح آموزشي
بدين شرح است 3
مخاطبين اين طرح تمامي شهروندان مي باشند و دامنه سني آنها بين  12تا  19سال است.آموزش به
شكل رايگان مي باشد و ظرفيت طرح نامحدود و همچنين قابليت گذراندن دوره از  9ماه الي  39ماه است.
پيش ثبت نام از طريق شهرداري و يك شركت كه انجام امور را بر عهده دارد انجام مي شود و در مجموع
پيش بيني شده است كه  34444نفر در طرح شركت كنند.ثبت نام از طريق سايت سالمت

)(www.salamat.irانجام مي شود .بعد از ثبت نام آزمون تعيين سطح هفته اي يك بار از طريق سايت
سالمت برگزار مي شود و شهروندان در  9زمينه ي مباني كامپيوتر  ،بانكداري الكترونيك ،
شهروندالكترونيك  ،زبان انگليسي  ،كارآفريني و بهداشت عمومي محك زده مي شوند و پس از تعيين سطح
پكيج هاي آموزشي براي آنها ارسال مي گردد .اين طرح قابليت اجرا به صورت همزمان در تمامي نقاط
كشور به صورت كامال يكسان و برابر براي تمامي متقاضيان را داراست.آموزش به  3شكل حضوري  ،نيمه
حضوري و مجازي و بدون پرداخت هزينه اينترنت توسط متقاضيان انجام مي شود و در پايان به متقاضيان
گواهينامه ملي از سوي مركز كارآفريني دانشگاه تهران و گواهينامه پايان دوره سانا اعطا مي شود كه اين
گواهينامه داراي اعتبار در بيش از  194كشور دنيا است(معاون مالي و برنامه ريزي شهرداري
بجنورد،سال.)61
 -5يافته هاي تحقيق
در ابتدا اطالعات عمومي پرسشنامه تحليل مي گردد .در مرحله بعد عوامل موثر تكنولوژيكي و سياسي
بر اساس ميانگين موزون از ديدگاه مديران شهري الويت بندي و چالش هاي موجود نيز در ابعاد مذكور با
استفاده از آزمون خي دو شناسايي خواهد شد .سپس آناليز موضوعي مصاحبه هاي انجام شده با مديران
شهري جهت شناسايي عميق تر چالش ها و تكميل زيرسيستم هاي مربوطه بر اساس شرايط شهر بجنورد
انجام مي شود و در نهايت مدل سيستمي تحيق با تاكيد بر ابعاد تكنولوژيكي و سياسي طراحي مي گردد .در
ادامه جزييات تشريح شده است.
 -5-1اطالعات عمومي پرسشنامه  :در ارتباط با سمت شغلي و ميزان تحصيالت مديران اطالعات ذيل
استخراج شده است.
در رابطه با سمت شغلي پاسخ دهندگان همگي ( 96نفر) به اين سوال پاسخ داده اند.بيشتر پاسخ دهندگان در
محل كار خود داراي سمت كارشناس بوده اند كه  9476درصد از پاسخ ها را به خود اختصاص مي
دهند 3176.درصد از پاسخ دهندگان داراي سمت مديريت بوده و به ترتيب  276درصد و  473درصد عضو
شوراي شهر و در سطح معاونت اداره محل اشتغال خود به فعاليت مشغول هستند و در رابطه با ميزان
تحصيالت پاسخ دهندگان به پرسشنامه همگي ( 96نفر) به اين سوال پاسخ داده اند 9273.درصد داراي مدرك
كارشناسي بوده اند و  3171درصد داراي مدرك كارشناسي ارشد بوده و هيچ يك از پاسخ دهندگان داراي
مدرك دكتري نبوده اند.

 -5-2الويت بندي عوامل موثر در پياده سازي شهرالكترونيك در ابعاد تكنولوژيكي  ،سياسي
 -5-2-1الويت بندي عوامل موثر تكنولوژيكي در پياده سازي شهرالكترونيك
با محاسبه ميانگين موزون و درصد فراواني متغيرهاي موثر در بخش تكنولوژيكي مي توان اين گونه بيان
كرد كه از نظر مديران شهر بجنورد تامين حفظ امنيت و حريم كاربران الويت اول را در بين عوامل موثر در
پياده سازي شهرالكترونيك دارد به طوريكه 144درصد از پاسخ دهندگان اهميت آن را متوسط به باال ارزيابي
كرده اند و ميانگين موزون آن نيز نشان دهنده اهميت آن مي باشد .به طوركلي مي توان گفت كه با توجه به
ميانگين متغيرها كه در جدول  1قابل مشاهده است  ،تمامي اين متغيرها داراي اهميت زياد در پياده سازي
شهرالكترونيك هستند .الويت بندي اين عوامل در جدول  1مشخص شده است.
جدول  _1الويت بندي متغيرهاي موثر در پياده سازي شهرالكترونيك در بخش تكنولوژيكي
متغيرها

بخش

فراواني
خيلي
كم
()1

كم

متوسط

زياد

خيلي زياد

() 2

()3

()4

()9

حفظ امنيت
تكنولوژيكي

)2976%(18 )174%(5

n=67
ايجاد استاندارد IT
n=67
يكپارچه سازي
سيستم
n=65
پشتيابي از كاربران

ميانگين

4.58

معيار

0.631

)3973%(24 )1474%(7

)9373%(36

4.43

0.679

)3379%(25 )1471%(7

)9473%(33

4.4

0.68

)4471%(30 )1474%(7

n=67
تاثيرزيرساخت هاي

)9971%(44

انحراف

)4471%(30

4.34

0.664

موجود در تمايل به
استفاده از فناوري

()474%(3 2)276%

)2676%(20 )474%(3

)9374%(39

4.36

0.98

جديد
n=67
ايجاد پورتال دولت
الكترونيك
n=67

)4173%(28 )1974%(11

)4173%(28

4.25

0.725

 -5-2-2الويت بندي عوامل موثر سياسي در پياده سازي شهرالكترونيك
با محاسبه ميانگين موزون متغيرهاي موثر در بخش سياسي مي توان اين گونه بيان كرد كه از ديدگاه
مديران شهر بجنورد مهمترين عامل موثر در پياده سازي موفق شهرالكترونيك با توجه به ميانگين متغيرها در
جدول  ، 2حمايت از سوي مقامات مسئول ايجاد شهرالكترونيك است به گونه اي كه  144درصد از پاسخ
دهندگان اهميت آن را متوسط به باال ارزيابي كرده اند .همچنين با بررسي ميانگين موزون متغيرها مي توان اين
گونه بيان كرد كه تمام اين متغيرها از ديد مديران داراي اهميت زياد در پياده سازي شهرالكترونيك هستند .كه
الويت بندي آن ها در جدول  2قابل مشاهده مي باشد.
جدول  _2الويت بندي متغيرهاي موثر در پياده سازي شهرالكترونيك در بخش سياسي
فراواني
بخش

متغيرها

خيلي

كم

كم

متوسط

انحراف
زياد

خيلي زياد

ميانگين

معيار

حمايت از سوي
سياسي

(45)9372%( 20)3473%( 1)179%

مقامات مسئول
n=66
حقوقي توجه به مسائل
n=67
مالي حمايت
n=65
جهت دهي مناسب
n=67

4.65

0.568

(40)9671%( 21)3174%( 6)376%

4.51

0.66

(43)9479%( 16)2373%( 5)174%( 2)276%( 1)174%

4.46

0.876

(29)4372%( 29)4372%( 5)174%( 4)972%

4.24

0.836

 -5-3شناسايي چالش هاي موجود در بعد سياسي با استفاده از آزمون خي دو
قابل ذكر است چالش هاي موجود در بعد تكنولوژيكي از طريق مصاحبه با مديران شهري شناسايي گرديده
است.
ابتدا با استفاده از آزمون خي دو بررسي گرديد كه آيا در بعد سياسي چالش وجود دارد يا خير .نتايج
جدول  3نشان مي دهد كه باقيمانده حاصل از تعداد مشاهده شده با تعداد پيش بيني شده عمدتا در قسمت
خيلي كم قرار گرفته است .بدين معني است كه عوامل سياسي در ايجاد شهر الكترونيك بجنورد پايين مي
باشند بنابراين در بعد سياسي چالش وجود دارد.

جدول  _ 3بررسي بعد سياسي
مقدار مشاهده

مقدار پيش بيني

تفا

شده

شده

ضل

خيلي كم

4

11.5

-7.5

كم

13

11.5

1.5

متوسط

24

11.5

12.5

زياد

14

11.5

2.5

خيلي زياد

9

11.5

-2.5

كل

69

جدول  4نشان دهنده اين است كه مقدار معناداري برابر با  4مي باشد به عبارت ديگر اين آزمون  66درصد
قابل تائيد است.
جدول  _ 4تست روش
سياسي
مقدار خي دو

23.435a

درجه آزادي

5

سطح
معناداري

0.000

سپس چالش هاي موجود  ،شناسايي شدند .نتايج جدول  9بيانگر اين موضوع مي باشد كه در زمينه
متغيرهاي ميزان تحقق حمايت از سوي مقامات مسئول  ،ايجاد جهت دهي مناسب و ميزان تحقق حمايت
هاي مالي به دليل اينكه تفاضل حاصل از مقدار پيش بيني شده و مقدارمشاهده شده در طيف خيلي كم و كم
قرار گرفته اند بنابراين اين متغير ها در شهر بجنورد داراي وضعيت مناسبي نيستند و به عنوان چالش قابل
شناسايي و بررسي مي باشند.

جدول  _5شناسايي چالش هاي موجود در بعد سياسي
خيلي
كم
مقدار مشاهده شده

ميزان تحقق
حمايت از سوي
مقامات مسئول

مقدار پيش بيني

10

21

10

زياد
7

13

13

13

13

13

تفاضل

4

-3

8

-3

-6

مقدار مشاهده شده

6

19

17

14

8

12.8

12.8

12.8

12.8

12.8

تفاضل

-6.8

6.2

4.2

1.2

-4.8

مقدار مشاهده شده

5

18

20

9

14

13.2

13.2

13.2

13.2

13.2

-8.2

4.8

6.8

-4.2

0.8

شده

ايجاد جهت دهي

مقدار پيش بيني

مناسب

شده

حمايت مالي

71

كم

متوسط

زياد

خيلي

مقدار پيش بيني
شده
تفاضل

كل
65

64

66

درجدول  9با توجه به اينكه در تمامي متغير ها مقدار سطح معناي داري برابر با صفر مي باشد بنابراين يافته
هاي جدول  66 ، 9درصد قابل تائيد مي باشد.
جدول  _6تست روش
حمايت مقامات

جهت دهي

حمايت مالي

مسئول
مقدار خي دو

10.308a

9.906b

11.727c

در جه آزادي

4

4

4

سطح

40.0

440.

40.0

معناداري

-5-4آناليز موضوعي مصاحبه ها و تكميل زيرسيستم هاي تكنولوژيكي و سياسي بر اساس شرايط شهر
مورد مطالعه
 -5-4-1زيرسيستم تكنولوژيكي
جهت تكميل زيرسيستم تكنولوژيكي و شناسايي چالش هاي موجود ابتدا آناليز مصاحبه ها انجام خواهد
شد.
در مصاحبه هاي انجام شده مديران شهري بيان كردند كه عدم وجود زيرساخت هاي الزم براي اينترنت
پر سرعت در شهر بجنورد و تالش سودجويان براي سو استفاده هاي مالي و سو استفاده از اطالعات
شخصي افراد به عنوان چالش هايي در بعد تكنولوژيكي قابل شناسايي و بررسي هستند و با بهره گيري از
سرعت توسعه و پيشرفت فنون فناوري اطالعات مي بايست ساده سازي فزآيندهاي نرم افزاري صورت
گيرد كه بدين وسيله حفظ امنيت در فضاي مجازي نيز ارتقا مي يابد.
زيرسيستم تكنولوژيكي بر اساس نتايج تحليل هاي كمي در قسمت  9-2-1و همچنين مصاحبه هاي
كيفي بر اساس شرايط شهر بجنورد طراحي خواهد شد .مطالعات بخش كمي گواه بر اين مطلب است كه در
بعد تكنولوژيكي مهمترين عامل حفظ امنيت مي باشد كه اين نتيجه با شناخت عناصر بحراني بر اساس تفكر
سيستمي در قسمت  4-3-1مطابقت دارد.
بنابراين بر اساس نتايج بدست آمده از مصاحبه ها و شناسايي عوامل موثر در پياده سازي شهر الكترونيك ،
زيرسيستم تكنولوژيكي بر اساس شرايط شهر بجنورد تكميل و به صورت زير ترسيم مي گردد.

شكل  _4دياگرام زيرسيستم تكنولوژيكي بر اساس شرايط شهر بجنورد
با توجه به نتايج اينگونه استنباط مي شود كه پياده سازي شهرالكترونيك در بعد تكنولوژيكي با چالش
همراه است.در مصاحبه هاي انجام شده عدم وجود امنيت به عنوان چالش در شرايط موجود شناسايي
گرديد.همانطور كه در شكل  4مشخص است در صورت ايجاد پايگاههايي جهت پشتياني از كاربران و تجهيز
زيرساخت هاي موجود مي توان اين چالش را مرتفع نمود ودر نتيجه پياده سازي شهرالكترونيك تسهيل مي
گردد .در زيرسيستم تكنولوژيكي پس از اضافه كردن نتايج منتج از مصاحبه هاي انجام شده  ،دو چرخه
جديد( )R*1 , R*2تشكيل شده است .به عنوان مثال در چرخه  R*1ساده سازي فرآيندهاي نرم افزاري
زمينه ساز حفظ امنيت مي شود و با تامين امنيت الكترونيكي ايجاد پورتال دولت الكترونيك و مسائل دسترسي
مربوط به آن تسهيل مي گردد و اين امر زمينه ساز پياده سازي شهرالكترونيك مي شود و با ايجاد شهر
الكترونيك يك پارچه سازي سيستم تامين شده و با يك پارچه سازي سيستم  ،فرآيندهاي نرم افزاري ساده
مي گردد .در اين زيرسيستم عواملي كه داراي بيشترين تاثير در پياده سازي شهرالكترونيك هستند با خطوط
ضخيم مشخص شده اند.
 -5-4-2زيرسيستم سياسي
جهت تكميل زيرسيستم سياسي ابتدا آناليز مصاحبه ها انجام خواهد شد.
در مصاحبه هاي انجام شده مديران شهري بيان كردند كه محدوديت هاي مربوط به واردات ابزار و
تجهيزات و عدم پيش بيني بودجه ساليانه براي توسعه و ارتقا خدمات توسط ادارات و موسسات به عنوان
تهديدهايي در بعد سياسي قابل شناسايي و بررسي هستند.همچنين با بهره گيري از تاكيد بر طرح توسعه
فناوري اطالعات در چشم انداز  24ساله  ،برنامه هاي توسعه  ،قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين

و آيين نامه هاي دولتي زمينه ساز حمايت از كارآفرينان حوزه الكترونيك و انگيزه اي براي سرمايه گذاران به
ويژه سرمايه گذاران بومي مي باشد كه در پياده سازي موفق شهرالكترونيك تاثيرگذار مي باشند.
زيرسيستم سياسي بر اساس نتايج تحليل هاي كمي در قسمت  9-2-2و همچنين مصاحبه هاي كيفي بر
اساس شرايط شهر بجنورد طراحي خواهد شد .مطالعات بخش كمي گواه بر اين مطلب است كه در بعد
سياسي مهمترين عامل حمايت از سوي مقامات مسئول ايجاد شهرالكترونيك مي باشد كه اين نتيجه با شناخت
عناصر بحراني بر اساس تفكر سيستمي در قسمت  4-3-2مطابقت دارد.
بنابراين بر اساس نتايج بدست آمده از مصاحبه ها و شناسايي عوامل موثر در پياده سازي شهر الكترونيك ،
زيرسيستم سياسي بر اساس شرايط شهر بجنورد تكميل و به صورت زير ترسيم مي گردد.

شكل  _ 5دياگرام زيرسيستم سياسي بر اساس شرايط شهر بجنورد
با توجه به نتايج اين گونه استنباط مي شود كه پياده سازي شهرالكترونيك در بعد سياسي از ديدگاه
مديران با چالش همراه است .مديران شهر بجنورد معتقد هستند كه در زمينه هاي حمايت مالي و ايجاد جهت
دهي مناسب چالش وجود دارد .بر اساس شكل  9در صورت حمايت از سوي مقامات مسئول  ،حمايت مالي
و ايجاد جهت دهي مناسب فراهم خواهد گرديد و پياده سازي شهرالكترونيك تسهيل مي گردد .در زير
سيستم سياسي پس از اضافه كردن نتايج منتج از مصاحبه هاي انجام شده  ،سه چرخه جديد ( R*1 , R*2
) ,R*3تشكيل شده است .به عنوان مثال در چرخه  R*2تاكيد در چشم انداز  24ساله جهت توسعه فناوري
اطالعات و ايجاد شهرهاي الكترونيك باعث ايجاد جهت دهي براي جلوگيري از چالش ها مي شود و اين امر
محدوديت هاي واردات ابزار و تجهيزات را كاهش داده و براي سرمايه گذاران ايجاد انگيزه مي كند و با

سرمايه گذاري آنها حمايت مالي ايجاد شده و مشكل عدم پيش بيني بودجه ساليانه رفع مي گردد و زمينه
جهت ايجاد شهرالكترونيك فراهم گرديده و با ايجاد شهرالكترونيك محدوديت هاي واردات كاهش پيدا كرده
و زمينه جهت تحقق چشم انداز  24ساله كه تاكيد بر توسعه فناوري اطالعات و ايجاد شهرهاي الكترونيك
دارد تسهيل مي گردد .در اين زيرسيستم عواملي كه داراي بيشترين تاثير در پياده سازي شهرالكترونيك هستند
با خطوط ضخيم مشخص شده اند.
 -5-5مدل نهايي سيستمي با تاكيد بر ابعاد تكنولوژيكي و سياسي
بعد از الويت بندي عوامل موثر  ،شناسايي چالش هاي موجود و همچنين تحليل مصاحبه هاي انجام شده
با مديران شهري  ،زيرسيستم هاي مربوطه تكميل و از تلفيق زيرسيستم هاي طراحي شده مدل نهايي
سيستمي با تاكيد بر ابعاد تكنولوژيكي و سياسي بر اساس شرايط شهر بجنورد در رابطه با امكان سنجي
استقرار شهرالكترونيك ترسيم مي گردد.

شكل  _ 6دياگرام مدل نهايي سيستمي با تاكيد بر ابعاد تكنولوژيكي و سياسي بر اساس شرايط شهر
بجنورد

همانطور كه مشاهده مي شود نه تنها عوامل مرتبط در هر كدام از زيرسيستم ها روي هم تاثير گذار
هستند بلكه عوامل مختلف در زيرسيستم هاي متفاوت نيز داراي ارتباط مي باشند .اين بدين معني است كه
براي پياده سازي شهرالكترونيك مي بايست ارتباطات زيرسيستم ها در درون هم و با يكديگر مورد توجه
برنامه ريز قرار گيرد .در غير اين صورت برنامه ريزي به صورت تك بعدي انجام خواهد شد .بنابراين در
برنامه ريزي جهت ايجاد شهر الكترونيك مي بايست ارتباط زير سيستم ها و متغيرها با يكديگر را مدنظر قرار
داد.
به عنوان مثال در يكي از چرخه هاي ايجاد شده در مدل نهايي سيستمي  ،ساده سازي فرآيندهاي نرم
افزاري باعث ارتقا امنيت در فضاي مجازي مي گردد و ايجاد پورتال دولت الكترونيك را تسهيل و زمينه ساز
ايجاد شهرالكترونيك خواهدشد و اين امر براي سرمايه گذاران ايجاد انگيزه مي نمايد و با سرمايه گذاري آنها
حمايت هاي مالي فراهم گرديده و مشكل عدم پيش بيني بودجه ساليانه رفع مي گردد و با رفع مسائل مالي
حمايت از كارآفرينان الكترونيك صورت گرفته و در اين جهت ساده سازي فرآيندهاي نرم افزاري انجام
خواهد شد و در مجموع كل چرخه پياده سازي شهرالكترونيك را تسهيل مي نمايد.
بررسي ها نشان دادند كه در فرآيند پياده سازي شهرالكترونيك بجنورد در ابعاد تكنولوژيكي و سياسي چالش
وجود دارد.مدل سيستمي رسم شده (شكل  )9نشان مي دهد 3

 در زيرسيستم تكنولوژيكي  ،از ديدگاه مديران شهري در زمينه هاي آماده نبودن زيرساخت هاي الزم براي
اينترنت پر سرعت و تالش سودجويان براي سو استفاده هاي مالي و سو استفاده از اطالعات شخصي چالش
وجود دارد.كه مي توان از طريق حمايت مالي و حمايت از سوي مقامات مسئول از زيرسيستم سياسي
زيرساخت هاي الزم را فراهم نمود .همچنين مي توان از طريق ايجاد پايگاه مديريت  ، ITتوجه به مسائل
حقوقي و مقررات و حمايت هاي مالي امنيت الزم را تامين نمود تا اقدامات سودجويانه كاهش يابد.
 در زيرسيستم سياسي  ،از ديدگاه مديران شهري در زمينه هاي حمايت مالي و وجود جهت دهي مناسب با
ت وجه به بلند مدت بودن پروژه چالش وجود دارد و البته اين عناصر جز عناصر زمينه ساز هستند كه در
صورت فراهم نمودن اين عناصر  ،چالش هاي موجود در زيرسيستم تكنولوژيكي نيز قابل حل مي باشد .قابل
ذكر است كه هر دو عامل تحت تاثير حمايت از سوي مقامات مسئول در همين زيرسيستم قرار دارند.
در مجموع هر  2زيرسيستم ارتباط تنگاتنگي با يكديگر داشته و به صورت دو يا حتي چند طرفه در حال
تقويت يكديگر مي باشند.اين سيستم به صورت ديناميك تمام عوامل موثر تكنولوژيكي و سياسي تاثيرگذار در
پياده سازي شهرالكترونيك را شناسايي كرده تا پياده سازي شهرالكترونيك به سهولت صورت گيرد (شكل.)9

 -6نتيجه گيري و پيشنهادات
شهر بجنورد به عنوان يك شهر ميانه اندام گام هاي اوليه را در جهت ايجاد شهرالكترونيك برداشته است
 .در اين مقاله سعي به شناسايي و الويت بندي عوامل موثر و همچنين شناسايي چالش هاي موجود در ابعاد
تكنولوژيكي و سياسي جهت پياده سازي شهرالكترونيك و مدل سازي عوامل موثر در قالب تفكر سيستمي
شده است .با مطالعه ادبيات موضوع عوامل حفظ امنيت و حريم شخصي  ،ايجاد استاندارد هاي  ، ITيكپارچه
سازي سيستم  ،ايجاد پورتال دولت الكترونيك  ،پشتيباني از كاربران و زيرساخت هاي موجود در بعد
تكنولوژيكي و در بعد سياسي عوامل حمايت از سوي مقامات مسئول ايجاد شهرالكترونيك  ،وجود جهت
دهي مناسب  ،توجه به مسائل حقوقي و مقررات و حمايت مالي جهت پياده سازي شهرالكترونيك استخراج
گرديد كه مصاحبه هاي انجام شده نيز عوامل عدم وجود زيرساخت هاي الزم براي اينترنت پرسرعت  ،تالش
سودجويان براي سو استفاده مالي و سو استفاده از اطالعات شخصي  ،بهره گيري از سرعت توسعه و پيشرفت
فنون فناوري اطالعات و ساده سازي فرآيندهاي نرم افزاري در زمينه تكنولوژيكي و عوامل محدوديت هاي
مربوط به واردات ابزار و تجهيزات  ،عدم پيش بيني بودجه ساليانه  ،تاكيد بر طرح توسعه و فناوري اطالعات
در چشم انداز  24ساله  ،حمايت از كارآفرينان حوزه الكترونيك و ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاران در زمينه
سياسي به عوامل موثر از مباني نظري اضافه كرد و مي توان گفت مجموعه عوامل فوق در پياده سازي
شهرالكترونيك در ابعاد تكنولوژيكي و سياسي تاثيرگذار هستند .با توجه به نتايج بدست آمده از تحليل
پرسشنامه ها در الويت بندي عوامل موثر از نظر مديران شهري در بعد تكنولوژيكي متغير حفظ امنيت داراي
الويت اول و در بعد سياسي متغير حمايت از سوي مقامات مسئول داراي الويت اول مي باشد كه با شناسايي
عنصر بحراني بر اساس تفكر سيستمي نيز مطابقت دارد بنابراين به سوال اول تحقيق پاسخ داده مي شود و در
ارتباط با سوال دوم در شناسايي چالش هاي موجود با استفاده از آزمون خي دو مديران شهري معتقد به وجود
چالش در زمينه كمبود حمايت از سوي مقامات مسئول  ،عدم وجود جهت دهي و كمبود حمايت هاي مالي
در بعد سياسي هستند و با توجه به اين كه درجدول  9در تمامي متغير ها مقدار سطح معنا داري برابر با صفر
مي باشد مي توان اينگونه نتيجه گيري كرد كه عوامل شناسايي شده به عنوان چالش با  66درصد قابل تاييد
هستند كه مصاحبه هاي انجام شده نيز وجود چالش در زمينه آماده نبودن زيرساخت هاي الزم براي اينترنت
پر سرعت و تالش سودجويان براي سو استفاده از اطالعات شخصي افراد را در بعد تكنولوژيكي شناسايي
كردند.بنابراين سوال دوم نيز پاسخ داده شد.در زمينه پاسخ سوال سوم بعد از شناسايي عوامل موثر و همچنين
شناسايي چالش هاي موجود در ابعاد مذكور  ،اين عوامل در قالب تفكرسيستمي با استفاده از نرم افزار
 Vensimمدل سازي شدند كه بدون اين مدل سازي تاثير عوامل قابل بررسي نيستند و با كمك مدل طراحي

شده مي توان مشخص نمود كه جهت حل چالش هاي موجود در زيرسيستم ها چه عواملي مي بايست مورد
بررسي قرار گيرد .در مجموع تمامي عوامل ارتباط تنگاتنگي با يكديگر داشته و به صورت دو يا حتي چند
طرفه در حال تقويت يكديگر مي باشند .اين سيستم به صورت ديناميك تمام عوامل تكنولوژيكي و سياسي
موثر در پياده سازي شهرالكترونيك را شناسايي كرده تا پياده سازي شهرالكترونيك از ابعاد مذكور به سهولت
صورت گيرد (شكل .)9
با توجه به اين كه در الويت بندي عوامل موثر متغير حفظ امنيت در بعد تكنولوژيكي داراي الويت اول
مي باشد و در اين زمينه چالش نيز وجود دارد  ،براساس شكل  9پيشنهاد مي گردد اگر حمايت از سوي
مقامات مسئول از بعد سياسي فراهم گردد در مرحله اول زمينه ساز حمايت هاي مالي و توجه به مسائل
حقوقي و مقررات و رفع محدوديت هاي مربوط به واردات ابزار و تجهيزات مي شود و در مرحله دوم با رفع
چالش ها در زمينه هاي ذكر شده باعث سهولت در يكپارچه سازي سيستم  ،ايجاد پورتال دولت الكترونيك و
در نتيجه ارتقا امنيت در فضاي مجازي مي گردد و در مجموع زمينه ساز ايجاد شهرالكترونيك خواهد شد .لذا
جهت بهره مندي از مزايا و خدمات شهرالكترونيك مي بايست عوامل موثر تكنولوژيكي و سياسي شناسايي
شده در شهر بجنورد ايجاد و چالش هاي موجود در ابعاد مذكور رفع گردند و در اين راه مي توان از تفكر
سيستمي به عنواني روشي كارآمد كه توانايي حل مسائل پيچيده را دارد بهره گرفت.
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