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چکیده
بيش از يک دهه است که پروژه هاي ايجاد شهر الکترونيک در کشورهاي مختلف کليد خورده است .در اي ران ني ز
دولت گامهايی در جهت ايجاد چنين شهرهايی برداشته است.پژوهش حاضر به شناسايی و تحليل روابط علت و معل ول
در زيرساختهاي الزم براي استقرار شهر الکترونيک مبتنی بر هوش تجاري در کالنشهر تهران می پردازد و به دنب ال آن
يك مدل مفهومی جديد را توسعه میدهد.
در مرحله اول انجام اين پژوهش براي شناسائی و پااليش زيرساختهاي شهر الکترونيک مبتنی بر ه وش تج اري از
مصاحبه تخصصی و نيم ساخت يافته استفاده شده است .مصاحبه از ترکيبی از خبرگان با تخصصهاي گوناگون استفاده
متشکل از  12نفر صورت گرفته است.در مرحل ه دوم و س وم پ ژوهش از تکني ک  ANPب راي اولويتبن دي معياره ا و
شاخصهها استفاده شده است ودر گام نهائی پژوهش از تحليل شکاف و از فرمول کوکران ب راي محاس به حج م ننون ه
استفاده شده است.
مدل توسعه داده شده در اين پژوهش نشان داد :بلوغ نرم افزاري ،بلوغ سخت افزاري ،مراکز دادهاي ،يکپاره سازي
دادهها ،حاکنيت داده و مديريت يکپارچه ارکان اصلی و زيرساختهاي بنيادين استقرار شهر الکترونيک مبتنی بر هوش
تجاري هستند و الگوي روابط علی ميان اين متغيرها نشان می دهد که هرچه عناصر آزمون شده در سطوح باالتر محور
قرار بگيرد علی تر هستند.
واژگان كلیدي :شهر الکترونيک ،هوش تجاري ،بلوغ فناوري اطالعات ،مديريت يکپارچه شهري ،مرکز داده
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مقدمه
توسعه شهرنشينی و نيازهاي اجتناعی و به دنبال آن
باال رفتن تقاض اي ش هروندان و اف زايش روزاف زون اي ن
نيازها دولت و دولتمردان حكومت را ب ه اي ن فك ر وادار
میسازد كه اين رابطه و نيازهاي روزمره و اجتناعی را به
نحوي ساده و با استفاده از امكانات موجود به ش هروندان
ارايه كنند تا از اين طري مش كالت موج ود ه م ب راي
شهروندان و هم براي نظام ارايه دهنده اي ن خ دمات ب ه
حداقل منكن خود برسد .لذا با توجه ب ه عص ري ك ه در
آن زندگی میكنيم (عصر ارتباطات) فن اوري اطالع ات و
ارتباطات بهترين راه كار براي ارايه اين خدمات در سطح
گسترده و فراگير میباشد .در اين راه میتوان ب ه هه ور
شهر الكترونيكی اشاره كرد(.روحانی)1:1311،
با توجه به ناتوانايی سيستمهاي اطالعاتی مديريت در
برآورده كردن انتظارات تص نيم گيرن دگان س ازمانی در
عرصه رقابت در سالهاي اخير ،فن آوريهاي هنر گونه اي
نظير هوش تجاري 2به يكی از مفاهيم مه م در م ديريت
سيستمهاي اطالعاتی تبديل شده و با فرهنگ سازمانهاي
پيشرو عجين شده است و در خط مقدم فناوري اطالعات
براي پشتيبانی تصنيم گيري مديريت قرار دارد( .حقيقت
منفرد و رض ائی )7 : 1312 ،سيس تم ه وش تج اري ب ا
بکارگيري داده هاي کاربردي از طري ابزاره اي تحلي ل،
اطالع اتی چندبع دي و عني را ب راي برنام ه ري زان و
تص نيم گي ران س ازمانی ف راهم م ی س ازد (فيتراين ا و
هنکاران.)2211 ،در حقيقت هوش تجاري بننظور درک
توانننديهاي موجود ،روندهاي مدرن ،راهنناي عنلکرد
آتی در بازار ،استفاده بهينه از فناوريهاي جديد ،ش ناخت
بهتر محيط پيرامون سازمان و عنلکرد بهتر در برابر رقب ا
استفاده میشود( .نگاش)177 : 2212 ،
با توجه به اهنيت موضوع ش هر الکتروني ک و نق ش
کليدي فناوري و سرآمد فناوريهاي ده ه حاض ر يعن ی
هوش تجاري ،در اين پژوهش به شناسائی زيرساختهاي
الزم براي استقرار شهرالکترونيک مبتنی بر هوش تجاري
در شهر تهران پرداخته میشود.
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مباني و چارچوب نظري تحقیق
در دنياي امروز ک ه ه ر بيش تر ب ه س نت ماش ينی
شدن قدم می گ ذاريم ديگ ر رواب ط چه ره ب ه چه ره و
مستقيم نن ی توان د پاس خگوي مش کالت م ا باش د در
شهرهاي ام روز م ا ب ا اف زايش جنعي ت ودر نتيج ه آن
افزايش ترافيک شهري رو به رو هستيم  .هم چنين روش
هاي بروکراتيک گذشته و کاغذ بازي هاي پيش ين نن ی

تواند روشی مناسب در جهت رسيدگی به کاره اي اداري
شهروندان باشد از اين سازمان هاي مهم نظير ش هرداري
ها در شهرهاي ب زر ک ه ب ه ن وعی قل ب تپن ده ش هر
محسوب م ی ش وند باي د دس ت از روش ه اي پيش ين
برداشته و وارد دنياي الکترونيک و مجازي شوند  .دنياي
که در آن فعاليت ها بسيار سريعتر و مطن ئن ت ر انج ام
می گيرد و نيازي به تراکم جنعيت در دنياي فيزيکی نيز
نيست .بايد براي کاهش ترافي ک ش هري  ،هزين ه ه اي
انجام کار  ،برخوردها و ناراحتی هاي روانی  ،فساد اداري
و دهها مشکلی که هن ه روزه در ادارات و س ازمان ه اي
بزر با آن روبرو هستيم چاره اي انديشيد وبهت رين راه
حل ايجاد سازمان هاي مجازي است که از مشکالت ي اد
شده می کاهند و حتی به بهبود روند کاري نيز منجر می
شوند .
از سوي ديگر در حوزه شهري ،ش هرها و ش هرداري
هاي الكترونيكی يك ی پ ا از ديگ ري در ح ال هه ور
هستند و در آينده اي نزدي ك ارائ ه خ دمات ش هري را
كامال دگرگون می كنند .از آنجا كه سبك زندگی س نتی
امروز بشر متناسب با نياز جامعه اطالع اتی ك ه در ح ال
شكل گيري است ،نيست ،ارائه يك الگوي مناسب زندگی
با توجه به شرايط فرهنگی و اجتناعی جامعه مورد نظر و
مناسب براي جامعه اطالعاتی ،يكی از برنامه ه اي مه م
شهرهاي الكترونيكی است( .جاللی )1311 ،نخستين گام
براي دستيابی به شهر الكتروني ك اي ن اس ت ك ه مي ان
پيادهسازي صحيح و اصولی يك شهر الكتروني ك و بك ار
واداش تن ي ك مجنوع ه و نس بت دادن آن ب ه ش هر
الكترونيك تفاوت قائل شويم .براي پياده سازي يك شهر
الكترونيك حقيقی بايد حوزه هاي مختلف مرتبط با ي ك
شهر ،الكترونيكی شوند .عالوه بر اين ،ب ين هن ه اج زاي
اين سيستم ها بايد ارتب ا منطق ی و س اختاري برق رار
باشد و به لحاظ فنی ،تكنولوژيكی و فرهنگی براي ايج اد
شهر الكترونيكی مهيا باشند( .يعقوبی و هنکاران1311 ،
)721 :
امروزه با تولد فناوريهاي ن وين در س طوح مختل ف
س خت اف زاري و ن رم اف زاري و ب ويژه تکنول وژيه اي
هوشنند به مانند سيستمهاي پردازش تحليلی ب رخط و
سيستمهاي هوش تجاري کنتر مديري اس تفاده از اي ن
تکنولوژيها را فراموش میکند به شکلی که جهت گيري
به سوي برقراري هوش تجاري در هر بنگاه و هر زنجي ره
تامينی به عنوان استراتژي اصلی مديران در عصر حاض ر
تلقی م یش ود( .ص فري و باب ازاده س نگر)22 : 1311 ،
هوش تجاري طبقهاي گسترده از برنامهه اي ک اربردي و
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فناوريهاي گردآوري ،دستيابی و تحليل حجم انبوهی از
دادهها جهت اخذ تصنينات تجاري موثر توسط س ازمان
است .يک فناوري هوش تجاري بطور کلی شامل ق وانين
مدلسازي ،طبقهبندي داده ه ا ،انب اره داده و فراين دهاي
تجزيهوتحليل آنالين میباشد .پازمينه و هدف بنيادين
هوش تجاري بهرهبرداري ژرف از حجم انبوهی از دادهه ا
جهت ايجاد مزيت رقابتی براي سازمان میباشد( .وانگ و
وانگ )623 : 2221 ،هوش تجاري تب ديل هوش نندانه و
هدفنند دادههاي متن وع از من ابم متع دد ب ه اطالع ات
جديد تجاري و نتيجهمحور میباشد .هوش تجاري اغل ب
شامل ترکيبی از ابزارها ،پايگاههاي داده و نيروي انس انی
متخصص جهت استفاده صحيح از زيرساختهاي موجود
براي اخذ بهترين تصنيم در ب ازار م یباش د( .فردينان د،
)737 : 2211
تاکنون مطالع ه مس تقلی در زمين ه الزام ات و زي ر
ساخته اي ش هرالکترونيک مبتن ی ب ر ه وش تج اري
صورت نگرفته است .اما از آنجا که فناوري اطالعات نوين
در ک انون تن امی مطالع ات انج ام ش ده در زمين ه
شهرالکترونيک قرار دارد و از سوي ديگ ر ه وش تج اري
سرآمد سيستمهاي اطالعاتی و ارتباطاتی محس وب م ی
ش ود بن ابراين ب ه بررس ی زيرس اخته اي الزم ب راي
شهرالکترونيک مبتنی بر ه وش تج اري پرداخت ه ش ده
است.
برخی از مفاهيم به کار رفته در اين پژوهش عبارتند از :
 شهر الکترونیک :شهر الکترونيک عبارت از شهري
است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرويا
هاي دولتی و سازمانهاي بخش خصوصی به صورت
بر خط ( )onlineو به طور شبانه روزي ،در هفت روز
هفته با کيفيت و ضريب ايننی باال با استفاده از
ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات و کاربردهاي آن
انجام میشود .يا به عبارت ديگر میتوان گفت در شهر
الکترونيکی تنام خدمات مورد نياز ساکنان از طري
شبکههاي اطالع رسانی تامين میشود.
(روحانی)3:1311،
 هوش تجاري :هوش تجاري مجنوعه توانايیها،
تکنولوژيها ،ابزارها و راهکارهايی است که به درک
بهتر مديران از شرايط کسب و کار کنک میننايد.
ابزارهاي هوش تجاري ،ديدگاه هايی از شرايط گذشته،
حال و آينده را در اختيار افراد قرار میدهند.
(محنودي)27 : 1317 ،هوش تجاري فرايند استخراج،
تبديل ،مديريت و تحليل حجم انبوهی از دادهها با
استفاده از مدلهاي رياضی جهت اخذ تصنينات

پيچيده است .اجزاي اصلی هوش تجاري انباره داده،
داده کاوي و سيستم پشتيبانی از تصنيم میباشد.
(فيتريانا و هنکاران)16 : 2211 ،
 بلوغ فناوري اطالعات :ساليان متنادي از ورود
فناوري اطالعات به آن سازمانها می گذرد .با استفاده
از مدلهاي سنجش بلوغ فناوري اطالعات میتوان
وضعيت فعلی فناوري اطالعات در سازمان را سنجيد.
اين كار از دو جنبه اصلی به آنها كنك می كند .اول
اينكه می فهنند با توجه به سرمايه گذاريهاي انجام
شده در بخش فناوري اطالعات در چه مرحله اي قرار
دارند و دوم اينكه با توجه به نقا ضعف و قوت
بدست آمده چه مسيري را بايد در آينده طی كنند.
(بهننش )1311 ،مدلهاي متعددي براي سنجش
بلوغ فناوري اطالعات وجود دارد .يکی از اين مدلها،
الگوي بلوغ  COBITاست .براساس اين الگو ،میتوان
سطح بلوغ فناوري اطالعات را از سطح بلوغ موهوم
( )2تا سطح بلوع بهينه ( )2نشان میدهد( .غضنفري
و هنکاران )1312 ،اين الگوي پنج سطحی براي
استفاده در تصنيمگيري  ANPمناسب است.
 مديريت يکپارچه شهري :مديريت يكپارچه شهري
به معناي اتخاذ يك رويكرد كلنگرانه و طراحی
سازوكارهايی جهت پيگيري رويكرد مذكور در
مديريت شهر است .به منظور تحق يكپارچگی،
شناسايی عوامل موثر بر يكپارچگی و تفرق در
مديريت شهري ضروري است( .کاهنيان و
ميرعابدينی .)1312 ،براي تحق مديريت يکپارچه
شهري ،الزم است اين مفهوم به گونهاي در جامعه
شهري نهادينه شود که پذيرش عام پيدا کرده و
دستگاههاي مختلف عامل در محيطها و فضاهاي
شهري بپذيرند که براي هناهنگی ميان فعاليت خود،
الزم است از يک نظام واحد يکپارچه مديريت شهري
تبعيت کنند .اين يکپارچگی ،به رغم تفاوت و تنوع
زياد زمينه فعاليتهايی که دستگاههاي مختلف انجام
میدهند ،اهداف مشترکی در يک شهر بزر دارند که
عبارت است از توسعه يکپارچه و پايدار شهري و نيز
مديريت فضاهاي شهري به گونهاي که محيطهاي
مناسب براي زندگی مردم فراهم کند( .مطوف،
)1311
 مرکز داده :3مرکز داده يک انباره مرکزي است که
(چه به صورت فيزيکی و چه به صورت مجازي) براي
ذخيره سازي،مديريت،توزيم داده ها و اطالعات طبقه
بندي شده حول انواع دانش يا وابسته به يک تجارت
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خاص به کار می رود .در حقيقت مرکز داده بخشی از
سازمان يا شرکت است که شامل سيستم هاي رايانه
اي و تجهيزات مرتبط می باشد .ورود داده ها و برنامه
نويسی سازمان هم منکن است در اين محل انجام
شود .مرکز داده هنچون يک مرکز کنترل ،بر کارها
نظارت می کند.
برخی از مهنترين مطالع ات انج ام ش ده در زمين ه
هوش تجاري عبارتند از:
ل ين و هنک ارانش( ) 2221مقال هاي تح ت عن وان
«پژوهش ی در زمين ه اس تفاده از تکني ک  ANPب راي
استقرار مدل ارزيابی عنلکرد سيستم هوش تجاري» ارائه
ننوده اند .اين مقاله با هدف كم ك ردن ريس ك شكس ت
بعد از استقرار هوش تج اري ص ورت گرفت ه اس ت .اي ن
پژوهشگران معتقدند پا از استقرار هوش تجاري خيل ی
مهم است كه يك مشاوره خيلی عني در م ورد مس ئله
كه به آن اش اره ش د بش ود .نت ايج بدس ت آم ده ب راي
سازمانهايی كه عالقه مند به استقرار سيستمهاي ه وش
تجاري با يك م دل س نجش م ثر و ثاب ت ب راي پي اده
سازي سيستم هاي هوش تجاري در آينده هستند مفي د
و قابل استفاده است .در عين حال به عنوان ي ك مس ير
براي بهبود در آينده براي توليد كنندگان ن رم افزاره اي
هوش تجاري و شركتهاي مشاور مفيد خواهد بود.
در مطالع ه اي ديگ ر ،ن ديم و ج افري () 2212ب ه
بررسی «کاربرد هوش تجاري در بانکداري» پرداخته ان د.
براساس اين مطالعه که در بانک پاکستان صورت گرفت ه
است دو پژوهش گر براس اس معن اري س ه الي ه ه وش
تجاري يک راه کار جديد براي استقرار هوش تجاري ارائه
گرديده است.
فرديناند( ) 2211مطالعه اي تحت عنوان «تع ديالت
تجاري با هوش تجاري» انج ام داده اس ت .اي ن مطالع ه
بدنبال راه کارهائی جه ت تع ديل و دس تکاري الزام ات
بنيادين بکارگيري هوش تجاري در سازمان است .از آنجا
که هنواره گردآوري ،دستکاري و تحليل داده ها يک نياز
اساسی هر سازمانی است بنابراين شناسائی راهکاري براي
استقرار هوش تجاري جهت حل اي ن مش کل هنيش گی
سازمانها در دستور کار قرار گرفته است.
فيتريانا ،اري انتو و جاتان ا () 2211مطالع ه اي تح ت
عنوان «پيشرفت در تحقيقات هوش تج اري :م روري ب ر
ادبيات پژوهش» انجام داده اند .هنانطور که از عنوان اين
پژوهش برمی آيد در اين مطالع ه پيش رفته ائی ک ه در
تحقيقات انجام گرفته در زمين ه ه وش تج اري ص ورت
گرفته است مورد مطالع ه ق رار گرفت ه اس ت .هنچن ين

رويکردهاي مختلف به هوش تج اري م ورد مداق ه ق رار
گرفته است و بررسی شده که ک دام رويک رد از بهت رين
تناسب با واقعيت هاي بکارگيري هوش تجاري برخ وردار
است.
در يک ی از جدي دترين مطالع ات ،س النون نگ اش(
) 2212کليات هوش تجاري را در مقال هاي ج امم م ورد
مطالعه قرار داده است .اين مقاله عالوه ب ر بي ان کلي ات
هوش تجاري ،چارچوبی را براي هوش تجاري و مطالعات
بيشتر در اين زمينه پيش نهاد م ی کن د .اي ن چ ارچوب
اهنيت داده هاي ساختار نيافته و نياز به توسعه ابزاره اي
هوش تجاري براي کسب ،ادغام ،حذف ،تحليل و ارس ال
دادهها را بيان میکند .بع الوه اي ن تحقي ماتريس ی را
براي انواع داده هاي هوش تجاري (س اختاريافته و ب دون
ساختار) و منابم داده (درونی و بيرونی) را ارائه م یکن د
که براي پژوهشگران آتی هوش تجاري میتوان د راهگش ا
باشد.
روش شناسي تحقیق
هدف اصلی از انجام اين پژوهش شناسائی زيرساخت
هاي الزم براي استقرار شهرالکترونيک مبتنی ب ر ه وش
تجاري است ،بنابراين میتوان گفت پژوهش حاضر از نظر
هدف در حيطه تحقيقات ك اربردي – توس عه اي اس ت.
براي گردآوري اطالع ات در اي ن پ ژوهش از روشه اي
كتابخانه اي و ميدانی اس تفاده ش ده اس ت .در خص وص
گردآوري اطالعات مربو به ادبي ات موض وع و پيش ينه
پ ژوهش از روشه اي كتابخان هاي و جه ت گ ردآوري
اطالعات براي تاييد يا رد فرض يهه اي پ ژوهش از روش
ميدانی استفاده شده است .در اين پ ژوهش ب راي جن م
آوري دادهه اي پ ژوهش از مص احبه تخصص ی و اب زار
پرسشنامه استفاده گرديده است .ب ه عب ارتی در مرحل ه
اول ب راي شناس ائی و پ االيش زيرس اخته اي ش هر
الکترونيک مبتنی بر هوش تجاري از مصاحبه تخصصی و
نيم ساخت يافته و تکنيک طوفان مغزي و گ روه اس نی
استفاده شده اس ت .مص احبه از ترکيب ی از خبرگ ان ب ا
تخصصهاي گوناگون استفاده متشکل از  12نفر ص ورت
گرفته است و در مرحله دوم براي شناسايی رواب ط ب ين
متغيرها از تکنيک دينتل استفاده شده است.در حقيق ت
با استفاده از تکنيک دينت ل و پرسش نامه ت دوين ش ده
عالوه بر انعکاس شفاف ارتباطات متقابل متغيرها و جهت
و شدت اثرات آنها ب ر يک ديگر ب ه س اختاردهی عوام ل
پيچيده در قال ب گروهه اي عل ت و معل ولی پرداخت ه و
شرايط مناسبتري از درک روابط را براي تصنيم گيرن ده
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فراهم می آورد  .براين اساس شناخت بيشتري از جايگاه
عوامل و نقشی که در جريان تصنيم گيري متقابل دارن د
حاصل می شود .هنچنين ب راي تعي ين وزن متغيره اي
مدل از فرآيند تحليل شبکه گروهی ب ا توج ه ب ه نت ايج
پرسشنامه مقايس ات زوج ی براس اس طي ف ن ه درج ه
ساعتی استفاده گرديده است که يک روش پذيرفته شده
علنی توسط بسياري از محققان است .اين پرسشنامه در
تعيين وزنهاي نسبی متغيرها داراي نوعی روايی منطقی
و محتوايی می باشد .در پرسشنامه نيز تنامی عوامل مدل
در نظر گرفته شده و با يکديگر مقايس ه م یگردن د ل ذا
احتناالت مرتبط با در نظر نگ رفتن ي ک متغي ر از ب ين
خواهد رفت .قلنروموضوعی اين تحقي در حوزه مديريت
و فناوري اطالعات صورت گرفته است و قلنرو زمانی آن
مربو به بهار  1312و قلنرو مکانی تحقي کالن ش هر
تهران است.
مدل مفهومي تحقیق
زيرساخت هاي الزم ب راي اس تقرار ش هر ي ا دول ت
الکترونيک با تنركز بر حوزه کسب و کار هوشنند داراي
دوبعد فنی و غير فنی است .در حقيقت زير س اخت الزم
براي شهر يا دولت الکترونيک و يا بحثهاي کس ب و ک ار
هوشنند اينست ک ه يکپ ارچگی در فرآين دها ،م ديريت
وجود داشته باش د (بع د غي ر فن ی) و بع د فن ی اينک ه
سيستمهايی براي گردآوري داده ها ب ه ص ورت متنرک ز
باشند و اينک ه ک الد داده موج ود باش د و يکپ ارچگی در
سطح دادهاي در سيستم ايجاد ش ود .متغيره اي اص لی

تحقي عبارتند از:
 -1مراکز دادهاي )(Data Center
 -2مديريت يکپارچه مديريت شهري
 -3سيستمهاي متنرکز گردآوري دادهها
 -7بلوغ فناوري اطالع ات از جنب ه ن رماف زاري (دان ش
فردي)
 -2بلوغ فناوري اطالعات از جنبه سخت افزاري (دان ش
فردي)
فرضیات پژوهش
 -1مهنترين زيرس اخته اي الزم ب راي اس تقرار ش هر
الکترونيک مبتنی بر هوش تجاري در شهر تهران عبارتند
از :
4
الف -مراک ز دادهاي ي ک زيرس اخت ب ا اهني ت ب راي
استقرار شهر الکترونيک در شهر تهران است.
ب -مديريت يکپارچه شهري يک زيرساخت ب ا اهني ت
براي استقرار شهر الکترونيک در شهر تهران است.
ج -سيستمهاي کاربردي متنرکز گردآوري دادهها ي ک
زيرساخت با اهنيت براي استقرار ش هر الکتروني ک
در شهر تهران است.
د -بلوغ فناوري اطالع ات از جنب ه ن رماف زاري (دان ش
فردي) يک زيرساخت با اهنيت براي استقرار ش هر
الکترونيک در شهر تهران است
ه  -بلوغ فناوري اطالعات از جنب ه س ختاف زاري ي ک
زيرساخت با اهنيت براي استقرار ش هر الکتروني ک
در شهر تهران است.

مرکز داده

سيستم گردآوري متمرکز

شهر الکترونيک

بلوغ
سخت افزاري

مديريت يکپارجه

بلوغ نرم افزاري

شکل( :)1مدل مفهومی تحقي
سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 3131

65

سيد محمد صحفي و نداکاظمي

جدول ( : )1معيارها و گويههاي پرسشنامه پژوهش
نناد

گويهها

معيار اصلی

C1

امکان ارتبا برنامه ها درشبکه داخلی سازمان ،سخت افزار مناسب جهت اجراي نرم افزارهاي
بلوغ فناوري از جنبه سختافزاري موجود در سازمان ،امکان تهيه سخت افزار مناسب جهت نرم افزارهاي تجنيم دادهها ،امکان
تهيه سخت افزار مناسب جهت بانکهاي اطالعاتی تجنيم شده

C2

بلوغ فناوري از جنبه نرمافزاري

ذخيره اطالعات موجود در سازمان در بانکهاي اطالعاتی ،ذخيره اطالعات موجود در سازمان در
فايلهاي صفحه گسترده ،زيرساخت نرم افزاري جهت ارتبا برنامه هاي مختلف ،سيستنهاي
عنلياتی مکانيزه جهت جنم آوري اطالعات

C3

يكپارچه سازي در سطح سازمانها

امکان يکپارچه کردن فرآيندها ،استانداردهايی مانند ايزو جهت ساماندهی و مستند سازي
فرايندها ،تعاريف يکسان از مفاهيم رايج در سازمان ،تعريف سطوح دسترسی سازمانی به
اطالعات يکپارچه

C4

حاكنيت داده ها

سازمانی جهت مشخص كردن سطوح دسترسی به داده ها ،سازمانی جهت مشخص كردن
مسئوليت هر بخش ،هناهنگ ننودن مديريت سازمانهاي مختلف در جهت ارائه اطالعات مورد
نياز ،مشخص ننودن دادههاي مورد نياز مديريت شهري

C5

مراکز دادهاي

وجود مراكز داده اي جهت تجنيم و نگهداري داده هاي فرابري شده از سازمانها ،وجود مراكز
داده اي جهت سرويا دهی يكپارچه به ذينفعان سيستم يا مشتريان ،وجود مراكز داده اي
جهت ايجاد سرويسهاي مورد نياز در دولت الكترونيكی و وجود مراكز داده اي جهت پشتيبانی
زيرساخت نرم افزاري و سخت افزاري شهر الكترونيكی

C6

مديريت يکپارچه شهري

وجود مديريت يكپارچه شهري از جهت يكسان كردن فرآيندهاي بين سازمانی ،وجود مديريت
يكپارچه شهري از جهت استاندارد سازي فرايندها ،وجود مديريت يكپارچه شهري از جهت رفم
اختالف بين سازمانها ،وجود مديريت يكپارچه شهري از جهت مشخص كردن نيازمنديهاي
سيستم هوش تجاري

جامعه آماري پژوهش
براي شناس ائی و پ االيش زيرس اخته اي ش هر
الکتروني ک مبتن ی ب ر ه وش تج اري از مص احبه
تخصصی و ن يم س اخت يافت ه اس تفاده ش ده اس ت.
مصاحبه از ترکيبی از خبرگان با تخصص هاي گوناگون
استفاده متشکل از  12نفر صورت گرفت ه اس ت.مالک
انتخ اب کارشناس ان خب ره داش تن ح داقل م درک
تحص يالت تکنيلی (کارشناسی ارشد و باالتر) در حوزه
فناوري اطالعات ترجيحاد مديريت فن اوري اطالع ات،
تجربه استقرار هوش تجاري ي ا ک ار ب ا سيس تمه اي
مبتنی بر هوش تجاري و تجربه مديريت يا فعاليت در
شهرداري بوده است .براين اساس دايره انتخاب بسيار
مح دود و از خبرگ ان و کارشنا س ان ش هرداري و
کارشناسان شرکت مگفا که سابقه چند سال اس تقرار
سامانه هاي مبتن ی ب ر ه وش تج اري را داش ته و در
شهرداري تهران نيز مطالعاتی داشته اند ،استفاده ش ده
است.
تحلیل داده ها ويافته هاي پژوهش
سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 3131
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هدف کلی و در واق م مهنت رين ه دف پ ژوهش حاض ر
شناسائی زيرساختهاي الزم جه ت اس تقرار ش هرالکترونيک
مبتنی بر هوش تجاري در شهر تهران بوده است .هنانطور ک ه

در جريان ادبيات پژوهش نيز به روشنی بيان شد هيچ مطالع ه
کادميک و مبتنی بر روش تحقي علنی در اين زمينه ص ورت
نگرفته است و مبانی بدست آمده در جريان اين تحقي از اي ن
جهت بزرگترين دستاورد پژوهش حاضر است .براي شناس ائی
اين الزامات مصاحبههاي تفصيلی انجام ش د و نت ايج مص احبه
هاي انجام شده نخست به دستهبندي کلی زير ختم گرديد:
زيرساخت هاي الزم ب راي اس تقرار ش هر ي ا دول ت
الکترونيک با تنركز بر حوزه هوش تج اري داراي دوبع د
فنی و غير فنی است .در بعد فن ی وج ود سيس تمه ايی
براي گردآوري دادهها به ص ورت متنرک ز و اينک ه ک الد
داده موج ود باش د و يکپ ارچگی در س طح دادهاي در
سيس تم ايج اد ش ود .دربع د غي ر فن ی يکپ ارچگی در
فرآيندها و مديريت بايد وجود داشته باشد .براين اس اس
مهنت رين زيرس اخته اي الزم ب راي اس تقرار ش هر
الکترونيک مبتنی بر هوش تجاري در شهر تهران عبارتند
از :
الف -مراکز دادهاي
ب -مديريت يکپارچه شهري
ج -سيستمهاي کاربردي متنرکز گردآوري دادهها
د -بلوغ فناوري اطالع ات از جنب ه ن رماف زاري (دان ش
فردي)
ه  -بل وغ فن اوري اطالع ات از جنب ه س ختاف زاري
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جدول( :)2ماتريا ارتبا مستقيم ) (Mمعيارهاي اصلی

بلوغ فناوري از جنبه سختافزاري

بلوغ فناوري از
جنبه سختافزاري

بلوغ فناوري از
جنبه نرمافزاري

يكپارچه سازي در
سطح سازمانها

حاكنيت
داده ها

2

3.2

2.2

1.2

مراکز مديريت يکپارچه
شهري
دادهاي
3.2

2.2

بلوغ فناوري از جنبه نرمافزاري

2.2

2

3.1

3.6

3.1

3.1

يكپارچه سازي در سطح سازمانها

2.6

2.2

2

3.1

2.7

3.1

حاكنيت داده ها

2.2

2.2

2.2

2

2.7

3.2

مراکز دادهاي

2.7

2.2

7.2

7.2

2

3.1

مديريت يکپارچه شهري

2.2

2.2

2.2

2.1

1.2

2

الگوي رواب ط عل ی مي ان عوام ل کلي دي م وثر ب ر
استقرار شهرالکترونيک مبتنی بر هوش تجاري با استفاده
از روش دينتل مورد بررسی قرار گرفته است .اين نت ايج
مي زان تاثيرگ ذاري و تاثيرپ ذيري متغيره ا را ب ر روي
يکديگر نشان میده د .طب تکني ک دينت ل گ ام اول
محاسبه ماتريا ارتبا مستقيم ) (Mاست و زمانيکه از
ديگاه چند کارشناس استفاده میشود از ميانگين حسابی
ساده نظرات استفاده میشود و ماتريا ارتبا مس تقيم
يا  Mرا تشکيل میدهيم.
مرحله بعد محاسبه ماتريا ارتبا مستقيم نرم ال(
) N = K*Mمی باشد .براين اساس ابت دا جن م تن امی
سطرها و ستونها محاسبه میشود .معک وس بزرگت رين
عدد سطر و ستون  kرا تشکيل میدهد .براساس ج دول

 2-1بزرگترين عدد  17/2است و تنامی مق ادير ج دول
بر معکوس اين عدد ضرب میشود تا ماتريا نرمال شود.
1
 0.058
17.20



1
n

max  aij

k

j 1

 N = 0.058*M

پا از آن ماتريا ارتبا کامل محاسبه می گ ردد.
براي محاسبه ماتريا ارتبا کامل ابتدا ماتريا هن انی
) (Iتشکيل میشود .س پا م اتريا هن انی را منه اي
ماتريا نرمال کرده و م اتريا حاص ل را معک وس م ی
کنيم .در نهايت ماتريا نرم ال را در م اتريا معک وس
ضرب میکنيم:
1

T  N I  N 

جدول( :)3ماتريا نرمال شده) (Nمعيارهاي اصلی
معيارهاي اصلی مدل
بلوغ فناوري از جنبه سختافزاري

يكپارچه سازي در
بلوغ فناوري از جنبه بلوغ فناوري
از جنبه نرمافزاري سطح سازمانها
سختافزاري

حاكنيت
داده ها

مديريت يکپارچه
مراکز دادهاي
شهري

2

2.1162

2.1271

2.2611

2.1162

2.1271

بلوغ فناوري از جنبه نرمافزاري

2.1271

2

2.2221

2.2213

2.2221

2.2221

يكپارچه سازي در سطح سازمانها

2.2371

2.2116

2

2.2221

2.2233

2.2221

حاكنيت داده ها

2.2116

2.2116

2.1163

2

2.2233

2.1777

مراکز دادهاي

2.2233

2.2116

2.2326

2.2326

2

2.2221

مديريت يکپارچه شهري

2.2116

2.2116

2.2116

2.2762

2.2211

2

جدول( :)7ماتريا ارتبا کامل ) (Tمعيارهاي اصلی
معيارهاي اصلی مدل

بلوغ فناوري از
جنبه سختافزاري

بلوغ فناوري از
جنبه نرمافزاري

يكپارچه سازي در
سطح سازمانها

حاكنيت
داده ها

مديريت
مراکز دادهاي
يکپارچه شهري

بلوغ فناوري از جنبه سختافزاري

2.2711

2.2211

2.2712

2.2213

2.2771

2.3772

بلوغ فناوري از جنبه نرمافزاري

2.1671

2.2711

2.3772

2.7213

2.3213

2.7722

يكپارچه سازي در سطح سازمانها

2.2711

2.2212

2.2632

2.2731

2.2676

2.3216

حاكنيت داده ها

2.2272

2.2211

2.1762

2.2617

2.2212

2.2366

مراکز دادهاي

2.2772

2.2321

2.3211

2.3312

2.2226

2.3717

سال پنجم
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2.2116

2.2171

2.2773

2.2122

2.2711

2.2721
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جدول( :)2الگوي روابط معنی دار معيارهاي اصلی مدل
حاكنيت
داده ها

مراکز دادهاي

مديريت يکپارچه
شهري

بلوغ فناوري از يكپارچه سازي در
بلوغ فناوري از
جنبه سختافزاري جنبه نرمافزاري سطح سازمانها

بلوغ فناوري از جنبه سختافزاري

×

2.2211

2.2712

2.2213

2.2771

2.3772

بلوغ فناوري از جنبه نرمافزاري

×

×

2.3772

2.7213

2.3213

2.7722

يكپارچه سازي در سطح سازمانها

×

×

×

2.2731

×

2.3216

حاكنيت داده ها

×

×

×

×

×

2.2366

مراکز دادهاي

×

×

2.3211

2.3312

×

2.3717

مديريت يکپارچه شهري

×

×

×

×

×

×

معيارهاي اصلی مدل

در مرحله بعد به ننايش نقشه روابط شبکه می پردازيم.
براي تعيين نقشه روابط شبکه ) (NRMباي د ارزش آس تانه
محاسبه شود .با اين روش میتوان از روابط جزئی صرفنظ ر
کرده و شبکه روابط قابل اعتنا را ترسيم ک رد .تنه ا روابط ی
که مقادير آنها در ماتريا  Tاز مقدار آستانه بزرگتر باشد در
 NRMننايش داده خواهد شد .براي محاسبه مقدار آس تانه
روابط کافی است ت ا مي انگين مق ادير م اتريا  Tمحاس به
شود .بعد از آنکه شدت آستانه تعي ين ش د ،تن امی مق ادير
ماتريا  Tکه کوچکتر از آستانه باشد صفر ش ده يعن ی آن
رابطه علی در نظر گرفته نن یش ود .در اي ن مطالع ه ارزش

آستانه برابر  2/162بدست آمده است .بنابراين الگوي رواب ط
معنی دار به صورت جدول شناره  2است:
در ج دول ش ناره  6جن م عناص ر ه ر س طر )(D
نشانگر ميزان تاثيرگذاري آن عامل ب ر س اير عام له اي
سيستم است .براين اس اس بل وغ فن اوري از جنب ه ن رم
افزاري از بيشترين تاثيرگذاري برخ ورداري اس ت .بل وغ
فناوري از جنبه سختاف زاري در جايگ اه دوم ق رار دارد.
مراکز دادهاي در درج ات بع دي تاثيرگ ذاري ق رار دارد.
مديريت يکپارچه شهري نيز کنترين تاثيرگذاري را دارد.

C1

C2

C3

C4

C5

C6

شکل( :)2الگوي روابط درونی معيارهاي اصلی مدل
با توجه به الگوي روابط میتوان ننودار علی را بر اساس جدول شناره  6ترسيم کرد.
جدول( :)6الگوي روابط علی معيارهاي اصلی مدل

سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 3131

56

D

R

D+R

D-R

بلوغ فناوري از جنبه سختافزاري

1.717

2.327

1.771

1.263

بلوغ فناوري از جنبه نرمافزاري

1.713

2.321

2.173

1.727

يكپارچه سازي در سطح سازمانها

2.711

1.211

2.222

2.722-

حاكنيت داده ها

2.271

1.721

1.162

2.112-

مراکز دادهاي

1.172

2.122

1.167

2.323

مديريت يکپارچه شهري

2.271

1.717

2.267

1.221-

شناسائي و تحليل روابط علي و معلولي زيرساختهاي الزم براي استقرار شهرالکترونيک مبتني بر هوش تجاري در شهر تهران

 جنم عناصر ستون ) (Rب راي ه ر عام ل نش انگرميزان تاثيرپذيري آن عامل از ساير عامل ه اي سيس تم
است .براين اساس م ديريت يکپارچ ه ش هري از مي زان
تاثيرپذيري بسيار زيادي برخوردار است .يكپارچه س ازي
در سطح سازمانها و حاكني ت داده ه ا ني ز تاثيرپ ذيري
بسيار زيادي دارند .بلوغ فناوري از جنبه سختاف زاري و
نرم افزاري نيز کنت رين تاثيرپ ذيري را از س اير معياره ا
دارند.
 بردار افق ی ) ،(D + Rمي زان ت اثير و ت اثر عام لمورد نظر در سيستم است .به عبارت ديگر هرچ ه مق دار
 D + Rعاملی بيشتر باشد ،آن عامل تعامل بيش تري ب ا
ساير عوامل سيستم دارد .براين اس اس بل وغ فن اوري از

جنبه نرم افزاري بيشترين تعام ل را ب ا س اير معياره اي
مورد مطالعه دارد .بلوغ فناوري از جنبه س ختاف زاري از
کنترين تعامل با ساير متغيرها برخوردار است.
 ب ردار عن ودي ) ،(D - Rق درت تاثيرگ ذاري ه رعامل را نشان میدهد .بطور کلی اگر  D - Rمثبت باشد،
متغير يک متغير علی محسوب میشود و اگر منفی باشد،
معلول محسوب میشود .در اين مدل مراکز دادهاي ،بلوغ
فناوري از جنبه سختافزاري و بلوغ فناوري از جنبه ن رم
افزاري متغيرهاي علی هستند .مديريت يکپارچه ش هري
يكپارچه سازي در سطح سازمانه ا و حاكني ت دادهه ا
متغيرهاي معلول هستند.

بلوغ فناوري از جنبه
نرمافزاري

بلوغ فناوري از جنبه
سختافزاري
مراکز دادهاي

يکپارچه سازي در سطح
سازمانها

حاکميت داده ها
مديريت يکپارچه شهري

شکل( :)3ننودار مختصات دکارتی برونداد  DEMATELبراي معيارهاي اصلی
يافتههاي پژوهش (مدل مفهومي نهايي)
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براساس اين مدل روشن است بلوغ نرم افزاري ،بل وغ
س خت اف زاري ،مراک ز دادهاي ،يکپ اره س ازي دادهه ا،
حاکني ت داده و م ديريت يکپارچ ه ارک ان اص لی و
زيرساختهاي بنيادين استقرار شهر الکترونيک مبتنی بر
هوش تج اري هس تند .الگ وي رواب ط عل ی مي ان اي ن
متغيرها نيز در مدل ننايش داده ش ده اس ت .هنچن ين
هرچه عنصر در سطوح باالتر محور قرار بگيرد يعنی علی
تر است.

در راستاي تحق آرمان پياده سازي اصولی و ص حيح
شهرهاي الكترونيك در ايران لزوم توجه به زيرس اختها و
روابط علی و معلولی مابين آنه ا داراي اهني ت وي ژه اي
است .بنابر اين انجام تحقيقاتی از اين نوع می تواند نقطه
عطفی در جهت شناخت صحيح زيرساختهاي الزم ب راي
ايجاد و توسعه شهرهاي الكترونيك در ايران و تهيه مدل
مفهومی ش هر الكتروني ك برمبن اي زيرس اختها ي الزم
شهر الكترونيك باشد.

نتیجه گیري و پیشنهادات

منابع و ماخذ

بر اساس آنچه گفته شد حركت به سنت شهرهاي
الكترونيك با توجه به افزايش جنعيت و تغيير ساختار
روابط بين افراد امري اجتناب ناپذير است.شهر
الكترونيك با توجه به اينكه بخشی از پروژه دولت
الكترونيك می باشد و از منظر برخی صاحب نظران نقطه
آغاز دولت الكترونيك می باشد بسيار مهم و يكی از
اركان اصلی دولت الكترونيك است .به دليل اينكه جهان
به سنت الكترونيكی شدن پيش می رود ما نيز براي
تعامالت و ادامه حيات اجتناعی ،اقتصادي ،سياسی
و...خويش ناگزير به پيوستن به اين جريان می باشيم و
اين امر بدون داشتن شهر الكترونيك امري محال و
غيرمنكن است.
به عبارتی در حال حاضر بسياري از شهرها ،شهر
الكترونيك شد ه اند و تعامالتشان از طري شبکهها
صورت می پذيرد .در اين ميان شهرهايی از جنله تهران
بدليل ازدحام و تراكم جنعيت و تفاوت جنعيت شب
وروز ،هنراه با آلودگی گسترده نور ،صدا ،هوا و فضا و
مساله ترافيك و زمان ،بدنبال يافتن چاره اي براي كاهش
االم شهروندان خود است .مهنترين مساله در اين شهرها
حركت جنعيت است .حركت جنعيت اعم از حركت با
وسيله نقليه و يا ازدحام جنعيت است  .با ههورصنعت
هنزمان ارتباطات ،كامپيوتر و به دنبال آن ارتباطات
شبكه اي در قالب اينترنت فضاي جديدي را براي شهر به
وجود آورد كه از آن تعبير به شهر مجازي می شود .در
واقم دو فضايی شدن شهر در فضاي واقعی و فضاي
مجازي ،نوعی مديريت كنترل حركت جنيت شهري
محسوب می شود كه تالش می كند با عقاليی كردن
روند حركت جنعيت شهر آرامتر ،كم هزينه تر و
برخوردار از امنيت شهري و امنيت روانی شهروندان را
فراهم كند .در شهر مجازي ،خدمات اطالعاتی بدون هيچ
محدوديت زمانی و مكانی انجام می شود)صفري و
هنکاران)1316 ،

بهننش ،اينان .)1311( .ارايه مدلی براي بررس ی ت یثير
بلوغ فناوري اطالعات بر عنلكرد سازمان ب ا در نظ ر
گرفتن بلوغ رابطه اي ،استاد راهننا :کرامتی ،عباس،
پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
جالل ی ،عل یاکب ر .)1312( .ش هر الكتروني ك ،ته ران:
انتشارات دانشگاه علم و صنعت ،چاپ اول
جالل ی ،عل یاکب ر .)1312( .الزام ات تحق ش هر
الکترونيک ،مجله منظر ،دوره  ،3شناره .17
جالل ی ،عل یاکب ر .)1312( .الزام ات تحق ش هر
الکترونيک ،مجله منظر ،دوره  ،3شناره .17
حقيقت منفرد ،جالل ،.رضايی ،آزاده .)1312( .ارائه مدل
ارزيابی عنلک رد ه وش تج اري ب ر مبن اي فرآين د
تحليل شبکه فازي ،فراس وي م ديريت به ار ;1312
.31-7:)16(7
صفري ،حسين و امين بابازاده سنگر ( .)1311تکنولوژي
 RFIDتواننند ساز ( BIهوش تجاري) در م ديريت
زنجي ره ت امين ،س ازمان م ديريت ص نعتی ،نش ريه
تدبير.
غض نفري ،مه دي ،.فتحي ان ،محن د ،.مجتب ی رئ يا
صفري .)1312( .اندازه گيري بلوغ حاكنيت فناوري
اطالعات درصنعت خدمات مالی ايران ب ا اس تفاده از
چارچوب  ، COBITدوره  ،3شناره.6
کاهنيان ،غالمرضا ،.ميرعابدينی ،زهره ،)1311( ،آسيب
شناسی مديريتيکپارچه ش هري در ته ران از منظ ر
سياس تگذاري و تص نيمگي ري ش هري ،دوره،3 :
ش ناره ،76 :نش ريه هنره اي زيب ا -معن اري و
شهرسازي
مطوف ،شريف .)1311( .مديريتيکپارچه ش هري و نه اد
برنام هري زي توس عه ش هر ته ران ،نش ريه علن ی-
پژوهشی منظر ،دوره  ،2شناره 6
يعقوبی ،نورمحند ،.مهنا ،فرحناز ،.آقاجانی ،سپيده ،.انعام
زاده ،امير .)1311( .زيرس اخته اي اس تقرار ش هر
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الكترونيك؛ تعيين اولويت زيرساختها در حوزهه اي
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