
فصلنامه مدیریت شهری
Modiriat Shahri
ش��ماره 23 - بهار 1388

 No.23.Spring 2009 

59

فصلنامه مدیریت شهری-شماره 23 - بهار 1388
  Modiriat Shahri - No.23.Spring 2009

Baharestran New City Electronic Municipal-
ity’s Preparation Evaluation according to Elec-
tronic Municipality

Abstract:
After “digital division” government, companies and 

urban organization world leaders tried to use information 
technology for development. For effective use of infor-
mation technology a country should have a vast access 
to ICT in infrastructure and should have a legal place 
and electronic preparation. Developing countries’ lead-
ers can evaluate electronic preparation to ease the united 
planning of ICT. This helps them to centralize their ef-
forts and determine the regions which need external help. 
There are many tools to evaluate a country or economics’ 
preparation for being electronic and these ways use dif-
ferent expressions and methods of electronic preparation 
test and evaluations are different in purpose and results.

The purpose of this article is to evaluate Baharestan 
as sixth electronic municipality pilot so that recogniz-
ing and evaluating the existing condition in electronic 
preparation suitable plans become ready to change its 
condition to a desirable condition.

Keywords: municipality electronic preparation 
evaluation, electronic preparation electronic munici-
pality.

چکيده:
با پديدار شدن ش��بح »تقس��يم بندي ديجيتال« رهبران جهاني دولت ها، 
ش��ركت ها و سازمان هاي شهري به  دنبال مهار قدرت فناوري هاي اطالعات 
 ،ICT در جهت توس��عه هس��تند. براي استفاده مؤثر از )ICT(و ارتباطات
يک كش��ور باي��د در زمينه زيرس��اخت ها، دسترس��ي گس��ترده جمعيت به 
ICT و بس��تر قانوني و تنظيمي، آمادگي الکترونيکي داش��ته باشد. رهبران 
كش��ورهاي در حال توس��عه مي توانند ارزيابي آمادگي الکترونيکي را جهت 
تس��هيل اندازه گيري و طراحي برنامه هاي يکپارچه سازي  ICT به كار برند. 
اي��ن امر به آنها كمک مي كند تا تالش هايش��ان را متمركز كرده و مناطقي 
را ك��ه به كمک خارجي نياز دارند، مش��خص كنند. گس��تره اي از ابزارهاي 
ارزياب��ي براي اندازه گي��ري آمادگي الکترونيکي يک كش��ور يا يک اقتصاد 
ايجاد ش��ده است. اين ابزارها به نحو وسيعي از تعاريف و روش هاي مختلف 
آزمون آمادگي الکترونيکي اس��تفاده مي كنند و ارزيابي ها به نحو ش��اياني در 

اه��داف و نتاي��ج ب��ا ه��م تف��اوت دارن��د.
 هدف از اين مقاله بررس��ي ميزان آمادگي الکترونيکي شهر بهارستان به عنوان 
ششمين پايلوت ش��هرداري الکترونيکي مي باشد تا با شناسايي و ارزيابي وضعيت 
موجود خود از منظر آمادگي الکترونيکي، برنامه ريزي هاي راهبردي مناسب براي نيل 
به وضعيت مطلوب اتخاذ كنند. همچنين مجموعه اي از شاخص هاي اساسي و اوزان 

را براي ارزيابي آمادگي الکترونيکي مشخص كرده و ارائه مي كند.
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مقدمه
آمادگ��ي الکترونيک��ي، طب��ق تعريف واح��د اطال عات 
اكونوميست، وضعيتICT كشورها از نظر زيرساخت هاي 
مورد نياز و توانايي مصرف كنندگان دولت و فضاي كسب  وكار 
اس��ت كه در اين راستا منابع مصر ف كنندگان شامل دولت، 
مردم يا بخش خصوصي، بررسي مي شود. رسيدن به ارزيابي 
صحيح در شناس��ايي جايگاه كشور در آمادگي الکترونيکي 
نيازمن��د انتخاب مدل واحد، اس��تاندارد و بررس��ي آن طي 
س��ال هاي متوالي اس��ت؛ زيرا به تنهايي از روي افت رتبه، 
نمي توان اطال عاتي در خصوص وضعيت ميزان رشد كشور 
به دست آورد و اين مستلزم اين است كه  مدلي انتخاب شود 

تا براساس آن مدل ارزيابي ها صورت گيرد.
نهاد ارزيابي وضع موجود از نظر آمادگي الکترونيکي در 
كشور و هر سازمان، مقدمه اي براي برنامه ريزي و نيل به 
وضع مطلوب خواهد بود. اگر روند پيشرفتIT در كشور را 
در سه مرحله  شناسايي وضع موجود، ترسيم وضع مطلوب 
و برنامه ري��زي گذار از وضع موجود ب��ه وضع مطلوب در 
نظر بگيريم، مي توان در مرحله  نخس��ت، جايگاه كشور را 
از لحاظ آمادگي شناس��ايي كرد و به بررسي ميزان ضعف 
و قوت در چه��ار محور آمادگي الکترونيک��ي )بنگاه هاي 
اقتصادي، شهروندان، زيرس��اخت ها و دولت ها( پرداخت. 
زماني ك��ه آمادگ��ي الکترونيکي در جامعه اي به ش��کل 
مطلوب وجود داشته باشد، مي توان زمينه اي براي استقرار 
اثربخش شهر الکترونيک و ش��هرداري الکترونيک باشد؛ 
زيرا در شهر الکترونيک تمام خدمات مورد نياز ساكنان از 
طريق شبکه هاي اطالع رساني تأمين مي شود و شهرداري 
الکترونيکي با بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات، 
خدمات خود را در حوزه وظايف شهرداري به صورت سريع، 
قابل دس��ترس و امن به ش��هروندان ارائه مي دهد. هدف 
از ايجاد ش��هر الکترونيکي و شهرداري الکترونيکي توزيع 
خدمات به صورت سهل و آسان و به صورت 24ساعته حتي 
روزهاي تعطيل خواهد ب��ود. بنابراين آمادگي الکترونيکي 
شهروندان نيز در دريافت خدمات ارائه شده به عامل كليدي 
و مهم��ي در اين ارتباط بدل گرديده اس��ت. اگر جامعه اي 
آمادگي الکترونيکي دريافت خدمات مبتني بر ش��بکه ها را 
نداشته باش��د و مؤلفه هاي آمادگي الکترونيکي در جامعه 

نهادينه نش��ده باشند، تحقق شهر الکترونيک و شهرداري 
الکترونيک به سادگي امکان پذير نخواهد بود.

1- مفهوم آمادگي الکترونيکي
منظور از آمادگي الکترونيکي توانايي پذيرش، اس��تفاده و 
به كارگيري فناوري اطالع��ات و كاربردهاي مرتبط با آن در 
جوامع مي باشد. عوامل متعددي بر چگونگي استفاده از فناوري 
اطالعات و س��طح آمادگي الکترونيکي جوامع و س��ازمان ها 
تأثيرگذار است كه ضروري است كه به دقت در اين پروژه براي 

سازمان شهرداري مورد مطالعه و شناسايي قرار گيرد.)1(

2- اهداف آمادگي الکترونيکي
از اهداف نيل به آمادگي الکترونيکي با توجه به ش��رايط 
اقتص��ادي، اجتماع��ي، فني و حقوقي مي ت��وان به اهداف 
اقتص��ادي همچون حفظ ت��وان رقابت ديجيت��ال، ايجاد 
زيرس��اخت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات، گس��ترش 
كاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در راستاي توسعه 
توان اقتصادي و گسترش سرمايه گذاري خارجي و اهداف 
اجتماعي چون كاهش شکاف ديجيتالي، بهره مندي افراد و 
سازمان ها از اطالعات كيفي و ايجاد اعتماد در مشتريان اشاره 
كرد. براي ارزيابي آمادگي الکترونيکي مدل هاي متفاوتي از 
 CSPP. CID. APEC. MOSAIC. EIU جمله
و ITU وج��ود دارد كه ش��اخص ها و روش هاي متفاوتي 
را براي س��نجش آمادگي الکترونيک��ي ارائه داده اند. وجود 
مدل هاي ارزيابي آمادگي الکترونيکي موجب برنامه ريزي 
دقيق تر براي ورود هوشمندانه به عصر اطالعات مي باشد 
و فراهم  كننده بستر نظارت بر عملکرد دستگاه هاي اجرايي 
است. متأس��فانه در كشور ما مدل يا شاخص معيني براي 
س��نجش آمادگي الکترونيکي كش��ور وجود ن��دارد و تنها 
م��الك ارزيابي، گ��زارش س��ازمان ها و نهادهاي خارجي 
است؛ بنابراين الزم است تهيه گزارش آمادگي الکترونيکي 
كش��ور در حوزه هاي مختلفي همچون دولت الکترونيکي، 
تجارت الکترونيکي و آموزش الکترونيکي مورد توجه قرار 
گيرد تا با بررسي نقاط ضعف و قوت، راهکارهاي افزايش 
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آمادگي الکترونيکي كه ضامن تحقق برنامه هاي توس��عه 
دانش بنيان است، تدوين شود.)1و3(

3- محورهاي اصلي آمادگي الکترونيکي
م�وارد اقتصادي: م��واردي از قبيل ميزان رش��د در 
GDP، رش��د در س��رمايه گذاري خارجي، رشد در درآمد 

سرانه افراد و...
 ، ICTموارد حقوقي: اين موارد شامل سياست ملي
قوانين حاكم بر فضاي ديجيتال، سياست كاربرد و آموزش 

IT در همه بخش هاي كليدي يک اقتصاد و... 
م�وارد اجتماعي: فاكتورهاي اجتماعي نظير س��طح 
س��واد و تحصيالت پايه، زيرساختار فرهنگي جامعه نظير 
گراي��ش به پذيرشICT، آگاه��ي از كاربرد ICT براي 

افزايش بهره وري و بازده كاري. 
م�وارد فني: زيرس��اخت هاي مخابراتي، ش��بکه هاي 

رايانه اي، اينترنت و...)1و4(

4- مؤلفه هاي آمادگي الکترونيکي
 مؤلفه ه��اي متعددي وجود دارند كه روي هم رفته منجر 

به آمادگي الکترونيکي يک كش��ور مي شوند. در اين ميان 
چهار مؤلفه عمده در آمادگي الکترونيکي يک كشور نقش 
حياتي دارند. توجه ويژه به اين مؤلفه ها در هر برنامه آمادگي 
الکترونيکي ضروري است. اين مؤلفه ها شامل شهروندان، 
بنگاه هاي اقتصادي، دولت ها و زيرس��اختار مي شوند. همه 
اين مؤلفه ها با يکديگر ارتباط داخلي داشته و الزم است با 
هم هماهنگ شوند. مالحظه تنها يک بخش از مؤلفه هاي 
مذكور منجر به آمادگي الکترونيکي نخواهد شد مگر اينکه 
ساير مؤلفه ها نيز با آن هماهنگي الزم را داشته باشند.)4(

5- فرآیند توسعه آمادگي الکترونيکي 
- تعيين اهداف توسعه ICT در سطح ملي 

- گزين��ش مدل ارزيابي آمادگ��ي الکترونيکي با توجه 
به اهداف 

- انجام ارزيابي آمادگي الکترونيکي
- تهي��ه و تدوين راهبرد يا اس��تراتژي و برنامه اجرايي 

مبتني بر نتايج 
-  اجراي برنامه...)7و8(

شکل)شماره1(: محورهاي اصلي آمادگي الکترونیکي
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مدل هاي ارزیابي آمادگي الکترونيکي
مدل ه��اي مختلفي براي ارزياب��ي آمادگي الکترونيکي 
توس��ط شركتهاي مشاورهاي و دانشگاهها عرضه و به كار 
گرفته ش��ده است.در نگاه سطحي، هر كدام از اين مدل ها 

سطحمدل هاي ارزیابي آمادگي الکترونيکي
 CID٫ APEC ٫ CSPP٫ McConnell٫ EIU ٫ ITU٫ 

USAID٫ CIDCM٫ NRI
زيرساخت اطالعاتي

 CID ٫ APEC٫ CSPP٫ McConnell٫ EIU٫ CI-
DCM٫ NRI

قابليت ارائه و موجوديت اينترنت

 CID٫APEC CSPP٫ McConnell٫ EIU٫ ITU٫ 
USAID٫ NRI

سرعت و كيفيت شبکه

 CID٫ APEC٫ CSPP٫ McConnell٫ EIU٫NRIنرم افزار و سخت افزار شبکه
 CID٫ EIUسرويس ها و پشتيباني فناوري اطالعات و ارتباطات

 CID٫ APEC٫ CSPP٫ McConnell٫ EIU٫ 
ITU٫ESAID٫ NRI

مهارت ها و منابع انساني)سواد اطالعاتي(

 CID٫ APEC٫ CSPP٫ McConnell٫ EIU٫ 
ITU٫NRI

افراد و سازمان هاي برخط )كارمندان و بخش ها(

 CID٫ APEC٫EIUمحتواي مناسب محلي
 McConnell٫ EIU٫ ITU٫ USAIDICT پشتيباني مالي و سرمايه گذاري براي توسعه

 CID٫ APEC٫ CSPP٫EIUفناوري اطالعات و اتباطات در محل كار
 CID٫EIUفرصت هاي شغلي فناوري اطالعات و اتباطات

 CID٫ APEC٫ CSPP٫EIU)ارتباط با مصرف كننده( B2C تجارت الکترونيک
 CID٫ APEC٫EIU)ارتباط با سازمان هاي ديگر( B2B تجارت الکترونيک

 CID٫ APEC٫ McConnell٫ USAID٫NRIدولت الکترونيک
 CID٫ APEC٫ McConnell٫ EIU٫ USAID٫NRI)...محيط قانوني و مقرراتي )مثل قانون كپي رايت

 CID٫ CSPP٫ EIU٫CIDCMسياست و مديريت فناوري اطالعات
 APEC٫ITU)...منافع سرويس هاي الکترونيکي )هزينه و شارژ

 APEC٫ CSPP٫ McConnell٫EIUUSAID)...امنيت رمزنگاري )مثل زيرساخت عمومي، امضاي ديجيتال، حريم و
 EIU٫CSPPدرجه نوآوري
 APEC٫EIU) ICTاستانداردهاي صنعتي )براي توسعه

جدول)شماره1(: مدل هاي ارزیابي آمادگي الکترونیکي در سطوح مختلف

)PPT :1386 ،جدول )شماره2(: متدولوژي مورد استفاده براي ارزیابي آمادگي الکترونیکي )فتحیان

مدل پرسشنامه روش آماري
تجربيات 

موفق
تحليل وقایع و 
سوابق گذشته

CSPP √ √

CID √ √

APEC √ √

WITSA √ √

McConnell √ √ √

Crenshaw & Robinson √

CIDCM √ √ √

Mosaic √ √ √ √

USAID √ √

مي��زان آمادگي ي��ک جامعه را در بهره ب��رداري از فناوري 
اطالعات و تجارت الکترونيک نش��ان ميدهند. در نگاهي 
دقيق تر، اين مدل ها از تعاريف بس��يار گس��ترده و متنوع و 

روش هاي سنجش متفاوتي برخوردارند...)5و7(
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الکترونيک�ي  آمادگ�ي  ارزیاب�ي  ط�رح   -6
شهرداري شهر بهارستان

1-6- شهر بهارستان
شهر بهارستان با محوريت شهرداري الکترونيکي داراي 
پتانسيل هايي است كه از جمله آنها مي توان به حضور باالي 
70درصد مردم با تحصيالت باالي ديپلم كه بهترين عامل 
در اش��اعه فرهنگ اس��تفاده از فناوري اطالعات مي باشد. 
همچنين مي توان به وجود زيرس��اخت مخابراتي مطلوب 
با پتانس��يل باال )فيبرنوري ،بي سيم، DSL( وجود مراكز 

علمي و دانشگاه هاي معتبر كشور اشاره كرد.
به منظور ارزيابي مناس��ب فناوري اطالعات و ارتباطات 
در ش��هرداري بهارس��تان كه ناش��ي از اقدام��ات صورت 
گرفت��ه و برنام��ه كالن فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات 
)ICTMP(  ش��هرداري كه توسط س��ازمان فاوا تدوين 
گرديد مي باش��د)جدول شماره4(. دو پروژه ارزيابي آمادگي 
الکترونيکي شهرداري بهارستان و ارزيابي عملکرد دوره اي 
)ساليانه( ICT توسط سازمان فاوا به شهرداري بهارستان 
پيش��نهاد گردي��د كه در ف��از اول پروژة ارزياب��ي آمادگي 
الکترونيکي ش��هرداري انجام گرفته است و نتايج در ادامه 

ارائه شده است.

2-6- ضرورت اجراي طرح
 در اكثر كشورها علي رغم سرمايه گذاري در اين فناوري، 
گس��ترش و نفوذ كاربردهاي متنوع فاوا، به كندي صورت 
مي پذيرد. علت اصلي اين مشکل، پايين بودن سطح آمادگي 
الکترونيکي جامعه براي پذيرش و استفاده از فاوا در درون 
و ميان جوامع و سازمان هاس��ت. بنابراين درك صحيح از 
ميزان اين آمادگي براي جهت گيري درس��ت تالش هاي 
آغازين و تدوين اس��تراتژي هاي مناس��ب، ضروري به نظر 
مي رس��د و به همين دليل الزم اس��ت تا با استفاده از ابزار 
ارزيابي مناس��ب، س��طح آمادگي ش��هرداري براي تحقق 

كاربردهاي متنوع فاوا مورد سنجش قرار گيرد. 
در راس��تاي ارزياب��ي آمادگ��ي الکترونيکي ش��هرداري 

بهارستان اقدامات ذيل صورت پذيرفت:

3-6- متدولوژي و مدل ارزیابي الکترونيکي
پس از بررسي مدل هاي ارزيابي آمادگي الکترونيکي، در 
نهايت متد و مدل ارزيابي، ش��اخص هاي ارزيابي، ساختار 
اوزان ش��اخص ها و برنامه اجرايي در شهرداري بر اساس 
مدل دكتر حميد نوري انتخاب گرديد. بيشترين تمركز اين 
مدل بر روي زيرساخت هاي تکنولوژي است. پس از بررسي 
مدل تغييراتي متناسب با ساختار شهرداري در ساختار مدل 
ايج��اد گرديد. الزم به ذكر اس��ت كه اين تغييرات تأثيري 
در نتيجه ارزيابي نداش��ته و دليل اين تغييرات را مي توان 
الگو گرفتن از مدل هاي ارزيابي و اهميت بيش��تر برخي از 

پارامترها و شرايط بومي و منطقه اي دانست.
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در واقع مدل ارائه ش��ده ش��امل سه س��طح زيرساخت، 
سيس��تم ها و خدمات و سازمان شهرداري مي باشد كه هر 
كدام ش��امل تعدادي شاخص در راس��تاي ارزيابي آمادگي 
الکترونيکي ب��ا در نظر گرفتن دسترس��ي ها، فرصت ها و 

ظرفيت هاي پيش روي سازمان شهرداري مي  باشند.

4-6 انتخاب ابزارهاي اندازه گيري
براي جمع آوري اطالعات الزم از ابزارهاي زير استفاده 

شده است:
1-4-6 پرسشنامه

در اينجا از 4نوع پرسشنامه استفاده شده است:
ال��ف: اين پرسش��نامه جهت بررس��ي حوزه هاي كالن 
ارزيابي آمادگي الکترونيکي، شامل استراتژي ها و راهبردها 
مي باشد و پس از تدوين، توسط شهردار و معاونان تکميل 

گرديده است.
ب: اين پرسشنامه جهت ميزان رضايتمندي كاربران از 

سيستم ها تهيه و تکميل شده است.
ج: اين پرسش��نامه جهت اس��تخراج اطالعات تکميلي 
مربوط به زيرساخت و منابع انساني تهيه و توسط مسئول 

انفورماتيک تکميل شده است.
د: پرسشنامه جهت استخراج اطالعات تخصصي مربوط 

به زيرس��اخت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و توسط 
مسئول انفورماتيک تکميل گرديده است.

2-4-6 تعریف شاخص هاي ارزیابي 
در اين قسمت، شاخص هاي ارزيابي كمي مورد نياز براي 
هر يک از حوزه هاي ارزيابي آمادگي الکترونيکي با استفاده از 
تکنيک هاي مقياس سازي )استانداردسازي داده( و اوزان مدل 
تحقيق، شاخص آمادگي الکترونيکي حوزه تحقيق با روش 
ميانگين موزون محاسبه گرديده است. شاخص ها به شکلي 
تعريف شده است كه كل دستگاه شهرداري را تحت پوشش 
قرار داده و وضعيتي ش��فاف و روشن از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و زيرحوزه هاي آنها را مش��خص نمايد. در همين 
راستا شاخص هاي تعريف شده براي بخش ارزيابي آمادگي 
الکترونيکي سازماني دستگاه شهرداري در سه حوزه اصلي 
»آمادگي سازماني، آمادگي نرم افزارهاي كاربردي و خدمات 
و آمادگي زيرساخت« دسته بندي شده است. در تعريف اين 
ش��اخص ها نکته حائز اهميت كه در نظر گرفته شده است، 
توجه ب��ه اس��تانداردهاي بين المللي در خص��وص آمادگي 
الکترونيکي و كاربردي بودن آنها اس��ت. در همين راس��تا، 
تأثيرات سه مؤلفه »دسترس��ي ها، فرصت ها و ظرفيت ها« 

به طور مستقيم و غيرمستقيم نيز در نظر گرفته شده است.

شکل )شماره2(: مدل آمادگي الکترونیکي دستگاه شهرداري
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جدول)شماره3(: شاخص هاي ارزیابي آمادگي الکترونیکي در حوزه هاي مختلف

شکل)شماره3(: روند اجرایي و ساختار برنامه ارزیابي آمادگي الکترونیکي

اوزان حوزه هاي ارزیابي مناظر ارزیابي
3 شبکه محلي

 زیرساخت فني
35درصد

7 )DSL شبکه اينترانت )فيبرنوري، بي سيم و
3 سرويس هاي ارزش افزوده شبکه)ويدئو كنفرانس،FTP و...(
6 سخت افزار
6 مركز داده و تماس شهرداري
5 امنيت
5 GIS
15 مکانيزه كردن امور شهرداري

 سيستمها و 
 خدمات الکترونيکي

45درصد

15 مکانمندي سيستم هاي موجود
15 وب سايت و پورتال
12 الکترونيکي نمودن خدمات شهرداري
7 يکپارچگي سيستم هاي موجود
3 IT آمادگي كاربران

 آمادگي سازماني 
 شهرداري
20درصد

5 ITآمادگي نيروي متخصص
4 مديريت، برنامه ريزي و تشکيالت فاوا
3 همسو بودن راهبردهاي كسب وكار و فاوا
3 )IT آمادگي مالي)بودجه عمراني و جاري
2 آمادگي حقوقي

5-7 برنامه اجرایي ارزیابي آمادگي الکترونيکي
روند اجرايي و ساختار برنامه ارزيابي آمادگي الکترونيکي در نمايش داده شده است:

شکل  زير داراي 3 سطح مي باشد:
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سطح اول در واقع بيانگر مکان و جايگاه سازمان از لحاظ 
الکترونيکي شدن مي باشد كه شامل پنج مرحله فاقد فرآيند، 
مقدماتي، رونددار، تعريف شده، مديريت شده و بهينه مي باشد، 

كه درصد هر كدام در شکل نمايش داده شده است.
سطح دوم ش��کل نمايانگر جايي مي باشد كه اكنون در 
آن قرار داريم و جايي كه مي بايست به آن برسيم. در واقع 
شهرداري بهارستان اكنون در مرحله مقدماتي-رونددار قرار 
دارد كه مي بايست در طول اين برنامه پنجساله و با ارزيابي 
آمادگي الکترونيک انجام شده به اتمام مرحله رونددار برسد 
كه رشد 15درصدي در تحقق برنامه هاي دولت الکترونيک 

مي باشد.
س��طح س��وم نيز بيانگر حوزه هاي دولت الکترونيک و 
فناوري اطالعات و ارتباطات مي باشد، كه در طول برنامه 
پنجس��اله بايد بدانها بودجه الزم تخصيص گردد. در واقع 

برنام��ه كالن فن��اوري اطالعات و ارتباطات ش��هرداري 
بهارستان با تأكيد بر شهر الکترونيک، شهروند الکترونيک 
و شهرداري الکترونيک مستلزم تخصيص بودجه مناسب 
در حوزه ه��اي مختلف ICT ش��امل: مديريت و راهبري، 
آموزش و نيروي انس��اني، زيرس��اخت ارتباطي، نرم افزار، 

سخت افزار و امنيت اطالعات مي باشد.)2(

6-7 تجزی�ه و تحلي�ل اطالع�ات و ارزیاب�ي 
آمادگ�ي الکترونيکي ش�هرداري بهارس�تان با 

استفاده از نمودارهاي راداري
اهميت تجزيه و تحليل اطالعات به حدي است كه ساير 
بخش ه��ا با هدف جهت دهي و انج��ام اثربخش و كارايي 
اين بخش تدوين مي ش��وند. اطالعات به دس��ت آماده از 

شهرداري بهارستان به قرار زير است:

نمودار)شماره1(: وضعیت آمادگي الکترونیکي شهرداري بهارستان در حوزه زیرساخت فني

درصد آمادگي زیرساخت فني در سال 1387=29.44

درصد آمادگي زیرساخت فني در سال 1388=45.428
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نمودار)شماره2(: وضعیت آمادگي الکترونیکي شهرداري بهارستان
 در حوزه سیستم ها و خدمات الکترونیکي

نمودار)شماره3(: وضعیت آمادگي الکترونیکي شهرداري بهارستان در حوزه آمادگي سازماني

نمودار)شماره4(: نمایش وضعیت آمادگي الکترونیکي شهرداري بهارستان 

درصد آمادگي سيستم ها و خدمات الکترونيکي در سال 1387=11.00

درصد آمادگي سيستم ها و خدمات الکترونيکي در سال 1388=27.88

درصد آمادگي سازماني در سال1387=20.165

درصد آمادگي سازماني در سال1388=44.75
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سال 1388سال 1387وزنمنظر ارزیابي
45 درصد29 درصد35درصد1- آمادگي زيرساخت فني شهرداري

27 درصد11 درصد45 درصد2- آمادگي سيستم ها وخدمات الکترونيکي شهرداري
44 درصد20 درصد20 درصد3- آمادگي سازماني )زيرساخت غيرفني( شهرداري
38.2 درصد19.7 درصد100 درصدمجموع آمادگي الکترونيکي شهرداري بهارستان

نمودار)شماره4(: نمایش وضعیت آمادگي الکترونیکي شهرداري بهارستان 

درصد آمادگي الکترونيکي شهرداري در سال1387=19.7

درصد آمادگي الکترونيکي شهرداري در سال1388=38.1
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نتيجه گيري:
ب��ا توجه ب��ه اينکه حدود 2 دهه اس��ت كه اهميت و 
ضرورت انجام آمادگي الکترونيکي كشورها و سازمان ها 
مش��خص گرديده، ام��ا تاكن��ون در اي��ران هيچ گونه 
ارزيابي دقيق و مش��خصي از آمادگي الکترونيکي براي 
شهرداري ها اجرا نشده است. البته بايد توجه داشت كه 
بهتري��ن مدل وجود ندارد و مدل ها ب��ا توجه به اهداف 
و ش��رايط س��اختاري، فرهنگي و محيط��ي به صورت 
اقتضايي عمل مي كند و قابل تغيير هس��تند. همچنين 
براي دس��تيابي به هدف آمادگي الکترونيکي بايس��تي 
ارزيابي، طي س��ال هاي متوالي تکرار ش��ود تا از طريق 
تحلي��ل نتايج ارزيابي، ميزان پيش��رفت و نقاط قوت و 
ضعف شهرداري بهتر شناسايي گردد و بتوان به سرعت 
براي آنها راهکارهاي عملي اتخاذ نمود. با توجه به نتايج 
به دست آمده در شهرداري بهارستان مي توان گفت كه 
حركت اساس��ي بايد در اين راس��تا انجام گيرد تا براي 
همگام ش��دن با طرح چش��م انداز بيست ساله دولت در 
راس��تاي دول��ت الکترونيک ك��ه در آن ش��هرداري ها، 
نماينده گان دولت در شهر هستند بتوانند پس از شناخت 
وضعيت كنوني خود به تدوين پروژه ها و طرح هاي الزم 
براي رس��يدن به اين هدف اصلي و ارتقاي ش��هرها و 

كشور عزيزمان گام بردارند.
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