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  چکیده

بـراي   ؛کنـد  تري را تجربـه مـی   زندگی مدرن ،تیمقایسه با شهروند سنّ شهروند الکترونیک در
العات اعتماد به نفس بیشتري دارد و بـا توانـایی بیشـتري از    زندگی در عصر ارتباطات و اطّ
هاي شهروند الکترونیکی، توانایی استفاده  فراگیري مهارت. کند حقوق شهروندي خود دفاع می

دهد که به نوبۀ خود، آنها را بـراي   را در شهروندان افزایش میهاي ارتباطی نوین  آوري از فن
در همـین راسـتا و بـا هـدف     . سازد استفاده از تسهیالت و خدمات دولت الکترونیک آماده می

بررسی عوامل مؤثّر در ایجاد شهر الکترونیک، در این پژوهش، پس از مطالعۀ ادبیات تحقیـق  
آوري اطّالعـات   ن حوزه تجارت الکترونیک، فنموجود و مصاحبه با کارشناسان و متخصصا

ت ایـن       و ارتباطات، مهمترین شاخص یـهاي ایجاد شهر الکترونیک اسـتخراج شـده، میـزان اهم
آوري اسـتان یـزد مـورد     از دیدگاه مدیران فعال در حوزه فـن  ها در قالب پرسشنامه شاخص

هـم سـنّتی و هـم    ( MADMهـاي   نتایج بدست آمده با اسـتفاده از تکنیـک  . ارزیابی قرار گرفت
نتایج نشـان داد  . بندي گردیدند مورد تحلیل قرار گرفت و مهمترین عوامل، تعیین و رتبه) فازي

که عواملی چون تدارکات الکترونیک، تراکنش الکترونیک و تفکّر استراتژیک بلندمدت در سطح 
آوري اطّالعـات   ة فـن ترین عوامل از دیدگاه مدیران و کارشناسـان حـوز   کالن کشور بااهمیت

ت فـن    . استان یزد، براي ایجـاد شـهر الکترونیـک یـزد هسـتند      آوري همچنـین، دو بعـد حاکمیـ
  .اندترین ابعاد شناخته شده اطّالعات و مدیریت ارتباط با مشتري بااهمیت

  
  .آوري اطّالعات و ارتباطات، یزد ـ فازي شهر الکترونیک ـ دیدگاه مدیران ـ فن :کلمات کلیدي 



 .، شماره پنجم)1390بهار و تابستان (ــــــــــــــــ سال سوم ــــــــــــــــــــــــــــــنشریه کاوشهاي مدیریت بازرگانی ــ

2  

  مقدمه
کشور . ناپذیر است سیر افزایش جمعیت شهري در جوامع رو به رشد امري اجتناب

ایران به عنوان یکی از کشورهاي در حال توسعه از این امر، مستثنی نبوده و با 
 1385تا  1335هاي نگاهی به آمار افزایش جمعیت شهري در فاصله در فاصله سال

، لزوم توجه به رویکردهاي نوین در جامعۀ شهري در جهت )1385مرکز آمار ایران، (
  . شود کاهش معضالت و مشکالت رودر روي شهروندان بیش از پیش نمایان می

ترین مشکالت شهروندان در  جایی در شهر و معضل ترافیک یکی از ملموس جابه
ه وجود آمدن بسیاري از مسائل اجتماعی، شود و موجب ب عصر جدید محسوب می

اقتصادي، فرهنگی و زیست محیطی در کالن شهرها شده است، به طوري که به نظر 
ها برخی از کارشناسان این مسأله به یکی از دشمنان سالمتی جسم و روح انسان

ها وقت مفید شهروندان، باعث تبدیل شده است که عالوه بر به هدر دادن ساعت
  ).1،2000لیتمن( شود رچه بیشتر شهرها ـ خصوصاً مراکز شهري ـ میآلودگی ه

هاي نوین اطّالعاتی و ارتباطی راه حل هاي متنوعی آوريعصر جدید که با اتّکا به فن
براي بسیاري از مسائل فراهم کرده، توانسته است در این عرصه نیز به کمک جامعۀ 

در این خصوص، . ار نمایدشهري آمده و براي حل مشکالت موجود ارائه راهک
توان عنوان کرد که جهان بسرعت، به سمت جامعه اطّالعاتی در حرکت است و  می

آوري اطّالعات اي، باید به ابزارهاي فن ترین بستر چنین جامعهشهرها به عنوان اصلی
  . تجهیز و به عبارت دیگر، الکترونیکی شوند

و کشور الکترونیکی و نه به کوچکی  شهر الکترونیکی نه به بزرگی دنیاي الکترونیکی
ریزي استفاده دانشگاه یا کتابخانه الکترونیک، بلکه مجموعه مناسبی براي برنامه

).    1386منتظر، (برداري آحاد جامعه است آوري اطّالعات به منظور بهرهجامعه از فن
ها و اي که تمام کارکرد است، به گونه» ايسازمان شیشه«این شهر در جهت ایجاد 

هدف هاي سازمان بطور شفاف قابل مشاهده باشند و دسترسی الکترونیکی 
هاي اقتصادي و کلّیۀ خدمات فرهنگی و  شهروندان به شهرداري، ادارات دولتی، بنگاه

                                                             
1- Litman. 
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سرفرازي، (کند  روزي را قابل اطمینان و امن می بهداشتی شهري به صورت شبانه
  ).1386معمارزاده،

در آمستردام هلند شکل گرفت و بسرعت، بسیاري  1994اولین شهر مجازي در سال 
از شهرهاي اروپایی، آمریکایی و بعضی از شهرهاي آسیایی مثل توکیو و سنگاپور 

کاهش زمان انجام کارها، رشد ). 1382عاملی، (وارد این فضاي شهري شدند 
وري، حل مشکل بیکاري و بسیاري مزایاي دیگر از طریق اقتصادي، افزایش بهره

در این بین، . هرهاي الکترونیک موجب گسترش روزافزون آن در سطح جهان شدش
چهار رکن اساسی زندگی الکترونیک، سازمان الکترونیک، دولت الکترونیک، و 

رغم  ؛ اما علی)2002ریدیک، (نمودند زیرساخت الکترونیک نقشی قابل توجه ایفا می
ه این عرضه وارد شدند نتوانستند تمام مزایاي شهر الکترونیک، همۀ کشورهایی که ب

  .به موفّقیت دلخواه دست یابند
ایران به عنوان یکی از کشورهاي در حال توسعه، طی سالهاي اخیر، اقدام به تأسیس 
شهرهاي الکترونیک نموده است، هرچند این مطلب هنوز براي بسیاري از شهروندان، 

هش به بررسی وضعیت این در همین راستا، این پژو. شناخته شده و ملموس نیست
شهر الکترونیک . پردازداقدام ملّی و شناسایی مهمترین عوامل مؤثّر در موفّقیت آن می

  .یزد به عنوان جامعۀ تحقیق در این زمینه، در معرض بررسی قرار گرفته است
  

  )بیان مسأله(ضرورت و اهمیت تحقیق 
ا قدم نهادن به حیطۀ نانو امروزه با ورود به هزاره سوم و شروع عصر مجازي و ب

تکنولوژي و ظهور فناوري اطّالعات و ارتباطات، اکثر جوامع دستخوش تغییرات 
آوري  ایجاد شهر الکترونیک و قدم گذاشتن در مرحلۀ فن. اند بنیادین و اساسی شده

شهر الکترونیک زمینۀ دسترسی الکترونیکی . اطّالعات نیز فرصتی انکارناپذیر است
هاي اقتصادي و کلّیۀ خدمات شهري به  شهرداري، ادارات دولتی، بنگاهشهروندان به 

آوري اطّالعات  اگرچه صاحبنظران فن. کند روزي را فراهم می صورت شبانه
کشورمان کامالً بر اهمیت سرعت حرکت در راستاي الکترونیکی واقفند و عواقب 

از  - أسفانه، به دالیل مختلفیکنند، اما مت تأخیر در گام نهادن در این مسیر را درك می
هاي مدیریتی متخصص، عدم هاي نامناسب و ناکافی، نبود دیدگاهجمله، زیرساخت
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هاي مربوط به وارد شدن این مقوله در پیشرفت -... هاي اجرایی و هماهنگی دستگاه
نظام (بستر جامعه و مبدل کردن به شهر الکترونیکی تاکنون، روند کندي داشته است 

در واقع، با گذشت بیش از یک دهه از ورود ). 1388آوري اطّالعات کشور،  فن جامع
هاي متعدد موجب بحث راه اندازي شهر الکترونیکی در ایران، همچنان، وجود چالش

  .عدم تحقّق پیشرفت هاي مورد انتظار در این مقوله گردیده است
وضعیت : پرسش است کهمسألۀ اصلی که در این تحقیق، بر روي آن تأکید شده این 

اجرایی و عملکردي شهرهاي الکترونیک در ایران چگونه است؟ به عبارت دیگر، این 
مقاله به دنبال ارزیابی ابعاد مختلف ایجاد و بسترسازي شهر الکترونیک در ایران و 

بر همین اساس، این پیوستار ضمن بررسی . هاي موجود در آن است شناسایی چالش
مختلف شهر الکترونیکی، بر آن است تا وضعیت شهرالکترونیک در ویژگی ها و ابعاد 

ایران را از طریق بررسی شهر الکترونیک یزد ـ به عنوان نمونه مورد بررسی ـ 
ارزیابی و با توجه به نتایج به دست آمده، راهکارهاي مناسبی را براي این پدیده ارائه 

  .نماید
بهتر تحقیق در مسیر دستیابی به  براي این منظور، سه سؤال اساسی جهت هدایت

  : ها، مورد توجه قرار گرفت اهداف مورد نظر مطرح شد و در بررسی
عوامل موثر بر ایجاد شهر الکترونیک یزد از دیدگاه مدیران و کارشناسان حوزة ) 1(

  اند؟ آوري اطّالعات استان یزد کدام فن
یزد از دیدگاه مدیران و درجۀ اهمیت عوامل موثر بر ایجاد شهر الکترونیک ) 2(

  آوري اطّالعات استان یزد چه وضعیتی دارد؟ کارشناسان حوزة فن
راهکارهاي کاربردي براي ایجاد شهر الکترونیک یزد با عنایت به دیدگاه مدیران و ) 3(

  اند؟ آوري اطّالعات استان یزد کدام کارشناسان حوزة فن
  

  چارچوب نظري تحقیق
 می کندتکنیک ها و ابزارهایی  ،مجموعه داللت بر ارتباطات و العاتوري اطّآ فنمفهوم 

 العات و دانشمحوریت اطّ اال بهاي فع پشتیبانی سیستم که در جهت بهینه سازي و
هاي  سیستم گسترش، اجرا، نگهداري و مدیریت احی،شامل مطالعه، طرّ و بوده

ي افزار سخت ي وافزار نرم خصوص کاربردهاي مبتنی بر رایانه و به العاتیاطّ
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 العات تصویريقصد پردازش، جمع آوري و انتقال متن، صدا و اطّ به  است و رایانه
آوري اطّالعات و  از طرف دیگر، دالیل تفاوت فن). 1،1994الهتی(شود  به کار برده می

  :ها را می توان به شرح زیر عنوان کردآوري ارتباطات با سایر فن
- آوریی است که قدرت تأثیرگذاري عمیق و هم آوري اطّالعات و ارتباطات، فن فن) 1

  ؛)2،2000الل(آورد هاي اقتصادي را به همراه میزمان در همه بخش
تواند موجی بسیار قوي در کل آوري اطّالعات و ارتباطات می هاي فنی فنپیشرفت) 2

ها گرفته تا تملک در مالیه شرکتاز ادغام و  - اقتصاد به راه اندازد که همه چیز را 
  ).2002کوآچ،(تحت تأثیر قرار دهد  -ها سیستم مدیریت انبارگردانی کارخانه

هاي اقتصادي دانش را دارند آوري اطّالعات و ارتباطات، تمام ویژگی تولیدات فن) 3
نهایت و مهم نبودن فاصلۀ جغرافیایی پذیري بی توان به گسترش  که از جملۀ آنها، می

  ).2002کوآچ،(اشاره کرد 
آوري اطّالعات و ارتباطات، بایستی عنوان کرد که  رغم ویژگیهاي ممتاز و بارز فن علی

، سبب کشورهاي در حال توسعه ،خصوصو ب آوري در سطح جهان این فن گسترش
 هاي گوناگون قرار گرفتن در معرض فرهنگ. هاي فرهنگی واجتماعی است آسیببروز 

در یک  فزونزاروهاي  آزاديوجود ، و هنجارهاي ملّی خاص خود ها متناقض با ارزش
العات غیراخالقی گوناگون از طریق دورة زمانی نسبتاً کوتاه و امکان دسترسی به اطّ

جمله از و  در کشورهاي در حال توسعه. برخی از این خطرها استنمونه، اینترنت، 
اثر تعامل  برپذیري زیادي  ببر شرایط فرهنگی و اجتماعی، احتمال آسی ما، بنا کشور

  .گسترده با دیگر فرهنگ ها وجود دارد
هاي در دسترس شهروندان و مدیران شهري در عرضه  شهر الکترونیک یکی از میدان

. هاستآوري کردن و مورد استفاده قرار دادن خدمات شهري بر اساس همین فن
اي کلیدي آن تعریف شهر الکترونیکی به سبب ضرورت شناخت ابعاد و ویژگی ه

براي دستیابی به ابزارها و شاخص هاي مورد نیاز براي بررسی وضعیت آن در 
به طور کلّی، براي شهر الکترونیک تعاریف . سطح کشورمان حائز اهمیت است

  :متعددي ارائه شده که نمونه اي از این تعاریف به شرح زیر است

                                                             
1- Lahti. 
2- Lal. 
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آوري اطّالعات و نهاي خلق شده توسط فـ شهري که در آن بر روي فرصت
گذاري شده است  ارتباطات، به منظور افزایش موفّقیت و اثرگذاري بیشتر، سرمایه

  )2003،  1ادندال(
ـ شهري که امکان دسترسی شهروندان به پایگاه هاي داده و خدمات دولتی و بخش 

چنین شهري . ساعته و هفت روز هفته فراهم می آورد 24خصوصی را به صورت 
کند و زمینۀ الزم را براي ارائۀ  بخش وسیعی از خدمات خود را از طریق وب، ارائه می

طریق مجازي و صرف نظر از خدمات با کیفیت باال، سریع و کم هزینه از 
  ) 1386الیداوي و قپانچی ، (هاي مکانی و زمانی فراهم می سازد  محدودیت

ـ ارتباطی هماهنگ و بر پایۀ شبکه براي انجام وظایف معمول ساکنین به روش 
شد الکترونیکی که پیش از این، در مدل شهر معمولی، توسط خود اشخاص انجام می

  )2001، 2کوکلیز(
در تعریف شهر الکترونیکی حایز اهمیت است تأکید آن بر تمامی ابعاد زندگی آنچه 

بنابراین، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش . روزمرّة شهروندان است
الکترونیکی و تجمعات مجازي همگی از جمله خدماتی هستند که در شهر الکترونیکی، 

  ).1384، مقدسی(شوند  به صورت یکپارچه، ارائه می
دهد که شهر الکترونیک از از طرف دیگر، نگاه دقیق به تعاریف مذکور نشان می

سازي، ریزي به منظور استقرار، پیاده اجزاي مختلفی تشکیل شده که براي برنامه
در این . توسعه و بهبود آن، باید به تمام عناصر تشکیل دهندة آن توجه داشت

هاي متعددي ارائه شده که غالباً، ه و مدلهاي فراوانی صورت گرفتخصوص، تالش
ها که در همایش شهر شماي کلّی این مدل. داراي چارچوب و قالب مشابه هستند

  ).1382جاللی، (گردد آورده شده در شکل زیر مالحظه می) 2002(الکترونیک تایپه 
  

                                                             
1- Odendaal. 

2- Coucleis. 
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  )1382جاللی، : منبع(ـ مدل شهر الکترونیک  1شکل 
  

مرور ادبیات تحقیق مرتبط با مقولۀ شهر الکترونیک حکایت از تنوع تحقیقات صورت 
ترین موانع دارند که مهمبیان می ) 1386(کیل و سلسله . گرفته در این حوزه دارد

استقرار شهر الکترونیک به ترتیب شامل موانع مدیریتی، آموزشی، اقتصادي، فنی و 
المللی در دانشگاه هاروارد  طبق تعریف مرکز توسعۀ بین. شودموانع سیاسی می

)CID(، ۀیک جامع ز به زیرساخت هاي فیزیکی ضروري از لحاظ الکترونیکی مجه
ارتباطات مانند شبکه مخابراتی با پهناي باند وسیع، دسترسی العات و فناوري اطّ

فناوري اطّالعات و ارتباطات در جوانب  .دوش میرا شامل مطمئن و قیمت مناسب 
هاي الکترونیکی در اي، روشدر چنین جامعه. مختلف چنین جامعه اي در آمیخته است

  .ارتباطات مناسبی است تجارت، به کارگرفته شده و داراي بازار فناوري اطّالعات و
مؤلّفه هاي متعددي وجود دارند که روي هم رفته، منجر به آمادگی الکترونیکی یک 

شوند که توجه ویژه به این مؤلّفه ها در طرح  می) و در حالت خاص یک شهر(کشور 
این مؤلّفه ها شامل شهروندان، بنگاه هاي اقتصادي، . ریزي هر برنامه ضروري است

ۀ این مؤلّفه ها با یکدیگر ارتباط داخلی دارند و هم. شود دولت ها و زیر ساختارها می

 الکترونیک زندگی سازمان الکترونیک

 الکترونیک دولت

 زیرساخت الکترونیک
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مالحظۀ تنها یک بخش از مؤلّفه هاي مذکور، منجر به .  الزم است با هم هماهنگ شوند
  ).2003جائگر و تامپسون، (آمادگی الکترونیکی نخواهد شد 

برخی از محقّقان اشاره دارند که آغاز و استارت اولیه براي دستیابی به شهر 
سازي صحیح و اصولی یک شهر الکترونیک و به نیک این است که میان پیادهالکترو

کار واداشتن یک مجموعه و نسبت دادن آن به شهر الکترونیک، تفاوت قائل شویم 
  ).1387یعقوبی و همکاران، (

معیار مؤثّر در ایجاد شهر  20در مجموع و پس از بازنگري گستردة ادبیات مربوطه، 
  . شناخته شدند 1دول شماره الکترونیک به شرح ج

  
  معرفی معیارهاي مطرح شده در زمینه ایجاد شهر الکترونیک -1جدول 

  نظریه پرداز   معیارها  ردیف
  )2001(لی و الین  ایجاد زیر ساختارهاي مناسب اطّالعاتی و ارتباطی  1

ایجاد بسترهاي مناسب براي احداث و پشتیبانی از خطـوط اینترنتـی بـا پهنـاي       2
  زیاد

، رادیـک و  )2003(جائگر و تامپسون
  )2007(1فرانک 

  ) 2001(2لی و الین  حذف نظام بایگانی و پرحجم کاغذي  3
  )2003(جائگر و تامپسون  افزایش نفوذ اینترنت    4

آوري اطّالعـات و   ایجاد محیط مناسب براي تشویق سرمایه گـذاران بخـش فـن     5
  ارتباطات 

  ،)2003(گوپتا و جین

امنیتی مناسب بـراي حفـظ اطّالعـات و داده هـاي مـورد تبـادل در       ایجاد حفاظ   6
  تجارت الکترونیک

   )2007(رادیک و فرانک

  )2001(لی و الین  ...)قبوض، مالیات، اقساط و (پرداخت به صورت الکترونیکی   7
  )2006(، گارسون)2002(ادمیستون  کمک به حفظ حریم شخص افراد  8
  )2006(ارسونگ  اینترنت به همۀ طبقات جامعهگسترش آموزش کامپیوتر و   9
  ) 2001(لی و الین  ایجاد سیستم مدیریت روابط مشتریان  10

ــون   )نقل و انتقاالت وجوه مالی، خرید، داد و ستد و معامالت(تراکنش الکترونیک   11 ــائگر و تامپس ــی و )2003(ج ، ل
  )2001(الین

  )2001(لی و الین  )افزارهاي مدیریت زنجیره تأمینبراي مثال استفاده از نرم(تدارکات الکترونیک   12

، )2006(، گارسون)2002(ادمیستون  تعهد مدیریت کالن شهري به مقولۀ شهر الکترونیک  13
  )2004( 3که و وي

ــتون  چشم انداز حکومتی به مقولۀ شهر الکترونیک  14 ــون)2002( 4ادمیســ  1، گارســ
)2006(  

                                                             
1- Reddick & Frank. 
2- Lee & Layne. 
3- Ke & Wei. 
4- Edmiston. 
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  نظریه پرداز   معیارها  ردیف
  )2000(، هارت) 1985(وس   براي ایجاد چنین شهريریسک پذیري مدیریت کالن شهري   15
  )2001(2کایلر و همکاران   تعریف دقیق استانداردهاي عملکردي مورد انتظار               16
  )2004(که و وي   وجود سیستم کنترلی و نظارتی مناسب  17

آوري، مراکـز تحقیـق و    همچون پارك هاي علم و فن(ربط  همکاري نهادهاي ذي  18
  ...)توسعه و

  )2004(که و وي  ،)2002(ادمیتسون

ــون  تفکّر استراتژیک بلندمدت در سطح کالن کشور  19  گوپتــا و جــین  ،)2002(ادمیتس
)2003(  

، جــائگر و )2003(3گوپتــا و جــین    اجراي طرحبهره گیري از فرآیند رسمی و مدون براي   20
  )2003( 4تامپسون

  
  شناسی تحقیقروش

 داراي ،زمانی لحاظ از و توصیفی ،روش ازلحاظ کاربردي،، هدف لحاظ از پژوهش این

  .است پیمایشی پژوهش روش
آوري جامعۀ آماري این تحقیق را کارشناسان، متخصصان و مدیران حوزة فن

با عنایت به این موضوع که آمار . دهند اطّالعات و ارتباطات استان یزد تشکیل می
ه در دست نبود، تصمیم گرفته شد که براي دقیقی از متخصصان و مدیران این حوز

ابزار . استفاده شد 5گیري گلوله برفیآوري داده هاي مورد نیاز، از روش نمونهجمع
هاي به دست ها براي این منظور، پرسشنامۀ تدوینی بر اساس شاخصآوري دادهجمع

مه هاي پرسشناتر و تأیید صحت شاخصبراي بررسی دقیق. بود) 1(آمده از جدول 
آوري اطّالعات و هاي ساخت یافته با کارشناسان و مدیران حوزة فن از مصاحبه

                                                                                                                                               
1- Garson. 
2- Kaylor et al. 
3- Gupta & Jana. 
4- Jaeger & Thompson. 

در استفاده از این روش نمونه گیري، پرسشنامۀ طرّاحی شده جهت تکمیل در اختیار تمام مدیران  -5
و ضمن ) چه به صورت حضوري و چه به صورت ارسال از طریق ایمیل(در دسترس قرار داده شده 

ا ها بها خواسته شد تا با توجه به ارتباطات رسمی و غیر رسمی آندریافت فرم تکمیل شده، از آن
ها قرار دهند یا تدبیري آوري استان، پرسشنامه را در اختیار آن سایر مدیران و متخصصان حوزة فن

این چرخه تا آنجا ادامه یافت تا فرد موثّق دیگري براي . ها فراهم نمایندرا جهت مالقات محققین با آن
پرسشنامه به  118 بر این اساس، در مجموع تعداد. انجام تحقیق از سوي متخصصین معرفی نشود

  .صورت کامل بازگشت داده شد
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ارتباطات استفاده شد و با عنایت به کلّ نظریات کسب شده و پاالیش آنها، پرسشنامۀ 
  . الزم تدوین گردید

به شرحی که  AHPدر پرسشنامۀ مزبور به کمک مقایسات زوجی و تحلیل به کمک 
در ضمن، براي تعیین روایی و . د شد، وزن عوامل، مشخّص گردیددر ادامه ذکر خواه

تحلیل (پایایی این پرسشنامه و پرسشنامۀ دوم تحقیق مرتبط با تحلیل وضعیت ایدآل 
 30، ابتدا با تکمیل یک نمونۀ اولیۀ )براي تعیین درجه اهمیت عوامل TOPSISبه کمک 

به طور کلّی، با توجه به . پرداخته شدتایی به ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه ها 
  . اهداف پژوهش، روند انجام این پژوهش در قالب شکل زیر صورت گرفت

  

  
  ـ روند انجام تحقیق 2شکل 

  
  استخراج عوامل و نظرسنجی اهمیت آنها: 1مرحلۀ 

مؤثّر در ایجاد شهر الکترونیک ) معیار(شاخص  20، )1(با توجه به جدول شمارة 
، اهمیت این معیارها سنجیده شد t-testسپس، با استفاده از آزمون . استخراج گردید

؛ اما )بود 1که نتایج، نشان دهندة معناداربودن همه عوامل مطروحه در جدول شمارة (
اي  در کشور ایران یکسان نیست، با استفاده از پرسشنامه از آنجا که اهمیت همۀ آنها

اي است، اهمیت هریک از آنها از دیدگاه مدیران گزینه 5که مبناي آن طیف لیکرت 
  . آوري اطّالعات استان یزد، بررسی گردیدحوزة فن

 Fuzzy TOPSISو  TOPSISاز طریق مقایسه حل مدل، انتخاب و اولویت بندي مهم ترین عوامل 
حل مدل و تدوین تصمیم نهایی در مورد انتخاب مهم ترین عوامل با مقایسه روش سنتی و فازي

TOPSISساخت مدل 

)که هر عامل در آن وزن خود را دارد(ساخته می شود  TOPSISماتریس 

تعیین وزن عوامل
.و نظر متخصصان وزن هر عامل تعیین می شود AHPبا استفاده از مدل 

بررسی روایی و پایایی عوامل
.ه آلفاي کرونباخ براي پایایی استفاده می شوداز روش تحلیل عاملی براي گروه بندي عوامل و بررسی روایی و از محاسب

استخراج عوامل و نظرسنجی اهمیت آن ها
.با توجه به ادبیات موضوع و خصوصیات مسأله و تجارب کشورها عوامل باهمیت انتخاب می شوند
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  بررسی روایی و پایایی عوامل: 2مرحلۀ 
  :رسی روایی استفاده شده استدر پژوهش حاضر، جهت بررسی روایی، از دو نوع بر

آوري اطّالعات و ارتباطات  روایی محتوا که با استفاده از نظر خبرگان حوزة فن) 1
دانشگاه و مدیران صنعت مزبور، پرسشنامۀ تهیه شده، براي سنجش آن چیزي که 

  .بایستی بسنجد مناسب تشخیص داده شد
. استفاده شده است» عاملیتحلیل «، از روش براي بررسی روایی سازة پرسشنامه) 2

براي سنجش این موضوع که پرسشنامۀ مورد مطالعه در حقیقت، تا چه حد سازه و 
هاي سازد یا به آن بستگی دارد، معموالً، دادهصفت مورد نظر را بخوبی نمایان می

ها یا هاي بین تست مورد مطالعه و اندازههمبستگی از طریق نشان دادن همبستگی
کنندة صفت مورد بررسی است یا با آن شود منعکسکه تصور می هاي دیگريتست

  . ارتباط دارد وسیلۀ مناسبی براي سنجش روایی پرسشنامه است
اند، هاي دیگري که براي سنجش همان صفت طرح شدهتست مورد نظر باید با اندازه

بردن  توان با به کاراین همبستگی و مطابقت را می. هاي باالیی نشان دهدهمبستگی
هدف اصلی در تحلیل عاملی، بررسی این امر است  .محقّق نمود» تحلیل عاملی«تکنیک 

  .تر را شناسایی کردتوان تعدادي عوامل کلّیکه بر اساس پاسخ افراد به سؤاالت، می
  :شرح زیر، پشت سر گذاشته شدبراي اجراي تحلیل عاملی، چند مرحلۀ مختلف به   
شود و از متغیرهایی که با  ام متغیرها محاسبه میماتریس ضرایب همبستگی تم )1

  آید؛ ند، اشتراکات به دست میا سایر متغیرها همبستگی نشان داده
ها ترین آنشود، که متداول از ماتریس همبستگی، فاکتورهایی استخراج می )2

 فاکتورهاي اصلی هستند؛

کردن ساختار تر  تر ساختن و قابل فهم ها براي سادهعامل انتخاب و چرخش )3
 عاملی؛

ها را بهتر تفسیر کنند و روابط بین متغیرها و  ها روابط میان داده براي اینکه مؤلّفه
بعضی از فاکتورها به حداکثر برسد، نوسان و تبدیالت خاصی بر روي عوامل انجام 

  . پذیرد می
تعدادي از  در بسیاري از موارد که تعدادي از متغیرها به یک عامل ویژه یا حتّی به   

هایی به وجود  رو، روشها بستگی دارند، تفسیر عوامل مشکل خواهد بود؛ از این عامل
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تر عوامل، عملی  آمده که با کاربرد آنها، بدون تغییر میزان اشتراکات، تفسیر ساده
ترین روش این کار، تکنیک واریماکس است، که در آن، استقالل بین شایع. شود

یا صفر را به ) قدرمطلق(بزرگ   و در عین حال، مقادیر نسبتاًفاکتورهاي ریاضی، حفظ 
تر شدن  این امر سبب ساده. شود هاي ماتریس بار عاملی اختصاص داده میستون

براي اینکه نوسانی عمدي بر روي بارهاي عاملی به شیوة . تفسیر عوامل خواهد شد
تونی ماتریس واریماکس، صورت داده شود، الزم است تغییرات مربعات عناصر س

  :یعنی با فرض. برآورد عاملی پیشینه گردد
)1                                             (PjjZid ji

m ,....,1#2   
  :عبارت زیر، بیشینه شود

)2                                 (P,....,1jyji pm   
  .است »امj«با عامل » امi«ضریب ارتباط متغیر » ij«که در آن، 

گیري  براي آنکه بدانیم تحلیل عاملی در این بررسی مجاز است و تناسب نمونه )4
این . محاسبه شده است) برداريشاخص کفایت نمونه( KMOوجود دارد، آمارة 

آماره شاخصی براي مقایسه مقادیر ضرایب همبستگی ساده و جزئی بر روي 
 :همۀ متغیرهاست؛ یعنی

)3                        (          
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ijarijrKMO jijiji
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ضریب  rijعامل،  pتا  1معرّف از  jمتغیر،  mتا  1معرف مقادیر از  iکه در آن، 

به  , 1jضریب همبستگی جزئی متغیرهاي  aijو  , 1jهمبستگی ساده بین متغیرهاي 
  .شرط ثابت بودن سایر متغیرهاست

اگر یک همبستگی خطی و قوي بین متغیرها و . بین صفر و یک است KMOمقدار  
را  KMOمقدار  1974کایزر در سال  .نزدیک یک خواهد بود KMOجود داشته باشد، 

  : به صورت ذیل تقسیم کرد
  .ها بسیار مفید استباشد، این یعنی تجزیه عامل KMO ≤ 9/0اگر   .1
 .ها خوب استبه عاملباشد، این یعنی تجزیه  KMO ≤ 8/0 > 9/0اگر   .2

 .ها مفید نخواهد بودباشد، در آن صورت، تجزیه به عامل > KMO 5/0اگر   .3
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در . انجام گرفته است SPSSافزار در پژوهش حاضر، اجراي این تکنیک به کمک نرم
هاست یکی تعیین تعداد عامل: گیري، دو مورد ضرورت دارداستخراج عوامل تصمیم

برگیرندة حداقل عوامل الزم است و دیگري روش  که بهترین تحلیل عاملی در
  . هاستاستخراج عامل

در این پژوهش، براي تعیین این امر، از روش تحلیل اکتشافی، استفاده گردیده و براي 
- تعیین اینکه پرسشنامه از چند مؤلّفه اصلی اشباع شده است، از روش تحلیل مؤلّفه

هایی که احتماالً، زیربناي شخیص عاملهاي اصلی، بهره برده شده است و به منظور ت
دهند و همچنین، تعیین ساختار سادة آن، از روش آزمون خاصی را تشکیل می

  . چرخش واریماکس استفاده شده است
براي کلّیۀ سؤاالت پرسشنامۀ اولیۀ این پژوهش انجام گرفته KMO ضمن اینکه آزمون

است که نشان دهندة مناسب بودن  79/0، برابر با 2که مقدار آن، طبق جدول شمارة 
همچنین، براي ارزشیابی اهمیت و معنادار . تواند باشدها میاین ابزار در تحلیل داده

بودن ماتریس همبستگی، به منظور تحقیق دربارة این مطلب که آیا ماتریس همبستگی 
زاده محمود(شود ها در جامعه صفر نیست، از آزمون کرویت بارتلت استفاده میداده

در سطح  513/7مقدار مشخّصۀ آن در این پژوهش، برابر با ). 1384و اسدي، 
برداري، اجراي بدین ترتیب، عالوه بر کفایت نمونه. است 004/0معناداري کمتر از 

  .تحلیل عاملی بر پایۀ ماتریس همبستگی نیز قابل توجیه است
  

  هاي پرسشنامهو بارتلت در مورد شاخص KMOـ آزمون  2جدول 
  79/0  (KMO)برداري شاخص کیفیت نمونه

  آزمون بارتلت
  513/7  مقدار آزمون

  004/0  سطح معناداري

  
هاي مطرح شده از باید دانست که به منظور تعیین این موضوع که مجموعه پرسش

هاي ارزش ویژه و نسبت واریانس چند عامل معنادار اشباع شده است از شاخص
دهندة مقدار ارزش ویژه معیاري است نشان. استتبیین شده، استفاده گردیده 

هر چه این . شودواریانس در مجموعه متغیرهاي اولیه که توسط یک عامل تبیین می
سپس، با در نظر . کندمقدار بیشتر باشد، آن عامل، واریانس بیشتري را تبیین می
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یاز جهت حفظ براي حداقل بار عاملی مورد ن 1به عنوان نقطۀ برش 5/0گرفتن مقدار 
براي حداقل مقدار ویژه براي تعیین  1عبارت در پرسشنامه و در نظر گرفتن مقدار 

عامل از کل عبارات پرسشنامه  5هاي مورد سنجش، نهایتاً، عوامل نشانگر حیطه
  . حاصل شد

مالحظۀ مقدار ارزش ویژه و همچنین نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل 
درصد  35/79شود که عامل عمده اشباع می 5پرسشنامه از  هد که محتواينشان می
  ). 3جدول (کنند هاي کل را تبیین میواریانس

  
 ـ عوامل استخراج شده همراه با مقادیر ویژه،درصد واریانس و فراوانی تجمعی واریانس 3جدول

  فراوانی تجمعی درصد واریانس  درصد واریانس مقدار ویژه  مقدار ویژه  عوامل  ردیف
  83/17  83/17  475/5  اول  1
  994/34  164/17  343/6  دوم  2
  819/50  825/15  019/5  سوم  3
  398/65  579/13  16/6  چهارم  4
  35/79  518/12  438/5  پنجم  5

    
بیشتر بوده و  5/0ها، از دهد، بارهاي عاملی کلّیۀ گزینهکه نتایج نشان می طورهمان
بندي دستۀ کلّی طبقه 5سؤال در قالب  20بنابراین، . اند هاي کلّی استخراج گردیدهعامل

  .آمده است) 4(ها در جدول ماتریس چرخش یافتۀ نهایی این عامل. گردید
  

  گانه بعد از چرخش واریماکس 5ـ ماتریس نهایی عوامل  4جدول 

  شماره سئواالت
  عوامل کلّی استخراج شده

1  2  3  4  5  
1  222/0  906/0  099/0  238/0  032/0-  
2  07/0  744/0  109/0  086/0-  354/0-  
3  489/0-  554/0  175/0  223/0-  443/0  
4  628/0-  286/0  068/0-  192/0-  512/0  
5  029/0  05/0 -  157/0  887/0  128/0  
6  165/0  491/0  071/0  664/0  142/0  
7  323/0  308/0  332/0  298/0-  568/0  
8  302/0-  139/0  146/0-  517/0  244/0  

                                                             
1- Cut point. 
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  شماره سئواالت
  عوامل کلّی استخراج شده

1  2  3  4  5  
9  047/0-  123/0-  038/0  05/0  862/0  
10  12/0  06/0  91/0  059/0  101/0-  
11  001/0  105/0  204/0  004/0  942/0  
12  01/  119/0  205/0  011/0  94/0  
13  909/0 109/0  097/0  151/0  143/0-  
14  923/0  101/0-  208/0  104/0  051/0-  
15  801/0  023/0-  256/0  075/0-  011/0  
16  803/0  196/0  136/0-  078/0-  013/0  
17  869/0  022/0  08/0 -  135/0  252/0-  
18  059/0  225/0-  906/0  489/0-  05/0  
19  676/0  032/0  051/0  038/0  05/0 -  
20  557/0  192/0-  101/0-  628/0-  004/0  

  
عامل کلّی فوق به  5با توجه به تحلیل فوق و مصاحبه با صاحبنظران و کارشناسان، 

 :پیشنهاد می گردند) 5(شرح جدول
 

  ـ ابعاد پیشنهادي مؤثّر بر ایجاد شهر الکترونیک 5جدول 
  سؤاالت مرتبط  ابعاد مطروحه

  20،  19،  17، 16، 14،15، 13 ریزي مدیریت و برنامه
  3،  2، 1 معماري سازمانی شهر الکترونیک
  18،  10  پذیري شهر الکترونیکمدیریت ارتباط با مشتري و تعامل

  8، 6، 5  ارتباطاتمدیریت امنیت اطّالعات و 
  12، 11،  9، 7، 4  آوري اطّالعاتحاکمیت فن

  
الزم به ذکر است که پایایی پرسشنامه نهایی نیز با استفاده از آلفاي کرونباخ، برابر با 

  . تعیین گردید% 83.4
  

  تعیین وزن عوامل : 3مرحلۀ 
معیارهاي مورد استفاده را به شکل سلسله مراتبی در نظر گرفتیم و مطابق با روش 

AHPاي حاوي بدین منظور، پرسشنامه. ها را دو به دو با هم مقایسه کردیم، آن
عامل درج شده در سؤاالت  20(مقایسات زوجی عوامل بدست آمده در مرحلۀ قبل 

مۀ مذکور در مرحلۀ قبل، در اختیار به پیوست پرسشنا) پرسشنامۀ نهایی مرحلۀ قبل
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 Expertافزار ها، با استفاده از نرممدیران مذکور قرار گرفت و پس از تحلیل داده

Choice با . محاسبه گردید) 6(مطابق با جدول ) به هزارم(، وزن هریک از معیارها
ت آمد بدس 1/0توجه به آنکه در این تحلیل سلسله مراتبی، میزان ناسازگاري کمتر از 

  ).1رابطۀ (ها نیست ، نیازي به تجدید نظر در قضاوت
  

  )                                                        1(رابطۀ 
  

  گیريـ وزن معیارهاي تصمیم 6جدول 
نسبت به (وزن   معیارها  ردیف

  )هزار
  44  ایجاد زیر ساختارهاي مناسب اطّالعاتی و ارتباطی  1
  47  بسترهاي مناسب براي احداث  و پشتیبانی از خطوط اینترنتی با پهناي زیادایجاد   2
  45  حذف نظام بایگانی و پرحجم کاغذي  3
  53  افزایش نفوذ اینترنت    4
  58  آوري اطّالعات و ارتباطات  گذاران بخش فن ایجاد محیط مناسب براي تشویق سرمایه  5
  55  هاي مورد تبادل در تجارت الکترونیک اطّالعات و دادهایجاد حفاظ امنیتی مناسب براي حفظ   6
  61  ...)قبوض، مالیات، اقساط و (پرداخت به صورت الکترونیکی   7
  40  کمک به حفظ حریم شخص افراد  8
  39  گسترش آموزش کامپیوتر و اینترنت به همۀ طبقات جامعه  9
  53  ایجاد سیستم مدیریت روابط مشتریان  10
  54  )نقل و انتقاالت وجوه مالی، خرید، داد و ستد و معامالت(الکترونیک تراکنش   11
  53  )افزارهاي مدیریت زنجیرة تأمینبراي مثال، استفاده از نرم(تدارکات الکترونیک   12
  44  تعهد مدیریت کالن شهري به مقولۀ شهر الکترونیک  13
  54  چشم انداز حکومتی به مقولۀ شهر الکترونیک  14
  56  ریسک پذیري مدیریت کالن شهري براي ایجاد شهر الکترونیک  15
  42  تعریف دقیق استانداردهاي عملکردي مورد انتظار               16
  42  وجود سیستم کنترلی و نظارتی مناسب  17
  52  ...)آوري، مراکز تحقیق و توسعه و همچون پارك هاي علم و فن(ربط  همکاري نهادهاي ذي  18
  53  استراتژیک بلندمدت در سطح کالن کشور تفکّر  19
  50  اجراي طرحبهره گیري از فرآیند رسمی و مدون براي   20

  
  Topsisساخت مدل :  4مرحلۀ 

ترین گزینه از ، انتخاب مناسب(MADM)هاي چند شاخصه  در مبحث تصمیم گیري
. روندکار میها و معیارهاي متعدد به هاي متعدد با استفاده از شاخصبین گزینه
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گیري به فرم شکل طرّاحی و به کارگیري این مدل، مبتنی بر تشکیل ماتریس تصمیم
نشان  rijو » امi«شاخص  Xi، »امi«نشان دهنده گزینۀ  Aiاست، به نحوي که  3شمارة 

  .است» امj«براي گزینۀ » امi«دهندة ارزش شاخص 
  

  شاخص       
  X1  … Xn  گزینه

A1  R11  …  R1n  
…  …  …  …  
Am  Rm1  …  Rmn  

  گیري چند معیارههاي تصمیمگیري مدلـ ماتریس تصمیم 3شکل 
  

نیازمند فرضیاتی است که در صورت تفاوت  MADMهاي استفاده از هر یک از مدل
فرضیات با مسألۀ در دست حل کردن، منجر به کاربرد نادرست مدل و نتایج غیرقابل 

تواند به مقاله، کاستی در یک شاخص می از آنجا که در موضوع این. گردداستناد می
مثالً در آنالیز یک پروژه، سودآوري و (مدد قوت در شاخص دیگر، جبران شود 

، به همین سبب، )شوداندازي باال میپوشی از هزینۀ راهسرعت باالي آن، باعث چشم
گذاري، زیرگروه سازشی، زیرگروه زیرگروه نمره(مدل مورد نظر از نوع جبرانی 

از طرف دیگر، با توجه به اینکه نرخ تبادل جانشینی بین معیارهاي . است) اهنگهم
توان گفت که  سازي مسألۀ کنونی منحصر به فرد نیست؛ میانتخاب شده براي مدل

  . سازي مسأله مناسب نیستند گذاري براي مدلهاي مطروحه در زیرگروه نمرهمدل
نیز، به دلیل اینکه ) یرگروه هماهنگزیرگروه سازشی و ز(مانده  هاي باقیدر مدل

کننده به طور بندي و انتخاب تأمینهاي مورد نظر براي اولویتمطلوبیت شاخص
ها نیز اقلیدسی هستند و نرخ تبادل جانشینی بین آن) یا کاهشی(یکنواخت، افزایشی 

 ترگیري، قابل فهمبراي تصمیم TOPSISو با توجه به اینکه مدل ) همان منبع(است 
  .گردداست، به همین علّت از  این مدل به منظور ارزیابی در این پژوهش استفاده می

شاخص مورد ارزیابی قرار  nگزینه به وسیله  TOPSIS ،mبه طور کلّی، در تکنیک 
نقطه دریک  mتوان به عنوان یک سیستم هندسی شامل گیرند و هر مسأله را می می

بر این مفهوم بنا شده که گزینۀ انتخابی باید این تکنیک . بعدي درنظر گرفت nفضاي 
Aiبهترین حالت ممکن، (آل مثبت  ترین فاصله را با راه حل اید کم

و بیشترین فاصله ) +
  .داشته باشد) Ai־بدترین حالت ممکن، (را با راه حل ایدآل منفی 
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. فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص به طوریکنواخت افزایشی یا کاهشی است
  )1377رپور، اصغ(

 ):همان منبع(مرحله به شرح زیر است  6شامل  TOPSISحل مسأله به روش 

  .کنیم مقیاس شده، تبدیل می را به کمک نرم اقلیدسی به یک ماتریس بی Dماتریس  - 1

  
  .شود نامیده می NDماتریس به دست آمده، 

  .گردد ماتریس بی مقیاس موزن تشکیل می - 2

  
هاي به دست  یک ماتریس قطري از وزن W ماتریس بی مقیاس موزون و Vکه درآن، 

لحاظ شده  6وزن هاي این قسمت با عنایت به جدول شماره (ها  آمده براي شاخص
  . خواهد بود) است

Aiراه حل ایدآل مثبت،  - 3
  .کند را مشخص می Ai־آل منفی،  ، راه حل اید+

  
    niJjVJjVA ijiji

,...,2,1||min,|max 21 

    niJjVJjVA ijiiji
,...,2,1||max,|min 21 

  
  
  

  طوري که  به
 n  ..., 2,1{=J1, |به ازاي عناصر مثبت شاخص ها {

 n  ..., 2,1{=J2, |به ازاي عناصر منفی شاخص ها {

آل منفی و گزینۀ مثبت و  اندازة فاصله براساس نرم اقلیدسی به ازاي راه حل اید - 4
به دست آل مثبت و گزینۀ منفی، به صورت زیر  همین اندازه به ازاي راه حل اید

  :آید می
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nnD WNV **

   ni VVVA ,...,, 21
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  . گردد به راه حل  ایدآل به صورت زیر محاسبه می Aiنزدیکی نسبی  - 5

  
Aiچنانچه 

+  =Ai  0=باشد ، آنگاه   di
 Ai  =Ai־ که شود و در صورتی می Ci=1و +

آل  که به راه حل اید Aiخواهد شد؛ بنابراین، هرگزینه  Ci=1و di ־  0=باشد، آنگاه 
  . تر خواهد بود آن به عدد یک نزدیک Ciتر باشد، مقدار  نزدیک

هاي موجود  توان گزینه، میCiدراینجا، براساس ترتیب نزولی : ها بندي گزینه رتبه -  6
 .بندي نمود را براساس بیشترین اهمیت، رتبه

  Excelاي کاربردي در محیط  رایانه تر این تکنیک، یک برنامۀ  به منظور اجراي دقیق
  . تفاده قرار گرفتطراحی شد و مورد اس

ترین عوامل از طریق مقایسۀ   بندي مهم حل مدل، انتخاب و اولویت:  5مرحلۀ 
TOPSIS  وFuzzy TOPSIS   

که شرح  Topsisبندي عوامل مؤثّر بر ایجاد شهر الکترونیک به کمک تکنیک  نتایج رتبه
ندي با ب این رتبه. است) 8(و جدول ) 7(آن در قسمت قبل عنوان شد، به شرح جدول 

عنایت به پرسشنامۀ تحلیل وضعیت ایدآل از دیدگاه مدیران و کارشناسان حوزة 
  . آوري اطّالعات استان یزد انجام شده است فن
  

شهر الکترونیک به کمک  ر بر ایجادثّؤبندي عوامل م شرح محاسبات مربوط به رتبه  -7جدول 
  Topsisتکنیک 

Item di+ di- Ci  Rank Ci Item 
A 1  0.001024  0.000397  0.279564   1  0.303641  A 12  
A 2 0.000833  0.000301  0.265195   2  0.301007  A 11  
A 3 0.000976  0.000380  0.280344   3  0.290574  A 19  
A 4 0.000940  0.000373  0.284004   4  0.289286  A 6  
A 5 0.000863  0.000301  0.258426   5  0.287622  A 18  
A 6  0.001030  0.000416  0.287622   6  0.284585  A 17  
A 7  0.000913  0.000350  0.277305   7  0.284455  A 4  
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Item di+ di- Ci  Rank Ci Item 
A 8  0.000896  0.000329  0.268480   8  0.284004  A 13  
A 9  0.000803  0.000279  0.257791   9  0.282191  A 15  
A 10  0.000911  0.000347  0.2275861   10  0.281899  A 3  
A 11  0.000989  0.000405  0.290574   11  0.280344  A 20  
A 12  0.001075  0.000463  0.301007   12  0.279598  A 1  
A 13  0.000983  0.000387  0.282191   13  0.279564  A 7  
A 14  0.000840  0.000318  0.274650   14  0.277305  A 10  
A 15  0.000863  0.000339  0.281899   15  0.275861  A 14 

A 16  0.000917  0.000339  0.269744   16  0.27465  A 16  
A 17  0.000977  0.000388  0.284455   17  0.269744  A 8  
A 18  0.000806  0.000321  0.284585   18  0.26848  A 2  
A 19 0.000954  0.000388  0.289286  19  0.265195  A 5 

A 20  0.000885 0.000344  0.279598   20  0.258426  A 9 

  
 عوامل مؤثّر بر ایجاد شهر الکترونیکبندي  نتایج نهایی رتبه -8جدول

 عوامل مؤثّر بر ایجاد شهر الکترونیک  رتبه

  )افزارهاي مدیریت زنجیره تأمینبراي مثال استفاده از نرم(تدارکات الکترونیک   1
  )نقل و انتقاالت وجوه مالی، خرید، داد و ستد و معامالت(تراکنش الکترونیک   2
 سطح کالن کشور تفکّر استراتژیک بلندمدت در  3

  ایجاد حفاظ امنیتی مناسب براي حفظ اطّالعات و داده هاي مورد تبادل در تجارت الکترونیک 4
  ...)آوري، مراکز تحقیق و توسعه و همچون پارك هاي علم و فن(ربط  همکاري نهادهاي ذي 5
  وجود سیستم کنترلی و نظارتی مناسب 6
  افزایش نفوذ اینترنت   7
  مدیریت کالن شهري به مقولۀ شهر الکترونیکتعهد  8
9 ت کالن شهري براي ایجاد چنین شهريریسک پذیري مدیری  

  حذف نظام بایگانی و پرحجم کاغذي 10
  اجراي طرحبهره گیري از فرآیند رسمی و مدون براي   11
  ایجاد زیر ساختارهاي مناسب اطّالعاتی و ارتباطی  12
  ...)قبوض، مالیات، اقساط و (الکترونیکی پرداخت به صورت   13
 ایجاد سیستم مدیریت روابط مشتریان 14

  چشم انداز حکومتی به مقولۀ شهر الکترونیک  15
  تعریف دقیق استانداردهاي عملکردي مورد انتظار              16
  کمک به حفظ حریم شخصی افراد  17
  پشتیبانی از خطوط اینترنتی با پهناي زیادایجاد بسترهاي مناسب براي احداث  و   18
  آوري اطّالعات و ارتباطات ایجاد محیط مناسب براي تشویق سرمایه گذاران بخش فن  19
 گسترش آموزش کامپیوتر و اینترنت به همۀ طبقات جامعه  20
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 5همچنین، با توجه به اینکه عوامل مؤثّر به دست آمده هر کدام مرتبط به یکی از ابعاد 
ها Ciگیري ما، میانگین به دست آمده از  گانه است، به همین دلیل، مبناي تصمیم

نتایج نهایی رتبه بندي عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید به . خواهد بود
  .شده است ذکر) 9(تفکیک ابعاد در جدول 

  
  گانه آن 5ـ نتایج نهایی رتبه بندي عوامل مؤثّر بر ایجاد شهر الکترونیک بر مبناي ابعاد  9جدول 

  هاي مرتبط Ciمیانگین بدست آمده از  عوامل  رتبه

 0.2853  آوري اطّالعاتحاکمیت فن 1

 0.2824  پذیري شهر الکترونیکمدیریت ارتباط با مشتري و تعامل 2

 0.2816  و برنامه ریزيمدیریت  3

 0.2765  معماري سازمانی شهر الکترونیک 4

 0.2746  مدیریت امنیت اطّالعات و ارتباطات 5

  
- با وجود اطّالعات به دست آمده، با توجه به اینکه همواره برخی از معیارهاي تصمیم

گیري کرده و عدد یا مقدار دقیقی به آن اختصاص توان به سادگی اندازهگیري را نمی
پرداخته شده تا  TOPSISداد، در این تحقیق، بر اساس منطق فازي نیز به حل مدل 

  .سنّتی معلوم گردد TOPSISبندي اولویت این عوامل با استفاده از منطق فازي با رتبه
ها و عوامل عاملبندي گروه فازي، نتایج حاصل از رتبه TOPSISبر اساس رویکرد 

الزم است اشاره . حاصل شده است 11مؤثّر بر ایجاد شهر الکترونیک به شرح جدول 
کنیم که مبناي اعداد و طیف فازي بکارگرفته در این پژوهش، اعداد معرفی شده 

  ).10جدول (بوده است  1توسط چن
   

  )2000چن، (ـ طیف و اعداد فازي چن  10جدول 
  اعداد فازي  عبارات کالمی

 )0،  0،  1(  خیلی کم

 )0،  1،  3(  کم

 )1،  3،  5(  نسبتاً کم

 )3،  5،  7(  متوسط

 )5،  7،  9(  نسبتاً زیاد

 )7،  9،  10(  زیاد

 )9،  10،  10(  خیلی زیاد

                                                             
1- Chen.  
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  فازي  TOPSISایجاد شهر الکترونیک با استفاده از روش ابعاد مؤثّر بر بندي اولویت -11جدول 
  هاي مرتبط Ciمیانگین بدست آمده از  ابعاد رتبه

 818/0  آوري اطّالعاتحاکمیت فن 1

 787/0  پذیري شهر الکترونیکمدیریت ارتباط با مشتري و تعامل 2

 782/0  مدیریت و برنامه ریزي 3

 624/0  معماري سازمانی شهر الکترونیک 4

 621/0  مدیریت امنیت اطّالعات و ارتباطات 5

  
، اولویت مقادیر بدست آمده در هر )11(با توجه به مقادیر نشان داده شده در جدول 

سنّتی و فازي، با یکدیگر برابر است و دو روش از نظر اولویت  TOPSISدو روش 
  .دهی به ابعاد مطروحه تفاوتی ندارند

  
  گیرينتیجه

ترونیک و ویژگی اي که از نظر گذارندید پس از معرفی جامع مفهوم شهر الک در مقاله
 20هاي آن، با بازنگري گستردة ادبیات، معیارهاي ایجاد چنین شهري در قالب

شاخص مطرح و در مرحله بعد با توجه به نظریات مدیران و کارشناسان حوزة 
  . آوري اطّالعات استان یزد، معناداري و درجه اهمیت این معیارها سنجیده شد فن

هاي مؤثّر بر اسخ این سؤال بودیم که آیا تمام شاخصدر این پژوهش، ما به دنبال پ
داراي درجه اهمیت (ایجاد شهرهاي الکترونیک، تأثیري یکسان بر آن دارند یا خیر 

تواند به مدیران شهرهاي الکترونیک در زمینۀ ؟ پاسخ به این سؤال می)یکسانی هستند
  .توسعۀ زیرساختهاي اینگونه شهرها یاري برساند

شاخص ایجاد شهرهاي  20پژوهش حاکی از آن بود که در مجموع، هرنتایج این 
در مرحلۀ بعد، به بررسی وضعیت . الکترونیک مؤثّرند، اما نه با یک درجه اهمیت

از  . ها در شهر الکترونیک یزد پرداخته شدموجود و مطلوب هریک از این شاخص
شاخص  20ی از میان این عامل کلّ 5طرف دیگر، با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، 

آوري اطّالعات، مدیریت ارتباط با مشتري و  حاکمیت فن: مشخّص شدند عبارتند از
پذیري شهر الکترونیک، مدیریت و برنامه ریزي، معماري سازمانی شهر تعامل

  .الکترونیک و مدیریت امنیت اطّالعات و ارتباطات
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مل مؤثّر، حکایت از آن داشت که بندي عوا نتایج این قسمت از تحقیق، برحسب رتبه
تدارکات الکترونیک، تراکنش الکترونیک و تفکّر استراتژیک بلندمدت در مواردي چون 

مدیران و کارشناسان حوزة ترین عوامل از دیدگاه  سطح کالن کشور با اهمیت
از لحاظ ابعاد . آوري اطّالعات استان یزد، براي ایجاد شهر الکترونیک یزد هستند فن

پذیري آوري اطّالعات و مدیریت ارتباط با مشتري و تعاملهم دو بعد حاکمیت فن
  .ترین ابعاد شناخته شدند شهر الکترونیک با اهمیت

با توجه به نتایج بدست آمده، می توان راهکارهاي زیر را براي ایجاد شهر الکترونیک 
  :یزد پیشنهاد داد

در این خصوص : یک از سوي متولّیان امرلزوم توجه به مقولۀ تفکّر استراتـژ) 1
این اهداف بیان کننده این موضوع (پیشنهاد آن است که پس از تعیین اهداف کلّی 

خواهند بود که متولّیان ایجاد شهر الکترونیک یزد با ایجاد چنین شهري به دنبال چه 
 همچون بودجه، نیروي(، ارزیابی کاملی از امکانات در دسترس )مقاصدي هستند؟

انداز ملّی،  همچون چشم(و همچنین اسکن محیط خارجی ...) انسانی متخصص و
محدودیت هاي قانونی در این زمینه، بنچ مارکینگ شهرهاي نمونه در زمینۀ ایجاد 

  .براي تدوین استراتژي کارا و مطلوب اقدام شود...) شهر الکترونیک و
از نرم افزارها و سیستم هاي  ایجاد بسترهاي مناسب اطّالعاتی و ارتباطی، استفاده) 2

خبره در این زمینه براي افزایش ضریب نفوذ و اطمینان در مباحثی چون تراکنش و 
  تدارك الکترونیک   

ربط همچون پارك علم و  تشکیل کارگروهی متشکل از نماینده هاي نهادهاي ذي) 3
شهرداري یزد، آوري اطّالعات و ارتباطات استانداري و  آوري یزد، معاونت فن فن

براي تسریع در روند اجرایی کردن ایجاد چنین ... آوري و مراکز تحقیق و توسعه فن
  شهري

  
  پیشنهادها براي تحقیقات آینده

گیري کـرده  توان به سادگی اندازهگیري را نمیجا که برخی از معیارهاي تصمیماز آن
شود تا از ، پیشنهاد میو عدد یا مقدار دقیق به آن اختصاص داد، براي مطالعات بعدي

گیـران و   گیري نظـر تصـمیم  نیز، براي دقت بیشتر در اندازه AHPمنطق فازي در مدل 
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همچنین، در تکمیل این تحقیق، پیشـنهاد مـی شـود    . دهی به معیارها استفاده شود وزن
که تحقیقی جامع در ارتباط با ارزیابی آمادگی شهر یزد براي ایجاد شـهر الکترونیکـی   

در این تحقیق، بایستی میزان آمادگی بر حسب مؤلّفه هاي انسانی، دولتـی  . ودانجام ش
در ضـمن، چگــونگی ایجـاد بسـترهاي مناســب    . و اقتصـادي ارزیــابی شـود  ) قـانونی (

رو در این زمینه را هم می  هاي پیش اطّالعاتی و ارتباطی در شهر یزد و موانع و چالش
  .توان در تحقیقات تکمیلی گنجاند

  
  و مآخذ منابع
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  . 278، ص 1378اي، دانشگاه یزد، ریزي منطقههاي برنامهزیاري، کرامت اهللا، اصول و روش
کل کشور، پایگاه اطّالعات نشریات مرکز آمار  1385سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

  .www.amar.sci.org.irایران، 
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، موانع و راهکارهاي استقرار شهر الکترونیک در )1386(محسن، . کیا، علی اصغر، سلسله
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العات و ارتباطات و اطّ يورآ فن يها ساختریز ،)1384(، فرخندهاسدي،  ؛محمود ،محمودزاده
 يهایو بررس يزیمعاونت برنامه ر ن،یاشتغال بخش خدمات، اقتصاد و تجارت نو

  .نتهرا ،ياقتصاد
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