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چکیده
یکی از مهمترین و کلیدیترین موارد برای تصمیمگیری ،برنامهریزی و مدیریت شهری
یکپارچه ،وجود اطالعات مکانی جامع است .پژوهش حاضر ،با هدف بررسی و ظرفیتسنجی
شهرداری بابلسر از نظر پیادهسازی و توسعۀ زیرساخت دادههای مکانی ( )SDIانجام شده
است .این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی مبتنیبر مصاحبه و بهلحاظ هدف کاربردی است .جامعۀ
آماری تحقیق ،شامل کارکنان شهرداری بابلسر است و نمونههای آماری آن از واحدهای کلیدی
مؤثر در  SDIبخشی شهرداری انتخاب شدهاند .بهمنظور مطالعه و ارزیابی شهرداری بابلسر از
نظر پیادهسازی و توسعۀ  ،SDIاز مدل مفهومی توسعۀ  SDIملی ایران استفاده شد .مطابق
نتایج ،بعضی از چالشهای مهم در زمینۀ پیادهسازی  SDIشهرداری بابلسر عبارتاند از:
پایینبودن آگاهی ،فرهنگ و ادراک متولیان اصلی تولید و بهکارگیری دادههای مکانی ،نبود
سیاستها و دستورالعملهای مشخص برای تولید دادهها و فرادادههای مربوط به آن و
استانداردسازی و بهروزرسانی داده و فرادادههای مربوط ،ذخیرهسازی و تهیۀ نسخۀ پشتیبان،
نحوة نمایش بهاشتراکگذاری و تجزیه و تحلیل دادهها و نیز دستورالعملهای کنترل کیفیت
دادهها ،و نبود منابع مالی و بودجههای تعریفشده در برنامههای بلندمدت و میانمدت
شهرداری .بااینحال ،وجود انگیزة باال در سیاستگذاران شهرداری و کارشناسان بعضی از
واحدها برای فراهمکردن امکان استفاده از سیستم  GISدر واحدهای مختلف شهرداری و وجود
شرایط فنی الزم و بسترهای مخابراتی بهمنظور برقراری ارتباط میان همۀ واحدهای مؤثر در
فعالیت  ،SDIاز قوتهای بسیار مهم در راستای پیادهسازی  SDIبخشی شهرداری مورد
مطالعه هستند.
واژههای کلیدی :بابلسر ،زیرساخت دادههای مکانی ( ،)SDIشهرداری ،مدیریت اطالعات.

* نویسندۀ مسئول09143802845 :

Email: sazadi65@gmail.com
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دنیای امروز ،دنیای اطالعات و استفادۀ بهینه از آن است (دیویس .)52 :2003 ،اطالعات بهعنوان مهمترین ابزار در مدیریت و
تصمیمگیری اجرایی ،نقش بسیار مهمی در رفع مشکالت و برآوردهکردن نیازها ایفا میکند (وارنست .)10 :2005 ،دادههای
مکانی ،یکی از مهمترین و حساسترین عوامل تصمیمگیری و برنامهریزی در بیشتر سازمانها ،بهخصوص شهرداریها هستند.
یکی از مشکالت مهم در این زمینه ،مدیریت نامناسب دادهها و نادیدهگرفتن نقش اساسی آنها در بهبود فرایندهای مدیریت و
برنامهریزی است (آقانژاد .)7 :1388 ،علیرغم اهمیتی که بهرهگیری از سیستمهای اطالعات مدیریت 2در فرایندهای
تصمیمسازی و تصمیمگیری دارند ،از این مهم در مدیریت شهری شهرهای کوچک و میانی کشور ما غفلت شده است .درحال
حاضر ،سیستم مدیریت اطالعات در شهرداریهای شهرهای مذکور ،از الگوی سنتی پیروی میکند و بهطور روزافزون ،حجم
عظیمی از اطالعات و دادههای اغلب کاغذپایه در ارگانهای مذکور جمعآوری و ذخیرهسازی میشوند .بهکارگیری این روشها،
نهتنها مستلزم صرف زمان و هزینۀ باالست ،بلکه امکان تحلیل و بررسی دادهها و دستیابی به نتایج مورد نظر را همواره با
دشواری مواجه میسازد (قدمی و دیگران .)246 :1392 ،از سوی دیگر ،مشکالت اساسی مطرح در زمینۀ مدیریت اطالعات
مکانی ،در سند توسعۀ ویژۀ فرابخشی «استقرار منظومۀ ملی اطالعات مکانمحور» در برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی کشور ( )1385به شرح زیر است :اتالف منابع مالی و انسانی بهعلت دوبارهکاری و موازیکاری در تولید و نگهداری
دادههای مکانی با توجه به هزینۀ باالی تولید و نگهداری این دادهها ،کیفیت نامطلوب بسیاری از برنامهریزیها و
تصمیمگیریها بهدلیل دسترسینداشتن کاربران به دادههای مکانی موجود یا مورد نیاز در زمینههای فرهنگی ،اداری ،سیاسی،
نبود اطالعرسانی مناسب و ، ...تولیدنشدن اطالعات براساس نیاز کاربران ،نبود استانداردهای مناسب برای تولید ،نگهداری،
تبادل و استفاده از دادههای مکانی ،انحصاریبودن تولید و نگهداری دادههای مکانی ،نبود سازوکار مناسب بهمنظور
هماهنگسازی و نظارت بر سازمانهای مرتبط با دادههای مکانی ،نبود محیط و شرایط مناسب برای تبادل و بهاشتراکگذاری
دادههای مکانی ،تولیدنشدن دادهها توسط تولیدکنندگان بالقوه در حین فعالیت روزانه بهعلت دانش ناکافی ،سطح فناوری
سازمان ،منابع مالی ،آگاهی از اهمیت دادههای مکانی و( ...مجموعۀ اسناد ملی توسعه ،1385 ،ج .)48 -47 :1در این راستا ،طی
دهههای اخیر ،توسعۀ زیرساخت دادههای مکانی ( )SDIبهعنوان یک نیروی محرک مرکزی در مدیریت اطالعات مکانی نمود
یافته است .بیش از نیمی از کشورها ادعا میکنند که در بعضی از اشکال توسعۀ  SDIدرگیر شدهاند (منصوریان و دیگران،
2008ب .)377 :زیرساخت دادههای مکانی ،چارچوبی برای در ارتباط قراردادن کاربران با فراهمکنندگان اطالعات مکانی است.
 SDIشامل مردم ،سیاستها و فناوریهای الزم بهمنظور ایجاد امکان برای استفادۀ آنها از دادههای زمین مرجع از طریق
تمامی سطوح دولتی ،بخشهای خصوصی ،سازمانهای غیرانتفاعی و دانشگاهی است (وندنبروک و دیگران108 :2009 ،؛
محمدی47 :2008 ،؛ رجبیفرد و دیگران SDI .)12 :2002 ،محیطی را ایجاد میکند که در آن ،تمامی تولیدکنندگان دادههای
مکانی ،با مشارکت و همکاری با یکدیگر و استفادۀ بهینه از فناوری ،الیههای اطالعاتی مورد نیاز بخشهای دولتی و غیردولتی
را تولید میکنند و با بهاشتراکگذاری آنها ،امکان دسترسی و استفاده از آنها برای طیف وسیعی از کاربران را فراهم میسازند.
اگر چنین سازوکاری در شهرها ارائه و اجرا شود ،سازمانهای متولی تولید داده ،هماهنگ با یکدیگر عمل میکنند و با جلوگیری
از موازیکاری در تولید دادههای مشترک ،هزینه ،زمان و تالشهای زیادی درجهت توسعه و نگهداری دادهها حفظ خواهد شد
(حیدری)2 :1388 ،؛ بنابراین ،هدف پژوهش حاضر ،ارزیابی شهرداری بابلسر از نظر ظرفیتسنجی پیادهسازی و توسعۀ
زیرساخت دادههای مکانی بخشی ،از منظر مسائل فنی ،اجتماعی و اطالعاتی است .بهعبارت دیگر ،در این مقاله به پرسشهای
 .1این مقاله ،مستخرج از پایاننامۀ کارشناسی ارشد سعید آزادی قطار با عنوان «مطالعه و ارزیابی کیفیت مدیریت اطالعات در شهرداری بابلسر و توسعه و
طراحی مدل مفهومی  SDIبخشی آن» است که در شهریورماه  1391در دانشکدۀ جغرافیای دانشگاه تهران از آن دفاع شد.
)2. Management Information System (MIS
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زیر پاسخ داده میشود :شرایط برای ایجاد زیرساخت دادههای مکانی بخشی در شهرداری بابلسر چگونه است؟ شهرداری بابلسر
برای پیادهسازی  SDIبخشی ،چه ظرفیتها و ضعفهای بالقوه و بالفعلی دارد؟

مبانی نظری
مفهوم زیرساخت دادههای مکانی ( )SDIاولین بار در اواسط دهۀ  ،1980درمورد نیاز به همکاری و بهاشتراکگذاری اطالعات
مکانی در کشورها مطرح شد (مطالعات ایجاد

SDI

ملی ایران SDI .)20 :1386 ،در جوامع مختلف به صورتهای متفاوت

تعریف و تعبیر شده است .این درکهای متفاوت ،با توجه به پیشزمینه و مشکالت خاص هر کشور ،سازمان یا بهطورکلی
جامعۀ درگیر و با دیدگاهی که متخصصان آن جامعه درمورد  SDIداشتهاند ،شکل گرفته است (گروس و دیگران.)95 :2008 ،
 SDIچارچوبی برای دادههای مکانی ،فراداده ،کاربران و ابزارهایی است که بهطور تعاملی و متقابل ،بهمنظور استفاده از دادههای
مکانی در یک شیوۀ کارآمد و انعطافپذیر به هم وصل شدهاند (محمدی47 :2008 ،؛ ویکیپدیا SDI .)2008 ،بهمعنای فناوری،
سیاستها ،استانداردها و منابع انسانی مورد نیاز برای فرایندهای جمعآوری داده ،ذخیرهسازی ،توزیع و بهبود بهرهبرداری از
دادههای مکانی است (وندنبروک و دیگران108 :2009 ،؛ دفتر اجرایی رئیسجمهور .)1994 ،بهعبارت دیگر SDI ،بستری را
برای یافتن ،ارزیابی و استفاده از دادههای مکانی برای عموم کاربران و تهیهکنندگان دادههای مکانی در تمامی سطوح دولتی،
بخش خصوصی ،آکادمیها و سایر اقشار جامعه ایجاد میکند (نبرت .)8 :2004 ،در  SDIدربارۀ تسهیلکردن و هماهنگسازی
تبادل و بهاشتراکگذاری دادههای مکانی بین ذینفعان در یک جامعۀ مکانی بحث میشود (رجبیفرد و دیگران.)12 :2002 ،
زیرساخت دادههای مکانی ،دارای ماهیت پویایی است که در جریان گستردۀ تبادل اطالعات بین تولیدکنندگان و کاربران دادهها
انعکاس مییابد (گروس و دیگران .)97 :2008 ،زیرساخت دادههای مکانی ( )SDIبا فراهمآوردن زمینۀ بهاشتراکگذاری
اطالعات و اطالعرسانی درمورد دادههای مکانی و ارائۀ مناسبترین روشها برای دسترسی به دادهها ،موازیکاری سازمانهای
مختلف را کاهش میدهند و محیطی برای دارندگان دادههای مکانی ایجاد میکنند که در آن بتوانند عالوهبر هماهنگی با
یکدیگر و استفاده از فناوریهای مختلف ،به اهداف سازمان خود دست یابند (مبارکی و دیگران .)52 :1388 ،ایجاد چنین
محیطی مستلزم طراحی ،پیادهسازی و نگهداری از سازوکارهایی است که سبب ایجاد سهولت در اشتراکگذاری ،دسترسی و
استفاده از دادههای مکانی میشوند (وندنبروک و دیگران108 :2009 ،؛ محمدی47 :2008 ،؛ رجبیفرد و دیگران.)12 :2002 ،
توسعۀ این زیرساختها نیازمند ایجاد روابط و همکاریهای جدید میان سطوح دولتی ،بخش خصوصی و بخش دانشگاهی است
و بدینترتیب ،مسئولیتهای جدید برای بعضی از سازمانها تعریف میشود (حیدری11 :1388 ،؛ منصوریان و امیدیگرگانی،
 .)7 :1385بههرحال ،هدف از توسعۀ زیرساختها در تمامی جوامع یکی است :سهولت دسترسی به اطالعات بهنحویکه
نیازهای سازمانها ،ادارات ،شهروندان ،بخش خصوصی و بهطورکلی جوامع مختلف برآورده شود (دزفولی و شجاعی:1390 ،
 .)21بهطورکلی ،زیرساخت دادههای مکانی ،با استفاده از فناوریهای نوین و با ایجاد سیاستهای صحیح و تبیین استانداردهای
مناسب و گسترش کیفی و کمی شبکههای دسترسی ،ارتباط بهتری را میان دادهها و کاربران برقرار میکند (منصوریان و
دیگران .)598 :2008 ،نهادهای  SDIدر جوامع مختلف ،براساس اهدافشان از

ایجادSDI

و درکی که از این موضوع داشتهاند،

مؤلفههای مختلفی را برای توسعۀ آن تعریف کردهاند (شیخاسالمی واعظ ANZLIC .)77 :2010 ،مؤلفهها و نقش هر مؤلفه را
در توسعۀ  SDIملی استرالیا و روابط داخلی آنها اینگونه تعریف کرده است :در چارچوب سازمانی SDI ،شامل سیاستها،
استانداردها و نظامهای اداری برای تهیه ،نگهداری ،دسترسی و بهکارگیری مجموعهدادههای مکانی است ،بهگونهایکه الف)
استانداردهای فنی ،ویژگیها و مشخصات فنی مجموعهدادههای اساسی را تعریف میکند ،ب) مجموعهدادههای اساسی ،در
چارچوب سازمانی تولید شدهاند و کامالً با استانداردهای فنی مطابقت دارند (بننت .)118 :2007 ،از دیدگاه کمیسیون اروپا،
زیرساخت اطالعات مکان مرجع اروپا ( )EGIIچارچوب سیاستهای اروپاست که شروط الزم برای دستیابی به اهداف اروپا در
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زمینۀ اطالعات مکانی را تأمین میکند؛ بنابراین ،شامل همۀ سیاستها ،آییننامهها ،مشوقها و ساختارهای وضعشده در
اتحادیۀ اروپاست (مطالعات ایجاد  SDIملی ایران.)26 :1386 ،
مدلهای زیادی از
اقیانوسیه و

ASDI

SDI

در سراسر جهان مانند

NSDI

آمریکا ،زیرساخت ملی اطالعات جغرافیایی هلند،

SDI

آسیا،

انتشار یافته و پذیرفته شدهاند (وارنست .)22 :2005 ،بسیاری از این مدلها ،مؤلفهها و مشخصههای

مشترکی را ارائه میدهند .در سند فرابخشی منظومۀ ملی اطالعات مکانمحور ایران ،زیرساخت ملی دادۀ مکانی بهطورکلی،
دارای پنج رکن اصلی سیاستها ،استانداردها ،شبکههای دسترسی ،دادههای مکانی و سازمانها و مردم ،مطابق نمودار  3است
که همگی متأثر از فناوریهای روز هستند (مطالعات ایجاد  SDIملی ایران .)110 :1386 ،در این سند ،زیرساخت ملی دادۀ
مکانی ،بهعنوان مجموعهای از سیاستها ،استانداردها ،شبکههای دسترسی ،فناوریها ،دادههای مکانی ،سازمانها و نیروی
انسانی تعریف شده است که امور مختلف تولید و جمعآوری ،دسترسی و استفادۀ بهینه از دادههای مکانی در سطح ملی را
تسهیل و هماهنگ میسازد (سند فرابخشی  SDIملی .)46 :1385 ،مؤلفههای این مقوله در نمودار  1قابلمشاهده است.
فعالیتهای مختلف  SDIدر سطوح مختلف جهانی ،منطقهای ،ایالتی /استانی و محلی برای مدیریت بهتر و استفادۀ
مؤثرتر از دادههای مکانی در دستیابی به توسعۀ پایدار در جریان است .شایانتوجه اینکه فعالیتهای مربوط به یک سطح
 ،SDIمختص همان سطح و مستقل از فعالیتهای سایر سطوح نیستند؛ بلکه کامالً با یکدیگر مرتبطند و از یکدیگر تأثیر
میپذیرند (آقانژاد .)19 :1387 ،رجبیفرد و دیگران ( )2002سیستمی سلسلهمراتبی را برای  SDIارائه کردهاند که در آن،
هر سطح توسعه ،سطح باالتر توسعه را پشتیبانی میکند (نمودار .)2

نمودار  .1مؤلفههای  SDIزیرساختار دادههای ملی
منبع :اویوقی و کیوود ،6 :2010 ،اقتباس از ولدای2008 ،

نمودار  .2ماهیت سلسلهمراتبی SDI

نمودار  .3ارکان زیرساخت ملی دادة مکانی

منبع :مکدوگال40 :2006 ،

منبع :سند فرابخشی  SDIملی46 :1385 ،

بررسی و ظرفیتسنجی شهرداری بابلسر از نظر پیادهسازی ...

677

روش پژوهش
این تحقیق بهلحاظ هدف کاربردی و بهلحاظ روش توصیفی -تحلیلی مبتنیبر مصاحبه و تهیۀ چکلیست کارشناسی است.
جامعۀ آماری تحقیق شامل کارکنان شهرداری بابلسر است و نمونههای آماری آن ،از واحدهای کلیدی مؤثر در پیادهسازی و
توسعۀ  SDIبخشی شهرداری انتخاب شدهاند که شامل واحدهای دایرۀ ساختمانی -شهرسازی ،واحد نوسازی ،واحد عمرانی،
واحد اصناف ،واحد درآمد ،واحد فضای سبز ،واحد امالک ،واحد کمیسیون مادۀ  ،100واحد مالی و واحد گشت ساختمانی هستند.
برای بررسیهای نظری ،از مطالعۀ منابع کتابخانهای و بررسی اسناد و مدارک و از روش مصاحبه بهمنظور جمعآوری اطالعات
استفاده شده است؛ بنابراین ،طی فرایند جمعآوری دادهها ،بهمنظور بررسی استفادۀ واحدهای شهرداری از دادهها و اطالعات
مکانی و توصیفی شهری و میزان بهرهگیری از آنها و بررسی کیفیت مدیریت اطالعات در وضعیت موجود شهرداری بابلسر ،با
کارشناسان هریک از واحدهای فوقالذکر (درمجموع  21کارشناس) مصاحبه و پرسشنامهها تکمیل شد .همچنین بهمنظور
مطالعه و ارزیابی شهرداری بابلسر از نظر پیادهسازی و توسعۀ زیرساخت دادههای مکانی بخشی ،از مدل مفهومی توسعۀ SDI
ملی ایران ( )NSDIبراساس مدل ویلیامسون و رجبیفرد ( )2001استفاده شد (نمودار  .)3برای تدوین مدل مفهومی و ارائۀ
برنامۀ عملیاتی پیادهسازی  ،SDIشناسایی مسائل فنی و اجتماعی و اطالعاتی شهرداری از نظر  ،SDIاهمیت بسیار دارد؛
بنابراین ،فرایند شناخت در دو مرحلۀ شناسایی و جمعآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آنها انجام گرفت .همچنین برای
شناسایی وضع موجود شهرداری از نظر  SDIمؤلفههای زیر بررسی شدند :راهبرد ،اهداف ،امکانات ،تجهیزات ،اطالعات مکانی و
توصیفی ،گردش اطالعاتی ،استانداردها ،دستورالعملها ،سازوکارهای کنترل کیفیت داده ،سازوکارهای بهاشتراکگذاری داده،
نحوۀ ارتباط واحدهای مختلف با یکدیگر ،مسائل فرهنگی ،سیاستهای کالن مدیریتی و دیدگاههای کارشناسی درمورد
مشکالت ،مسائل ،توقعات و توصیههای الزم درجهت برنامهریزی بهمنظور ایجاد زیرساخت دادههای مکانی شهرداری.
بدینمنظور ،با بررسی ساختار سازمانی شهرداری و مدلهای پایۀ  ،SDIبرنامهریزی برای جمعآوری اطالعات از منظر SDI
انجام شد و مصاحبههایی با واحدهای مؤثر در پیادهسازی و توسعۀ  SDIصورت گرفت .طی فرایند جمعآوری اطالعات که از
طریق مصاحبه با مسئوالن و کارشناسان واحدهای شهرداری انجام شد ،موارد بررسیشده شامل پارامترهای زیر بودند :بررسی
وظایف و عملکرد هر واحد ،بررسی وضعیت موجود اطالعات توصیفی و مکانی واحدهای شهرداری ،بررسی گردش اطالعاتی،
بررسی وضعیت استانداردهای بهکاررفته برای دادههای مکانی و توصیفی ،بررسی وضعیت تولید و استفاده از فراداده ،بررسی
وضعیت بهاشتراکگذاری اطالعات میان واحدهای مختلف و دیگر ارگانهای شهری ،ارزیابی سازوکارهای کنترل کیفیت
اطالعات ،ارزیابی امکانات شبکه ،بررسی توانایی کارکنان ،بررسی مسائل فرهنگی تولید ،بهاشتراکگذاری و استفاده از اطالعات
و بررسی سطح فناوری .پس از جمعآوری اطالعات ،تجزیه و تحلیل اطالعات بر اساس دو رکن داده و سازمان انجام گرفت.

بحث و یافتهها
شناسایی و تجزیه و تحلیل وضعیت شهرداری بابلسر از نظر SDI

در این بخش ،ضمن بررسی ساختار سازمانی شهرداری بابلسر و مطالعۀ شرح وظایف هریک از حوزههای ساختار
تشکیالتی شهرداری مذکور ،به موارد زیر پرداخته میشود :جمعآوری آمار و اطالعات و مستندات از شهرداری و منابع
دیگر و مصاحبه با کارشناسان و مدیران هر واحد ،نحوۀ گردش اطالعات در چارچوب وظایف هر بخش ،بررسی نوع
اطالعات مورد استفاده و سیستمهای مکانیزه و دستی موجود ،تعیین نیازهای اطالعاتی گرافیکی و توصیفی براساس
اطالعات گردآوریشده ،استخراج قابلیتهای نرمافزاری هریک از واحدها و بررسی نیروی انسانی هر بخش.
بررسی ساختار سازمانی

تعریف سازمان ،لزوم هماهنگی رسمی الگوهای تعاملی اعضای سازمان را مشخص میکند .ساختار سازمانی تصریح میکند که
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چگونه وظایف تخصیص داده شوند ،چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین
الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند ،کداماند (رابینز)22 :1388 ،؛ بنابراین ،بهمنظور آشنایی با اهداف ،وظایف و ساختار
واحدهای شهرداری بابلسر و شناسایی عملیات و گردش اطالعات مکانی در واحدها ،شناسایی واحدهای متولی تولید،
بههنگامرسانی و کاربری دادهها و نیز شناسایی ویژگیها و عوامل تعیینکننده در ساختار و محیط سازمان که ممکن است در
برنامهریزی برای طراحی ،ایجاد و بههنگامسازی اطالعات مکانی مؤثر باشند ،در بحث ساختار سازمانی شهرداری بابلسر بررسی
شدهاند .شهرداری بابلسر ،ساختاری با یک معاونت دارد و بهلحاظ ساختار تشکیالتی ،از پنج بخش زیر تشکیل شده است :حوزۀ
شهردار ،دبیرخانۀ شورای اسالمی شهر ،امور اداری و مالی ،امور عمرانی و شهرسازی و امور خدمات شهری.
ارزیابی شهرداری بابلسر از نظر مسائل فنی -اجتماعی

در بررسی عامل انسانی در
بخشهای مختلف
کاربران

SDI

SDI

SDI

با دو مقولۀ مهم مواجهیم :در وهلۀ نخست ،عامل انسانی بهعنوان نیروی محرک

در حوزههای تخصصی مورد نیاز مدنظر قرار میگیرد .همچنین عامل انسانی در قالب جامعۀ

لحاظ میشود .یکی از وجوه تضمینکنندۀ انعطافپذیری و پویایی  ،SDIنیروی انسانی است که با

بهکارگیری دانش و آگاهی و تجربه و خالقیت ،از توسعه حمایت کند (رضائیان .)52 :1382 :همانطورکه اشاره شد،

SDI

دربارۀ بهاشتراکگذاری دادهها ،همکاری بین افراد مختلف در یک جامعۀ اطالعات مکانی است .کسانی که در حوزۀ

SDI

کار میکنند ،باید نقش اساسی انسان را در این مسئله به همان اندازۀ مسائل فنی درنظر بگیرند .با توجه به این امر،
موفقیت کامل  ،SDIوابسته به جامعه و انسان است .بررسیها در این زمینه نشان میدهد درحال حاضر در شهرداری
بابلسر ،دیدگاه فنی غالب است؛ بهطوریکه بدون توجه به زیرساختهای اجتماعی مانند حمایت سیاسی ،اهداف کاری،
فرهنگ بهاشتراکگذاری ،حمایت مالی (تعریف ردیف بودجهای برای بهروزرسانی پایگاه داده) و همکاری اعضای سازمان
و واحدهای مختلف از یک سو و سایر سازمانهای دخیل در مدیریت شهری از سوی دیگر ،تنها به پیادهسازی ناقص
پایگاه داده  GISپرداخته شده است؛ بنابراین ،بهمنظور موفقیت پیادهسازی سیستم اطالعات جغرافیایی ،به همان اندازه که
به مسائل فنی  SDIمانند شبکۀ دادهها ،نرمافزار ،سختافزار و ...توجه میشود ،باید به مسائل اجتماعی نیز اهمیت داده
شود؛ بنابراین ،توسعۀ  SDIمسئلهای فنی -اجتماعی است و نهفقط فنی؛ زیرا جامعه از  SDIانتظار سوددهی دارد؛ بنابراین،
دیدگاه اجتماعی -فنی ،مربوط به توسعههای فنی  SDIاست که بیان میکند باید به مسائل انسانی نیز مانند مسائل فنی
سازمانی توجه داشت .براساس این دیدگاه پیشنهاد میشود که دیدگاه فنی ،به دیدگاه فنی -اجتماعی تغییر کند و بهجای
توجه صرف بدنۀ اجرایی شهری به فناوری ،توجه به مردم و فناوری صورت گیرد .مطابق جدول  ،1حرکت از دیدگاه فنی
به دیدگاه فنی -اجتماعی سبب میشود که متولیان بر نیازهای جامعۀ انسانی ،بیشتر از حرکتهای فناوری تمرکز کنند .در
چنین جامعهای ،کاربر فناوری را مشخص میسازد؛ درصورتیکه در دیدگاه فنی ،این فناوری است که همه چیز را به
کاربر تحمیل میکند (رجبیفرد.)41 :1388 ،
جدول  .1حرکت از دیدگاه فنی بهسوی دیدگاه فنی -اجتماعی در SDI

دیدگاه فنی -اجتماعی

دیدگاه فنی

درخواست

پیشرفت فناوری

نیازمندی

امکانپذیری

برمبنای دیدگاه کاربران

برمبنای دیدگاه متخصصان

پویا

ثابت

منبع :رجبیفرد41 :1388 ،

وضعیت جامعۀ اطالعات مکانی

ویژگیها
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رفتار سازمانی
رفتار سازمانی 1را نگرشها و اعمال افراد در سازمان تعریف کردهاند (رضائیان .)11 :1379 ،بهعبارت دیگر ،رفتار سازمانی،
علم مطالعه و کاربرد دانش دربارۀ نحوۀ برخورد مردم ،افراد و گروهها در سازمانهاست .این کار با رویکرد سیستمی انجام
میشود؛ یعنی روابط میان مردم و سازمانها را در ارتباط با کل افراد ،گروهها ،سازمانها و سیستمهای اجتماعی تشریح
میکند و هدف آن ،دستیابی به اهداف انسانی سازمانی و اجتماعی با ایجاد روابط بهتر است (رابینز .)9 :2007 ،بهمنظور
بررسی رفتار سازمانی در شهرداری بابلسر بهتبعیت از سند  SDIملی ایران ( ،)1385از مدل رفتار سازمانی رابینز ()1994
استفاده شد (نمودار  .)4این مدل ،دارای مزیت سادهسازی یک سازمان با شکستن آن به سه سطح فردی ،گروهی و
سازمانی ،اما مرتبط با یکدیگر است .چنین شکستنی ،ارزیابی سازمان را سادهسازی میکند که ممکن است در هر سطحی
بهطور مجزا ،اما با داشتن ارتباط با دیگر سطوح انجام گیرد (منصوریان و ولدانزوج.)80 :2008 ،

نمودار  .4مدل پایۀ رفتار سازمانی و متغیرهای انتخابشده برای ارزیابی در هر سطح
منبع :منصوریان و دیگران308 :2006 ،

رفتار سازمانی ،متغیرهای سازمانی را نیز متناسب با هر سطح از سازمان توصیف میکند که این امر بهنوبۀ خود،
چارچوب مناسبی برای فرایند ارزیابی در پروژۀ  SDIفراهم میسازد؛ متغیرهایی که شناسایی شده و بهکار گرفته شدهاند،
شامل موارد زیرند:


سطح فردی :انگیزش ،ارزش ،مهارت ،ادراک؛
1. Organizational Behavior
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سطح گروهی :مقررات ،استانداردها و مشخصات آنها ،منابع ،ساختار ،فرهنگ و روابط؛



سطح سازمانی :سیاستها (آییننامهها و مقررات) و منابع (بهویژه منابع مالی) (همان.)80 :

ارزیابی در سطح فردی

دستیابی سازمان به اهداف ازپیش تعیینشده بدون تالش یکایک کارکنان آن میسر نیست؛ بنابراین ،ارزیابی سازمانها
بدون ارزیابی کارکنان آنان امری درست و قابلقبول بهشمار نمیرود .ویژگیهای فردی (نظیر سن ،جنسیت ،وضعیت
تأهل و )...شخصیت ،ارزش ،فهم ،انگیزه و مهارت افراد و کارکنان سازمانها ،متغیرهایی هستند که وضعیت سازمانها را
در سطح فردی مشخص میسازند (فرنقی .)33 :1386 ،در پژوهش حاضر ،در ارزیابی سطح فردی از متغیرهای انگیزش،
ارزش ،مهارت و ادراک استفاده شده است.
الف) ارزش

ارزشها بیانگر باورهای کلی است و بر رفتار آدمی در همۀ شرایط تأثیر میگذارد (رضائیان .)203 :1382 ،در بحث رفتار
سازمانی ،ارزشها را با نگرشها مقایسه میکنند؛ بهطوریکه نگرشها ،زمینه و محصول تجاربی هستند که همواره
دربارۀ یک موضوع ارائه میشوند ،اما ارزشها ،عقاید کلی را که در همۀ شرایط و موقعیتها بر رفتار تأثیر میگذارند ،بیان
میکنند .نگرش به موضوعی مشخص اشاره دارد ،اما ارزشها وسیع و پردامنهاند .همچنین ارزش در خود بار معنایی مثبت
دارد و جنبۀ حقانیت و مطلوبیت به خود میگیرد (سیدجوادین .)91 :1383 ،از آنجاکه ارزش ،پایۀ ایجاد انگیزش در افراد
سازمان است ،مطالعۀ آن در رفتار سازمانی ،اهمیت بسیار دارد (آقانژاد .)47 :1388 ،بررسیهای میدانی در شهرداری
بابلسر نشان میدهد درحال حاضر ،بیشتر کارکنان واحدهای نوسازی ،درآمد ،کمیسیون مادۀ  ،100امالک ،اصناف ،واحد
فضای سبز و واحد مالی ،از اهمیت و ارزش استفاده از دادههای مکانی در وظایف خود آگاهی ندارند ،اما این موضوع در
واحدهای فنی و عمرانی بهویژه در دایرۀ ساختمانی و شهرسازی بابلسر ،بهعلت وجود کارکنان متخصص و آموزشدیده در
زمینههای عمران ،معماری ،نقشهبرداری ،جغرافیا و برنامهریزی شهری و شهرسازی ،وضعیت مناسبی دارد .از آنجاکه واحد
دایرۀ ساختمانی و شهرسازی ،عمدهترین تولیدکنندۀ اطالعات مکانی شهرداری مورد مطالعه است ،آگاهی از ارزش
اطالعات مکانی در واحد مذکور ،یکی از قوتها در راستای پیادهسازی  SDIبخشی شهرداری است؛ بهطوریکه مصاحبه
با کارشناسان و کارکنان مذکور نشان میدهد بسیاری از دوبارهکاریها و گمشدن بسیاری از اطالعات باارزش -که
درنهایت موجب تکرار فعالیتها میشود -نتیجۀ نبود یک سیستم جامع و یکپارچۀ اطالعات است ،اما همانطورکه اشاره
شد ،در  80درصد واحدهای شهرداری بابلسر ،تقریباً غیر از واحدهای ساختمانی و فنی و عمرانی ،آگاهی از اهمیت و
کاربرد اطالعات مکانی ،بههنگامرسانی و استفاده از آنها در تصمیمگیریهای سازمان شهرداری ،وضعیت کامالً
نامطلوبی دارد .در این راستا ،یافتههای میدانی نشان میدهد مدیران ساختار سازمانی شهرداری بابلسر از جمله مدیران
واحدها ،دربارۀ ارزش اطالعات مکانی و لزوم استفاده از سیستمهای اطالعات جغرافیایی و فناوریهای مربوط ،آگاهی
بسیار اندکی دارند .اگرچه این دسته از مدیران میانی ،تولیدکنندۀ اطالعات نیستند ،با توجه به اینکه بسیاری از
تصمیمگیریها در شهرداری از سوی این افراد و در سطوح باالتر ساختار سازمانی (شهردار و معاون) صورت میگیرد و
وظیفۀ تحلیل و پردازش اطالعات نیز در تصمیمگیریها برعهدۀ آنهاست ،آگاهی مدیران ارشد و میانی این واحدها در
زمینۀ ارزش اطالعات مکانی حائز اهمیت است؛ بنابراین ،بسیار ضروری است که برای افزایش مدیران و نیز کارشناسان و
کارکنان واحدهای مذکور تمهیداتی اندیشیده شود.
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ب) انگیزش

انگیزش 1از واژۀ التین  Moverبهمعنای بهحرکتانداختن گرفته شده و به فرایند هدایت و پشتیبانی از رفتار هدفمند اشاره
دارد (ویس .)93 :2001 ،انگیزش ،اصطالحی کلی است که گاهی به نیازها ،خواستهها ،تمایالت یا قوای درونی افراد
اطالق میشود .انگیزه را چرایی رفتار گویند؛ بنابراین ،انگیزه یا نیاز عبارت است از حالتی درونی و کمبود یا محرومیتی که
انسان را به انجامدادن فعالیتهای خاصی وادار میکند (سیدجوادین .)455 :1382 ،سه عامل اصلی در ایجاد انگیزه در
افراد یک مجموعه عبارتاند از :تعریف و تفهیم درست اهداف ،احساس نیاز و حمایت و ارزیابی واحدهای نظارتی (آقانژاد،
 .)48 :1388برایناساس میتوان استدالل کرد که در شهرداری بابلسر ،از آنجاکه تمامی واحدها وظایف مشخص و معینی
دارند ،بیشتر کارشناسان و کارکنان واحدهای شهرداری از اهداف واحد خود آگاهی دارند ،اما با توجه به دانش اندک یا
وجود افراد غیرمتخصص در بیشتر واحدها ،نیاز به استفاده از سیستمهای اطالعات جغرافیایی و اطالعات مکانی را (جز
بعضی از کارشناسان واحد ساختمانی و شهرسازی) بهخوبی احساس نمیکنند .از سوی دیگر ،آشنانبودن این واحدها با
نحوۀ استفاده از فناوریهای اطالعات جغرافیایی درجهت دستیابی به اهداف سازمان و همچنین نبود برنامۀ حمایتی
باالدستی در سطوح مدیریتی -که نشانۀ نبود انگیزه در سطوح میانی مدیریتی سازمان است -و گاهی نبود امکانات و
تواناییهای الزم سبب شده است که انگیزۀ کافی برای استفاده از اطالعات مکانی و پیادهسازی سیستمهای اطالعات
جغرافیایی در بیشتر واحدهای شهرداری وجود نداشته باشد .البته ذکر این نکته ضروری است که مصاحبه با شهردار بابلسر
و کارشناسان واحد  ،GISواحد رایانه و مهمتر از اینها واحد نوسازی و دو تن از کارشناسان دایرۀ ساختمانی و شهرسازی،
بیانگر وجود انگیزۀ باال برای فراهمآوردن امکان استفاده از سیستم  GISدر واحدهای مختلف شهرداری است که خود این
موضوع ،قوت بسیار مهمی در پیادهسازی  SDIبخشی شهرداری بهشمار میرود ،اما همانطورکه اشاره شد ،مشابه چنین
انگیزهای در مدیران واحدها و دیگر کارشناسان واحدهای مختلف مشاهده نشد که این امر ناشی از ناآگاهی آنها از
اهمیت استفاده از اطالعات مکانی و کاربردها و مزایای آن است.
ج) مهارت

مهارت عبارت از تواناییهایی است که به فرد امکان میدهد به باالترین کارایی در یک یا چند جنبه از زمینۀ تخصصی
خود دست یابد .بهطورکلی ،میتوان مهارتهای مورد نیاز افراد در سازمان را به سه دستۀ اصلی تقسیم کرد.1 :
مهارتهای فنی بهمعنای توانایی انجامدادن درست و کامل کارهای تخصصی .2 ،مهارت انسانی شامل توانایی همکاری
مؤثر افراد با یکدیگر در یک مجموعه و  .3مهارتهای مفهومی یا ادراکی و توانایی افراد در تحلیل و حل مسائل پیچیده
(آقانژاد ،49 -48 :1388 ،اقتباس از وود و دیگران .)1998 ،در پژوهش حاضر ،مراد از مهارت ،همان مهارت فنی است.
یکی از عوامل مهم در این زمینه ،متناسببودن مهارت افراد سازمان با فعالیتها و مسئولیتهای آنهاست .روشهای
ارتقای مهارتها در دولتهای محلی شامل آموزش ،برگزاری سمینار و تحصیالت رسمی 2است (مکدوگال:2006 ،
 .)176بررسیهای میدانی نشان میدهد بیش از  90درصد کارشناسان واحدهای شهرداری بابلسر ،در استفاده از  GISو
فناوریهای مربوط به آن ،از مهارت کافی برخوردار نیستند .نکتۀ مهم در این زمینه ،نبود افراد متخصص سیستمهای
اطالعات جغرافیایی در واحد  GISشهرداری بابلسر است؛ بهطوریکه کارشناسان واحد مذکور ،دارای تخصصهای جغرافیا
و برنامهریزی شهری (سه نفر) ،معماری (یک نفر) و شهرسازی (یک نفر) هستند؛ بنابراین ،کارشناسان واحد مذکور ،دانش
الزم و حتی آگاهی مقدماتی از برنامهنویسی کامپیوتری ،پایگاه داده ،به اشتراکگذاری اطالعات ،سیستمهای
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 GISو ...ندارند .بااینحال ،آشنایی با اهمیت مدیریت اطالعات جغرافیایی و همچنین آشنایی با نرمافزارهای
AutoCad ،Desktop

و ...یکی از قوتها برای پیادهسازی و توسعۀ

SDI

ArcGIS

محسوب میشود .یافتههای فرنقی ()1386

نشان میدهد کافینبودن مهارت کارکنان در استفاده از فناوریهای جدید ،سبب مخالفت با ورود این فناوریها به
سازمان شده است .در ارزیابی کلی شهرداری بابلسر بهلحاظ مهارت فنی کارشناسان مشخص شد که بیشتر کارکنان و
کارشناسان واحدهای شهرداری در سطح عملیاتی یا اجرایی ساختار سازمانی را نیروهای جوان با مدارک کارشناسی و
کارشناسی ارشد در رشتههای عمران ،معماری ،مدیریت ،نقشهبرداری ،جغرافیا و برنامهریزی شهری ،مدیریت و ...تشکیل
میدهند و همچنین آگاهی و دانشی نسبی در زمینۀ

GIS

و کاربردهای آن وجود دارد؛ بنابراین ،میتوان با برگزاری

کالسهای آموزشی ضمنخدمت ،زمینۀ پیادهسازی موفقیتآمیز  SDIو فناوریهای مرتبط با آن را مهیا ساخت.
د) ادراک

فراگرد دریافت و تعبیر و تفسیر محرکهای محیطی را ادراک میگویند (رضائیان .)35 :1379 ،ادراک فرایندی است که
بهوسیلۀ آن ،افراد واقعیت را میبینند و آن را معنا میکنند .ادراک ،مقدم بر تصمیمگیری ،برنامهریزی ،بهرهوری ،شنیدن و
فهم مشتری (کاربر) است و بر آنها اثر میگذارد (سیدجوادین .)110 :1383 ،فرایند ادراک تشریح میکند که استراتژیستها
و اعضای سازمان ،چگونه محیط سازمان خود را میفهمند (همان .)111 :درحال حاضر ،تصمیمگیری در واحدهای مختلف
سازمانها با مشکالتی مواجه است که یکی از دالیل آن بهطور معمول ،نداشتن درک درست از صورتمسئله است .از سوی
دیگر ،بهدلیل نبود اطالعات و ابزار پردازش آن ،امکان شناخت تمامی راهحلهای موجود و مزایا و معایب هریک وجود ندارد
(فرنقی .)36 :1386 ،بررسیهای میدانی نشان میدهد یکی از عوامل بازدارنده بر سر راه استقرار
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سازمانی و

بهاشتراکگذاری اطالعات در شهرداری بابلسر ،نبود درک درست از نحوۀ استفاده از  GISو اطالعات مکانی است .پژوهش
فرنقی ( )1386نشان میدهد درحال حاضر ،مطرحترین دلیل درک نادرست از نحوۀ کاربرد سیستمهای اطالعات جغرافیایی،
غلبۀ دید نرمافزاری به این سیستمها دربرابر دید سیستمی است که سبب شده است فعالیتها در زمینۀ طراحی و استقرار
 GISدر این واحدها با مشکل مواجه شوند .از سوی دیگر ،دربارۀ میزان درک و آگاهی از میزان کاربرد دادههای مکانی در
دیگر واحدها نیز میتوان گفت که واحدهای شهرداری بابلسر که در جمعآوری و تولید دادههای مکانی فعالیت دارند ،در
بعضی موارد از میزان کاربری اطالعات موجود خود در سایر واحدها و میزان تأثیر آن در تسهیل و بهبود فرایند تصمیمسازی،
تصمیمگیری و برنامهریزی در زمینۀ امور شهری آگاهی دارند .با وجود این ،به دالیل زیر در تبادل اطالعات مقاومت
میکنند .1 :نبود فرهنگ تبادل داده .2 ،ناآگاهی از محتوای اطالعاتی نقشههای موجود .3 ،نبود آییننامه و مقررات مدون و
برنامۀ مشخص در زمینۀ تبادل اطالعات مکانی و  .4پیچیدگیهای اداری برای تبادل داده.
ارزیابی در سطح گروهی

وجود گروههای متعدد ،جنبۀ اجتنابناپذیر زندگی امروزی است .سازمانهای مولد ،درصورت وجود گروههای کارآمد
میتوانند به حیات خود تداوم بخشند .گروه از دید جامعهشناختی ،به دو یا چند نفر اطالق میشود که بهطور آزاد با
یکدیگر در تعاملاند ،هنجارهای اجتماعی دارند ،در پی کسب اهداف جمعیاند و هویت مشترکی دارند (رضائیان:1382 ،
 .)219گروهها ،هم برای سازمانها و هم برای اعضا مفیدند .به کمک گروهها میتوان کارهای مهم را انجام داد و نیروی
کار با کیفیت عالی را حفظ کرد .مطابق پژوهشهای انجامشده در زمینۀ زیرساخت دادههای مکانی بخشی (آقانژاد،
1388؛ فرنقی1386 ،؛ الفت1386 ،؛ فصیحی ،)1387 ،مقصود از گروه در این پژوهش ،همان ساختار سازمانی است که در
آن ،گروههای کاری و نوع کارهایی که باید انجام شود ،با عنوان «شرح وظایف» مشخص شده است .دستیابی به اهداف
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سازمان ،با همکاری همهجانبۀ گروههای عضو آن محقق میشود؛ بنابراین ،مشخصات فنی و اجتماعی گروههای موجود
در سازمانها با توجه به اطالعات مکانی ،بسیار مهم ارزیابی میشود .درواقع ،منظور از ارزیابی در سطح گروه ،بررسی
متغیرهای مؤثر در نحوۀ کار گروههای مختلف در واحدهای شهرداری با توجه به اطالعات مکانی است .این متغیرها،
شامل مقررات و آییننامهها ،ساختار ،منابع ،فناوری ،فرهنگ و روابط و نیز ارتباط این فاکتورها با یکدیگرند.
الف) مقررات و سیاستها

مقررات عبارت است از مجموعۀ قوانین ،سیاستها ،روالها و دستورالعملهایی که در سازمان ،بهمنظور استانداردسازی رفتار
کارکنان و هدایت اجزای سازمان درجهت دستیابی به اهداف تدوین میشود (آقانژاد .)51 :1388 ،مقررات و آییننامهها ،بر
دیگر پارامترهای موجود در سطح گروه تأثیر میگذارند که از جملۀ آنها میتوان به فرهنگ و ساختار سازمانی اشاره کرد
(منصوریان .)2005 ،وضعیت شهرداری بابلسر نشان میدهد درحال حاضر ،بیشتر واحدهای عملیاتی شهرداری ،سیاست
مشخص و مدونی را در زمینۀ اطالعات مکانی پیگیری نمیکنند« .عدم وجود سیاستگذاری مشخص در زمینۀ استفاده از
اطالعات مکانی باعث میگردد که اهداف مدنظر برای فعالیتهای مربوط به اطالعات مکانی در درون سازمان مشخص
نباشند و درنتیجه ،امکان شکلدهی فعالیتها براساس این اهداف وجود نداشته باشد» (الفت .)78 :1386 ،با مشخصنبودن
اهداف ،امکان کنترل میزان پیشرفت فعالیتها نیز وجود ندارد و درنتیجه ،فعالیتهای متعدد در زمینۀ اطالعات مکانی مکمل
یکدیگر نخواهند بود .نبود سیاست مدون در زمینۀ اطالعات مکانی سبب شده است که نگاه زیرساختی به این اطالعات ،در
واحدهای عملیاتی شهرداری نیز وجود نداشته باشد .همچنین نبود سیاست مناسب موجب شده است که درحال حاضر ،نگاه
سیستمی به سیستمهای اطالعات جغرافیایی و فناوریهای مربوط وجود نداشته باشد و درنتیجه ،فعالیتهای مختلف و
گاهی موازی در زمینه

GIS

در گروههای مختلف یک واحد انجام گیرد .مطابق یافتههای میدانی در سطوح مدیریتی و

سیاستگذاری ساختار سازمانی شهرداری بابلسر نیز درحال حاضر ،آییننامه و مقررات مدون و مشخصی بهمنظور تولید و
بهاشتراکگذاری داده وجود ندارد ،اما یکی از قوتهای شهرداری بابلسر در این زمینه ،وجود شهردار متخصص و آگاه به
اهمیت موضوع مدیریت اطالعات مکانی است .با اینکه درحال حاضر ،سیاست مشخص و مدونی در این زمینه موجود نیست،
براساس مصاحبهای که صورت گرفته است ،شهرداری مذکور درنظر دارد در سالهای آتی ،بهمنظور مدیریت بهینۀ اطالعات
و کارآمدسازی پروژۀ ( GISممیزی امالک) ،نرمافزارهای مرتبط با نیاز هر واحد را خریداری کند و با راهاندازی نرمافزارهای
مذکور و پیادهسازی پایگاه دادۀ اطالعات شهری بهعنوان سکویی برای مدیریت توزیعیافتۀ اطالعات ،گامهایی در راستای
بهاشتراکگذاری داده در سازمان شهرداری بردارد.
ب) ساختار

یکی از مسائل مهم ،مناسببودن محیط و ساختار سازمانها بهمنظور تطبیق با فناوریهای جدید است (حیدری:1388 ،
)49؛ برای مثال ،مفاهیم سیستمهای اطالعات جغرافیایی و مزایای آن ،برای سازمانها نامفهوم است یا اینکه در بیشتر
سازمانها افراد ناآگاه ،فناوریهای جدید را رقیبی میپندارند که ممکن است جایگزین آنها در محیط کار شود و نه
بهعنوان نیروی کمکی که کیفیت کار را افزایش میدهد .چنانچه مدیران واحدهای شهرداری بابلسر ،از مزایای
فناوریهای جدید و اهمیت دادههای مکانی آگاهی کافی داشته باشند و از میزان تأثیرگذاری این سیستمها در بهبود
وضعیت شهرداری مطلع شوند ،حاضر به سرمایهگذاری در این زمینه میشوند و بدینترتیب ،گامی مهم در راستای توسعه
و بهبود زیرساختار دادههای مکانی شهری برداشته میشود .از مصادیق بارز این ناآگاهی این است که علیرغم
شکلگیری واحد

GIS

در ساختار شهرداری بابلسر از سال  ،1386بهدلیل آشنایی ناکافی مدیران ارشد و میانی سازمان
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GIS

در سازمان و تعریفنشدن جایگاه مناسب واحد مذکور در آن و مهمتر از همه ،بهکارنگرفتن

نیروی متخصص  GISدر این واحد GIS ،در شهرداری بابلسر به واحدی ناکارآمد تبدیل شده است؛ بهطوریکه براساس
یافتههای میدانی ،مسئوالن سیاستگذاری و مدیریتی شهرداری بابلسر ،وجود آن را غیرضروری قلمداد میکنند و آن را
دارای هیچ کارایی مثبتی نمیدانند؛ بنابراین ،از دیگر عوامل مهم در حمایت از فعالیت  SDIدر سازمان شهرداری ،داشتن
دانش کافی درجهت پرورش کارکنان متخصص است که قادر به درک و استفاده از فناوریهای نوین باشند .بدینترتیب،
الزم است که افراد متخصص و کارآزمودهای برای پیادهسازی توسعۀ

SDI

شهرداری بابلسر بهکار گرفته شود.

عالوهبراین ،الزم است ساختار مصوبی بههمراه تعریف وظایف و عملکرد آن در سطح شهرداری بابلسر درجهت توسعۀ
واحد  GISشکل بگیرد و منابع مالی الزم ،بههمراه تعیین اهداف و چشمانداز کلی و جزئی آن تعریف شود.
ج) منابع

منابع شامل تواناییهای سازمان در دستیابی به اهداف است و در قالب .1 :منابع انسانی .2 ،تجهیزات و  .3منابع مالی
بررسی میشود (آقانژاد .)53 :1388 ،بهدلیل تجارب اخیر در دولتهای محلی کشورهای درحالتوسعه ،تصویب بودجه
برای خرید و ایجاد فناوریهای جدید -بهویژه هنگامیکه مدیران اجرایی تجارب اندکی در استفاده از فناوری دارند -با
مسائل و مشکالت بسیاری روبهروست (قادری .)57 :1387 ،زیرساخت دادههای مکانی ( )SDIبه سرمایهگذاری در
نرمافزارها ،سختافزارها ،جمعآوری دادهها ،نگهداری دادهها و آموزش کاربران نیاز دارد و دریافت حمایتهای بودجهای از
مدیران ارشد ناآشنا با استعدادهای فناوریهای جدید در کشورهای درحالتوسعه بسیار دشوار است (همان) .در این زمینه،
هال ( )266 :2004یکی از عوامل تأثیرگذار در بهکارگیری و توسعۀ موفقیتآمیز سیستم اطالعات جغرافیایی ایالت لینکلن
آمریکا را در منابع بودجهای کافی میداند.
منابع انسانی نیز یکی دیگر از منابع مهم در دستیابی سازمان به اهداف مورد انتظار آن بهشمار میروند .منابع انسانی در
ارزیابی سازمان در سطح فردی در بخش قبلی برای شهرداری بابلسر بررسی شد .برنت هال و دیگران ( )21 :2002توسعۀ
دو ابزار حمایت از تصمیمگیری را بر پایۀ  ،GISدر دو کشور آمریکای التین (شیلی و کاستاریکا) و پنج کشور آفریقایی (مصر،
غنا ،مالی ،کامرون و بورکینافاسو) ،دربارۀ تجارب چهارساله در این کشورها بهمنظور توسعۀ سیستم  GISبررسی کردند .نتایج
مطالعۀ آنها بیانگر اصول متعدد در انتقال موفقیتآمیز ابزارهای حمایت از تصمیم مکانی در کشورهای درحالتوسعه است.
یکی از این اصول ،سرمایهگذاری داخلی برای ایجاد و تقویت منابع انسانی محلی و داخلی متخصص و توجه به این مسئله
است که باید ذینفعان را در زمینۀ کاری و مشکالت و مسائل منحصربهفردشان آموزش داد.
منابع مالی و بودجۀ سازمان ،شامل دو بخش اصلی بودجۀ طرحها و بودجههای جاری است (فرنقی4 :1386 ،؛ آقانژاد،
 .)53 :1388بودجۀ طرحها ،به اجرای طرحها و پروژههای مختلف سازمان اختصاص مییابد ،اما بودجۀ جاری ،برای
انجامدادن فعالیتهای روتین و روزمرۀ بخشهای مختلف سازمان درنظر گرفته میشود .برایناساس ،پیادهسازی

SDI

بخشی شهرداری مستلزم سرمایهگذاری باال و تعریف بودجۀ مشخص برای آن است ،اما نگهداری از سیستم
پیادهسازیشده و تولید اطالعات در حین فعالیت روزمره و بهروزرسانی اطالعات مکانی موجود ،نیازمند اختصاص بخشی
از بودجۀ جاری سازمان به فعالیتهای مدیریت اطالعات مکانی است که این امر در ردیف بودجههای جاری سازمان قرار
میگیرد .بررسیهای میدانی نشان میدهد شهرداری بابلسر از سال  1386تا امروز ،سه قرارداد  220میلیون ریالی در
زمینۀ ممیزی اطالعات شهری و تشکیل پایگاه دادۀ  GISشهرداری در ردیف بودجههای مربوط به طرحها هزینه کرده
است .درحال حاضر نیز برای بهروزرسانی و مدیریت پایگاه دادۀ
بودجههای جاری آن تعریف شده است (شهرداری بابلسر.)1391 ،

GIS

در شهرداری ،ماهیانه  15میلیون ریال در ردیف
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د) فناوری

فناوری تأثیر زیادی بر فعالیتهای دستگاههای مختلف دارد .بررسی وضعیت و سطح فناوری سازمان ،از آن جهت حائز
اهمیت است که سازمانها بهمنظور ایجاد

SDI

باید پیش از هر چیز ،از توانایی تولید اطالعات و بهروزرسانی اطالعات

حین فعالیتهای روزانه برخوردار باشند .همچنین این سازمانها باید توانایی فنی الزم برای تبادل ،بهاشتراکگذاری و
دسترسی به اطالعات مکانی را داشته باشند .بهعالوه سازمانها باید توانایی فنی کافی ،بهمنظور استفاده از اطالعات
مکانی در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای روزمره ،میانمدت و بلندمدت داشته باشند (حیدری .)41 :1388 ،مطالعات
میدانی نشان میدهد بیشتر واحدهای شهرداری بابلسر ،بهلحاظ سختافزار رایانهای در حدی قابلقبول است و در اغلب
دستگاههای آن ،از سیستمهای عامل شرکت مایکروسافت 1بهخصوص

Windows XP

استفاده میشود ،اما بعضی از

واحدها از جمله واحد اصناف ،امانی و ...علیرغم نیاز جدی به رایانه برای مدیریت اطالعات ،در وضعیت فعلی سختافزار
ندارند؛ بنابراین ،بهمنظور ایجاد و توسعۀ  SDIشهرداری الزم است واحدهای مذکور ،به سختافزارهای الزم مجهز شوند.
مطابق بررسیها ،تقریباً تمامی واحدهای بررسیشده ،برای انجامدادن فعالیتهای روزمره ،از نرمافزارهای متداول اداری
مانند  Wordو  Excelاستفاده میکنند .همچنین واحدهای نوسازی و درآمد ،از نرمافزارهای طراحیشده در محیط
Basic

و واحدهای فنی عمرانی و دایرۀ ساختمانی و شهرسازی نرمافزارهای

نرمافزارهای

Office

AutoCad

و

MicroStation

Visual

را در کنار

و ...بهکار میگیرند .درحال حاضر ،تبادل و بهاشتراکگذاری دادههای مکانی بهصورت نظاممند و

ساختاریافته ،در هیچیک از واحدهای مطالعهشده انجام نمیگیرد .با وجود این ،واحد کمیسیون مادۀ  ،100واحد گشت
ساختمانی و واحد مالی ،از طریق سرور مرکزی (واحد رایانه -شبکۀ دسترسی محلی) با یکدیگر بهصورت محدود تعامل
دارند ،اما بهطورکلی ،این سرورها بیشتر برای جابهجایی و تبادلهای موردی انواع مختلف اطالعات  CDو  DVDکاربرد
دارند .درمورد بستر مخابراتی نیز میتوان گفت تقریباً بیشتر واحدهای مجهز به رایانه ،به اینترنت دسترسی دارند ،اما
درحال حاضر ،برای تبادل اطالعات ،چندان از اینترنت استفاده نمیشود.
ه) فرهنگ

فرهنگ ،الگویی از ارزشها ،باورها ،آداب ،سنتها ،دانش ،زبان ،جهانبینی ،تلقی و نحوۀ نگرش و زندگی مردم است
(سیدجوادین .)183 :1382 ،ایجاد اشتراک اطالعاتی در جامعه ،نیازمند فرهنگ بهاشتراکگذاری اطالعات و سازوکارهای کارآمد
برای اشتراک اطالعات در جامعه است (رضائیان .)27 :1382 ،درمورد فرهنگ بهاشتراکگذاری اطالعات ،وجود ظرفیت الزم
فرهنگی و نیز تجربیات مثبت و تالشهای مختلف بهمنظور انتقال آگاهی و فرهنگ الزم بر جامعه ،از موارد تعیینکننده
محسوب میشوند (آذرنیا)31 :1382 ،؛ بنابراین ،اشتراکگذاری اطالعات و دانش ،نیازمند فرهنگ آن است (رجبیفرد:1388 ،
 .)44بهطورکلی ،هر سازمانی دارای یک فرهنگ نانوشته است که رفتار قابلقبول و غیرقابلقبول آن سازمان را تعریف میکند.
بررسی مسائل مربوط به فرهنگ سازمانی در یک سازمان بهمنظور پیادهسازی  SDIبخشی ،از آن جهت دارای اهمیت است که
مسائل فرهنگی ،از عوامل مؤثر بر تولید ،بهروزرسانی ،ذخیرهسازی ،مدیریت ،استفادۀ مناسب و بهاشتراکگذاری اطالعات
بهشمار میروند (فرنقی42 :1386 ،؛ حیدری .)49 :1388 ،یافتههای میدانی در شهرداری بابلسر درمورد فرهنگ تولید اطالعات
مکانی و بهروزرسانی آنها و نیز تولید فراداده و استفاده از آنها در انجامدادن وظایف نشان میدهد:


فرهنگ استفاده از اطالعات مکانی در تصمیمگیریهای مدیران و سیاستگذاران در شهرداری بابلسر وجود ندارد؛



در بیشتر واحدهای شهرداری بابلسر ،بهمنظور انجامگرفتن فعالیتهای روزمره ،فرهنگ استفاده از اطالعات
مکانی و نیز فرهنگ تولید این نوع اطالعات ،وضعیت نامطلوبی دارد؛
1. Microsoft
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فرهنگ بهاشتراکگذاری دادههای مکانی در واحدهای مختلف شهرداری بابلسر بهجز چند واحد (واحدهای مالی،
کمیسیون مادۀ  100و گشت ساختمانی) -که آن هم بهنوعی ارتباط عملکردی در بین آن واحدها برقرار است-
وجود ندارد؛ بهطوریکه در شهرداری مذکور ،گروهی از واحدها حتی از وجود بعضی اطالعات مکانی در سایر
واحدها بیاطالعاند.

از نظر استفاده از  ،SDIتبادل و بهاشتراکگذاری اطالعات ،تولید اطالعات مکانی حین فعالیتهای روزانه و استفاده از
اطالعات مکانی و فناوریهای مربوط بهخصوص

GIS

در تصمیمگیری ،مدیریت و برنامهریزی روزمره ،میانمدت و

بلندمدت باید در تمامی سازمانها فرهنگسازی و نهادینه شود .این درحالی است که هیچیک از واحدهای مطالعهشده از
نظر فرهنگ در این زمینهها سطح مناسبی ندارند؛ بنابراین ،الزم است سیاستهای مدونی در زمینۀ مدیریت کارآمد
اطالعات مکانی (در زمینۀ تولید ،ذخیرهسازی ،بهروزرسانی و بهاشتراکگذاری داده) اتخاذ شود و در کنار آن ،بهمنظور
نهادینهشدن اهمیت و مزایای استفاده و تولید دادههای مکانی در شهرداری الزم است جلسات توجیهی و کالسهای
آموزشی برگزار شود و ارتقای دانش استفاده از فناوریهای نوین اطالعات مکانی برای کارکنان (آموزش ضمنخدمت)،
سرلوحۀ برنامههای شهرداری بابلسر قرار گیرد.
و) روابط

تعاریف متعددی برای روابط و همکاری وجود دارد و هر تعریف ،بسته به زمینه و دیدگاه مؤلف آن متفاوت است (وارنست،
 .)66 :2005الورنس و دیگران ( )283 :2002روابط یا همکاری را رابطهای بینسازمانی و درونسازمانی تعریف میکنند
که پایۀ ارتباطی درحال پیشرفت 1را سازماندهی میکند که مستقل از بازار یا سازوکارهای سلسلهمراتبی برای کنترل
است .در پژوهش حاضر نیز روابط از دیدگاه الورنس و دیگران بررسی شده است؛ بهطوریکه در همۀ سازمانها،
مجموعهای از روابط میان بخشهای مختلف سازمانها وجود دارد .همچنین این سازمانها با سازمانهای دیگر روابط
پیچیده دارند .مجموعۀ این روابط داخلی و خارجی ،امکان دستیابی به اهداف مورد نظر را برای هریک از سازمانها فراهم
میآورد .بررسی روابط درونسازمانی و برونسازمانی در شناخت سازمان از نظر

SDI

از آن جهت با اهمیت است که

کیفیت روابط درون و برونسازمانی ،بهطورمستقیم بر پیروی از سیاستهای بهاشتراکگذاری داده اثر میگذارد (وارنست،
 .)66 :2005در زمینۀ روابط درونسازمانی مؤثر بر فعالیت  ،SDIبررسی گردش اطالعات مکانی در میان واحدهای
مختلف شهرداری و سطوح مختلف رفتار سازمانی ،از اهمیت بسیاری برخوردار است (آقانژاد .)57 :1388 ،توجه به مسئلۀ
گردش اطالعات مکانی ،یکی از لوازم مورد نیاز بهمنظور تدوین سازوکار جمعآوری اطالعات در حین فعالیت روزمره و
بهروزرسانی اطالعات در سازمانهاست (فرنقی .)43 :13856 ،در این راستا براساس مصاحبهها ،یکی از مهمترین دالیل
موفقیتآمیزنبودن پروژۀ

GIS

بابلسر ،کمتوجهی به نیاز اطالعاتی واحدها و گردش اطالعاتی در سطوح سازمانی

شهرداری است .همچنین بهتبع این موضوع ،مشخصنبودن گردش اطالعات مکانی در شهرداری ،مسئلۀ
بهاشتراکگذاری اطالعات مکانی را علیرغم پیادهشدن  GISدر سازمان شهرداری بابلسر با مشکل مواجه ساخته است.
از دیگر مؤلفههای بررسی روابط و همکاری سازمانی در تعریف الورنس و دیگران ( )283 :2002بررسی روابط
برونسازمانی است؛ بهطوریکه پژوهشهای الفت ( ،)1386فرنقی ( )1386و آقانژاد ( )1388نیز این موضوع را تأیید
میکنند .وارنست ( )175 :2005موارد زیر را اساس روابط و همکاری بینسازمانی میداند :بهاشتراکگذاری اطالعات،
فناوری ،مهارتهای تکنیکی ،منابع انسانی ،اقتصادی ،بهبود کارایی و کاهش هزینهها ،تجاری ،توسعۀ محصول ،انتقال
دانش و

Know How

و . ...مطابق نتایج پژوهشهای مذکور ،برجستهترین اساس روابط بینسازمانی ،بهاشتراکگذاری
1. Ongoing
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اطالعات است .در این زمینه ،شهرداری بهدلیل ماهیت و عملکردش ،روابط متعددی با دیگر ارگانهای شهری دارد و
البته عملکرد بیشتر این ارگانها در محدودۀ شهری است (آقانژاد)57 :1388 ،؛ بنابراین ،بهاشتراکگذاری اطالعات مکانی
این سازمانها و شهرداری و بهعبارت دیگر ،وجود ارتباط اطالعاتی در میان آنها ،نقش مهمی در بهبود فرایندهای
تصمیمسازی و تصمیمگیری آنها ایفا میکند ،اما یافتههای میدانی نشان میدهد در شهر بابلسر ،بهلحاظ اشتراکگذاری
داده بین شهرداری و دیگر سازمانهای درگیر در امور و اطالعات شهری ،ارتباط اطالعاتی وجود ندارد؛ درحالیکه بین
شهرداری و ارگانهایی مانند ادارۀ آتشنشانی ،سازمان نظام مهندسی ،ادارههای آب ،برق ،گاز ،مخابرات و ...ارتباط
عملکردی مشاهده میشود؛ برای مثال ،صدور پایانکار ساختمانی ،نیازمند تأییدیۀ ادارۀ آب و برق برای آگاهی از پایان
عملیات تأسیسات آب و برق ساختمان یا تأییدیه از ادارۀ پست برای آگاهی از نصب صندوق پستی و پالک پستی است.
نکتۀ مهم آن است که سازمانهای مذکور ،حتی از وجود بسیاری از اطالعات مکانی و توصیفی در دیگر سازمانها
بیاطالعاند؛ بنابراین ،نداشتن تعامل ،به دوبارهکاری و موازیکاریها منجر میشود ،مانند نیاز به نقشۀ پایۀ بهروز در
سازمانهای شهرداری ،ادارۀ پست و)...؛ بنابراین ،این سازمانها به اطالعات مکانی یکدیگر نیاز دارند .همچنین در بعضی
موارد« ،سازمانها میتوانند با همکاری یکدیگر ،بهمنظور جمعآوری اطالعات مکانی مورد نیاز ،هزینۀ تهیۀ اطالعات
مکانی را کاهش دهند» (وارنست)175 :2005 ،
ارزیابی در سطح سازمانی

براساس پژوهش منصوریان و دیگران ( )2008aو همچنین مطابق سند

SDI

ملی ایران ( ،)1385در ارزیابی سطح

سازمانی در مدل رفتار سازمانی ،دو فاکتور مهم سیاستها و منابع مالی بررسی میشوند .همانطورکه گفته شد ،درحال
حاضر در شهرداری بابلسر سیاست مشخص و مدونی در زمینۀ اطالعات مکانی وجود ندارد و تقریباً هیچیک از واحدهای
شهرداری ،از برنامۀ عملیاتی خاصی در این زمینه پیروی نمیکنند .نبود سیاستگذاری مشخص و هماهنگ میان
واحدهای شهرداری سبب میشود که درنهایت ،اطالعات تهیه شده در این مجموعهها ،قابلتلفیق و یکپارچهسازی نباشند
و درنتیجه ،استفاده از این اطالعات در برنامهریزیهای شهری امکانپذیر نشود .در ارتباط با منابع مالی نیز در مباحث
قبلی در بخش"ارزیابی در سطح گروهی (پ -منابع)" بحث شد.

نمودار  .5رابطۀ میان عناصر ارزیابی و سطوح سازمانی
منبع :استودلر و دیگران202 :2008 ،
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ارزیابی وضعیت دادههای مکانی

ارزیابی داده بعد از کشف و شناسایی آن ،دومین گام برای ترکیب و یکپارچهسازی اطالعات مکانی در سازمانهاست
(محمدی .)177 :2008 ،مدیریت یکپارچۀ اطالعات نیازمند ارزیابی داده است (شیخاسالمی واعظ .)186 :2010 ،با بررسی
و ارزیابی دادهها ،مسائل بالقوۀ روتینی که ریشۀ ناکارآمدی ادغام دادهها هستند ،مشخص میشوند (محمدی.)91 :2008 ،
محتویات فراداده نقش مهمی در فرایندهای ارزیابی داده ایفا میکند و اطالعات باارزشی درمورد جوانب گوناگون دادهها
مانند کیفیت داده ،کانالهای دسترسی به داده ،محدودیتهای داده و ...فراهم میسازد (همان .)106 :در پژوهش حاضر،
بهمنظور ارزیابی شهرداری بابلسر از نظر اطالعاتی ،ابتدا مطابق پژوهشهای انجام شده در زمینۀ ارزیابی سازمانهای
خدمات شهری (حیدری ،)1388 ،شهرداری (الفت1386 ،؛ آقانژاد )1388 ،و وزارت نیرو (فرنقی -)1386 ،که اطالعاتی
مشابه شهرداری بابلسر دارند -نقشههای توپوگرافی پایۀ شهرداری ،نقشههای طرحهای توسعه شهری و اطالعات
توصیفی و مکانی تخصصی واحدهای مختلف شهرداری بررسی شدند .سپس برای ارزیابی اطالعات مذکور و دیگر
اطالعات شهرداری از نظر وضعیت دادههای مکانی ،از شاخصهای موجودیت ،دردسترسبودن ،قابلیت بهکارگیری و
میزان بهکارگیری دادهها استفاده شد.
موجودیت

موجودیت به این پرسش پاسخ میدهد که آیا دادههای مکانی مورد نیاز کاربر موجود است یا خیر (محمدی.)34 :2008 ،
در شهرداری بابلسر ،بخش بزرگی از اطالعات مورد نیاز واحدهای مختلف شهرداری را اطالعات مکانی پایه (نقشههای
توپوگرافی پایه) تشکیل میدهند که مبنای تمامی طرحهای توسعۀ شهری (طرح جامع ،طرح تفضیلی و )...بهشمار
میروند .نقشۀ مذکور ،در بیشتر واحدهای شهرداری -که در پژوهش حاضر بهعنوان واحدهای مؤثر در پیادهسازی و
توسعۀ  SDIشناسایی شدهاند -موجود است .در این زمینه ،همانطورکه دیگر پژوهشها (فرنقی1386 ،؛ آقانژاد1388 ،؛
الفت1386 ،؛ حیدری )1388 ،نیز نشان میدهند ،درمورد نقشههای تولیدشده در سازمان نقشهبرداری -که بهعنوان دادۀ
پایه ،مورد نیاز واحدهای مختلف شهرداری است -از استانداردهای مدونی در زمینۀ جزئیات اطالعات ،نحوۀ تولید و
ویرایش اطالعات و نیز استانداردهای کنترل کیفیت اطالعات استفاده میشوند .شایانذکر است که در وضعیت فعلی،
برای هیچیک از این اطالعات مکانی پایۀ تولیدشده در سازمانهای تولیدکننده ،نقشۀ فراداده تهیه نمیشود .این درحالی
است که برمبنای نتایج بسیاری از پژوهشها (شیخاسالمی واعظ2010 ،؛ 223؛ محمدی ،)106 :2008 ،فراداده بخش
مهمی از ارزیابی موجودیت دادههای مکانی را تشکیل میدهد .نکتۀ مهم آن است که تهیۀ این فراداده ،نهتنها برای
نقشههای پایۀ اطالعات مکانی صورت نمیگیرد ،بلکه در نقشهها و اطالعات مکانی تهیهشده توسط شرکتهای
مهندسان مشاور خصوصی یا واحدهای عملیاتی شهرداری نیز تهیه نمیشود .همچنین عالوهبر فراداده ،بیشتر این
اطالعات مکانی پایه ،سازوکار مشخصی برای بهروزرسانی اطالعات ندارند ،اما نکتۀ مهم درمورد موجودیت دادههای
مکانی و توصیفی شهرداری بابلسر ،کاغذپایهبودن اطالعات (دیجیتالنبودن) است و درصورت دیجیتالبودن آن ،مانند
بسیاری از نقشههای دیجیتال اتوکد پایه ،اطالعات توصیفی مناسبی برای استفاده در تصمیمگیریهای شهری و تهیۀ
طرحهای توسعۀ شهری وجود ندارد .شهرداری بابلسر ،از سال  1386تاکنون دارای پایگاه دادۀ مکانی GISمبناست ،اما با
توجه به اینکه پایگاه دادۀ مذکور ،تنها شامل الیههای موضوعی بدون اطالعات توصیفی است ،در تصمیمگیریها ،از این
دسته از اطالعات ،فقط میتوان در زمینۀ یافتن موقعیت ،تحلیلهای فضایی و بررسی تراکم عوارض خاصی در شهر
استفاده کرد .همچنین درمورد کاغذپایهبودن اطالعات مکانی و توصیفی شهرداری میتوان گفت که بیشتر این اطالعات
و نقشهها ،بعد از تولید ،بهروزرسانی نشدهاند و این امر سبب شده است که برنامهریزیها و امور روزمرۀ شهرداری و
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مطالعات شهری ،برمبنای نقشهها و اطالعات قدیمی انجام شود که این عمل ،کیفیت تصمیمگیریها و برنامهریزیها را
تحتالشعاع قرار میدهد؛ بهطوریکه اطالعات ،پارامترها و آمارههای موجود در این طرحها و مطالعات ،با واقعیت تطابق
ندارند و این امر ،یکی از مهمترین دالیل ناکارآمدی طرحهای شهری در ایران محسوب میشود.
دردسترسبودن

نبود دسترسی به داده و ابزارهای جمعآوری آن چالشبرانگیز است (محمدی .)35 :2008 ،دردسترسبودن اطالعات،
عبارت از قابلیت دسترسی به دادهها برای استفاده است (منصوریان .)2005 ،علیرغم اینکه بعضی از مجموعهدادهها
موجود هستند ،درنتیجۀ پارامترهای مختلف (موانع سازمانی ،مسائل فنی و فرهنگی ،مسائل امنیتی ،سیاست قیمتگذاری
و ،)...در دسترس کاربران قرار ندارند .همانطورکه دیگر پژوهشها (فرنقی1386 ،؛ آقانژاد1388 ،؛ حیدری )1388 ،نشان
میدهند ،بهطورکلی اطالعات مورد نیاز شهرداریها و دیگر سازمانهای مرتبط با امور خدمات شهری در سه دسته
طبقهبندی میشوند:


اطالعات مکانی و توصیفی اختصاصی هر واحد که خود آن واحد متولی تولید و بهروزرسانی آن است؛



اطالعات مکانی و توصیفی که سایر واحدهای شهرداری متولی تولید و بهروزرسانی آن هستند؛



اطالعاتی که سازمانهای خارج از شهرداری متولی تولید و بهروزرسانی آنها هستند.

در این زمینه ،یافتههای میدانی نشان میدهد بیش از  70درصد اطالعات دستۀ اول شامل اطالعات اختصاصی
واحدهای شهرداری ،علیرغم دردسترسبودن برای واحد مربوط ،بهصورت سنتی مدیریت میشوند؛ بنابراین ،دسترسی یا
بهعبارتی بازیابی این اطالعات زمانبر و در موارد بسیاری با توجه به وجود حجم عظیم اطالعات ،گمراهکننده است .از
سوی دیگر ،در مواردی که اطالعات بهصورت دیجیتال (در قالب نرمافزارهای آفیس و فایلهای جداگانه و )...مدیریت
میشوند ،با توجه به نبود یک سیستم جامع مدیریت اطالعات ،بازیابی سریع دادهها با دشواری روبهروست .همچنین
بررسیها درمورد نحوۀ دسترسی به اطالعات دست دوم (اطالعاتی که دیگر واحدهای شهرداری متولی آن هستند) و
دست سوم (اطالعاتی که دیگر ارگانهای شهری ،اعم از سازمانهای نقشهبرداری ،سازمان مسکن و شهرسازی استان،
وزارت مسکن و شهرسازی و ادارههای آب ،برق ،گاز ،مخابرات ،پست و )...نشان میدهد اول آنکه درمورد وجود این
اطالعات در دیگر واحدها و سازمانها ،شناخت کمی وجود دارد (گاهی هیچ آگاهیای از وجود اطالعات مشاهده
نمیشود) و درصورت وجود آگاهی از چنین اطالعاتی در دیگر واحدها و سازمانها ،مسائل امنیتی ،فرهنگی و فنی و نیز
موانع سازمانی ،مانع از دسترسی به این اطالعات است؛ بهطوریکه سازمانها دادههایشان را منبع قدرت خود میدانند و
درنتیجه ،از ارائۀ آنها خودداری میکنند .از سوی دیگر ،نبود زیرساخت ارتباطی بین واحدهای شهرداری و همچنین بین
شهرداری و دیگر ارگانهای دخیل در امور شهری ،دسترسی به اطالعات و بهاشتراکگذاری آنها را با مشکالت زیادی
مواجه میسازد .برایناساس ،میتوان گفت که صرف وجود داده در یک واحد یا سازمان دلیلی به کارآمدبودن آن داده در
تصمیمگیری و برنامهریزیهای شهری نخواهد بود؛ بنابراین ،باید در بررسی وضعیت دادههای مکانی در کنار موجودبودن
آنها ،به دردسترسبودن آنها نیز اشاره شود.
قابلیت بهکارگیری

قابلیت بهکارگیری ،میزان مطابقت دادههای موجود و دردسترس ،با نیازها و استانداردهای کاربران برای استفادۀ آسان و
سریع از آنها در محیطهای سختافزاری و نرمافزاری است .لزوم وجود اطالعات ،دلیلی بر کاربردیبودن آنها نیست.
یافتههای میدانی نشان میدهد که درحال حاضر ،بخش عمدهای از اطالعات موجود و دردسترس واحدهای شهرداری
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بابلسر ،بهطور مستقیم برای این واحدها قابلاستفاده نیستند که این امر ناشی از عوامل زیادی مانند استانداردها و
مشخصههای داده ،کیفیت دادهها و ناهمگونی دادهها و سیستمهاست .در این زمینه ،همانطورکه دیگر پژوهشها نیز این
موضوع را تأیید میکنند ،موارد زیر از مصادیق بارز در بهکارنگرفتن دادهها در شهرداری بابلسر هستند:


مدیریت اطالعات بهصورت کاغذی انجام میشود؛



با توجه به نبود یک سیستم جامع و یکپارچۀ مدیریت اطالعات مثل  ،GISتلفیق ،خالصهسازی و طبقهبندی
اطالعات و گزارشگیری موضوعی از اطالعات امکانپذیر نیست؛ بنابراین ،دیجیتالنبودن اطالعات ،تجزیه و
تحلیل دادهها را با مشکل مواجه میسازد؛



با توجه به دیجیتالنبودن بیشتر اطالعات شهرداری مذکور ،دادههای موجود از قابلیت انعطافپذیری و شاخصهای
زیرمجموعۀ آن (سادگی در ویرایش و بهروزرسانی اطالعات ،قابلیت جستوجو ،پرسشگیری شرطی ،جریان
اطالعات ،سهولت دسترسی و بازیابی اطالعات) برخوردار نیستند و بنابراین ،بیشتر دادهها قدیمی و تاریخگذشتهاند؛



درمورد قابلیت بهکارگیری اطالعات مکانی در شهرداری بابلسر ،با وجود الیههای زیاد موضوعی در پروژۀ

GIS

آن ،بهدلیل نبود اطالعات توصیفی مناسب یا ناقصبودن بسیاری از فیلدهای اطالعاتی آنها ،کارایی دادههای
مذکور و میزان اتکا به آن بسیار کاهش مییابد؛


در شهرداری بابلسر ،بخش بزرگی از اطالعات مکانی و توصیفی را دایرۀ شهرسازی و ساختمانی تولید میکنند.
بسیاری از اطالعات مکانی مذکور در این واحد بهصورت نقشههای بیمقیاس (کروکی) هستند و قابلیت
بهکارگیری دادهها از این امر تأثیر میپذیرد؛



دادههای مکانی مختلف از نظر کیفیت دادهها ،کاملنبودن دادهها ،فرمت دادهها ،کدگذاری دادهها ،فراداده و مدل
داده متجانس نیستند؛



کیفیت اطالعات مکانی متفاوت و ناقص است.

میزان استفاده از دادهها

میزان استفاده از دادهها بیانگر این مطلب است که کاربران تا چه حد دادههای مکانی موجود را بهکار میگیرند
(منصوریان .)2005 ،استفاده از دادهها مستلزم آگاهی از ارزش اطالعات مکانی در مدیریت شهری ،وجود فرادادۀ مناسب و
دانش و ظرفیت فنی برای استفاده از دادهها و از همه مهمتر نیازمند وجود فرهنگ کاربران و کارکنان شهرداری است.
بدینترتیب ،آنها میتوانند از دادههای موجود ،استفاده و آنها را با دادههای تولیدشده تلفیق کنند؛ بنابراین ،الزم است
که میزان استفاده از دادههای موجود ،دردسترس و کاربردی در شهرداری نیز بررسی شود .آقانژاد ( )64 :1388عوامل مؤثر
در استفادهنکردن از دادههای مکانی و توصیفی در شهرداری را در موارد زیر میداند :ناآگاهی از میزان و اهمیت نقش
دادههای مکانی در میان کارشناسان و مسئوالن واحدها در سطوح مختلف ساختار سازمانی ،نبود فرهنگ بهکارگیری
دادههای مکانی در تصمیمگیریها و برنامهریزیها ،نداشتن دانش الزم برای استفاده از  GISو نبود نیروی متخصص در
زمینۀ

GIS

و فناوریهای اطالعاتی جغرافیایی در شهرداری .بررسیهای انجامشده در این زمینه در شهرداری بابلسر

نشان میدهد علیرغم اینکه روزانه حجم عظیمی از اطالعات مکانی و توصیفی در شهرداری تولید و جمعآوری میشود،
مدیریت کاغذپایۀ اطالعات و نبود یک سیستم جامع مدیریت اطالعات مکانی و توصیفی بهصورت توأم (مثل  )GISسبب
شده است که قابلیت استفاده و کاربردیبودن اطالعات مذکور در امور شهری ،در مقایسه با میزان موجودیتشان کاسته
شود .همچنین این امر سبب شده است که آمار و برداشت سرجمعی (خالصه و طبقهبندیشده) از آنها قابلاستخراج
نباشد و هر کوششی در استخراج اطالعات از کوه اطالعات موجود ،به کار پرزحمت چندین نفر بستگی داشته باشد؛
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بنابراین ،این امر سبب استفادهنکردن از اطالعات مکانی ،علیرغم موجودبودن آنها در شهرداری میشود .طی سالهای
اخیر ،بیشتر واحدهای شهرداری بابلسر بهغیر از واحدهای اصناف ،مالی ،خدمات شهری و ...مجهز به رایانه شدهاند؛
بنابراین ،عالوهبر مدیریت کاغذی اطالعات ،بخشی از آنها را در قالب فایلهای جداگانه به شکل دیجیتال مدیریت
میکنند .مدیریت دیجیتال اطالعات و مدارک شهرداری نیز بهصورت غیرمنسجم میزان کارایی و قابلیت استفاده از آنها
را کاهش داده است .از سوی دیگر ،تولید اطالعات یکسان و مشابه بهصورت موازی و نداشتن اطالع و آگاهی واحدها از
اطالعات دیگر واحدها ،نبود نظارت بر آنها ،نامتمرکزبودن دادهها و اطالعات درنتیجۀ نداشتن دسترسی سریع و آسان
کاربران به آنها ،نامشخص بودن هویت برخی از دادهها و اطالعات (نبود فراداده) ،نامشخصبودن ویرایش نهایی
اطالعات (زمان) ،نبود نظارت بر ورود و خروج و تغییرات دادهها و اطالعات نیز به ازدسترفتن بخشی از دادهها و
اطالعات منجر شده و استفاده از دادههای موجود را تحتالشعاع قرار داده است .از دیگر عوامل مهمی که میزان استفاده
از داده را در شهرداری بابلسر کاهش میدهد ،وابستگی اطالعات به کاربر تولیدکننده به دالیل زیر است :نبود دستورالعمل
مدون و مشخص درجهت تولید اطالعات ،نبود شناسنامۀ اطالعاتی برای اطالعات تولیدشده ،کمتوجهی به ارزش
اطالعات و نبود شناخت دقیق از اطالعات .در این زمینه ،همانطورکه پژوهشهای فرنقی ( ،)1386الفت ( )1384و
آقانژاد ( )1388نیز نشان میدهند ،هریک از کارکنان شهرداری در تمامی سطوح ،دارای تجارب و اطالعات ارزشمندی
است که درنتیجۀ کار فراوان در واحد خود و طی مدتی طوالنی آنها را بهدست آورده است .این اطالعات شامل اطالعات
مکانی و توصیفی مربوط به واحد نیز است که بهعلت نبود سازوکار مشخص برای ذخیرۀ آن در سیستم و پایگاههای داده،
تنها در ذهن این افراد باقی میماند .یکی از مهمترین مسائلی که در این قسمت ،بهعنوان مشکل اساسی مطرح میشود،
تغییرات و جابهجاییهای پرسنلی وسیع در تمامی سطوح ساختار سازمانی شهرداری ،بهخصوص در سطوح باال (شهردار،
معاونان و مسئوالن واحدها) در شهرداری بابلسر است .هرچند این جابهجاییها را میتوان برای رسیدن سازمان به اهداف
تعیینشده مفید فرض کرد ،با خارجشدن هر مسئول از یک واحد به واحد دیگر ،حجم باالی اطالعات مکانی و توصیفی
نیز همراه با وی از آن واحد خارج میشود و فرد جایگزین ،هیچ دسترسی به این نوع اطالعات ندارد .این امر ،نتیجۀ
تولیدنشدن دادههای مکانی در واحد و ذخیرهنشدن آنها در سیستم مدیریت پایگاه داده است.

نتیجهگیری
نتایج پژوهشها نشان داده است که پیش از پیادهسازی

GIS

ضروری است تا ضمن تعریف و طراحی زیرساختهای

دادههای مکانی ( )SDIبستر الزم برای تسهیل هماهنگسازی امر تبادل و به اشتراکگذاری دادههای مکانی فراهم آید؛
بنابراین ،در پژوهش حاضر به مطالعه و شناخت وضع موجود شهرداری بابلسر از نظر مسائل فنی و اجتماعی (ارزیابی
سطوح سهگانۀ مدل رفتار سازمانی رابینز) و ارزیابی آن از نظر اطالعاتی (وضعیت دادههای مکانی براساس شاخصهای
موجودیت ،دردسترسبودن ،قابلیت بهکارگیری و میزان استفاده از دادهها پرداخته شد .نتایج نشان داد که درحال حاضر،
آگاهی و درک اندکی از ارزش اطالعات مکانی در تصمیمگیریهای روزمره و برنامههای بلندمدت و میانمدت ،در بیشتر
سطوح ساختار سازمانی شهرداری بابلسر (بهویژه مدیران واحدها و کارکنان واحدهای مختلف شهرداری) وجود دارد .با
وجود این ،در سطح سیاستگذاری شهرداری (شهردار) ،کارشناسان واحد  ،GISواحد رایانه ،واحد نوسازی و چند تن از
کارشناسان دایرۀ ساختمانی و شهرسازی (متولیان اصلی اطالعات مکانی) ،انگیزۀ زیادی برای فراهمآوردن امکان استفاده
از سیستم

GIS

در واحدهای مختلف شهرداری دیده میشود که این موضوع ،یکی از قوتهای بسیار مهم در راستای

پیادهسازی

SDI

بخشی شهرداری است .همچنین از دیگر قوتهای شهرداری بابلسر در این زمینه ،وجود شرایط فنی

الزم و بسترهای مخابراتی و تجهیزات کامپیوتری بهمنظور برقراری ارتباط میان تمامی واحدهای مؤثر در فعالیت

SDI

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،48شمارة  ،4زمستان 1395

692

است .از سوی دیگر ،نبود سیاستها و دستورالعملهای مشخص تولید داده و فرادادههای مربوط به آن و استانداردسازی
داده و فراداده ،بهروزرسانی دادهها و فرادادههای مربوط ،ذخیرهسازی و تهیۀ نسخۀ پشتیبان ،نحوۀ نمایش دادهها،
بهاشتراکگذاری دادهها ،تجزیه و تحلیل دادهها و نیز دستورالعملهای کنترل کیفیت دادهها ،تعریفنشدن منابع مالی و
وجود بودجههای نامشخص در برنامههای بلندمدت و میانمدت شهرداری ،از چالشهای مهم در زمینۀ پیادهسازی
SDIشهرداری بابلسر بهشمار میروند که الزم است درمورد آنها تمهیداتی مناسب اندیشیده شود.
درمورد وضعیت دادههای مکانی نیز موارد زیر موجب استفادهنکردن یا استفادۀ نادرست از اطالعات مکانی و توصیفی
دردسترس و قابلاستفاده در سطح واحدهای عملیاتی ،مدیریتی و سیاستگذاری شهرداری بابلسر شده است:


ناآگاهی از اهمیت و نقش دادههای مکانی در سطح واحدهای عملیاتی؛



پایینبودن ظرفیتهای فنی و فناوری بهمنظور تولید و بهاشتراکگذاری دادهها و اطالعات شهرداری؛



فراهمنشدن ظرفیت مالی مناسب برای تولید و استفاده از اطالعات مکانی؛



نبود نیروی انسانی ماهر ،متخصص و آگاه به مسائل  GISو فناوریهای مربوط؛



نبود فرهنگ بهکارگیری دادههای مکانی در تصمیمگیریها و برنامهریزیها در حین فعالیت.

بنابراین ،بخش زیادی از اطالعات مکانی و توصیفی مورد نیاز سیستمهای اطالعات جغرافیایی ( )GISدر شهرداری
بابلسر ،علیرغم موجودبودن بهکار گرفته نشده است که این امر عمدتاً ناشی از ساختار کنونی دادههای موجود
(دیجیتالنبودن یا مدیریت ناساختمند اطالعات) یا ناآگاهی کاربران از وجود چنین اطالعاتی است .از سوی دیگر ،بعضی
از مواردی که میزان استفاده از دادههای مکانی و توصیفی موجود در پروژۀ

GIS

شهرداری بابلسر را کاهش میدهند،

عبارتاند از :کمتوجهی به نیازهای اطالعاتی واحدهای شهرداری در هنگام پیادهسازی و اجرای پروژۀ

GIS

بابلسر،

نداشتن مطالعه و شناخت از وضعیت موجود ،فرایندهای کاری و گردش اطالعات در شهرداری و دیگر ارگانهای دخیل
در امور شهری ،لینکنشدن بسیاری از اطالعات توصیفی و مکانی در الیههای موضوعی و مهمتر از همه ،ناقص یا
خالیبودن بسیاری از فیلدهای اطالعاتی در بیشتر الیههای مذکور ،پیادهسازینکردن
منسجم

(Oracle ،SQL Server

و )...با محوریت

ArcSDE

GIS

در قالب پایگاههای دادۀ

و ...؛ بهطوریکه خروجی پروژۀ

GIS

شهرداری بابلسر،

تشکیل یک  FileGeodatabaseاست که بهصورت یک پوشۀ مجزا در یک کامپیوتر منفرد در واحد  GISقرار داده شده
است و درعمل هیچ نقشی در مکانیزهکردن مدیریت سنتی اطالعات نداشته است .با اینکه پروژۀ مذکور با هدف
پیادهسازی سیستم صدور و محاسبۀ عوارض نوسازی با محوریت  GISشکل گرفته است ،در عمل هیچ نقشی در کارکرد
واحد نوسازی ایفا نمیکند .از اینرو ،ضروری است که پیش از پیادهسازی  ،GISبه تعریف و طراحی زیرساختهای
دادههای مکانی ( )SDIاقدام شود؛ چراکه ادامۀ این فرایند ،به ناکارایی سازمانی ،تصمیمگیریهای خودسرانه ،بیتوجهی
به اطالعات وضعیت موجود ،انباشتهشدن حجم عظیمی از دادههای خام بدون هیچگونه فرآوری ،اشغال فضای فیزیکی
زیاد درجهت نگهداری پروندههای کاغذی ،نبود امکان ارتباط اطالعاتی میان نهادهای شهری و شهرداری و
مسکوتماندن منابع درآمدی شهرداری منجر خواهد شد .مدیریت شهری ،همواره با حجم روزافزونی از اطالعات متنوع از
شهر و شهروندان روبهروست و درصورت بیتوجهی به ناکارآمدی سیستمهای سنتی و کاغذپایۀ مدیریت اطالعات در
مواجهه با تحوالت سریع جهانی و ملی ،وضعیتی جز رویارویی حتمی با چالشهای جدی در تصمیمگیری و برنامهریزی
در آینده نمیتوان برای آن تصور کرد.
در انتها شایان ذکر است که در این پژوهش ،بهعلت افزایش حجم کار و محدودیت نشریه در حجم مقاالت ،از تدوین مدل
مفهومی و منطقی توسعۀ  SDIبخشی شهرداری بابلسر خودداری شد .این بحث در پژوهش دیگری با عنوان «طراحی و ارائۀ
مدل مفهومی توسعۀ  SDIبخشی شهرداری بابلسر» از نویسندگان این مقاله ،برای همین نشریه ارائه شده است.
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سپاسگزاری
نویسندگان بر خود الزم میدانند از شهردار محترم شهر بابلسر بهخاطر همکاریهایی که در این تحقیق داشتهاند و
کارشناسان محترم واحدهای مختلف شهرداری بابلسر که وقتشان را برای پاسخگویی به سؤاالت این پژوهش در اختیار
گذاشتند ،قدردانی نمایند.
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صنعت ایران ،تهران.
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