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 تهران دانشگاه کارتوگرافی گروه استاد -پناه یعلو سیدکاظم
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 دهیچک

 یشهر یریتمد و یزیر برنامه گیری، یمتصم یبرا موارد ترین یدیکل و ینتر مهم از یکی

 سنجی یتظرف و بررسی هدف با ،حاضر پژوهش .است جامع یمکان اطالعات وجود ،یکپارچه

 شده انجام (SDI) یمکان یها داده یرساختز ۀتوسع و سازی یادهپ نظر از بابلسر یشهردار

 ۀجامع .است یربردکا هدف لحاظ  به و مصاحبه بر  یمبتن یلیتحل -یفیتوص ،پژوهش ینا .است

 یدیکل یواحدها از آن یآمار یها نمونه و است بابلسر یشهردارکارکنان  شامل ،یقتحق یآمار

 از بابلسر یشهردار یابیارز و مطالعه منظور به .اند شده انتخاب یشهردار یبخش SDI در مؤثر

 مطابق .دش استفاده یرانا یمل SDI ۀتوسع یمفهوم مدل از ،SDI ۀتوسع و سازی یادهپ ظرن

 :از اند  عبارت بابلسر یشهردار SDI سازی یادهپ ینۀزم در مهم یها چالش از بعضی ،یجنتا

 ودنب ،یمکان یها داده یریکارگ به و یدتول یاصل یانمتول ادراک و فرهنگ ی،آگاه بودن  یینپا

 و آن به مربوط یها  فراداده و ها داده یدتول یبرا مشخص یها دستورالعمل و ها یاستس

 یبان،پشت ۀنسخ ۀیته و سازی یرهذخ مربوط، یها فراداده و داده یروزرسان به و یاستانداردساز

 یفیتک کنترل یها دستورالعمل نیز و ها داده یلتحل و یهتجز و یگذار اشتراک  به یشنما ةنحو

 مدت یانم و بلندمدت یها برنامه در شده یفتعر یها بودجه و یمال منابع نبود و ها، داده

 از یعضب کارشناسان و یشهردار انگذار یاستس در باال ةیزانگ وجود ،حال ینباا .یشهردار

 وجود و یشهردار مختلف یواحدها در GIS سیستم از استفاده امکان ردنک  فراهم برای واحدها

 در مؤثر یواحدها همۀ نایم ارتباط یبرقرار منظور به یمخابرات یبسترها و الزم یفن یطشرا

 مورد یشهردار یبخش SDI سازی یادهپ یراستا در مهم یاربس یها قوت از ،SDI یتفعال

 .هستند مطالعه

 

 .اطالعات مدیریت شهرداری، (،SDI) مکانی یها داده زیرساخت بابلسر، :کلیدی های  هواژ
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1مقدمه
 

 و یتیرمد در ابزار ینتر مهم عنوان به اطالعات .(52 :2003 یویس،د) است آن از ینهبه ۀاستفاد و اطالعات یایدن امروز، یایدن

 یها داده .(10 :2005 وارنست،) دنک  می ایفا یازهان دنکر  برآورده و مشکالت رفع در مهمی یاربس نقش یی،اجرا ییرگ  یمتصم

 .هستند ها یشهردار خصوص به ،ها سازمان بیشتر در یزیر برنامه و گیری یمتصم عوامل ینتر حساس و ینتر مهم از یکی ،یمکان

 و یریتمد یندهایافر بهبود در ها  آن یاساس نقش گرفتن  یدهناد و ها داده مناسبنا یریتمد ینه،زم ینا در مهم مشکالت از یکی

 یهافرایند در 2تیریمد اطالعات های یستمس از یریگ بهره هک یتیاهم رغم یعل .(7 :1388 )آقانژاد، است یزیر برنامه

 درحال .است شده غفلت ما شورک میانی و کوچک شهرهای یشهر تیریمد در مهم نیا از ،ارندد گیری یمتصم و سازی یمتصم

 حجم ،روزافزون طور به و کند یم یرویپ یسنت یالگو از ،مذکور شهرهای های یشهردار در اطالعات تیریمد ستمیس ،حاضر

 ،ها روش این یریکارگ به .شوند یم سازی یرهذخ و یآور جمع ورکمذ یها ارگان در هیاغذپاک اغلب یها داده و اطالعات از یمیعظ

 با همواره را نظر مورد نتایج به دستیابی و ها داده بررسی و تحلیل امکان بلکه ،باالست ۀهزین و زمان صرف مستلزم تنها نه

 طالعاتا مدیریت زمینۀ در مطرح اساسی مشکالت ،دیگر یسو از .(246 :1392 ران،دیگ و قدمی) سازد یم مواجه دشواری

 یاجتماع ،یاقتصاد ۀتوسع چهارم ۀبرنام در «محور  انکم اطالعات یمل ۀمنظوم استقرار» یفرابخش ۀژیو ۀتوسع سند در مکانی،

 ینگهدار و دیتول در کاری یمواز و یکار دوباره علت  به یانسان و یمال منابع اتالف :است زیر شرح به (1385) کشور یفرهنگ و

 و ها یزیر برنامه از یاریبس نامطلوب تیفیک ،ها داده نیا ینگهدار و دیتول یباال ۀنیهز به جهتو با یمکان یها داده

 ،یاسیس ،یادار ،یفرهنگ های  زمینه در ازین مورد ای موجود یمکان یها داده به کاربران نداشتن  یدسترس دلیل  به ها گیری یمتصم

 ،ینگهدار د،یتول برای مناسب یاستانداردها ودنب ،کاربران ازین براساس تاطالعا نشدندیتول ، ...و مناسب یرسان اطالع نبود

 منظور به مناسب سازوکار ودنب ،یمکان یها داده ینگهدار و دیتول بودن  انحصاری ،یمکان یها داده از استفاده و تبادل

 یگذار اشتراک  به و تبادل برای ناسبم طیشرا و طیمح ودنب ،یمکان یها داده با مرتبط یها سازمان بر نظارت و یساز هماهنگ

 یفناور سطح ،ناکافی دانش علت  به روزانه تیفعال نیح در بالقوه دکنندگانیتول توسط ها داده نشدندیتول ،یمکان یها داده

 طی ،استار این در .(48 -47 :1ج ،1385 توسعه، ملی اسناد ۀمجموع) ...و یمکان یها داده تیاهم از یآگاه ،یمال منابع سازمان،

 نمود مکانی اطالعات مدیریت در مرکزی محرک نیروی یک عنوان به (SDI) یمکان یها داده یرساختز ۀتوسع ،اخیر یها دهه

 ران،دیگ و منصوریان) اند شده درگیرSDI  ۀتوسع اشکال از یعضب در که کنند یم ادعا کشورها از نیمی از بیش .است هیافت

 .است یمکان اطالعات کنندگان فراهم با کاربران قراردادن ارتباط در یبرا یچارچوب ،یمکان یها داده یرساختز .(377 :ب2008

SDI یقطر از مرجع ینزم یها داده از ها  آن ۀاستفاد یبراامکان  ایجاد منظور  به الزم های یفناور و ها یاستس مردم، شامل 

 ؛108 :2009 ران،دیگ و )وندنبروک است یدانشگاه و یرانتفاعیغ یها سازمان ی،خصوص یها بخش ی،دولت سطوح یتمام

 یها داده تولیدکنندگان یتمام ،آن در که کند  می ایجاد را محیطی SDI .(12 :2002 ران،دیگ و فرد یرجب ؛47 :2008 محمدی،

 غیردولتی و دولتی یها بخش نیاز مورد اطالعاتی های یهال ،یورافن از بهینه ۀاستفاد و یکدیگر با همکاری و مشارکت با ،مکانی

 .دنساز  می فراهم را کاربران از وسیعی طیف برای ها آن از استفاده و دسترسی امکان ،ها آن یگذار اشتراک  به با و دننک  می تولید را

 لوگیریج با و دننک  می عمل یکدیگر با هماهنگ ،داده تولید متولی یها سازمان شود، اجرا و ارائه شهرها در یسازوکار چنین اگر

 شد خواهد حفظ ها داده نگهداری و توسعه درجهت زیادی یها تالش و زمان هزینه، مشترک، یها داده تولید در کاری  موازی از

 ۀتوسع و سازی یادهپ سنجی یتظرف نظر از بابلسر شهرداری ارزیابی ،حاضر پژوهش هدف بنابراین، ؛(2 :1388 حیدری،)

 های  پرسش به مقاله این در ،دیگر عبارت  به .است اطالعاتی و اجتماعی فنی، مسائل منظر از ،بخشی مکانی یها داده یرساختز

                                                                                                                                                            
بابلسر و توسعه و  یاطالعات در شهردار یریتمد یفیتک یابیمطالعه و ارز» عنوان با قطار آزادی سعید ارشد ناسیکارش نامۀ یانمقاله، مستخرج از پا ین. ا1

 .شد دفاع آن از تهران دانشگاه جغرافیای دانشکدۀ در 1391 شهریورماه در که است «آن یبخش SDI یمدل مفهوم یطراح

2. Management Information System (MIS) 



 675 ...  سازی یادهبابلسر از نظر پ یشهردار سنجی  یتو ظرف یبررس

 

 بابلسر شهرداری است؟ چگونه بابلسر یشهردار در بخشی یمکان یها داده یرساختز یجادا یبرا یطشرا :شود  می داده پاسخ زیر

 ؟ددار لفعلیبا و بالقوه یها ضعف و ها یتظرف چه ،یبخش SDI سازی یادهپ برای

 

 ینظر یمبان

 اطالعات یگذار اشتراک  به و یارکهم هب ازین درمورد ،1980 ۀده اواسط در بار نیاول (SDI) مکانی یها داده زیرساخت مفهوم

 متفاوت یها صورت به مختلف جوامع در SDI .(20 :1386 ران،یا یمل SDI جادیا )مطالعات شد مطرح شورهاک در یانکم

 یطورکل به ای سازمان شور،ک هر خاص التکمش و زمینه یشپ به توجه با ،متفاوت یها درک نیا .است دهش ریتعب و فیتعر

 .(95 :2008 ران،دیگ و گروس) است گرفته لکش ،اند داشتهSDI  مورددر جامعه آن متخصصان هک یدگاهید با و ریدرگ ۀجامع

SDI یها داده از استفاده منظور به ،متقابل و یتعامل طور  به که ستا ییهاابزار و کاربران فراداده، ی،مکان یها داده یبرا یچارچوب 

 ی،فناور یامعن  به SDI .(2008 پدیا،  ویکی ؛47 :2008 محمدی،) اند شده وصل هم به یرپذ انعطاف و کارآمد ۀیوش یک در یمکان

 از یبردار بهره بهبود و یعتوز ،سازی یرهذخ اده،د یآور جمع یهایندفرا یبرا یازن مورد یانسان منابع و استانداردها ،ها یاستس

 را یبستر SDI گر،ید عبارت  هب .(1994 ،جمهور یسرئ اجرایی دفتر ؛108 :2009 ران،دیگ و وندنبروک) است یمکان یها داده

 ،یدولت سطوح یتمام در یانکم یها داده کنندگان یهته و اربرانک عموم یبرا یانکم یها داده از استفاده و یابیارز افتن،ی برای

 یساز هماهنگ و کردن  یلتسه ۀدربار SDI در .(8 :2004 نبرت،) کند یم جادیا جامعه اقشار ریسا و ها یآکادم ،یخصوص بخش

 .(12 :2002 ران،دیگ و فرد یرجب) شود  می بحث یمکان ۀجامع یک در نفعان یذ ینب یمکان یها داده یگذار اشتراک  به و تبادل

 ها داده کاربران و یدکنندگانتول ینب اطالعات تبادل ۀگسترد یانجر در که است یاییپو یتماه یدارا ،یمکان یها هداد یرساختز

 یگذار اشتراک  به ۀینزم آوردن  فراهم با (SDI) یمکان یها داده یرساختز .(97 :2008 ران،دیگ و گروس) یابد یم انعکاس

 یها سازمان کاری یمواز ،ها داده به یدسترس برای ها روش ینتر مناسب ۀارائ و یانمک یها داده درمورد یرسان اطالع و اطالعات

 با یهماهنگ بر  عالوه بتوانند آن در که دنکن یم یجادا یمکان یها داده دارندگان یبرا یطیمح و دنده  می کاهش را مختلف

 ینچن یجادا .(52 :1388 ران،یگد و یمبارک) دیابن دست دخو سازمان اهداف به ،مختلف های یفناور از استفاده و یکدیگر

 و یدسترس ،یگذار اشتراک در سهولت یجادا بسب که است هایی سازوکار از ینگهدار و سازی یادهپ ی،طراح مستلزم یطیمح

 .(12 :2002 ران،دیگ و فرد یرجب ؛47 :2008 محمدی، ؛108 :2009 ران،دیگ و وندنبروک) شوند یم یمکان یها داده از استفاده

 است یدانشگاه بخش و یخصوص بخش ی،دولت سطوح یانم یدجد های یهمکار و روابط یجادا یازمندن ها یرساختز ینا ۀتوسع

 ،گرگانی یدیام و یانمنصور ؛11 :1388 یدری،ح) دوش  می یفتعر ها سازمان از یبعض یبرا یدجد های یتمسئول ،یبترت  ینبد و

 که ینحو به اطالعات به یدسترس سهولت :است یکی جوامع یتمام در ها یرساختز ۀتوسع از هدف ،هرحال به .(7 :1385

 :1390 ی،شجاع و یدزفول) دشو برآورده مختلف جوامع یطورکل به و یخصوص بخش شهروندان، ادارات، ،ها سازمان یازهاین

 یاستانداردها یینتب و یحصح های یاستس یجادا با و یننو های یفناور از استفاده با ،یمکان یها داده یرساختز ،یطورکل به .(21

 و منصوریان) کند  می برقرار کاربران و ها داده نایم را یبهتر ارتباط ی،دسترس یها شبکه یکم و یفیک گسترش و مناسب

 ،اند داشته موضوع نیا از هک یکدر و SDI جادیا از اهدافشان براساس مختلف، جوامع درSDI  یهادنها .(598 :2008 ران،دیگ

 را مؤلفه هر نقش و ها مؤلفه ANZLIC .(77 :2010 ،واعظ اسالمی یخش) اند کرده فیتعر آن ۀتوسع یبرا را یمختلف یها مؤلفه

 ،ها یاستس شاملSDI  ،یسازمان چارچوب در :است ردهک فیتعر گونه ینا ها آن یداخل روابط و ایاسترال یملSDI  ۀتوسع در

 (الف هک  یا گونه به ،است یانکم یها داده  مجموعه یریکارگ به و یدسترس ،ینگهدار ه،یته یبرا یادار یها نظام و استانداردها

 در ،یاساس یها داده  مجموعه (ب ،کند یم فیتعر را یاساس یها داده  مجموعه فنی مشخصات و ها یژگیو ،یفن یاستانداردها

 اروپا، ونیسیمک دگاهید از .(118 :2007 بننت،) دندار مطابقت یفن یاستانداردها با امالًک و اند  شده دیتول یسازمان چارچوب

 در اروپا اهداف به یابیدست یبرا الزم شروط هک اروپاست های یاستس چارچوب (EGII) اروپا مرجع انکم اطالعات یرساختز
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 در شده وضع یساختارها و ها مشوق ،ها نامه یینآ ،ها یاستس ۀهم شامل ین،بنابرا ؛کند یم نیتأم را یانکم اطالعات ۀنیزم

 .(26 :1386 ران،یا یملSDI  جادیا مطالعات) ستاروپا ۀیاتحاد

 یا،آس SDI هلند، یاییجغراف اطالعات یمل یرساختز یکا،آمر NSDI انندم جهان سراسر در SDI از یادیز یها مدل

 یها مشخصه و ها مؤلفه ،ها مدل این از یاریبس .(22 :2005 وارنست،) اندشده فتهذیرپ و یافته انتشار ASDI و یانوسیهاق

 ،یطورکل به یانکم ۀداد یمل یرساختز ،یرانا محور  انکم اطالعات یمل ۀمنظوم یفرابخش سند در .دهند یم ارائه را یمشترک

 تاس 3 نمودار مطابق ،مردم و ها سازمان و یانکم یها داده ،یدسترس یها شبکه استانداردها، ،ها یاستس یاصل نکر پنج یدارا

 ۀداد یمل یرساختز سند، ینا در .(110 :1386 ران،یا یملSDI  جادیا مطالعات) هستند روز های یفناور از متأثر یهمگ هک

 یروین و ها سازمان ی،مکان یها داده ،ها یفناور ی،دسترس یها شبکه استانداردها، ،ها یاستس از یا مجموعه عنوان به ،یمکان

 را یمل سطح در یمکان یها داده از ینهبه ۀاستفاد و یدسترس ،یآور جمع و یدتول تلفمخ امور که است شده یفتعر یانسان

 .است مشاهده  قابل 1 نمودار در مقوله این های  مؤلفه .(46 :1385 ،یمل SDI یفرابخش )سند سازد یم هماهنگ و یلتسه

 ۀبهتر و استفاد یریتمد یبرا یحلو م ی/ استانیالتی، ایا منطقه ی،در سطوح مختلف جهان SDIمختلف  های یتفعال

سطح  یکمربوط به  های یتنکه فعالایتوجه  شایاناست.  یاندر جر یدارپا ۀبه توسع یابیدر دست یمکان یها مؤثرتر از داده

SDI، تأثیر یکدیگرو از  ندمرتبط یگردیک اکامالً ب بلکه یستند؛سطوح ن یرسا های یتمختص همان سطح و مستقل از فعال 

 ،در آن که اند  کرده ارائه SDI یرا برا یمراتب سلسله یستمی( س2002) دیگرانو  فرد ی(. رجب19: 1387ند )آقانژاد، پذیر  می

 (.2 نمودار) کند یم یبانیهر سطح توسعه، سطح باالتر توسعه را پشت

 

 
  یمل یها داده یرساختارز SDI یها مؤلفه .1 نمودار

 2008 ولدای، از ساقتبا ،6 :2010 کیوود، و اویوقی: منبع

 

          
  یمکان ةداد یمل یرساخت. ارکان ز3نمودار     SDI یمراتب  سلسله یتماه .2 نمودار                  

 46: 1385، یمل SDI یسند فرابخش: منبع    40 :2006 ،دوگال  مک: منبع        
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 پژوهش روش

 .است یکارشناس یستل چک ۀیته و مصاحبه بر  یمبتن یلیحلت -یفیتوص روش لحاظ  به و یکاربرد هدف لحاظ  به یقتحق ینا

 و سازی یادهپ در مؤثر یدیکل یواحدها از ،آن یآمار یها نمونه و است بابلسر یشهردارکارکنان  شامل یقتحق یآمار ۀجامع

 ی،عمران واحد ی،نوساز واحد ی،شهرساز -یساختمان ۀیردا یواحدها شامل که اند  شده انتخاب یشهردار یبخش SDI ۀتوسع

 .هستند یساختمان گشت واحد و یمال واحد ،100 ۀماد یسیونکم واحد امالک، واحد سبز، یفضا واحد درآمد، واحد اصناف، واحد

 اطالعات یآور جمع منظور به مصاحبه روش از و مدارک و اسناد بررسی و یا کتابخانه منابع ۀمطالع از ،نظری های  بررسی برای

 اطالعات و ها داده از یشهردار یواحدها استفادۀ یبررس منظور به ،ها داده یآور جمع یندفرا یط بنابراین، ؛است شده استفاده

 با بابلسر، یشهردار موجود یتوضع در اطالعات یریتمد یفیتک یبررس و ها آن از گیری  بهره یزانم و یشهر یفیتوص و یمکان

 منظور به ینهمچن .شد تکمیل ها پرسشنامه و مصاحبه (کارشناس 21 مجموعدر) الذکر فوق یواحدها از یکهر کارشناسان

 SDI ۀتوسع یمفهوم مدل از ،یبخش یمکان یها داده یرساختز ۀتوسع و سازی یادهپ نظر از بابلسر یشهردار یابیارز و مطالعه

 ۀارائ و یمفهوم مدل ینوتد برای .(3 نمودار) دش استفاده (2001) فرد یرجب و ویلیامسون مدل براساس (NSDI) یرانا یمل

 دارد؛ بسیار یتاهم ،SDI نظر از شهرداری اطالعاتی و اجتماعی و فنی مسائل شناسایی ،SDI سازی یادهپ یاتیعمل ۀبرنام

 برای همچنین .گرفت انجام ها  آن یلتحل و یهتجز و اطالعات یآور جمع و ییشناسا ۀمرحل دو در شناخت یندفرا بنابراین،

 و یمکان اطالعات یزات،تجه امکانات، اهداف، ،راهبرد :شدند بررسی زیر های  مؤلفه SDI نظر از یشهردار ودموج وضع ییشناسا

 داده، یگذار اشتراک  به های سازوکار داده، یفیتک کنترل یسازوکارها ،ها دستورالعمل ها،داستاندار ی،اطالعات گردش یفی،توص

 مورددر یکارشناس های  دیدگاه و یریتیمد کالن های یاستس ی،فرهنگ لمسائ یکدیگر، با مختلف یواحدها ارتباط ۀنحو

 .یشهردار یمکان یها داده یرساختز یجادا منظور به یزیر برنامه درجهت الزم های یهتوص و توقعات مسائل، مشکالت،

 SDI منظر از اطالعات یورآ جمع یبرا یزیر برنامه ،SDI ۀیپا یها مدل و یشهردار یسازمان ساختار یبررس با ،منظور  ینبد

 از که اطالعات یآور جمع یندفرا یط .گرفت صورت SDI ۀتوسع و سازی یادهپ در مؤثر یواحدها با ییها مصاحبه وشد  انجام

 یبررس :بودند زیر یپارامترها شامل شده یبررس موارد ،شد انجام یشهردار یواحدها کارشناسان و نمسئوال با مصاحبه یقطر

 ،یاطالعات گردش یبررس ،یشهردار یواحدها یمکان و یفیتوص اطالعات موجود یتوضع یبررس ،واحد هر دعملکر و یفوظا

 یبررس ،فراداده از استفاده و یدتول یتوضع یبررس ،یفیتوص و یمکان یها داده یبرا کاررفته  به یاستانداردها یتوضع یبررس

 یفیتک کنترل های سازوکار یابیارز ،یشهر یها ارگان یگرد و مختلف یواحدها یانم اطالعات یگذار اشتراک  به یتوضع

 اطالعات از استفاده و یگذار اشتراک  به ید،تول یفرهنگ مسائل یبررس ،کارکنان ییتوانا یبررس ،شبکه امکانات یابیارز ،اطالعات

 .گرفت انجام سازمان و دهدا رکن دو اساس بر اطالعات یلتحل و یهتجز اطالعات، یآور جمع از پس .یفناور سطح یبررس و

 

 ها افتهی و بحث

 SDI نظر از بابلسر یشهردار تیوضع لیتحل و هیتجز و ییشناسا

 ساختار یها حوزه از کیهر فیوظا شرح ۀمطالع و بابلسر یشهردار یسازمان ساختار یبررس ضمن ،بخش نیا در

 منابع و یشهردار از مستندات و اطالعات و آمار یآور جمع :شود  یپرداخته م ریز موارد به مذکور، یشهردار یالتیتشک

 نوع یبررس ،بخش هر فیوظا چارچوب در اطالعات گردش ۀنحو واحد، هر رانیمد و کارشناسان با مصاحبه و گرید

 براساس یفیتوص و یکیگراف یاطالعات یازهاین نییتع موجود، یدست و زهیمکان یها ستمیس و استفاده مورد اطالعات

 .بخش هر یانسان یروین یبررس و واحدها از کیهر یافزار نرم یها تیقابل استخراج ،شده  یرگردآو اطالعات

 

 یسازمان ساختار یبررس

 که کند یم یحتصر یسازمان ساختار .کند یم مشخص را سازمان یاعضا یتعامل یالگوها یرسم یهماهنگ لزوم سازمان، یفتعر
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 ینهمچن و یرسم یهماهنگ های سازوکار و دهد گزارش یکس چه به یشخص چه شوند، داده یصتخص یفوظاچگونه 

 ساختار و یفوظا اهداف، با ییآشنا منظور به ین،بنابرا ؛(22 :1388 ینز،)راب اند کدام شوند، یترعا یدبا که یسازمان یتعامل یالگوها

 ید،تول یمتول یدهاواح ییشناسا واحدها، در یمکان اطالعات گردش و یاتعمل ییشناسا و بابلسر یشهردار یواحدها

 در است ممکن که سازمان یطمح و ساختار در کننده یینتع عوامل و ها یژگیو ییشناسا نیز و ها داده یکاربر و یرسان هنگام  به

 یبررس بابلسر یشهردار یسازمان ساختار بحث در باشند، مؤثر یمکان اطالعات یساز هنگام  به و یجادا ی،طراح برای یزیر برنامه

 ۀحوز :است دهش یلتشک یرز بخش پنج از ،ییالتتشک ساختار لحاظ  به و دارد معاونت یک با یساختار ،بابلسر یشهردار .ندا شده

 .یشهر خدمات امور و یشهرساز و یعمران امور ،یمال و یادار امور ،شهر یاسالم یشورا ۀیرخاندب ،شهردار

 

 یاجتماع -یفن مسائل نظر از بابلسر یشهردار یابیارز

 محرک یروین عنوان به یانسان عامل نخست، ۀوهل در :یممواجه مهم ۀمقول دو با SDI در یانسان عامل یبررس رد

 ۀجامع قالب در یانسان عامل همچنین. گیرد یم قرار مدنظر یازن مورد یتخصص یها حوزه در SDI مختلف یها بخش

 با که است یانسان یروین ،SDI یاییپو و رییپذ انعطاف ۀکنند ینتضم وجوه از یکی .شود یم لحاظ SDI کاربران

 SDI شد، اشاره کهطور همان .(52 :1382 :یانرضائ) دکن یتحما هتوسع از یت،خالق و تجربه و یآگاه و دانش یریکارگ به

 SDI ۀحوز در که یکسان .است یمکان اطالعات ۀجامع یک در مختلف افراد ینب یهمکار ،ها داده یگذار اشتراک  به ۀدربار

 امر، ینا به توجه با .یرندگب درنظر یفن مسائل ۀانداز همان به مسئله ینا در را انسان یاساس نقش دبای ،کنند یم کار

 شهرداری در حاضر درحال دهد یم نشان ینهزم این در ها یبررس .است انسان و جامعه به وابسته ،SDI کامل یتموفق

 ی،کار اهداف یاسی،س یتحما مانند یاجتماع های یرساختز به توجه بدون که یطور به ؛است غالب فنی دیدگاه ،بابلسر

 سازمان یاعضا یهمکار و (داده پایگاه یروزرسان به برای یا بودجه ردیف تعریف) یمال یتحما ،یگذار اشتراک  به فرهنگ

 ناقص سازی دهیاپ به تنها ،دیگر سوی از شهری مدیریت در دخیل یها سازمان سایر و سو یک از مختلف واحدهای و

 که اندازه همان به ،جغرافیایی اطالعات سیستم سازی یادهپ موفقیت منظور  به بنابراین، ؛است شده پرداخته GIS داده پایگاه

 داده یتاهم یزن یاجتماع مسائل به باید ،شود یم توجه ...و افزار سخت ،افزار نرم ،ها داده ۀشبک مانندSDI  یفن مسائل به

 ین،بنابرا دارد؛ یسودده انتظار SDI از جامعه یراز ؛یفن فقط نه و است یاجتماع -یفن ای  مسئلهSDI  ۀتوسع ین،بنابرا ؛شود

 یفن مسائل مانند یزن یانسان مسائل به دبای کند یم یانب که است SDI یفن یها توسعه هب طومرب ،یفن -یاجتماع یدگاهد

 یجا به و کند ییرتغ یجتماعا -یفن یدگاهد به ،یفن یدگاهد که شود یم یشنهادپ یدگاهد ینا براساس .داشت توجه یسازمان

 یفن یدگاهد از حرکت ،1 جدول مطابق .یردصورت گ یتوجه به مردم و فناور ی،به فناور شهری اجرایی ۀبدن صرف توجه

 در .کنند تمرکز یروافن یها حرکت از یشترب ،یانسان ۀجامع یازهاین بر یانمتول که شود یم سبب یاجتماع -یفن یدگاهد به

 به را یزچ همه که است یفناور ینا ،یفن یدگاهد در که یدرصورت ؛دساز یم مشخص را یفناور کاربر ،یا جامعه ینچن

 .(41 :1388 ،فرد یرجب) کند یم یلتحم کاربر

 
  SDIدر  یاجتماع -یفن یدگاهد یسو به یفن یدگاهحرکت از د .1جدول 

 یمکان اطالعات ۀجامع تیوضع یفن دگاهید یاجتماع -یفن دگاهید

 درخواست

 یازمندین

 کاربران دگاهید یبرمبنا

 ایپو

 یورافن یشرفتپ

 یریپذ امکان

 نامتخصص یدگاهد یبرمبنا

 ثابت

 ها یژگیو

 41: 1388، فرد یرجب: منبع
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 یسازمان رفتار

 ،یسازمان رفتار ،یگرد عبارت  به .(11 :1379 یان،رضائ) اند کرده یفتعر سازمان در افراد اعمال و ها نگرش را 1یسازمان رفتار

 انجام یستمیس یکردرو با کار ینا .ستها سازمان در ها گروه و افراد مردم، برخورد ۀنحو ۀدربار دانش کاربرد و مطالعه علم

 یحتشر یعاجتما های یستمس و ها سازمان ،ها گروه افراد، کل با ارتباط در را ها سازمان و مردم نایم روابط یعنی ؛شود یم

 منظور به .(9 :2007 رابینز،) است بهتر روابط یجادا با یاجتماع و یسازمان یانسان اهداف به یابیدست ،آن هدف و ندک یم

 (1994) رابینز یسازمان رفتار مدل از ،(1385) یرانا یمل SDI سند از یتتبع به بابلسر یشهردار در یسازمان رفتار یبررس

 و یگروه ی،فرد سطح سه به آن شکستن با سازمان یک یساز ساده یتمز یدارا ،مدل نیا .(4 نمودار) شد استفاده

 یسطح هر در است ممکن که کند یم یساز ساده را سازمان یابیارز ی،شکستن ینچن .است یکدیگربا    مرتبط اما ،یسازمان

 .(80 :2008 ،زوج ولدان و یان)منصور گیرد انجام سطوح یگرد با ارتباط داشتن با اما ،مجزا طور به

 

 
  سطح هر در یابیارز یبرا شده انتخاب یرهایمتغ و یسازمان رفتار ۀیپا مدل .4 نمودار

 308 :2006 ران،دیگ و منصوریان: منبع

 

 خود، نوبۀ  به امر این که کند یم یفتوص سازمان از سطح هر با متناسب نیز را یسازمان یرهایمتغ ،یسازمان رفتار

 ،اند شده گرفته کار  به و شده ییشناسا که یرهاییمتغ ؛دساز یم فراهم SDI ۀپروژ در یابیارز یندفرا یابر یمناسب چارچوب

 :یرندموارد ز شامل

 ادراک؛ مهارت، ارزش، یزش،انگ :یفرد سطح 

                                                                                                                                                            
1. Organizational Behavior 
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 روابط؛ و فرهنگ ساختار، منابع، ،ها آن اتمشخص و استانداردها مقررات، :یگروه سطح 

 (80: همان) (یمال منابع یژهو به) منابع و مقررات( و ها نامه نییآ) ها یاستس :یسازمان سطح. 

 

 یفرد سطح در یابیارز

 ها سازمان یابیارز ین،بنابرا ؛یستن یسرم آن کارکنان یکایک تالش بدون شده یینتع یشازپ اهداف به سازمان یابیدست

 یتوضع یت،جنس سن، یرنظ) یفرد یها یژگیو .رود ینم شمار  به قبول قابل و درست یامر آنان کارکنان یابیارز بدون

 را ها سازمان یتوضع که هستند یرهاییمتغ ،ها سازمان کارکنان و افراد مهارت و یزهانگ فهم، ارزش، یت،شخص (...و تأهل

 یزش،انگ یرهایمتغ از یفرد سطح یابیارز در ،حاضر پژوهش در .(33 :1386 ی،فرنق) سازند یم مشخص یفرد سطح در

 .است شده استفاده ادراک و تمهار ،ارزش

 

 ارزش (الف

 رفتار بحث در .(203 :1382 یان،رضائ) دگذار یم یرتأث یطشرا ۀهم در یآدم رفتار بر و است یکل یباورها یانگرب ها ارزش

 همواره که ندسته یتجارب محصول و ینهزم ،ها نگرش که یطور به ؛ندکن یم یسهمقا ها نگرش با را ها ارزش ،یسازمان

 یانب ،گذارند یم یرتأثبر رفتار  ها یتموقع و یطشرا ۀهم در که را یکل یدعقا ،ها ارزش اما ،دشون یم ارائه موضوع یک رۀدربا

 مثبت معنایی بار خود در ارزش همچنین. اند  پردامنه و یعوس ها ارزش اما دارد، اشاره مشخص یموضوع به نگرش .ندکن یم

 افراد در یزشانگ یجادا ۀیپا ،ارزش آنجاکه از .(91 :1383 یدجوادین،س) یردگ یم دخو به یتمطلوب و یتحقان ۀجنب و دارد

 یشهردار در یدانیم های یبررس .(47 :1388 آقانژاد،) دارد یاربس یتاهم ،یسازمان رفتار در آن ۀمطالع ،است سازمان

 واحد اصناف، امالک، ،100 ۀماد نیسیوکم درآمد، ی،نوساز یواحدها کارکنان بیشتر ،حاضر درحال دهد یم نشان بابلسر

 در موضوع ینا اما ،ندارند یآگاه خود یفوظا در یمکان یها داده از استفاده ارزش و یتاهم از ،یمال واحد و سبز یفضا

 در یدهد آموزش و متخصص کارکنان وجود علت  به ،بابلسر یشهرساز و یساختمان ۀیردا در یژهو به یعمران و یفن یواحدها

 واحد آنجاکه از .دارد یمناسب یتوضع ،یشهرساز و یشهر یزیر برنامه و یاجغراف ،یبردار نقشه ی،معمار عمران، های  زمینه

 ارزش از یآگاه ،است مطالعه مورد یشهردار یمکان اطالعات ۀیدکنندتول ینتر عمده ی،شهرساز و یساختمان ۀیردا

 مصاحبه که یطور به ؛است یشهردار یبخش SDI سازی یادهپ یاراست در ها  قوت از یکی ،مذکور واحد در یمکان اطالعات

 که -باارزش اطالعات از یاریبس شدن گم و ها یکار دوباره از یاریبس دهد یم نشان مذکور کارکنان و کارشناسان با

 اشاره هکطور همان اما ،است اطالعات ۀیکپارچ و جامع یستمس یک ودنب یجۀنت -شود یم ها یتفعال تکرار موجب یتدرنها

 و یتاهم از یآگاه ی،عمران و یفن و یساختمان یواحدها از یرغ یباًتقر ،بابلسر یشهردار یواحدها درصد 80 در ،دش

 کامالً یتوضع ی،شهردار سازمان های گیری یمتصم در ها آن از استفاده و یرسان  هنگام  هب ی،مکان اطالعات کاربرد

 یرانمد از جمله بابلسر یشهردار یسازمان ساختار انیرمد دهد یم نشان یدانیم یها یافته ،راستا ینا در .ددار ینامطلوب

 یآگاه مربوط، های یفناور و یاییجغراف اطالعات های یستمس از استفاده لزوم و یمکان اطالعات ارزش بارۀدر ،واحدها

 از یاریبس ینکها به توجه با ،یستندن اطالعات ۀیدکنندتول یانی،م یرانمد از دسته ینا اگرچه .دندار یاندک یاربس

 و گیرد یم صورت معاون( و شهردار) یسازمان ساختار باالتر سطوح در و افراد ینا یسو از یشهردار در ها گیری یمتصم

 در واحدها ینا یانیم و ارشد یرانمد یآگاه ،هاست  آن ۀعهدبر ها گیری یمتصم در نیز اطالعات پردازش و تحلیل ۀیفوظ

 و کارشناسان نیز و یرانمد یشافزا یبرا که است یضرور یاربس ین،بنابرا ؛است یتاهم حائز یمکان عاتاطال ارزش ینۀزم

 .شود یشیدهاند یداتیتمه مذکور یواحدها کارکنان

 



 681 ...  سازی یادهبابلسر از نظر پ یشهردار سنجی  یتو ظرف یبررس

 

 زشیانگ ب(

 اشاره هدفمند رفتار از یبانیپشت و یتهدا یندفرا به و شده گرفته انداختن  حرکت  به یامعن  به Mover ینالت ۀواژ از 1یزشانگ

 افراد یدرون یقوا یا یالتتما ،ها خواسته یازها،ن به گاهی که است یکل یاصطالح ،یزشانگ .(93 :2001 ویس،) دارد

 که یتیمحروم یا کمبود و یدرون یحالت از است عبارت یازن یا یزهانگ ین،بنابرا ؛یندگو رفتار ییچرا را یزهانگ .شود یم اطالق

 در یزهانگ یجادا در یاصل عامل سه .(455 :1382 یدجوادین،س) دکن یم داروا یخاص یها یتفعال نداد  انجام به را انسان

 )آقانژاد، ینظارت یواحدها یابیارز و یتحما و یازن احساس اهداف، درست یمتفه و یفتعر :از اند  عبارت مجموعه یک افراد

 ینیمع و مشخص یفوظا واحدها یتمام آنجاکه از ،بابلسر یشهردار در که کرد استدالل توان یم اساس  ینبرا .(48 :1388

 یا اندک دانش به توجه با اما ،دارند یآگاه خود واحد اهداف از یشهردار یواحدها کارکنان و کارشناسان ربیشت ند،دار

 جز) را ینمکا اطالعات و یاییجغراف اطالعات های یستمس از استفاده به یازن واحدها، ربیشت در یرمتخصصغ افراد وجود

 با واحدها ینا آشنانبودن ،یگرد سوی از .کنند ینم احساس یخوب به (یشهرساز و یساختمان واحد کارشناسان از یعضب

 یتیحما ۀبرنام نبود ینهمچن و سازمان اهداف به یابیدست درجهت یاییجغراف اطالعات های یفناور از استفاده ۀنحو

 و امکانات ودنب یگاه و -است سازمان یریتیمد یانیم سطوح در یزهانگ ودنب ۀنشان که -یریتیمد سطوح در یباالدست

 اطالعات های یستمس سازی یادهپ و یمکان اطالعات از استفاده یبرا یکاف ۀیزانگ که است دهش سبب الزم های ییتوانا

 بابلسر شهردار با احبهمص که است یضرور نکته ینا ذکر البته .باشد نداشته وجود یشهردار یواحدها بیشتر در یاییجغراف

 ی،شهرساز و یساختمان ۀیردا کارشناسان از تن دو و ینوساز واحد ها ینا از تر مهم و یانهرا واحد ،GIS واحد کارشناسان و

 ینا خود که است یشهردار مختلف یواحدها در GIS یستمس از استفاده امکان آوردن  فراهم یبرا باال ۀیزانگ وجود یانگرب

 ینچن مشابه د،ش اشاره کهطور همان اما رود،  می شمار  به یشهردار یبخش SDI سازی یادهپ در یمهم یارسب قوت ،موضوع

 از ها  آن یآگاهاز نا یامر ناش ینمشاهده نشد که ا مختلف یواحدها کارشناسان یگرد و واحدها یرانمد در ای یزهانگ

 .است نآ یایمزا و کاربردها و یمکان اطالعات از استفاده یتاهم

 

 مهارت ج(

 یتخصص ۀینزم از جنبه چند یا یک در ییکارا ینباالتر به دهد یم امکان فرد به که است هایی ییتوانا از عبارت مهارت

 .1 :دکر یمتقس یاصل ۀدست سه به را سازمان در افراد یازن مورد یها مهارت توان یم ،یطورکل به .یابد دست خود

 یهمکار ییتوانا شامل یانسان مهارت .2 ،یتخصص یکارها کامل و درست دادن  انجام ییتوانا معنای  به یفن یها مهارت

 یچیدهپ مسائل حل و یلتحل در افراد ییتوانا و یادراک یا یمفهوم یها مهارت .3 و مجموعه یک در یکدیگر با افراد مؤثر

 .است یفن مهارت همان مهارت، از مراد ،حاضر پژوهش در .(1998 ران،دیگ و وود از اقتباس ،49 -48 :1388 آقانژاد،)

 یها روش .استه  آن های یتمسئول و ها یتفعال با سازمان افراد مهارت بودن  متناسب ،ینهزم ینا در مهم عوامل از یکی

 :2006 ،دوگال مک) است 2یرسم یالتتحص و ینارسم یبرگزار ،آموزش شامل یمحل یها دولت در ها مهارت یارتقا

 و GIS از استفاده در ،بابلسر یشهردار یواحدها کارشناسان درصد 90 از یشب دهد  ینشان م یدانیم ایه یبررس .(176

 های یستمس متخصص افراد نبود ،ینهزم ینا در مهم ۀنکت .یستندن برخوردار یاز مهارت کاف ،آن به طومرب یها یفناور

 یاجغراف یها تخصص یدارا ،مذکور واحد کارشناسان که یطور به ؛است بابلسر یشهردار GIS واحد در یاییجغراف اطالعات

 دانش ،مذکور واحد کارشناسان ین،بنابرا ؛ندسته نفر( یک) یشهرساز و نفر( یک) یمعمار نفر(، سه) یشهر یزیر برنامه و

 Mobile های یستمس اطالعات، یگذار اشتراک به داده، یگاهپا یوتری،کامپ یسینو برنامه از یمقدمات یآگاه یحت و الزم

                                                                                                                                                            
1. Motivation 

2. Formal Education 
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GIS یافزارها نرم با ییآشنا ینهمچن و یاییجغراف اطالعات یریتمد یتاهم با ییآشنا ،حال ینباا .ندارند ...و ArcGIS 

Desktop، AutoCad ۀتوسع و سازی یادهپ یبرا ها  قوت از یکی ...و SDI (1386) یفرنق های یافته .شود یم محسوب 

 به ها یفناور ینا ورود با مخالفت سبب ،یدجد های یفناور از استفاده در کارکنان مهارت نبودن  یکاف دهد یم نشان

 و کارکنان بیشترشد که  مشخص کارشناسان یفن مهارت لحاظ  به بابلسر یشهردار یکل یابیارز در .است دهش سازمان

 و کارشناسی رکامد با جوان یهایرون را یسازمان ساختار ییاجرا یا یاتیعمل سطح در یشهردار یواحدها کارشناسان

 یلتشک ...و یریتمد ی،شهر یزیر برنامه و یاجغراف ،یبردار نقشه یریت،مد ی،معمار عمران، یها رشته در ارشد یکارشناس

 یبرگزار با توان یم ین،بنابرا ؛دارد وجود آن یکاربردها و GIS ۀینزم در ینسب یو دانش یآگاه ینو همچن دنده یم

 .ختسا یامه را آن با مرتبط های یفناور و SDI آمیز یتموفق سازی یادهپ ۀینزم ،خدمت  ضمن یآموزش یها کالس

 

 ادراک د(

 که است ییندفرا ادراک .(35 :1379 یان،رضائ) یندگو  می ادراک را یطیمح یها محرک یرتفس و یرتعب و یافتدر فراگرد

 و یدنشن ،یور بهره ،یزیر برنامه ،گیری یمتصم بر مقدم ،ادراک .کنند یم امعن را آن و بینند یم را یتواقع افراد ،آن ۀیلوس به

 ها یستاستراتژ که کند یم یحتشر ادراک یندفرا .(110 :1383 یدجوادین،س) گذارد یم اثر ها آن بر و است کاربر() یمشتر فهم

 مختلف یحدهاوا در گیری یمتصم ،حاضر درحال .(111 :همان) فهمند یم را خود سازمان یطمح چگونه ،سازمان یاعضا و

 سوی از .است مسئله صورت از درست درک نداشتن ،معمول طور  به آن یلدال از یکی که ستا مواجه یمشکالت با ها سازمان

 ندارد وجود یکهر یبمعا و یامزا و موجود یها حل راه یتمام شناخت امکان ،نبود اطالعات و ابزار پردازش آن دلیل  به ،یگرد

 و یسازمان GIS استقرار راه سر بر بازدارنده عوامل از یکی دهد یم نشان یدانیم های یرسبر .(36 :1386 ی،فرنق)

 پژوهش .است یمکان اطالعات و GIS از استفاده ۀنحو از درست درک نبود بابلسر، یشهردار در اطالعات یگذار اشتراک  به

 یایی،جغراف اطالعات های یستمس کاربرد ۀنحو از نادرست درک یلدل ینتر مطرح ،حاضر درحال دهد یم نشان (1386) یفرنق

 استقرار و یطراح ۀینزم در ها یتفعال است دهش سبب که است یستمیس یدد دربرابر ها یستمس ینا به یافزار نرم یدد ۀغلب

GIS در یمکان یها داده کاربرد یزانم از یآگاه و درک یزانم بارۀدر ،یگرد سوی از .دشون مواجه مشکل با واحدها ینا در 

 در دارند، یتفعال یمکان یها داده یدتول و یآور جمع در که بابلسر یشهردار یواحدها که گفت توان یم یزن واحدها یگرد

 ،سازی یمتصم یندفرا بهبود و یلتسه در آن یرتأث یزانم و واحدها یرسا در خود موجود اطالعات یکاربر یزانم از موارد یبعض

 مقاومت اطالعات تبادل در یرز یلدال به این، وجود با. دارند یآگاه یشهر امور ۀینمز در یزیر برنامه و گیری یمتصم

 و مدون مقررات و نامه یینآ ودنب .3 ،موجود یها نقشه یاطالعات یمحتوا از یآگاهنا .2 ،داده تبادل فرهنگ ودنب .1 :نندک یم

 .داده تبادل یبرا یادار های یچیدگیپ .4 و یمکان اطالعات تبادل ۀینزم در مشخص ۀبرنام

 

 یگروه سطح در یابیارز

 کارآمد یها گروه وجود درصورت ،مولد یها سازمان .است یامروز یزندگ یرناپذ اجتناب ۀجنب ،متعدد یها گروه وجود

 با آزاد طور به کهشود  یاطالق م نفر چند یا دو به ،یشناخت جامعه یدد از گروه .بخشند تداوم خود یاتح به توانند یم

 :1382 یان،رضائ) دارند یمشترک یتهو و اند  یجمع فاهدا کسب یپ در ،رنددا یاجتماع یهنجارها ،اند  تعامل در گریکدی

 یروین و داد انجام را مهم یکارها توان یم ها گروه کمک به .یدندمف اعضا یبرا هم و ها سازمان یبرا هم ،ها گروه .(219

 )آقانژاد، یبخش یمکان یها داده یرساختز ۀینزم در شده  انجام یها هشپژومطابق  .کرد حفظ را یعال یفیتک با کار

 در که است یسازمان ساختار همان پژوهش، ینا در گروه از مقصود ،(1387 یحی،فص ؛1386 الفت، ؛1386 ی،فرنق ؛1388

 اهداف به یابیستد .است شده مشخص «یفوظا شرح» عنوان با شود، انجام یدبا که ییکارها نوع و یکار یها گروه ،آن
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 موجود یها گروه یاجتماع و یفن مشخصات ین،بنابرا شود؛ یم محقق آن عضو یها گروه ۀجانب همه یهمکار با ،سازمان

 یبررس گروه، سطح در یابیارز از منظور ،درواقع .شود یم یابیارز مهم یاربس ی،مکان اطالعات به توجه با ها سازمان در

 ،یرهامتغ ینا .است یمکان اطالعات به توجه با یشهردار یواحدها در مختلف یها وهگر کار ۀنحو در مؤثر یرهایمتغ

 .ندیکدیگر با فاکتورها ینا ارتباط نیز و روابط و فرهنگ ،فناوری منابع، ساختار، ،ها نامه یینآ و مقررات شامل

 

 ها استیس و مقررات الف(

 رفتار یاستانداردساز منظور به ،سازمان در که ییها دستورالعمل و ها روال ،ها یاستس ین،قوان ۀمجموع از است عبارت مقررات

 بر ،ها نامه یینآ و مقررات .(51 :1388 )آقانژاد، دشو یم ینتدو اهداف به یابیدست درجهت سازمان یاجزا یتهدا و کارکنان

 کرد اشاره یسازمان ساختار و نگفره به توان یم ها  آن ۀجمل از که ندگذار یم یرتأث گروه سطح در موجود یپارامترها یگرد

 یاستس ی،شهردار یاتیعمل یواحدها بیشتر ،حاضر درحال دهد یم نشان بابلسر یشهردار یتوضع .(2005 منصوریان،)

 از استفاده ۀینزم در مشخص گذاری یاستس وجود عدم» .نندک ینم یگیریپ یمکان اطالعات ۀینزم در را یمدون و مشخص

 مشخص سازمان درون در یمکان اطالعات به مربوط های یتفعال یبرا مدنظر اهداف که رددگ یم باعث یمکان اطالعات

 نبودن  مشخص با .(78 :1386 )الفت، «باشد نداشته وجود اهداف ینا براساس ها یتفعال یده شکل امکان ،یجهدرنت و نباشند

 مکمل یمکان اطالعات ۀینزم در متعدد های یتفعال ،یجهدرنت و ندارد وجود یزن ها یتفعال یشرفتپ یزانم کنترل امکان اهداف،

 در ،اطالعات ینا به یرساختیز نگاه که سبب شده است یمکان اطالعات ۀینزم در مدون یاستس نبود .بود نخواهند یکدیگر

 نگاه ،حاضر درحال که است دهش موجب مناسب یاستس ودنب ینهمچن .باشد نداشته وجود یزن یشهردار یاتیعمل یواحدها

 و مختلف های یتفعال ،یجهدرنت و باشد نداشته وجود مربوط های یفناور و یاییجغراف اطالعات های یستمس به یستمیس

 و یریتیمد سطوح در یدانیم های یافته مطابق .یردانجام گ واحد یک مختلف یها گروه در GIS ینهزم در یمواز یگاه

 و یدتول منظور به یمشخص و مدون مقررات و نامه یینآ ،حاضر الدرح یزن بابلسر یشهردار یسازمان ساختار گذاری یاستس

 به آگاه و متخصص شهردار وجود ،ینهزم ینا در بابلسر یشهردار های  قوت از یکی اما ،ندارد وجود داده یگذار اشتراک  به

 ،نیست وجودم زمینه ینا در یمدون و مشخص یاستس ،حاضر درحال ینکها با .است یمکان اطالعات یریتمد موضوع یتاهم

 اطالعات ۀینبه یریتمد منظور  به ،یآت یها سال در دارد درنظر مذکور یشهردار ،است گرفته صورت که یا مصاحبه براساس

 یافزارها نرم یانداز راه با و کند یداریخر را واحد هر یازن با مرتبط یافزارها نرم امالک(، یزی)مم GIS ۀپروژ یکارآمدساز و

 یراستا در ییها گام اطالعات، ۀیافت  یعتوز یریتمد برای ییسکو عنوان به یشهر اطالعات ۀداد یگاهپا سازی هیادپ و مذکور

 .بردارد یشهردار سازمان در داده یگذار اشتراک  به

 

 ساختار ب(

 :1388 یدری،ح) است یدجد های یفناور با یقتطب منظور  به ها سازمان ساختار و یطمح بودن  مناسب ،مهم مسائل از یکی

 ربیشت در ینکها یا است نامفهوم ها سازمان یبرا ،آن یایمزا و یاییجغراف اطالعات های یستمس یممفاه مثال، یبرا ؛(49

 نه و شود کار یطمح در ها آن یگزینجا است ممکن که پندارند  می رقیبی را یدجد های یفناور ناآگاه، افراد ها سازمان

 یایمزا از ،بابلسر یشهردار یواحدها یرانمد چنانچه .دهد  یم یشکار را افزا یفیتک که یکمک یروین عنوان به

 بهبود در ها یستمس ینا یرگذاریتأث یزانم از و باشند داشته یکاف یآگاه یمکان یها داده یتاهم و یدجد های یفناور

 توسعه یراستا در مهم یگام ،یبترت  ینبد و دونش  می ینهزم ینا در گذاری یهسرما به حاضر شوند، مطلع یشهردار یتوضع

 رغم یعل که است ینا یناآگاه این بارز یقمصاد از .دوش  می برداشته یشهر یمکان یها داده یرساختارز بهبود و

 سازمان یانیم و ارشد یرانمد یکافنا ییآشنا دلیل  به ،1386 سال ازبابلسر  یشهردار ساختار در GIS واحد یریگ شکل
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 فتنرگنکار به همه، از تر مهم و آن در مذکور واحد مناسب یگاهجا نشدن  یفتعر و سازمان در GIS ییکارا با یشهردار

 براساس که یطور به ؛است دهش یلتبد کارآمدنا یواحد به بابلسر یشهردار در GIS واحد، نای در GIS متخصص یروین

و آن را  کنند یم قلمداد یرضروریغ را آن وجود ،ابلسرب یشهردار یریتیمد و گذاری یاستس نمسئوال یدانی،م های یافته

 داشتن ی،شهردار سازمان در SDI یتفعال از یتحما در مهم عوامل یگرد از ین،بنابرا ؛دانند  مین یمثبت ییاکار یچه دارای

 ،ترتیب  نبدی .باشند یننو های یفناور از استفاده و درک به قادر که است متخصص کارکنان پرورش جهتدر یکاف دانش

 .شود گرفته کار  به بابلسر یشهردار SDI ۀتوسع سازی یادهپ برای یا کارآزموده و متخصص افراد که است الزم

 ۀتوسع جهتدر بابلسر یشهردار سطح در آن عملکرد و یفوظا یفتعر همراه  به یمصوب ساختار است الزم ین،برا  عالوه

 .دشو یفتعر آن یجزئ و یکل انداز چشم و اهداف یینتع همراه  هب ،الزم یمال منابع و یردبگ شکلGIS  واحد

 

 منابع (ج

 یمال منابع .3 و یزاتتجه .2 ی،انسان منابع .1 :قالب در و است اهداف به یابیدست در سازمان های ییتوانا شامل منابع

 بودجه یبتصو ،توسعه درحال یاکشوره یمحل یها دولت در یراخ تجارب یلدل  به .(53 :1388 آقانژاد،) دشو یم یبررس

 با -دارند فناوری از استفاده در یاندک تجارب ییاجرا یرانمد که یهنگام یژهو به -یدجد های یفناور یجادا و یدخر یبرا

 در گذاری یهسرما به (SDI) یمکان یها داده یرساختز .(57 :1387 ی،قادر) سترو  هروب یاریبس مشکالت و مسائل

 از یا بودجه های یتحما دریافت و دارد نیاز کاربران آموزش و ها داده ینگهدار ،ها داده یآور جمع ،افزارها سخت ،افزارها نرم

 زمینه، این در. (همان) است دشوار یاربس توسعه درحال یکشورها در یدجد های یفناور یاستعدادها با آشنانا ارشد یرانمد

 ینکلنل یالتا یاییجغراف اطالعات یستمس آمیز یتموفق ۀتوسع و یریارگک به در یرگذارتأث عوامل از یکی (266 :2004) هال

 .داند یم یکاف یا بودجه منابع در را یکاآمر

 در یانسان منابع .روند  می شمار  به آن انتظار مورد اهداف به سازمان یابیدست در مهم منابع از یگرد یکی یزن یانسان منابع

 ۀتوسع (21 :2002) رانیگد و هال برنت .شد یبررس بابلسر یشهردار یبرا یقبل شبخ در یفرد سطح در سازمان یابیارز

 )مصر، یقاییآفر کشور پنج و (یکاکاستار و یلی)ش ینالت یکایآمر کشور دو در ،GIS ۀیپا بر را گیری یمتصم از یتحما ابزار دو

 یجنتا .ندکرد بررسی GIS یستمس ۀتوسع منظور به کشورها ینا در هچهارسال تجارب ۀدربار (،ینافاسوبورک و کامرون ی،مال غنا،

 .است توسعه درحال یکشورها در یمکان یمتصم از یتحما یابزارها آمیز یتموفق انتقال در متعدد اصول یانگرب ها آن ۀمطالع

 مسئله ینا به توجه و متخصص یداخل و یمحل یانسان منابع یتتقو و یجادا یبرا یداخل گذاری یهسرما ،اصول ینا از یکی

 .داد آموزش شانفرد منحصربه مسائل و مشکالت و یکار ۀینزم در را نفعان  یذ باید که است

 آقانژاد، ؛4 :1386 ی،)فرنق است یجار یها بودجه و ها طرح ۀبودج یاصل بخش دوشامل  ،سازمان ۀبودج و یمال منابع

 یبرا ی،جار ۀبودج اما ،یابد یم اختصاص مانساز مختلف یها پروژه و ها طرح اجرای به ،ها طرح ۀبودج .(53 :1388

 SDI سازی یادهپ ،اساس  ینبرا .شود  یم گرفته درنظر سازمان مختلف یها بخش ۀروزمر و ینروت های یتفعال دادن  انجام

 یستمس از ینگهدار اما ،است آن یبرا مشخص ۀبودج یفتعر و باال گذاری یهسرما مستلزم یشهردار یبخش

 یبخش اختصاص یازمندن موجود، یمکان اطالعات یروزرسان به و روزمره یتفعال ینح در اطالعات یدتول و شده  سازی یادهپ

 قرار سازمان یجار یها بودجه یفرد در امر ینا که است یمکان اطالعات یریتمد های یتفعال به سازمان یجار ۀبودج از

 در یالیر یلیونم 220 قرارداد سه ،امروز تا 1386 سال زا بابلسر یشهردار دهد یم نشان یدانیم های یبررس .گیرد یم

 کرده ینههز ها طرح به مربوط یها بودجه یفرد در یشهردار GIS ۀداد یگاهپا یلتشک و یشهر اطالعات یزیمم زمینۀ

 یفرد در یالر یلیونم 15 انهیماه ،یشهردار در GIS ۀداد یگاهپا یریتمد و یروزرسان به برای یزن حاضر درحال .است

 .(1391 بابلسر، ی)شهردار است دهش یفتعر آن یجار یها بودجه
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 یفناور (د

 حائز جهت آن از ،سازمان یفناور سطح و یتوضع یبررس .دارد مختلف یها دستگاه های یتفعال بر زیادی یرتأث یفناور

 اطالعات یرسانروز  به و عاتاطال یدتول ییتوانا از ،یزچ هر از پیش باید SDI یجادا منظور به ها سازمان که است یتاهم

 و یگذار اشتراک  به تبادل، برای الزم یفن ییتوانا یدبا ها سازمان ینا ینهمچن .باشند برخوردار روزانه های یتفعال ینح

 اطالعات از استفاده منظور به ،یکاف یفن ییتوانا باید ها سازمان عالوه  هب .باشند داشته را یمکان اطالعات به یدسترس

 مطالعات .(41 :1388 یدری،ح) باشند داشته بلندمدت و مدت یانم روزمره، های یزیر برنامه و ها گیری یمتصم در یانمک

 اغلب در و است قبول  قابل یحد در ای  رایانه افزار سخت لحاظ  به ،بابلسر یشهردار یواحدها ربیشت دهد یم نشان یدانیم

 از یعضب اما شود،  می فادهاست Windows XP خصوص  هب 1یکروسافتما شرکت عامل های یستمس از آن، یها دستگاه

 افزار سخت یفعل یتوضع در اطالعات، یریتمد برای یانهرا به یجد یازن رغم یعل ...و یامان اصناف، واحد جمله از واحدها

 .ندشومجهز  الزم یافزارها سخت به ،مذکور یواحدها است الزم یشهردار SDI ۀتوسع و یجادا منظور  به ین،بنابرا ؛ندندار

 یادار متداول یافزارها نرم از ،روزمره های یتفعال دادن  انجام برای شده،  یبررس یواحدها یتمام یباًتقر ،ها  یبررس مطابق

 Visual یطمح در شده یطراح یافزارها نرم از درآمد، و ینوساز یواحدها ینهمچن .نندک یم استفاده Excel و Word مانند

Basic یافزارها نرم یشهرساز و یساختمان ۀیردا و یعمران یفن یواحدها و AutoCad و MicroStation کنار در را 

 و مند نظام صورت به یمکان یها داده یگذار اشتراک  به و تبادل ،حاضر درحال .گیرند یم کار  به ...و Office یافزارها نرم

 گشت واحد ،100 ۀماد یسیونکم واحد ین،ا وجود با .گیرد  نمی انجام شده  همطالع یواحدها از یک یچه در یافته،ساختار

 تعامل محدود صورت به یگردیک با (یمحل یدسترس ۀشبک -یانهرا )واحد یمرکز سرور یقطر از ،یمال واحد و یساختمان

 کاربرد DVD و CD اطالعات فمختل انواع یمورد یها تبادل و ییجا جابه یبرا یشترسرورها ب ینا ،یطورکل به اما دارند،

 اما ،دارند یدسترس ینترنتا به یانه،را به مجهز یواحدها ربیشت یباًتقر گفت توان یم یزن یمخابرات بستر درمورد .دندار

 .شود ینم استفاده ینترنتا از چندان ،تبادل اطالعات یبرا ،حاضر درحال

 

 فرهنگ (ه

 است مردم یزندگ و نگرش ۀنحو و یتلق ،ینیب جهان زبان، دانش، ،ها تسن آداب، باورها، ،ها ارزش از ییالگو ،فرهنگ

 کارآمد های سازوکار و اطالعات یگذار اشتراک  به فرهنگ یازمندن جامعه، در یاطالعات اشتراک یجادا .(183 :1382 یدجوادین،س)

 الزم یتظرف وجود اطالعات، یگذار اکاشتر  به فرهنگ درمورد .(27 :1382 یان،رضائ) است جامعه در اطالعات اشتراک یبرا

 کننده یینتع موارد از جامعه، بر الزم فرهنگ و یآگاه انتقال منظور  به مختلف یها تالش و مثبت یاتتجرب نیز و یفرهنگ

 :1388 فرد،  رجبی) است آن فرهنگ یازمندن دانش، و اطالعات یگذار اشتراک ین،بنابرا ؛(31 :1382 یا،آذرن) ندشو یم محسوب

 .ندک یم یفتعر را سازمان آن قبول یرقابلغ و قبول قابل رفتار که است نانوشته فرهنگ یک یدارا یسازمان هر ،یطورکل به .(44

 که است یتاهم یدارا جهت آن از ی،بخش SDI سازی یادهپ منظور به سازمان یک در یسازمان فرهنگ به مربوط مسائل یبررس

 اطالعات یگذار اشتراک  به و مناسب ۀاستفاد یریت،مد ،سازی یرهذخ ،یرسانروز  به ید،ولت بر مؤثر عوامل از ،یفرهنگ مسائل

 اطالعات یدتول فرهنگ مورددر بابلسر یشهردار در یدانیم های یافته .(49 :1388 یدری،ح ؛42 :1386 ی،فرنق) دنرو یم شمار  به

 :دهد یم نشان یفوظا دادن  انجام در ها آن زا استفاده و فراداده یدتول نیز و ها آن یروزرسان به و یمکان

 ندارد؛ وجود بابلسر یشهردار در انگذار یاستس و انیرمد های گیری یمتصم در یمکان اطالعات از استفاده فرهنگ 

 اطالعات از استفاده فرهنگ روزمره، های یتفعال گرفتن  انجام منظور  به ،بابلسر یشهردار یواحدها بیشتر در 

 ؛ددار ینامطلوب یتوضع ،اطالعات نوع ینا یدتول فرهنگ زنی و یمکان

                                                                                                                                                            
1. Microsoft 
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 ی،مال ی)واحدها واحد چند جز  به بابلسر یشهردار مختلف یواحدها در یمکان یها داده یگذار اشتراک  به فرهنگ 

 -است برقرار واحدها آن ینب در یعملکرد ارتباط ینوع  به هم آن که -(یساختمان گشت و 100 ۀماد یسیونکم

 یرسا در یمکان اطالعات یبعض وجود از یحت واحدها از گروهی مذکور، یشهردار در که یطور به ندارد؛ وجود

 .اند  اطالع یب واحدها

 از استفاده و روزانه های یتفعال ینح یمکان اطالعات یدتول اطالعات، یگذار اشتراک  به و تبادل ،SDI استفاده از نظر از

 و مدت یانم روزمره، یزیر برنامه و یریتمد ،گیری یمتصم در GIS خصوص  هب مربوط های یفناور و یمکان اطالعات

 از شده  مطالعه یواحدها از یک یچه که است یدرحال ینا .دشو ینهنهاد و یساز فرهنگ ها سازمان تمامی در یدبا بلندمدت

 کارآمد یریتمد ۀینزم در یمدون های یاستس است الزم ین،بنابرا ؛دارندن یمناسب سطح ها  ینهزم یندر ا فرهنگ نظر

 منظور به ،آن کنار در و شود اتخاذ (داده یگذار اشتراک  به و یروزرسان به ،سازی یرهذخ ید،تول ۀینزم در) یمکان اطالعات

 یها کالس و یهیتوج جلسات است الزم یشهردار در یمکان یها داده یدتول و استفاده یایمزا و یتاهم شدن  ینهنهاد

 ،خدمت(  ضمن )آموزش کارکنان یبرا یمکان اطالعات یننو های یورافن استفاده از دانش یارتقا و دشو برگزار یشآموز

 .یردگ قرار بابلسر یشهردار یها برنامه ۀسرلوح

 

 روابط (و

 وارنست،) است متفاوت آن مؤلف یدگاهد و ینهزم به هبست ،یفتعر هر و دارد وجود یهمکار و روابط یبرا یمتعدد یفتعار

 دنکن یم یفتعر یسازمان درون و یسازمان  ینب ای  رابطه را یهمکار یا روابط (283 :2002) رانیگد و الورنس .(66 :2005

 کنترل یبرا یمراتب  سلسله های سازوکار یا بازار از مستقل که کند یم یسازمانده را 1پیشرفت درحال یارتباط ۀیپا که

 ،ها سازمان ۀهم در که یطور به ؛است شده یبررس راندیگ و الورنس یدگاهد از طرواب یزن حاضر پژوهش در .است

 روابط یگرد یها سازمان با ها سازمان ینا ینهمچن .دارد وجود ها سازمان مختلف یها بخش یانم روابط از یا مجموعه

 فراهم ها سازمان از یکهر یبرا ار نظر مورد اهداف به یابیدست امکان ،یخارج و یداخل روابط ینا ۀمجموع .دارند یچیدهپ

 که است یتاهم با جهت آن از SDI نظر از سازمان شناخت در یسازمان برون و یسازمان درون روابط یبررس .آورد یم

 )وارنست، دگذار یم ثرا داده یگذار اشتراک  به های یاستس از یرویپ بر یممستقطور  به ،یسازمان برون و درون روابط یفیتک

 یواحدها یانم در یمکان اطالعات گردش یبررس ،SDI یتفعال بر مؤثر یسازمان درون روابط ۀینزم در .(66 :2005

 ۀمسئل به توجه .(57 :1388 )آقانژاد، است برخوردار بسیاری یتاهم از ،یسازمان رفتار مختلف سطوح و یشهردار مختلف

 و روزمره یتفعال ینح در اطالعات یآور جمع سازوکار ینتدو منظور به یازن مورد لوازم از یکی ی،مکان اطالعات گردش

 یلدال ینتر مهم از یکی ،اه مصاحبه براساس راستا ینا در .(43 :13856 ی،فرنق) هاست سازمان در اطالعات یرسانروز به

 یسازمان سطوح در یاطالعات گردش و واحدها یاطالعات یازن به یتوجه  کم بابلسر، GIS ۀپروژ بودننآمیز یتموفق

 ۀمسئل ی،شهردار در یمکان اطالعات گردش نبودن  مشخص موضوع، ینا تبع به همچنین. است یشهردار

 .است ساخته مواجه مشکل با بابلسر یشهردار سازمان در GIS شدن  یادهپ رغم یعل را یمکان اطالعات یگذار اشتراک  به

 روابط یبررس (283 :2002) رانیگد و ورنسال یفتعر در یسازمان یهمکار و روابط یبررس یها مؤلفه یگرد از

 ییدتأ را موضوع ینا یزن (1388) آقانژاد و (1386) یفرنق (،1386) الفت های  پژوهش که یطور به ؛است یسازمان برون

 ،اطالعات یگذار اشتراک  به :داند یم یسازمان  ینب یهمکار و روابط اساسرا  یرموارد ز (175 :2005) وارنست .دنکن یم

 انتقال ،محصول ۀتوسع ی،تجار ،ها ینههز کاهش و ییکارا بهبود ی،اقتصاد ،یانسان منابع ،یکیتکن یها مهارت ی،ورافن

 یگذار اشتراک  به ی،سازمان  ینب روابط اساس ینتر برجسته ،مذکور یها  پژوهش یجنتا مطابق . ...و Know How و دانش

                                                                                                                                                            
1. Ongoing 
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و  دارد یشهر یها ارگان یگرد با متعددی روابط ،شعملکرد و یتماه یلدل  به یشهردار ینه،زم ینا در .است اطالعات

 یمکان اطالعات یگذار اشتراک  به بنابراین، ؛(57 :1388 )آقانژاد، است یشهر ۀمحدود در ها ارگان ینا یشترب عملکرد البته

 یهایندفرا بهبود در یمهم نقش ،اه آن نایم در یاطالعات ارتباط وجود ،یگرد عبارت  به و یشهردار و ها سازمان ینا

 یگذار اشتراک لحاظ  به ،بابلسر شهر در دهد یم نشان یدانیم های یافته اما ،دنک  می یفاا ها آن گیری یمتصم و سازی یمتصم

 نیب که  درحالی ؛ندارد وجود یارتباط اطالعات ،یشهر اطالعات و امور در یردرگ های  سازمان یگرد و یشهردار ینب داده

 ارتباط ...و مخابرات گاز، برق، آب، یاه  هادار ،یمهندس نظام سازمان ،ینشان آتش ۀادار انندم ییها ارگان و یشهردار

 یانپا از یآگاه برای برق و آب ۀادار ۀییدیتأ مندیازن ی،ساختمان کار یانپا صدور ،لامث برای ؛دشو  می مشاهده یعملکرد

 .است یپست پالک و یپست صندوق نصب از یآگاه برای پست ۀادار از ییدیهتأ یا ساختمان برق و آب یساتتأس یاتعمل

 ها سازمان یگرد در یفیتوص و یمکان اطالعات از بسیاری وجود از یحت ،مذکور یها سازمان که است آن مهم ۀنکت

 در روز به ۀیپا ۀنقش به یازن مانند ،دشو یممنجر  ها یکار  یمواز و یکار دوباره به ،نداشتن تعامل ین،بنابرا ؛اند  اطالع یب

 یعضب در ینهمچن .دارند یازن یکدیگر یمکان اطالعات به ها سازمان ینا ین،بنابرا ؛(...و پست ۀادار ،یشهردار یها سازمان

 اطالعات ۀیته ۀینهز یاز،ن مورد یمکان اطالعات یآور جمع منظور به ،یگردیک یهمکار با توانند یم ها سازمان» موارد،

 (175 :2005 )وارنست، «دهند کاهش را یانمک

 

 یسازمان سطح در یابیارز

 سطح یابیارز در (،1385) یرانا یمل SDI سند مطابق ینهمچن و (a2008) رانیگد و منصوریان پژوهش براساس

 درحال ،شد گفته کهطور همان .ندشو یم یبررس یمال منابع و ها یاستس مهم فاکتور دو ،یسازمان رفتار مدل در یسازمان

 یواحدها از یک یچه یباًتقر و ندارد وجود یمکان اطالعات ۀینزم در یمدون و مشخص یاستس بابلسر یشهردار در حاضر

 یانم هماهنگ و مشخص گذاری یاستس ودنب .نندک ینم یرویپ ینهزم ینا در یخاص یاتیعمل ۀبرنام از ،یشهردار

 نباشند سازی یکپارچه و یقتلف قابل ،ها مجموعه ینا در شده  یهته اطالعات ،یتدرنها که دشو یم سبب یشهردار یواحدها

 مباحث در یزن یمال منابع با ارتباط در .نشود پذیر  امکان یشهر های یزیر برنامه در اطالعات ینا از استفاده ،یجهدرنت و

  .دش بحث "منابع( -)پ یدر سطح گروه یابیارز"بخش در قبلی

 

 
 یو سطوح سازمان یابیصر ارزن عنامیا ۀ. رابط5 نمودار

 202 :2008 ران،دیگ و استودلر :منبع
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 یمکان یها داده تیوضع یابیارز

 استه  سازمان در یمکان اطالعات سازی یکپارچه و یبترک یبرا گام یندوم آن، ییشناسا و کشف از بعد داده یابیارز

 یبررس با .(186 :2010 واعظ، اسالمی یخش) استه داد یابیارز یازمندن اطالعات ۀیکپارچ یریتمد .(177 :2008 محمدی،)

 .(91 :2008 ی،)محمد دنشو یم مشخص ،هستند ها داده ادغام یکارآمدنا ریشۀ که ینیروت ۀبالقو مسائل ،ها داده یابیارز و

 ها داده گوناگون جوانب درمورد یباارزش اطالعات و کند یم یفاا داده یابیارز یهایندفرا در یمهم نقش فراداده یاتمحتو

 ،حاضر پژوهش در .(106 :همان) دزاس یم فراهم ...و داده های یتمحدود داده، به یدسترس یها کانال داده، یفیتک مانند

 یها سازمان یابیارز ۀینزم در شده انجام های  پژوهش مطابق ابتدا ،یاطالعات نظر از بابلسر یشهردار یابیارز منظور به

 یاطالعات که -(1386 ،ی)فرنق یرون وزارت و (1388 ،آقانژاد ؛1386 ،)الفت یردارشه (،1388 ،یدری)ح یشهر خدمات

 اطالعات و یشهر توسعه یها طرح یها نقشه ی،شهردار ۀیپا یتوپوگراف یها نقشه -نددار بابلسر یشهردارمشابه 

 یگرد و ورمذک اطالعات یابیارز برای سپس .ندشد یبررس یشهردار مختلف یواحدها یتخصص یمکان و یفیتوص

 و یریکارگ به یتقابل بودن،  دردسترس یت،موجود یها شاخص از ،یمکان یها داده یتوضع نظر از یشهردار اطالعات

 .شد استفاده ها داده کارگیری  به یزانم

 

 تیموجود

 .(34 :2008 ی،)محمد یرخ یا است موجود کاربر یازن مورد یمکان یها داده یاآ که دهد یپاسخ م پرسش ینا به یتموجود

 یها نقشه) یهپا یمکان اطالعات را یشهردار مختلف یواحدها یازن مورد اطالعات از بزرگی بخش ،بابلسر یشهردار در

 شمار  به (...و یلیتفض طرح جامع، )طرح یشهر ۀتوسع یها طرح یتمام یمبنا که دنده یم یلتشک (یهپا یتوپوگراف

 و سازی یادهپ در مؤثر یواحدها عنوان به حاضر پژوهش در که -یشهردار یواحدها ربیشت در ،مذکور ۀنقش .روند  می

 ؛1388 آقانژاد، ؛1386 ی،)فرنق ها  پژوهش یگرد کهطور همان ،ینهزم ینا در .است موجود -اند شده ییشناسا SDI ۀتوسع

 دادۀ عنوان به که -یردارب نقشه سازمان در یدشدهتول یها نقشه مورددر ،ندده یم نشان یزن (1388 ،یدریح ؛1386 الفت،

 و یدتول ۀنحو اطالعات، یاتجزئ ۀینزم در یمدون یاستانداردها از -است یشهردار مختلف یواحدها یازن مورد ،یهپا

 ی،فعل یتوضع در که است ذکر شایان .ندشو یم استفاده اطالعات یفیتک کنترل یاستانداردها نیز و اطالعات یرایشو

 یدرحال ینا .شود ینم یهته فراداده ۀنقش ،یدکنندهتول یها سازمان در یدشدهتول ۀیپا یمکان اطالعات ینا از یک یچه یبرا

 بخش فراداده ،(106 :2008 محمدی، ؛223 ؛2010 واعظ، اسالمی یخش) ها  پژوهش از یاریبس یجنتا یبرمبنا که است

 یبرا تنها نه ،فراداده ینا یۀته که ستا آن مهم ۀنکت .دهد یم یلتشک را یمکان یها داده یتموجود یابیارز از یمهم

 یها شرکت توسط شده  یهته یمکان اطالعات و ها نقشه در بلکه ،گیرد ینم صورت یمکان اطالعات ۀیپا یها نقشه

 ینا بیشتر فراداده، بر  عالوه ینهمچن .شود ینم یهته نیز یشهردار یاتیعمل یواحدها یا یخصوص مشاور نامهندس

 یها داده یتموجود درمورد مهم ۀنکت اما دارند،ن اطالعات یروزرسان به برای یمشخص سازوکار ،هیپا یمکان اطالعات

 انندم ،آن بودن  یجیتالد درصورت و است بودن(ن  یجیتالد) اطالعات بودن  یهکاغذپا بابلسر، یشهردار یفیتوص و یمکان

 ۀیته و یشهر های گیری یمتصم در استفاده برای یبمناس یفیتوص اطالعات یه،پا اتوکد یجیتالد یها نقشه از یاریبس

 با اما ،ستمبناGIS یمکان ۀداد یگاهپا یدارا تاکنون 1386 سال از ،بابلسر یشهردار .ندارد وجود یشهر ۀتوسع یها طرح

 ینا از ،ها گیری یمتصم در ،است یفیتوص اطالعات بدون یموضوع های یهال شامل تنها ،مذکور ۀداد یگاهپا ینکها به توجه

 شهر در یصاخ عوارض تراکم یبررس و ییفضا های یلتحل یت،موقع یافتن ۀینزم در توان یم فقط ،اطالعات از دسته

 اطالعات ینا ربیشت که گفت توان یم یشهردار یفیتوص و یمکان اطالعات بودن  یهکاغذپا مورددر ینهمچن .دکر استفاده

 و یشهردار ۀروزمر امور و ها یزیر برنامه که است شده سبب امر ینا و اند نشده یروزرسان به ید،تول از بعد ،ها نقشه و
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 را ها یزیر برنامه و ها گیری یمتصم یفیتک ،عمل ینا که دشو انجام یمیقد اطالعات و ها نقشه یبرمبنا ،یشهر مطالعات

 تطابق یتواقع با ،مطالعات و ها طرح ینا در موجود یها آماره و پارامترها اطالعات، که یطور به ؛دهد  می قرار الشعاع تحت

 .شود یم محسوب یرانا در یشهر یها طرح یناکارآمد یلدال ینتر مهم از یکی ،امر ینا و ندارند

 

 بودن  دردسترس

 اطالعات، بودن  دردسترس .(35 :2008 محمدی،) است یزبرانگ چالش آن یآور جمع یابزارها و داده به دسترسی نبود

 ها داده  مجموعه از یبعض ینکها رغم یعل .(2005 منصوریان،) است استفاده یبرا ها داده به یدسترس یتقابل از عبارت

 گذاری یمتق یاستس یتی،امن مسائل ،یفرهنگ و یفن مسائل ی،سازمان موانع) مختلف یپارامترها ۀیجنتدر ،هستند موجود

 نشان (1388 یدری،ح ؛1388 آقانژاد، ؛1386 ی،فرنق) ها  پژوهش یگرد کهطور همان .ندارند قرار کاربران دسترس در (،...و

 دسته سه در یشهر خدمات امور با مرتبط یها سازمان یگرد و ها یشهردار یازن مورد اطالعات یطورکل به ،دنده یم

 :شوند یم یبند طبقه

 ؛است آن یروزرسان به و یدتول یمتول واحد آن خود که واحد هر یاختصاص یفیتوص و یمکان اطالعات 

 ؛هستند آن یروزرسان به و یدتول یمتول یشهردار یواحدها یرسا که یفیتوص و یمکان اطالعات 

 هستند ها آن یروزرسان به و یدتول یمتول یشهردار از خارج یها سازمان که یاطالعات. 

 یتصاصاخ اطالعات شامل اول ۀدست اطالعاتدرصد  70از  یشب دهد یم نشان یدانیم های یافته ،زمینه ینا در

 یا یدسترس ین،بنابرا ؛شوند یم یریتمد یسنت صورت به ،مربوط واحد یبرا بودن  دردسترس رغم یعل ،یشهردار یواحدها

 از .ستا کننده گمراه اطالعات، یمعظ حجم وجود به توجه با یاریبس موارد در و بر زمان اطالعات ینا یابیباز یعبارت  به

 یریتمد (...و جداگانه های یلفا و یسآف یافزارها نرم قالب )در یجیتالد صورت هب اطالعاتکه  یموارد در یگر،د سوی

 ینهمچن .روست  روبه دشواری با ها  داده یعسر یابیباز اطالعات، یریتمد جامع یستمس یک ودنب به توجه با ،شوند یم

 و هستند( آن یمتول یهردارش یواحدها یگرد که ی)اطالعات دوم دست اطالعات به یدسترس ۀنحو مورددر ها یبررس

 استان، یشهرساز و مسکن سازمان ،یبردار نقشه یها سازمان از اعم ،یشهر یها ارگان یگرد که ی)اطالعات سوم دست

 ینا وجود مورددر آنکه اول دهد یم نشان (...و پست مخابرات، گاز، برق، آب، های  هادار و یشهرساز و مسکن وزارت

 مشاهده اطالعات وجود از ای  آگاهی هیچ گاهی) دارد وجود یکم شناخت ،ها سازمان و واحدها یگرد در اطالعات

 یزن و یفن و یفرهنگ یتی،امن مسائل ،ها سازمان و واحدها یگرد در یاطالعات ینچن از یآگاه وجود درصورت و (شود  نمی

 و دانند یم خود قدرت منبع را یشانها داده ها سازمان که یطور به ؛است اطالعات ینا به یدسترس از مانع ی،سازمان موانع

 ینب ینهمچن و یشهردار یواحدها ینب یارتباط یرساختز ودنب ،یگرد سوی از .نندک یم یخوددار ها آن ۀارائ از ،یجهدرنت

 یادیز مشکالت با را ها آن یگذار اشتراک به و اطالعات به یدسترس ی،شهر امور در یلدخ یها ارگان یگرد و یشهردار

 در داده آن کارآمدبودن به یلیدل سازمان یا واحد یک در داده وجود صرف که گفت توان یم ،اساس  ینبرا .سازد یم جهموا

 موجودبودن کنار در یمکان یها داده یتوضع یبررس در دبای ین،بنابرا ؛بود نخواهد یشهر های یزیر برنامه و گیری یمتصم

 .دشو اشاره یزن ها آن بودن  دردسترس به ،ها آن

 

 یریکارگ به تیقابل

 و آسان ۀاستفاد برای کاربران یاستانداردها و یازهان با ،دردسترس و موجود یها داده مطابقت یزانم ،یریکارگ به یتقابل

 .نیست ها آن بودن  یکاربرد بر یلیدل ،اطالعات وجود لزوم .است یافزار نرم و یافزار سخت های یطمح در ها آن از یعسر

 یشهردار یواحدها دردسترس و موجود اطالعات از یا عمده بخش ،حاضر درحال که دهد یم نشان یدانیم های یافته
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 و استانداردها مانند یادیز عوامل از یناش امر ینا که یستندن استفاده قابل واحدها ینا یبرا یممستق طور به بابلسر،

 ینا یزن ها  پژوهش یگرد کهطور همان ینه،زم ینا در .ستاه یستمس و ها داده یناهمگون و ها داده یفیتک داده، یها مشخصه

 :هستند بابلسر یشهردار در ها داده فتنرگنکار به در بارز یقمصاد از یرز موارد ،نندک یم ییدتأ را موضوع

 ؛شود  می انجام یکاغذ صورت  به اطالعات یریتمد 

 لمث اطالعات یریتمد ۀیکپارچ و جامع یستمس یک ودنب به توجه با GIS، یبند طبقه و یساز خالصه یق،تلف 

 و یهتجز ،نبودن اطالعات  یجیتالد ین،بنابرا ؛یستن یرپذ امکان اطالعات از یموضوع یریگ گزارش و اطالعات

 ؛سازد یم مواجه مشکل با را ها  داده یلتحل

 یها شاخص و یریپذ انعطاف یتقابل از موجود یها داده مذکور، یشهردار اطالعات ربیشت نبودن  یجیتالد به توجه با 

 یانجر ی،شرط یریگ پرسش جو،و  جست یتقابل اطالعات، یروزرسان به و یرایشو در ی)سادگ آن ۀیرمجموعز

 ؛اند  گذشته  یختار و یمیقد ها داده بیشتر ین،بنابرا و یستندن برخوردار اطالعات( یابیباز و یدسترس سهولت اطالعات،

 ۀپروژ در یموضوع یادز های یهال وجود با ،بابلسر یشهردار در یمکان طالعاتا یریکارگ به یتقابل مورددر GIS 

 یها داده ییکارا ،ها آن یاطالعات یلدهایف از یاریبس بودن  ناقص یا مناسب یفیتوص اطالعات ودنب یلدل  به ،آن

 ؛دیاب یم کاهش یاربس آن به اتکا یزانم و مذکور

 دنکن یم یدتول یساختمان و یشهرساز ۀیردا را یفیتوص و یمکان اطالعات زا یبزرگ بخش ،بابلسر یشهردار در. 

 یتقابل و هستند (یکروک) یاسمق یب یها نقشه صورت به واحد ینا در مذکور یمکان اطالعات از یاریبس

 ؛دپذیر یم یرتأثامر  ینا از ها داده یریکارگ به

 مدل و فراداده ،ها داده یکدگذار ،ها داده فرمت ،ها داده دننبو کامل ،ها داده یفیتک نظر از مختلف یمکان یها داده 

 ؛یستندمتجانس ن داده

 است ناقص ومتفاوت  یمکان اطالعات یفیتک. 

 

 ها داده از استفاده زانیم

 گیرند  می کار  به را موجود یمکان یها داده حد چه تاکاربران  که است مطلب ینا یانگرب ها داده از استفاده یزانم

 و مناسب ۀفراداد وجود ی،شهر یریتمد در یمکان اطالعات ارزش از یآگاه مستلزم ها داده از استفاده .(2005 ریان،منصو)

. است یشهردار کارکنان و کاربران فرهنگ وجود یازمندن تر مهم همه از و ها داده از استفاده برای یفن یتظرف و دانش

 است الزم ،ینبنابرا ؛کنند یقتلف تولیدشده های  داده با را ها  آن و استفاده ،موجود یها داده از توانند  می ها  آن ترتیب،  بدین

 مؤثر عوامل (64 :1388) آقانژاد .دشو یبررس یزن یشهردار در یکاربرد و دردسترس موجود، یها داده از استفاده یزانم که

 نقش یتاهم و یزانم از یآگاهنا :داند یم یرز موارد در را یشهردار در یفیتوص و یمکان یها داده از نکردن  استفاده در

 یریکارگ به فرهنگ نبود ،یسازمان ساختار مختلف سطوح در واحدها نمسئوال و کارشناسان یانم در یمکان یها داده

 در متخصص یروین نبود و GIS از استفاده برای الزم دانش نداشتن ،ها یزیر برنامه و ها گیری یمتصم در یمکان یها داده

 بابلسر یشهردار در زمینه یندر ا شده انجام های یبررس .یشهردار در یاییجغراف یاطالعات های یفناور و GIS ۀینزم

 ،شود یم یآور جمع و یدتول یشهردار در یفیتوص و یمکان اطالعات از یمیعظ حجم روزانه ینکها رغم یعل دهد یم نشان

 سبب (GIS )مثل توأم صورت به یفیتوص و یمکان اطالعات یریتمد عجام یستمس یک ودنب و اطالعات ۀیکاغذپا یریتمد

 کاسته یتشانموجود یزانم با یسهمقا در ی،در امور شهر مذکور اطالعاتبودن   یاستفاده و کاربرد یتقابل که است شده

 استخراج ابلق ها آن از (شده یبند طبقه و خالصه) یسرجمع برداشت و آمار امر سبب شده است که ینا ینهمچن .شود

 ؛باشد داشته یبستگ نفر ینچند پرزحمت کار به ،موجود اطالعات کوه از اطالعات استخراج در یکوشش هر و نباشد
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 یها سال طی .شود یم شهرداری در ها آن موجودبودن رغم یعل ،مکانی اطالعات از نکردن  استفاده سبب امر این بنابراین،

 ؛اند شده یانهرا به مجهز ...و یشهر خدمات ی،مال اصناف، یواحدها از یرغ  به بابلسر یشهردار یواحدها ربیشت ،اخیر

 یریتمد یجیتالد شکل به جداگانه های یلفا قالب در را ها  آن از یبخش اطالعات، یکاغذ یریتمد بر  عالوه ین،بنابرا

 ها آن از استفاده یتقابل و ییکارا نیزام یرمنسجمغ صورت به یزن یشهردار مدارک و اطالعات یجیتالد یریتمد .نندک یم

 از واحدها یآگاه و اطالع نداشتن و یمواز صورت به مشابه و یکسان اطالعات یدتول ،دیگر سوی از .است داده کاهش را

 آسان و یعسر یدسترس نداشتن ۀیجدرنت اطالعات و ها داده نامتمرکزبودن ،ها آن بر نظارت نبود ،واحدها یگرد اطالعات

 یینها یرایشو بودن  نامشخص ،فراداده( ودنب) اطالعات و ها داده از یبرخ یتهو بودن نامشخص ،ها آن به کاربران

 و ها داده از یبخش رفتن  ازدست به نیز اطالعات و ها داده ییراتتغ و خروج و ورود بر نظارت نبود (،زمان) اطالعات

 استفاده یزانم که یمهم عوامل یگرد از .است داده قرار الشعاع تحت را موجود یها داده از استفاده و شده منجر اطالعات

 دستورالعمل ودنب :است یرز یلدال به یدکنندهتول کاربر به اطالعات یوابستگ ،دهد یم کاهش بابلسر یشهردار در را داده از

 ارزش به یجهتو  کم ،یدشدهتول اطالعات یبرا یاطالعات ۀشناسنام ودنب ،اطالعات یدتول جهتدر مشخص و مدون

 و (1384) الفت (،1386) یفرنق های  پژوهش کهطور همان ،زمینه ینا در .اطالعات از یقدق شناخت نبود و اطالعات

 یارزشمند اطالعات و تجارب یدارا ،سطوح یتمام در یشهردار کارکنان از یکهر ،دهند یم نشان یزن (1388) آقانژاد

 اطالعات شامل اطالعات ینا .است آورده دست  به را ها آن یطوالن یمدت یط و خود واحد در فراوان کار ۀیجدرنت که است

 داده، های یگاهپا و یستمس در آن ۀیرذخ برای مشخص سازوکار ودنب علت  به که است یزن واحد به مربوط یفیتوص و یمکان

 شود، یم مطرح یاساس مشکل عنوان هب ،قسمت ینا در که یمسائل ینتر مهم از یکی .ماند یم یباق افراد ینا ذهن در تنها

 )شهردار، باال سطوح در خصوص  هب ،یشهردار یسازمان ساختار سطوح یتمام در یعوس یپرسنل های ییجا جابه و ییراتتغ

 اهداف به سازمان یدنرس یبرا توان  یم را ها ییجا جابه ینا هرچند .است بابلسر یشهردار در واحدها( نمسئوال و نامعاون

 یفیتوص و یمکان اطالعات یباال حجم یگر،د واحد به واحد یک از مسئول هر شدن  خارج با ،کرد فرض یدمف شده یینتع

 ۀیجنت ،امر ینا. ندارد اطالعات نوع ینا به یدسترس یچه ،یگزینجا فرد و دشو یم خارج واحد آن از یو با همراه یزن

 .است داده یگاهپا یریتمد یستمس در ها آن نشدن  یرهذخ و واحد در یمکان یها داده نشدنیدتول

 

 یریگ جهینت

 های یرساختز یطراح و یفتعر ضمن تا است یضرور GIS سازی یادهپ از پیش که است داده نشان ها  پژوهش یجنتا

 ؛یدآ فراهم یمکان یها داده یگذار اشتراک به و تبادل امر یساز هماهنگ یلتسه برای الزم بستر (SDI) یمکان یها داده

 یابی)ارز یاجتماع و یفن مسائل نظر از بابلسر یشهردار موجود وضع شناخت و مطالعه به حاضر پژوهش در نابراین،ب

 یها شاخص براساس یمکان یها داده یتوضع) یاطالعات نظر از آن یابیارز و (ینزراب یسازمان رفتار مدل ۀگان سه سطوح

 ،حاضر درحال که داد نشان نتایج .شد پرداخته ها داده از استفاده انیزم و یریکارگ به یتقابل بودن،  دردسترس یت،موجود

 بیشتر در ،مدت یانم و بلندمدت یها برنامه و روزمره های گیری یمتصم در مکانی اطالعات ارزش از اندکی درک و آگاهی

 با .دارد وجود (داریشهر مختلف واحدهای کارکنان و واحدها مدیران یژهو به) بابلسر شهرداری سازمانی ساختار سطوح

 از تن چند و ینوساز واحد ،یانهرا حداو ،GIS واحد کارشناسان ،)شهردار( شهرداری گذاری یاستس سطح در این، وجود

 استفاده امکان آوردن  فراهم برای زیادی یزۀانگ ،(مکانی اطالعات اصلی یان)متول یشهرساز و یساختمان ۀیردا کارشناسان

 یراستا در مهم یاربس های  قوتاز  یکی ،موضوع ینا که شود  می دیده یشهردار مختلف یاواحده در GIS یستمس از

 فنی شرایط وجود زمینه، این در بابلسر شهرداری های  قوت دیگر از همچنین .است یشهردار یبخش SDI سازی یادهپ

 SDI فعالیت در مؤثر واحدهای تمامی میان ارتباط برقراری منظور به کامپیوتری تجهیزات و مخابراتی بسترهای و الزم
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 یاستانداردساز و آن به مربوط یها  فراداده و داده یدتول مشخص یها دستورالعمل و ها یاستس ودنب دیگر، سوی از .است

 ،ها داده یشنما ۀنحو یبان،پشت ۀنسخ ۀیته و سازی یرهذخ مربوط، یها فراداده و ها داده یروزرسان به ،فراداده و داده

 و مالی منابع نشدن  تعریف ،ها داده یفیتک کنترل یها دستورالعمل نیز و ها داده یلتحل و یهتجز ،ها داده یگذار اشتراک  به

  سازی یادهپ ۀزمین در مهم یها چالش از ،شهرداری مدت یانم و بلندمدت یها برنامه در نامشخص یها بودجه وجود

SDIشود اندیشیده مناسب تمهیداتی ها  آن مورددر است زمال که روند  می شمار  به بابلسر یشهردار. 

 یفیتوص و یمکان اطالعات از نادرست ۀاستفاد یا نکردن  استفاده موجب زیر موارد نیز مکانی یها داده وضعیت مورددر 

 :است شده بابلسر یشهردار گذاری یاستس و یریتیمد یاتی،عمل یواحدها سطح در استفاده قابل و دردسترس

 یاتی؛عمل یواحدها سطح در یمکان یها داده نقش و یتاهم از یگاهآنا 

 ی؛شهردار اطالعات و ها داده یگذار اشتراک به و یدتول منظور به یفناور و یفن های یتظرف بودن  پایین 

 ی؛مکان اطالعات از استفاده و یدتول برای مناسب یمال یتظرف نشدن  فراهم 

 مسائل به آگاه و متخصص ،ماهر یانسان یروین نبود GIS مربوط؛ های یفناور و 

 یتفعال ینح در ها یزیر برنامه و ها گیری یمتصم در یمکان یها داده یریکارگ به فرهنگ نبود. 

 شهرداری در (GIS) یاییجغراف اطالعات های یستمس نیاز مورد توصیفی و مکانی اطالعات از زیادی بخش بنابراین،

 موجود یها داده کنونی ساختار از ناشی عمدتاً امر این که است نشده گرفته کار  به موجودبودن رغم یعل بابلسر،

 بعضی ،دیگر سوی از .است اطالعاتی چنین وجود از کاربران آگاهینا یا (اطالعات ناساختمند مدیریت یا بودنن  دیجیتال)

 ،دنده یم کاهش را بابلسر یشهردار GIS ۀپروژ در موجود یفیتوص و یمکان یها داده از استفاده یزانم که یموارد از

 ،بابلسر GIS ۀپروژ یاجرا و سازی یادهپ هنگام در یشهردار یواحدها یاطالعات یازهاین به یتوجه  کم :از اند  عبارت

 یلدخ یها ارگان یگرد و یشهردار در اطالعات گردش و یکار یهایندفرا موجود، یتوضع از شناخت و مطالعه نداشتن

 یا ناقص ،همه از تر مهم و یموضوع های یهال در یمکان و یفیتوص اطالعات از یاریبس نشدن  ینکل ،یشهر امور در

 ۀداد های یگاهپا قالب در GIS دننکر  سازی یادهپ ،مذکور های یهال بیشتر در یاطالعات یلدهایف از یاریبس بودن  یخال

 بابلسر، یشهردار GIS ۀپروژ یخروج که یطور به ؛ ...و ArcSDE یتمحور با (...و SQL Server، Oracle) منسجم

 شده داده قرار GIS واحد در منفرد یوترکامپ یک در مجزا ۀپوش یک صورت به که است FileGeodatabase یک یلتشک

 هدف با مذکور ۀپروژ ینکهبا ا .است نداشته اطالعات یسنت یریتمد کردن  یزهمکان در ینقش یچه عملدر و است

 کارکرد در ینقش یچه عمل در ،است گرفته شکل GIS یتمحور با ینوساز عوارض ۀمحاسب و صدور تمیسس سازی یادهپ

 های یرساختز طراحی و تعریف به ،GIS سازی یادهپ از پیش که است ضروری ،رو ینا از .کند ینم یفاا ینوساز واحد

 توجهی  بی ،خودسرانه های گیری یمتصم ،یازمانس ییکارانا به ،یندفرا این ۀادام چراکه ؛شود اقدام (SDI) یمکان یها داده

 یزیکیف یفضا اشغال ی،فرآور گونه یچه بدون خام یها داده از یمیعظ حجم شدن  انباشته موجود، یتوضع اطالعات به

 و یشهردار و یشهر ینهادها یانم یاطالعات ارتباط امکان نبود ی،کاغذ یها پرونده ینگهدار جهتدر یادز

 از متنوع اطالعات از یروزافزون حجم با همواره ،یشهر تیریمد .شد خواهد منجر یشهردار یدرآمد منابع ماندن  مسکوت

 در اطالعات تیریمد ۀیاغذپاک و یسنت های یستمس یارآمدکنا به توجهی یب درصورت و روست  هروب شهروندان و شهر

 یزیر برنامه و گیری یمتصم در یجد یها چالش با یحتم ییارویرو جز یتیوضع ،یمل و یجهان عیسر تحوالت با مواجهه

 .کرد تصور آن یبرا توان  ینم یندهآ در

 مدل تدوین از مقاالت، حجم در نشریه محدودیت و کار حجم یشافزا علت  به ،پژوهش این در که است ذکر شایان انتها در

 ۀارائ و طراحی» عنوان با دیگری پژوهش در بحث این .شد خودداری بابلسر شهرداری بخشی SDI ۀتوسع منطقی و مفهومی

 .است شده ارائه نشریه همین برای ،مقاله این نویسندگان از «بابلسر شهرداری بخشی SDI ۀتوسع مفهومی مدل
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 یسپاسگزار

 و اند داشته یقتحق ینا در که هایی یهمکار خاطر  به بابلسر شهر محترم شهردار از دانند یم الزم خود بر نویسندگان

 یاراخت در پژوهش این سؤاالت به ییپاسخگو برای را وقتشان که بابلسر یشهردار مختلف یواحدها محترم ناسانکارش

 .نمایند یقدردان ،گذاشتند

 

 منابع
ارشد،  یکارشناس نامۀ یانپا بابل، یشهردار یبخش SDI یمدل مفهوم یمطالعه و طراح ،1388 ،محمدرضا ی،آقانژاد احمدچال .1

 انشگاه تهران.د یا،جغراف ۀدانشکد

 یمدل مفهوم یبابلسر و توسعه و طراح یاطالعات در شهردار یریتمد یفیتک یابیمطالعه و ارز، 1391 سعید، قطار، آزادی .2

SDI تهران دانشگاه یا،جغراف ۀدانشکد یایی،اطالعات جغراف یستمازدور و س سنجش ۀارشد رشت یکارشناس نامۀ یانپا آن، یبخش. 

 .45 -39 صص ،33 ۀشهرنگار، سال پنجم، شمار یۀنشر ،اطالعات یریتنام مد هب یحل راه ،1384 ی،آذر کوه  و سرخ یالل ی،آذر .3

( و EGIS) یسازمان یستم اطالعات مکانین سیب یسه و ارتباط مفهومیمقا ،1390 ی،راما و مهناز شجاع عراق ی،قلمبر دزفول .4

 .29 -19، صص 54 ۀشهرنگار، سال دوازدهم، شمار ،(SDI) یرساختار اطالعات مکانیز

 Clearinghouse ۀنمون یسسرو یک یجادهمراه با ا یرووزارت ن یبخش SDI یمدل مفهوم ۀتوسع ،1386 ی،مهد ی،فرنق .5

 .تهران ی،طوس یرالدین( دانشگاه خواجه نصGIS) یبردار ، گروه نقشهیبردار نقشه یمهندس ۀارشد، دانشکد یکارشناس نامۀ یانپا ی،سازمان

: درخواست یمورد ۀمطالع» یبر مشارکت عموم  یمبتن یشهر یزیر در برنامه GISنقش  یبررس ،1387 ی،عل یحی،فص .6

(، دانشگاه خواجه GIS) یبردار ، گروه نقشهیبردار نقشه یمهندس ۀارشد، دانشکد یکارشناس نامۀ یانپا ،«یشهر یکاربر ییرتغ

 .تهران ی،طوس یرالدیننص

بر  یدبا تأک ها یاطالعات در شهردار یریتمد یفیتک یبررس ،1392 یان،حمدا یو مهد یدسع ،قطار یآزاد ی،مصطف ی،قدم .7

 .263 -245 صص، 32 شمارۀ ی،شهر یریتمد یۀنشر بابلسر(، یمورد مطالعه: شهردار ۀ)نمون GIS یها یتقابل

 یخدمات شهر ة( در حوزGIS) یاییجغراف یاطالعات های یستمس ۀموانع توسع ییشناسا ،1387 ی،، علیقادر .8

واحد  ی،(، دانشگاه آزاد اسالمM.A) یشهر یریتمد ۀارشد رشت یکارشناس نامۀ یانپا ی،اجرائ یراهکارها ۀو ارائ یرازش یدارشهر

 تهران. یقات،علوم و تحق

: یمورد ۀمطالع ،SWOT-AHP( با استفاده از روش SDI) یمکان ةداد یرساختن راهبرد زیتدو ،1389 ،نید، حسیحم .9

 دانشگاه تهران. یا،جغراف ۀارشد، دانشکد یکارشناس نامۀ یاناپ ،شهر دهوک )شمال عراق(

 یکارشناس نامۀ یانپا (،یحفار یات: عملیمورد ۀ)مطالع یشهر یریتمد یلدر تسه SDIاستفاده از  ،1388 یسه،نف یدری،ح .10

 .تهران ی،طوس یرالدیندانشگاه خواجه نص (،GIS) یبردار ، گروه نقشهیبردار نقشه یمهندس ۀارشد، دانشکد

 ،محور  اطالعات مکان یمل ۀ(: استقرار منظومیژه )فرابخشیو ۀسند توسع ،1385 ،کشور یزیر و برنامه یریتسازمان مد .11

 .یرانا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یو اجتماع یاقتصاد ۀچهارم توسع ۀبرنام

و  یاقتصاد ۀچهارم توسع ۀرنامب ی،و فرابخش یبخش ۀاسناد توسع یقیسند تلف(، 1386کشور ) یزیر و برنامه یریتسازمان مد .12

 .132 -128 صص یران،ا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع

 ،SDIت حوادث در بستر یریمد یهمراه برا GISجاد یا ،1388 ،و محمدرضا ملک یعل ،انیمنصور محمد، ی. علیمبارک .13

 .64 -51، صص 3 ۀسال اول، شمار یران،ا GISازدور و  سنجش ۀفصلنام

 ی: شهرداریمورد ۀمطالع ی،ت شهریری( در مدSDI) یاطالعات مکان یرساختارهاینقش ز ،1386 ،الفت، حامد .14

دانشگاه علم و  ی،و شهرساز یمعمار ۀ، دانشکدیا و منطقه یشهر یزیر برنامه ۀارشد، رشت یکارشناس نامۀ یانپا تهران، 8 ۀمنطق

 .تهران یران،صنعت ا
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و  یدسترس یبرا یعنوان بستر قادرساز ( بهSDI) یالعات مکاناط یرساختارهایز ۀتوسع ،1388 ،فرد، عباس  یرجب .15

 .43 -38، صص 51 ۀشهرنگار، سال نهم، شمارتبادل اطالعات، 

شهرنگار، سال  یۀنشر ین،زم یریتمد یبرا یمکان یها داده یرساختارهایملزومات ز ،1388 ینز،فرد، عباس و اندرو ب  یرجب .16

 .31 -27صص  ،51 ۀشمار ،نهم

( در تحقق NSDIاطالعات مکان مرجع ) یمل یرساختار، نقش ز1382 یان،رضائ یفرد و هان یدرضا؛ عباس رجبمحمو ،دالور .17

کشور،  ی، تهران، سازمان نقشه بردار82 یکژئومات یشهما ،یران( در اITاطالعات ) یاهداف فنآور

http://www.civilica.com/Paper-GEO82-GEO82_45.html 
ارشد  یکارشناس نامۀ یانپا ،رانیمرجع ا  اطالعات مکان یرساختار ملیز یچهارچوب مفهوم جادیا ،1382 ی،ان، هانیرضائ .18

 دانشگاه تهران. ی،فن ۀ(، دانشکدGIS) یبردار نقشه

 چاپ اول، انتشارات سمت، تهران. ی،رفتار سازمان یریتمد ،1379 ی،عل یان،رضائ .19
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 .تهران ی،انتشارات صفار اشراق وهشتم،  یستب

 چاپ اول، انتشارات نگاه دانش، تهران. یریت،سازمان و مد یمبان ،1382 یدرضا،س یدجوادین،س .21

23. Azadi Ghatar, S., 2012, Study and Evaluation on Quality of Information Management in 

Babolsar’s Municipality and Developing and Designing of Its Spatial Data Infrastructure 

Conceptual Model, MSc Thesis, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran. (In Persian) 

24. Azari, L. and Azari, S., 2005, A solution entitled Information management, Shahrnegar Journal, 

Vol. 5, No. 33, PP. 39-45. (In Persian) 

25. Bennett, R., 2007, Property Rights, Restrictions and Responsibilities: Their Nature, Design and 

Management, PhD Dissertataion, Department of Geomatics, Faculty of Engineering, University of 

Melbourne. 

26. Davies, J., 2003, Expanding the Spatial Data Infrastructure Model to Support Spatial Wireless 

Applications, PhD Dissertaion, Department of Geomatics, Faculty of Engineering, University of 

Melbourne. 

27. Ghalambor Dezfouli, R. and Shoja’ Eraqi, M., 2011, Comparing and Conceptual Relationship 

between Organizational GIS and Spatial Data Infrastructure, Shahrnegar Journal, Vol. 12, No. 

54, PP. 19-29. (In Persian) 

28. El-Atrash, A., Al-Halaybeh, H. and Zboun, I., 2008, Spatial Data Infrastructure towards E-

Municipality: The Case of Beit Sahour Municipality, 1
st
 International Conference on Urban 

Planning In Palestine, August 15, 2008. 

29. Executive Office of the President, 1994, Coordinating Geographic Data Acquisition and Access, 

the National Spatial Data Infrastructure, Executive Order 12906, F. R., 1767117674, Executive 

Office of the President, USA. 

30. Farnaghi, M., 2007, Developing a Conceptual Model of Local SDI for Energy Ministry with 

Creating a Sample Organizational Clearinghouse Service, MSc Thesis, Faculty of Surveying 

Engineering, Khajeh Nasir Toussi University of Technology, Tehran. (In Persian) 

31. Fassihi, A., 2008, Investigating the Role of GIS in Urban Planning Based on Public Participation 

Case Study: Urban Land Use Change Application, MSc Thesis, Faculty of Surveying 

Engineering, Khajeh Nasir Toussi University of Technology, Tehran.  (In Persian) 

32. Ghadami, M., Azadi, S. and Ahmadian, M., 2013, Investigation on Quality of Information 

Management in Municipalities, Focusing on GIS's Abilities, A Case of Babolsar, Journal of 

Urban Management, No. 32, PP. 245-263. (In Persian) 

22. Aghanejhad Ahmadchali, M. R., 2009, Study and Designing the Conceptual Model of Babol 

Municipality’s Local SDI, MSc Thesis, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran. (In 

Persian) 



 695 ...  سازی یادهبابلسر از نظر پ یشهردار سنجی  یتو ظرف یبررس

 

33. Ghaderi, A., 2008, Identifying the Barriers of Developing the of Geographic Information 

Systems (GIS) in the Domains of Shiraz Municipality’s Urban Utilities and Offering Executive 

Advices, MSc Thesis in Urban management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, 

Tehran. (In Persian) 

34. Grus, L., Crompvoets, J. and Bregt, A. K., 2008, Theoretical Introduction to the Multi-View 

Framework to Assess SDIs, (Chapter 5-93-113), in A Multi-view Framework to Assess Spatial Data 

Infrastructures / Crompvoets, J., Rajabifard, A., Loenen, B. V., Delgado Fernández, T., The 

Melbourne University Press, Melbourne, Australia (book chapter). 

35. Hall, B. G., Feick, R. D. and Bowerman, R. L., 2002, Problems and Prospects for GIS-based 

Decision Support Applications in Developing Countries, Faculty of Environmental Studies 

University of Waterloo, Waterloo, Ontario CANADA N2L 3G1. 

36. Hamid, Hossein, 2010, The Strategy Formulation of Spatial Data Infrastructure (SDI) by Using 

SWOT-AHP Method, the Case of: Dehook City (North of Iraq), MSc Thesis, Faculty of 

Geography, University of Tehran. (In Persian) 

37. Heydari, N., 2009, Using SDI to Facilitate the Urban Management, MSc Thesis, Faculty of 

Surveying Engineering, Khajeh Nasir Toussi University of Technology, Tehran. (In Persian) 

38. Hickel, C. and Blankenbach, J., 2012, From Local SDI to E-Government Case study in 

Municipalities in the South of Hesse, Germany, peer reviewed paper. 

39. Kurvers, W., 2007, Implementing Local Spatial Information Infrastructures; Are Municipalities 

Inspired, MSc Thesis in GIS, the Manchester Metropolitan University. 

40. Lawrence, T., Hardy, C. and Phillips, N., 2002, Institutional Effects of Interorganizational 

Collaboration: The Case of Mère ET Enfant (Palestine), Academy of Management Journal, Vol. 

45, No. 1, PP. 281-290. 

41. Management and Planning Organization, 2006, Special Development Document: Initiation of 

National System of Location-Based Information, Islamic Republic of Iran’s 4
th

 Economic, 

Social and Cultural Development Plan. (In Persian) 

42. Management and Planning Organization, 2007, Integrated Document of Sectoral and Cross-

Sectoral Developmental Documents for Islamic Republic of Iran’s 4
th

 Economic, Social and 

Cultural Development Plan, PP. 128-132. (In Persian) 

43. Mansourian, A. and Valadan Zoej, M. J., 2008a, Iran SDI Initiative: Study Phase of NSDI, the 

International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 

Vol. 37, Part B4, Beijing. 

44. Mansourian, M. J., Valadan Zoje, A., Mohammadzadeh, A. and Farnaghi, M., 2008b, Design and 

Implementation of an On-Demand Feature Extraction Web Service to Facilitate Development 

of Spatial Data Infrastructures, Computers, Environment and Urban Systems No. 32, PP. 377–385. 

45. McDougall. K., 2006, A Local-State Government Spatial Data Sharing Partnership Model to 

Facilitate SDI Development, PhD Dissertation, Department of Geomatics, Faculty of Engineering, 

University of Melbourne. 

46. Mobaraki. M., Mansourian. A. and Malek, M., 2009, Creating a Mobile GIS for Disaster 

Management in the Context of SDI, Journal of Iran’s Remote Sensing and GIS, No 3, PP. 51-64. 

(In Persian) 

47. Mohammadi, H., 2008, The Integration of Multi-Source Spatial Datasets in the Context of SDI 

Initiatives, PhD Dissertation, Department of Geomatics, Faculty of Engineering, University of 

Melbourne. 

48. Muller, H. and Würriehausen, F., 2012, A Case Study on Local SDI Implementation in Germany, 

Survey Review, Vol. 44, No. 325, PP. 124-143. 

49. Nebert, D. D., 2004, Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook, Technical 

Working Group Chair, GSDI, Version 2.0, 25 January. 

50. Olfat, H., 2007, The Role of Spatial Data Infrastructure (SDI) in Urban Management: Case 



 1395زمستان ، 4 شمارة، 48 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 696

Study of Tehran Municipality, Region 8, MSc Thesis, Major Urban and Regional Planning, Faculty 

of Architecture, University of Science and Technology, Tehran. (In Persian) 

51. Oyugi, M. O. and Kayode, A. A., 2012, Comparative Analysis of the Status of National Spatial 

Data Infrastructure in Nigeria and Kenya, Article under Review for the International Journal of 

Spatial Data Infrastructures Research. 

52. Rajabifard, A., 2009, Developing Spatial Data Infrastructures (SDI) as Enabling Tool for 

Accessibility and Data Sharing, Shahrnegar Journal, Vol. 9, No. 51, PP. 38-43. (In Persian) 

53. Rajabifard, A., 2009, Essentials of Spatial Data Infrastructures for Land Management, 

Shahrnegar Journal, Vol. 9, No. 51, PP. 27-31. (In Persian) 

54. Rajabifard, A., Feeny, M. E. and Williamson, I., 2002, Future Directions for SDI Development, 

International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 4, No. 1, PP. 11-22. 

55. Rezaeian, H. et al., 2003, The Role of National Spatial Data Infrastructures (NSDI) in Achieving 

the Goals of the Information Technology (IT) in Iran, National Geomatics Conference,Tehran: 

National Cartographic Center, (In Persian), Available at: http://www.civilica.com/Paper-GEO82-

GEO82_45.html 

56. Rezaeian, H., 2003, Creating a Conceptual Framework for Iran’s National Spatial Data 

Infrastructures, MSc Thesis, Faculty of Surveying Engineering, University of Tehran. (In Persian) 

57. Rezaeiyan, A., 2000, Management of Organizational Behavior, 1
st
 Edition, Samt Publications, 

Tehran. (In Persian) 

58. Robbins, Stephen P. Tim Judge, Timothy A. Judge, Anthony Chelte, Brent Scott, Patricia Lanier, 

2007, Organizational Behavior, Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.  

59. Robbins, Stephen P., 2009, Organization Theory: Structure, Organizational Design, Translated 

by Alvani, S. M., and Danayifard, H., 28
th

 Edition, Saffar Eshraghi Publications, Tehran. (In Persian) 

60. Seyed Javadin, R., 2003, Principles of Organization and Management, 1
st
 Edition, Negah Danesh 

Publication, Tehran. (In Persian) 

61. Sheikheslami Vaez, S., 2010, Building a Seamless SDI Model for Land and Marine 

Environments, PhD Dissertation, Department of Geomatics, Faculty of Engineering, University of 

Melbourne. 

62. Steudler, D., Rajabifard, A. and Williamson, I., 2008, Evaluation and Performance Indicators to 

Assess Spatial Data Infrastructure Initiatives, (Chapter 10, pp 193-210) in Crompvoets. Joep, 

Rajabifard. Abbas, van Loenen. Bastiaan and Fernández. Tatiana Delgado, 2008, A Multi-View 

Framework to Assess SDIs, Space for Geo-Information (RGI), Wageningen University and Centre 

for SDIs and Land Administration, Department of Geomatics, The University of Melbourne (book). 

63. Vandenbroucke, D., Crompvoets, J., Vancauwenberghe, G. and Dessers, E., 2009, A Network 

Perspective on Spatial Data Infrastructures: Application to the Sub-national SDI of Flanders 

(Belgium), Transactions in GIS, 2009, Vol. 13, No. 1, PP. 105–122. 

64. Warnest, M., 2005, A Collaboration Model for National Spatial Data Infrastructure in 

Federated Countries, PhD Dissertation, Department of Geomatics, Faculty of Engineering, 

University of Melbourne. 

65. Weiss, J. W., 2001, Organizational Behavior and Change, 2
nd

 Edition, South Western, P. 93. 

66. Wikipedia, 2008, Spatial Data Infrastructure. Accessed: 10 June. 2008. 

 


