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چکیده
زيرساخت داده مکاني ( Spatial Data Infrastructure )SDIمجموعهاي از سیاستها ،استانداردها ،شبکههاي دسترسي ،دادههاي مکاني،
سازمانها و مردم است که امور مختلف تولید ،جمعآوري ،ذخیرهسازي ،دسترسي و استفاده بهینه از دادههاي مکاني را در حوزه مشخصي
تسهیل و هماهنگ ميسازد .در راستاي پیادهسازي زيرساخت داده مکاني استاني ،سازمان مديريت و برنامهريزي استان ،مسئولیت راهبري و
هماهنگي بین دستگاه هاي اجرايي استان و استقرار ژئوپورتال استاني را بر عهده خواهد داشت .با عنايت به اينکه تاکنون زيرساخت داده
مکاني در سطح استاني مورد مطالعه قرار نگرفته ،لذا به منظور سنجش و ارزيابي میزان موفقیت پیاده سازي زيرساخت داده مکاني در استان
ايالم ،ابتدا عوامل و شاخص هاي موثر در پیاده سازي موفق  SDIاستاني شناسايي و سپس با استفاده از روش ترکیبي تکنیک ديمتل و
فرايند تحلیل شبکه ( )DANPوزن دهي شدند ،که به ترتیب شاخص هاي ساختار ،منابع مالي ،تخصص و آموزش و فرهنگ سازي ،بیشترين
اهمیت را به خود اختصاص دادند .سپس میزان اجراي هر کدام از معیارها در استان مورد بررسي قرار گرفت .در نهايت میزان موفقیت پیاده
سازي زيرساخت داده هاي مکاني استان ايالم محاسبه گرديد .نتايج نشان داد که میزان تحقق  SDIدر استان ايالم  63درصد مي باشد که
با توجه به شرايط موجود مي توان عملکرد اين استان را در سطح خوب قرار دارد .درنهايت نقاط ضعف در پیاده سازي  SDIدر استان ايالم،
شناسايي و راهکارهاي برطرف نمودن آنها و افزايش میزان موفقیت تحقق  SDIدر اين استان بیان گرديد.
واژگان کلیدی :زيرساخت داده مکاني ( ،)SDIتکنیک ديمتل و فرآيند تحلیل شبکه سلسله مراتبي ) ،(DANPاستان ايالم
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ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی زیرساخت داده های مکانی استانی

مقاله پژوهشي  -ارزيابي میزان موفقیت پیاده سازي زيرساخت داده هاي مکاني استاني ...

 -1مقدمه
امروزه بیش از  80درصد از داده هاي مورد نیاز سازمان
ها در امور مختلف مديريت ،برنامه ريزي ،تصمیم گیري و
اجرا ،از نظر ماهیت ،مکاني بوده و يا داراي ويژگي هاي
مکاني مي باشند ] .[11,1لذا وجود يک زيرساخت مناسب
به منظور دسترسي به داده هاي مکاني دقیق ،صحیح،
استاندارد و به روز شده ،امري ضروري مي باشد .وجود
محیطي تعامل پذير جهت اشتراک گذاري داده هاي مکاني
سبب جلوگیري از هدر رفت زمان ،کاهش هزينه ها ،عدم
موازي کاري و تقويت همکاري بین دستگاه هايي مي شود
که با داده هاي مکاني سروکار دارند ] .[1زيرساخت داده
مکاني) (SDIسیستمي مبتني بر مشارکت اطالعات مکاني
درون سازمانها و همچنین بین ارگانها میباشد و به عنوان
يک بستر توانمندساز ،اين امکان را به کاربران مختلف مي
دهد تا با يکديگر همکاري وسیع تري داشته و به نیاز پوياي
کنوني پاسخ بهتري ارائه دهد ] .[2در واقع هدف اصلي SDI
اين است که دولت ها و سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي با
کمترين هزينه و در کوتاه ترين زمان ممکن به داده هاي
مکاني پايه و پردازش شده و اليه بندي شده و به روز شده
دسترسي داشته باشند .هدف اين نیست که يک سازمان
تمامي اليه هاي داده هاي مکاني را خود تهیه و در اختیار
داشته باشد .بلکه هدف آن است که هر سازماني متولي تهیه
و به هنگام رساني اليه هاي مختلف داده هاي مکاني خود
باشد و اليه هاي داده هاي مکاني ديگر که در کار او
تأثیرگذار است از سازمان متولي با مکانیزم مشخصي دريافت
نمايد ،زيرا که هر سازماني براي تهیه يا خريد داده هاي
مکاني مورد نیاز خود توان مالي معیني دارد« .سازمانها و
مردم» و «دادههاي مکاني» دو رکن اصلي  SDIهستند.
براي تسهیل ارتباط بین سازمانها و دادههاي مکاني ،سه
رکن ديگر موردنیاز بوده که شامل «شبکه دسترسي» (به
عنوان يک ابزار و محیط فیزيکي براي تبادل داده)،
«سیاستها» و «استانداردها» است ] .[3تا قبل از استقرار
ژئوپورتال زيرساخت داده مکاني  ،سیستم مديريت اطالعات
در بسیاري از سازمان ها از الگوي سنتي پیروي مي کرد،
که اين امر سبب هدر رفت زمان ،افزايش هزينه ها و
دشواري در تحلیل داده ها شده بود ] .[4همچنین ،بسیاري
از سازمان ها از وجود اطالعات در ساير دستگاه هاي اجرايي
مطلع نبودند و سازوکار مناسبي به منظور اطالع رساني در
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مورد داده هاي مکاني تولید شده در سازمان ها وجود
نداشت ] .[5در راستاي پیاده سازي زيرساخت داده مکاني
استاني ،سازمان مديريت و برنامهريزي استان ،مسئولیت
راهبري و هماهنگي بین دستگاههاي اجرايي استان و
استقرار ژئوپورتال استاني را بر عهده خواهد داشت .بهمنظور
پیادهسازي زيرساخت داده مکاني در استان ،بر اساس الگوي
استقرار  SDIاستاني ،گروه کاري کاربران نقشه و اطالعات
مکاني استان وظیفهي هماهنگي بین سازمان مديريت و
برنامهريزي استان و دستگاههاي اجرايي استان که به نحوي
با نقشه و اطالعات مکاني سروکار دارند ،را بر عهده دارد.
الزم است اين دستگاه ها ،وبسرويسهاي مکاني و کاتالوگ
سرويس خود را ايجاد کرده و آن ها را در ژئوپورتال استاني
ثبت کنند .انجام وظايف دبیرخانه اين گروه برعهده سازمان
مديريت و برنامه ريزي استان مي باشد ] .[3پس از تشکیل
گروه کاري کاربران نقشه و اطالعات مکاني استان و عضويت
دستگاه هاي مرتبط ،جلسات منظمي به منظور اشاعه
فرهنگ  ،GISتقويت همکاري بین دستگاه هاي متولي و
اشتراک گذاري داده هاي مکاني برگزار گرديد .در اين
جلسات ضمن بررسي امکان سنجي استقرار ژئوپورتال
استاني ،فرم هاي الگوي استقرار  SDIاستاني توسط دستگاه
هاي عضو گروه کاربران نقشه و اطالعات مکاني استان،
تکمیل گرديد .الزم بذکر است که اين فرم ها شامل وضعیت
داده هاي موجود (از نظر داشتن فراداده ،اطالعات
توصیفي،زمان و نحوه تهیه و بروز رساني) ،تعداد نیروي
متخصص و سطح آشنايي کارشناسان و مديران دستگاه ها،
نحوه تبادل اطالعات ،مشکالت و چالش هاي موجود و در
نهايت داده هاي مکاني مورد نیاز دستگاه ها مي باشد .با
عنايت به اينکه تاکنون زيرساخت داده مکاني در سطح
استاني مورد مطالعه جدي قرار نگرفته ،لذا در اين پژوهش
با درنظر گرفتن عوامل و شاخص هاي موثر در موفقیت SDI
استاني ،با استفاده از روش ترکیبي ديمتل -فرآيند تحیل
شبکه ،میزان موفقیت اين مهم در استان ايالم مورد بررسي
قرار گرفته است.

 -2پیشینه تحقیقات مرتبط
در سال هاي اخیر باتوجه به داليل ذکر شده در زمینه
ضرورت ايجاد زيرساخت داده مکاني ،پژوهشهايي انجام شده
است که در ادامه به بررسي اجمالي برخي از کارهاي انجام

اس

 -1-3منطقه مورد مطالعه
در اين پژوهش  25سازمان و دستگاه اجرايي استان
ايالم که به نحوي با نقشه و اطالعات مکاني سروکار داشته
و عضو کاري کاربران نقشه و اطالعات مکاني استان بودند،
مورد بررسي قرار گرفتند.

 -2-3ساختار اجرایی پیادهسازی  SDIاستانی
در راستاي پیادهسازي زيرساخت داده مکاني استاني،
سازمان مديريت و برنامهريزي استان ،مسئولیت راهبري و
هماهنگي بین دستگاههاي اجرايي استان و استقرار
ژئوپورتال استاني را بر عهده خواهد داشت .بهمنظور پیاده-
سازي زيرساخت داده مکاني در دستگاههاي اجرايي بر
اساس الگوي استقرار  SDIاستاني ،گروه کاري کاربران نقشه
و اطالعات مکاني استان وظیفهي هماهنگي بین سازمان
مديريت و برنامهريزي استان و دستگاههاي استاني را بر
عهده دارد .الزم است همه دستگاههاي استاني ،ضمن اعالم
وضعیت نقشه هاي تولید شده و نقشه هاي موردنیاز،
وبسرويسهاي مکاني و کاتالوگ سرويس خود را ايجاد
کرده و آن سرويسها را در ژئوپورتال استاني ثبت کنند].[3
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شده مرتبط مي پردازيم .فرجي سبکبار و همکاران (،)1395
به بررسي و ظرفیت سنجي شهرداري بابلسر از نظر پیاده
سازي و توسعه زيرساخت هاي داده مکاني) (SDIپرداخته و
دريافته اند که پیاده سازي و توسعه  SDIدر اين شهرداري
با چالش هايي مانند پايین بودن آگاهي ،فرهنگ و ادراک
متولیان اصلي تولید و به کارگیري داده هاي مکاني ،نبود
سیاستها و دستورالعمل هاي مشخص براي تولید داده ها و
فراداده هاي مربوط به آن و استانداردسازي و به روزرساني
داده هاي مربوطه مواجه است .از طرفي ،وجود انگیزه باال در
سیاستگذاران شهرداري و وجود شرايط فني الزم به منظور
برقراري ارتباط میان همه واحدهاي مؤثر در فعالیت SDI
از نقاط قوت بسیار مهم در اين زمینه بوده است ] .[6حسن
پور و همکاران( ،)1399با در نظر گرفتن معیار هاي موثر،
امکان پیاده سازي زيرساخت اطالعات مکاني در سطح
سازماني(سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي) را
مورد بررسي قرار دادند و میزان حداقل و حداکثر درصد
امکان پیاده سازي آن را ارزيابي نمودند ] .[7بهبودي و
همکاران ( )2018در مقاله خود به ارزيابي توسعه زيرساخت
داده هاي مکاني در ايران (استان آذربايجان شرقي) ،پرداخته
اند .نتايج نشان داده است که امکان پیاده سازي  SDIبه
صورت بدبینانه  64/12و در حالت خوش بینانه 89/48
درصد میباشد ] .[8کانتي و همکاران ( )2018در پژوهش
خود ضرورت ايجاد زيرساخت هاي محلي داده هاي مکاني
در مناطق ساحلي (مطالعه موردي :خلیج کوچک در ساحل
سائو پائولو برزيل) را براي ارزيابي تنوع زيستي مورد بررسي
قرار داده اند .يافته ها بیانگر اين است که در دسترس بودن
اطالعات مکاني يکپارچه و جامع در چارچوب يک پروژه ي
چند رشته اي ،يک گام مهم در جهت ارائه و تعريف راه حل
هاي روش -شناختي براي توصیف محیط زيست مناطق
ساحلي و مديريت آن به شمار مي آيد ] .[9بررسي نتايج
تحقیقات انجام شده ،بیان گر ضرورت و اهمیت پیاده سازي
زيرساخت هاي داده هاي مکاني مي باشد .از طرفي تاکنون
میزان تحقق زيرساخت داده مکاني و همچنین موانع تحقق
کامل اين مهم در سطح استاني بررسي نشده است لذا در
اين پژوهش ضمن شناسايي عوامل دخیل در موفقیت
زيرساخت داده مکاني استاني ،به میزان موفقیت پیاده سازي
زيرساخت داده مکاني در استان ايالم پرداخته و در نهايت
کاستي ها و نقاط ضعف شناسايي شد.

 -3مواد و روش ها

مقاله پژوهشي  -ارزيابي میزان موفقیت پیاده سازي زيرساخت داده هاي مکاني استاني ...
شکل -1مراحل کاري استقرار  SDIاستاني

 -3-3روش و مراحل تحقیق
اين پژوهش از لحاظ هدف ،در قالب پژوهش هاي
کاربردي و به لحاظ روش پژوهش ،در زمره پژوهش هاي
کمي -کیفي مي باشد .جامعه آماري پژوهش شامل سازمان
ها و دستگاه هاي اجرايي استان (که به نحوي با نقشه و
اطالعات مکاني سروکار دارند) مي باشد .در حالت کلي مي
توان گفت موفقیت در پیاده سازي زيرساخت داده مکاني
استاني منوط به میزان مشارکت دستگاه ها و سازمان ها،
تعداد و نتايج جلسات برگزار شده گروه کاري کاربران نقشه
اطالعات مکاني استان و همچنین استقرار ژئوپورتال استاني،
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ايجاد وبسرويسهاي مکاني و کاتالوگ سرويس و در نهايت
به اشتراک گذاري آن ها مي باشد] .[3روش  DANPترکیبي
از تکنیک ديمتل ( Decision Making Trial And
 )Evaluationو فرآيند تحلیل شبکه ( Analytical Network
 )Processمي باشد .اين روش جهت تعیین وزن نهايي
معیارها ،ضمن مقايسه زوجي معیارها نسبت به هدف ،به
وابستگي متقابل معیارها مي پردازد ] .[13تکنیک ديمتل
اولین بار توسط فونتال و گابوس به سال  1971ارائه شد ].[12
اين تکنیک که از انواع روش هاي تصمیم گیري بر اساس
مقايسه هاي زوجي است ،با بهره مندي از قضاوت خبرگان در
استخراج عوامل ،به بررسي شدت تاثیر معیارها بر يکديگر مي

اس

گام اول :شناسايي معیارهاي اصلي توسط خبرگان:
جهت شناسايي معیارهاي موثر در پیاده سازي زيرساخت داده
مکاني استاني با مطالعه پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه
با کارشناسان خبره ،در نهايت  11عامل بعنوان شاخص هاي
موثر در موفقیت زيرساخت داده مکاني استاني انتخاب گرديد.
جدول -1معیار هاي موثر در پیاده سازي موفق زيرساخت داده مکاني استاني
توضیح
معیار

شکل  -2فلوچارت روش تحقیق
 -1-3-3مراحل روش ترکیبی DANP

در اين روش پس از شناسايي معیارها مي بايست
مقايسات زوجي بین معیارها نسبت به هدف انجام شود تا وزن
اولیه معیار ها ) (W21بدست آيد .با عنايت به اينکه پژوهش
فاقد زير معیار و گزينه مي باشد لذا فقط روابط دروني معیارها
جهت تعیین شدت تاثیر هر معیار بر ساير معیارها ) (W22بر
اساس تکنیک ديمتل محاسبه مي گردد .نتايج حاصل از

داده هاي
استاندارد( )c1

میزان تبعیت داده هاي مکاني (تولید شده
توسط دستگاه هاي عضو گروه کاربران )GIS
از استانداردهاي معین(مثال داشتن فراداده ،و
پیروي از يک استاندارد خاص)

سیاست( )c2

وجود برنامه اي مدون و نقشه اي روشن براي آينده

آگاهي()c3

میزان درک مديران ارشد ،میاني و
کارشناسان دستگاه ها از  GISو SDI

ساختار()c4

وجود بخش يا واحد  GISدر دستگاه هاي
اجرايي عضو گروه کاربران GIS

انگیزش()c5

میزان عالقه و انگیزه مديران و کارشناسان
دستگاه هاي اجرايي عضو گروه کاربران GIS
در پیاده سازي زيرساخت داده مکاني

فناوري( )c6

تهیه امکانات نرم افزاري و سخت افزاري
مرتبط(مثل تهیه سرور و نصب نرم افزارهاي
تخصصي)

منابع مالي( )c7

میزان بودجه اختصاص داده شده به پروژه
هاي مرتبط با  SDIو GIS

روابط()c8

ايجاد و به اشتراک گذاري وب سرويس هاي
مکاني و کاتالوگ سرويس و ارايه خدمت به
دستگاه هاي ديگر

تحصیالت()c9
تخصص()c10
آموزش و فرهنگ
سازي()c11

سطح تحصیالت مديران و کارشناسان
دستگاه هاي اجرايي عضو گروه کاربران GIS
نوع تخصص و تعداد مديران و کارشناسان
دستگاه هاي اجرايي عضو گروه کاربران GIS
میزان اهمیت به آموزش و فرهنگ سازي در
زمینه  SDIمثل برگزاري کارگاه ها و سمینارها
در دستگاه هاي اجرايي عضو گروه کاربران GIS
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پردازد ] .[13روش فرآيند تحلیل شبکه ( )ANPنیز از روش
هاي تصمیم گیري چند معیاره مي باشد که توسط توماس
ال ساعتي و در راستاي حذف محدوديت هاي روش تحلیل
سلسله مراتبي( )AHPارائه شد .مهمترين محدوديت روش
 ،AHPعدم درنظر گرفتن روابط دروني معیار ها و زير معیار
ها مي باشد .درحالیکه در روش  ،ANPارتباطات مي تواند هم
بصورت مستقل و هم بصورت وابسته باشد].[10

 W21و  W22در سوپر ماتريس اولیه (ناموزون) قرار مي گیرد
و با نرمال سازي آن سوپر ماتريس موزون بدست مي آيد.
درنتیجه ي همگرا کردن سوپر ماتريس موزون ،سوپر ماتريس
حد دار بدست آمده و وزن نهايي معیار ها تعیین مي گردد.
در نهايت با مشخص بودن میزان تحقق هر يک از معیارها در
استان ،درصد میزان موفقیت پیاده سازي زيرساحت داده
مکاني استان ايالم محاسبه گرديد .با تعیین سطوح موفقیت،
سطح موفقیت زيرساخت داده مکاني در استان ايالم مشخص
و راه هاي ارتقاي آن بررسي گرديد.

مقاله پژوهشي  -ارزيابي میزان موفقیت پیاده سازي زيرساخت داده هاي مکاني استاني ...

گام دوم :مقايسه زوجي معیارهاي اصلي براساس هدف
):(W21

جهت مقايسه زوجي معیارهاي اصلي از طیف نه درجه
ساعتي استفاده شد .دراين روش معیارها نسبت به هدف،
توسط خبرگان ،دو به دو با هم مقايسه مي شوند .اعداد
مقايسه مابین  1تا  9مي باشند .عدد  1بیانگر اهمیت يکسان
دو معیار مي باشد و هرچه عدد مقايسه بزرگ تر شود ،نشان
از ارجحیت آن معیار بر ديگري مي باشد ] .[10پس از انجام
مقايسه زوجي معیارها ،ماتريس مقايسه زوجي بدست آمده،
نرمال سازي شد و بردار ويژه وزن معیارها) (W21محاسبه
گرديد .الزم به ذکر است نرخ ناسازگاري  0/03بدست آمد
که بیانگر قابل قبول بودن مقايسات زوجي مي باشد.
𝟓𝟖𝟎 𝟎.
𝟒𝟓𝟎 𝟎.
𝟎𝟔𝟎 𝟎.
𝟓𝟖𝟏 𝟎.
𝟖𝟓𝟎 𝟎.
𝟐𝟕𝟎 W21= 𝟎.
𝟎𝟔𝟏 𝟎.
𝟓𝟔𝟎 𝟎.
𝟎𝟓𝟎 𝟎.
𝟏𝟖𝟎 𝟎.
]𝟎𝟑𝟏 [𝟎.
شکل  -3بردار ويژه وزن معیارها

اصلي ماتريس ارتباط مستقیم صفر مي باشد .و درايه هاي
موجود در هر سطر بیانگر میزان تاثیر گذاري آن معیار بر ساير
معیارها مي باشد که شدت آن مابین اعداد حسابي صفر(بدون
تاثیر) تا چهار (تاثیر خیلي زياد) مي باشد(رابطه  .)1الزم به
ذکر است در اين پژوهش اعداد ماتريس ارتباط مستقیم از
میانگین حسابي نظرات خبرگان بدست آمده است.
0
𝑛⋯ 𝑎1
⋮ [=A
⋱
] ⋮
⋯ 𝑎𝑛1
0

()1

که در آن:
 :Aماتريس ارتباط مستقیم و
 :aijمیزان تاثیر معیار iام بر معیار jام مي باشد.
ب -نرمال سازي ماتريس ارتباط مستقیم :پس از تشکیل
ماتريس ارتباط مستقیم( )Aابتدا مجموع درايه هاي هر سطر
و ستون را محاسبه کرده و بزرگترين عدد بدست آمده ()K
را پیدا مي کنیم سپس تمامي درايه ها ي ماتريس را بر آن
تقسیم کرده تا ماتريس نرمال شده ( )Nبدست آيد (رابطه :)2
𝑨

()2
)(W21

گام سوم :محاسبه روابط دروني بین معیارها):(W22
همانطور که قبال بیان شد ،جهت تعیین میزان تاثیر
گذاري و تاثیر پذيري معیارها بر يکديگر ،از تکنیک ديمتل
استفاده مي شود که داراي مراحل ذيل مي باشد:
الف :تشکیل ماتريس ارتباط مستقیم ( :)Aاين ماتريس
يک ماتريس  n*nمي باشد که درايه هاي اين ماتريس را
مقايسه زوجي بین معیار ها تشکیل مي دهد .درايه هاي قطر
0.099 0.082 0.087 0.103
0.077 0.078 0.096 0.079
0.089 0.076 0. .079 0.094
0.117 0.164 0. .127 0.101
0.063 0.071 0.071 0.075
0.101 0. .058 0.079 0.096
0.113 0.161 0.124 0.097
0.054 0.070 0.074 0.090
0.073 0.052 0.091 0.076
0.115 0.123 0.083 0.119
]0.100 0.066 0.089 0.071

0.107 0.097
0.083 0. .115
0.073 0.088
0.125 0.121
0.079 0.082
0.060 0.088
0.121 0.086
0.080 0.055
0.065 0.080
0.111 0.115
0.095 0.073

𝒏

} ̇𝑱𝒊𝒂

𝟏=𝒋

𝑲 =N

𝒏

∑ 𝒂𝒊𝑱̇ ,

∑K= max {max
𝟏=𝒋

ج -محاسبه ماتريس ارتباط کامل( :)Tاين ماتريس از
حاصلضرب ذيل بدست مي آيد که  Iماتريس هماني ميباشد
(رابطه )3
()3

𝟏T = N×(𝑰 − 𝑵)−

د -نرمال سازي ماتريس ارتباط کامل :در نهايت ماتريس
ارتباط کامل را به روش خطي نرمال سازي مي کنیم که درواقع
 W22را بدست آورده ايم .نتیجه حاصل بصورت ذيل مي باشد.
0.090
0.069
0.082
0.130
0.051
0.074
0.127
0.089
0.065
0.119
0.103

0.056
0.088
0.075
0.059
0.083
0.091
0.068
0.072
0.084
0.089
0.101

0.094
0.066
0.059
0.120
0.070
0.080
0.117
0.082
0.080
0.111
0.120

0.100
0.056
0.091
0.126
0.063
0.084
0.122
0.076
0.054
0.116
0.112

0.066
0.073
0.091
0.122
0.086
𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 0.093
0.102
0.073
0.070
0.135
[0.088

شکل  -4ماتريس ارتباط کامل نرمال شده )(W22

گام چهارم :تشکیل سوپر ماتريس اولیه (ناموزون) :اين
ماتريس شامل ماتريس ارتباط کامل ) (W22و بردار وزن
معیارها ( )W21مي باشد (رابطه  .)4الزم به ذکر است که
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بدلیل نداشتن گزينه ،بردار  W32و  W33برابر صفر درنظر
گرفته شد.

اس

()4

حاصل نرمال سازي سوپر ماتريس اولیه به روش خطي ميباشد.
گام ششم :محاسبه سوپر ماتريس حد :براي اينکه

که در آن:
 :Pهدف
 :Cمعیار ها
 :Aگزينه ها مي باشد.

تمامي درايه هاي هر سطر از ماتريس فوق با هم برابر شوند،
مي بايست آن را به توان عددي بزرگ رساند طوريکه تمام
درايه هاي هر سطر ماتريس به عددي مشخص همگرا
شود[ .]10که در اينجا سوپر ماتريس نرمال شده را به توان
سیزده رسانديم .نتايج بشرح ذيل مي باشد:

0
0
0
0
0.091 0.091 0.091 0.091
0.082 0.082 0.082 0.082
0.082 0.082 0. .082 0.082
0.120 0.120 0. .120 0.120
0.073 0.073 0.073 0.073
0.083 0. .083 0.083 0.083
0.116 0.116 0.116 0.116
0.074 0.074 0.074 0.074
0.074 0.074 0.074 0.074
0.114 0.114 0.114 0.114
]0.092 0.092 0.092 0.092

0
0.091
0.082
0.082
0.120
0.073
0.083
0.116
0.074
0.074
0.114
0.092

0
0.091
0.082
0.082
0.120
0.073
0.083
0.116
0.074
0.074
0.114
0.092

0
0.091
0.082
0.082
0.120
0.073
0.083
0.116
0.074
0.074
0.114
0.092

0
0.091
0.082
0.082
0.120
0.073
0.083
0.116
0.074
0.074
0.114
0.092

شکل  -5سوپر ماتريس حد دار

0
0.091
0.082
0.082
0.120
0.073
0.083
0.116
0.074
0.074
0.114
0.092

0
0.091
0.082
0.082
0.120
0.073
0.083
0.116
0.074
0.074
0.114
0.092

0
0.091
0.082
0.082
0.120
0.073
0.083
0.116
0.074
0.074
0.114
0.092

0
0.091
0.082
0.082
0.120
0.073
= 𝑊
0.083
0.116
0.074
0.074
0.114
[0.092

)(W

اعداد برابر در هر سطر ،وزن هر يک از معیار ها را بیان مي کنند که بیانگر میزان اهمیت هر يک ،در موفقیت پیاده سازي
زير ساخت داده هاي مکاني استان مي باشد.
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
آموزش و فرهنگ سازی

تخصص

تحصیالت

روابط

منابع مالی

فناوری

انگیزش

ساختار

اگاهی

سیاست

داده استاندارد

شکل  -6نمودار شدت اهمیت شاخص هاي موفقیت  SDIاستاني

گام هفتم :میزان پیاده سازي هر معیار در استان :در
ادامه با توجه به فرم هاي الگوي استقرار زيرساخت داده هاي
مکاني استاني(تکمیل شده توسط دستگاه هاي عضو گروه
نقشه و  GISاستان ايالم) و همچنین عملکرد دستگاه ها در
تهیه امکانات سخت افزاري و نرم افزاري ،میزان اجراي هر
معیار توسط دستگاه ها و سازمان ها بررسي گرديد که نتايج
بشرح ذيل مي باشد:

داده های استاندارد( :)p1داده هاي تولید شده در تمامي
دستگاه ها داراي حداقل يک نوع استاندارد(درون سازماني-
ملي -بین المللي) مي باشند( .میزان تحقق 100 :درصد)
سیاست ( 15 :)p2دستگاه عضو گروه کاري داراي
برنامه اي مدون و نقشه اي روشن در زمینه فراهم نمودن
بستري مناسب جهت اشاعه و تقويت فرهنگ استفاده از
داده هاي مکاني ،تبادل و به اشتراک گذاري آن ها بودند.
(میزان تحقق 60 :درصد)
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𝑷
𝑪
𝑨
𝟎 𝑷
𝟎
𝟎
]𝟎 𝟐𝟐𝑾 𝟏𝟐𝑾[ 𝑪 =W
𝟎 𝑨
𝟎
𝟎

گام پنجم :محاسبه سوپر ماتريس موزون :اين ماتريس

مقاله پژوهشي  -ارزيابي میزان موفقیت پیاده سازي زيرساخت داده هاي مکاني استاني ...

آگاهی( :)p3تحقق اين معیار براساس میانگین میزان

روابط( :)p8وجود ارتباط و تبادل اطالعات بین دستگاه

درک و آشنايي مديران ارشد ،مديران میاني و کارشناسان
واحدهاي ستادي و ستادي-اجرايي در دستگاه هاي عضو
گروه نقشه و اطالعات مکاني از سیستم اطالعات
مکاني( )GISو زيرساخت داده هاي مکاني( )SDIمحاسبه
گرديد 10 .دستگاه شناخت کمي نسبت به مزايا و ارزش
اطالعات مکاني داشتند 8 ،دستگاه داراي آگاهي متوسط و
تنها  7دستگاه داراي آگاهي خوب در اين زمینه بودند.
(میزان تحقق 59 :درصد)

هايي که با نقشه و اطالعات مکاني سروکار دارند ،سبب صرفه
جويي در زمان و کاهش هزينه ها مي شود .تا قبل از استقرار
زير ساخت داده مکاني در استان ،ادارات و سازمان ها از طريق
لوح فشرده و شبکه دولت ،اطالعات مکاني را با يکديگر تبادل
مي کردند که باعث بوجود آمدن مشکالتي از جمله :عدم
آگاهي از داده هاي تولید شده در ساير سازمان ها ،جدا بودن
اطالعات هندسي و توصیفي ،کیفیت نامناسب داده هاي
موجود ،نامناسب بودن ساختار و محتواي اطالعاتي نقشه هاي
موجود و پیچیدگي هاي اداري شده بود .از بین  14دستگاهي
که موفق به تهیه سرور شده بودند 13 ،دستگاه نسبت به
اشتراک گذاري کاتالوگ سرويس و وب سرويس هاي مکاني
اقدام نمودند( .میزان تحقق 52 :درصد)

ساختار( :)p4وجود بخش و يا واحد مشخصي در هر
سازمان جهت تهیه ، ،نگهداري ،بروز رساني ،شناسايي داده
هاي مورد نیاز و ارائه اطالعات مکاني به کاربران خارج
سازمان ،امري ضروري مي باشد .تنها  9دستگاه عضو گروه
 GISدر استان داراي بخش يا واحد  GISمي باشند( .میزان
تحقق 36 :درصد)
انگیزش( :)p5نشادن دادن عالقه و پیگیري امور مرتبط
با  GISو  SDIتوسط کارشنانسان ادارات و سازمان ها ،در
کنار حمايت مديران از فعالیتهاي مرتبط با سیستم هاي
اطالعات مکاني ،میزان تحقق اين معیار را نشان مي دهد.
که با توجه به فعالیت هاي صورت گرفته توسط دستگاه هاي
عضو گروه نقشه و  GISاستان ،در مجموع مي توان گفت
میزان تحقق اين معیار  90درصد مي باشد.
فناوری( :)p6مالک قضاوت در اين مورد ،تهیه سخت
افزارها و نرم افزار هاي مورد نیاز جهت استقرار ژئوپورتال
 SDIاستاني مي باشد .بدلیل باال بودن هزينه تهیه سرور و
محدوديت اعتبارات دستگاه هاي عضو گروه نقشه و ،GIS
تنها  14دستگاه موفق به تهیه سرور و نصب برنامه هاي
مرتبط شدند( .میزان تحقق 56 :درصد)
منابع مالی( :)p7کمبود اعتبارات دستگاه ها از يک سو
و باال بودن هزينه هاي مربوط به تهیه و بروز رساني داده
هاي مکاني استاندارد از سوي ديگر ،باعث شده است تا
بسیاري از دستگاه ها در زمینه اجراي پروژه هاي مرتبط با
نقشه و اطالعات مکاني با مشکالتي مواجه شوند بطوريکه
بسیاري از پروژه هاي مرتبط با  GISو  SDIبصورت نیمه
تمام مانده و يا در زمان مقرر به اتمام نرسیده است ..طبق
نتايج حاصل از فرم هاي الگوي استقرار استاني ،در مجموع
مي توان گفت که میزان تحقق اين معیار کمتر از متوسط
( 45درصد) مي باشد.

114

تحصیالت( :)p9غالب مديران و کارشناسان دستگاه
هاي عضو گروه نقشه و  GISاستان داراي تحصیالت
کارشناسي و باالتر مي باشند (میزان تحقق 90 :درصد).
تخصص( :)p10وجود نیروي متخصص در يک سازمان
باعث مي شود تا اطالعات مکاني تولید شده توسط آن
سازمان ،بسیار نزديک به معیارهاي استاندارد باشد ،از طرفي
سبب تسهیل در تبادل و به اشتراک گذاري داده هاي مکاني
،شناسايي داده هاي مورد نیاز آن سازمان ،کاهش هزينه ها
و جلوگیري از هدر رفت زمان مي شود .تعداد  18نفر از
کارشناسان و نمايندگان دستگاه هاي عضو گروه نقشه و
 GISاستان داري تخصص و تجربه در زمینه نقشه و اطالعات
مکاني مي باشند(میزان تحقق 72 :درصد)
آموزش و فرهنگ سازی( :)p11برگزاري کارگاه،
سمینار ،همايش و يا دورههاي آموزشي مرتبط با دادههاي
مکاني( GISو  ) SDIدر سازمان ها باعث افزايش آگاهي و
تشويق مديران و کارشناسان سازمانها در زمینه تبادل و به
اشتراک گذاري داده هاي مکاني مي شود .طبق نتايج حاصل
از فرم هاي الگوي استقرار زيرساخت داده هاي مکاني
استان ،تعداد  13دستگاه عضو گروه ،در پنج سال گذشته
دوره هاي مرتبط با  GISو ( SDIکارگاه ها و سمینارهاي
آموزشي)برگزار کرده و يا در دوره هاي فوق شرکت نموده
اند( .میزان تحقق 52 :درصد)

اس
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شکل  -7نمودار درصد تحقق شاخص هاي موفقیت  SDIدر استان ايالم

گام هشتم :ارزيابي نهايي میزان موفقیت زيرساخت
داده هاي مکاني استان ايالم :با عنايت به میزان اهمیت هر
معیار و همچنین میزان اجراي هر معیار در استان ،درصد
تحقق پیاده سازي زيرساخت داده مکاني استان ايالم
محاسبه گرديد (رابطه :)5
()5

𝟐𝟏∑=E
𝒊=𝟏 𝑪𝒊 𝑷𝒊 =0/63=63%

که در آن
 :Eمیزان تحقق پیاده سازي زيرساخت اطالعات مکاني
در استان
𝒊𝑪 :وزن نهايي معیار  iام
𝒊𝑷

:

میزان پیاده سازي معیار  iام در استان

 -4تحلیل نتایج و یافته ها
بررسي نتايج حاصل از روش  DANPنشان میدهد که
معیار ساختار با وزن  0.120به عنوان مهمترين معیار در
پیاده سازي موفق  SDIاستاني تعیین شده است.اين موضوع
بیانگر اهمیت وجود واحد يا بخش اطالعات مکاني در چارت
سازماني دستگاه ها مي باشد .متاسفانه تعداد دستگاه هاي
استان که داراي واحد يا بخش  GISمي باشند بسیار کم مي
باشد .معیار منابع مالي با وزن  0.116در رتبه دوم قرار دارد.
بسیاري از پروژه هاي مرتبط با سیستم هاي اطالعات
جغرافیايي بدلیل تامین نشدن اعتبارات الزم ،نیمه تمام
مانده و يا در زمان مقرر به اتمام نرسیده است .نمونه واضح
آن ،عدم تهیه سرور جهت استقرار ژئوپورتال استاني در

بسیاري از دستگاه هاي اجرايي استان مي باشد .معیار هاي
تخصص ،آموزش و فرهنگ سازي به همراه داده استاندارد
در رتبه هاي بعدي قرار دارند .وجود نیروي متخصص در
سازمان ها مي تواند سبب تسهیل در فرآيند تبادل و به
اشتراک گذاري داده هاي مکاني شود .که استان ايالم از اين
حیث داراي وضعیتي نسبتا خوبي مي باشد( 72درصد).
همچنین برگزاري همايش ها و دوره هاي آموزشي براي
مديران ارشد ،میاني و کارشناسان سبب افزايش آگاهي آنها
در زمینه اهمیت زيرساخت داده مکاني ،تقويت و اشاعه
فرهنگ تبادل داده هاي مکاني مي شود .درصد تحقق اين
معیار در استان ايالم ،متوسط و در حدود  52درصد مي
باشد .در رابطه با داده هاي استاندارد ،نتايج حاصل از پیاده
سازي زيرساخت داده مکاني استاني نشان میدهد که
خوشبختانه تمامي دستگاه هاي عضو گروه نقشه و اطالعات
مکاني در استان ايالم داراي داده هايي با حداقل يکي از
استانداردهاي درون سازماني ،ملي ،بین المللي مي باشند.
معیارهاي فناوري ،آگاهي و سیاست در جايگاه هاي بعدي
قرار دارند .در رابطه با فناوري مي توان گفت وجود سیستم
هاي رايانه اي قدرتمند ،دستگاه هاي پیشرفته و دقیق جهت
تهیه نقشه و اطالعات مکاني از جمله گیرنده هاي جي پي
اس و دوربین هاي نقشه برداري و تهیه و نصب نرم افزارهاي
مرتبط با  GISو  SDIسبب تسهیل و تسريع در موفقیت
استقرار زيرساخت داده مکاني مي شود ،که اين مهم منوط
به اعتبارات و منابع مالي سازمان مي باشد ..درک و آگاهي
مديران و کارشناسان سازمان ها از مزاياي تبادل و به
اشتراک گذاري داده هاي مکاني و همچنین تدوين برنامه
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1.2

مقاله پژوهشي  -ارزيابي میزان موفقیت پیاده سازي زيرساخت داده هاي مکاني استاني ...

هاي هدفمند ،سبب تقويت زيرساخت داده هاي مکاني و
افزايش همکاري بین سازمان هاي استان مي گردد .در
نهايت میزان موفقیت پیاده سازي زيرساخت داده مکاني در
استان ايالم مورد ارزيابي قرار گرفت که اگر میزان موفقیت
پیاده سازي  SDIاستاني را با نظر خبرگان ،در  4سطح
ضعیف(کمتر از  30درصد) ،متوسط(بین  30تا  50درصد)،
خوب( 50تا  80درصد) و خیلي خوب(بیش از  80درصد)
در نظر بگیريم ،استان ايالم با میزان موفقیت  63درصد،
داراي عملکرد خوب مي باشد.

 -5نتیجه گیری
بررسي هاي صورت گرفته بیانگر اين مسئله مي باشد
که عوامل مختلفي بر سر راه پیاده سازي زيرساخت داده
مکاني استاني قرار دارد .در پژوهش حاضر با استفاده از
تکنیک هاي تصمیم گیري چند معیاره ( )MCDMو با بکار
گیري روش ترکیبي تکنیک ديمتل و فرآيند تحلیل شبکه
( )DANPبه سنجش میزان موفقیت پیاده سازي زيرساخت
داده مکاني در استان ايالم از نظر شاخص هاي داده هاي
استاندارد ،سیاست ،آگاهي ،ساختار ،انگیزش ،فناوري ،منابع
مالي ،روابط ،تحصیالت ،تخصص و آموزش و فرهنگ سازي
پرداخته شده است ،نتايج نشان داد شاخص هاي ساختار،
منابع مالي ،تخصص و آموزش و فرهنگ سازي داراي
بیشترين اهمیت مي باشند .چرا که در صورت وجود واحد
يا بخش  GISدر چارت سازماني ادارات ،اجراي معیارهايي
چون تهیه داده استانداد ،آموزش و فرهنگ سازي و روابط،
تسهیل و آگاهي مديران افزايش مي يابد .درصورت تامین
اعتبارات و منابع مالي نه تنها مي توان زمینه را براي تهیه
داده هاي مکاني دقیق و بروز فراهم نمود ،بلکه مي توان

تحقق شاخص هاي فناوري و جذب نیروي متخصص را نیز
به باالترين سطح ممکن رساند .همچنین با داشتن نیروي
متخصص فرآيند تهیه و بروز رساني داده هاي مکاني با دقت
و سرعت باالتري انجام مي پذيرد .در نهايت با برگزاري دوره
ها  ،سمینارها و کارگاه هاي آموزشي ،مي توان سطح آگاهي
مديران و کارشناسان سازمان ها را افزايش داد .نتايج نهايي
بیانگر اين واقعیت است که علي رغم پايین بودن سطح درک
و آگاهي مديران دستگاه هاي عضو گروه نقشه و  GISنسبت
به ارزش داده هاي مکاني و اهمیت تبادل و به اشتراک
گذاري آنها ،انگیزه و عالقه فراواني در راستاي کمک به رفع
موانع پیاده سازي زيرساخت داده مکاني استان وجود دارد،
که اين موضوع نقطه امیدي براي رفع موانع مذکور و افزايش
میزان موفقیت در پیاده سازي  SDIدر استان مي باشد .از
سوي ديگر تدوين برنامه هاي هدفمند و آينده نگر در
راستاي تقويت و اشاعه فرهنگ استفاده و به اشتراک گذاري
داده هاي مکاني سبب افزايش میزان موفقیت پیاده سازي
زيرساخت داده مکاني در استان خواهد شد .نتايج حاصل از
اين پژوهش مي تواند براي ساير تصمیم گیرندگان و مسئوالن
دستگاه هاي اجرايي که بنحوي با نقشه و اطالعات مکاني سروکار
دارند ،مورد استفاده قرار گیرد .در واقع اين نتايج اين پژوهش مي
تواند الگوي مناسبي جهت استقرار هرچه بهتر زيرساخت داده
مکاني در ساير استان ها و حتي در سطح ملي و سازماني باشد.

سپاسگزاری
در پايان از تمامي مديران و کارشناسان دستگاه ها و
سازمان هاي عضو گروه کاري کاربران نقشه و اطالعات
مکاني استان ايالم ،که نهايت همکاري را داشتند ،تشکر و
قدرداني مي نمايیم.
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