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 چکیده

ترری  اباارهرای تلرول و یامروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از اصل ف:اهدا

 یخدمات شهر الکترونیک، نقش فراوانی در ارتقرا جوامع ملسوب می شود.توسعة 

ن خدمات شهری به عهده دارنرد. لراو  کردکمی و کیفی، تسریع و همچنی  تسهیل 

های لاز  برای ایجاد شهر الکترونیک در شهرهای در حال توسعه و وجود زیرساخت

بینی آینده را در ای  شهرها برا مکرکل یدگی ملیطی، پیشینان ناشی از پیچعد  اطم

گویی نیست و ریای سنتی دیگر قادر به پاسخای که برنامهبه گونه ،مواجه کرده است

های ممک  بینی آینده و تبیی  جایگای پیشتوان از روش سناریونویسی در جهت می

ناریوهای ملتمل در ستوسعة  ،فاده کرد. هدف از ای  پژوهشدر شرایط متفاوت است

هایی در جهت رسیدن بره شرهر راهبرد ةگیری شهر الکترونیک در مکهد و ارائشکل

 است.  7030الکترونیک پویا در افق 

نویسی دنبال شرد کره در ایر  سناریو گا  اصلی 1برای رسیدن به ای  هدف  روش :

ر دو بعد دنامه )راستا مطالعات کمی و کیفی صورت گرفت. در ابتدا در قالب پرسش

شهر الکترونیک حوزۀ ن در انفر از متخصص 13ثیرگذاری و عد  قطعیت( از أتدرجة 

 های آماری توصریفی و اسرتنباطی نظیررآزمونوسیلة رخواهی شد و به ظدر مکهد ن

ۀ دهنردهرای بلرانری شرکلو سرس  پیکرران شردبندی ثر اولویتؤعوامل م7فریدم 

سرناریوها، بررسری توسرعة سرناریوها، سناریوها تعیی  شد و در جهت تعیی  منطق 
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نفرر از  1نیمه سراختار یافتره برا مصاحبة پیامدها و همچنی  تعیی  راهبردها با اباار 

 .شدن که به روش اشباع نظری انتخاب شدند مصاحبه امتخصص

شهر مکهد در کلانآیندۀ سناریو برای  0دهد که نتایج تلقیق نکان می نتایج:ها ویافته

الکترونیک قابل تصور است که با عنراوی  وعرعیت طلرایی، وعرعیت رابطه با شهر 

عد  پیوستگی و وععیت راکد معرفی شده است و در نهایت نیا راهبردهایی جهرت 

 است.شده مطلوب ارائه  یرسیدن کلان شهر مکهد به سناریو

 ها، شهر مکهد.هبردشهر الکترونیک، را نویسی،سناریو  :هاواژهکلید

 مقدمه. 4

اختراع تلگرراف راه را بررای  تکنولوژی است.توسعة شهر الکترونیک وابسته به  گیریشکل

، 7017، مصرلی کیرا)کررد هرا فرراهم واقعی ارتباطات و کاهش زمانی و مکانی فاصرلهتوسعة 

تسرهیلات اینترنتری و  ةهرا بره وسریلشهر الکترونیک شهری است که اغلرب فعالیرت .(03ص.

بد. ای  امکانات باید برای تمامی شهروندان در تمرا  نقرا  ایهای الکترونیکی تلقق میسیستم

اداری داخل شهر و دسترسی به تما  اطلاعات مورد نیاز در هر سراعت از هفتره برا اسرتفاده از 

در ایر  راسرتا  .(01 ، ص.7013، جلرالی) پرذیر باشردهای مطمئ  و قابل اعتماد امکرانشرو

سازمان الکترونیرک  -3زندگی الکترونیک  -7: شهرالکترونیک شامل چهار بخش اساسی است

ماایرای  (.7373 .ص ،3331 ،زادهی اصرغر) زیرسراخت الکترونیرک -0دولت الکترونیک  -0

آسرایش و  جویی در مدیریت شرهری،اثربخکی و صرفه شهر الکترونیک شامل افاایش کارایی،

انتکرار  ر شرهری،ها در اموآن رفاه شهروندان در دسترسی به خدمات شهری و مکارکت بیکتر

های شهری و کمک بره سریع اطلاعات و هماهنگی بیکتر بی  واحدهای اصلی و فرعی سازمان

 امور آموزشی و اجتمراعی فرهنگ، زیر ساختار شبکه،توسعة اجرای وظایف شهرداری همانند 

. ایجراد دولرت الکترونیرک و بره تبرع آن (04-01.. ص، صر7033 ،است )ویسی و قیسروندی

ها در ککرورهای هایی همراه است. برخی از ای  چالششهر الکترونیک با چالش اجرایی کردن

هرای های الکترونیکی، ملدودیتای و شبکههای رایانهروزرسانی سیستمبه :مختلف عبارتند از

افااری، عد  دسترسی عمومی به اینترنت وجود شکاف دیجیتال، مسائل مربو  به امنیرت و نر 

روندان برای استفاده از خردمات شرهر الکترونیرک، تغییرر سراختار حریم شخصی، آموزش شه
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، ص. 7013، جلرالی) اداری و اجرایی شهر و دولت و وجود چالش های فرهنگی و اجتمراعی

شهر الکترونیک، ارائره ای اجرایی کردن بر تأثیرگذاری (. ملققان مختلف فاکتورهای متعدد 00

موفرق شرهر الکترونیرک  برای اجرایهایی را الشتواند چاند که ععف در ای  عوامل میکرده

اجتمراعی،  ،بندی شروند: سیاسریمکترک طبقه ةتوانند به پنج زمینای  فاکتورها می پدید آورد.

(. لراو  وجرود زیرر 04 .ص ،7033 کریمری خروارزمی، رهنمرا،) فناوری، سرازمانی و فرردی

توسعه و عد  اطمینان ناشری  های لاز  برای ایجاد شهر الکترونیک در شهرهای در حالساخت

ریرای ای که برنامرهبه گونه .بینی آینده را با مککل مواجه کرده استاز پیچیدگی ملیطی، پیش

 ماننرد سرناریو ؛های آینرده پژوهریگویی نیست و لاز  است از روشسنتی دیگر قادر به پاسخ

 است انسران بره آینرده،ریای گرایش و خوبینی آینده استفاده کرد. برنامهنویسی در جهت پیش

(. در واقرع 73 .، ص7313، فالرادی) بینی و امید بره آینرده اسرتحل مککلات در آینده، آینده

ها است و توصیه به آینده نگری، توصیه به پیکگویی و اقردا  نگری یک الاا  برای دولتآینده

مل بر مبنای های ممک  و ملتبلکه تلاشی برای شناخت آینده ،مختو  نیستآیندۀ برای ککف 

اطلاعات به دست آمده از گذشته و حال است تا به کمرک آن، تصرمیمات امرروزی را سرامان 

-آینرده .نگری، تردوی  سرناریو اسرتهای آینده(. یکی از روش73 ، ص.7011، )اکرمی دهیم

مت  متفاوت در مورد آینده که امکان احتمال یرا وقروع آن  شناسان معمولا دو یا چند سناریو یا

(. سناریو ادعرای 04-43 .ص، ص7010، )مرادی پور و نوروزیانکنند تر است را تدوی  میبیک

های احتمالی را دبلکه یک تکنیک توصیفی از رویدا ،های آینده را ندارددبینی قطعی رویداپیش

در ای  راستا شهر مکهد به عنوان  (. 33-04.ص، ص7010، )ملمودی و عباسی دهدبدست می

-وسیع فناوری اطلاعات در برنامهتوسعة اصلی نقطة ککور و یکی از چهار دومی  شهر بارگ 

میلیون زائرر و مسرافر، وجرود  31 های فراوان از جمله: حضورکه با پتانسیل استهای دولت 

دولتی و بخرش خصوصری،  مسئولی  گذاری مناسب، علاقمندی های اقتصادی و سرمایهفرصت

هرای اجرای طرر سابقة  های آسیای میانه،  ر در دروازههمجواری با ککور افغانستان و استقرا

هرای های معتبر، یکی از بهتری  گاینهمختلف به صورت پراکنده در ای  زمینه و وجود دانکگاه

ریرای و تغییر نگرش و دیدگاه سیستم برنامره ،بنابرای  .رای شهر الکترونیکی در ایران استاج

ریرای برر مبنرای نیروهرای خلراو و نروآور و نامهشهر مکهد به سمت برمدیریت شهری کلان
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باشرد. رفاه  و آسایش برای شهروندان میلازمة حرکت به سمت ایجاد شهر الکترونیک کارآمد 

تروان عنروان شهر الکترونیک در مکرهد می اجرایی کردننقا  ععف و قوت زیر را در جهت 

و نگهرداری  اجرایی کردنکمبود نیروی انسانی متخصص داخلی برای شامل نقا  ععف  :دکر

-شهری و بری ععف کنونی ارتباطات پرسرعت درون شهری و بی های الکترونیکی، سروی 

روز نبرودن ه بر ای و بومی مناسب برا اسرتانداردهای جهرانی وافاارهای پایهفقدان نر  ،المللی

ل وجود نیروهای کارشناسی برا سرابقه و علمری در نهادهرای مسرئو شاملنقا  قوت . خدمات

طر  جامع فناوری اطلاعات استان و همچنی  طرر  جرامع تهیة فناوری اطلاعات و ارتباطات، 

 ةگانرهرای هفتدستور و الراا  آمروزش مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مکهد،

، سرازمان فنراوری اطلاعرات) اسرت جهت کارمندان از طرف دولرت ICDLفناوری اطلاعات 

عنروان یکری از شرهر مکرهد برهتوسرعة به اینکه در اسناد فرادسرت با توجه . (33. ، ص7031

هرا تمرا  ابعراد آن یابد که نه تنعرورت می ،شودپایدار شهر مکهد شناخته میتوسعة اباارهای 

تمرکرا بنرابرای ، . شرودبلکه تصرویری از آینرده نیرا ارائره  ،جانبه قرار گیردمورد بررسی همه

 7030گیری شهر الکترونیک مکهد در افق لتمل در شکلسناریوهای م ةپژوهش حاعر بر ارائ

 است.

 پژوهشپیشینة  .2

یافتره بره در ککورهای درحرال توسرعه و توسرعه شهر الکترونکزمینة ن بسیاری در املقق

عرصرة های نوی  در عنوان یکی از روشهپژوهی باند و رویکرد آیندهها پرداختهبررسی چالش

 رونیک معرفی شده است.برنامه ریای شهری و شهر الکت
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 پژوهشپیشینة  -4 جدول

 7031، خذ: نویسندگانمأ
 نتایج نویسندگان مقیاس

بی  

 المللی

فرناندو ، ،جمیا 

 ،7کورول ، لتونیهم

3330) 

اند که استفاده از اند به ای  نتیجه رسیدهکردهای که در دانکگاه سالفورد ارائه در مقاله

( و فضاهای مجازی GIS، سیستم اطلاعات جغرافیایی)اینترنت ةاباارهای پیکرفت

ای در سیستم برنامه ریای تواند نقش عمدهبرد و میگیری را بالا میقدرت تصمیم

 .شهری داشته باشد

 فیراتکل)

 (3377 ،3کیکراوچو

ۀ شهر: استفاده از روش تصورات آیند»ای تلت عنوانو کروچک در مقاله راتکلف

ذاران گریاان و سیاستمعتقد است عمده برنامه« ریای شهریهسناریونویسی در برنام

های ر و کارآمد به منظور درک پیچیدگیموث ةگرایانشهری فاقد یک رویکرد آینده

-به شرایط مورد نظر در آینده می الوقوع و شکل دادنبینی شرایط قریبملیطی، پیش

 .باشند

  0لیزرگاس و ر (

،3377) 

اتالیاوری در جهت یکسارچگی بررسی نقش سناریو به عنوان ک رویکردی به» در مقالة

همواره به عنوان یک هدف بسیار مهم در برنامه ریای و  «های شهریسیاست

 .مدیریت شهری ملسوب می شود

 (3377 ،0ملمود)

ریای توسعه در شهر پیش بینی شهر و برنامه» ای تلت عنواندر مقاله (3377ملمود)

 34شهر در انداز بینی چکمکند که تدوی  پیشبیان می« ندونوزیککور ا در بالنگوان

بینی چگونه قابل انجا  است. برای ای  روند، توجه به سال دیگر و فرآیند پیش

بینی سنتی یا برخلاف پیش صنعت ککت و حمایت از منابع انسانی واجد شرایط،

تر و و مناسبریای سناریر بازارهای  خرید و فروش ،برنامهتلقیقات علمی د

 است. یکسارچه منطقه ةبرای توسعقدرتمند تر است و ابااری 

و  نوردفورس)

 (3333  ،4مطلق

 ة، به توسعدولت الکترونیک ۀآیندبا عنوان  در کتابی(2009) نورد فورس و همکاران

بعد  3دولت سوئد پرداخته است که در ای  راستا  3333های مرتبط برای سال سناریو

دولت الکترونیکی   ۀهای آیندسناریو به عنوان جایگای  0شده و  معرفیعد  قطعیت 

 ه است.شدمعرفی 

 

 

                                                 
1. James, Fernando,Hamilton, Curwell 

2. Ratcliffe&Krawczyk 

3. Zergas&Rayle 

4. Mahmoud 

5. Nordfors &Motlaq 
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 4ادامه جدول 
 نتایج نویسندگان مقیاس

 

 (7033زالی )

ای با رویکرد گذاری منطقهنگاری راهبردی و سیاستآینده»ای تلت عنوان در مقاله

انداز ملی و اساس سند چکمبه بلث پیرامون توسعة آتی مناطق بر « سناریونویسی

عامل مؤثر بر فرایند  70پردازد. وی نظریة پایه توسعة استان آذربایجان شرقی می

سناریو با احتمال وقوع بسیار  4توسعة استان را شناسایی کرده و بر اساس ای  عوامل 

سناریو با احتمال وقوع ععیف  337سناریو با احتمال وقوع متوسط به بالا و  73بالا،

 ستخراج کرده است. ا

ویسی و 

 (7033قیسوندی)

سند راهبردی شهر الکترونیک مکهد با پیکنهاد شهرداری مکهد و توسط پژوهککدۀ 

الکترونیک دانکگاه علم و صنعت تدوی  شده است در ای  سند اقدامات اولیه و 

 نیازهای ابتدایی برای برپایی شهر الکترونیک مکهد مکخص شده است.

 (7033رهنما ) 

سازی شهر ها و ارائة راهکار در جهت پیادهبررسی چالش»ای تلت عنوان در مقاله

سازی شهر الکترونیک در ایران و به شناسایی مککلات پیاده« الکترونیک در ایران

های پیش روی پیاده سازی آن پرداخته راهکارهای پیکنهادی در جهت رفع چالش

 اند.

 (7033مهرائی )

گیری شهر دانش بررسی سناریوهای ملتمل در شکل»ود تلت عنوان نامة خدر پایان

به بررسی « هابا تکیه بر نقش دانکگاه 7030انداز افق شهر مکهد در چکمدر کلان

ها در )با در نظر گرفت  نقش آن شهر مکهدهای کلانوععیت موجود عملکرد دانکگاه

تدوی  سناریوهای ملتمل در  بنیان ودر جهت رسیدن به شهر دانش ارتبا  با جامعه(

ها و ارائة شهر مکهد با تکیه بر نقش دانکگاهبنیان در کلانگیری شهر دانششکل

 پرداخته است.  7030انداز افق راهبردهایی در جهت رسیدن به شهر دانش در چکم

 (7030راهنما )

بررسی الگوهای متفاوت توسعة سناریو و ارزیابی »ای تلت عنوان در مقاله

به بلث پیرامون « ریای آمایش سرزمی  با تأکید بر سناریونویسیاروپا در برنامه تجربة

های ساخت سناریو در مراحل توسعة آن و ارزیابی تجربة بررسی و تلقیق در روش

منظور ریای آمایش سرزمی  با تأکید بر سناریونویسی پرداخته است. بهاروپا در برنامه 

روش استقرایی و قیاسی استفاده کرد. در ای  راستا تجربة  3توان از ساخت سناریو می

و تللیل قرار گرفته است و مکخص  اروپا با تأکید بر الگوهای یاد شده مورد تجایه

گیری شده که روش ساخت سناریو وابسته به فلسفة ساخت آن است و جهت

ها مایتریای متغیر است. جهت رسیدن به روش مطلوب لاز  است با شناخت برنامه

 های آینده کرد. بر اساس نتایج پژوهشو معایب هر روش اقدا  به توسعة سناریو

سناریو برای آیندۀ اروپا متصور است. سناریوی انسجا ، سناریوی  0مکخص شد که 

 رقابتی و سناریوی تداو  شرایط حال حاعر.
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مفهرو  شرهر ریرای مرؤثر که جهت برنامهشد با توجه به بررسی مطالعات پیکی  مکخص 

باشرد و های آینده بر مبنرای روش سرناریونگاری مریالکترونیک شهر مکهد نیاز به ترسیم افق

سناریوهای الکترونیک شهر مکرهد برا روش سرناریونگاری توسعة مطالعات نکان می دهد که 

 تری  ابعاد نوآوری پژوهش حاعر است.یکی از اصلی

 پژوهشروش  .1

گیری شهر الکترونیک در مکرهد یوهای ملتمل در شکلسنارتوسعة  ،هدف از ای  پژوهش

است. برای رسریدن  7030راهبردهایی در جهت رسیدن به شهر الکترونیک پویا در افق  ةو ارائ

گا  اصلی سناریونویسی انجا  شد که در ایر  راسرتا مطالعرات کمری و کیفری  1به ای  هدف 

 گیرریبر تمرکا فکرری و تصرمیممؤثر  هایگا  اول شناسایی و تللیل جریانصورت گرفت. 

ارزیابی سناریوهای ملتمرل در  ،حاعر هدف پژوهش هدف پژوهش می باشد. است که همان

تعیی  فاکتورهرای کلیردی  ،در گا  دو  است. 7030گیری شهر الکترونیک مکهد در افق  شکل

، ر قالرب پرنج بعرد سرازمانی، اجتمراعیکره در مبرانی نظرری د عرروری اسرتگیری تصمیم

شناسایی و تللیرل  ،. گا  سو شدولوژیکی، سیاسی و قانونی، و عملکرد فردی طبقه بندی تکن

 اجررایکه در قالب مدل مفهومی به عنوان عوامل تأثیرگرذار برر  استنیروهای کلیدی ملیطی 

در نامه )در گا  سو  در ابتدا در قالب پرسش ،همچنی  .شهر الکترونیک به آن اشاره شده است

شرهر الکترونیرک حروزۀ ن در انفر از متخصص 13ثیرگذاری و عد  قطعیت( از أتدرجة دو بعد 

مرؤثر عوامرل  فریردم  های آماری توصیفی و استنباطی نظیرآزمونوسیلة نظرخواهی شد و به 

-بر اساس مصاحبه ،های بلرانی سناریو تعیی  شد. در گا  چهار و سس  پیکران بندیاولویت

ها وسرناریتوسرعة منطق سناریو شکل گرفت. در جهرت شناسان، ساختار یافته با کارهای نیمه 

توسرعة تفسیر سناریوها مد نظر قرار گرفت و در جهرت شامل توسعه و گا  شکم و گا  پنجم 

 1نیمه سراختار یافتره برا مصاحبة بررسی پیامدها و همچنی  تعیی  راهبردها از اباار ، سناریوها

سرناریو توسرعة گا  شش  7. در شکل ستفاده شداشهر الکترونیک حوزۀ ن در انفر از متخصص

 است.شده مکخص 
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 شش گام ایجاد سناریو -4شکل

 7311 7،و رندال اهیف :مأخذ

 مبانی نظری.1

 شهر الکترونیک .4. 1

وسریع مبادلرة نیراز بره  الملل،شهرها و نقش روزافاون شهرها در اقتصاد بی ملرکة نیروی 

الا و خدمات را برای شهرها به دنبرال دارد. شرهرها ملرل کمبادلة  حرکت، بازاریابی، اطلاعات،

 هرای اقتصرادی،ترراکم فعالیرت های معاملاتی،های متراکم فرصتارتباطات رو در روی شبکه

 -های فرهنگریها و فرصتزیر ساخت خدمات و سرمایه، کار،ویژۀ دسترسی به منابع عظیم و 

ریای و مردیریت های اصلی برنامهویژگی وری اطلاعات ازافن ،اجتماعی هستند. برهمی  اساس

ر شهر الکترونیرک، ظهو (.7-74 .صص ،7033، )غفاری گیلانده آیندشهری نوی  به حساب می

خردمات و در  ه اهمیت آن در کارآمدتر ساخت  ارائرةشهری در سراسر جهان را متوج سازمان

سط فناوری اطلاعات و شده توهای خلقروی فرصت ها کرد که در آن بردسترس قرار دادن آن

. 3،النرداود) گذاری شرده اسرتارتباطات، به منظور افاایش موقعیت و اثرگذاری بیکتر سرمایه

ها، جهت ارائره و تلویرل سرریع دو شهر الکترنیک به معنای استفاده از شبکه (70، ص. 3330

                                                 
1. Fahey & Randall 

2. Odendal 
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-به بهرره طرفه )تعاملی( خدمات شهری به شهروندان است در واقع شهر الکترونیکی، دستیابی

 (.73، ص. 3330 7)بندر، وری در بخش دولتی و از بی  بردن تکریفات اداری است

اجرایی ملققان مختلف فاکتورهای متعددی که بر  :گیریتعیین فاکتورهای کلیدی تصمیم

هرایی تواند چالشاند که ععف در ای  عوامل میارائه کرده ثیرگذارند،أشهر الکترونیک ت کرذن

 ةتوانند به پنج زمینموفق شهر الکترونیک موجب شود. ای  فاکتورها میکردن  اجراییرا جهت 

، (71ص.  3331، 3اسررتنفور هک وبنرردی شرروند کرره شررامل عوامررل سیاسرری)مکررترک طبقرره

 ،4ویراکودی) ، سازمانی(73، ص. 03337لاگ و لی،) فناوری (،71،ص. 03334پارنت،اجتماعی)

، 3377ویراکرودی) است.( 74.، ص7013، کاران)الهی و هم و فردی(.731-713، صص. 3377

سرازمانی های اجتماعی، سیاسی، تکنولوژیکی و شهر الکترونیک چالشاجرای  ( برای731ص.

نویسری شرکل ی کلیدی در حقیقت گرا  دو  سناریوتعیی  فاکتورها با را شناسایی کرده است.

 گیرد. می

بعرد  پرنج ةزیر مجموع :(ثرؤمعوامل یی  )تع :شناسایی و تحلیل نیروهای کلیدی محیطی

باشد. ای  گا  سو  سناریونویسی می وثر بر عوامل کلیدی ؤیاد شده در حقیقت همان عوامل م

 نکان داده شده است. 3ثر در شکل ؤعوامل م

                                                 
1. Bendinger 

2. Heeks& stanforh 

3. Parent 

4. Laghe & lee 

5. Weerakkody 
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 های اجرای شهر الکترونیکمدل مفهومی برای درک چالش -2شکل

 7033مأخذ: رهنما ،

 

 پژوهی و سناریونویسیآینده .1. 2

نگری عرورتی ساختاری به شرمار یدگاهی است که بر اساس آن، آیندهنگری، داصل آینده

می رود. ای  دیدگاه در خلال قررن بیسرتم بره وجرود آمرد و براسراس آن هرگونره پیکررفت 

مندی بهره جوید. بره نگری در قیاس با گذشته به شکل نظا اجتماعی آتی عرورتا باید از آینده

توان بدون در نظر گررفت  ابعراد و کاربردهرای اکنون و شرایط فعلی را نمی ةبیان ساده تر للظ

د شرونگرری ملقرق مریبلکه امری است که فقط از طریق آینرده ،آتی آن به درستی درک کرد

هرای خراص خود روش ۀپژوهان برای رسیدن به اهداف ویژ. آینده(74ص. ، 7330، 7اسلاگتر)

، 3،.گروردوناند )ایجاد کرده های جدید،ندارد یا ابداع روشهای استاخود را با اقتباس از روش

-پژوهری و روشالمللی خود راجع بره آینردهبی گستردۀ مک هال در بررسی  (73، ص. 7333

هرای ها مکتمل بر تکنیکگونه روششناسایی کرد. ای  رویکرد و روش را 71های آن بیش از 

وهای آمراری، طوفران های سری زمانی، الگاز دادهکه با استفاده  است یابی یا تمدید روندبرون

                                                 
1. Slaughter 

2. Gordon 
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هرای نوی  احتمالی، تکنیرکسازی، مقایسه یا تکبیه تاریخی، پیشنویسی ، شبیهمغاها، سناریو

-درخرتشربکة سازی علت و معلولی، تللیل دلفی، الگوهای عملیاتی، تللیل اثر متقاطع، مدل

-774.صرص ،7330اسرلاگتر،گیررد )مریای صورت نمایی زمینههای مرتبط، قوانی  بازی و باز

 داننردمند برای ککف و شناسرایی آینرده مریپژوهان تکنیک سناریو را روشی سود. آینده(733

ای گونرهبدیل به ۀیابی چندی  آیند. در واقع سناریو فرآیندی از موقعیت(74، ص. 7311، 7بیل)

توان در پریش ه آینده را میهای مربو  بکردنی و قابل تصور است که طی آن تصمیمباور آگاه،

 آینرده،نویسری بررای ایر  راسرتا در سناریو (. در34ص. ، 7037گرفت )عبدالکاه و خانجرانی،

شود و جهت رسریدن مطلوب ترسیم میآیندۀ عنوان هکردنی بهای ممک  و باورترکیبی از آینده

، 3وروسهرد )دض، متناسب، متفراوت و متکرابه را تکرکیل مریقبه آن، آینده سناریوهای متنا

-ریای اسرتراتژیک مری. با توجه به تعاریف سناریو، سناریوها بخکی از برنامه(70، ص. 3330

، 7331، 0.نگلندیر)ند باشند که به عنوان ابااری برای مدیریت عد  قطیت آینده استفاده می شو

مری و دیدگاهی است با سازگاری درونی و ملتوایی نسبت به آنچه که در آینده رخ  (.00ص. 

گونره اجاای سناریو را ای  7331ال سدر  فاهی و رندال .(03-03، صص. 7314، 0پورتر) دهد

 .اندعنوان کرده

سرتند کره داسرتان سرناریو را سناریو: ای  نیروها همان عواملی هآورندۀ نیروهای به وجود 

 دهند.شکل می

-چگونه رفترار مری ی به وجود آورندهکند که نیروهامنطق سناریو: منطق سناریو عنوان می

 شود.ها باعث به وجود آوردن داستان سناریو میکنند و چگونه رفتار آن

سرناریو مری آورندۀ ای  خطو  مرتبط کردن نیروهای به وجود  ةکننده: وظیفخطو  متصل

 گیرد.ها داستان یک سناریو شکل میکه با اتصال آن طوریه ب ،باشد

کنرد کره زند کره دقیقرا بیران مریر سناریو را رقم میپایان سناریو: ای  جاء سناریو پایان ه

 (.1، ص. 7033، )خوارزمی، زینلی بردر شودتان هر سناریو به کجا ختم میداس

                                                 
1. Bell 

2. Voro 

3. Ringland 

4. Porter 
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ثر برر ؤشناسایی و تللیرل جریانرات سرازمانی مر عبارتند از: نویسیشش گا  اصلی سناریو

شناسرایی و  ،ی(گیرری  عوامل )فاکتورهرای کلیردی تصرمیمتعی گیری،تمرکا فکری و تصمیم

 تردوی  سرناریو، ایجاد منطق سناریو، کلیدی و نیروهای ملیطی،ثر بر عوامل ؤتللیل عوامل م

 (.30، ص. 7331، )فاهی و رندال تصمیمر سناریو بر اساس دلایل یتفس

 های پژوهشیافته.5

موجرود  3های مربو  در جردول نامه تکمیل شده و سازمانپرسش 13اطلاعات مربو  به 

 است.

 نامهدهندگان پرسشاطلاعات مر بوط به پاسخ -2جدول 

 7031مأخذ: نویسندگان،
 فعالیت ةت و سابقسئولیم نامه(تعداد)پرسش سازمان مربوطه

سازمان فناوری اطلاعات و 

 ارتباطات)فاوا(
03 

مدیران و کارمندان,متخصص در 

 سال(0) اکثرا بیش از ITةزمین

 سال(1) اکثرا بیش از کارمندان 73 سازیسازمان مسک  و شهر

 سال(1کارمندان) اکثرا بیش از  4 سازمان نظا  مهندسی ساختمان

 4 بافت قدیم آبکوه
مدیران و کارمندان) اکثرا بیش از 

 سال(0

 

هرا از دار برودن دادهبندی و معنریها و به منظور تعیی  اولویتبا توجه به توزیع نرمال داده

هرا از آزمرون ذکرشرده در نامرهها و پرسشمه خروجی دادهاستفاده شد و در ادا فریدم  روش

-قرار گرفت و پ  از مکخص شدن پیکررانتایی نهماتری  بلرانی اثرگذاری و عد  اطمینان 

کیفی بره منظرور تعیری   ةدر مرحل ،نویسی(سو  سناریو ةهای بلرانی پژوهش )خروجی مرحل

جم و پرن ةها )مرحلراریوها و تفسیر آننویسی(, تعیی  سنچهار  سناریو ةمنطق سناریوها )مرحل

تا در ابتردا شد شهر الکترونیک مصاحبه  ۀن در حوزانفر از متخصص 1با  ،نویسی(شکم سناریو

ها را توعیح داده و سس  دیردگاه خرویش را در ارتبرا  برا وععیت حاعر هر یک از پیکران

ی شهر الکترونیرک در گیردر شکل 7030های بلرانی در افق هر یک از پیکرانآیندۀ وععیت 

 آورده شده است. 0اطلاعات مربو  به مصاحبه شوندگان در جدول  مکهد بیان کنند.
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 اطلاعات مربوط به مصاحبه شوندگان -1ل جدو

 7031مأخذ: نویسندگان،

 تحصیلات کار ةولیت و سابقئمس سازمان مربوطه کد
مدت زمان  

 مصاحبه

7 
سازمان فناوری اطلاعات 

 ا(و ارتباطات)فاو

 ةکارشناس ارشد مطالعات توسع

 سال(70شهر هوشمند)

کارشناس ارشد برنامه ریای 

 شهری
 دقیقه 03

3 
سازمان فناوری اطلاعات 

 و ارتباطات)فاوا(

کارشناس ارشد گروه پژوهش و 

 سال(1نوآوری)

دانکجوی دکتری برنامه 

 ریای شهری
 دقیقه 03

 دقیقه 13 برنامه ریای شهری یدکترا استاد دانکگاه فردوسی 0

0 
سازمان مسک  و شهر 

 سازی
 کارشناس مدیریت و شهر سازی

دانکجوی دکتری برنامه 

 ریای شهری
 دقیقه 03

4 - - 
دانکجوی دکتری برنامه 

 ریای شهری
 دقیقه13

1 
سازمان نظا  مهندسی 

 ساختمان

کارشناس شهرسازی و 

 سال(0معماری)

دانکجوی کارشناسی ارشد 

 طراحی شهری
 دقیقه 03

 دقیقه 03 کارشناسی ارشد استاد ت عمرانشرک 1

 دقیقه333

 

 

   SWOTتحلیلمدل شهر الکترونیک بر اساس  وضعیت موجود شهر مشهد در ارتباط با .4. 5

 ةن در زمینراابتدا با تعدادی از متخصصر ،همان گونه که ذکر شد به منظور تدوی  سناریوها

عیت شهر مکهد برای حرکت بره شهر الکترونیک در شهر مکهد مصاحبه صورت گرفت تا وع

هرا خواسرته شرد ترا مصراحبه از آن یگیرد. در ابتدا سمت شهر الکترونیک مورد ارزیابی قرار

 (.0)جدول  کنندبیان  شهر الکترونیک را   باوععیت کنونی شهر مکهد در ارتبا
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 شهدها و تهدیدها در ارتباط با شهرالکترونیک در مفرصت ،نقاط ضعف و قوت -1جدول 

 7031،های تلقیق: یافتهأخذم
 (S)قوت  : (W)ضعف 

موجود در بخش  یهاپایی  بودن سرمایه گذاری-

 فناوری اطلاعات 

 خدمات اینترنت  پایی  بودن کیفیت ارائة-

کمبود نیروی انسانی متخصص داخلی برای پیاده -

 های الکترونیکی نگهداری سروی سازی و 

ریافت به صورت های پرداخت و دفقدان مکانیا -

 الکترونیک 

 بالای استفاده از اینترنت  ةهاین-

سرعت درون شهری و بی  ععف کنونی ارتباطات پر -

 المللی شهری و بی 

ای و بومی مناسب با افاارهای پایهفقدان نر -

 استانداردهای جهانی

 پایی  بودن کارایی نیروی انسانی-

 بروز نبودن خدمات -

 کارآمد ر  افااریهای نکمی تعداد شرکت-

تخصیص نامناسب منابع )مالی و انسانی و...( در - -

 فناوری اطلاعات  ةجهت توسع

 های خارجی ناتوانی در جذب سرمایه-

پایی  بودن فرهنگ عمومی در استفاده از خدمات -

 تجارت الکترونیک 

 رسانی ة خدمات اطلاعععف در ارائ-

رای حدود نبود آموزش مناسب برای بکارگیری آن ب - 

 درصد از شهروندان  13

های کاربردی در سیستم ۀدهندة سروی مرکا ارائ نبود-

 ASP (APLIICATIONهای ارتباطی شهری ملیط

SERVICE PROVIDER)  
  اعتباری هایکارت نبود

وجود نیروهای کارشناسی با سابقه و علمی در نهادهای -

 مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات 

ئولی  دولتی و بخش خصوصی به استان توجه خاص مس-

  خراسان رعوی

نر   ةپایی  بودن دستماد کارشناسان فناوری اطلاعات و هاین-

 افاارها نسبت به سایر ککورها

 های مختلف بصورت پراکنده در ای  زمینهسابقه اجرای طر -

 گیری دولت الکترونیکی سازی برای شکلزمینه-

ریق شرکت مخابرات های مناسب از طوجود زیر ساخت-

 ایران 

 عنوان مرکا ای  استانلمللی بودن شهر مذهبی مکهد بهابی -

آموزش و بالا  ةاستفاده از بستر شهر الکترونیک برای توسع-

 بردن فرهنگ عمومی جامعه 

 ها ایجاد اشتغال فراوان و ارزان نسبت به سایر بخش-

-شبانه المللی بصورتدسترسی به اطلاعات مللی، ملی و بی -

 روزی    

طر  جامع  ةسند راهبردی شهر الکترونیک مکهد ، تهی ةتهی-

فناوری اطلاعات استان و همچنی  طر  جامع فناوری اطلاعات 

 .و ارتباطات شهرداری مکهد
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 1ادامه جدول 
 (T)تهدید  (O)فرصت 

 عنوان دومی  شهر بارگ ککور و جود شهر مکهد  به-

 مناسب گذاریسرمایه و اقتصادی هایفرصت وجود -

 مکهد شهر درکلان

 های اخیر تخصیص اعتبارات دولتی در سال-

گانة فناوری های هفتدستور و الاا  آموزش مهارت-

 جهت کارمندان از طرف دولت ICDLاطلاعات 

 اطلاعات فناوری) ICT و IT به مسئولی  خاص توجه-

 (ارتباطات و

  جوان جمعیت بالای درصد--

  المللیبی  هفرودگا وجود--

 معتبر هایدانکگاه وجود-

 قابلیت با مناسب Pilot یک عنوانبه خراسان استان-

   اطلاعات فناوری توسعة فرهنگ انتقال

  اطلاعات فناوری آموختگانحمایت دانش و افاایش-

  ارتباطی هایهاینه کاهش-

 هایشبکه هایملیط بر مبتنی هایسیستم سازیپیاده

 اجرایی های دستگاه در جهانی و شهری

های اطلاعاتی و کامل در استان با ایجاد ایجاد سیستم

 یک بانک اطلاعاتی مناسب

 میلیون زائر و مسافر 31حضور -

 

 

 مورد در کلان سطح در قانونی هایسیاست و تمهیدات نبودن-

  شخصی حریم و امنیت

 و قراردادها مورد در قانونی هایسیاست و تمهیدات نبودن-

 و ارتباطی هایشبکه ملیط در کاربردی هایسیستم تتعاملا

 اطلاعاتی

 شخصی حریم و امنیت حفظ مورد در جامعه افراد نگرانی-

 ایرانی های سایت به اینترنتی هکرهای هجو 

  دیجیتال شکاف-

 خصوصی مختلف هایبخش و ادارات ، هاسازمان کم نعداد-

 یکسارچه هایسیستم دارای دولتی و

های خصوصی و دولتی ها، ادارات و بخشسازمانآمار پایی  -

  دارای یک سیستم مدون

 طریق از خصوصی و دولتی بخش خدمات ارائة بودن ناچیا-

   اینترنت

-ملدوده در الکترونیکی بصورت وجوه انتقال امکان نبودن-

  المللیبی  و ملی مللی، های

 افاارزمینة نر  در المللیبی  ملدودکنندۀ قوانی -

 سطح در ارتباطات و اطلاعات فناوری جامع طر  دنبو-

 اجرایی هایدستگاه

 جهت موردنیاز حد های مناسب اطلاعاتی درزیر ساخت نبود-

 کنترلی و گذاریسیاست و مدیریتی و اجرایی مختلف سطو 

های خارجی متخصص در فناوری عد  حضور شرکت-

 اطلاعات در ککور 

 استان اجرایی هایدستگاه در یکسارچه هایسیستم سازیپیاده

 اداری اتوماسیون مانند

 

 های بحرانی سناریو تعیین پیشران .2. 5

گویره(، عملکررد  1گویه(، عملکررد اجتمراعی ) 1) عملکرد سازمانی دارای ،در ای  مرحله

گویره  4( و عملکررد فرردی دارای گویره 4) (، عملکرد سیاسی و قانونیگویه 1) تکنولوژیکی
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 آزمرون اساس بر هاسناریو هایرانثر جهت مکخص شدن پیکؤیل ای  عوامل منتایج تللبود. 

 است. موجود 3 تا 4جداول در فریدم 

 بعد سازمانی

کره در  فریردم  که بر اسراس نترایج آزمرون ازمانی تعداد هفت متغیر وجود دارددر بعد س

کرتری  یه بهرای بلرانری سرناریو کرعنوان پیکررانموجود است، تعداد شش گویه به 4جدول 

 .دش مکخص ،را دارا می باشندثیرگذاری و عد  قطعیت أت ةدرج
 

 ثیرگذاری و عدم قطعیت در عملکرد سازمانیأت ةثر بر اساس دو بعد درجؤبندی عوامل مرتبه -5جدول 

  7031، مآخذ: نویسندگان

 عملکرد سازمانی

میزان اثر گذاری در 

 صورت وقوع
 احتمال وقوع گزینه هاگویه کد

0,33 A1 
های مختلف   وظایف مکخص و هماهنگی میان بخشتعیی

 سازمانی
0,31 

0,11 A2 
الگوهای سنتی و توزیع مناسب قدرت در سازمان در ۀ تغییر عمد

 شهر الکترونیک اجرایجهت 
0,13 

0,31 A3 
های اطلاعاتی در جهت نیل به اهداف وچکم انداز تنظیم سیستم

 سازمانی
0,30 

0,00 A4 
ی و در دسترس بودن خدمات الکترونیک مورد نیاز بنداولویت

 شهروندان
0,13 

0,00 A5 
سازمانی در غالب تعریف چکم انداز برای  ۀتوجه به نیازهای آیند

 سازمان
0,41 

0,00 A6 0,30 سازی شهر الکترونیکسازی در سازمان در جهت پیادهفرهنگ 

0,11 A7 0,14 رد سازمانیآموزش و بهسازی نیروی انسانی جهت بهبود عملک 

 3,301 3,331داری              عریب معنا
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 بعداجتماعی

کره در  فریردم  که بر اساس نترایج آزمرونجتماعی تعداد شش متغیر وجود دارد در بعد ا

هرای بلرانری سرناریو کره دارای عنروان پیکررانموجود است، تعداد چهار گویره بره 1جدول 

 مکخص شد. ،قطعیت وجود دارندثیرگذاری و عد  أتة بیکتری  درج

 
 ثیرگذاری و عدم قطعیت در عملکرد اجتماعیأت ةثر بر اساس دو بعد درجؤبندی عوامل مرتبه -6جدول 

 7031، مأخذ: نویسندگان
 عملکرد اجتماعی

گذاری در صورت میزان اثر

 وقوع
 احتمال وقوع گزینه هاگویه کد

0,04 B1 0,33 های عمومییت دولت و تبلیغات از طریق رسانهحما 

0,11 B2 3,11 های اداریالکترونیک کردن فعالیت 

0,10 B3 
در پذیرش فناوری آموزش سطح دانش شهروندان 

 پیکرفته
0,11 

0,10 B4 
 یخدمات متمرکا بر نیاز شهروندان در جهت ارتقا ارائة

 هاناعتماد آ
0,10 

0,77 B5 
ی بسته ها های آموزشی در قالب ارائةتدوی  برنامه

 مکخص آموزشی
0,10 

0,73 B6 0,31 آموزش  حضوری شهروندان 

 3,333 3,377داری                 عریب معنا

 

 بعد تکنولوژیکی

کره در  فریدم  که بر اساس نتایج آزمون ولوژیکی تعداد شش متغیر وجود دارددر بعد تکن

یو کره دارای بکرتری  های بلرانری سرنارعنوان پیکرانگویه به 1موجود است، تعداد  1جدول 

 مکخص شد. گذاری و عد  قطعیت هستند،ثیرأتدرجة 
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ثیرگذاری و عدم قطعیت در عملکرد أتدرجة ثر بر اساس دو بعد ؤبندی عوامل مرتبه -7جدول 

 تکنولوژیکی

 7031مأخذ: نویسندگان،
 عملکرد تکنولوژیکی

گذاری در میزان اث

 صورت وقوع
 احتمال وقوع گزینه هاگویه کد

0,11 C1 توجه به استانداردهایIT 0,03 )فناوری اطلاعات( در سازمان 

0,40 C2 0,44 وجود امنیت اطلاعاتی و حفظ حریم شخصی 

0,03 C3 
ها در جهت ایجاد اهداف سازی سیستممدیریت و یکسارچه

 استراتژی و رقابتی
0,33 

0,03 C4 0,34 ایجاد پورتال الکترونیک و دسترسی  آسان برای شهروندان 

0,33 C5 0,01 های مورد تیاز جهت پکتیبانی از کاربرانزیر ساخت 

0,43 C6 0,10 فناوری اطلاعات ةهای پیکرفتزیر ساخت 

 3,333 3,431 ریعریب معنادا

 

 بعد سیاسی و قانونی

هریج فریردم   تعداد پنج گویه وجود داشت که براساس  آزمون در بعد سیاسی و قانونی 

هرای بلرانری سرناریو قررار شده در قسرمت پیکررانر مبنای امتیازهای للاظها بکدا  از گویه

 موجود است.  1جدول در  نتایج که نگرفتند
 

ثیرگذاری و عدم قطعیت در عملکرد سیاسی و تأدرجة ثر بر اساس دو بعد ؤبندی عوامل مرتبه -8جدول 

 قانونی

 7031مأخذ: نویسندگان،

 عملکرد سیاسی و قانونی

ذاری در صورت گمیزان اثر

 وقوع
 احتمال وقوع گزینه هاگویه کد

0,33 D1 0,31 حمایت از سوی مقامات دولتی و جهت دهی مناسب 

3,10 D2 3,34 لاز  توسط شهر و بخش خصوصی ةمی  بودجتأ 
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 8ادامه جدول 

 عملکرد سیاسی و قانونی

میزان اثرگذاری در صورت 

 وقوع
 احتمال وقوع گزینه هاگویه کد

3,10 D3 
ادارۀ مؤثر توسط دولت و حاکمان شهرها در جهت 

 توسعة سازمانی
0,71 

0,37 D4 
ایجاد قوانی  و مقررات ویژه در جهت حمایت و 

 آرامش خاطر کاربران افراد
0,33 

0,70 D5 
توجه به مسائل حقوقی و مقررات در جهت پیاده 

 سازی شهر الکترونیک
3,41 

 3,301 3,343عریب معناداری           

 

 بعد فردی

ها  هیج کدا  از گویه فریدم  که براساس  آزموند فردی تعداد پنج گویه وجود دارد در بع

در  نترایج کهقرار نگرفتند های بلرانی سناریو نبر مبنای امتیازهای للاظ شده در قسمت پیکرا

 موجود است. 3جدول 
 

 ری و عدم قطعیت در عملکرد فردیگذارثیأت ةثر بر اساس دو بعد درجؤبندی عوامل مرتبه -9جدول 

 7031مآخذ: نویسندگان،

 عملکرد فردی

گذاری در صورت میزان اثر

 وقوع
 احتمال وقوع گزینه هاگویه کد

0 E1 
افاایش سطح آگاهی شهر وندان در جهت استفاده از 

 خدمات
0,34 

3,11 E2 3,30 قبلی در استفاده از خدمات الکترونیک ةتجرب 

3,41 E3 0,30 دی و تکویق در جهت خود اتکایینوآوری فر 

0,04 E4 
رفع نگرانی امنیتی در مورد استفاده از خدمات 

 الکترونیک
0,04 

0,07 E5 3,00 میاان تمایل به استفاده از فناوری های جدید 

 3,333 3,333داری       عریب معنا
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 های بحرانی سناریوروش تعیین پیشران .1. 5

عاد ذکرشده در یک جدول برا ها در ابتما  گویه شود،اهده میمک 0گونه که در شکل همان

د کره شروگیرنرد ترا مکرخص قرار مری  4تا  0,11و  -0,11تا  3,00 – 3,00تا  7بندی  امتیاز

هایی که از نظرر در واقع گویه .شوندهای ذکرشده در هر بعد از چه امتیازی برخوردار میگویه

(سمت راست و بالای جدول قررار  0,11-4)دارای امتیاز گذاریاثر درجةمیاان عد  اطمینان و 

-پیکرانگیری وععیت قرار 0شکل  ند.شوهای بلرانی سناریو ملسوب میپیکران گیرند ومی

 دهد.نکان میثیر و عد  قطعیت أبر اساس دو بعد میاان تهای بلرانی سناریو را 

 

 
 ناریوهای بحرانی سپیشران -1شکل 

 7331، فاهی و رندال :خذمأ

 

، A1-A7حررف های عملکررد سرازمانی براگویه ،(3تا  4)شمارۀ با توجه به نتایج جداول 

-C1های عملکرد تکنولوژیکی با حررف گویه، B1-B6حرف اجتماعی با  گویه های عملکرد

C6 ،حررف های عملکرد سیاسی و قانونی با گویهD1-D5 هرای عملکررد فرردی براو گویره 

دهرد. ثر بر عوامل کلیدی را نکران مریؤعوامل م تمامی 0. شکل مکخص شدند E1-E5حرف

-ها را نکران مریهای بلرانی سرناریو، پیکران0بالای سمت راست در ماتری  شکل  ةسه خان

های نهرایی انتخراب به عنوان پیکرران مورد 73ثر، تعداد ؤعامل م 33در مجموع از تعداد  دهد

 شدند.
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 ثر بر عوامل کلیدیؤعوامل م - 1شکل 

 7031خذ: نویسندگان،مأ
 

 است. کردهرا مکخص  هاهای بلرانی سناریوپیکران لیست نهایی 73 ۀجدول شمار
 

 هاهای بحرانی سناریوپیشران -44جدول  

 7031مآخذ: نویسندگان،

 عملکرد تکنولوژیکی عملکرد اجتماعی عملکرد سازمانی

-  وظایف مکخص و هماهنگی میان بخشییتع

 A1های مختلف سازمانی.

الگوهای سنتی و توزیع مناسب  ۀتغییر عمد

قدرت در سازمان در جهت پیاده سازی شهر 

 A2الکترونیک.

لاعاتی در جهت نیل به های اطتنظیم سیستم-

 A3انداز سازمانی.اهداف وچکم

بندی و در دسترس بودن خدمات  تاولوی -

 A4ک مورد نیاز شهروندان.الکترونی

 اجرایسازی در سازمان در جهت فرهنگ -

 A5شهر الکترونیک.

آموزش و بهسازی نیروی انسانی جهت بهبود  -

 A7عملکرد سازمانی

های الکترونیک کردن فعالیت

 B2اداری

آموزش سطح دانش شهروندان  

 B3در پذیرش فناوری پیکرفته

خدمات متمرکا بر نیاز  ارائة

 یر جهت ارتقاشهروندان د

 B4اعتماد آنه

آموزش  حضوری -0

 B6شهروندان

)فناوری  ITتوجه به استانداردهای

 C1اطلاعات( در سازمان.

مدیریت و یکسارچه سازی -3

ها در جهت ایجاد اهداف سیستم

 C3استراتژی و رقابتی
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 تعیین منطق سناریو  .1 .5

عنروان ابرااری بررای به یو. منطق سنارشوددر ای  مرحله لاز  است منطق سناریو مکخص 

پاسخ دادن به چالش گسترش سراختاری سرناریو و تعرداد بریش از حرد سرناریوها اسرت. در 

نلروۀ در ایر  روش  .شده در ساختار سناریو اسرتاصول سازماندهی ،حقیقت منطق سناریوها

ریو ها در جهت به وجود آوردن داستان منطقی سرناها و پوشش تما  پیکرانارتبا  بی  پیکران

 پیکرران 73ها )رانبه توان تعداد پیش 3ان به تعداد تومی به صورت سنتی .بسیار حیاتی است

دن با تعداد بسیار شریا را به علت مواجه ه برنامهئل( سناریو نوشت که ای  مسدر تلقیق حاعر

و معقرول بررای  تعردادی منطقری ةتوسرعکند. جهت زیادی سناریو با چالکی جدی مواجه می

فراهی و )کررد در ایر  مرحلره اسرتفاده  توان از دو روش استقرایی و اسرتنتاجیمی ،هاریوسنا

با عرد  قطعیرت بالراتر بره عنروان ابعراد  پیکران بلرانی 3، در روش استنتاجی) .7331، رندال

شرود و در روش اسرتقرایی، برا اسرتفاده از نظرر کارشناسران و ماتری  سناریو مکرخص مری

-مریشده را در خود جرای دهنرد مکرخص های تعیی رانپیش ه تمامیملوری ک 3خبرگان، 

هرای ملور برا نا  3ها . در تلقیق حاعر از روش استقرایی و با استفاده از نتایج مصاحبهندشو

 ثرؤمر شردن اجرایری میاان دیگر ملور و تکنولوژیکی و سازمانی هایزیرساخت یمیاان ارتقا

امرا  ،شودایجاد می  در ظاهر سناریو 0ملور،  3 ای  برکیت با. شد مکخص اجرایی هایفرایند

ععف در زیرر  شاملها که از آن باشند، یکی قابل تلقق بایدها سناریو با توجه به اینکه تمامی

های اجتماعی اسرت بره دلیرل عرد  امکران فرایند یارتقا ولی ،های سازمانی و فناوریساخت

ر هشر ۀآینردسرناریو بررای  0و در مجمروع تعرداد د ش حذفو ارزیابی از فرایند تفسیر  تلقق

 که در گا  بعدی به آن اشاره خواهد شد.د شالکترونیک مکهد تدوی  
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 منطق سناریو -5شکل 

 7031: نویسندگان،خذمأ

 

 بر اساس دلایل تصمیم هاسناریو توسعه و تفسیر .5. 5

زیر  یمیاان ارتقا"یوها، منطق ماتری  که دارای دوبعد در ای  بخش به منظور تدوی  سنار

باشرد، می "ثر فرایندهای اجتماعیؤمیاان اجرا شدن م"و  "تکنولوژیکی -های سازمانیساخت

در اختیار مصاحبه شوندگان و متخصصی  امر قرار داده شد تا با بررسی ترکیب هر بعد با بعرد 

اتفاقاتی در آینده باشند که رخ خواهرد داد و  ۀکنندنهای بلرانی، بیادیگر و با توجه به پیکران

دهد. نتایج حاصل از مصاحبه برا در آینده را نکان می مکهد شکل گیری شهر الکترونیکنلوۀ 

 شود.متخصصی  در قالب سه سناریو بیان می
 

 تفسیر و روایت هر سناریو -44ل جدو

 7031مأخذ: نویسندگان،
 تفسیر و روایت هر سناریو

 اول: وضعیت طلایی یوسناری

ؤثر فرایندهای تکنولوژیی واجرا شدن م –های سازمانی زیر ساخت دارندۀ دو بعد تلاش در جهت ارتقایای  سناریو در بر 

های لاز  برای ایجاد شهر الکترونیک در کند که تما  زیر ساخت. ای  سناریو شرایطی را توصیف میباشداجتماعی می

و  شهر مکهد و وجود مراکا خدمات کامسیوتریدرت و پتانسیل بالا در کلانبخش خصوصی با قوجود  مکهد  فراهم است.

استفاده از  ت وجود دارد. در ای  سناریو اولویتخدما ها در خصوص ارائةدر سطح کلان شهر و استفاده از آن افاارینر 

 خوبی شکل گرفته و افاایش پیدا کرده است وبه  ITها وجود دارد و نیاز به پرتال سازمانقالب در  الکترونیک خدمات
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اطلاعات وجود دارد و سطح آمادگی و  شرایط برای دسترسی به بودجه و امکانات در خصوص تجهیا و راه اندازی فناوری

شرایط برای  ،مدیران ارشد درخصوص فناوری اطلاعات در دستگاه شهرداری افاایش یافته است. همچنی  علاقمندی

ست. استفاده از پتانسیل و وی جوان آماده به کار و جذب نیروهای متخصص در فناوری اطلاعات ایجاد شده ااستفاده از نیر

 ایجاد شده دانکگاهی در جهت ارتقایهای نیروی انسانی در کلان شهر مکهد للاظ شده و همچنی  مراکا توانایی

قسمت قابل توجه از  شهر مکهد و ارائةدر کلان یکیاند. شهرداری الکترونیروی انسانی بسیار مفید عمل کردهمهارتهای ن

 معنوی و مادی مردمی در جهت ارائة هایشرایط برای جلب حمایت و پکتیبانیی بر وب ایجاد شده است و نخدمات مبت

خدمات بهتر و کیفیت و توزیع مناسب سطح شهری به  ورت گرفته و گرایش به بهبود ارائةخدمات مطلوب شهری ص

های زیر ساخت کردنای  موارد بستری را برای ایجاد شهر هوشمند مکهد با فراهم نظر قرار گرفته است.  شهروندان مد

راستای وظایف ها در استفاده از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری ،همچنی الکترونیک بوجود آورده است. 

در  ماری و شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی و ... ( حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری، معتخصصی و کسب و کار)

ها و شناسایی متقاعیان مورد توجه قرارگرفته است و اطلاعات به دیگر ارگان ری  مد نظر قرار گرفته است. ارائةشهردا

های وژیفناوری اطلاعات برای تمامی سازمان ها مد نظر قرار گرفته است . استفاده از تکنول ۀاستانداردهای مربو  به حوز

های ککور به وقوع پیوسته و شرایط برای استفاده خدمات در ارگان کردن ارائةها در راستای جامع جدید و بومی سازی آن

های ر تولید سیستمشهر مکهد در خصوص همیاری دکلان های خصوصی و دانکگاهی دربخشاز مراکا علمی، پژوهکی و 

خدمات در خصوص نتایج  شهرها و ارائةی بی  شهرداری کلانهماهنگ شهرداری مد نظر قرار گرفته است و کاربردی

های تخصصی شهرداری بصورت قانونی و از یک مرجع مکخص و با مالکیت حقوقی صورت اجرایی مربو  به سیستم

باشد. ای  سیستم جامع، مباحث گرفته است. سیستم جامع شهرسازی در تمامی مناطق شهرداری مکهد در حال اجرا می

افاارهای پرسنلی و مالی از باشد.  نر کند و از نظر پایگاه داده یکسارچه میهرسازی و نوسازی و اصناف را پکتیبانی میش

های جامع شهرسازی از شهرهای سیستم عةاند و شهرداری مکهد در توسنظر پایگاه داده به صورت یکسارچه توسعه یافته

و ارتبا  آن با سیستم جامع شهرسازی و پکتیبانی مناسب از  GISاار افنر  ةباشد. توسعپیکرو در سطح ککور می

تلت  )شهرسازی( افاارهایی مانند عوارض خودرو، درآمدنر  ةافاارهای شهرسازی و اداری مالی به وجود آمده و توسعنر 

ر کلان شهر مکهد و ی دهای مللی و دسترسسازی شبکهیکسارچهشهروندان توسعه یافته است. ۀه ای سهولت استفادوب بر

 ICTنیروی متخصص  ۀجامع شهری با توجه به رویکرد مدیریت واحد شهری ایجاد شده و میاان استفادةطر  شبک اجرای

های امنیت با وجود و ایجاد بستر فعلی شبکه و سازی برنامهاز سروی  اینترنت  به خوبی شکل گرفته است. تدوی  و پیاده

های متخصص و کاربران در های آموزشی برای آگاهی و تربیت نیرو. برگااری دورهردد دامکاوران در ای  حوزه وجو

است و تدوی  چارچوب و استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات در تما  ۀ امنیت اطلاعات به بهتری  نلو صورت گرفته حوز

ثر ؤتقدند به دلیل اجرایی شدن مو معشوندگان در ای  سناریبیکتر مصاحبهها به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. سازمان

ترددهای شهری را شاهد هستیم. در ای  سناریو مکهد به  کم شدنها، حفظ ملیط زیست و کاهش آلودگی هوا و استسی

آموزش و همچنی  بالا بردن فرهنگ  ةفناوری اطلاعات و توسع ةمناسب با قابلیت انتقال فرهنگ توسع  Pilotعنوان یک

آموختگان فناوری کرده است. در ای  سناربو دانشپذیرش شهر الکترونیک به نلو مطلوب عمل  ةینعمومی جامعه در زم

طر  جامع فناوری اطلاعات استان و همچنی  طر   ة، تهیة سند راهبردی شهر الکترونیک مکهداطلاعات افاایش یافته و تهی

های رقومی موجود در نی و بلوکی بر روی نقکهاطلاعات مکا اجرایجامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مکهد، 

های اجرایی استان مانند اتوماسیون های یکسارچه در دستگاهازی سیستمسده و توجه بر پیادهشبرخی شهرهای استان ایجاد 
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های شهری و جهانی در دستگاه های های شبکههای مبتنی بر ملیطسیستم اجرایو  تهاداری، در دستور کار قرار گرف

های اطلاعاتی در استان به وجود آمده های یکسارچه و سیستمو بانک اطلاعاتی مناسب ناشی از سیستمشده جرایی ایجاد ا

تسهیلات لاز ، ارتباطات  روندان، جذب نیروهای متخصص، ارائةاست. ای  سناریو عم  افاایش سطح کیفیت زندگی شه

جانبه مد نظر قرار گرفته است و با مد نظر قرار ه صورت همهولتی بفراملی و تخصیص اعتبارات د ةگسترده و پیکرفت

گرفت  تمامی موارد ذکر شده زمینه برای ایجاد شهری شکوفا و پیکرفته در جهت رفا و آسایش شهروندان را خواهیم 

راد جامعه به نیا برای افمنفی ، پیامدهایی های فراوانی که در ایجاد شهر الکترونیک وجود دارد، اما در کنار مایتداشت

 رند که ایجاد شهر الکترونیک باعثبرخی از مصاحبه شوندگان  در راستای نظریات مانوئل کاستلا عقیده دا. آید.وجود می

در نتیجه کاهش  وها ها, کاهش روابط و تعامل بی  انسانی شهرها, از بی  رفت  خرده فرهنگبی هویت هایی مثل:خطر

 شود.میدگی ملیط شهری حیات مدنی در شهرها و کاهش سرزن

 دو : وععیت عد  پیوستگی یسناریو

 ،های سازمانی و تکنولوژیکی برای ایجاد شهر الکترونیک آماده استوععیتی را توصیف می کند که زیر ساختای  سناریو 

در سطح  ااریفاو نر   . وجود مراکا خدمات کامسیوتریل شکل نگرفته استآهنوز در سطح ایدهاما فرآیندهای اجتماعی 

آموختگان است که دانش در حالی ، ای است شدخدمات شهرداری مهیا  برای ارائةها نو استفاده از آ مکهد شهرکلان

توجه شهر مکهد کلان ةشهرها در توسعفناوری اطلاعات اندک هستند. به ماموریت استراتژیک و جایگاه شهرداری کلان

های شهری صورت نگرفته است. های شهرداری با سایر ارگانها و استراتژیدگاهها و دیدر حالی که تطبیق سیاست شده،

ازی فناوری اطلاعات توجهات لاز  اندتسهیل مراحل دسترسی به بودجه و امکانات در خصوص تجهیا و راه ةدر زمین

خصوص مد نظر قرار  ها در ای در استان و سهم ارگان IT ةریای در خصوص بودجبرنامهنبود اما  ،صورت گرفته است

اما چندگانگی و  ،سطح آمادگی در خصوص فناوری اطلاعات در دستگاه شهرداری افاایش یافته است .نگرفته است

ها و ککور وجود دارد. حرکت بسوی ایجاد خدمات الکترونیکی در در سازمان ITهای مختلف نسبت به مدیریت دیدگاه

رسانی خدمات شهرداری به مرد  وجود دارد. های اطلاعکه نارسایی درحالی ،شهر مکهد مد نظر قرار گرفتهشهرداری کلان

های ککور مد نظر قرار انخدمات در ارگ کردن ارائةها در راستای جامع سازی آنهای جدید و بومیاده از تکنولوژیاستف

های خصوصی و ا علمی، پژوهکی و بخشاند. استفاده از مراکموزش لاز  را در ای  مقوله ندیدهر حالی که افراد آگرفته،  د

جهت حمایت از ای  فرآیند اما مراکا علمی و پژوهکی کارایی لاز  را  ،دانکگاهی در خصوص  شهر الکترونیک وجود دارد

زمان در الگوهای سنتی و توزیع مناسب قدرت در سا ۀشوندگان عقیده دارند که تغییر عمدمصاحبه ،ندارند. در ای  سناریو

یرش فناوری پیکرفته صورت اما آموزش سطح دانش شهروندان  در پذ شده،سازی شهر الکترونیک ایجاد هجهت پیاد

های مکخص آموزشی ملقق نکده است. وجود امنیت اطلاعاتی و های آموزشی در قالب ارائة بستهتدوی  برنامه نگرفته و

افراد جامعه در ای  زمینه وجود دارد. پورتال  اما عد  اطمینان ،است شدهحفظ حریم شخصی  برای افراد جامعه مهیا 

ها یک اینترنت برای افراد نسبت به تقاعای آن ،اما گرانی هاینةه شدایجاد  یک و دسترسی  آسان برای شهروندانالکترون

ی های اجرایو جهانی در دستگاه های شهریهای شبکههای مبتنی بر ملیطسیستم اجرایمککل اساسی در ای  زمینه است.

با  ،ناامیدانه است. بنابرای  ستفاده از خدمات تجارت الکترونیککه پایی  بودن فرهنگ عمومی در ا وجود دارد در حالی

-سفانه به دلیل وجود ععف در زیر ساخت، اما متأوجود دارددر بعد سازمانی و تکنولوژیکی  های لاز  کهوجود زیرساخت

روشنی در ای  زمینه نمی توان  ۀکترونیک در شهر مکهد وجود ندارد و آیندهای اجتماعی شرایط لاز  برای ایجاد شهر ال
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 متصور شد.

 سو : وععیت راکد یسناریو

ای اجتماعی  به صورت های سازمانی و هم تکنولوژیکی و هم فرآیندهکند که هم زیر ساختشرایطی را توصیف می

 کنند.ععیف عمل می

چندگانگی و  ها وو مکخص نبودن مرز  ITر  وظایف واحدها و های شفاف و مکخص در مورد شچارچوب نبود

ها و ها و ککور، عال شهردارها و مدیران ارشد در زمان بازدهی برنامهدر سازمان ITهای مختلف نسبت به مدیریت دیدگاه

در  ITدیریت های مختلف نسبت به مساز است. چندگانگی و دیدگاهها در ای  راستا مککلشدن حمایت ها و ععیفطر 

گذاری یک مککل اساسی است. سیاستی  آمدن قدرت جایگاه فعلی فناوری اطلاعات و پایها و ککور و سازمان

عد  استفاده از پتانسیل  ریای وو برنامه ITالخصوص در  بخش ملدودیت دولت در جذب نیروی انسانی متخصص علی

شهر مکهد افااری پرقدرت در استان و کلانهای نر کمبود شرکت .شهر مکهد وجود داردهای نیروی انسانی کلانوتوانایی

های خارجی متخصص در فناوری اطلاعات در ککور، به روز نبودن قوانی  مربو  به شهر الکترونیک و نبود شرکتو 

در خصوص های شهرداری کافی نبودن برنامه و سیاست ها در بعضی از قوانی  وها و نارساییشهروندان و وجود تناقض

د . افاایش حجم تقاعای خدمات شهرداری وجود دار ت بکار گرفته شده در راستای ارائةفناوری اطلاعات و ارتباطا

شهر مکهد در روز نبودن امکانات شهرداری کلانذینفعان و شهروندان ( با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و بهمکتریان )

ها و ها و وابستگی امور شهرداری به آنمککل اساسی است. از کار افتادگی سیستمگویی به نیازهای افراد یک راستای پاسخ

مناسب از  پکتیبانی نبودگویی به مکتریان و ارباب رجوع بلاتکلیفی و هدر رفت   وقت ارباب رجوع، اختلال در پاسخ

  متخصصی بعضی از دۀبه عقی و عد  حمایت در ای  زمینه وجود دارد. افااری در داخل ککوربسیاری از تجهیاات سخت

-تکنولوژیکی و اجتماعی  ععف ،های سازمانیکند که در چگونگی عملکرد زیر ساختای  سناریو شرایطی را توصیف می

موجود  یهاگذاریعریب نفوذ پایی  کاربران اینترنت، کم بودن سرمایه ،که شامل عریب نفوذ پایی  رایانه هایی وجود دارد

های قانونی در سطح کلان ،  فقدان تمهیدات و سیاستپایی  بودن کیفیت ارائة خدمات اینترنت اعات ،در بخش فناوری اطل

های کاربردی های قانونی در مورد قراردادها و تعاملات سیستمدر مورد امنیت و حریم شخصی، فقدان تمهیدات و سیاست

کمبود نیروی انسانی  فظ امنیت و حریم شخصی،های ارتباطی و اطلاعاتی، نگرانی افراد در مورد حدر ملیط شبکه

ایانه و اینترنت به ، ععف شهروندان برای استفاده از رهای الکترونیکیاجرا و نگهداری سروی متخصص داخلی برای 

های ایرانی، تی به سایتهجو  هکرهای اینترن ،داخت و دریافت به صورت الکترونیکهای پرزبان انگلیسی، فقدان مکانیا 

المللی، سرعت درون شهری و بی  شهری و بی ، ععف کنونی ارتباطات پر ة بالای استفاده از اینترنتهاین ،دیجیتال شکاف

 ،پایی  بودن کارایی نیروی انسانی، بروز نبودن خدمات ای و بومی مناسب با استانداردهای جهانی،افاارهای پایهفقدان نر 

تخصیص  ،و سخت افاار نسبت به نیاز جامعه افااربودن میاان تولید نر  کم های کامسیوتری کارآمد،کمی تعداد شرکت

های خارجی از جمله و ناتوانی در جذب سرمایهفناوری اطلاعات  ةنامناسب منابع )مالی و انسانی و...( در جهت توسع

روشنی  ۀای  مککلات  آیند وجود با ،بنابرای  .ایجاد شهر الکترونیک در شهر مکهد وجود دارد ةمککلاتی است که در زمین

 شهر الکترونیک در شهر مکهد نمی توان متصور شد.  برای ایجاد
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 گیریبحث و نتیجه. 6

های شرهر سرناریو ةتوسرع ةگانرشرشمراحرل  با توجه به نتایج تلقیرق و برر اسراس طری

مطلروب نیرا مکرخص  یو سناریود شتکریح  اصلی یشهر مکهد، سه سناریوالکترونیک کلان

مطلروب  ینتایج و همچنی  راهبردهای لاز  جهت نیل به سرمت سرناریو ةخلاصر زیر، شد. د

ذکر شده است. شایان ذکر است که در ای  تلقیق همچنی  شرایط کنونی شهر مکهد نیا مورد 

شرایط  ،SWOTو ارزیابی جدول  هابا تللیل و ارزیابی نتایج مصاحبهارزیابی قرار گرفت که 

-با توجه بره هردف پرژوهش و نظررات مصراحبه زیادی دارد. ةصلفاموجود با وعع مطلوب 

یجاد شهر الکترونیک برای مکهد مطلوب برای ا یسناریو "وععیت طلایی"یشوندگان سناریو

پوشرانند عمل مریجامعة و  کرده باشد که تمامی نهادها به نقش خود در قبال یکدیگر توجهمی

ها، خدمات و امکانات لاز  و ساختمامی زیرو خروجی ای  سناریو ایجاد شهر الکترونیک با ت

وعرعیت "باشرد. بررای حرکرت بره سرمت دهی به شهروندان مریاستاندارد در جهت خدمت

ای و سرس  منطقه در سطح ملی و اکه ای  راهبردها در ابتد شودباید راهبردهایی ارائه  "طلایی

به اطلاعات مللری، ملری و در سطح شهر باید مورد توجه قرار گیرد. راهبردها شامل دسترسی 

آینرده بررای شناسرایی و مطالعرة روزی، ترویج فرهنگ و نوآوری، صورت شبانهه المللی ببی 

شهری، به کرارگیری یکسارچة وععیت نوآوری، مدیریت  یها، ارتقابه موقع از فرصتاستفادۀ 

هرا، گیریتصمیمفرآیندها برای انجا  فعالیت، ایجاد شفافیت در عملکردها و  ها وبهتری  روش

گسرتردۀ ریرای نوآورانره و رشرد بکرارگیری تخصیص بودجه و اختیارات کافی بررای برنامره

کمترر و هاینرة خردمات بهترر برا  ةفناوری اطلاعات است. هدف اصلی شهر الکترونیرک، ارائر

مکارکت مرد  در امور شهری را نیرا در پری دارد. در ایر  نتیجه، اثربخکی بیکتر است که در 

 شود:ای  راهکارها ارائه میراستا 

 ؛ای برای ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی و تکنولوژیکیفراهم کردن زمینه   

 ؛آموزش عمومی شهروندان و نیا آموزش تلصیلی 

 ها و مراکا مجازی و ارتبا  از راه تقویت رویکرد فرهنگی نسبت به ایجاد سازمان

مبررانی نظررری و هررای گونرراگون در جهررت تبرری  دور و برگررااری گردهمررایی

   ؛راهکارهای اجرایی و مفاهیم دولت الکترونیک
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