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چکیده
ا هد اف :امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از اصل ی ترری اباارهرای تلرول و
توسعة جوامع ملسوب می شود .خدمات شهر الکترونیک ،نقش فراوانی در ارتقرای
کمی و کیفی ،تسریع و همچنی تسهیل کرد ن خدمات شهری به عهده دارنرد .لراو
وجود زیرساخت های لاز برای ایجاد شهر الکترونیک در شهرهای در حال توسعه و
عد اطم ینان ناشی از پیچ یدگی ملیطی ،پیش بینی آینده را در ای شهرها برا مکرکل
مواجه کرده است  ،به گونه ای که برنامه ریای سنتی دیگر قادر به پاسخ گویی نیست و
می توان از روش سناریونویسی در جهت پیش بینی آینده و تبیی جایگای های ممک
در شرایط متفاوت است فاده کرد .هدف از ای پژوهش  ،توسعة س ناریوهای ملتمل در
شکل گیری شهر الکترونیک در مکهد و ارائة راهبرد هایی در جهت رسیدن بره شرهر
الکترونیک پویا در افق  7030است.
روش  :برای رسیدن به ای هدف  1گا اصلی سناریو نویسی دنبال شرد کره در ایر
راستا مطالعات کمی و کیفی صورت گرفت .در ابتدا در قالب پرسش نامه ( د ر دو بعد
درجة ت أ ثیرگذاری و عد قطعیت) از  13نفر از متخصصا ن در حوزۀ شهر الکترونیک
در مکهد ن ظ رخواهی شد و به وسیلة آزمون های آماری توصریفی و اسرتنباطی نظیرر
فریدم 7عوامل مؤ ثر اولویت بندی شرد و سرس

پیکرران هرای بلرانری شرکل دهنرد ۀ

سناریوها تعیی شد و در جهت تعیی منطق سرناریوها ،توسرعة سرناریوها ،بررسری
1. Friedman
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پیامدها و همچنی تعیی راهبردها با اباار مصاحبة نیمه سراختار یافتره برا  1نفرر از
متخصصا ن که به روش اشباع نظری انتخاب شدند مصاحبه شد.
یافتهها و نتایج :نتایج تلقیق نکان می دهد که  0سناریو برای آیندۀ کلان شهر مکهد در
رابطه با شهر الکترونیک قابل تصور است که با عنراوی وعرعیت طلرایی ،وعرعیت
عد پیوستگی و وععیت راکد معرفی شده است و در نهایت نیا راهبردهایی جهرت
رسیدن کلان شهر مکهد به سناریوی مطلوب ارائه شده است.
کلیدواژهها :سناریو نویسی ،شهر الکترونیک ،را هبرد ها ،شهر مکهد.
 .4مقدمه

شکلگیری شهر الکترونیک وابسته به توسعة تکنولوژی است .اختراع تلگرراف راه را بررای
توسعة واقعی ارتباطات و کاهش زمانی و مکانی فاصرلههرا فرراهم کررد (مصرلی کیرا،7017 ،
ص .)03.شهر الکترونیک شهری است که اغلرب فعالیرتهرا بره وسریلة تسرهیلات اینترنتری و
سیستمهای الکترونیکی تلقق مییابد .ای امکانات باید برای تمامی شهروندان در تمرا نقرا
اداری داخل شهر و دسترسی به تما اطلاعات مورد نیاز در هر سراعت از هفتره برا اسرتفاده از
روشهای مطمئ و قابل اعتماد امکرانپرذیر باشرد (جلرالی ،7013 ،ص .)01 .در ایر راسرتا
شهرالکترونیک شامل چهار بخش اساسی است -7 :زندگی الکترونیک  -3سازمان الکترونیرک
 -0دولت الکترونیک  -0زیرسراخت الکترونیرک (اصرغری زاده ،3331 ،ص .)7373 .ماایرای
شهر الکترونیک شامل افاایش کارایی ،اثربخکی و صرفهجویی در مدیریت شرهری ،آسرایش و
رفاه شهروندان در دسترسی به خدمات شهری و مکارکت بیکتر آنها در امور شرهری ،انتکرار
سریع اطلاعات و هماهنگی بیکتر بی واحدهای اصلی و فرعی سازمانهای شهری و کمک بره
اجرای وظایف شهرداری همانند توسعة زیر ساختار شبکه ،فرهنگ ،امور آموزشی و اجتمراعی
است (ویسی و قیسروندی ،7033 ،صرص .)04-01. .ایجراد دولرت الکترونیرک و بره تبرع آن
اجرایی کردن شهر الکترونیک با چالشهایی همراه است .برخی از ای چالشها در ککرورهای
مختلف عبارتند از :بهروزرسانی سیستمهای رایانهای و شبکههای الکترونیکی ،ملدودیتهرای
نر افااری ،عد دسترسی عمومی به اینترنت وجود شکاف دیجیتال ،مسائل مربو به امنیرت و
حریم شخصی ،آموزش شهروندان برای استفاده از خردمات شرهر الکترونیرک ،تغییرر سراختار
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اداری و اجرایی شهر و دولت و وجود چالش های فرهنگی و اجتمراعی (جلرالی ،7013 ،ص.
 .) 00ملققان مختلف فاکتورهای متعدد تأثیرگذاری برای اجرایی کردن شهر الکترونیک ،ارائره
کردهاند که ععف در ای عوامل میتواند چالشهایی را برای اجرای موفرق شرهر الکترونیرک
پدید آورد .ای فاکتورها میتوانند به پنج زمینة مکترک طبقهبندی شروند :سیاسری ،اجتمراعی،
فناوری ،سرازمانی و فرردی (رهنمرا ،خروارزمی ،کریمری  ،7033ص .)04 .لراو وجرود زیرر
ساختهای لاز برای ایجاد شهر الکترونیک در شهرهای در حال توسعه و عد اطمینان ناشری
از پیچیدگی ملیطی ،پیشبینی آینده را با مککل مواجه کرده است .به گونهای که برنامرهریرای
سنتی دیگر قادر به پاسخگویی نیست و لاز است از روشهای آینرده پژوهری؛ ماننرد سرناریو
نویسی در جهت پیشبینی آینده استفاده کرد .برنامهریای گرایش و خواست انسران بره آینرده،
حل مککلات در آینده ،آیندهبینی و امید بره آینرده اسرت (فالرادی ،7313 ،ص .)73 .در واقرع
آیندهنگری یک الاا برای دولتها است و توصیه به آینده نگری ،توصیه به پیکگویی و اقردا
برای ککف آیندۀ مختو نیست ،بلکه تلاشی برای شناخت آیندههای ممک و ملتمل بر مبنای
اطلاعات به دست آمده از گذشته و حال است تا به کمرک آن ،تصرمیمات امرروزی را سرامان
دهیم (اکرمی ،7011 ،ص .)73 .یکی از روشهای آیندهنگری ،تردوی سرناریو اسرت .آینرده-
شناسان معمولا دو یا چند سناریو یا مت متفاوت در مورد آینده که امکان احتمال یرا وقروع آن
بیکتر است را تدوی میکنند (مرادی پور و نوروزیان ،7010 ،صص .)04-43 .سناریو ادعرای
پیشبینی قطعی رویدادهای آینده را ندارد ،بلکه یک تکنیک توصیفی از رویدادهای احتمالی را
بدست میدهد (ملمودی و عباسی ،7010 ،صص .) 33-04.در ای راستا شهر مکهد به عنوان
دومی شهر بارگ ککور و یکی از چهار نقطة اصلی توسعة وسیع فناوری اطلاعات در برنامه-
های دولت است که با پتانسیلهای فراوان از جمله :حضور  31میلیون زائرر و مسرافر ،وجرود
فرصتهای اقتصادی و سرمایهگذاری مناسب ،علاقمندی مسئولی دولتی و بخرش خصوصری،
همجواری با ککور افغانستان و استقرار در دروازههای آسیای میانه ،سابقة اجرای طرر هرای
مختلف به صورت پراکنده در ای زمینه و وجود دانکگاههای معتبر ،یکی از بهتری گاینههرای
اجرای شهر الکترونیکی در ایران است .بنابرای  ،تغییر نگرش و دیدگاه سیستم برنامرهریرای و
مدیریت شهری کلانشهر مکهد به سمت برنامهریرای برر مبنرای نیروهرای خلراو و نروآور و
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حرکت به سمت ایجاد شهر الکترونیک کارآمد لازمة رفاه و آسایش برای شهروندان میباشرد.
نقا ععف و قوت زیر را در جهت اجرایی کردن شهر الکترونیک در مکرهد میتروان عنروان
کرد :نقا ععف شامل کمبود نیروی انسانی متخصص داخلی برای اجرایی کردن و نگهرداری
سروی های الکترونیکی ،ععف کنونی ارتباطات پرسرعت درون شهری و بی شهری و بری -
المللی ،فقدان نر افاارهای پایهای و بومی مناسب برا اسرتانداردهای جهرانی و بره روز نبرودن
خدمات .نقا قوت شامل وجود نیروهای کارشناسی برا سرابقه و علمری در نهادهرای مسرئول
فناوری اطلاعات و ارتباطات ،تهیة طر جامع فناوری اطلاعات استان و همچنی طرر جرامع
فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مکهد ،دستور و الراا آمروزش مهارتهرای هفتگانرة
فناوری اطلاعات  ICDLجهت کارمندان از طرف دولرت اسرت (سرازمان فنراوری اطلاعرات،
 ،7031ص .)33 .با توجه به اینکه در اسناد فرادسرت توسرعة شرهر مکرهد برهعنروان یکری از
اباارهای توسعة پایدار شهر مکهد شناخته میشود ،عرورت مییابد که نه تنهرا تمرا ابعراد آن
مورد بررسی همهجانبه قرار گیرد ،بلکه تصرویری از آینرده نیرا ارائره شرود .بنرابرای  ،تمرکرا
پژوهش حاعر بر ارائة سناریوهای ملتمل در شکلگیری شهر الکترونیک مکهد در افق 7030
است.
 .2پیشینة پژوهش

ملققان بسیاری در زمینة شهر الکترونک در ککورهای درحرال توسرعه و توسرعهیافتره بره
بررسی چالشها پرداختهاند و رویکرد آیندهپژوهی بهعنوان یکی از روشهای نوی در عرصرة
برنامه ریای شهری و شهر الکترونیک معرفی شده است.
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جدول  -4پیشینة پژوهش
مأخذ :نویسندگان7031 ،
مقیاس

نتایج

نویسندگان

در مقالهای که در دانکگاه سالفورد ارائه کردهاند به ای نتیجه رسیدهاند که استفاده از

جمیا ،فرناندو ،
همیلتون  ،کورول،7
)3330

اباارهای پیکرفتة اینترنت ،سیستم اطلاعات جغرافیایی( )GISو فضاهای مجازی
قدرت تصمیمگیری را بالا میبرد و میتواند نقش عمدهای در سیستم برنامه ریای
شهری داشته باشد.
راتکلف و کروچک در مقالهای تلت عنوان«تصورات آیندۀ شهر :استفاده از روش
سناریونویسی در برنامهریای شهری» معتقد است عمده برنامهریاان و سیاستگذاران

(راتکلیف
وکراوچیک)3377 ،3

شهری فاقد یک رویکرد آیندهگرایانة موثر و کارآمد به منظور درک پیچیدگیهای
ملیطی ،پیشبینی شرایط قریبالوقوع و شکل دادن به شرایط مورد نظر در آینده می-
باشند.

بی
المللی

) زرگاس و ریل

0

)3377،

در مقالة «رویکردی به بررسی نقش سناریو به عنوان کاتالیاوری در جهت یکسارچگی
سیاستهای شهری» همواره به عنوان یک هدف بسیار مهم در برنامه ریای و
مدیریت شهری ملسوب می شود.
ملمود( )3377در مقالهای تلت عنوان «پیش بینی شهر و برنامهریای توسعه در شهر
بالنگوان در ککور اندونوزی» بیان میکند که تدوی پیشبینی چکمانداز شهر در 34

(ملمود)3377 ،0

سال دیگر و فرآیند پیشبینی چگونه قابل انجا است .برای ای روند ،توجه به
صنعت ککت و حمایت از منابع انسانی واجد شرایط ،برخلاف پیشبینی سنتی یا
تلقیقات علمی در بازارهای خرید و فروش ،برنامهریای سناریو مناسبتر و
قدرتمند تر است و ابااری برای توسعة یکسارچه منطقه است.
نورد فورس و همکاران) (2009در کتابی با عنوان آیندۀ دولت الکترونیک ،به توسعة

(نوردفورس و

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

مطلق)3333 ،4

عد قطعیت معرفی شده و  0سناریو به عنوان جایگای های آیندۀ دولت الکترونیکی
معرفی شده است.

1. James, Fernando,Hamilton, Curwell
2. Ratcliffe&Krawczyk
3. Zergas&Rayle
4. Mahmoud
5. Nordfors &Motlaq
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مقیاس

نویسندگان

نتایج

در مقالهای تلت عنوان «آیندهنگاری راهبردی و سیاستگذاری منطقهای با رویکرد
سناریونویسی» به بلث پیرامون توسعة آتی مناطق بر اساس سند چکمانداز ملی و
زالی ()7033

نظریة پایه توسعة استان آذربایجان شرقی میپردازد .وی  70عامل مؤثر بر فرایند
توسعة استان را شناسایی کرده و بر اساس ای عوامل  4سناریو با احتمال وقوع بسیار
بالا 73،سناریو با احتمال وقوع متوسط به بالا و  337سناریو با احتمال وقوع ععیف
استخراج کرده است.

ویسی و
قیسوندی()7033

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.
در مقالهای تلت عنوان «بررسی چالشها و ارائة راهکار در جهت پیادهسازی شهر

رهنما ()7033

الکترونیک در ایران» به شناسایی مککلات پیادهسازی شهر الکترونیک در ایران و
راهکارهای پیکنهادی در جهت رفع چالشهای پیش روی پیاده سازی آن پرداخته
اند.
در پایاننامة خود تلت عنوان «بررسی سناریوهای ملتمل در شکلگیری شهر دانش
در کلانشهر مکهد در چکمانداز افق  7030با تکیه بر نقش دانکگاهها» به بررسی

مهرائی ()7033

وععیت موجود عملکرد دانکگاههای کلانشهر مکهد (با در نظر گرفت نقش آنها در
ارتبا با جامعه) در جهت رسیدن به شهر دانشبنیان و تدوی سناریوهای ملتمل در
شکلگیری شهر دانشبنیان در کلانشهر مکهد با تکیه بر نقش دانکگاهها و ارائة
راهبردهایی در جهت رسیدن به شهر دانش در چکمانداز افق  7030پرداخته است.
در مقالهای تلت عنوان «بررسی الگوهای متفاوت توسعة سناریو و ارزیابی
تجربة اروپا در برنامهریای آمایش سرزمی با تأکید بر سناریونویسی» به بلث پیرامون
بررسی و تلقیق در روشهای ساخت سناریو در مراحل توسعة آن و ارزیابی تجربة
اروپا در برنامه ریای آمایش سرزمی با تأکید بر سناریونویسی پرداخته است .بهمنظور
ساخت سناریو میتوان از  3روش استقرایی و قیاسی استفاده کرد .در ای راستا تجربة

راهنما ()7030

اروپا با تأکید بر الگوهای یاد شده مورد تجایه و تللیل قرار گرفته است و مکخص
شده که روش ساخت سناریو وابسته به فلسفة ساخت آن است و جهتگیری
برنامه ریای متغیر است .جهت رسیدن به روش مطلوب لاز است با شناخت مایتها
و معایب هر روش اقدا به توسعة سناریوهای آینده کرد .بر اساس نتایج پژوهش
مکخص شد که  0سناریو برای آیندۀ اروپا متصور است .سناریوی انسجا  ،سناریوی
رقابتی و سناریوی تداو شرایط حال حاعر.
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با توجه به بررسی مطالعات پیکی مکخص شد که جهت برنامهریرای مرؤثر مفهرو شرهر
الکترونیک شهر مکهد نیاز به ترسیم افقهای آینده بر مبنرای روش سرناریونگاری مریباشرد و
مطالعات نکان می دهد که توسعة سناریوهای الکترونیک شهر مکرهد برا روش سرناریونگاری
یکی از اصلیتری ابعاد نوآوری پژوهش حاعر است.
 .1روش پژوهش

هدف از ای پژوهش ،توسعة سناریوهای ملتمل در شکلگیری شهر الکترونیک در مکرهد
و ارائة راهبردهایی در جهت رسیدن به شهر الکترونیک پویا در افق  7030است .برای رسریدن
به ای هدف  1گا اصلی سناریونویسی انجا شد که در ایر راسرتا مطالعرات کمری و کیفری
صورت گرفت .گا اول شناسایی و تللیل جریانهای مؤثر بر تمرکا فکرری و تصرمیمگیرری
است که همان هدف پژوهش می باشد .هدف پژوهش حاعر ،ارزیابی سناریوهای ملتمرل در
شکلگیری شهر الکترونیک مکهد در افق  7030است .در گا دو  ،تعیی فاکتورهرای کلیردی
تصمیمگیری عرروری اسرت کره در مبرانی نظرری در قالرب پرنج بعرد سرازمانی ،اجتمراعی،
تکنولوژیکی ،سیاسی و قانونی ،و عملکرد فردی طبقه بندی شد .گا سو  ،شناسایی و تللیرل
نیروهای کلیدی ملیطی است که در قالب مدل مفهومی به عنوان عوامل تأثیرگرذار برر اجررای
شهر الکترونیک به آن اشاره شده است .همچنی  ،در گا سو در ابتدا در قالب پرسشنامه (در
دو بعد درجة تأثیرگذاری و عد قطعیت) از  13نفر از متخصصان در حروزۀ شرهر الکترونیرک
نظرخواهی شد و به وسیلة آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی نظیر فریردم عوامرل مرؤثر
اولویتبندی و سس

پیکرانهای بلرانی سناریو تعیی شد .در گا چهار  ،بر اساس مصاحبه-

های نیمه ساختار یافته با کارشناسان ،منطق سناریو شکل گرفت .در جهرت توسرعة سرناریوها
گا پنجم و گا شکم شامل توسعه و تفسیر سناریوها مد نظر قرار گرفت و در جهرت توسرعة
سناریوها ،بررسی پیامدها و همچنی تعیی راهبردها از اباار مصاحبة نیمه سراختار یافتره برا 1
نفر از متخصصان در حوزۀ شهر الکترونیک استفاده شد .در شکل  7شش گا توسرعة سرناریو
مکخص شده است.
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شکل -4شش گام ایجاد سناریو
مأخذ :فاهی و رندال7311 7،

.1مبانی نظری
 .4 .1شهر الکترونیک

نیروی ملرکة شهرها و نقش روزافاون شهرها در اقتصاد بی الملل ،نیراز بره مبادلرة وسریع
اطلاعات ،بازاریابی ،حرکت ،مبادلة کالا و خدمات را برای شهرها به دنبرال دارد .شرهرها ملرل
ارتباطات رو در روی شبکههای متراکم فرصتهای معاملاتی ،ترراکم فعالیرتهرای اقتصرادی،
دسترسی به منابع عظیم و ویژۀ کار ،خدمات و سرمایه ،زیر ساختها و فرصتهای فرهنگری-
اجتماعی هستند .برهمی اساس ،فناوری اطلاعات از ویژگیهای اصلی برنامهریای و مردیریت
شهری نوی به حساب میآیند (غفاری گیلانده ،7033 ،صص .)7-74 .ظهور شهر الکترونیرک،
سازمان شهری در سراسر جهان را متوجه اهمیت آن در کارآمدتر ساخت ارائرة خردمات و در
دسترس قرار دادن آنها کرد که در آن بر روی فرصتهای خلقشده توسط فناوری اطلاعات و
ارتباطات ،به منظور افاایش موقعیت و اثرگذاری بیکتر سرمایهگذاری شرده اسرت (اودنردال.3،
 ،3330ص )70 .شهر الکترنیک به معنای استفاده از شبکهها ،جهت ارائره و تلویرل سرریع دو
1. Fahey & Randall
2. Odendal
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طرفه (تعاملی) خدمات شهری به شهروندان است در واقع شهر الکترونیکی ،دستیابی به بهرره-
وری در بخش دولتی و از بی بردن تکریفات اداری است (بندر ،3330 7،ص.)73 .
تعیین فاکتورهای کلیدی تصمیمگیری :ملققان مختلف فاکتورهای متعددی که بر اجرایی
کرذن شهر الکترونیک تأثیرگذارند ،ارائه کردهاند که ععف در ای عوامل میتواند چالشهرایی
را جهت اجرایی کردن موفق شهر الکترونیک موجب شود .ای فاکتورها میتوانند به پنج زمینة
مکررترک طبقررهبنرردی شرروند کرره شررامل عوامررل سیاسرری(هک و اسررتنفور 3331 ،3ص،)71 .
اجتماعی(پارنت،33340،ص ،)71 .فناوری (لاگ و لی ،33370،ص ،)73 .سازمانی (ویراکودی،4
 ،3377صص.)731-713 .و فردی (الهی و همکاران ،7013 ،ص )74.است .ویراکرودی(،3377
ص )731.برای اجرای شهر الکترونیک چالشهای اجتماعی ،سیاسی ،تکنولوژیکی و سرازمانی
را شناسایی کرده است .با تعیی فاکتورهای کلیدی در حقیقت گرا دو سناریونویسری شرکل
میگیرد.
شناسایی و تحلیل نیروهای کلیدی محیطی( :تعیی عوامل مؤثر) :زیر مجموعة پرنج بعرد
یاد شده در حقیقت همان عوامل مؤثر بر عوامل کلیدی و گا سو سناریونویسی میباشد .ای
عوامل مؤثر در شکل  3نکان داده شده است.

1. Bendinger
2. Heeks& stanforh
3. Parent
4. Laghe & lee
5. Weerakkody
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شکل -2مدل مفهومی برای درک چالشهای اجرای شهر الکترونیک
مأخذ :رهنما 7033،

 .1 .2آیندهپژوهی و سناریونویسی

اصل آیندهنگری ،دیدگاهی است که بر اساس آن ،آیندهنگری عرورتی ساختاری به شرمار
می رود .ای دیدگاه در خلال قررن بیسرتم بره وجرود آمرد و براسراس آن هرگونره پیکررفت
اجتماعی آتی عرورتا باید از آیندهنگری در قیاس با گذشته به شکل نظا مندی بهره جوید .بره
بیان ساده تر للظة اکنون و شرایط فعلی را نمیتوان بدون در نظر گررفت ابعراد و کاربردهرای
آتی آن به درستی درک کرد ،بلکه امری است که فقط از طریق آینردهنگرری ملقرق مریشرود
(اسلاگتر ،7330 ،7ص .)74 .آیندهپژوهان برای رسیدن به اهداف ویژۀ خود روشهرای خراص
خود را با اقتباس از روشهای استاندارد یا ابداع روشهای جدید ،ایجاد کردهاند (گروردون،3.،
 ،7333ص )73 .مک هال در بررسی گستردۀ بی المللی خود راجع بره آینردهپژوهری و روش-
های آن بیش از  71رویکرد و روش را شناسایی کرد .ای گونه روشها مکتمل بر تکنیکهرای
برونیابی یا تمدید روند است که با استفاده از دادههای سری زمانی ،الگوهای آمراری ،طوفران
1. Slaughter
2. Gordon
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مغاها ،سناریونویسی  ،شبیهسازی ،مقایسه یا تکبیه تاریخی ،پیشنوی
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احتمالی ،تکنیرکهرای

دلفی ،الگوهای عملیاتی ،تللیل اثر متقاطع ،مدلسازی علت و معلولی ،تللیل شربکة درخرت-
های مرتبط ،قوانی بازی و بازنمایی زمینهای صورت مریگیررد (اسرلاگتر ،7330،صرص-774.
 .)733آیندهپژوهان تکنیک سناریو را روشی سودمند برای ککف و شناسرایی آینرده مریداننرد
(بیل ،7311 ،7ص .)74 .در واقع سناریو فرآیندی از موقعیتیابی چندی آیندۀ بدیل بهگونرهای
آگاه ،باورکردنی و قابل تصور است که طی آن تصمیمهای مربو به آینده را میتوان در پریش
گرفت (عبدالکاه و خانجرانی ،7037،ص .)34 .در ایر راسرتا در سناریونویسری بررای آینرده،
ترکیبی از آیندههای ممک و باورکردنی بهعنوان آیندۀ مطلوب ترسیم میشود و جهت رسریدن
به آن ،آینده سناریوهای متناقض ،متناسب ،متفراوت و متکرابه را تکرکیل مریدهرد (وروس،3
 ،3330ص .)70 .با توجه به تعاریف سناریو ،سناریوها بخکی از برنامهریای اسرتراتژیک مری-
باشند که به عنوان ابااری برای مدیریت عد قطیت آینده استفاده می شوند (رینگلند،7331 ،0.
ص .)00 .و دیدگاهی است با سازگاری درونی و ملتوایی نسبت به آنچه که در آینده رخ مری
دهد (پورتر ،7314 ،0صص .)03-03 .فاهی و رندال در سال  7331اجاای سناریو را ای گونره
عنوان کردهاند.
نیروهای به وجود آورندۀ سناریو :ای نیروها همان عواملی هسرتند کره داسرتان سرناریو را
شکل میدهند.
منطق سناریو :منطق سناریو عنوان میکند که نیروهای به وجود آورنده چگونه رفترار مری-
کنند و چگونه رفتار آنها باعث به وجود آوردن داستان سناریو میشود.
خطو متصلکننده :وظیفة ای خطو مرتبط کردن نیروهای به وجود آورندۀ سرناریو مری
باشد ،به طوری که با اتصال آنها داستان یک سناریو شکل میگیرد.
پایان سناریو :ای جاء سناریو پایان هر سناریو را رقم میزند کره دقیقرا بیران مریکنرد کره
داستان هر سناریو به کجا ختم میشود (خوارزمی ،زینلی بردر ،7033 ،ص.)1 .
1. Bell
2. Voro
3. Ringland
4. Porter
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شش گا اصلی سناریونویسی عبارتند از :شناسایی و تللیرل جریانرات سرازمانی مرؤثر برر
تمرکا فکری و تصمیمگیری ،تعیی عوامل (فاکتورهرای کلیردی تصرمیمگیرری) ،شناسرایی و
تللیل عوامل مؤثر بر عوامل کلیدی و نیروهای ملیطی ،ایجاد منطق سناریو ،تردوی سرناریو،
تفسیر سناریو بر اساس دلایل تصمیم (فاهی و رندال ،7331 ،ص.)30 .
.5یافتههای پژوهش

اطلاعات مربو به  13پرسشنامه تکمیل شده و سازمانهای مربو در جردول  3موجرود
است.
جدول  -2اطلاعات مر بوط به پاسخدهندگان پرسشنامه
مأخذ :نویسندگان7031،
سازمان مربوطه

سازمان فناوری اطلاعات و
ارتباطات(فاوا)

تعداد(پرسشنامه)

03

مسئولیت و سابقة فعالیت

مدیران و کارمندان,متخصص در
زمینة (ITاکثرا بیش از 0سال)

سازمان مسک و شهرسازی

73

کارمندان( اکثرا بیش از 1سال)

سازمان نظا مهندسی ساختمان

4

کارمندان( اکثرا بیش از 1سال)

بافت قدیم آبکوه

4

مدیران و کارمندان( اکثرا بیش از
0سال)

با توجه به توزیع نرمال دادهها و به منظور تعیی اولویتبندی و معنریدار برودن دادههرا از
روش فریدم استفاده شد و در ادامه خروجی دادهها و پرسشنامرههرا از آزمرون ذکرشرده در
ماتری

بلرانی اثرگذاری و عد اطمینان نهتایی قرار گرفت و پ

از مکخص شدن پیکرران-

های بلرانی پژوهش (خروجی مرحلة سو سناریونویسی) ،در مرحلة کیفی بره منظرور تعیری
منطق سناریوها (مرحلة چهار سناریونویسی) ,تعیی سناریوها و تفسیر آنها (مرحلرة پرنجم و
شکم سناریونویسی) ،با  1نفر از متخصصان در حوزۀ شهر الکترونیک مصاحبه شد تا در ابتردا
وععیت حاعر هر یک از پیکرانها را توعیح داده و سس

دیردگاه خرویش را در ارتبرا برا

وععیت آیندۀ هر یک از پیکرانهای بلرانی در افق  7030در شکلگیری شهر الکترونیرک در
مکهد بیان کنند .اطلاعات مربو به مصاحبه شوندگان در جدول  0آورده شده است.
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جدول  -1اطلاعات مربوط به مصاحبه شوندگان
مأخذ :نویسندگان7031،

کد

7
3
0
0
4
1
1

سازمان مربوطه

مسئولیت و سابقة کار

تحصیلات

سازمان فناوری اطلاعات

کارشناس ارشد مطالعات توسعة

کارشناس ارشد برنامه ریای

و ارتباطات(فاوا)

شهر هوشمند(70سال)

شهری

سازمان فناوری اطلاعات

کارشناس ارشد گروه پژوهش و

دانکجوی دکتری برنامه

و ارتباطات(فاوا)

نوآوری(1سال)

ریای شهری

دانکگاه فردوسی

استاد

دکترای برنامه ریای شهری

سازمان مسک و شهر
سازی

کارشناس مدیریت و شهر سازی

دانکجوی دکتری برنامه
ریای شهری
دانکجوی دکتری برنامه

-

-

سازمان نظا مهندسی

کارشناس شهرسازی و

دانکجوی کارشناسی ارشد

ساختمان

معماری(0سال)

طراحی شهری

شرکت عمران

استاد

کارشناسی ارشد

ریای شهری

مدت زمان
مصاحبه

 03دقیقه
 03دقیقه
 13دقیقه
 03دقیقه
13دقیقه
 03دقیقه
 03دقیقه
333دقیقه

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

همان گونه که ذکر شد به منظور تدوی سناریوها ،ابتدا با تعدادی از متخصصران در زمینرة
شهر الکترونیک در شهر مکهد مصاحبه صورت گرفت تا وععیت شهر مکهد برای حرکت بره
سمت شهر الکترونیک مورد ارزیابی قرار گیرد .در ابتدای مصراحبه از آنهرا خواسرته شرد ترا
وععیت کنونی شهر مکهد در ارتبا با شهر الکترونیک را بیان کنند (جدول .)0
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جدول  -1نقاط ضعف و قوت ،فرصتها و تهدیدها در ارتباط با شهرالکترونیک در مشهد
مأخذ :یافتههای تلقیق7031،
قوت )(S

ضعف ):(W

-پایی بودن سرمایه گذاریهای موجود در بخش

-وجود نیروهای کارشناسی با سابقه و علمی در نهادهای

فناوری اطلاعات

مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات

-پایی بودن کیفیت ارائة خدمات اینترنت

-توجه خاص مسئولی دولتی و بخش خصوصی به استان

-کمبود نیروی انسانی متخصص داخلی برای پیاده

خراسان رعوی

سازی و نگهداری سروی های الکترونیکی

-پایی بودن دستماد کارشناسان فناوری اطلاعات و هاینة نر

-فقدان مکانیا های پرداخت و دریافت به صورت

افاارها نسبت به سایر ککورها

الکترونیک

-سابقه اجرای طر های مختلف بصورت پراکنده در ای زمینه

-هاینة بالای استفاده از اینترنت

-زمینهسازی برای شکلگیری دولت الکترونیکی

-ععف کنونی ارتباطات پر سرعت درون شهری و بی

-وجود زیر ساختهای مناسب از طریق شرکت مخابرات

شهری و بی المللی

ایران

-فقدان نر افاارهای پایهای و بومی مناسب با

-بی المللی بودن شهر مذهبی مکهد بهعنوان مرکا ای استان

استانداردهای جهانی

-استفاده از بستر شهر الکترونیک برای توسعة آموزش و بالا

-پایی بودن کارایی نیروی انسانی

بردن فرهنگ عمومی جامعه

-بروز نبودن خدمات

-ایجاد اشتغال فراوان و ارزان نسبت به سایر بخشها

-کمی تعداد شرکتهای نر افااری کارآمد

-دسترسی به اطلاعات مللی ،ملی و بی المللی بصورت شبانه-

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

روزی

جهت توسعة فناوری اطلاعات

-تهیة سند راهبردی شهر الکترونیک مکهد  ،تهیة طر جامع

-ناتوانی در جذب سرمایههای خارجی

فناوری اطلاعات استان و همچنی طر جامع فناوری اطلاعات

-پایی بودن فرهنگ عمومی در استفاده از خدمات

و ارتباطات شهرداری مکهد.

تجارت الکترونیک
ععف در ارائة خدمات اطلاعرسانی نبود آموزش مناسب برای بکارگیری آن برای حدود 13درصد از شهروندان
نبود مرکا ارائة سروی دهندۀ سیستمهای کاربردی درملیطهای ارتباطی شهری ASP (APLIICATION
)SERVICE PROVIDER
نبود کارتهای اعتباری
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ادامه جدول 1
تهدید )(T

فرصت )(O

-و جود شهر مکهد بهعنوان دومی شهر بارگ ککور

-نبودن تمهیدات و سیاستهای قانونی در سطح کلان در مورد

 -وجود فرصتهای اقتصادی و سرمایهگذاری مناسب

امنیت و حریم شخصی

درکلان شهر مکهد

-نبودن تمهیدات و سیاستهای قانونی در مورد قراردادها و

-تخصیص اعتبارات دولتی در سالهای اخیر

تعاملات سیستمهای کاربردی در ملیط شبکههای ارتباطی و

-دستور و الاا آموزش مهارتهای هفتگانة فناوری

اطلاعاتی

اطلاعات  ICDLجهت کارمندان از طرف دولت

-نگرانی افراد جامعه در مورد حفظ امنیت و حریم شخصی

-توجه خاص مسئولی به  ITو ( ICTفناوری اطلاعات

هجو هکرهای اینترنتی به سایت های ایرانی

و ارتباطات)

-شکاف دیجیتال

--درصد بالای جمعیت جوان

-نعداد کم سازمانها  ،ادارات و بخشهای مختلف خصوصی

--وجود فرودگاه بی المللی

و دولتی دارای سیستمهای یکسارچه

-وجود دانکگاههای معتبر

-آمار پایی سازمانها ،ادارات و بخشهای خصوصی و دولتی

-استان خراسان بهعنوان یک  Pilotمناسب با قابلیت

دارای یک سیستم مدون

انتقال فرهنگ توسعة فناوری اطلاعات

-ناچیا بودن ارائة خدمات بخش دولتی و خصوصی از طریق

-افاایش و حمایت دانشآموختگان فناوری اطلاعات

اینترنت

-کاهش هاینههای ارتباطی

-نبودن امکان انتقال وجوه بصورت الکترونیکی در ملدوده-

پیادهسازی سیستمهای مبتنی بر ملیطهای شبکههای

های مللی ،ملی و بی المللی

شهری و جهانی در دستگاه های اجرایی

-قوانی ملدودکنندۀ بی المللی در زمینة نر افاار

ایجاد سیستمهای اطلاعاتی و کامل در استان با ایجاد

-نبود طر جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح

یک بانک اطلاعاتی مناسب

دستگاههای اجرایی

-حضور  31میلیون زائر و مسافر

نبود زیر ساختهای مناسب اطلاعاتی در حد موردنیاز جهتسطو مختلف اجرایی و مدیریتی و سیاستگذاری و کنترلی
عد حضور شرکتهای خارجی متخصص در فناوریاطلاعات در ککور
پیادهسازی سیستمهای یکسارچه در دستگاههای اجرایی استان
مانند اتوماسیون اداری

 .2 .5تعیین پیشرانهای بحرانی سناریو

در ای مرحله ،عملکرد سازمانی دارای ( 1گویه) ،عملکررد اجتمراعی ( 1گویره) ،عملکررد
تکنولوژیکی ( 1گویه) ،عملکرد سیاسی و قانونی ( 4گویره) و عملکررد فرردی دارای  4گویره
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بود .نتایج تللیل ای عوامل مؤثر جهت مکخص شدن پیکرانهای سناریوها بر اساس آزمرون
فریدم در جداول 4تا  3موجود است.
بعد سازمانی

در بعد سازمانی تعداد هفت متغیر وجود دارد که بر اسراس نترایج آزمرون فریردم کره در
جدول  4موجود است ،تعداد شش گویه بهعنوان پیکررانهرای بلرانری سرناریو کره بیکرتری
درجة تأثیرگذاری و عد قطعیت را دارا می باشند ،مکخص شد.
جدول  -5رتبهبندی عوامل مؤثر بر اساس دو بعد درجة تأثیرگذاری و عدم قطعیت در عملکرد سازمانی
مآخذ :نویسندگان7031 ،
عملکرد سازمانی
میزان اثر گذاری در
صورت وقوع

کد

0,33

A1

0,11

A2

0,31

A3

0,00

A4

0,00

A5

احتمال وقوع گزینه

گویهها

تعیی وظایف مکخص و هماهنگی میان بخشهای مختلف
سازمانی
تغییر عمدۀ الگوهای سنتی و توزیع مناسب قدرت در سازمان در
جهت اجرای شهر الکترونیک
تنظیم سیستمهای اطلاعاتی در جهت نیل به اهداف وچکم انداز
سازمانی
اولویتبندی و در دسترس بودن خدمات الکترونیک مورد نیاز
شهروندان
توجه به نیازهای آیندۀ سازمانی در غالب تعریف چکم انداز برای
سازمان

0,31
0,13
0,30
0,13
0,41

0,00

A6

فرهنگسازی در سازمان در جهت پیادهسازی شهر الکترونیک

0,30

0,11

A7

آموزش و بهسازی نیروی انسانی جهت بهبود عملکرد سازمانی

0,14

عریب معناداری

3,331

3,301
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بعداجتماعی

در بعد اجتماعی تعداد شش متغیر وجود دارد که بر اساس نترایج آزمرون فریردم کره در
جدول  1موجود است ،تعداد چهار گویره برهعنروان پیکررانهرای بلرانری سرناریو کره دارای
بیکتری درجة تأثیرگذاری و عد قطعیت وجود دارند ،مکخص شد.
جدول  -6رتبهبندی عوامل مؤثر بر اساس دو بعد درجة تأثیرگذاری و عدم قطعیت در عملکرد اجتماعی
مأخذ :نویسندگان7031 ،
عملکرد اجتماعی
میزان اثرگذاری در صورت

کد

گویهها

احتمال وقوع گزینه

0,04

B1

حمایت دولت و تبلیغات از طریق رسانههای عمومی

0,33

0,11

B2

الکترونیک کردن فعالیتهای اداری

3,11

0,10

B3

0,10

B4

0,77

B5

0,73

B6

وقوع

عریب معناداری

آموزش سطح دانش شهروندان در پذیرش فناوری

0,11

پیکرفته
ارائة خدمات متمرکا بر نیاز شهروندان در جهت ارتقای

0,10

اعتماد آنها
تدوی برنامههای آموزشی در قالب ارائة بسته های

0,10

مکخص آموزشی
آموزش حضوری شهروندان
3,377

0,31
3,333

بعد تکنولوژیکی

در بعد تکنولوژیکی تعداد شش متغیر وجود دارد که بر اساس نتایج آزمون فریدم کره در
جدول  1موجود است ،تعداد  1گویه بهعنوان پیکرانهای بلرانری سرناریو کره دارای بکرتری
درجة تأثیرگذاری و عد قطعیت هستند ،مکخص شد.
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جدول  -7رتبهبندی عوامل مؤثر بر اساس دو بعد درجة تأثیرگذاری و عدم قطعیت در عملکرد
تکنولوژیکی
مأخذ :نویسندگان7031،
عملکرد تکنولوژیکی
میزان اثگذاری در

کد

گویهها

احتمال وقوع گزینه

0,11

C1

توجه به استانداردهای( ITفناوری اطلاعات) در سازمان

0,03

0,40

C2

وجود امنیت اطلاعاتی و حفظ حریم شخصی

0,44

0,03

C3

صورت وقوع

مدیریت و یکسارچهسازی سیستمها در جهت ایجاد اهداف

0,33

استراتژی و رقابتی

0,03

C4

ایجاد پورتال الکترونیک و دسترسی آسان برای شهروندان

0,34

0,33

C5

زیر ساختهای مورد تیاز جهت پکتیبانی از کاربران

0,01

0,43

C6

زیر ساختهای پیکرفتة فناوری اطلاعات

0,10

عریب معناداری

3,333

3,431

بعد سیاسی و قانونی

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

آزمون فریردم هریج

کدا از گویهها بر مبنای امتیازهای للاظشده در قسرمت پیکررانهرای بلرانری سرناریو قررار
نگرفتند که نتایج در جدول  1موجود است.
جدول  -8رتبهبندی عوامل مؤثر بر اساس دو بعد درجة تأثیرگذاری و عدم قطعیت در عملکرد سیاسی و
قانونی
مأخذ :نویسندگان7031،
عملکرد سیاسی و قانونی
میزان اثرگذاری در صورت

کد

گویهها

احتمال وقوع گزینه

0,33

D1

حمایت از سوی مقامات دولتی و جهت دهی مناسب

0,31

3,10

D2

تأمی بودجة لاز توسط شهر و بخش خصوصی

3,34

وقوع
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ادامه جدول 8
عملکرد سیاسی و قانونی

میزان اثرگذاری در صورت
وقوع

کد

3,10

D3

0,37

D4

0,70

D5
عریب معناداری

احتمال وقوع گزینه

گویهها

ادارۀ مؤثر توسط دولت و حاکمان شهرها در جهت

0,71

توسعة سازمانی
ایجاد قوانی و مقررات ویژه در جهت حمایت و

0,33

آرامش خاطر کاربران افراد
توجه به مسائل حقوقی و مقررات در جهت پیاده

3,41

سازی شهر الکترونیک
3,301

3,343

بعد فردی

در بعد فردی تعداد پنج گویه وجود دارد که براساس

آزمون فریدم هیج کدا از گویهها

بر مبنای امتیازهای للاظ شده در قسمت پیکرانهای بلرانی سناریو قرار نگرفتند که نترایج در
جدول  3موجود است.
جدول  -9رتبهبندی عوامل مؤثر بر اساس دو بعد درجة تأثیرگذاری و عدم قطعیت در عملکرد فردی
مآخذ :نویسندگان7031،
عملکرد فردی
میزان اثرگذاری در صورت
وقوع

کد

0

E1

گویهها

احتمال وقوع گزینه

افاایش سطح آگاهی شهر وندان در جهت استفاده از

0,34

خدمات

3,11

E2

تجربة قبلی در استفاده از خدمات الکترونیک

3,30

3,41

E3

نوآوری فردی و تکویق در جهت خود اتکایی

0,30

0,04

E4

0,07

E5
عریب معناداری

رفع نگرانی امنیتی در مورد استفاده از خدمات

0,04

الکترونیک
میاان تمایل به استفاده از فناوری های جدید
3,333

3,00
3,333
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 .1 .5روش تعیین پیشرانهای بحرانی سناریو

همانگونه که در شکل  0مکاهده میشود ،تما گویهها در ابعاد ذکرشده در یک جدول برا
امتیازبندی  7تا  3,00 – 3,00تا  -0,11و  0,11تا  4قرار مریگیرنرد ترا مکرخص شرود کره
گویههای ذکرشده در هر بعد از چه امتیازی برخوردار میشوند .در واقع گویههایی که از نظرر
میاان عد اطمینان و درجة اثرگذاری (دارای امتیاز) 0,11-4سمت راست و بالای جدول قررار
میگیرند و پیکرانهای بلرانی سناریو ملسوب میشوند .شکل  0وععیت قرارگیری پیکران-
های بلرانی سناریو را بر اساس دو بعد میاان تأثیر و عد قطعیت نکان میدهد.

شکل  -1پیشرانهای بحرانی سناریو
مأخذ :فاهی و رندال7331 ،

با توجه به نتایج جداول شمارۀ ( 4تا  ،)3گویههای عملکررد سرازمانی برا حررف،A1-A7
گویه های عملکرد اجتماعی با حرف  ،B1-B6گویههای عملکرد تکنولوژیکی با حررف C1-

 ،C6گویههای عملکرد سیاسی و قانونی با حررف  D1-D5و گویرههرای عملکررد فرردی برا
حرف E1-E5مکخص شدند .شکل  0تمامی عوامل مؤثر بر عوامل کلیدی را نکران مریدهرد.
سه خانة بالای سمت راست در ماتری

شکل  ،0پیکرانهای بلرانی سرناریوها را نکران مری-

دهد در مجموع از تعداد  33عامل مؤثر ،تعداد  73مورد به عنوان پیکررانهای نهرایی انتخراب
شدند.
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شکل  - 1عوامل مؤثر بر عوامل کلیدی
مأخذ :نویسندگان7031،

جدول شمارۀ  73لیست نهایی پیکرانهای بلرانی سناریوها را مکخص کرده است.
جدول  -44پیشرانهای بحرانی سناریوها
مآخذ :نویسندگان7031،
عملکرد سازمانی

عملکرد اجتماعی

عملکرد تکنولوژیکی

تعیی وظایف مکخص و هماهنگی میان بخش-
های مختلف سازمانیA1.
تغییر عمدۀ الگوهای سنتی و توزیع مناسب

الکترونیک کردن فعالیتهای

قدرت در سازمان در جهت پیاده سازی شهر

اداریB2

الکترونیکA2.

آموزش سطح دانش شهروندان

توجه به استانداردهای( ITفناوری

-تنظیم سیستمهای اطلاعاتی در جهت نیل به

در پذیرش فناوری پیکرفتهB3

اطلاعات) در سازمانC1.

اهداف وچکمانداز سازمانیA3.

ارائة خدمات متمرکا بر نیاز

-3مدیریت و یکسارچه سازی

 -اولویت بندی و در دسترس بودن خدمات

شهروندان در جهت ارتقای

سیستمها در جهت ایجاد اهداف

الکترونیک مورد نیاز شهروندانA4.

اعتماد آنهB4

استراتژی و رقابتیC3

 -فرهنگسازی در سازمان در جهت اجرای

-0آموزش حضوری

شهر الکترونیکA5.

شهروندانB6

 آموزش و بهسازی نیروی انسانی جهت بهبودعملکرد سازمانیA7
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 .1 .5تعیین منطق سناریو

در ای مرحله لاز است منطق سناریو مکخص شود .منطق سناریو بهعنروان ابرااری بررای
پاسخ دادن به چالش گسترش سراختاری سرناریو و تعرداد بریش از حرد سرناریوها اسرت .در
حقیقت منطق سناریوها ،اصول سازماندهیشده در ساختار سناریو اسرت .در ایر روش نلروۀ
ارتبا بی پیکرانها و پوشش تما پیکرانها در جهت به وجود آوردن داستان منطقی سرناریو
بسیار حیاتی است .به صورت سنتی میتوان به تعداد  3به توان تعداد پیشرانها ( 73پیکرران
در تلقیق حاعر) سناریو نوشت که ای مسئله برنامهریا را به علت مواجه شدن با تعداد بسیار
زیادی سناریو با چالکی جدی مواجه میکند .جهت توسرعة تعردادی منطقری و معقرول بررای
سناریوها ،میتوان از دو روش استقرایی و اسرتنتاجی در ایر مرحلره اسرتفاده کررد (فراهی و
رندال (.7331 ،در روش استنتاجی 3 ،پیکران بلرانی با عرد قطعیرت بالراتر بره عنروان ابعراد
ماتری

سناریو مکرخص مریشرود و در روش اسرتقرایی ،برا اسرتفاده از نظرر کارشناسران و

خبرگان 3 ،ملوری که تمامی پیشرانهای تعیی شده را در خود جرای دهنرد مکرخص مری-
شوند .در تلقیق حاعر از روش استقرایی و با استفاده از نتایج مصاحبهها  3ملور برا نا هرای
میاان ارتقای زیرساختهای سازمانی و تکنولوژیکی و ملور دیگر میاان اجرایری شردن مرؤثر
فرایندهای اجرایی مکخص شد .با ترکیب ای  3ملور 0 ،سناریو در ظاهر ایجاد می شود ،امرا
با توجه به اینکه تمامی سناریوها باید قابل تلقق باشند ،یکی از آنها که شامل ععف در زیرر
ساختهای سازمانی و فناوری ،ولی ارتقای فرایندهای اجتماعی اسرت بره دلیرل عرد امکران
تلقق از فرایند تفسیر و ارزیابی حذف شد و در مجمروع تعرداد  0سرناریو بررای آینردۀ شرهر
الکترونیک مکهد تدوی شد که در گا بعدی به آن اشاره خواهد شد.
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شکل  -5منطق سناریو
مأخذ :نویسندگان7031،

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

در ای بخش به منظور تدوی سناریوها ،منطق ماتری

که دارای دوبعد "میاان ارتقای زیر

ساختهای سازمانی -تکنولوژیکی" و "میاان اجرا شدن مؤثر فرایندهای اجتماعی" میباشرد،
در اختیار مصاحبه شوندگان و متخصصی امر قرار داده شد تا با بررسی ترکیب هر بعد با بعرد
دیگر و با توجه به پیکرانهای بلرانی ،بیانکنندۀ اتفاقاتی در آینده باشند که رخ خواهرد داد و
نلوۀ شکل گیری شهر الکترونیک مکهد در آینده را نکان میدهد .نتایج حاصل از مصاحبه برا
متخصصی در قالب سه سناریو بیان میشود.
جدول  -44تفسیر و روایت هر سناریو
مأخذ :نویسندگان7031،
تفسیر و روایت هر سناریو
سناریوی اول :وضعیت طلایی

ای سناریو در بر دارندۀ دو بعد تلاش در جهت ارتقای زیر ساختهای سازمانی – تکنولوژیی واجرا شدن مؤثر فرایندهای
اجتماعی میباشد .ای سناریو شرایطی را توصیف میکند که تما زیر ساختهای لاز برای ایجاد شهر الکترونیک در
مکهد فراهم است .وجود بخش خصوصی با قدرت و پتانسیل بالا در کلانشهر مکهد و وجود مراکا خدمات کامسیوتری و
نر افااری در سطح کلان شهر و استفاده از آنها در خصوص ارائة خدمات وجود دارد .در ای سناریو اولویت استفاده از
خدمات الکترونیک در قالب پرتال سازمانها وجود دارد و نیاز به  ITبه خوبی شکل گرفته و افاایش پیدا کرده است و
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شرایط برای دسترسی به بودجه و امکانات در خصوص تجهیا و راه اندازی فناوری اطلاعات وجود دارد و سطح آمادگی و
علاقمندی مدیران ارشد درخصوص فناوری اطلاعات در دستگاه شهرداری افاایش یافته است .همچنی  ،شرایط برای
استفاده از نیر وی جوان آماده به کار و جذب نیروهای متخصص در فناوری اطلاعات ایجاد شده است .استفاده از پتانسیل و
تواناییهای نیروی انسانی در کلان شهر مکهد للاظ شده و همچنی مراکا ایجاد شده دانکگاهی در جهت ارتقای
مهارتهای نیروی انسانی بسیار مفید عمل کردهاند .شهرداری الکترونیکی در کلانشهر مکهد و ارائة قسمت قابل توجه از
خدمات مبتنی بر وب ایجاد شده است و شرایط برای جلب حمایت و پکتیبانیهای معنوی و مادی مردمی در جهت ارائة
خدمات مطلوب شهری صورت گرفته و گرایش به بهبود ارائة خدمات بهتر و کیفیت و توزیع مناسب سطح شهری به
شهروندان مد نظر قرار گرفته است .ای موارد بستری را برای ایجاد شهر هوشمند مکهد با فراهم کردن زیر ساختهای
الکترونیک بوجود آورده است .همچنی  ،استفاده از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوریها در راستای وظایف
تخصصی و کسب و کار(حمل و نقل و ترافیک ،خدمات شهری ،معماری و شهرسازی ،فرهنگی و اجتماعی و  ) ...در
شهرداری مد نظر قرار گرفته است .ارائة اطلاعات به دیگر ارگانها و شناسایی متقاعیان مورد توجه قرارگرفته است و
استانداردهای مربو به حوزۀ فناوری اطلاعات برای تمامی سازمان ها مد نظر قرار گرفته است  .استفاده از تکنولوژیهای
جدید و بومی سازی آنها در راستای جامع کردن ارائة خدمات در ارگانهای ککور به وقوع پیوسته و شرایط برای استفاده
از مراکا علمی ،پژوهکی و بخشهای خصوصی و دانکگاهی در کلانشهر مکهد در خصوص همیاری در تولید سیستمهای
کاربردی شهرداری مد نظر قرار گرفته است و هماهنگی بی شهرداری کلانشهرها و ارائة خدمات در خصوص نتایج
اجرایی مربو به سیستم های تخصصی شهرداری بصورت قانونی و از یک مرجع مکخص و با مالکیت حقوقی صورت
گرفته است .سیستم جامع شهرسازی در تمامی مناطق شهرداری مکهد در حال اجرا میباشد .ای سیستم جامع ،مباحث
شهرسازی و نوسازی و اصناف را پکتیبانی میکند و از نظر پایگاه داده یکسارچه میباشد .نر افاارهای پرسنلی و مالی از
نظر پایگاه داده به صورت یکسارچه توسعه یافتهاند و شهرداری مکهد در توسعة سیستمهای جامع شهرسازی از شهرهای
پیکرو در سطح ککور میباشد .توسعة نر افاار  GISو ارتبا آن با سیستم جامع شهرسازی و پکتیبانی مناسب از
نر افاارهای شهرسازی و اداری مالی به وجود آمده و توسعة نر افاارهایی مانند عوارض خودرو ،درآمد (شهرسازی) تلت
وب برای سهولت استفادۀه شهروندان توسعه یافته است .یکسارچهسازی شبکههای مللی و دسترسی در کلان شهر مکهد و
اجرای طر شبکةجامع شهری با توجه به رویکرد مدیریت واحد شهری ایجاد شده و میاان استفادۀ نیروی متخصص ICT
از سروی

اینترنت به خوبی شکل گرفته است .تدوی و پیادهسازی برنامههای امنیت با وجود و ایجاد بستر فعلی شبکه و

مکاوران در ای حوزه وجود دارد .برگااری دورههای آموزشی برای آگاهی و تربیت نیروهای متخصص و کاربران در
حوزۀ امنیت اطلاعات به بهتری نلو صورت گرفته است و تدوی چارچوب و استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات در تما
سازمانها به خوبی مورد توجه قرار گرفته است .بیکتر مصاحبهشوندگان در ای سناریو معتقدند به دلیل اجرایی شدن مؤثر
سیاستها ،حفظ ملیط زیست و کاهش آلودگی هوا و کم شدن ترددهای شهری را شاهد هستیم .در ای سناریو مکهد به
عنوان یک  Pilotمناسب با قابلیت انتقال فرهنگ توسعة فناوری اطلاعات و توسعة آموزش و همچنی بالا بردن فرهنگ
عمومی جامعه در زمینة پذیرش شهر الکترونیک به نلو مطلوب عمل کرده است .در ای سناربو دانشآموختگان فناوری
اطلاعات افاایش یافته و تهیة سند راهبردی شهر الکترونیک مکهد ،تهیة طر جامع فناوری اطلاعات استان و همچنی طر
جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مکهد ،اجرای اطلاعات مکانی و بلوکی بر روی نقکههای رقومی موجود در
برخی شهرهای استان ایجاد شده و توجه بر پیادهسازی سیستمهای یکسارچه در دستگاههای اجرایی استان مانند اتوماسیون
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اداری ،در دستور کار قرار گرفته و اجرای سیستمهای مبتنی بر ملیطهای شبکههای شهری و جهانی در دستگاه های
اجرایی ایجاد شده و بانک اطلاعاتی مناسب ناشی از سیستمهای یکسارچه و سیستمهای اطلاعاتی در استان به وجود آمده
است .ای سناریو عم افاایش سطح کیفیت زندگی شهروندان ،جذب نیروهای متخصص ،ارائة تسهیلات لاز  ،ارتباطات
گسترده و پیکرفتة فراملی و تخصیص اعتبارات دولتی به صورت همهجانبه مد نظر قرار گرفته است و با مد نظر قرار
گرفت تمامی موارد ذکر شده زمینه برای ایجاد شهری شکوفا و پیکرفته در جهت رفا و آسایش شهروندان را خواهیم
داشت ،اما در کنار مایتهای فراوانی که در ایجاد شهر الکترونیک وجود دارد ،پیامدهایی منفی نیا برای افراد جامعه به
وجود میآید ..برخی از مصاحبه شوندگان در راستای نظریات مانوئل کاستلا عقیده دارند که ایجاد شهر الکترونیک باعث
خطرهایی مثل :بی هویتی شهرها ,از بی رفت خرده فرهنگها ,کاهش روابط و تعامل بی انسانها و در نتیجه کاهش
حیات مدنی در شهرها و کاهش سرزندگی ملیط شهری میشود.
سناریوی دو  :وععیت عد پیوستگی
ای سناریو وععیتی را توصیف می کند که زیر ساختهای سازمانی و تکنولوژیکی برای ایجاد شهر الکترونیک آماده است،
اما فرآیندهای اجتماعی هنوز در سطح ایدهآل شکل نگرفته است .وجود مراکا خدمات کامسیوتری و نر افااری در سطح
کلانشهر مکهد و استفاده از آنها برای ارائة خدمات شهرداری مهیا شد است ،ای در حالی است که دانشآموختگان
فناوری اطلاعات اندک هستند .به ماموریت استراتژیک و جایگاه شهرداری کلانشهرها در توسعة کلانشهر مکهد توجه
شده ،در حالی که تطبیق سیاستها و دیدگاهها و استراتژیهای شهرداری با سایر ارگانهای شهری صورت نگرفته است.
در زمینة تسهیل مراحل دسترسی به بودجه و امکانات در خصوص تجهیا و راهاندازی فناوری اطلاعات توجهات لاز
صورت گرفته است ،اما نبود برنامهریای در خصوص بودجة  ITدر استان و سهم ارگانها در ای خصوص مد نظر قرار
نگرفته است .سطح آمادگی در خصوص فناوری اطلاعات در دستگاه شهرداری افاایش یافته است ،اما چندگانگی و
دیدگاههای مختلف نسبت به مدیریت  ITدر سازمانها و ککور وجود دارد .حرکت بسوی ایجاد خدمات الکترونیکی در
شهرداری کلانشهر مکهد مد نظر قرار گرفته ،درحالی که نارساییهای اطلاعرسانی خدمات شهرداری به مرد وجود دارد.
استفاده از تکنولوژیهای جدید و بومیسازی آنها در راستای جامع کردن ارائة خدمات در ارگانهای ککور مد نظر قرار
گرفته ،در حالی که افراد آموزش لاز را در ای مقوله ندیدهاند .استفاده از مراکا علمی ،پژوهکی و بخشهای خصوصی و
دانکگاهی در خصوص شهر الکترونیک وجود دارد ،اما مراکا علمی و پژوهکی کارایی لاز را جهت حمایت از ای فرآیند
ندارند .در ای سناریو ،مصاحبهشوندگان عقیده دارند که تغییر عمدۀ الگوهای سنتی و توزیع مناسب قدرت در سازمان در
جهت پیادهسازی شهر الکترونیک ایجاد شده ،اما آموزش سطح دانش شهروندان در پذیرش فناوری پیکرفته صورت
نگرفته و تدوی برنامههای آموزشی در قالب ارائة بستههای مکخص آموزشی ملقق نکده است .وجود امنیت اطلاعاتی و
حفظ حریم شخصی برای افراد جامعه مهیا شده است ،اما عد اطمینان افراد جامعه در ای زمینه وجود دارد .پورتال
الکترونیک و دسترسی آسان برای شهروندان ایجاد شده ،اما گرانی هاینة اینترنت برای افراد نسبت به تقاعای آنها یک
مککل اساسی در ای زمینه است.اجرای سیستمهای مبتنی بر ملیطهای شبکههای شهری و جهانی در دستگاههای اجرایی
وجود دارد در حالی که پایی بودن فرهنگ عمومی در استفاده از خدمات تجارت الکترونیک ناامیدانه است .بنابرای  ،با
وجود زیرساختهای لاز که در بعد سازمانی و تکنولوژیکی وجود دارد ،اما متأسفانه به دلیل وجود ععف در زیر ساخت-
های اجتماعی شرایط لاز برای ایجاد شهر الکترونیک در شهر مکهد وجود ندارد و آیندۀ روشنی در ای زمینه نمی توان
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متصور شد.
سناریوی سو  :وععیت راکد
شرایطی را توصیف میکند که هم زیر ساختهای سازمانی و هم تکنولوژیکی و هم فرآیندهای اجتماعی به صورت
ععیف عمل میکنند.
نبود چارچوبهای شفاف و مکخص در مورد شر وظایف واحدها و  ITو مکخص نبودن مرزها و چندگانگی و
دیدگاههای مختلف نسبت به مدیریت  ITدر سازمانها و ککور ،عال شهردارها و مدیران ارشد در زمان بازدهی برنامهها و
طر ها و ععیف شدن حمایتها در ای راستا مککلساز است .چندگانگی و دیدگاههای مختلف نسبت به مدیریت  ITدر
سازمانها و ککور و جایگاه فعلی فناوری اطلاعات و پایی آمدن قدرت سیاستگذاری یک مککل اساسی است.
ملدودیت دولت در جذب نیروی انسانی متخصص علیالخصوص در بخش  ITو برنامهریای و عد استفاده از پتانسیل
وتواناییهای نیروی انسانی کلانشهر مکهد وجود دارد .کمبود شرکتهای نر افااری پرقدرت در استان و کلانشهر مکهد
و نبود شرکت های خارجی متخصص در فناوری اطلاعات در ککور ،به روز نبودن قوانی مربو به شهر الکترونیک و
شهروندان و وجود تناقضها و نارساییها در بعضی از قوانی و کافی نبودن برنامه و سیاستهای شهرداری در خصوص
فناوری اطلاعات و ارتباطات بکار گرفته شده در راستای ارائة خدمات شهرداری وجود دارد  .افاایش حجم تقاعای
مکتریان (ذینفعان و شهروندان ) با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و به روز نبودن امکانات شهرداری کلانشهر مکهد در
راستای پاسخگویی به نیازهای افراد یک مککل اساسی است .از کار افتادگی سیستمها و وابستگی امور شهرداری به آنها و
اختلال در پاسخ گویی به مکتریان و ارباب رجوع بلاتکلیفی و هدر رفت

وقت ارباب رجوع ،نبود پکتیبانی مناسب از

بسیاری از تجهیاات سختافااری در داخل ککور و عد حمایت در ای زمینه وجود دارد .به عقیدۀ بعضی از متخصصی
ای سناریو شرایطی را توصیف میکند که در چگونگی عملکرد زیر ساختهای سازمانی ،تکنولوژیکی و اجتماعی ععف-
هایی وجود دارد که شامل عریب نفوذ پایی رایانه ،عریب نفوذ پایی کاربران اینترنت ،کم بودن سرمایهگذاریهای موجود
در بخش فناوری اطلاعات  ،پایی بودن کیفیت ارائة خدمات اینترنت ،فقدان تمهیدات و سیاستهای قانونی در سطح کلان
در مورد امنیت و حریم شخصی ،فقدان تمهیدات و سیاستهای قانونی در مورد قراردادها و تعاملات سیستمهای کاربردی
در ملیط شبکههای ارتباطی و اطلاعاتی ،نگرانی افراد در مورد حفظ امنیت و حریم شخصی ،کمبود نیروی انسانی
متخصص داخلی برای اجرا و نگهداری سروی های الکترونیکی ،ععف شهروندان برای استفاده از رایانه و اینترنت به
زبان انگلیسی ،فقدان مکانیا های پرداخت و دریافت به صورت الکترونیک ،هجو هکرهای اینترنتی به سایتهای ایرانی،
شکاف دیجیتال ،هاینة بالای استفاده از اینترنت ،ععف کنونی ارتباطات پر سرعت درون شهری و بی شهری و بی المللی،
فقدان نر افاارهای پایهای و بومی مناسب با استانداردهای جهانی ،پایی بودن کارایی نیروی انسانی ،بروز نبودن خدمات،
کمی تعداد شرکتهای کامسیوتری کارآمد ،کم بودن میاان تولید نر افاار و سخت افاار نسبت به نیاز جامعه ،تخصیص
نامناسب منابع (مالی و انسانی و )...در جهت توسعة فناوری اطلاعات و ناتوانی در جذب سرمایههای خارجی از جمله
مککلاتی است که در زمینة ایجاد شهر الکترونیک در شهر مکهد وجود دارد .بنابرای  ،با وجود ای مککلات آیندۀ روشنی
برای ایجاد شهر الکترونیک در شهر مکهد نمی توان متصور شد.
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 .6بحث و نتیجهگیری

با توجه به نتایج تلقیرق و برر اسراس طری مراحرل شرشگانرة توسرعة سرناریوهای شرهر
الکترونیک کلانشهر مکهد ،سه سناریوی اصلی تکریح شد و سناریوی مطلروب نیرا مکرخص
شد .در زیر ،خلاصة نتایج و همچنی راهبردهای لاز جهت نیل به سرمت سرناریوی مطلروب
ذکر شده است .شایان ذکر است که در ای تلقیق همچنی شرایط کنونی شهر مکهد نیا مورد
ارزیابی قرار گرفت که با تللیل و ارزیابی نتایج مصاحبهها و ارزیابی جدول  ،SWOTشرایط
موجود با وعع مطلوب فاصلة زیادی دارد .با توجه بره هردف پرژوهش و نظررات مصراحبه-
شوندگان سناریوی"وععیت طلایی" سناریوی مطلوب برای ایجاد شهر الکترونیک برای مکهد
میباشد که تمامی نهادها به نقش خود در قبال یکدیگر توجه کرده و جامعة عمل مریپوشرانند
و خروجی ای سناریو ایجاد شهر الکترونیک با تمامی زیرساختها ،خدمات و امکانات لاز و
استاندارد در جهت خدمتدهی به شهروندان مریباشرد .بررای حرکرت بره سرمت "وعرعیت
طلایی" باید راهبردهایی ارائه شود که ای راهبردها در ابتدا در سطح ملی و منطقهای و سرس
در سطح شهر باید مورد توجه قرار گیرد .راهبردها شامل دسترسی به اطلاعات مللری ،ملری و
بی المللی به صورت شبانهروزی ،ترویج فرهنگ و نوآوری ،مطالعرة آینرده بررای شناسرایی و
استفادۀ به موقع از فرصتها ،ارتقای وععیت نوآوری ،مدیریت یکسارچة شهری ،به کرارگیری
بهتری روشها و فرآیندها برای انجا فعالیت ،ایجاد شفافیت در عملکردها و تصمیمگیریهرا،
تخصیص بودجه و اختیارات کافی بررای برنامرهریرای نوآورانره و رشرد بکرارگیری گسرتردۀ
فناوری اطلاعات است .هدف اصلی شهر الکترونیرک ،ارائرة خردمات بهترر برا هاینرة کمترر و
اثربخکی بیکتر است که در نتیجه ،مکارکت مرد در امور شهری را نیرا در پری دارد .در ایر
راستا ای راهکارها ارائه میشود:
 فراهم کردن زمینهای برای ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی و تکنولوژیکی؛
 آموزش عمومی شهروندان و نیا آموزش تلصیلی؛
 تقویت رویکرد فرهنگی نسبت به ایجاد سازمانها و مراکا مجازی و ارتبا از راه
دور و برگررااری گردهمرراییهررای گونرراگون در جهررت تبرری مبررانی نظررری و
راهکارهای اجرایی و مفاهیم دولت الکترونیک؛
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