
 

 

 
 

 

 

 
 

تصویر پردازی از آینده منابع انسانی شهرداری قزوین با تأكيد بر حکمرانی  

 الکترونيک از طریق سناریو پردازی 

 
 . ، ایرانقزوین ی،سهرورد یموسسه آموزش عالکارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، . حمید جمشیدی

 .1، ایرانقزوین ،دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( . شهریار شیرویه پور

 .قزوین، ایران )ره(، ینی امام خم یالمللن ی دانشگاه ب ی،پژوهندهیگروه آ اریاستاد .عین اهلل کشاورز ترک

 
 1401/ 17/01 :تاریخ پذیرش          12/1400/ 12  تاریخ دریافت: 

 
 چکیده 

منابع هر سازمان    نیترمهم   یگفت منابع انسان  توانی م  یاست حت   یشدت وابسته به منابع انسانها بهتوسعه سازمان

است. چراکه    یراهبرد  ینگارنده یبه نام آ  یریگمیو تصم   یزیردر نظام برنامه  نینو  ی کرد یرو  ازمندین   نیهستند؛ بنابرا

  یی منعطف نبوده و از پاسخگو  یط یمح  تیو عدم قطع  یدر مواجهه با آشفتگ  یراهبرد   یزیربرنامه  یسنت  یکردهایرو

ن   ی مناسب از نظر هدف، کاربردستندیبرخوردار  ا -ی . پژوهش حاضر  است.   یل یتحل-یفیتوص   ت یو از نظر ماه  یتوسعه 

راستا پژوهش حاضر    نی استفاده شده است. در ا  یمتوال  یبا راهبرد غالب اکتشاف   ختهی جهت انجام پژوهش از روش آم

از دو روش آ ی م   ل ی و تحل   ییابتدا به شناسا  یپرداز   ویاثرات متقاطع و سنار  لیتحل   یعنی  ینگارنده یکوشد با استفاده 

پ انسان  ی رو  ش یپ   ی وهایپرداخته و سپس سنار  ی دی کل  شرانیعوامل  .  کند ی م  میرا ترس   نیقزو  یدر شهردار   ی منابع 

سازی اطالعات منابع  کامپیوتری برای مدل   افزارهایم و نر   یبانک اطالعات"ی دی کل  تی دو عدم قطع  ییشناسا  جهیدرنت

مد  "و    "انسانی کارکنان    تیریتعهد  سنار"و  که  دیجیتا  یوها یراست  شهردار شهرداری  و  برفکی  شهرداری    ی لی، 

که در حال    دینمای مسئله م   ن یما را متوجه ا  وهایسنار  م یدو عامل شکل گرفته است. ترس  نی کنش اخاموش از برهم 

کدام سنار به سمت  هستتالی جید  ی )شهردار  ویحرکت  بخواه   می (  اگر    و ی سنار  یعن یمطلوب    یویبه سمت سنار  میو 

 توجه شود.  ییهاشران ی به چه پ دیبا م،یحرکت کن  تالی جید  یشهردار

 
.یوپردازیحکمرانی الکترونیك، سنار  ،یمنابع انسان ، یراهبرد نگاری ندهیآ گان کلیدی: واژ
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 مقدمه

عملکرد   در  کلیدی  نقش  وجود  کارکنان  به  انسانی  مناسب  زیرساخت  بدون  سازمانی  قابلیت  هیچ  و  دارند  سازمان 
شکلنمی برای  بسیاری  اهمیت  انسانی  منابع  کردن  مدیریت  در  سازمان  قابلیت  بنابراین،  قابلیتآید.  سایر  و گیری  ها 

ایه یك سازمان دانست که  ترین سرمعنوان مهم (. منابع انسانی را باید به Rastogi, 2020های رقابتی آن دارد )مزیت
(. در عصر حاضر، به دلیل وجود Fındıklı, et al., 2015نقش کلیدی و مهمی در دستیابی سازمان به اهدافش دارد )

ها  ای یافته است. سازمانها در جهت کسب منافع بیشتر، تسلط بر منابع موجود اهمیت ویژهها و شرکترقابت بین سازمان
فنّاو بهترین  دارای  بهره اگر  امکانات  بهترین  از  و  بوده  برخوردار  ری  کارآمد  و  متخصص  انسانی  منابع  از  ولی  باشند  مند 

اثر گذاشته و در   بر محیط  نیستند  قادر  باشند  نداشته  را  نیروهای موجود  از  استفاده درست و کارآمد  توانایی  یا  نباشند و 
انسانی این توانایی را دارد که سایر منابع را    (. منابعSwart and Nicholas, 2015عرصه رقابت موفق عمل کنند )

پردازش کرده و خدمات و کاالهایی را پدید آورد که سازمان به خاطر آن تأسیس شده است. هدف اصلی مدیریت منابع 
ها و خلق ارزش افزوده به واسطه بکارگیری انسانی، خلق شایستگی راهبردی یا به عبارتی هماهنگی میان منابع و فرصت

)امیری و همکاران،  اثر منابع است  را می 1398بخش  فراوانی  بررسی  مقوله،  این  تا کشور و به (.  نیروهای  طلبد  خصوص 
در جهت  شهرداری  سازمان و  آورده  عمل  به  بهینه  استفاده  انسانی  منابع  از  محیطی  شرایط  گرفتن  نظر  در  با  بتوانند  ها 

اف در سطح جهانی،  رقابت  افزایش  بردارند.  گام  محدودیتتوسعه  هزینه زایش  توان  کاهش  انسانی،  و  مالی  منابع  در  ها 
پیچیدگی سامانه افزایش  این مسئله و  برای  اجتماعی، واقعیتکردن  اقتصادی و  امروز هستندهای  )دمنه و  های جهان 

اشند و برای  ها مجبور هستند که با داشتن بینش مبتکرانه، همگام با تحوالت ب(؛ بنابراین سازمان1393نادری خورشیدی،  
را که در  اینکه مرتبط بمانند، سازمان با عملکرد باال احتیاج دارند، تا محصوالت و خدماتی  ها به سهم افراد )کارمندان( 

(. از طرفی ویژگی منحصر به فرد هزاره سوم میالدی، که از آن با 2020)عمر و همکاران،   ها تخصص دارند ارائه دهدآن
اند که عصر اطالعات عرصه  کنند، نوآوری و تغییر است. بسیاری از کشورهای جهان دریافتهعنوان عصر اطالعات یاد می 

های فناوری اطالعات را به خدمت و اجماع خود درآورده و با رویکردی اثرگذار در  هایی است که قابلیتوتاز سازمانتاخت
به و  دیوانساالری  نوسازی  و  بازآفرینی  اقراستای  اجتماعی  نظام  میطورکلی  همکاران، دام  و  اصفهانی  )طوطیان  کنند 

(. حکمرانی الکترونیك یکی از دستاوردهای عصر اطالعات است. حکمرانی الکترونیك کاربرد فناوری اطالعات و  1397
آن ترغیب  مردم،  به  و خدمات  اطالعات  ارائه  بهبود  با هدف  عمومی  بخش  در  فرآیندهای ارتباطات  در  مشارکت  به  ها 

اتصمیم و  کاراتر و شفافگیری  بیشتر و عملکرد  پاسخگویی  به  دولت  )عباسی و همکاران،  لزام  است  بدیهی  1398تر   .)
 است که منابع انسانی برای تحقق این موضوع تأثیرگذار هستند. 

از جمله سازمانشهرداری و  ها  بـوده  مواجه  کننده  مراجعه  از شهروندان  زیادی  بـا حجم  های عمومی هستند کـه 
در  هـای  تـالش  اسـت.  انجام  حال  در  و  گرفته  انجام  آن  بیشتر  هرچه  الکترونیکی شدن  راسـتای  در  نیـز  چشـمگیری 

جامعه اطالعاتی پیشرفته، شهروندان و واحدهای خصوصی به امنیت سیستم شهرداری الکترونیك اطمینان داشته و اکثر  
بهره گیری از فناوری اطالعات، خدمات به صورت در شهرداری الکترونیکی با  دهند.  امور خود را از طریق آن انجام می

های مناطق  در حال حاضر، شهرداری(.  1393شود )محمودی و داودی،  سریع، قابل دسترس و امن به شهروندان ارائه می
ها هست که  مختلف قزوین دارای روابط بین سازمانی نیستند و این به دلیل فقدان یك شبکه الکترونیکی مناسب بین آن

هم از  و  شده  برطرف  گردد.باید  ایجاد  آن  به  مربوط  ساختارهای  باید  پیاده  اکنون  جهت  در  تالش  شهرداری  هر  سازی 
بود. خواهد  ناموفق  مطلوب،  به سمت وضع  سیر  موانع  و  موجود  دقیق وضع  ادراک  بدون  عبارتی    الکترونیك،  عملی به 

برنامه  الکترونیك مستلزم  اتساختن شهرداری  پابرجا و  و  های پیشخاذ سیاستریزی  آنجا که رویکردها  از  دستانه است. 
ها ناکافی است؛ بنابراین نیازمند رویکردی ریزی در پرداختن به تغییرات سریع و عدم قطعیتهای جاری برای برنامه روش 

گاری راهبردی  ن(. آیندهQuiceno, 2019نگاری راهبردی هستیم )گیری به نام آینده ریزی و تصمیمنوین در نظام برنامه 
 ,Normanریزی کنند )کند تا آینده بهتر درک شود تا مدیران بتوانند برای کسب نتایج مثبت در آینده برنامهکمك می
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 101                       ... با تأکید بر نیقزو یشهردار  یمنابع انسان  ندهیاز آ یپرداز  ریتصو  جمشیدی، شیرویه پور، کشاورز ترک/

با کاربست  قابلیت سناریو نگاری از آینده2015 آینده تدوین توانند  نگاری راهبردی می(. مدیران  مسیرهای متفاوتی از 
راهبر اتخاذ  با  همچنین  و  مطلوب  دکنند  وضعیت  ایجاد  جهت  در  آینده  تغییر  به  اقدام  فرافعال؛  و  فعال  پیش  های 

منابع  سازمان رو  پیش  سناریوهای  که  است  سؤال  این  به  پاسخ  پی  در  حاضر  پژوهش  بنابراین  نمایند.  شهرداری  های 
کدم الکترونیك  حکمرانی  بر  تأکید  با  قزوین  شهرداری  سع انسانی  سؤال  این  به  پاسخ  برای  ابتدا  اند؟  تا  شد  خواهد  ی 

های کلیدی به تدوین  ها مؤثر بر آینده منابع انسانی شهرداری قزوین شناسایی شوند سپس بر اساس عدم قطعیتپیشران 
 شود.سناریوها پرداخته می

  مبانی نظری

 یدیکل یهاتیعدم قطع ییو نقش آن در شناسا یراهبرد ینگارندهیآ

برا  یتالش   یراهبرد   ینگارندهیآ آ  یاست  به  دادن  تبد  ییشناسا  نده،یشکل  از  قبل  تغ  شدنلیتحوالت   رات ییبه 
دورنما،  كیعنوان به یراهبرد ینگارندهی(. اصطالح آSilva et al., 2020ها )الگوها قبل از ظهور آن  ییو شناسا یواقع 

( در برنامه  hines, 2006رو به جلو )  تیفیبا ک  یهادگاه یاز د  یانواع  جادیبا ا  تواندیمند تفکر است که محالت نظام  كی
)رش  یگذاراستیو س  یریگمیتصم  ،یزیر مبنا1396و همکاران،    داردهی کمك کند  بر  مورد    شلیم  دگاهید  ی(.  در  گوده 
 ینگرشی(. پgodet and Durance, 2011و اقدام )  ینگرشیاست: پ  یشامل دو جزء اصل  ینگارندهیآ  ،ینگارندهیآ
به  شی)پ تصمفعاالنه(  کردن  به  یکنون  ماتیمنظور مشخص  اقدام  تدوو   شیپ  کردی)رونگرانهندهیآ  یراهبردها  نیمنظور 

 ممکن  و مطلوب .   یهاندهیآ ی)فرافعال( در راستا سازندهیآ یفعاالنه( و راهبردها
شناسا  ها،شران یپ  هیکل  دیبا  ینگرشیپ  در روندها  کالن  و  بررس  ییروندها  عال   یو  اشوند.  بر    ی هاعالئم  ن،یوه 

آ  یدادها یرو  ف،یضع مؤثر  و  شناسا  ز ین  نده یمحتمل  و  کاوش  م  ییمورد  ذ  رند یگیقرار  دادن  مشارکت  ضمن   نفعان، یتا 
  م یو ترس  یدیکل  ت یو عدم قطع  هاشرانیپ  ییشناسا  رو،ن ی. از اردیقرار گ  یآنان مورد بازخوان  یها و ارزش   یذهن  ریتصاو
مهم    وهایسنار آ  هاتیفعال  نیتراز  مبه  یراهبرد  ینگارنده یدر  آدیآیحساب  در  م  یراهبرد  ینگارنده ی.  که    شودیفرض 

رو   نی. از همستی ن  شدهنییتع  شیطور کامل از پبه  ندهیآ  ل،یدل  نی. به همابدیتحقق    تواندیم   یمتعدد  لیبد  یهاندهیآ
 (. 1400و همکاران،   یاست )فرخ شاه  تی عدم قطع یذاتاً دارا جه،یاست؛ درنت یباز، بدون مرز و تکامل نده،یآ

بودن    ریناپذ  ین یب  شیپ  زانیو م  ندهیسازنده آ  یدادها یو رو  هامیندانستن مسائل روندها، تصم  یبه معنا  تی قطع  عدم
است که ممکن  یداد یرو ایروند  تیعدم قطع ،نی(. بنابراRalston and Wilson, 2006است) ندهیآ جیتحوالت و نتا

  ی هاتی عدم قطع  كیعنوان  کند، به  جادیعمده ا  رییك تغ یو    ونددیبه وقوع بپ  یتیعدم قطع  نیاست رخ دهد که اگر چن
است که    ییهاچندگانه   ایها  دوگانه  نده،یآ  یهاتی(. عدم قطع1389زاده،    یو نظر  یتیشاه وال   ری)م  شودیشناخته م  یدیکل

پ مورد  کل  هاشران یدر  عوامل  ب  كی  یدیو  پ  یشرویپ  یها تیاز وضع  كیو هر  شودی م  انیموضوع    مل عا  ای  رانشیآن 
تأث  ندهیآ  تواندیم  یدیکل منابع    یراهبرد  ینگار ندهیآ  در  (.1396و همکاران،    دارده یقرار دهد )رش  ریآن موضوع را تحت 

و    تیعنوان عدم قطعهستند؛ به  یی( باال تی)عدم قطعیریپذ  ریتاث  یکه دارا  ییهاشرانیپ  نیاستان قزو  یشهردار  یانسان
 .شوندیشناخته م ید یکل تیعنوان عدم قطعباشند؛ به ییباال  یگذار ریو تاث ی ریپذ ریتاث یکه دارا ییهاشران یپ

 
 یمنابع انسان یراهبرد یزیبرنامه ر

اهداف    نیترگردد، از مهم  یمحور  یهایکه موجب رشد و توسعه توانمند  یاگونهبه   ،یاستفاده مؤثر از منابع انسان
  ت یریبه مد  کپارچهیو    یعبارت است از نگرش راهبرد  یمنابع انسان  تیریاست. مد  یرقابت  تیو عامل کسب مز  یسازمان

در تحقق اهداف    یگروه  ا یو    یو به صورت فرد  کنندیکه در آن کار م  یکارکنان  یعنیسازمان،    یها ییدارا  نیباارزش تر
به 1398و همکاران،    یری)ام  باشندیم  میسازمان سه نه  دیگر  انسانی سازمان،  منابع  مد(.  بلکه  منبع هزینه    ت یریعنوان 
انسان پا  تیریمد  ،یمنابع  اداره  تر  داریو  )مالم  یهاییدارا  نیباارزش  دلیل  1398و همکاران،    ریسازمان است  به همین   .)

 ی منابع انسان  یراهبرد  یزیها برخوردار شده است. برنامه رریزی منابع انسانی از اولویت باالیی در سازماناست که برنامه 
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فرا انسان  یازها ین  یهماهنگ   ندیدرواقع  مأمور  یمنابع  برنامه   هاتیبا  اهداف  استراتژ  كی  یهاو  استقرار  و    ی هایسازمان 
 (. 1395و همکاران،  انی)اصالن باشدی به اهداف م ی ابیدست یآوردن، توسعه و حفظ کارکنان برا تبه دس یندمدت برابل

مد  یایمزا  از ر  تیریعمده  برنامه  انسان  یراهبرد  یزیو  مواردسازمان  یبرا   یمنابع  تحقق   ر ینظ  یها  در  مشارکت 
  ی برا  یرقابت  تیو حفظ مز  جاد یآن، ا  زیآمتیموفق  یو اجرا وکار  از راهبرد کسب  تیسازمان، حما  یو بقا  یاهداف سازمان

  ی منابع انسان  یواحدها  نیسازمان و توسعه و بهبود ارتباط ب  تیقتوان بالقوه خال  شیو افزا  یریپذتیسازمان توسعه مسئول
به    یدهراهبرد و جهت  نیتدو  نهیموفق در زم  یها(. سازمان1398و همکاران،    ی)بهزاد مشعل  باشدی م  یصف  رانیو مد

  ر یمؤثر، سا  یجهت دهنده  یارها یمع  نییبا اهداف سازمان، ضمن تع  یمنابع انسان  یندهایفرآ  انیانسجام م  یارتقا  ریمس
موجود   یها تیظرف یاز تمام ق،یطر نیهمسو نموده و از ا شدهنییتع یارها یخود را با مالک و مع یمنابع انسان یندهایفرآ

زم انسان  نهیدر  دست  یمنابع  م  یابیدر جهت  استفاده  سازمان  اهداف  مد1395و همکاران،    انی)اصالن  ندینمایبه   تیری(. 
 ی نگارندهیبر آ  یو مبتن  ییاقتضا  ر،یرا به وجود آورد که فراگ  یا کنندههماهنگ  یهاارچوبچ  دیبا  یمنابع انسان  یراهبرد
 باشد. 

 
 حکمرانی الکترونیک

الکترون به طور جداصطالح حکمرانی  به عق  دهیمطرح گرد  1990از دهه    ییك    تواندینظران مصاحب  دهیاست و 
الکترونیك    دیجد  یهامدل   ی ندارد.  حکمران  یجهان   شدهرفتهیپذ  فیتعر  كیحکومت را تکامل بخشد. مفهوم حکمرانی 

 ب یبهبود ارائه اطالعات و خدمات به مردم، ترغ  دفبا ه  یاطالعات و ارتباطات در بخش عموم  یکاربرد فناور  كیالکترون
فرآآن در  به مشارکت  پاسخگو  یریگمیتصم  یندهایها  به  دولت  الزام  کاراتر و شفاف  شتریب  ییو  به  و عملکرد  است.  تر 

تر و آسان  طو ارتبا  شودیمبادله م  یجمع ارتباط  لیاها و وسداده و اطالعات با استفاده از رسانه   ند،یفرآ  ن یدر ا  گریعبارت د
مدن جامعه  با  دولت  مو کسب  یمؤثر  فراهم  مفهوم حکمرانشودیوکار  با کسب  كیالکترون  ی.  تنگاتنگ  ارتباط   وکار  در 

الکترون  ك،یالکترون دموکراس  كیدولت  )عباس  كیالکترون  یو  همکاران،    یاست  دموکراسی 1397و  بستر،  این  در   .)
الکالکتر مشورت  الکترونیك،  مشارکت  شامل  به   ترونیكونیك  الکترونیك  دولت  حالیکه  در  است؛  الکترونیك  نظارت  و 

(. هدف 1393نژاد،    رانیو پ  یو ساختارهای مربوط به ارسال الکترونیکی خدمات دولت به مردم اشاره دارد )عباد  ندهایفرآ
اطالعات ارائه شده به شهروندان، ارائه خدمات بهتر به شهروندان و    تیریدولت، مد  ییاز حکمرانی الکترونیك بهبود کارا

اخت طر  شتریب  اریدادن  از  مردم  آن  قیبه  مشارکت  و  اطالعات  دادن  قرار  دسترس  تصمدر  در    ی عموم  یهایری گمیها 
رها عهده دارد و  ها را در شه سازمان  هاتیاز فعال  یاقسمت عمده  های(. از آنجا که شهردار1399و همکاران،    یاست)دقت 

ر برنامه  نوع  هر  تصم  یزیدر  م  یاسهم عمده  یشهر  تیریمد  یریگمیو  دارا هستند  تجل  توانندی را   ی حکمران   یکانون 
)محمود  یک یالکترون داود  یباشند  در 1393  ،یو  الکترونیك  دولت  مدل  از  مؤثرتر  استفاده  نیز  الکترونیك  شهرداری   .)
ا  هایشهردار الکترونیك  به است. شهرداری  ارتباطات   فناوری اطالعات و  از  اجرای زندگی روزانه    ورمنظستفاده  تسهیل 

 (.1393نژاد،  رانیو پ یها که با خدمات شهروندان ارتباط دارد( است )عبادبخشی از برنامه  ژهیودولتی )به

پژوهش انسان  یادیز  یهااگرچه  منابع  با موضوع    یهاپژوهش  یانجام گرفته است ول   هایشهردار  یدر حوزه  که 
انسان  ندهیآ ارائه   قاتیمحدودند و اغلب تحق  اریانجام شده باشند بس  كی الکترون  یحکمران  دیبا تأک  یمنابع  انجام شده به 

  ن ی قزو  یارشهرد  یمنابع انسان   ندهیاز آ  یرپردازیمقاله تصو  نیها اکتفا نمودند. هدف ادر خصوص ارتقاء برنامه  ییهاهیتوص
 است.  یپرداز ویسنار قیاز طر
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 پژوهش  ی تجرب  نهیش یپ.  1جدول 
 نتایج هدف  سندگان ینو 

کشاورز ترک و  
 ( 1399همکاران)

منابع  یراهبرد ینگارندهیآ
با   رانیا  یدولت یانسان

 ی بر نقش فناور دیتأک

 یهادر بخش رانیا  یدر بخش دولت یمنابع انسان یندهیبر آ  رگذاریتأث یهارانشی پژوهش پ نیدر ا 
ممکن،   یوهایسنار یبه ارائه تیشدند و درنها یبررس یبر فناور  دیبا تأک  یاجتماع  ، یاس یس ، یاقتصاد
شب )ادامه   متدادنشده؛ در ا حل یمطلوب(؛ معما یوی)سنار  نیآفردولت ارزش ؛ینشدنتمام  ییگرا مصرف

 پرداختند.  یمنابع انسان یندهیبر آ  یفناور ری موجود(؛ در رابطه با تأث تیوضع

و   یمظلوم
 ( 1398همکاران )

منابع  ۀندیآ یوهایسنار
 یدر صنعت فناور یانسان

اطالعات و ارتباطات با 
  یعوامل اقتصاد  تیمحور

 ی و اجتماع

 یروهای)ن یمنابع انسان ندهیدهنده آعمده شکل یروهایپستل، ن لیوتحلهیپژوهش از روش تجز نیدر ا 
و   یو مهاجرت داخل یخصوص یهابر اساس رشد اثربخش بنگاه تیشدند. درنها یی( شناساشرانیپ
با   ییارویرو یمنظور آماده بودن برابه یمنابع انسان رانیمد یوهایسنار یانسان یرویو تحرک ن ییجاجابه

 شده است.  میترس   یطیمح راتیی تغ

و همکاران   یمشعل
(1398 ) 

  یبیارائه مدل ترک 
 یمنابع انسان ینگارندهیآ

 یبخش دولت

سه بعد  یدارا  ،یبخش دولت یاست که در آن نظام منابع انسان  یبیمدل ترک كیمقاله  نیدر ا  ییمدل نها
  گیابعاد دموگراف  یهرندیو عمدتاً دربرگ یمنابع انسان ستمی)عناصر و ابعاد مربوط به ابعاد ساخت س بی ترک

 رینظ یموارد  ی¬رندهیو دربرگ ستمیاست(، رفتار )عناصر و ابعاد مربوط به ابعاد نرم س یمنابع انسان

  یهارانشی پ ی¬کننده نییعنوان تع( بهی)کالن و سازمان نهی اعتماد و...( و زم زه، ی انگ ، ی ریادگیدانش، 

از  یدرک راهبرد یدر تعامل بوده و برا  گریاست که با همد یمنابع انسان ستمیس ی¬ندهیمربوط به آ

 نیبر ا  ینگارندهیو آ هارانشیپ نییو تع  ردیقرار گ  موردبررسی ها¬آن نیتمام تعامالت ب یستیبا ندهیآ
 ردیاساس صورت پذ

و همکاران   یثقف
(1397 ) 

  ینگارندهیارائه چارچوب آ
 ران یدولت الکترونیکی ا 

شده و نتایج آن موفق جهانی در زمینه دولت الکترونیکی پرداخته یهاپژوهش به ترازیابی پروژه نیدر ا 
است. در شاخص عوامل تأثیرگذار، عوامل استخراج شده به پنج   شدهیدر ایران بررس  یبرای الگوبردار

عوامل   ی،اقتصاداند از: عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل شدند که عبارت یبنددسته عمده طبقه
.  بیشترین تأکید بر عامل اجتماعی و عامل فنی یط یمحستیسیاسی و مدیریتی، عوامل فنی و عوامل ز

 بعدی بر عوامل سیاسی و مدیریتی و عوامل اقتصادی تأکید شده است.  یهااست و در رتبه

و   انیاصالن
 ( 1395همکاران )

پژوهانه به  آینده یرویکرد
منابع   یراهبرد یریزبرنامه

 ینسانا 

اند از:  عبارت  یمنابع انسان یراهبرد یزیربرنامه یاز آن است که شش مؤلفه اصل  یمقاله حاک نیا  ج ینتا
  یو بررس پژوهانهندهیاقدام آ پژوهانه، ندهیآ یتوسعه و طراح نده، یآ یمعنا ساز پژوهانه، ندهیآ یسازآماده

  یورود ریعنوان متغبه "یفناور"شده کد  ییکد شناسا 110 انیدر م نیها. همچنو ضرورت ازهاینشیپ
 بود.  یفراوان نیشتریب یدارا 

زاده و   یقربان
 ( 1395) یاسیال

و  یتأثیر عوامل فرهنگ 
  یحکمران یبر اجرا  یفن

  یدر شهردار یک یالکترون
 تهران 

  ی( بر اجرا یفناور رشیو پذ ictساخت ری)زیو فن یپژوهش نشان داد که دو عامل فرهنگ نیا  ج ینتا
  ی( در شهرداری کیالکترون  ییو پاسخگو یکیالکترون تیشفاف  ، یک ی)مشارکت الکترونیکیالکترون  یحکمران

 تهران مؤثرند.

زاده و   یقربان
 ( 1395همکاران )

عوامل مؤثر در   لیفرا تحل 
  كیاستقرار دولت الکترون

 ران یا 

  یفن  ، یفرهنگ  ، یانسان  ، یاقتصاد ، ی اسیس ، ی طیمح ، یفنّاورانه، قانون ، ی ساختار ، ی رفتار ، ی تیریعوامل مد
 تأثیر را دارد.  نیشتریب كیو استقرار دولت الکترون یرگی در شکل یو سازمان
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 روش تحقیق

ــ تحق یو از نظــر زمــان اجــرا یلیتحل-یفیتوص تیو از نظر ماه  یتوسعه ا-یپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربرد ــ ن قی  زی
اســتفاده شــده اســت.  یمتــوال ی( با راهبرد غالب اکتشافیو کم یفی)ک ختهیاست. جهت انجام پژوهش از روش آم  یمقطع

ــ و تحل  ونگارییســنار  ینگارندهیآ  یهااز روش   رایز پــژوهش حاضــر در   کــردیاســتفاده شــده اســت. رو  قــاطعمت  ریتــأث  لی
این تحقیق، مدیران و معاونین و کارشناسان حــوزه ان  است. جامعه آماری    یب  یروش ج  یهابر گام  یمبتن  ونگاری،یسنار

ــ  یهــایژگیاعضــای جامعــه آمــاری از و کهنیباشند. با توجه به انفر می 93منابع انسانی شهرداری قزوین به تعداد   اًتقریب
شــماری صــورت کلباشند، بنابراین نمونــه آمــاری ایــن تحقیــق نیــز بهمشابهی برخوردارند و دارای شرایط محدودی می

 هدفمند انتخاب شدند. ویشماری( از بین مدیران و معاونین و کارشناسان حوزه منابع انسانی شهرداری قزوین به ش)تمام
 یاحتمــال یهاندهی( هستند که به آگرانیباز  یو راهبردها  دادهایمختلف )رو  یرهایاز مس  یبیترک  وها،یسنار  ،یجنبه نظر  از

از   دهــدیاســت کــه بــه فــرد اجــازه م  دادهایاز رو  یاو سلسله  ندهیآ  تیاز وضع  یفیعنوان توصبه  وی. سنارشوندیم  یمنته
 (.2006حرکت کند )گوده و روبالت ،  ندهیخود به سمت آ یمبدأ و اصل تیموقع
 وهایاز افراد، سنار یبعض یهستند. برا یپژوهندهیمطلوب و مناسب در آ  ییابزارها  وها،یکه سنار  داردیاظهار م  9اله    تیعنا
ــ هستند، ز دیمف وهای. سنارپردازندیم هالیبد  یسازها به شفافو آن  کنندیکمك م  ندهیآ  ینگارندهیبه آ از زمــان حــال  رای

ســاخت   نــدیفرا  یهــا. در ادامــه گامدهنــدیرا م  لیبد  یهاندهیو اجازه خلق آ  ندیگشایرا م  ندهیآ  ریو مس  رندیگیفاصله م
 (:1387از چرخه پیتر شوارتز آورده شده است )شوارتز،  ویسنار
 یاول: مشخص کردن موضوع اصل گام
 عوامل و نیروهای کلیدی موجود در محیط پیرامونی  ییدوم: شناسا گام
 دهنده به نیروهای کلیدی گام دومسوم: فهرست کردن نیروهای پیشران شکل گام
  اهشرانیعوامل کلیدی و پ  یبندچهارم: رتبه گام
 سناریو  یهاپنجم: انتخاب منطق گام
 ششم: ارائه شرح تفصیلی از سناریو گام
 هفتم: بررسی نسبت تصمیمات با سناریوها گام
 ها و راهنماهای اساسیهشتم: انتخاب شاخص گام

 اند از:عبارت قیتحق نیفوق، مراحل انجام ا حاتیبر اساس توض نیبنابرا
میــزان   نییتع  ؛یو داخل  یبر اساس مطالعه منابع خارج  یشهردار  یمنابع انسان  ندهیعوامل شکل دهنده آ  نییو تب  ییشناسا

بــا  نیقــزو یخبرگان در شهردار انیپرسشنامه م عیتوز قیاز طر یمنابع انسان  ندهیدهنده آموافقت هر یك از عوامل شکل
 نــده،یدر آ نیقزو یشهردار یمنابع انسان  تیوضع  یوهایسنار  نیتدو  ؛یفبا کاربست روش دل  كیالکترون  یتأکید بر حکمران

حــاالت محتمــل عــدم   رواریزنج  بیاز ترک  وهایچراکه سنار  ،یدیکل  یهاتیاز عدم قطع  یفهرست محدود و مسنجم  هیته
 سیمــاتر لیاز روش تشــک یمنــابع انســان یهاشــرانیاثرات متقابــل پ  نییتع  تی. درنهاشوندیم  دیتول  یدیکل  یهاتیقطع
ــ افــزار مها با استفاده از نرمآن لیاثرات متقابل با استفاده از نظرات خبرگان و تحل  لیتحل ــ مــك بــه منظــور ارز كی و  یابی

 .یدیکل  یهاتیعدم قطع  ییشناسا
 

 های تحقیقیافته

و  یاکتابخانهدر پژوهش حاضر با انجام مطالعات  شناسایی موضوع و عوامل و نیروهای کلیدی موجود در محیط پیرامونی
ــ   ندهیدر آ  ینقش فناور  ،یبخش دولت  ندهیآ  ،یانسان  منابعندهیآ  یهااسناد متعدد در حوزه  یبررس عامــل   35  ؛یبخــش دولت

 ،یکیدر قالــب عوامــل تکنولــوژ  كیالکترون  یبا تأکید بر حکمران  نیقزو  یدر شهردار  یمنابع انسان  یراهبرد  ندهیمؤثر بر آ
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 یبندو دســته یی(  شناســا2رفتاری، عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی مطابق جــدول )  -عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی
 شد.

 ک یالکترون   یبا تأکید بر حکمران نی قزو یدر شهردار  یمنابع انسان ندهیعوامل شکل دهنده آ . 2جدول 

 حوزه  عوامل 

 اطالعاتی سازمان ساختار وضوح (1

 عوامل تکنولوژیکی 

 های اطالعاتی سامانه از استفاده در شده تجربه سهولت (2

 های فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمانزیرساخت (3

 محتوای اطالعاتی سیستمی  ایجاد (4

 سازی اطالعات منابع انسانی افزارهای کامپیوتری برای مدلاطالعاتی و نرم وجود بانك (5

 اندازه و ساختار سازمان  (6

 عوامل سازمانی 

 اطالعات و ارتباطات در سازمانظرفیت جذب فناوری  (7

 تغییر در سازمان  مدیریت (8

 امنیت داده در سازمان  و محرمانه اطالعات حفظ و حراست از (9

 انسانی منابع فرایندهای ریزی الکترونیکیطرح (10

 خدمات جبران سیستم شدن الکترونیکی و مکانیزه (11

 آموزش  فرایند شدن الکترونیکی و مکانیزه (12

 کارکنان عملکرد مدیریت ارزیابی شدن الکترونیکی و مکانیزه (13

 استخدام  فرایند شدن الکترونیکی و مکانیزه (14

 برخط  صورت به دانش مدیریت ارزیابی و مجازی یادگیری محیط ایجاد (15

 استعدادیابی  فرایند و سازمان در استعداد هایخزانه ایجاد (16

 سازمان  فرهنگ (17

 رفتاری  -عوامل فرهنگی

 سازمان  انتزاعی هنجارهای (18

 با فناوری اطالعات و ارتباطات  رابطه در کارکنان و دانش هامهارت (19

 های کاری سازمان گروه بین اعتماد (20

 الکترونیك  انسانی منابع مدیریت نسبت به کارمندان و مدیریت مثبت دیدگاه (21

 اطالعاتی  هایسیستمو  انسانی مدیران منابع بین مشترک دیدگاه ایجاد (22

 کارکنان  و مدیریت تعهد (23

 عالی  مدیریت حمایت (24

 افزایش بودجه عمومی برای بهبود آموزش و مهارت منابع انسانی  (25

 سیاسی  عوامل

 قوانین و مقررات جذب و استخدام (26

 کشور  فرهنگ (27

 های توسعه منابع انسانی تدوین استراتژی (28

 حمایت دولت (29

 مدت مدیران عالی کشوری کوتاههای انتصاب (30

 وضعیت توزیع و تعداد نیروی انسانی کشور  (31

 عوامل اقتصادی 

 مشاغل سنتی  (32

 نرخ تورم (33

 نرخ بیکاری  (34

 توسعه بخش خصوصی  (35

 

 فهرست کردن نیروهای پیشران شکل دهنده به نیروهای کلیدی 

خود را با توجه به طیف پرسشنامه به هر    موافقتشود تا میزان  خواسته می  دهندهپاسخدر این مرحله از نمونه آماری  
یك از عوامل شکل دهنده آینده منابع انسانی در شهرداری قزوین مشخص نمایند. طبق تفسیر ضریب هماهنگی کندال، 

( صورت گرفته 3)  روی یك متغیر که در جدول  دهندهپاسخاگر نسبت فراوانی توافق صورت گرفته از سوی نمونه آماری  
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باالتر باشد اتفاق نظری قوی و بسیار قوی در بین نمونه آماری پاسخ دهنده   7/0(  Wبه نسبت کل افراد از مقدار وزن )  
 وجود دارد و بایستی عامل برای سناریونویسی انتخاب گردد.  

 

 ( 1997تفسیر مقادیر گوناگون ضریب هماهنگی کندال )اشمیت،  .  3جدول 
 اطمینان نسبت به ترتیب عوامل  تفسیر  Wمقدار 

 وجود ندارد  اتفاق نظر بسیار ضعیف  1/0

 کم اتفاق نظر ضعیف  3/0

 متوسط اتفاق نظر متوسط  5/0

 زیاد اتفاق نظر قوی 7/0

 بسیار زیاد اتفاق نظر بسیار قوی 9/0
 

 آورده شده است.  زیرنتیجه این محاسبات بر روی عوامل شکل دهنده آینده منابع انسانی در جدول 
 

 محاسبه اتفاق نظر پاسخگویان در خصوص عوامل شکل دهنده آینده منابع انسانی در شهرداری قزوین    . 4جدول 

 عوامل 
ضریب  

 هماهنگی 
 عوامل  تفسیر 

ضریب  

 هماهنگی 
 تفسیر 

 / 73 اطالعاتی سازمان ساختار وضوح
اتفاق نظر بسیار  

 قوی
 اتفاق نظر بسیار قوی / 83 کارکنان  و مدیریت تعهد

 از استفاده در شده تجربه سهولت

 / 70 ی اطالعاتی هاستمیس
اتفاق نظر  

 قوی

 مدیریت حمایت

 اتفاق نظر قوی / 70 عالی 

ی اطالعات و ارتباطات  فناوری هارساختیز
 / 83 در سازمان

اتفاق نظر  
 بسیار قوی

بودجه  افزایش 
  بهبود عمومی برای

منابع   آموزش و مهارت
 انسانی

 اتفاق نظر بسیار قوی / 73

 / 90 محتوای اطالعاتی سیستمی  ایجاد
اتفاق نظر  

 بسیار قوی

  مقررات قوانین و
 اتفاق نظر بسیار قوی / 76 استخدام  جذب و

افزارهای اطالعاتی و نرم وجود بانك
سازی اطالعات منابع مدلکامپیوتری برای 

 انسانی
1 

اتفاق نظر  
 بسیار قوی

 اتفاق نظر بسیار قوی / 73 کشور  فرهنگ

 / 76 و ساختار سازمان  اندازه
اتفاق نظر  

 بسیار قوی

تدوین  
ی توسعه  هایاستراتژ

 منابع انسانی
 اتفاق نظر بسیار قوی / 80

ی اطالعات و فناورظرفیت جذب 
 1 ارتباطات در سازمان 

نظر  اتفاق 
 بسیار قوی

 اتفاق نظر بسیار قوی / 90 حمایت دولت

886 تغییر در سازمان  مدیریت
/ 

اتفاق نظر  
 بسیار قوی

های انتصاب
مدیران عالی   مدتکوتاه

 کشوری 
 اتفاق نظر بسیار قوی / 93

 و محرمانه اطالعات حفظ و حراست از
 / 70 امنیت داده در سازمان 

اتفاق نظر  
 قوی

وضعیت توزیع و 
 اتفاق نظر قوی / 70 تعداد نیروی انسانی کشور 

 فرایندهای ریزی الکترونیکیطرح

 / 73 انسانی منابع
اتفاق نظر  

 بسیار قوی
 / 93 مشاغل سنتی 

اتفاق نظر  
 بسیار قوی
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 سیستم شدن الکترونیکی و مکانیزه

 / 70 خدمات  جبران
اتفاق نظر  

 قوی
 / 70 نرخ تورم

اتفاق نظر  
 قوی

 فرایند شدن الکترونیکی و مکانیزه

 / 93 آموزش 
اتفاق نظر  

 بسیار قوی
 / 73 نرخ بیکاری 

اتفاق نظر  
 بسیار قوی

 ارزیابی شدن الکترونیکی و مکانیزه

 / 73 کارکنان  عملکرد مدیریت
اتفاق نظر  

 بسیار قوی

توسعه بخش  
 / 83 خصوصی 

اتفاق نظر  
 بسیار قوی

 فرایند شدن الکترونیکی و مکانیزه

 / 73 استخدام 
اتفاق نظر  

 بسیار قوی

 هایخزانه ایجاد

 و سازمان در استعداد
 یابیاستعداد فرایند

93 / 
اتفاق نظر  

 بسیار قوی

 و مجازی یادگیری محیط ایجاد
 / 90 برخط  صورت به دانش مدیریت ارزیابی

اتفاق نظر  
 بسیار قوی

 / 76 سازمان  فرهنگ
اتفاق نظر  

 بسیار قوی

 / 70 سازمان  انتزاعی هنجارهای
اتفاق نظر  

 قوی

 بین اعتماد

 / 96 ی کاری سازمانهاگروه
اتفاق نظر  

 بسیار قوی

 رابطه در کارکنان و دانش هامهارت

 / 76 ی اطالعات و ارتباطات فناوربا 
اتفاق نظر  

 بسیار قوی
 مثبت دیدگاه

 کارمندان و مدیریت

 منابع مدیریت نسبت به

 الکترونیك  انسانی

1 
اتفاق نظر  

مدیران  بین مشترک دیدگاه ایجاد بسیار قوی
 / 76 اطالعاتی  یهاستم یسو  انسانی منابع

اتفاق نظر  
 بسیار قوی

 

  هاشرانی عوامل کلیدی و پ یبندرتبه

، رابطه یریو اثرپذ  یازنظر اثرگذار  تیاولو  نیباالتر  یکه دارای  د یکل  یهاتیقطع عدمشناسایی    در این مرحله جهت 
 ی متقاطع موردبررس  س یماتر  استفاده از و با    ییدودوبه صورت    35در    35قالب یك ماتریسعامل شناسایی شده در    35
نداشته باشد به   یارتباط  چیه  گرید  یهاعامل   بایك عمل  شد و چنانچه    یها بررسمرحله ارتباط مؤلفه  نیادر   .گرفت  قرار

امت مفص  ازیآن  داده  براشودیر  ز  ف،یضع  ارتباط  ن،ی. عالوه  و  ترت  زین  ادیمتوسط  به خود   ك،ی  ازیامت  بیبه  را  دو و سه 
 میك مك استفاده شد. افزارنرم ی از سیونویسناردر این قسمت از  دهند. یم اختصاص

 

 ها امتیازات پیشران.  5جدول 
میزان 

 تأثیرپذیری 

میزان 

 تأثیرگذاری 
 مؤلفه ها شرانیپ

 اطالعاتی سازمان  ساختار وضوح 34 92

 
عوامل  
 تکنولوژیکی 

 ی اطالعاتی هاستم یس از استفاده در شده تجربه سهولت 66 73

 ی اطالعات و ارتباطات در سازمان فناوری هارساخت یز 64 68

 محتوای اطالعاتی سیستمی ایجاد 104 60

سازی اطالعات منابع  افزارهای کامپیوتری برای مدلاطالعاتی و نرم وجود بانك 105 72
 انسانی

  و ساختار سازمان اندازه 105 52
 
 
 

 ی اطالعات و ارتباطات در سازمان فناورظرفیت جذب  68 64

 تغییر در سازمان  مدیریت 81 78

 امنیت داده در سازمان و  محرمانه  اطالعات حفظ و حراست از 75 76
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  انسانی منابع فرایندهای ریزی الکترونیکیطرح 46 57
 

عوامل  
 سازمانی

 خدمات  جبران سیستم شدن الکترونیکی و  مکانیزه 72 74

 آموزش فرایند شدن الکترونیکی و  مکانیزه 76 68

 کارکنان  عملکرد مدیریت ارزیابی شدن الکترونیکی و  مکانیزه 34 58

 استخدام فرایند شدن الکترونیکی و  مکانیزه 65 75

 برخط  صورت به دانش مدیریت ارزیابی و  مجازی یادگیری محیط ایجاد 67 80

 ی ابیاستعداد فرایند و  سازمان در استعداد هایخزانه  ایجاد 67 69

 سازمان  فرهنگ 50 71

 
 
 
 

عوامل  
 -فرهنگی
 رفتاری 

 سازمان  انتزاعی هنجارهای 66 73

 با فناوری اطالعات و ارتباطات  رابطه در کارکنان و دانش هامهارت  72 61

 ی کاری سازمان هاگروه  بین اعتماد 72 73

 الکترونیك  انسانی منابع مدیریت نسبت به کارمندان و  مدیریت مثبت دیدگاه 67 68

 اطالعاتی  یهاستمیس انسانی مدیران منابع بین مشترک دیدگاه ایجاد 72 78

 کارکنان  و  مدیریت تعهد 105 81

 عالی مدیریت حمایت 76 55

 منابع انسانی  آموزش و مهارت  بهبود برایبودجه عمومی افزایش  68 61

 
 
 

 عوامل

 سیاسی 

 استخدام  جذب و  مقررات  قوانین و  55 87

 کشور  فرهنگ 75 59

 ی توسعه منابع انسانیهایاستراتژتدوین  59 49

 حمایت دولت 41 47

 مدیران عالی کشوری  مدتکوتاه های انتصاب  66 56

 نیروی انسانی کشوروضعیت توزیع و تعداد  69 66

 
 

عوامل  
 اقتصادی 

 مشاغل سنتی  66 78

 نرخ تورم  67 72

 نرخ بیکاری  64 74

 توسعه بخش خصوصی 64 78
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 شده یی شناسا هایشران یعوامل مهم و پ  یبنددسته . 1شکل

 
 عامل  هر ستونی جمع و تأثیرگذاری، میزان عنوان به عامل هر سطرهای اعداد جمع متقابل اثرهای ماتریس، در

( پیشران 1( و شکل)5بر اساس نتایج بدست آمده از جدول ) .دهدمی نشان دیگر یهاعامل از را آن تأثیرپذیری میزان
  ل یدله  ب  و کارکنان  تیریتعهد مدسازی اطالعات منابع انسانی،  افزارهای کامپیوتری برای مدل اطالعاتی و نرم های بانك

 .شوندیم نیی تع یدی کل یهاتیقطع عنوان عدمال بهبا یریپذ ریو تاث یگذار ریتاث
 

 سناریو  یهاانتخاب منطق

این    5،  4،  3،  2  هاینتوا به افزارنرم توسط هاعامل  روابط از هرکدام ،مرحله این در بر  و   ...  اثرهای اساس،و 
 یافتن آمده، دست به غیرمستقیم و مستقیم اثرهای تحلیل  نتایج مقایسۀ از که آنچه .شودمی سنجیده عوامل غیرمستقیم

 بر اساس  که  است،گیری آینده منابع انسانی در شهرداری قزوین با تأکید بر حکمرانی الکترونیك  عوامل اهم در شکل
 با باال، تأثیر با عوامل و هستند  یکسان غیرمستقیم، اثرات در هم و مستقیم اثرهای در  هم دوم، و اول هایرتبه نتایج،

بانك  یکسان ها گروه در شاخص 7 و شده تکرار  عیناً جابجایی،  پله  چند و  شناسایی شدند که شامل وجود  اطالعاتی 

مدلنرم برای  کامپیوتری  ایجادافزارهای  و  سازمان  ساختار  اندازه،  انسانی،  منابع  اطالعات  اطالعاتی  سازی  محتوای 
آموزش  فرایند شدن الکترونیکی و کشور، مکانیزه نگکارکنان، فره و مدیریت تغییر در سازمان، تعهد سیستمی، مدیریت

 از استفاده با تحلیل بخش اعتبارسنجی برایباشند.  امنیت داده در سازمان می  و محرمانه اطالعات و حفظ و حراست از
 این ، کارشناسان پنل از سنجی اعتبار منظور به (است گیریتصمیم  روش  نوعی به روش  این چون)  مك میك افزارنرم
 و مطلوبیت  از ایهداد چرخش بار 2 با آماری شاخص بر اساس  متقابل اثرهای ماتریس که آنجا از و شود،می  انجام کار

  .است آن یها پاسخ و پرسشنامه باالی روایی از  حاکی بوده، برخوردار  درصد 100 شدگیبهینه
 

 ارائه شرح تفصیلی از سناریو 

این محورها،   مشخصشوند و  ها متمایز می ی قبل، محورهایی است که سناریوهای نهایی بر اساس آنمرحلهنتیجه  
های های فرایند تدوین سناریو است. هدف نهایی، رسیدن به سناریوهایی است که تفاوتترین گامدر واقع یکی از مهم

های بحرانی،  دن محورهای اصلی عدم قطعیتش گیرندگان قابل توجه باشد. پس از مشخصها برای تصمیمموجود بین آن 
صورت یك گستره )بر روی یك محور( یا ماتریس )با دو محور( یا حجمی )با سه محور( نشان داد به  ها را به توان آنمی

آن جزییات  و  بوده  شناسایی  قابل  مختلف  سناریوهای  که  میان نحوی  تقاطع  از  سناریوها  باشند.  بسط  و  شرح  قابل  ها 
 سناریو اصلی اشاره کرد: 3توان به های کلیدی شکل گرفته است. همانگونه که در شکل زیر مطرح است، میتقطعی عدم
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 شهرداری دیجیتالی  .1
 شهرداری برفکی  .2
 شهرداری خاموش .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شده  م یترس  یوهایسنار یفضا  . 2کلش

 

 اسناریوه

 شهرداری دیجیتالی اول:  یویسنار-1
با  بیند،می روشن نیز را خود روی پیشِ مسیرِ و دارد قرار گذشته سال ده به نسبت خود رونق شهرداری قزوین اوج

 مدیریت منابع انسانی در در ی دیجیتالهامهارتتوسعه   انسانی،منابع   از وسیعی گستره در دیجیتال هایفناوری توسعۀ
 همۀ در بتوانند که دهدنمی منابع انسانی اجازه به امور، فزاینده تر شدنتخصصی و پویا رقابت دارد. اهمیت سازمان این

انسانی رُشد بنابراین و کنند رشد  هازمینه متفاوتی ها سرعت با منابع   در که انسانی منابع بنابراین، داد. خواهد رخ ی 
لزوماً فعال شهرداری صنعتی مدیر مثالً بلکه نیستند، شهری متخصصین است  یا  مهارت  که است  اجرایی   هایبا 
 موج دلیل به دیگر، بیان به  .فعالیت شهرداری است با مرتبط هایشغل به مشغول شهرداری در و بوده آشنا دیجیتالی

دنیای   ،هاسازمان شدن دیجیتالیزه تغییرات  با  همگام  خود،  تخصص  از  دور  به  انسانی  و    تال یجیدمنابع  دانش  مهارت، 

سطح  اعتماد، افزایش اشتیاق و انگیزه و به توانمی سناریو  این یها یژگیو جمله از  .دهدآگاهی خود را تغییر و بهبود می 

در   الکترونیك  اصول حکمرانی  اجرای  برای  دانش  تعامل  شهرداری،مشارکت  برای گسترش  انسانی  منابع  باالی  پذیری 

 .برد نام را توسعه منابع انسانی نیهمچن و شفافیت قوانین و مقررات، سازمانی

 شهرداری برفکی دوم:  یویسنار-2
دیجیتالهامهارتتوسعه   انسانی ی  منابع  اقبال در   که شهرداری هایسیاست از یکی ندارد؛  چندانی شهرداری 

 اقدامات اجرایی آن سازیپیاده در خصوص اخیر  هایسال در تنها و شده یپرداز  دهیا  آن های متمادی در خصوص دهه
 داده اختصاص آن به  یتوجهقابل بودجۀ که خدمات شهری است  ارائهنوین در   هایفناوری کاربرد است، گرفته صورت

 تغییرات شهردار یا معاونین، لیبه دلدائماً  شهرداری که  گفت باید در کل، همراه است. کُندی  و لختی با آن توسعۀ و شده
بنیادین برای را خود انسانی تغییرات   ی هابی آس کاهش هدف با و بحران این  با هاآن مواجهۀ بینند و می آماده منابع 

شهرداري 
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 یها تیفعالمستمر    طوربه  بتوانند  تا است ی دیجیتالهامهارتتوسعه   بر تمرکز بیشتر انسانی، منابع یجائجابه از وارده
معاونین  .برند پیش را  شهرداری و  قزوین به ثبات شهردار  تامی کمك  شهرداری   و ترسریع را خود یها تی فعال کند 

تردید، دودلی، سردرگمی منابع انسانی در پیگیری و   به توانمی سناریو این یهایژگیو جمله از  .صورت دهند  کارآمدتر

 .برد نام را دیجیتال و اجرای اصول حکمرانی الکترونیك یهامهارتتوسعه 

 شهرداری خاموش: سناریوی سوم -3
 آرام و ی دیجیتال و اصول حکمرانی الکترونیك ندادهها مهارتمنابع انسانی هیچ اعتنایی به توسعه   سناریو این در

میهابخش در فعالیت  به  سنتی  روش  به  خود  اصول   پردازند.ی  به  توجه  بدترین  با  سناریو  این  الکترونیك  حکمرانی 
 نوعی به وضعیت محتمل شهرداری قزوین است و شهرداری قزوین در حکم کشتی به گل نشسته است. این سناریوها

 های اجرایی در دست منابع انسانیطوالنی بودن پروژه روندهای و نامطلوب فعلی منابع انسانی هایوضعیت دهنده نشان
انسانیهامهارتارتقاء   برای تالش  اثری از هیچ  در این سناریو است.  بحران و شودنمی مشاهده ی دیجیتال در منابع 
 به توانمی سناریو این ی هایژگیو جمله از  شده است. شهرداری قزوین ریگ  بانیگر هابخش تمام در کاملی و جدی 

به  تعامل مشارکت، اعتماد، کاهش برای  پایین  سازمانیاشتراکپذیری  دانش  و   گذاری  اهداف  پایین  شفافیت  و 

 .برد نام را گیری روانی منابع انسانیکناره همچنین ی اجرایی،ها استیس
 

 ها و راهنماهای اساسی انتخاب شاخص

حکمرانی با تأکید بر    1424با توجه به موقعیت عوامل اهم شکل دهنده آینده منابع انسانی در شهرداری قزوین افق  
بایستی  خود  انسانی  منابع  آینده  برای  قزوین  شهرداری  امر  این  به  توجه  با  لذا  دوم،  سناریوی  نزدیکی  در  الکترونیك 

 سناریوی دوم را انتخاب اجرایی نماید.

 
 شده میترس  یوهایسنار ی فضاجایگاه شهرداری قزوین در . 3شکل 

 

 و پیشنهاد گیرینتیجه

انسان  تیاهم منابع  سازمان  یراهبردی  توسعه  ردر  برنامه  تا  است  موجب شده  س  زییها  در    یگذاراستیو  مناسب 
از الزامات توسعه و پیشرفت در هر زمینه، داشتن    یابعاد سازمان داشته باشد. یک   ریدر توسعه سا  یمحسوس  راتیحوزه، تأث

مگر این    شود  یفمند جامع و مانع است و این میسر نمهد  مۀبه موقع و داشتن برنا  یر یگمیبینش نسبت به محیط، تصم
فعاالنه و فوق   شیپ  کردیدو رو  قیبا تلف  یراهبرد  ینگارنده یبه صورت صحیح و موفق انجام گیرد. آ  ینگار  ندهیکه امر آ 
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و   دهدیم  ائهها ارسازمان  یو خارج  یداخل  طیاز مح  یترجامع  لیتحل  ،یراهبرد  یزیبرنامه ر  یفعاالنه نسبت به نظام سنت
ا  نی. از همدی نمایاحصاء م  یتررا در دامنه گسترده   داتیها و تهدفرصت با هدف تع  نیرو، در    ی وهایسنار  نییپژوهش، 

انسان  ندهیآ پ   ،یراهبرد  ینگارنده یآ  کردیبا رو  نیقزو  یدر شهردار  یمنابع    نده یآ  یها  شرانیابتدا عوامل شکل دهنده و 
استخراج و پس از آن با استفاده    یداخل  یها موضوع و پژوهش اتیبا مطالعه ادب  كیالکترون  یحکمران  د یتأکبا   یمنابع انسان

با بهره گ  دیاز نظرات خبرگان، تائ با تک  كیافزار ماز نرم   رییشدند. سپس  اثرات متقابل، شدت    لیبر روش تحل  هیمك 
تأث  رگذارییتأث ا  نییتع  ید یکل  یهاشران یپ  رییرپذیو  بر  عوام  نیشدند.  اطالعات  ل اساس  بانك  نرم  یوجود  افزارهای و 

 تی ریمحتوای اطالعاتی سیستمی، مد  جادیسازی اطالعات منابع انسانی، اندازه، ساختار سازمان و اکامپیوتری برای مدل
و حفظ و حراست از آموزش    ندیشدن فرا  یکیو الکترون  زهیو کارکنان، فرهنگ کشور، مکان  تیریدر سازمان، تعهد مد  رییتغ

 انتخاب شدند.  یمنابع انسان   ندهیمؤثر بر آ دییبه عنوان عوامل راهبردی و کلداده در سازمان  تیمحرمانه و امن تاطالعا
اند از: عبارت  و یسه سنار  نیشد. ا  نیمحتمل تدو  ویشده سه سنار  نییتع  یدیکل  ت ی در ادامه بر اساس دو عدم قطع

  نده یخاموش. با توجه به موقعیت عوامل اهم شکل دهنده آ  یالف( شهرداری دیجیتالی؛ ب( شهرداری برفکی؛ ج( شهردار
برای آینده    نیقزو  یدر نزدیکی سناریوی دوم، شهردار  كیالکترون  یبا تأکید بر حکمران  نیقزو  یدر شهردار  یمنابع انسان

بایستی سناریو  انسانی خود  بایستی بمنابع  انتخاب و اجرایی نماید. در این خصوص شهرداری قزوین  استفاده    ا ی دوم را 
فناور   نهیبه ن  یاز  آموزش   ی انسان  یرو یو  طریق  از  را  خود  انسانی  منابع  و  آورد  عمل  و   یهابه  توانمند  کارا،  متناسب 
را چابك    یهاستمیس افزاسازمانی  بایستی  و  افزا  ون یاتوماس  ش ینماید  در  شیو  قرار  رشد  کار  دستور  در  را  آمدهای خود 

 رییتغ  زیرا ن  یمنابع انسان  یهاعملکرد بخش  وهیش  دی جد  یهای( فناور2020)   کارانراستا به گفته عمر و هم  نیدهد. در ا
  لهیوساما امروزه آن امور به   کردند،ی امور ساده م  یرا صرف برخ  یادیبخش زمان ز  نیداده است. در گذشته متخصصان ا

م  هایفناور   یبرخ انسان  یهاخاطر بخش   نیبه هم  شود؛یانجام  ب  یمنابع  به موضوعات مهم  ارندد  یشتریوقت  که   یتا 
 ی منابع انسان  تیری روزافزون مد  شیاست، بپردازند. افزا  یات یسازمان مهم و ح  یبرا  یداشته و از نظر رقابت  یاد یز  یتقاضا

تا   است  نظاره  ران یاز مدسبب شده  دور  از  تا همانند گذشته  انسان  یهاگر بخشارشد خواسته شود  بلکه    یمنابع  نباشند 
 ینیخود را به عناو  یمنابع انسان  ریها عنوان مداز شرکت  یاریها داشته باشند. بسبا آن  یشتریب  یمکار شده و ه  كینزد

مد خوشبخت   ریهمچون  و    یاستراتژ  ریمد  ،یارشد  استعداد  تغ  سیرئ  یحت  ایو جذب  و داده   رییافراد خوشبخت  رشد  اند. 
ها باعث شده است تا سازمان  میسیبهنگام و ب  اطارتب  ،یساز یچون مجاز  یو ظهور مباحث  ی توسعه روزافزون دانش بشر

تغ  تیموجود  شیازپشیب دچار  را  بب  رییخود  تحول  اندیو  دن  نی.  تا  است  شده  باعث  شبکه  ایعوامل  تعامالت    یابه  از 
ا  تیماه  رییمنابع، تغ  تی ریمد  یکردهایاز رو  یاریشود و به دنبال آن بس  لیتبد  یک یالکترون موضوع    انیم  نیدهد و در 

  ك ی  كیالکترون  یمنابع انسان  تیریاز پژوهشگران را به خود جلب کند. مد  یاریتوجه بس  ك،یالکترون  یمنابع انسان  تیریمد
مد فناور   یمبتن  یتیریروش  ا  یبر  است.  ارتباطات  و  بهبود خدمات، هم   هانهیکاهش هز  تیقابل  ینوآور  نیاطالعات  و 

برا  تیریمد  یبرا هم  پاپالوسکا    یو  دارد.  را  )  وکارکنان  دارند  2017گوشوسکا  اعتقاد  مهم  یکی(    ی هاچالش  نیتراز 
 یانسان  یرویسازمان است. از آنجا که ن  ینیرآفمنابع در ارزش   ن یاثبات نقش ا  ینظران حوزه منابع انسانصاحب  یروشیپ

به منابع    طوفمع  ها،یگذارهیقسمت اعظم سرما  دیآیبه حساب م   یمنبع هر سازمان  نی تربا ارزش   نیآفرکارآمد و ارزش 
  ی ف یآموزش است، که با هدف ارتقا ک  ردیگیمنظور مورد استفاده قرار م  نیکه در ا  یابزار  نیتراست. مهم   دهیگرد  یانسان

.  ردیگیسازمان، مورد استفاده قرار م  یابیخود و کام  فی وظا  یفایافراد در ا  یسطح مهارت، دانش و نگرش موجب توانمند
خود را باز   یاحرفه  تیتازه دارند تا موفق  یهانو و مهارت  یها به آموزش   اجیاحت  کارکنانو کارآمد    ایسازمان پو  كیدر  

ها شامل برنامه   یانسان  یرویآموزش ن  یهاباال الزم است مجهز شوند. دوره  یآموزش با استانداردها  یو به آنچه برا  ابندی
از   یریگشیو پ  یو مشکالت عملکرد فعل  التبهبود عملکرد کارکنان با هدف حل معض  یشده برا  یطراح   یها تی و فعال

الزم    یهامهارت  شیکارکنان و افزا  یریادگیو    رییآن تغ  یکه هدف اصل  یکردیرو  نیسازمان است. همچن   یمشکالت آت
توسعه   یدر راستا  ه یسرما  نیترو مهم   دیعامل تول  نی تربا ارزش   یاست. منابع انسان  یشغل  فیتر وظااثربخش  یفایجهت ا
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پ قز  با  است.  یکشور  هر  شرفتیو  شهرداری  در  انسانی  منابع  آینده  دوم  سناریوی  انتخاب  به  بر  توجه  تأکید  با  وین 
 ریزان شهرداری راهکارهای زیر را اجرایی نمایند؛شود مدیران و برنامه پیشنهاد می ك؛یالکترون یحکمران

 ؛یکیالکترون یمنابع انسان تیریکاربردهای مختلف مد نهیو مستمر در زم یبها دادن به آموزشهای تخصص-

 برای آموزشهای مربوط به شبکه؛ زییربرنامه-

 اداری؛ ندهاییفرآ ونیدر روند اتوماس عیتسر-

 های فناوری اطالعات؛پروژه تیریمد هاینهیدر زم گذاریهیسرما-

 نسبت به آن  تیحساس جادیو ا یفرهنگ سازمان رییتغ-

نان، از طریق برگزاری ســمینارها در مدیران و به تبع آن همه کارک  یسازهای عملیاتی مناسبی برای توجیه و آگاهبرنامه-
 حکمرانی الکترونیك.  یاخصوص شاخصه

خــود در زمینــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را   یهایازمنــدیالزم است که مدیران ارشد شهرداری کلیه امکانات و ن-
 شناسایی و از طریق معاونت توسعه سرمایه انسانی، نیازسنجی الزم در این زمینه صورت گیرد.

و راهکارهای مناسب برای توسعه مدیریت الکترونیك منابع انسانی تدوین   ها،یاستراتژ  ها،استیایجاد تیم سازمانی س  با-
 ک ببینند.تدار ها،یها و ضمانت اجرایی مناسب برای این قوانین و استراتژو انگیزه

حکمرانی الکترونیك، بــا همکــاری کــارگروه ضمن نیازسنجی مجدد نیازهای واقعی منابع انسانی شهرداری در چارچوب  -
مربوطه که در بند قبل به آن اشاره شد، شرایط سازمانی مناسب برای توسعه مدیریت الکترونیك منابع انســانی را فــراهم 

 آورند.
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 . شهرداری قزوین،چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد،تهران

در جهان به    یکیحکومت الکترون  ینگارندهیآ  یها پروژه  ی قیتطب  لی(. تحل1397. )دهیسع  ،یانصار  ،نور محمد  ،یعقوب ی  ،فاطمه  ،یثقف
 .  208-187 ،(2)10 ،یدولت تیری. مدرانیا یبرا یمنظور الگوبردار

)  ، یدهقان  ، رضا  نیام  ،انیکمال  ،نورمحمد  ، یعقوبی  ،عادله  ،یدقت طراح1400مسعود.  حکمران  ی الگو  ی (.  توسعه  و  خوب    یاستقرار 
 .34-1 ،(2)24  ، رانیدر ا تیریمد ی. پژوهش هابیفراترک کردیبا استفاده از رو كیالکترون

زنجان  و  د یسع  ، یخزائ  ؛اهلل  بیحب  ،داردهیرش )یمحمدول  ،یمقدم  آ1396.  بانکدار   یروشیپ  ندهی(.  رو  رانیا  یصنعت    کرد ی با 
 .89-65 :(30)8 ،یراهبرد تیر ی. فصلنامه مطالعات مدیوپردازیسنار
، یت، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعبا عدم قطع  یایدن  رد  یندهآ  یبرا  یزیبرنامه    ؛ی نگر  ورد  نر ه  (.1387پیتر .)شوارتز،  

 . ، تهرانچاپ اولزاده،  تکرام دیعبدالمج  زاده،یعل زیترجمه: عز

با   رانیا  یاسالم  یجمهور  یانتظام  یرویدر ن  یمنابع انسان  ینگار  ندهی(. آ1393. )رضای، علیدی خورش  ینادر  و  دمنه، محسن  یطاهر
 . 50-29 :(36)5ناجا،  ی منابع انسان یاثرات متقاطع. فصلنامه علم لیو تحل یوپردازیسنار  یقیاستفاده از روش تلف
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تأث1398فاطمه. )  ،ی نقیعل  و  هیحاج  ،فرجاد  یرجب  ؛ قهیصد  ،یاصفهانان یطوط نوآور   کننده تیحما  یفرهنگ نوآور  ری(.    ی و عملکرد 
 . 124-103 :(49)13 ،یانتظام تی . فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیاطالعات یهامجموعه  تیسازمان بر امن

، یدولت  تیریکشور. مد  یها  یپورتال شهردار  ۀها: مطالع یدر شهردار  كیالکترون  ی(. حکمران1393. )ینزاد، عل  رانی، نغمه، پیعباد
6(2 ،)265-288 

تبار  ،جعفر  ،محمودی  ، فاطمه  ،عباسی )  ،آقاجان  الکترونیك1398مجتبی.  حکمرانی  در  پژوهش  مدیریت .(.  پژوهی  (،  1)30،  آینده 
30-15. 

  ندهیموثر بر آ  یطیمح   ی(. الگو1400مسلم. )  ،ی ناغان  یروانیش  ،یغالمعل  ،کارگر  ،بیحب  ،یهنر  ؛جواد  ،ییشهال  ؛رضا  ،این  یفرخ شاه
 .83-53 ،(61)16 ،رانیا تیری. فصلنامه انجمن علوم مدیدیکل یها تیعدم قطع ن ییو تع ران یورزش ا یراهبرد ینگار

مدیریت فرهنگ "مجله علمی   .(. تأثیر عوامل فرهنگی و فنی بر حکمرانی الکترونیکی1395فرزانه. )  ،الیاسی  ،وجه اهلل  ،قربانی زاده
 . 540-521(، 2)14، سازمانی

پور  ،اهللوجه  ،زادهقربانی  )  ،خیراندیش   ،جعفر  ، عباس  الکترونیك  1395مهدی.  دولت  استقرار  در  مؤثر  عوامل  فراتحلیل   .)
 . 1-26(، 1)6، فصلنامۀ علمی مطالعات منابع انسانی ن،ایرا

باقرس  ی،علو  سول ور  ی،ح یصر  ؛میدهحی،  عباس  ؛منهآ  ،ریمالم بررس1398. )ید  ب  ی(.  انسان  تیریمد  نیرابطه  و   یاستراتژیك منابع 
 74-55 ،(18)3 ،یو حسابدار تیریدر مد نینو یپژوهش یکردهایرو یتخصص یعملکرد. فصلنامه علم

، یشهر  تیریها. مد  یعملکرد شهردار  تیبر شفاف  یکیالکترون  یاستقرار شهردار  ری(. تاث1393. ) املک   ،یو داوود  بداهللع  ،یمحمود
13(35 ،)55-66 . 

«،  تدوین استراتژیهای منابع انسانی با به کارگیری تکنیك تجزیه و تحلیل عوامل محیطی(، »1396مرادی، علی و نادر حشمتی، )
 دومین همایش سراسری مدیریت و حسابداری نوین. تهران. 

سرمدی  ،مهدی  ، محمدی  ،نادر  ،مظلومی )  ، بیات  منابع1398سمانه.  آیندۀ  سناریوهای  و    (.  اطالعات  فناوری  صنعت  در  انسانی 
 . 125-156(، 3)11، های مدیریت منابع انسانی پژوهش .ارتباطات با محوریت عوامل اقتصادی و اجتماعی
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