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روند شک گیری دولت الکترونی  1از نیمه دوم دهه  1990میالدی در آمریکرا و در بشرش
خصوصی آغاز گردیده اسرت .بردی ترتیرب کره هرور و گسرتر اسرتفاده از اینترنرت کرارکرد
شرکت ها را تحت تاریر قرار داده و اف ایش ارربششی کارکنرا ،و برازدهی آنهرا مرورد توجره قررار
گرفت .بدی ترتیب باگذشت زما ،و باتوجه به تجارب موف کسب شده در بشرش خصوصری از
آ ،زما ،تاکنو ،استفاده از فناوری اطالعا و ارتباطا در ارائره خردما بهترر بره شرهروندا ،در
دستور کار دولتها قرار گرفته است.
تاکنو ،اهداف متفاوتی برای دولت الکترونی برشمرده شده است که از جمله ای اهداف
( )APEC 2004خدمت دهی بهتر (در برگیرنده دردسترس بود ،خدما و ارائه خدما به
صور  7×24یهنی  24ساعته در  7روز هفته) بهبود کیفیت تهامال و ایجاد دسترسی آسا ،به
خدما با واسط کاربری ساده کاهش ه ینه خدما ارائه شده (دربرگیرنده کاهش ه ینه
تراکنش ها بهبود کارایی و صحت بهبود در پاسخ گویی و نگهداری و ربت داده ها) انجام
مشارکت های سازنده (در برگیرنده ایجاد کانال های مناسب و مورر ارتباطی برای تصمیم گیرا ،و
استفاده از شیوه های نظرخواهی) و درنهایت رسید ،به جامهه دیجیتال (دربرگیرنده دردسترس
بود ،اینترنت توسهه اقتصادی به واسطه محرك های فناوری و ارائه آموز به آحاد جامهه) قاب
اشاره می باشد .در ( )Layne and Lee 2001استفاده دولت از فناوری اطالعا به ویهه اینترنت
جهت اف ایش سطح دسترسی شهروندا ،مراک دولتی کارکنا ،بشش عمومی و بشش خصوصی
به خدما و اطالعا برخط به عنوا ،تهریف دولت الکترونی مورد اشاره قرار گرفته است .در
( )Hernon 1998دولت الکترونی به مهنای استفاده از فناوری اطالعا به منظور تحوی خدما
به مشتریا( ،ای مشتریا ،می توانند شهروندا ،کسب و کار و یا دولت های دیگر باشند) به
صور مستقیم ( 24ساعته در  7روز هفته) برشمرده شده است .دولت الکترونی به عنوا ،ارتباط
الکترونی
میا ،دولت ها مشتریا ،و تامی کنندگا ،با استفاده از راه و رو
( )Means and Schneider 2000و استفاده از  ICTبرای پشتیبانی از عملیا دولتی و آماده سازی
خدما ( )Fraga 2002از دیگر تهاریف عنوا ،شده در ای حوزه می باشد .بنابر تهریفی دیگر
دولت الکترونی به عنوا ،راهی برای دولتها جهت استفاده از فناوریهای جدید دسترسی
مناسب مردم به اطالعا و خدما دولتی بهبود کیفیت ای خدما و فراهم ساخت امکا،
مشارکت مردم در جریانا و فهالیتهای دموکراتی عنوا ،گردیده است (.)NZ e-GIF 2003
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الکترونی دارای مفهومی گسترده تر از دولت الکترونی بوده و ضرور لحاظ آ ،در استراتهی
های ملی  ICTبه منظور حمایت از توسهه دولت الکترونی مورد تاکید قرار گرفته است
( .)Tan et.al 2005در ( )Bedi et al. 2001; Holmes 2001حاکمیت الکترونی به عنوا ،مدل عصر
اطالعاتی از حکومت عنوا ،گردیده که به دنبال درك فرآیندها و ساختارها بوده و با استفاده از
قابلیت های  ICTدر سطوح مشتلف دولت و بشش عمومی به دنبال ایجاد ی حکومت خوب
خواهد بود (حاکمیت خوب دارای تهاریف متهددی بوده و در برنامه توسهه سازما ،مل
متحد( 5 )United Nations 1997اص مشروعیت (تمرک بر مشارکت و گرایشا جمهی) رهبری
دیدگاه استراتهی ) عملکرد (تمرک بر مسئولیت کارایی و ارربششی)
(تمرک بر ی
پاسشگویی (تمرک بر پاسشگویی و شفافیت) و بی طرفی (تمرک بر برابری و حکومت قانو)،
برای آ ،مورد اشاره قرار گرفته است) .حاکمیت الکترونی به عنوا ،ترکیبی از دموکراسی
الکترونی و دولت الکترونی از دیگر تهاریف مطرح در ای حوزه می باشد (.)Okot-Uma 2001
الزم به ذکر است که تاکنو ،تهاریف متهددی برای دموکراسی الکترونی بر شمرده شده که از
میا ،ای تهاریف ایجاد فرآیندها و ساختارهای مورد نیاز در برقراری انواع ارتباطا الکترونی
میا ،دولت و شهروندا ،رد و بدل کرد ،اطالعا نظرسنجی سرشماری و بحث و گفت و گو به
گونه ای که به واسطه آ ،زمینه مشارکت شهروندا ،در تصمیم گیری های سیاسی دولت فراهم
شود ( )Grönlund 2001و نی ایجاد تههدا الکترونی (به مهنای درگیرساخت مردم در
فرآیندهای سیاسی از طری شبکه های الکترونی ) همفکری الکترونی (به مهنای تهام میا،
ماموری دولتی شهروندا ،و گروه های ذینفع) و نظار الکترونی (نا ر بر توانایی الزم جهت
مدیریت ه ینه عملکرد و خدما سازمانی به صور الکترونی ) ( )Riley 2003از تهاریف
مطرح شده جهت شفاف سازی مفهوم دموکراسی الکترونی می باشند .در شک زیر مراح
تکام دولت الکترونی و حاکمیت الکترونی مورد اشاره قرار گرفته است (هاشمیا:)1388 ،
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در تهریف دولت و حاکمیت غالبا ارائه خدما از و ایف دولت و تصمیم گیری درخصوص
ارائه یا عدم ارائه خدما برعهده حاکمیت برشمرده شده ( )Saxena 2005و به عبار دیگر توجه
اولیه حاکمیت بر روی اهداف می باشد ( .)Kettl 2002باتوجه به آنچه ذکر گردید حاکمیت
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مبحث مذکور به صور جدی در
در ایرا ،از سال  1393با تصویب نقشه راه دولت الکترونی
دستور کار قرار گرفته است .توجه به ای نکته ضروری است که نگاهی به وضهیت کشور در
ارزیابی های حوزه دولت الکترونی نظیر ارزیابی سازما ،مل ضرور توجه به ای امر را بیش
از پیش نمایا ،می سازد .در حال حاضر در حوزه دولت الکترونی و شاخص های مربوطه
( )United Nations 2016در سال  2016کشور ایرا ،با شاخص دولت الکترونی مهادل 0 /4649
در آسیا از میا 47 ،کشور آسیایی دارای رتبه  29می باشد .همچنی کشور ایرا ،درگروه بندی
شاخص توسهه الکترونی در گروه متوسط بی ( 0/25و  )0/5جای گرفته و از میا 193 ،کشور
در رتبه  106قرار گرفته است ( .)United Nations 2016ای در حالی است که  10کشور برتر دنیا
در ای شاخص در سال  2016را انگلستا ،استرالیا کره جنوبی سنگاپور فنالند سوئد هلند
نیوزلند دانمارك و فرانسه تشکی می دهند (.)United Nations 2016
باعنایت بره آنچره ذکرر گردیرد بری تردیرد تحقر دولرت الکترونیر و در سرطحی براالتر
حاکمیت الکترونی در کشور با چالش هایی همراه بوده و ای امرر ضررور ارائره مردلی جهرت
تحق حاکمیت الکترونی در کشور را بیش از پیش نمایا ،می سازد .لذا در ای تحقی سرهی برر
آ ،است که به ای پرسش کلیدی پاسخ داده شود که مدل مناسب تحق حاکمیت الکترونیر در
کشور چ ه می باشد؟ در ای راستا مطالها پیشی در حوزه دولت و حاکمیرت الکترونیر مرورد
بررسی قرار گرفته و باتوجه به منابع مربوطره و نیر دریافرت نقطره نظررا خبرگرا ،مولفره هرا و
شاخص های تحق حاکمیت الکترونی در ایرا ،احصا گردیده و پرسشنامه موردنیاز تهیه گردیده
است .توجه به ای نکته ضروری است که باتوجه به ماهیت پهوهش و ضررور توجره بره مباحرث
دولت الکترونی در کشور در راستای توسهه پایدار و حفا ت از منرابع طبیهری و محریط زیسرت
ای پرسشنامه به صور الکترونی طراحی شده و در اختیار کارشناسرا ،ایر حروزه قررار گرفتره
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ضروری است که شناسایی ای عوام نقشی مورر بر برنامه ری ی الزم در ای حوزه در کشرور ایفرا
خواهد نمود.
.2

پیشینه پژوهش

تاکنو ،مطالها متهددی در حوزه حاکمیت و دولت الکترونی صرور پذیرفتره اسرت .از
مطالها صور پذیرفته در خصوص پیشرفت ها و موانع استقرار دولت الکترونی در ایررا ،مری
توا ،به ( )Ahmadi 2010اشاره نمود که در آ ،زیرساخت های فناوری اطالعا و ارتباطا فقدا،
مهار های فناوری اطالعا دانش و آگاهی مورد نیاز قوانی و مقررا مربوطه امنیت سرامانه
ها مباحث فرهنگی و اجتمراعی کراربرد محردود فنراوری اطالعرا و ارتباطرا در سرازما ،هرا
مباحث اقتصادی در خرید تجهی ا و بهره گیری از خدما درآمد محدود نیروی کار مرتبط در
ایر امررر و امکررا ،مهرراجر آنررا ،و بررازار فنراوری اطالعررا و ارتباطررا از موانررع تحقر دولررت
الکترونی در کشور برشمرده شده است .لحاظ شهروندا ،به عنوا ،هسته اصلی خدمت رسرانی و
ارائه خدما متناسب با نیازهای آنا ،از دیگر موارد کلیدی ارائه شده در ای تحقی می باشد.
شناسایی موانع و چالشهای استقرار دولت الکترونی در کشور (حسینی مقردم و همکرارا)،
از دیگر مطالهاتی است که با محوریت اسرتقرار دولرت الکترونیر در کشرور صرور پذیرفتره و
درآ ،سه مبحث فرهنگ ساختار سازمانی و وجود منابع و نیروی انسانی تشصصی مورد تاکید قرار
گرفته است .بدی ترتیب که مباحث فرهنگی هم در میا ،عامه مردم و هرم در خصروص کارکنرا،
سازما ،ها می تواند به عنوا ،عاملی تاریرگرذار در پرذیر تغییررا مبتنری برر دولرت الکترونیر
لحاظ گردد .به عبرار دیگرر ضرروری اسرت بررای عامره مرردم ایر اطمینرا ،حاصر گرردد کره
رویکردهای نوی حراف اطالعرا و حرریم ششصری آنهرا خواهرد برود .منرابع و نیرروی انسرانی
تشصصی نی از دیگر عوام مورری است که در پیشبرد پروژه های مربوطره حرائ اهمیرت خواهرد
بود.
ارائه مدلی برای تهیی سرطوح بلروت تهرامال در دولرت الکترونیر ( )Gottschalk 2009از
دیگر مطالها صور پذیرفته در حوزه دولت الکترونی بوده که در آ ،قابلیت های همکاری و
تهامال در داخ دولت الکترونی وتوانایی سازما ،های دولتی در دراختیارگ ارد ،اطالعرا و
یکپارچه سازی اطالعا و فرآیندهای کسب و کار با استفاده از استانداردهای متداول مورد توجه
قرار گرفته است .در (رقفی و همکارا )1391 ،ارائه مدلی برای توسهه دولت الکترونی ایررا ،برا

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 20:21 IRDT on Wednesday July 18th 2018

است .نتایج به دست آمده از داده های ربت شده با استفاده از نرم اف ارهای  SPSSو  LISRELمورد
تحلی قرار گرفته و در نهایت با انجام آزمو ،تحلی عاملی تائیدی شناسایی بیشرتری مولفره هرا و
شاخص های مورر بر تحق حاکمیت الکترونی ایرا ،انجرام پذیرفتره اسرت .توجره بره ایر نکتره
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ارزیابی و کنترل به عنوا ،فهالیت هایی محوری که گامهای مربوطه را به یکردیگر پیونرد میدهنرد
مورد توجه قرار گرفته است .همچنی اعتمادسازی و ارتباط میا ،ذینفها ،دولت الکترونی نیر بره
عنوا ،بستری برای مدل مذکور لحاظ گردیده اسرت .گامهرای ذکرر شرده در ایر مردل و ترتیرب
اجرای آنها به شرح ذی می باشند:
 :1آگاهی رسانی و تدوی استراتهی دولت الکترونی
 :2ایجاد رفیتهای استراتهی مورد نیاز دولت الکترونی
 :3ایجاد رفیتهای اجرایی مورد نیاز دولت الکترونی
 :4پیاده سازی دولت الکترونی
 :5ایجاد یکپارچگی دولت الکترونی
 :6بهبود مستمر و خط شکنی است
از مطالهررا صررور پذیرفترره در حرروزه حاکمیررت الکترونی ر در ایرررا ،بررسرری ابهرراد و
کارکردهای حاکمیت الکترونی در ایرا ،قاب اشاره می باشد (شجاعا ،و تقوی فرد  )1394کره
در آ ،باتوجه به وضرهیت موجرود در کشرور در حروزه حاکمیرت الکترونیر و اسرناد باالدسرتی
مربوطه در ای امر مهم تری چالش های تحقر حاکمیرت الکترونیر در ایررا ،عنروا ،گردیرده
است .مطالهه چارچوب حاکمیت الکترونی در سطوح دولت های محلی از دیگر پرهوهش هرای
صور گرفته در ای حوزه می باشد ( )Rahman 2010که در آ 4 ،بهد قابلیت اسرتفاده دسترسری
عدالت انصاف و مردم ساالری مورد توجره قررار گرفتره و درگیرر سراخت تمرامی دسرتگاهها در
سطوح محلی الزمه تحق حاکمیت الکترونی برشمرده شرده اسرت .باتوجره بره تحقیر مرذکور
توجه به مفاهیم قابلیت دسترسی (اف ایش بهره وری ارربششی کیفیت سیستم و قابر درك برود،
آ ،برای استفاده کنندگا )،دسترسری (ارائره اطالعرا مربوطره بره سیسرتم حاکمیرت) عردالت و
انصاف (اف ایش پاسشگویی شرفافیت ارربششری و کیفیرت زنردگی) و درنهایرت مرردم سراالری
(ترویج صداقت پاسشگویی و شفافیت) از جایگاه ویهه ای برخوردار خواهد بود.
استوز و جانوسکی )2013( 1بررسی نقش حاکمیرت الکترونیر در تحقر توسرهه پایردار را
بررسی کرده و ابهاد و عناصر حاکمیت الکترونی را مطاب جدول ( )1ارائه نمودهاند .هما ،گونه
که مشاهده می گردد در حاکمیت الکترونی توجه به  5بهد دولت فناوری تهامال مشتری و
Estevez and Janowski

1
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توجه به ذینفها ،آینده نگری سیستماتی بود ،توسهه اقتصادی و فرهنگری بره مروازا توسرهه
سیاسی و یکپارچه سازی در گامهایی شش گانه مورد اشاره قرار گرفته است .درایر مردل ایجراد
مشارکت سیاسی به عنوا ،فهالیتی موازی در تمامی گامها مورد تاکید بوده و مدیریت یکپارچگی
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جدول ( :)1ابعاد و عناصر حاکمیت الکترونیک ()Estevez and Janowski, 2013
جامعه

مشتریان

تعامالت

تکنولو ی

حاکمیت

ویهگی های جمهیتی

نیازهای اطالعاتی

کانالها

تجهی ا

ماموریت

برخورداری دیجیتال

نیازهای خدماتی

تغییرا نهادی

نقش تولیدکننده

بحرا ،های اجتماعی

نقش مصرف کننده

انجام پروژه ها

تغییرا دسترسی

جامهیت اهداف

مشارکت

همکاری
قابلیت مشارکت

داده
رسانه های
اجتماعی

1

جهانی سازی
مهاجر
ارز

استراتهی قابلیت

زیرساخت

های عمومی

اعتماد سازی

خدما

نقش
ارز
عملکرد
خدما
نهادها

برقراری تراکنش

برنامه های

بازرسی

ها

کاربردی

اجرا

در ( )Sharon 2009اهداف و نقش دولت الکترونی تمایال و اهداف اجتمراعی عناصرر
انسانی تکنولوژی تهامال و مردیریت اطالعرا بره عنروا ،ابهراد حاکمیرت الکترونیر مهرفری
گردیده که از طری سیستمی پویا با یکدیگر در تهامر مری باشرند .در ( )Pablo 2002چهرار سرطح
ذی به عنوا ،سطوح اصلی حاکمیت الکترونی برشمرده شده اند:
 دگرگونی کسب و کار دولت

 اف ایش مشارکت آزادی شفافیت و ارتباطا

 دگرگونی ارتباطا میا ،دولت و مشتریا ،داخلی و خارجی کره بره صرور دولرت بره
دولت ( )G2Gدولت به کسب و کار ( )G2Bدولت بره شرهروندا )G2C( ،و دولرت بره کارمنردا،
( )G2Eطبقه بندی شده است.

 دگرگو ،سازی جوامع به علت ایجاد جوامرع الکترونیر کره دربرگیرنرده شربکه هرای
ارتباطی همچو ،شهروند به شهروند ( )C2Cو ارتباطا بی سازما ،های غیر دولتی ( )NGOاست.
و حاکمیت
از دیگر مطالها صور پذیرفته در بررسی مفاهیم دولت الکترونی
الکترونی مطالهه صور پذیرفته در ( )Bernhard 2013قاب اشاره بوده که در آ ،مفاهیم مربوط
به دولت الکترونی و حاکمیت الکترونی با محوریت کشور سوئد مورد بررسی قرار گرفته و
Participation
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جامهه حائ اهمیت بوده و عناصر درنظر گرفته شده در هر بهد از مهم تری عناصر موردنیاز جهت
تحق حاکمیت الکترونی برشمرده شده اند (:)Estevez and Janowski 2013
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باتوجه به آنچه ذکر گردید تاکنو ،مطالهه ای جامع در خصوص احصای مولفه ها و
شاخص های تحق حاکمیت الکترونی در ایرا ،صور نپذیرفته است .اهمیت ای امر با توجه به
جایگاه کنونی ایرا ،در توسهه دولت الکترونی در جها ،و نی ضرور اجرای اسناد باالدستی
مصوب کشور در ای حوزه بیش از پیش نمایا ،گردیده و لذا در بشش بهد احصای مولفه های
تحق حاکمیت الکترونی در ایرا ،انجام می پذیرد .توجه به ای نکته ضروری است که ای امر
نقشی مورر در برنامه ری ی موردنیاز در ای حوزه ایفا خواهد نمود.
.3

روش پژوهش

باتوجه به مطالها صور پذیرفته در حوزه حاکمیت الکترونی و نی استفاده از نظرا
خبرگا ،مؤلفهها و شاخص های مشتلفی به منظور طراحی الگوی پیاده سازی حاکمیت
الکترونی ایرا ،احصا گردیده و به منظور تهیی می ا ،تأریر هر ی از شاخص ها و مؤلفههای به
پرسشنامهای مشتم بر  39شاخص طراحی و
دست آمده بر تدوی الگوی حاکمیت الکترونی
ارائه گردید .از آنجایی که ای پرسشنامه پس از مطالها گسترده در زمینهی موضوع مورد بحث
و نی با استفاده از نظرا متشصصا ،موضوع تدوی شده دارای روایی الزم است و به منظور
بررسی پایایی آ ،در ابتدا پرسشنامه به عنوا ،پیش آزمو ،میا 30 ،نفر از خبرگا ،توزیع گردید.
با توجه به مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده مبتنی بر تحلی صور پذیرفته توسط نرم اف ار
 SPSSاز آنجایی که مقدار آلفای کرونباخ برابر  0.95می باشد پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار
بوده و نهایی گردید .توجه به ای نکته ضروری است که در ای تحقی پرسشنامه نهایی به صور
الکترونی طراحی شده و میا 173 ،نفر از متشصصا ،ای حوزه به عنوا ،اعضای نمونه آماری
توزیع گردید .در ای پرسشنامه می ا ،تأریر هر شاخص بر تحق حاکمیت الکترونی بر اساس
طیف  5گ ینه ای لیکر (شام مقادیر خیلی کم کم متوسط زیاد و خیلی زیاد) مورد سنجش
قرار گرفته است .داده های جمع آوری شده برای هر شاخص بر اساس آزمو ،تی استیودنت
آزمو ،شده است که آیا می ا ،تأریر شاخص از نظر آماری بیشر از حد متوسط است یا خیر و در
ادامه تحلی عاملی تائیدی به منظور بررسی و آزمو ،الگوی مفهومی ارائه شده مورد استفاده قرار
گرفته است.
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نقش مراک ارتباطی به صور محلی و باالخص در شهرداری ها مورد تاکید قرار گرفته است.
بدی ترتیب که مراک ارتباطی دارای نقشی مورر در ارائه خدما الکترونی به آحاد جامهه و
مراک کسب و کار عنوا ،گردیده اند.
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در پرسشنامه طراحی شده مولفه ها و شاخص های کلیدی تحق حاکمیت الکترونی در
ایرا ،با  7مولفه و  39شاخص مورد اندازهگیری قرار گرفت .سنجههای مربوطه و گ ارههای متنا ر
در جداول  2و  3نشا ،داده شده است:
جدول( :)2جدول گزاره های متناظر مولفه های نحقق حاکمیت الکترونیک
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

مولفه های تحقق حاکمیت الکترونیک در ایران

گزارههای متناظر

تدوی اسرناد راهبرردی حقروقی اجرایری و مشروقهای مربوطره در حروزه

تررررررررررردوی اسرررررررررررناد

حاکمیت الکترونی

راهبردی حقوقی

ایجاد ساختار اجرایی مورد نیاز نظام نظرار و ارزیرابی در حروزه حاکمیرت

ایجرررراد سرررراختار اجرایرررری

الکترونی

نظارتی

تدوی چارچوب تهام پذیری و پیاده سازی خدما و ارتباطا مرورد نیراز

تررردوی چرررارچوب تهامررر

در حاکمیت الکترونی

پذیری

توسهه زیرساخت های فناوری اطالعا و ارتباطا

توسهه زیرساخت فناوری

فضای امنیت تبادل اطالعرا و شرک دهری عناصرر کلیردی احرراز

گستر

هویت در فضای مجازی

فضررررای امنیررررت

گسررررتر
اطالعا

پررهوهش و توسررهه در حرروزه فنرراوری اطالعررا و ارتباطررا

تحقر اقتصرراد

فناوری اطالعا

پرررهوهش و تحقررر اقتصررراد
فناوری

تامی سرمایه انسانی آموز

توسهه مشارکت الکترونی

و فرهنگ سازی

مشرررررارکت الکترونیررررر
آموز

و فرهنگ سازی

جدول( :)3جدول گزاره های متناظر شاخص های تحقق حاکمیت الکترونیک
ردیف

نام مولفه

1
2

ترررررردوی اسررررررناد
راهبررردی حقرروقی
اجرایی و مشوق های

3

مربرررروط در حرررروزه
حاکمیت الکترونی

4

شاخص های تحقق حاکمیت الکترونیک در ایران

مطالهه و بررسی تجارب و مدل های موف تحق حاکمیت الکترونی
شناسایی نقاط قو

گزارههای متناظر

مطالهه مدل های ح.ا.

ضهف فرصرت هرا و تهدیردا پریش رو و تردوی

سند راهبردی (بیانیه چشرم انرداز ارز

هرا و اهرداف راهبرردی و برنامره

تدوی سند راهبردی

های عملیاتی)
شناخت محدودیت ها و موانع موجود در قوانی حقوقی

شرررناخت محررردودیت هرررای
حقوقی

بررازنگری و برطرررف کرررد ،خررالء هررای قررانونی و حقرروقی و ترردوی

برطرررف کرررد ،خررالء هررای

دستورالهم های مورد نیاز

قانونی
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ردیف

شاخص های تحقق حاکمیت الکترونیک در ایران

تهیی منابع مالی الزم جهت اجرای برنامه های درنظر گرفته شرده در افر

5

زمانی تهیی شده
تدوی مشوق های مالی مورد نیاز جهت اجرایی شد ،طرح ها به ویرهه در

6

دستگاههای اجرایی

تهیی منابع مالی الزم
تدوی مشوق های مالی

ارائه راهکار جهت مشارکت بشش عمومی و خصوصی در اجررا و پیراده

مشررارکت بشررش عمرررومی و

سازی پروژه ها

خصوصی

ایجاد نهادهای جدید در راستای تحق حاکمیت الکترونی

ایجاد نهادهای جدید

تهیی نقش ها سلسله مراتب و سطوح پاسرشگویی در میرا ،دسرتگاههای

تهیررری نقرررش هرررا و سرررطوح

اجرایی بر اساس اهداف و برنامه های تدوی شده

پاسشگویی

تدوی مدل ساختار و مسئولیت ها در نظام ارزیابی

تدوی مدل نظام ارزیابی

ایجاد ساز و کار نظار و ارزیابی

ایجاد ساز و کار ارزیابی

انجام ارزیابی های دوره ای ارائه بازخورد ونظار بر اهداف و برنامه ها

انجام ارزیابی های دوره ای

تررردوی چرررارچوب

شناخت خدما و تهامال موردنیاز در حوزه دولت با دولرت دولرت برا

شررناخت خرردما و تهررامال

تهام پذیری و پیراده

کسب و کار دولت با شهروندا ،دولت با کارکنا،

د.ا.

14

سررررازی خرررردما و

اولویت بندی پیاده سازی خدما و تهامال

اولویتبندی پیاده سازی

15

ارتباطررا مررورد نیرراز

تهیی درگاههای ارائه خدما الکترونی

تهیی درگاههای ارائه خدما

16

در حاکمیررررررررررررت

تهیی چارچوب تهامال میا ،دستگاهی

تهیی چارچوب تهامال

17

الکترونی

تهیی استانداردها در حوزه فناوری اطالعا و ارتباطا

تهیی استانداردهای IT

7
8
9
10
11
12
13

ایجاد ساختار اجرایی
مرررورد نیررراز نظرررام
نظار

و ارزیرابی در

حرررروزه حاکمیررررت
الکترونی

فراهم سازی امکا ،دسترسی آحاد جامهه به اینترنت و گستر

18

شبکه ملی

اطالعا
اف ایش پهنای باند اینترنت مورد استفاده

19

توسررهه زیرسرراختهای

20

فنرراوری اطالعررا و

گستر

21

ارتباطا

توسهه مراک  ICTروستایی

شبکه تلف همراه

سرمایه گذاری بر فناوری های جدید ارتباطی

22

اف ایش پهنای باند اینترنت
گستر

شبکه تلف همراه

توسهه مراک  ICTروستایی
سررررمایه گرررذاری فناوریهرررای
جدید

تهیه و تولید تجهی ا امنیت اطالعا و ارتباطا بومی

تولید تجهی ا امنیت بومی
استفاده از استانداردهای بومی
به کارگیری ISMS

23

گسررررتر

24

امنیت تبادل اطالعا

استفاده از استانداردهای بومی امنیت ارتباطا و اطالعا

25

و شک دهری عناصرر

به کارگیری سامانه مدیریت امنیت اطالعا و مراک دفاع سایبری

فضررررای

دسترسی اینترنت و شبکه ملی
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نام مولفه

گزارههای متناظر
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کلیدی احراز هویرت

تهیری اسرتانداردها و مراکر ریشره و میرانی گرواهی دیجیترال درگاههرای

در فضای مجازی

دسترسی
ایجراد و توسرهه بانر

27

احوال ربت اسناد و داده های مکانی و)....
برنامه ری ی به منظور صادرا خدما و محصوال فناوری اطالعرا و

28
29
30
31
32

ارتباطا و تهیی سهم آ ،در برنامه های توسهه پنج ساله کشور
پهوهش و توسرهه در

اف ایش سهم فناوری اطالعا و ارتباطا به ویهه نررم افر ار و امنیرت در

حرررررروزه فنرررررراوری

تولید ناخالص داخلی

اطالعررررررررررررررا و
تحقرر ر

ارتباطررررا

گستر

تجار الکترونی

و تراکنش های الکترونیکی و برخط مالی

پررهوهش در حرروزه فنرراوری اطالعررا و ارتباطررا برراالخص فنرراوری

اقتصررررراد فنررررراوری

اطالعا و ارتباطا سب ()Green IT

اطالعا

تقویت و ایجاد مراک رشد و پارکهای فناوری اطالعا و ارتباطا
تهیرری جایگرراه کشررور برره لحرراظ کمرری و کیفرری در تولیررد مقرراال و

33

هدفگذاری در راستای ارتقای آ،
ساماندهی و گستر

34
35

هرای اطالعرراتی پایره (در بشرش هرایی نظیرر ربررت

سامانه هرا و شربکه هرای ارتبراطی محتروای مفیرد و

فاخر و خط و زبا ،فارسی در فضای مجازی
توسررررهه مشررررارکت
الکترونیر ر

ترررامی

36

سررررررمایه انسرررررانی

37

آمرروز

و فرهنررگ

38

سازی

39

به کارگیری رو

های جدید نظیر استفاده از تلف همراه به منظور توسهه

مشارکت نظرسنجی ارتباط و اطالع رسانی به آحاد جامهه

ایجرراد بان ر

هررای اطالعرراتی

پایه
صادرا محصوال فناوری
سهم فناوری در تولید ناخالص
گستر

تجار الکترونی

پهوهش فناوری اطالعا
ایجاد پارکهای فناوری
تهیی جایگاه تولید مقاال
گستر

شبکه های ارتباطی

توسهه مشارکت الکترونی

برگ اری انتشابا الکترونی

برگ اری انتشابا الکترونی

تربیت نیروی فنی و تشصصی متناسب نیازهای موجود

تربیت نیروی تشصصی

آموز

و فرهنگ سازی برای آحاد جامهه

آموز

و فرهنگ سازی در سازما ،ها و دستگاههای اجرایی در سرطوح

مشتلف
.4

تهیی مراک گواهی دیجیتال

آموز

آحاد جامهه

آموز

در سازمانها

تجزیه و تحلیل یافتهها

باتوجه به تحلی انجام گرفته بر روی داده های گرد آوری شده نتایج حاصله به شرح ذی
می باشد:
 -ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان
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ردیف

26

نام مولفه

شاخص های تحقق حاکمیت الکترونیک در ایران

گزارههای متناظر

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

انجام شده میانگی سابقه خدمت پاسشگویا ،تقریباً  12سال بوده و بیشتری تهداد پاسخ دهندگا،
در رده با سابقه کاری  11تا  15سال قرار گرفته اند .همچنی به لحاظ مدرك تحصیلی  3.4درصد
پاسخ دهندگا ،دارای مدرك تحصیلی دکترا و باالتر  54.7درصد دارای مدرك کارشناسی
ارشد  37.9درصد دارای مدرك کارشناسی و  3.9درصد دارای مدرك کاردانی بوده اند .سطح
مسئولیت شغلی پاسخ دهندگا ،به پرسشنامه از دیگر موارد مورد توجه در ای تحقی بوده به گونه
ای که  11.18درصد به مدیرا ،ارشد  30.1درصد به مدیرا ،میانی و  58.1درصد به سطح
کارشناسی تهل داشته است .خالصه اطالعا جمهیت شناختی پاسشگویا ،در جدول ( )4نشا،
داده شده است:
جدول( :)4ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان
عنوان

عنوان

تعداد

تعداد

ز،

50

دیپلم و پایی تر

0

مرد

153

کاردانی

8

کمتر از  30سال

35

کارشناسی

77

رده

 30تا  40سال

113

کارشناسی ارشد

111

سنی

 40تا  50سال

51

بیشتر از  50سال

4

کمتر از  5سال

40

 5تا  10سال

52

سطح

 11تا  15سال

66

مسئولیت

 16تا  20سال

31

شغلی

بیشتر از  20سال

14

جنسیت

سررررابقه
خدمت

-

سررررررررررررطح
تحصیال

دکترا و باالتر

7

مدیر ارشد

24

مدیر میانی

61

کارشناس

24

آزمون میانگین شاخص ها

آزمو ،میانگی هر ی از
به منظور تهیی شاخص های مورر بر تحق حاکمیت الکترونی
شاخص ها به صور جداگانه توسط آزمو t-student ،انجام گردید .در نتایج حاص مشاهده
گردید که کلیه شاخص ها با مقادیر آماره آزمو t ،ب رگ تر از 1.645و نی سطح مهنیداری
کمتر از  0.05بر تحق حاکمیت الکترونی مورر می باشند .به عبار دیگر آزمو ،میانگی نشا،
میدهد که می ا ،تاریر شاخص ها از نظر آماری بیشتر از حد متوسط میباشد .توجه به ای نکته
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در ای تحقی  50ز ،و  153مرد در تکمی پرسشنامه مشارکت نموده و میانگی سنی پاسخ
دهندگا 37 ،سال می باشد .الزم به ذکر است که کمتری س پاسخ دهندگا 26 ،سال و بیشتری
س  52سال بوده و بیشتری رده سنی پاسخ دهندگا ،بی  30تا  40سال می باشد .بنابر بررسی های
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مقادیر نشا ،دهنده تاریر کمتر از متوسط ای دو شاخص بر تحق حاکمیت الکترونی می باشد.
اگرچه می ا ،تاریر شاخص های یاد شده به تنهایی بر تحق حاکمیت الکترونی از نظر آماری
قاب توجه نیست اما باتوجه به احتمال تاریر مهنی دار ی شاخص پس از انجام تحلی عاملی در
ارتباط با سایر شاخصهای ی مولفه در ای مرحله با وجود رد تاریر ای دو شاخص بر تحق
شاخص های مذکور حذف نگردید تا در تحلی عاملی نی مورد بررسی
حاکمیت الکترونی
قرار گیرد.
-

تحلیل عاملی تأئیدی مدل تحقق حاکمیت الکترونیک

در ای بشش مدل و دسته بندی نهایی که به واسطه ادبیا تحقی و نظرا خبرگا ،حوزه با
توجه به توجیها نظری و محتوایی مفاهیم تحقی نهایی گردیده است مد نظر قرار گرفته و با
استفاده از تحلی عاملی تأئیدی تحلی گردیده و می ا ،تاریر و ضرایب آ ،مششص شده است.
بدی ترتیب که با استفاده از تحلی عاملی تأئیدی مششص میشود که آیا شاخص های طراحی
شده در هر مولفه واقهاً میتواند مولفه مورد نظر را بسنجد یا نه؟ همچنی با استفاده از ای تحلی
تائید براز مدل و قرار گرفت تمامی پنج مولفه احصا شده در قالب ی مدل مفهومی (تحق
حاکمیت الکترونی ) مورد بررسی قرار می گیرد.
در جداول  5و  6پارامترهای مدل مربوطه ارائه گردیده است .با توجه به ای امر که اعداد
مهنیداری تمامی پارامترهای مدل از عدد  1.96ب رگتر است لذا روایی ای سازه در سطح
مهنیداری  0.05تأئید میگردد .نمودار ( )2و ( )3به ترتیب نمایانگر مسیر مدل در حالت ضرایب
استاندارد و اعداد مهنیداری بوده و در جدول ( )7شاخصهای براز مدل ارائه شده است .بر
اساس نتایج حاص شده مدل تحلی عاملی تأئیدی مرتبه دوم از برازندگی مطلوبی برخوردار می
باشد .توجه به ای نکته ضروری است که شد نقش هر ی از مولفه های تهیی شده در تحق
حاکمیت الکترونی متفاو می باشد .در ای راستا هر چه مقدار ضریب استاندارد بیشتر باشد
نقش عام مربوط نی بیشتر خواهد بود .لذا با توجه به تحلی انجام پذیرفته از میا ،هفت مولفه
مولفه تدوی چارچوب تهام پذیری در رتبه اول بیشتری تاریر
تحق حاکمیت الکترونی
ومولفه تدوی اسناد راهبردی حقوقی کمتری تاریر را در تحق حاکمیت الکترونی دارا
می باشند.
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ضروری است از بی کلیه شاخص ها دو شاخص "ایجاد نهاد های جدید" از مولفه ایجاد ساختار
اجرایی نظارتی و شاخص " تهیی جایگاه تولید مقاال " از مولفه پهوهش و تحق اقتصاد
فناوری دارای مقدار آماره آزمو ،کمتر از  1.645و سطح مهنی داری بیشتر از  0.05بوده که ای

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

مولفه

تحق حاکمیت الکترونی

ضریب استاندارد

آماره آزمون

ضریب تعیین

تدوی اسناد راهبردی حقوقی

0.74

--

0.93

ایجاد ساختار اجرایی نظارتی

0.87

6.15

0.76

تدوی چارچوب تهام پذیری

0.98

10.77

0.96

توسهه زیرساخت فناوری

0.93

11.07

0.87

0.94

11.01

0.89

0.96

10.62

0.92

0.96

8.63

0.93

گستر

فضای امنیت اطالعا

پهوهش و تحق اقتصاد فناوری
مشارکت الکترونی

آموز

و فرهنگ سازی

جدول( :)6پارامترهای مدل اندازه گیری تحلیل عداملی تأئیددی مرتبده دوم مولفده هدای تحقدق حاکمیدت
الکترونیک
ضریب

آماره

ضریب

استاندارد

آزمون

تعیین

مطالهه مدل های ح.ا.

0.85

--

0.73

تدوی سند راهبردی
شناخت محدودیت های حقوقی
برطرف کرد ،خالء های قانونی
تهیی منابع مالی الزم
تدوی مشوق های مالی

0.87
0.91
0.91
0.89
0.88

32.78
20.90
21.05
19.69
18.98

0.75
0.83
0.83
0.79
0.77

مشارکت بشش عمومی و خصوصی
ایجاد نهادهای جدید
تهیی نقش ها و سطوح پاسشگویی

0.85
0.47
0.81

17.45
-6.79

0.71
0.22
0.65

ایجاد ساختار اجرایی نظارتی

تدوی مدل نظام ارزیابی

0.85

6.93

0.73

تدوی چارچوب تهام پذیری

ایجاد ساز و کار ارزیابی
انجام ارزیابی های دوره ای
شناخت خدما و تهامال د.ا.
اولویتبندی پیاده سازی
تهیی درگاههای ارائه خدما
تهیی چارچوب تهامال
تهیی استانداردهای IT
دسترسی اینترنت و شبکه ملی
اف ایش پهنای باند اینترنت

0.85
0.89
0.83
0.86
0.65
0.82
0.83
0.89
0.90

6.93
7.03
-15.33
10.21
14.26
14.44
-19.34

0.73
0.79
0.68
0.74
0.42
0.68
0.69
0.80
0.81

0.80

15.16

0.64

مولفه

تدوی اسناد راهبردی حقوقی

توسهه زیرساخت فناوری

شاخص

گستر

شبکه تلف همراه
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جدول ( :)5پارامترهای مدل ساختاری تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم تحقق حاکمیت الکترونیک

مدلی جهت تحقق حاکمیت الکترونیک در ایران | شجاعان و تقوی فرد

فضای امنیت اطالعا

پهوهش و تحق اقتصاد فناوری

مشارکت الکترونی

آموز

و

فرهنگ سازی

توسهه مراک  ICTروستایی
سرمایه گذاری فناوریهای جدید
تولید تجهی ا امنیت بومی
استفاده از استانداردهای بومی
به کارگیری ISMS
تهیی مراک گواهی دیجیتال
ایجاد بان های اطالعاتی پایه
صادرا محصوال فناوری
سهم فناوری در تولید ناخالص
گستر تجار الکترونی
پهوهش فناوری اطالعا
ایجاد پارکهای فناوری
تهیی جایگاه تولید مقاال
گستر شبکه های ارتباطی
توسهه مشارکت الکترونی
برگ اری انتشابا الکترونی
تربیت نیروی تشصصی
آموز آحاد جامهه
آموز در سازمانها

استاندارد

آزمون

تعیین

0.79
0.84
0.88
0.83
0.89
0.88
0.85
0.83
0.90
0.87
0.80
0.75
0.69
0.65
0.65
0.70
0.91
0.90
0.90

15.00
16.67
-15.76
18.18
17.92
16.53
-16.38
15.63
13.77
12.34
11.12
-12.15
8.97
11.11
10.99
10.97

0.63
0.70
0.77
0.68
0.79
0.78
0.72
0.69
0.80
0.76
0.65
0.56
0.48
0.43
0.43
0.49
0.83
0.81
0.81

جدول( :)7پارامترهای برازندگی مدل تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم
شاخص
برازندگی

مقدار شاخص

χ2/DF

RMSEA

GFI

AGFI

SRMR

NFI

NNFI

IFI

CFI

2.21

0.078

0.71

0.68

0.087

0.97

0.98

0.98

0.98

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 20:21 IRDT on Wednesday July 18th 2018

مولفه

گستر

شاخص

ضریب

آماره

ضریب
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استاندارد ب .مدل تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم مولفه های تحقق حاکمیت الکترونیدک در حالدت اعدداد
معنی داری

.5

الگوی پیشنهادی تحقق حاکمیت الکترونیک

همانگونه که عنوا ،گردید عوام مکنرو ،از  39شراخص تحقر حاکمیرت الکترونیر در
پرسشنامه استشراج گردید و با استفاده از تحلی عاملی تأئیدی مرتبه دوم و نترایج بره دسرت آمرده
تحق حاکمیت الکترونی در کشور با  7مؤلفه زیر قاب سنجش خواهد بود:
 تدوی اسناد راهبردی حقوقی
 ایجاد ساختار اجرایی نظارتی

 تدوی چارچوب تهام پذیری
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(الف)

(ب)

شکل .2الف .مدل تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم مولفه های تحقق حاکمیت الکترونیک در حالدت ضدرایب
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 گستر

فضای امنیت اطالعا

 پهوهش و تحق اقتصاد فناوری

 مشارکت الکترونی آموز و فرهنگ سازی
درن هایت در ای تحقی ضریب آلفای کرونباخ برای ک شاخص های تحق حاکمیت
الکترونی و همچنی هر ی از مولفه های زیربنایی آ ،محاسبه گردیده است (جدول (.))8
باتوجه به ای جدول ضریب آلفای کرونباخ مناسب در هر مولفه نشانگر آ ،است که شاخص
های تشکی دهنده مهرف مناسبی از محتوای آ ،مولفه می باشند .همچنی نتایج ضریب پایایی
محاسبه شده نشا ،میدهد که در مورد کلیه مولفه ها شاخص های ذی هر مولفه از همسانی درونی
باالیی برخوردار می باشند.
جدول ( :)8ضریب آلفای کرونباخ کل شاخص های تحقق حاکمیت الکترونیک و مولفه های زیربنایی آن
تعداد شاخص

ضریب آلفای کرونباخ

مولفه

تدوی اسناد راهبردی حقوقی

7

0.94

ایجاد ساختار اجرایی نظارتی

5

0.88

تدوی چارچوب تهام پذیری

5

0.90

توسهه زیرساخت فناوری

5

0.93

5

0.94

6

0.92

6

0.91

گستر

فضای امنیت اطالعا

پهوهش و تحق اقتصاد فناوری
مشارکت الکترونی

آموز

و فرهنگ سازی

.6
در راستای تحق حاکمیت الکترونی در کشور و بادرنظر گرفت جایگاه کنونی ایرا ،در
ارزیابی دولت الکترونی در جها( ،رتبه  29در میا 47 ،کشور آسیایی و رتبه  106از میا193 ،
کشور جها ،در سال  ))United Nations 2016( 2016ضرور ارائه مدلی جهت تحق حاکمیت
الکترونی در کشور بیش از پیش آشکار می گردد .در ای راستا و باتوجه به تحلی انجام شده بر
روی داده های جمع آوری شده تاریر مولفه ها و شاخص های احصا شده بر تحق حاکمیت
الکترونی در کشور مورد سنجش قرار گرفته که نتایج حاص شده به ترتیب می ا ،بیشتری تاریر
مولفه ها و نی بیشتری تاریر شاخص های هر مولفه در قالب جدول ( )9نشا ،داده شده است:
نتیجه گیری و جمعبندی
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 توسهه زیرساخت فناوری
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ردیف

نام مولفه

ترررردوی چررررارچوب
تهامر پررذیری و پیرراده
1

سررررازی خرررردما و
ارتباطا مورد نیراز در
حاکمیت الکترونی

شاخص

 .1اولویت بندی پیاده سازی خدما و تهامال
 .2شناخت خدما و تهامال موردنیاز در حوزه دولت با دولت ( )G2Gدولت با کسب و کار
( )G2Bدولت با شهروندا )G2C( ،دولت با کارکنا)G2E( ،
 .2تهیی استانداردها در حوزه فناوری اطالعا و ارتباطا
 .3تهیی چارچوب تهامال میا ،دستگاهی
 .4تهیی درگاههای ارائه خدما الکترونی
 .1تربیت نیروی فنی و تشصصی متناسب نیازهای موجود

توسرررررهه مشرررررارکت
الکترونیررر

تررررامی

سرررررررمایه انسررررررانی
آمررروز

و فرهنرررگ

سازی

 .2آموز

و فرهنگ سازی در سازما ،ها و دستگاههای اجرایی در سطوح مشتلف

 .2آموز

و فرهنگ سازی برای آحاد جامهه

 .3برگ اری انتشابا الکترونی
 .4ساماندهی و گستر

سامانه ها و شبکه های ارتبراطی محتروای مفیرد و فراخر و خرط و زبرا،

فارسی در فضای مجازی
 .4برره کررارگیری رو

هررای جدیررد نظیررر اسررتفاده از تلفر همررراه برره منظررور توسررهه مشررارکت

نظرسنجی ارتباط و اطالع رسانی به آحاد جامهه
 .1اف ایش سهم فناوری اطالعا و ارتباطا به ویهه نرم اف ار و امنیت در تولید ناخالص داخلی

2

 .2گستر

تجار الکترونی

و تراکنش های الکترونیکی و برخط مالی

پررهوهش و توسررهه در

 .3برنامه ری ی به منظور صادرا خدما و محصوال فنراوری اطالعرا و ارتباطرا و تهیری

حرررررروزه فنررررررراوری

سهم آ ،در برنامه های توسهه پنج ساله کشور

اطالعا

و ارتباطرا

 .4پهوهش در حوزه فناوری اطالعا و ارتباطا براالخص فنراوری اطالعرا و ارتباطرا سرب

تحق اقتصراد فنراوری

()Green IT

اطالعا

 .5تقویت و ایجاد مراک رشد و پارکهای فناوری اطالعا و ارتباطا
 .6تهیی جایگاه کشور به لحاظ کمی و کیفی در تولید مقاال و هدفگذاری در راسرتای ارتقرای
آ،

گستر
3

فضای امنیرت

 .1به کارگیری سامانه مدیریت امنیت اطالعا و مراک دفاع سایبری

تبررررادل اطالعررررا و

 .2تهیی استانداردها و مراک ریشه و میانی گواهی دیجیتال درگاههای دسترسی

شرررک دهر ری عناصرررر

 .2تهیه و تولید تجهی ا امنیت اطالعا و ارتباطا بومی

کلیرردی احررراز هویررت

 .3ایجاد و توسهه بان

در فضای مجازی

های مکانی و)....

های اطالعاتی پایه (در بشش هایی نظیر ربرت احروال ربرت اسرناد و داده
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نام مولفه

 .4استفاده از استانداردهای بومی امنیت ارتباطا و اطالعا
 .1اف ایش پهنای باند اینترنت مورد استفاده
4

توسرررهه زیرسررراختهای

 .2فراهم سازی امکا ،دسترسی آحاد جامهه به اینترنت و گستر

فنررراوری اطالعرررا و

 .3سرمایه گذاری بر فناوری های جدید ارتباطی

ارتباطا

 .4گستر

شبکه ملی اطالعا

شبکه تلف همراه

 .5توسهه مراک  ICTروستایی
 .1انجام ارزیابی های دوره ای ارائه بازخورد ونظار بر اهداف و برنامه ها

5

ایجاد سراختار اجرایری

 .2تدوی مدل ساختار و مسئولیت ها در نظام ارزیابی

مورد نیاز نظام نظار

 .2ایجاد ساز و کار نظار و ارزیابی

و ارزیرررابی در حررروزه

 .3تهیی نقش ها سلسله مراترب و سرطوح پاسرشگویی در میرا ،دسرتگاههای اجرایری برر اسراس

حاکمیت الکترونی

اهداف و برنامه های تدوی شده
 .4ایجاد نهادهای جدید در راستای تحق حاکمیت الکترونی
 .1شناخت محدودیت ها و موانع موجود در قوانی حقوقی

تدوی اسناد راهبردی
حقرررروقی اجرایرررری و
6

مشوق های مربروط در
حررررروزه حاکمیرررررت
الکترونی

 .1بازنگری و برطرف کرد ،خالء های قانونی و حقوقی و تدوی دستورالهم های مورد نیاز
 .2تهیی منابع مالی الزم جهت اجرای برنامه های درنظر گرفته شده در اف زمانی تهیی شده
 .3تدوی مشوق های مالی مورد نیاز جهت اجرایی شد ،طرح ها به ویهه در دستگاههای اجرایی
 .3مطالهه و بررسی تجارب و مدل های موف تحق حاکمیت الکترونی
 .4شناسایی نقاط قو
چشم انداز ارز

ضهف فرصت ها و تهدیدا پریش رو و تردوی سرند راهبرردی (بیانیره

ها و اهداف راهبردی و برنامه های عملیاتی)

 .5ارائه راهکار جهت مشارکت بشش عمومی و خصوصی در اجرا و پیاده سازی پروژه ها

بنابر جدول ( )9و مطاب تحلی انجام شده مولفره تردوی چرارچوب تهامر پرذیری و پیراده
سازی خدما و ارتباطرا مرورد نیراز در حاکمیرت الکترونیر دارای بیشرتری تراریر برر تحقر
حاکمیت الکترو نی در کشور بر شمرده شده است .باتوجه به شاخص هرای در نظرر گرفتره شرده
برای ای مولفه اولویت بندی اجرا و پیاده سازی خدما دولت الکترونی در کشرور از اهمیرت
باالیی برخوردار بوده و تجربه موف کشورهای پیشرو در مبحث دولت الکترونی نیر نظیرر کرره
جنوبی گواهی بر ای امر می باشد .به عبار دیگر تحق حاکمیت الکترونی در گرو تمرک برر
برنامه ای مدو ،و تهیی اولویت های کشور و متهاقبا تهیی استانداردها و چارچوب تهامر پرذیری
در دستگاههای اجرایی خواهد بود .بدی ترتیب تحقر اهرداف مربوطره مرادامی کره دسرتگاههای
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آموز و فرهنگ سازی" و "پهوهش و توسهه در حروزه فنراوری اطالعرا و ارتباطرا تحقر
اقتصاد فناوری اطالعا " به صور مشترك پس از مولفه تدوی چارچوب تهام پرذیری دارای
بیشتری تاریر بر تحق حاکمیت الکترونی مری باشرند .در مولفره توسرهه مشرارکت الکترونیر
تامی سرمایه انسانی آموز و فرهنگ سرازی شراخص ترامی نیرروی فنری و متشصرص از میرا،
شاخص های ای مولفه دارای بیشتری تاریر بر تحق حاکمیت الکترونی بوده و ای امر ضرور
تربیت نیروی متشصص در کشور متناسب با اهداف درنظر گرفته شده در حوزه دولت و حاکمیت
الکترونی و متهاقبا بازنگری سرفص های دانشگاهی مربوطه را بیش از پریش نشرا ،مری دهرد .از
دیگر موارد قاب توجه در ای جدول قرار گرفت دو شاخص آموز و فرهنرگ سرازی در آحراد
جامهه و نی در میا ،مردم به عنوا ،شاخص هایی با بیشتری تاریر بر تحق حاکمیت الکترونی می
باشد .بدیهی است که بدو ،آموز موردنیاز در دستگاههای اجرایی تغییر زیرساخت ها و گرذار
به سمت حاکمیت الکترونی بهضا با مقاومت بدنه اجرایی سازما ،مواجه گردیده و تحق اهداف
مربوطه را با تاخیر مواجه خواهد نمود .همچنی آگاه سازی و فرهنگ سازی در میا ،آحاد جامهره
از دیگر مواردی است که در تسریع تحق اهداف مربوطه مورر بوده و همراهی احاد جامهره همرا،
گونه که در تهاریف دولرت الکترونیر نیر مورداشراره واقرع شرده اسرت نقشری انکارناپرذیر در
حرکت به سمت دولت الکترونی و درنهایت تحق حاکمیت الکترونی ایفا خواهد نمود.
بانگراهی برر جردول ( )9مولفره هرای "گسرتر فضرای امنیرت تبرادل اطالعرا " "توسررهه
زیرسرراختهای فنرراوری اطالعررا و ارتباطررا " "ایجرراد سرراختار اجرایرری مررورد نیرراز" و درنهایرت
"تدوی اسناد راهبردی حقوقی اجرایی" در جایگاه سوم تا ششم مولفره هرا برا بیشرتری تراریر برر
تحق حاکمیت الکترونی ایرا ،قرار گرفته اند .بدیهی است که حرکت شتابا ،به سروی اهرداف
حاکمیت الکترونی بدو ،درنظر گرفت مباحث مرتبط با امنیت در ای حوزه کشرور را باچرالش
ها یی جدی مواجه ساخته و در ای راستا به کارگیری مفاهیمی نظیرر ایجراد سرامانه هرای مردیریت
اطالعا در سازما ،ها و دستگاههای اجرایی حرائ اهمیرت مری باشرد .امضرای دیجیترال از دیگرر
شاخص های بسیار مهم ای مولفه بوده و بدیهی است که گستر کسب و کار در فضای مجرازی
در گرو وجود ز یرساخت های مناسب به منظور حفاطت داده ها از دستکاری و نی اص عدم انکار
به منظور استفاده در دعاوی حقوقی خواهد بود .توجه به ای نکته ضروری است که ای مهم بدو،
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اجرایی با یکدیگر در تهام قرار نگرفتره و سرازوکار مرورد نیراز در ایر امرر لحراظ نگرردد میسرر
نشواهد گردید.
با نگاهی برر جردول ( )9دو مولفره "توسرهه مشرارکت الکترونیر ترامی سررمایه انسرانی
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سوی پاسخ دهندگا ،به عنوا ،یکی از شاخص های کلیدی ای مولفه تهیی گردیرده اسرت کره برا
توجه به تجارب کشورهای پیشرو در حوزه دولت الکترونی ای امر از اهمیت باالیی برخروردار
بوده و دسترسی آحاد جامهه به خدما برخط الکترونی بدو ،در نظر گرفت زیرساخت ارتباطی
با کیفیت مناسب میسر نشواهد بود .مبحث گستر شبکه ملی اطالعا در کشور از دیگر شاخص
های مهم ای مولفه بوده که نقشی اساسی در ایجاد بسرتری امر بره منظرور تبرادال داده ای میرا،
دستگاهی در کشور ایفا خواهد نمود.
در مولفرره ایجرراد سرراختار اجرایرری مررورد نیرراز نظررام نظررار و ارزیررابی در حرروزه حاکمیررت
الکترونی شاخص انجام ارزیابی های دوره ای ارائه بازخورد و نظار بر اهداف و برنامه ها بره
عنوا ،شاخصی کلیدی از سوی پاسخ دهندگا ،برگ یده شده است .ای امر می تواند نقشی کلیدی
در تههد دستگاههای اجرایی و سازما ،ها به پیاده سازی برنامه هرای مربوطره ایفرا نمایرد .همچنری
مطاب جدول ( )9مولفه تدوی اسناد راهبردی حقوقی اجرایی و مشروق هرای مربوطره در حروزه
حاکمیت الکترونی کمتری می ا ،تاریر بر تحق حاکمیت الکترونی در کشور را دارا بوده و به
نظر می رسد باتوجه به جایگاه ایرا ،در دولت الکترونی نیازمند ع م و اراده ای قوی در اسرتفاده
از رفیت های کنونی برای رسید ،به اهداف مربوطه می باشیم.
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ایجاد برنامه های مدو ،در کشور برای تهیی مراک ریشه و میانی امضای دیجیتال محق نگردیده و
تاخیر در ای امر اجرای اهداف مربوطه را با چالشی جدی مواجه خواهد نمود.
در مبحث توسهه زیرساختهای فناوری اطالعا و ارتباطا گستر پهنای بانرد اینترنرت از
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Abstract
In recent years, due to the development of information and
communication technology and the approval of upstream researchers
in the country, such as the road map of government of Iran, attention
to the concept of e-government and at a higher level, the rule of
electronics has a special place. For this purpose, realization of the
relevant objectives, effective factors in the sustainable development of
the country, improving the quality of service delivery and reducing
related costs, increasing the transparency of processes and ultimately
the development of democracy is counted. In this regard, in this
article, based on the literature review and interviews with the experts,
the components and indicators that influence the implementation of egovernment in Iran is presented. To do this, after the necessary
examinations, 7 key components with 39 indicators were collected and
a questionnaire was provided. The results of questionnaires and
Confirmatory Factor Analysis performed using the LISREL software
show the impact of components and indicators measured on the
realization of e-government in the country and will lead to macro
planning in the realization of e-government in the country.
Keywords: E-government, E-governance, E-services, Components
and Indicators
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دارای مدرك کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرائی از دانشگاه علم و صنهت است .ایشا ،در هماکنو،

دانشجوی دکتری رشته مدیریت تکنولوژی دانشگاه عالمه طباطبائی است .از نظامهای نوآوری فناورانه
دولت و حاکمیت الکترونی

مدلهای برنامهری ی استراتهی

و ارزیابی راهبردی از جمله عالئر

پهوهشی وی است.
سید محمد تقی تقوی فرد
دارای مدرك دکترری در رشرته مهندسری صرنایع از دانشرگاه ایرالتی ویچیترا -امریکرا ( Wichita
 )State University, Kansas-USAاست .ایشرا ،هرم اکنرو ،دانشریار دانشرکده مردیریت و
حسابداری دانشگاه عالمره طباطبرائی اسرت .بانکرداری هرو

تجراری بهینره سرازی سیسرتمهرای

خدماتی تصمیمگیری چندمهیاره اتوماسیو ،صنهتی و سیستمهای پیشررفته تولیرد و خردما
اشاره از جمله عالئ پهوهشی وی است.
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