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Abstract

This research presents the results of a meta-
syntheses of 25 basic models of e-government.
We aim to cover all different models and their
weak and strength points, and suggest a new
model of e-government. Furthermore, considering
Iran as a developing country, components of this
model are analyzed and validated by a
questionnaire. Then experts are interviewed and a
model is proposed for developing countries based
on the Iran's data. In this analysis, 250 Iranian
experts are chosen and 71 questionaires are filled
out. Then, using the binomial test and Freidman
ranking we analyse the data.
The proposed model includes interested- parties
and employees foresight approach, being
systematic, and considers financial, cultural, and
political developments in all six stages of model.
According to the similarity of Iran and the other
developing countries, this model may be
considered as a road map by the other developing
countries also.
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مدل ملی توسعه دولت الکترونیکی ایران

*3، سید مهدي دیباج2بهروز زارعی،1فاطمه ثقفی

وري اطالعات مرکز تحقیقات مخابرات ایراناپژوهشکده فناستادیار -1
دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران-2

کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران-3

چکیده
مطالعات مرتبط با این حوزه هاي گزاف در کشورهاي مختلف، شایسته است سازي دولت الکترونیکی همراه با تحمیل هزینههاي پیادهبا توجه به شکست پروژه

هاي مختلف، توسعه دولت الکترونیکی از نظر ارائه خدمات و بلوغ آن از دیدگاه دولت و بدون مدل. با در نظر گرفتن ابعاد مختلف و بطور جامع انجام شود
وري اطالعات در کشورهاي در حال توسعه و اخت و دانش فنمشکالت عدیده اقتصادي، مالی، مدیریتی، زیرسا. اندتوجه به سایر ذینفعان را مورد توجه قرار داده

ها جوابگو نبوده و کشورهاي مذکور نیازمند مدل توسعه خاص توجه بیش از حد به مدیریت از باال به پایین به جاي مدیریت مشارکتی، باعث شده که این مدل
. روش فراتلفیق تحلیل شده و مدلی براي توسعه دولت الکترونیکی استخراج شده استمدل پایه دولت الکترونیکی مرور و با25لذا در این مقاله، . خود باشند

در ادامه با در نظر گرفتن . ها نیز در مدل جدید ترمیم شودها پوشش داده شده و کاستیهاي مختلف با نقاط قوت سایر مدلهدف آن است که نقاط ضعف مدل
اي با نظرسنجی از خبرگان دولت الکترونیکی تحلیل و مدلی براي کشورهاي در حال ي، از طریق پرسشنامههاي مدل پیشنهادها و مولفهوضعیت ایران، گام

سپس نتایج با استفاده . پرسشنامه تکمیل شده از آنها دریافت شد71نفر خبره ایرانی شناسایی و 250در این تحلیل، . شودتوسعه بر مبناي شرایط ایران ارائه می
نگري، سیستماتیک بودن، توان، توجه به ذینفعان، آیندههاي مهم مدل ارائه شده میاز نوآوري. بندي فریدمن تحلیل شداي و رتبهدوجملههاي فرضاز آزمون

ل توسعه، این با توجه به شباهت ایران با کشورهاي درحا. گانه را نام بردهاي ششسازي در گامتوسعه اقتصادي و فرهنگی به موازات توسعه سیاسی، و یکپارچه
.عنوان نقشه راهی براي کشورهاي در حال توسعه مورد استفاده واقع شودتواند بهمدل می

دولت الکترونیکی، ذینفعان، مدل توسعه،مدل بلوغ:هاکلید واژه

'ـ مقدمه1

نزدیک به یک دهه از آغاز پیاده سازي دولت الکترونیکی در 
تحقیقات بر روي دولت . گذردکشورهاي مختلف می

بوده و به مرور زمان الکترونیکی در مرحله آغازین خود 
مطالعه درباره چگونگی توسعه کارا و لذا و شودتکمیل می

هاي دولت الکترونیکی ضروري بوده و نیازمند نقشه نظامموثر 
. راهی براي ارائه خدمات مطلوب در دولت الکترونیکی است

بر مبتنیدر کشورهاي مختلف کترونیکیدولت السازي پیاده

msdibadj@yahoo.com: دار مکاتباتنویسنده عهده* 

شود و ارزیابی وضعیت و سطح انجام میتوسعههاي مدل
. گرددتعیین میبلوغهاي دولت الکترونیکی با استفاده از مدل

هاي بلوغ گوناگونی براي دولت الکترونیکی ارائه هر چند مدل
در . اند، ولی یک چارچوب مرجع مشترك وجود نداردشده

دو دسته مدل دولت الکترونیکی مورد بررسی قرار این مقاله
سازي هاي بلوغ هستند که پیادهدسته اول، مدل. اندگرفته

کننده خدمت دولت الکترونیکی را از منظر کاربر دریافت
اي و راهبردي هاي توسعهدسته دوم، مدل. اندمدنظر قرار داده

نظر دولت الکترونیکی هستند که دولت الکترونیکی را از م
فرآیندهاي الزم براي آن مورد توجه اي مجري و هسازمان

پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري
1390زمستان، 2، شماره چهارمسال 



مدل ملی توسعه دولت الکترونیکی ایران

28

هاي بلوغ آن ها با مدلعمده تفاوت این مدل. اندقرار داده
هاي بلوغ سیر تکامل دولت الکترونیکی از است که در مدل

اي از هاي توسعهشود، ولی مدلدیدگاه کاربر نشان داده می
. شودآن ارائه میسازيهاي سازمان براي پیادهدیدگاه تالش

اي به بحث ذینفعان ندارد و یا ها معموالً اشارهسایر مدل
ران تقسیم کرده و ذینفعان را به دو بخش دولتمردان و کارب

سازي بین آنها اشاره کرده است و سایر ذینفعان تنها به اعتماد
ها نیز تنها به افزایش را نادیده گرفته و در برخی از مدل

گیري در خصوص نه دخالت آنها در تصمیممهارت کاربران و 
لذا از این .سازي دولت الکترونیک، تاکید شده استپیاده

دسته مقاالت نیز فقط براي پربارتر شدن و توصیف بیشتر 
هاي خاصی که مرتبط با این موضوع مدل نهایی در بخش

.شوداست استفاده می
نقاط ،دولت الکترونیکهاي بدیهی است هر یک از مدل

بایست با ایران میخاصقوت و ضعف خود را دارند و مدل 
لذا سوال اصلی این تحقیق . توجه به وضعیت کشور تهیه شود

آن است که مدل مناسب براي توسعه دولت الکترونیکی ایران 
مدل بلوغ و 25چیست؟ براي این کار پس از بررسی اولیه 

ه در ادامه توسعه دولت الکترونیکی، بر اساس معیارهایی ک
، ]2[وهمکارانش2، استامولیس]1[1ریلیمدل9شود، اشاره می

، مدل بلوغ آسیاي جنوب شرقی و اقیانوسیه]3[3سیا و النگ
، مدل توسعه آسیاي جنوب شرقی و ]5[4، میسرا و دینگرا]4[

، مدل نه ]8[5، مدل هیکس]7[ESGM، مدل ]6[اقیانوسیه
انتخاب و با استفاده از ]9[الیه توسعه دولت الکترونیک

با این تحلیل، عناصر اصلی مورد . تحلیل شدندروش فراتلفیق
نیاز براي مدل اولیه استخراج و این مدل با استفاده از 

.پرسشنامه خبرگان تحلیل شده و مدل نهایی استخراج گردید
تحقیق پرداخته و شناسیروشدر ادامه این مقاله، ابتدا به بیان 

در مرحله بعد وضعیت . شودرور و تحلیل میها مسپس مدل
دولت الکترونیکی در ایران بررسی شده و سپس عوامل و 

1- Riley
2- Stamoulis
3- Siau &Long
4- Misra and Dhingra
5- Heeks

هاي مدل توسعه، انتخاب و با استفاده از پرسشنامه و مولفه
. شودهاي مناسب تحلیل و اعتبار سنجی میآزمون

انجام پژوهششناسیروش-2
1شماره مدل و چارچوب مفهومی انجام تحقیق در شکل 

: براي انجام این مطالعه چهار گام دنبال شده. شودمالحظه می
هاي مختلف بلوغ مطرح در حوزه دولت مدل1در گام 

هایی که از جامعیت بیشتري الکترونیکی، مطالعه و مدل
هایی هستند که هاي جامع، مدلمدل. برخوردارند، انتخاب شد

هاي انتخابی با مدل. هاي حذف شده را دربردارندمزایاي مدل
روش . استفاده از روش فراتلفیق بررسی و تحلیل شدند

هاي فراتلفیق نوعی روش تحقیق است که براي ترجمه
سازي و گیري از یکپارچهو یا ایجاد تئوري با بهره6تفسیري

هاي مطالعات کیفی مختلف، استفاده ها یا استعارهمقایسه یافته
سازي براي یکپارچهدر حقیقت، فراتلفیق.]10[شودمی

هاي جامع و تفسیري مورد چندین مطالعه به منظور ایجاد یافته
ها، ترجمه جاي خالصه جامعی از یافتهاستفاده قرار گرفته و به

ها تنها به تفسیرهاي ترجمه. دهدو ترکیبی تفسیري ارائه می
کند، بلکه اختالف بین مطالعات مختلف را فردي اشاره نمی

سازد تا همزمان درك د و محققان را قادر میسازمعلوم می
. ]10[یکدیگر مرتبط هستندمختلف بهکنند که چطور مطالعات

از آنجا که مدل بلوغ و توسعه دولت الکترونیکی مفاهیمی 
عنوان ههاي کمی هستند، از روش فراتلفیق بکیفی و بدون داده

ا هروشی مناسب براي بدست آوردن تلفیق جامعی از این مدل
.بر پایه ترجمه مطالعات کیفی محدود استفاده شده است

اي بدین منظور این تحقیق منطبق با رویکرد هفت مرحله
-2شروع؛ -1است که شامل فازهاي ]11[8و هیر7نوبلت

-4خواندن مطالعات؛ -3انتخاب موارد مرتبط با مطالعه؛ 
ترجمه مطالعات به - 5تعیین ارتباط مطالعات با یکدیگر؛ 

بیان کردن و شرح تلفیق و -7ها وترکیب ترجمه-6یکدیگر؛ 
توان به سه هفت مرحله نوبلت و هیر را می. باشدترکیب می

6- interpretive translations
7- Noblit
8- Hare
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انتخاب مطالعات، : بندي کرد که عبارتند ازفاز اصلی دسته
در گام اول که انتخاب مطالعه . ها و ارائه تلفیقترکیب ترجمه

مقاالتی که مرتبط است، تحقیقات مورد نظر شناسایی شده و 
در . با موضوع بلوغ دولت الکترونیکی هستند، انتخاب شدند

هاست، ابتدا مطالعات انجام شده گام دوم که ترکیب ترجمه
مرور شده و ارتباط بین آنها بدست آمد و سپس ،پیشین

. مطالعات بر پایه یک رویکرد جامع به یکدیگر ترجمه شدند
ین هر کدام مشخص و در ها و اختالفات ببه عالوه، شباهت

نهایت چارچوب جدیدي استخراج شد که نه تنها مفهوم 
دهد، بلکه یک موضوع اصلی تفسیرهاي فردي را نشان می

ها به تنهایی جامع را در مقایسه با هر یک از چارچوب
در گام آخر که تلفیق یا استعاره جدید که . کندمشخص می

د، با شکل و باشهمان مدل توسعه دولت الکترونیکی می
. شودتوضیحات کامل براي درك بهتر ارائه می

در گام سوم، شرایط کشور ایران به عنوان یک کشور در حال 
سازي دولت الکترونیکی مورد توسعه از نظر وضعیت پیاده

هدف این بود که بیان شود براي . بررسی و تحلیل قرار گرفت

ه با توسعه دولت الکترونیکی در یک کشور در حال توسع
براي . وضعیتی مشابه ایران، چه کارهایی الزم است انجام شود

این کار ابتدا سمیناري از نتایج تحقیق ارائه گردید و سپس با 
هاي قبل، در استفاده از نتایج بدست آمده از تحقیق در گام

هاي مدل توسعه و ها و مولفهیک جلسه توفان فکري، گام
هاي عتبارسنجی نهایی گامبراي ا. مدل اولیه آن استخراج شد

اي با ترکیبی از هاي هر گام، از پرسشنامهتوسعه و تعیین مولفه
خبرگان کسانی بودند که در . سواالت باز و بسته استفاده شد
هایی انجام داده و یا از مدیران زمینه دولت الکترونیکی پروژه

در . ران در این خصوص بودنداگذها و یا از سیاستپروژه
اي براي تعیین از آزمون ناپارامتري فرض دوجملهنهایت 

هاي کم اهمیت حذف ها استفاده شده و گاماهمیت گام
هاي هر گام، آزمون فرض سپس براي تعیین مولفه. گردیدند
هاي برتر هر گام شناسایی اي بکار گرفته شد تا مولفهدوجمله
هايبراي تایید مجدد مولفه. ي مغلوب حذف شوندهاو مولفه

هاي باز در برتر نیز از آزمون فریدمن و از نتایج پرسش
.)1شکل(سازي آن استفاده شدبهینه

مدل تحقیق)1شکل 

اعتبار سنجی مدل پیشنهادي با استفاده از پرسشنامه خبرگان 
تعیین مولفه هاي مناسب براي هر گام و اولویت بندي آنها

و بررسی شرایط ایران تحلیل مدل ها با استفاده از روش فراتلفیق
بررسی شرایط ایران تعیین گام هاي توسعه

مدل توسعه4انتخاب 
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جمع بندي یافته ها و پیشنهادات

اعتبار سنجی مدل پیشنهادي با استفاده از پرسشنامه خبرگان 
تعیین مولفه هاي مناسب براي هر گام و اولویت بندي آنها تعیین اهمیت گام ها با آزمونهاي مناسب

و بررسی شرایط ایران تحلیل مدل ها با استفاده از روش فراتلفیق
تعیین گام هاي توسعه تعیین مولفه هاي توسعه

انتخاب مدل هاي برتر و جامع تر
مدل توسعه4انتخاب  مدل بلوغ6انتخاب 

مطالعه مدل هاي توسعه و راهبردي
مطالعه مدلهاي بلوغ 
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انتخاب مطالعات، : بندي کرد که عبارتند ازفاز اصلی دسته
در گام اول که انتخاب مطالعه . ها و ارائه تلفیقترکیب ترجمه

مقاالتی که مرتبط است، تحقیقات مورد نظر شناسایی شده و 
در . با موضوع بلوغ دولت الکترونیکی هستند، انتخاب شدند

هاست، ابتدا مطالعات انجام شده گام دوم که ترکیب ترجمه
مرور شده و ارتباط بین آنها بدست آمد و سپس ،پیشین

. مطالعات بر پایه یک رویکرد جامع به یکدیگر ترجمه شدند
ین هر کدام مشخص و در ها و اختالفات ببه عالوه، شباهت

نهایت چارچوب جدیدي استخراج شد که نه تنها مفهوم 
دهد، بلکه یک موضوع اصلی تفسیرهاي فردي را نشان می

ها به تنهایی جامع را در مقایسه با هر یک از چارچوب
در گام آخر که تلفیق یا استعاره جدید که . کندمشخص می

د، با شکل و باشهمان مدل توسعه دولت الکترونیکی می
. شودتوضیحات کامل براي درك بهتر ارائه می

در گام سوم، شرایط کشور ایران به عنوان یک کشور در حال 
سازي دولت الکترونیکی مورد توسعه از نظر وضعیت پیاده

هدف این بود که بیان شود براي . بررسی و تحلیل قرار گرفت

ه با توسعه دولت الکترونیکی در یک کشور در حال توسع
براي . وضعیتی مشابه ایران، چه کارهایی الزم است انجام شود

این کار ابتدا سمیناري از نتایج تحقیق ارائه گردید و سپس با 
هاي قبل، در استفاده از نتایج بدست آمده از تحقیق در گام

هاي مدل توسعه و ها و مولفهیک جلسه توفان فکري، گام
هاي عتبارسنجی نهایی گامبراي ا. مدل اولیه آن استخراج شد

اي با ترکیبی از هاي هر گام، از پرسشنامهتوسعه و تعیین مولفه
خبرگان کسانی بودند که در . سواالت باز و بسته استفاده شد
هایی انجام داده و یا از مدیران زمینه دولت الکترونیکی پروژه

در . ران در این خصوص بودنداگذها و یا از سیاستپروژه
اي براي تعیین از آزمون ناپارامتري فرض دوجملهنهایت 

هاي کم اهمیت حذف ها استفاده شده و گاماهمیت گام
هاي هر گام، آزمون فرض سپس براي تعیین مولفه. گردیدند
هاي برتر هر گام شناسایی اي بکار گرفته شد تا مولفهدوجمله
هايبراي تایید مجدد مولفه. ي مغلوب حذف شوندهاو مولفه

هاي باز در برتر نیز از آزمون فریدمن و از نتایج پرسش
.)1شکل(سازي آن استفاده شدبهینه

مدل تحقیق)1شکل 

تعیین اهمیت گام ها با آزمونهاي مناسب

استخراج مدل اولیه

مدل بلوغ6انتخاب 
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هاي پایه دولت الکترونیکیتحلیل مدل-3
مدل دولت الکترونیکی در دو دسته 25در این بخش ابتدا 

اي و راهبردي دولت هاي توسعههاي بلوغ و مدلمدل
هاي بلوغ مطالعه شده عبارتند مدل. اندمطالعه شدهالکترونیکی 

، مدل چهار ]13[2، مدل سازمان ملل]12[1مدل دلویت: از
لین و ، مدل بلوغ دولت الکترونیکی ]14[3اي گارتنرمرحله

، ]1[، ریلی]16[5، مدل بلوغ دولت کاتالونیا]15[4لی
، مدل ]17[6، مدل هانتر و جاب]2[استامولیس و همکارانش

، مدل پنج ]18[8اي وست، مدل چهار مرحله]1[7چراکسن
، مدل دولت الکترونیکی سیا و ]19[9اي هیلر و بلنگرمرحله
، ]20[10، واتسون]14[، مدل بانک جهانی]3[النگ
،]4[)وسکات(واقیانوسیهشرقیجنوب، مدل آسیاي]21[11مون

]5[و مدل میسرا و دینگرا]22[آمریکا12مدل ایالت یوتاي
هاي دلویت، سیا و النگ براي ارائه مدل خود، مدل. است

، دلویت و مون را با استفاده از لین و لیگارتنر، سازمان ملل، 
لذا با انتخاب مدل . اندروش فراتلفیق بررسی و تحلیل کرده

هاي زیر مجموعه سیا و النگ در تحلیل، از انتخاب سایر مدل
ا در مقایسه با سایرین، هضمنا برخی مدل. شویمنیاز میآن بی

از نکته جدید قابل توجهی برخوردار نیستند، لذا با استفاده از 
تر مدل جامع4روش رضایت بخش، مشمول غربال شده و 

اي و راهبردي مطالعه شده هاي توسعهمدل. شوندانتخاب می
اي دولت الکترونیکی براي کشورهاي مدل توسعه: عبارتند از

ل توسعه دولت الکترونیکی آسیاي ، مد]9[درحال توسعه
، مدل توسعه دولت الکترونیکی ]6[جنوب شرقی و اقیانوسیه

چارچوب مدیریت عملیاتی (ESGMمدلو ]8[هیکس
. ]7[)مبتنی بر استراتژي براي ارائه خدمات دولت الکترونیکی

هاي مختلف مورد نیاز براي به زیر ساختESGMمدل 
سازي دولت الکترونیکی اشاره نکرده است، در ضمن از پیاده

1- Deloitte
2- Unit Nation (UN)
3- Gartner
4- Layne & Lee
5- Catalonia
6- Hanter and Jap
7- Accenture
8- West
9- Hiller & Blenger
10- Watson
11- Moon
12- Utah

دیدگاه تحلیل ذینفعان نیز فقط به روابط با مشتریان اشاره 
سازي دولت کرده است که این موضوع به بعد از پیاده

.شود و نه مرحله اجراي آنالکترونیکی مربوط می
ها مدل منتخب، این مدل10در این بخش، پس از بررسی 

ها و چارچوبشان بطور هاي هریک از مدله گامتحلیل شده ک
ضمناً در این بخش، . ارائه شده است1خالصه در جدول 
. ها یک کد تعریف شده استها و مدلبراي هر یک از گام

مربوط به مرحله پنجم از مدل معرفی M45عنوان مثال کد به
یعنی مدل سیا و النگ 2شده در ردیف چهارم جدول شماره 

اند، اگر چه هاي مشابهی را ارائه کردهها، گاممدلاکثر. است
ها، به مرحله در اکثر مدل. در مواردي عناوین متفاوت هستند

انتشار اطالعات بر خط، تعامل، تراکنش، یکپارچگی عمودي، 
یکپارچگی افقی و در نهایت دموکراسی الکترونیکی اشاره 

ایجاد هایی به مواردي همچوناگر چه معدود مدل. شده است
اند که این ها و موارد مشابه اشاره کردهپرتال، افزایش قابلیت

هاي قبلی یعنی بنديموارد نیز قابل جایگزین شدن در دسته
اي، هاي توسعهدر مدل. تعامل، تراکنش و یکپارچگی هستند

که اکثراطوريهدولت الکترونیکی از منظر دیگري دیده شده ب
ن باید براي توسعه دولت هایی که یک سازمابه فعالیت

ها در این مدل. الکترونیکی انجام دهد، پرداخته شده است
انداز، به موضوعات راهبردي، همچون تدوین چشماکثرا

ها و توسعه ریزي، ایجاد زیرساختتدوین استراتژي، برنامه
.نیروي انسانی و مسایل دیگر اشاره شده است

رانبررسی وضعیت دولت الکترونیکی در ای-4
با هدف 1372توسعه دولت الکترونیکی در ایران از سال 

شدن امور ها، افزایش اطالعات، سادهارتباط بهتر سازمان
هاي دسترسی به اطالعات و سیستمواداري، افزایش سرعت

، ها مستقل از مرکزهاي استانپشتیبان، کمک در بهبود فعالیت
شبکه دولت طرح اجراي آزمایشی76در سال .]23[آغاز شد

با هدف ارتباط مدیران رده اول کشور با هیات دولت انجام 
گرفت که نتایج اجراي آن نشان داد که با وجود استقرار شبکه 

،کارایی دفتر هیات دولتيدستگاهی دولت، و ارتقابین
وصول هاي دولت گیرياطالعات مورد نیاز براي تصمیم



1390زمستان ، 2، شماره چهارمفصلنامه سیاست علم و فناوري، سال،بهروز زارعی، سید مهدي دیباجفاطمه ثقفی،

31

ه دولت با هدف طرح توسعه شبک80و 79در سال .گرددنمی
از . رسانی دولت انجام گرفتبررسی اصولی اطالع

توان به مطالعه دولت الکترونیکی هاي این طرح میخروجی
سایر کشورها، طراحی، خرید تجهیزات، نظام ساخت شبکه، 

افزارهاي اصلی شبکه، نظام سازمان و تشکیالتاستخراج نرم
.]23[وداجراي طرح و وضعیت ترافیک شبکه ملی اشاره نم

وضعیت دولت الکترونیکی در ایران در 1387در سال 
رسانی تهیه شده بود به عالی اطالعگزارشی که توسط شوراي

بندي و تحلیل نتایج این گزارش، براساس جمع. چاپ رسید
تر خدمات دولت الکترونیک در ایران، خدمات دولت به بیش

سازمانی است و توجه کمی به روابط بین) G2C(شهروندان 
)G2C (24[به صورت الکترونیک شده است[.

هاي پایه دولت الکترونیکیاستخراج مراحل مختلف مدل)1جدول 
نوع 
مدل

مرحله نهممرحله هشتممرحله هفتممرحله ششممرحله پنجممرحله چهارممرحله سوممرحله دوممرحله اولمدل

1

حاکمیت

دموکراسیحاکمیت الکترونیکدولت الکترونیکمدل ریلی
الکترونیک

M13

M1M11M12

2

بلوغ

استامولیس و 
همکارانش

فضاي اطالعات 
مجازي

فضاي ارتباطات 
مجازي

فضاي تراکنش 
مجازي

فضاي توزیع 
مجازي

M2M21M22M23M24

تغییر و تحولتراکنشتعاملارائه بر وبسیا و النگ3
دموکراسی
الکترونیکی

M4M41M42M43M44M45

4

مدل آسیاي 
جنوب شرقی 

اقیانوسیه
)بلوغ(

ایجاد یک سیستم 
پست الکترونیکی 

و شبکه داخلی

ایجاد توانایی 
دسترسی بین 

سازمانی و عمومی 
به اطالعات

ایجاد ارتباط دو 
طرفه

امکان تبادل ارزش
دموکراسی 

دیجیتالی
دولت یکپارچه

M5M51M52M53M54M55M56

5

بلوغ سازمانی

میسرا و 
بلوغ -دینگرا

سازمانی

عدم -آغاز پیش
استفاده از 

فنآوري اطالعات 
سازماندر 

اتوماسیون -شروع
اداري و آمادگی 

سازمان

چشم - ریزيبرنامه
- اهداف-انداز 

هاسیاست

-تحقق یافته
سازمان یکپارچه

نهادینه شده
- سازيبهینه

نواوري در 
سازمان

M6M61M62M63M64M65M66

6

مدل
هاي توسعه و راهبردي دولت الکترونیکی

مدل آُسیاي 
شرقی و 
اقیانوسیه 

توسعه زیرساخت 
مناسب براي 

دولت 
الکترونیکی

فراهم کردن 
هاي چارچوب

قانونی و سیاسی 
براي توسعه دولت 

الکترونیکی

سازي دولت پیاده
الکترونیکی

آموزش و پرورش 
نیروي انسانی 

مناسب و افزایش 
هاي انسانی قابلیت

و سازمانی
M7M71M72M73M74

ESGMمدل 7
بازار و جامعه 

هدف
هاشناسایی تفاوت

توسعه شیوه 
خدمت

اهرم ارزش و نفوذ
طراحی مجدد 

استراتژي 
عملیاتی

همراستایی 
استراتژي سیستم

خدمتارائه 

M8M81M82M83M84M85M86M87

مدل هیکس8

ایجاد تعهد و 
آگاهی نسبت به 

دولت 
الکترونیکی

هاي ایجاد ظرفیت
استراتژیک مورد نیاز 

دولت الکترونیکی

هاي ایجاد ظرفیت
اجراي دولت 

الکترونیکی

اجراي آزمایشی 
هاي دولت طرح

الکترونیکی

M9M91M92M93M94

9
الیه9مدل

دولتتوسعه
الکترونیکی 

اعتمادسازيهاایجاد زیرساختتدوین استراتژي
هاي ساخت پورتال
فیزیکی و 
الکترونیکی

سازي شبیه
هاي اولیهتراکنش

اجراي آزمایشی
سازي و غنی

توسعه چند 
بعدي

سازيیکپارچه
توسعه 
صنعت
ICT

M10M101M102M103M104M105M106M107M108M109
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الزم به ذکر است، در ایران سند نقشه جامع توسعه دولت 
توسط معاونت توسعه 1389الکترونیکی کشور در سال 

نویس سرمایه انسانی ریاست جمهوري تهیه گردید اما در پیش
اي براي دولت ارائه شده این سند، هنوز مدل توسعه

وري مرور اسناد حوزه فنا. ]25[الکترونیکی لحاظ نشده است
دهد که تقریباً مطالعات در حد اطالعات در ایران نشان می

. طرح جامع باقی مانده و طرح عملیاتی آن انجام نشده است
بدیهی است که دولت الکترونیکی در ایران در آغاز راه 

.باشدسازي میهپیاد

ت الکترونیکیاستخراج مدل توسعه دول-5
سازي و منظور از توسعه دولت الکترونیکی در این مقاله، پیاده

روز رسانی آن با توجه به تحقق دولت الکترونیکی و سپس به
. وري استانگاري فننگاري بخصوص آیندهتجارب آینده

هدف آن است که مدل در حد امکان پویا و پیش بین بوده و 
هاي لذا گام. رده باشدها را برطرف کنقاط ضعف سایر مدل

پیشنهاد شده، افرازي منطقی از مراحل خلق، حفظ و توسعه 
تغییر و گذر از دولت سنتی به دولت . دولت الکترونیکی است

الکترونیکی نیازمند راهبردهاي اساسی و تدریجی بوده، 
مشی یکپارچه باال به پایین گیري با خطهمچنین نیاز به تصمیم

در ماهیت این . طور تدریجی یا یکباره داردو یا پایین به باال ب
گیري اثرگذار هستند که تغییر، عوامل گوناگونی در تصمیم

سیاسی، مقاومت در عوامل فرهنگی، اجتماعی،: عبارتند از
برابر تغییر، فقدان سواد اطالعاتی، فنآوریهاي نارسا، قوانین 

. بازدارنده و محدودیت هاي بودجه
هاي بررسی شده و نتایج بدست آمده با تحلیل و تفسیر مدل

نل خبرگان و سپس استفاده از ااز روش فراتلفیق، در یک پ
روش توفان فکري، مدلی اولیه براي توسعه دولت الکترونیکی 

. مولفه داشت25گام و 7این مدل . استخراج و ترسیم شد
هاي قبلی در هاي مدل پیشنهادي و ارتباط آنها با مدلمولفه

هاي پیشین، در مدل. نشان داده شده است2جدول شماره
ها در منابع اقتصادي الزم براي توسعه و بازنگري استراتژي

نظر گرفته نشده بود که در این مدل، به پیشنهاد خبرگان اضافه 
سپس یک پرسشنامه شامل سه دسته سوال کیفی با . شد

ها، جوابی براي تعیین اهمیت گام5مقیاس طیف لیکرت 

ها و مناسب بودن آن و در انتها عیت پوشش گامتعیین وض
سوال 4ضمناً . هاي مناسب براي هر گام تهیه شدهتعیین مولف

باز نیز براي رفع نواقص احتمالی و نظرات تکمیلی خبرگان 
این پرسشنامه به همراه مدل . در پرسشنامه مذکور درج گردید

گرفت و نفر از خبرگان قرار5اولیه مربوط به آن، در اختیار 
سپس . ها و روایی سواالت تایید شداعتبار و اهمیت گام

نفره از خبرگان دولت الکترونیکی در کشور تهیه 250لیستی 
همراه مدل اولیه در اختیار آنها قرار داده شد و و پرسشنامه به

تمام . پاسخنامه تکمیل شده دریافت گردید71نهایتاً 
به باال بوده و از ارشدکارشناسیپاسخگویان داراي مدرك 

هاي تحقیقاتی و اساتید میان خبرگان مراکز پژوهشی، بخش
ها نیز به دو صورت دانشگاه انتخاب شده بودند و پرسشنامه

. حضوري و ارسال با پست الکترونیکی توزیع گردیدند
شود، سواالت پرسشنامه بصورتی همانطور که مالحظه می

هاي مورد نظر ولفهطراحی شده بودند که خبرگان بتوانند م
نتایج نشان داد در برخی . ها جابجا نمایندخود را در میان گام

ها اجماع نظر وجود مواقع، در زمینه جابجایی برخی مولفه
دارد و خود این امر با تفکر مجدد، باعث افزایش دانش 

در این قسمت ضمن تحلیل . مولفین و اصالح مدل نهایی شد
.شودده، مدل نهایی ارائه میآوري شهاي جمعنتایج داده

پایایی عبارتست از اینکه ابزار (براي محاسبه پایایی پرسشنامه
گیري در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی اندازه
در نمیزان آکهاز آلفاي کرونباخ استفاده شد)]26[دارددربر

75/0کمترین مقدار آلفاي کرونباخ . ارائه شده است3جدول 
.ها استدهندة اعتبار باالي پایایی پرسشنامهاست که نشان

5در پرسشنامه براي نظرسنجی از خبرگان از مقیاس لیکرت 
جوابی استفاده شد تا نظرات کیفی خبرگان را به اعداد کمی 

از آنجا . دیل نمایدقابل درك براي انجام محاسبات ماشینی تب
که این اعداد داراي معناي کمی نیستند، تحلیل آنها نیازمند 

هاي غیر پارامتري است، لذا از آزمون استفاده از روش
. اي استفاده شددوجمله

هاي توسعه، شود، از میان گاممشاهده می4چنانچه در جدول 
ها بجز گام ششم یعنی ایجاد مشارکت، از نظر همه گام

. ان مهم تلقی شده و تایید گردیده استخبرگ
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هاي مدل پیشنهاديها و مولفههاي پیشین با گامارتباط مدل) 2جدول 
1هاي بررسی شده در جدول موارد مشابه در مدلهاي توسعههاي مختلف گاممولفهردیف

M11,M41,M91,M101,M63,M12,M81,M82الکترونیکی رسانی و تدوین استراتژي دولت آگاهی1
M92الکترونیکی هاي استراتژیک دولت ایجاد ظرفیت2
M93الکترونیکی هاي اجرایی مورد نیاز دولت ایجاد ظرفیت3
M73, M83,M94هاي دولت الکترونیکی اجراي پایلوت4
M56, M64, M108الکترونیکی ایجاد یکپارچگی دولت 5
M12,M13,M45,M55ایجاد مشارکت سیاسی6
M66بهبود مستمر و خط شکنی7
M101الکترونیکی تدوین طرح ملی حاکمیت دولت 1
M86و استراتژي دولت)وريافن(الکترونیکی ایجاد همترازي بین استراتژي دولت 2
M91الکترونیکی افزایش سطح آگاهی و تعهد رهبران و مجریان دولت 3
M22,M74سازي مناسبفرهنگ4
M23,M24,M52پذیرياستاندادهاي فنی و تعامل//استانداردسازي5
M71,M72دموکراسی/پاسخگویی/شفاف سازي/قوانین امنیت//هاي حقوقیزیرساخت6
-منابع اقتصادي7
M93الکترونیکی ساختار اجرایی دولت 8
M44, M85هاي معماري سازمانیانجام مهندسی مجدد و تهیه طرح9
M74رسانی و اشتراك دانشتوانمندسازي منابع انسانی و اطالع10
M71ایجاد زیرساخت فنی دسترسی11
M71,M21, M34هایجاد مرکز داد12
M33,M73,M94,M105, M106قابل اجراهاي سازي و اجراي طرحنمونه13
M94, M105,M106هاي اجرا شدهها و نواقص طرحتعیین کاستی14
M94, M105,M106هاها و توسعه طرحرفع نواقص حاصل از طرح15
M12, M13, M55,M94,M106پاسخگویی و دموکراسی طبق استراتژي دولت/هاي شفافیتاجراي پایلوت طرح16
M56,M64,M108یکپارچگی عمودي17
M56,M64,M108یکپارچگی افقی18
M104خدمات دولت الکترونیکی) پنجره واحد(پرتال 19
M45 , M55, M103 , M107اجراي شفافیت20
M103اجراي پاسخگویی21
M45 , M55, M103 , M107اجراي دموکراسی22
M109ارتباطاتوري اطالعات و اتوسعه صنعت فن23
M74)مالی و غیره/انسانی(توسعه منابع24
-نگريها مبتنی بر آیندهبازنگري استراتژي25

پایایی پرسشنامه و میزان آلفاي کرونباخ هر دسته) 3جدول 
سوال 14

بخش اول
گام7سوال در 25

1گام2گام3گام4گام5گام6گام7گام 
0.950.940.940.880.760.80.920.95

سوال بعدي که در ارتباط با مدل طراحی شده، 7از میان 
% 60: ، نتایج زیر را در برداشتايدوجملههاي فرض آزمون

هاي تعریف شده از هم مستقل هستند؛ عقیده داشتند که گام
هاي تعریف شده مفهوم توسعه معتقد بودند که گام% 70
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عقیده داشتند که مدل % 60دولت الکترونی را پوشش داده؛ 
عقیده داشتند که مدل با دیدگاه % 60سازي است؛ قابل پیاده

معتقد بودند در نظر گرفتن نظر % 90نگر طراحی شده؛ آینده
ذینفعان براي توسعه دولت الکترونیکی بسیار مهم است و 

عنوان متولی و مسئول ود سازمانی بهمعتقد بودند وج% 80
اما . اجراي توسعه دولت الکترونیکی در کشور ضرورت دارد

از % 50در مورد یک سوال توافق خوبی حاصل نشد؛ تنها 
این . ها مناسب استپاسخگویان عقیده داشتند که تعداد گام

موضوع نیز با توجه به نظرات آنها در سواالت باز و با توجه 
در . ع در خصوص گام ششم قابل توجیه استمابه عدم اج

گام ششم مشارکت سیاسی مطرح شده بود که اجراي این گام 
در کشورهاي مختلف بستگی به نظر حکومت در خصوص 

هاي اصلی مدل حذف لذا این گام از گام. توسعه سیاسی دارد
و بصورت موازي با مدل و با خطوط نقطه چین در مدل ارائه 

.شدشده ترسیم 
)هااهمیت گام(اي نتایج آزمون دوجمله)4ل جدو

درصد آزمون معیار
ايدوجمله

تصویب یا رد 
اهمیت فرضیه

Asymp.
Sig.

(1-tailed)
0.0تصویب1100گام 
0.0تصویب280گام
0.0تصویب390گام
4گام
5گام

0.0تصویب70
0.0رد590گام
6گام
7گام

0.196تصویب50
0.021تصویب770گام

0.0تصویب60هااستقالل گام
0.075تصویب70پوشش تمام ابعاد

0.001تصویب50هاتعداد گام
0.0تصویب60سازيقابلیت پیاده

دیدگاه 
60نگاريآینده

0.0تصویب

0.0تصویب90ذینفعان
سازماندهی 

0.0تصویب80مدیریت

فریدمن استفاده شده، ها از آزمون براي تایید مجدد گام
عنوان مثال آزمون فرض فریدمن براي گام اول بصورت زیر به

:در نظر گرفته شده است

H0:گانه طراحی شده، بر توسعه دولت هاي هفتگام
الکترونیکی تاثیر یکسانی دارند؛

H1 :هاي مختلف طراحی شده از منظر اثرگذاري بر توسعه گام
.معناداري دارنددولت الکترونیکی تفاوت 

. دو نظري بیشتر استکاياز143.618دو آماري مقدار کاي
:ضمنا. گیردبنابراین در ناحیه رد فرض صفر قرار می

p-value = Asymp. Sig.= 0.000 ≤ 0.01

که فرض صفر توان ادعا نمودمی% 95سطح اطمینان پس در
هاي مختلفشده و تفاوت معناداري بین اثرگذاري گامرد 

بندي با آزمون نتایج رتبه. توسعه دولت الکترونیکی وجود دارد
دهد که این نتایج نیز نتایج آزمون نشان می) 5جدول (فریدمن
. کنداي را تایید میدوجمله

هاي مدل توسعهبندي گامآزمون فریدمن براي رتبه)5جدول 
گام7سوال در 25

1گام2گام3گام4گام5گام6گام7گام 
3.092.274.723.434.794.175.53

N=69 ; Asymp. Sig=0.0 ; Df=6 ; Chi-Square=143.6

افراد بر اهمیت گام % 100اي نیز نشان داد که جملهآزمون دو
اي ضمنا گام ششم که در آزمون دوجمله. اول اتفاق نظر دارند

رد شده، کمترین امتیاز را در آزمون فریدمن به خود اختصاص 
.داده است

در مرحله بعد براي اینکه نظر خبرگان در خصوص ارتباط 
دومهاي مرتبط با آن اخذ شود، از بخش ها و مولفهبین گام

مولفه ارائه 25در این بخش نیز . پرسشنامه استفاده گردید
گام 7اند که نظر خبرگان در خصوص ارتباط آنها با شده

هاي مرتبط با هر گام، سپس براي تعیین مولفه. توسعه اخذ شد
هاي دو آوري شده مانند مرحله قبل با آزمونهاي جمعداده

نتایج در قالب . اي و فریدمن مورد تحلیل قرار گرفتندجمله
نشان داده ) 2شکل شماره (مدل توسعه دولت الکترونیکی 

تدوین استراتژي رسانی و شده که در گام اول یعنی آگاهی
هار فعالیت مورد اجماع بیش از ی، اجراي چدولت الکترونیک

.از خبرگان قرار گرفته است% 70
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تحقیقشناسیروش) 2کلش

هاي استراتژیک مورد نیاز ایجاد ظرفیتدر گام دوم یعنی 
ی نیز اجراي چهار فعالیت مورد اجماع بیش دولت الکترونیک

ایجاد در گام سوم یعنی . از خبرگان قرار گرفته است% 70از 
فعالیت 5ونیکی، هاي اجرایی مورد نیاز دولت الکترظرفیت

در گام . از خبرگان باید اجرا شود% 70طبق اجماع بیش از 
ی، انجام سه فعالیت دولت الکترونیکسازيچهارم یعنی پیاده

ضمناً . از خبرگان ضروریست% 70سب اجماع بیش از ح
خبرگان با اهمیت % 50نیز از نظر "توانمندسازي"فعالیت 

چین نشان داده تلقی گردیده، لذا این فعالیت در کادر نقطه
ایجاد یکپارچگی دولت در گام پنجم یعنی . شده است

"ایجاد پرتال"و "یکپارچگی"ی، دو فعالیت الکترونیک

از % 70هاي اصلی، مورد اجماع بیش از فعالیتعنوان هب
سازي، مرکز داده و خبرگان قرار گرفته و سه فعالیت فرهنگ

از خبرگان بوده، لذا بصورت % 50شفافیت نیز مورد اجماع 
بهبود "در گام ششم که . نقطه چین نمایش داده شده است

است، سه فعالیت اصلی با اجماع بیش "نیشکمستمر و خط
مهندسی "ز خبرگان وجود دارد و سه فعالیت ا% 70از 

که از قبل شروع "دموکراسی"و "توانمندسازي"، "مجدد
شده نیز باید مسیر تکاملی خودش را طی کندف چراکه با 

ایجاد مشارکت . از خبرگان تایید گردیده است% 50اجماع 
ها اجرا شده و عنوان فعالیتی موازي در تمام گامبهسیاسی

تري هاي جزئیضمناً این فعالیت داراي فعالیت. دیابتکامل می

سازي شفافیت، پاسخگویی و جهش سیاسی، پیاده: از جمله
و ]28[سازي، ارزیابی مدیریت، یکپارچه. دموکراسی است

هم پیوند داده ها را بهاي بوده که تمام گامکنترل فعالیتی هسته
الکترونیکی نیز سازي و ارتباط بین ذینفعان دولت اعتماد. است

.عنوان بستر این مدل در نظر گرفته شده استبه

هاتشریح یافته-6
هاي مختلف مدل توسعه تشریح ها و مولفهدر این بخش گام

این مدل داراي شش گام است که به ترتیب باید اجرا . شودمی
تدوین رسانی و گام اول آگاهی: عبارتند ازها شوند؛ این گام

هاي ایجاد ظرفیتی، گام دوم الکترونیکاستراتژي دولت 
ایجاد ی، گام سوم استراتژیک مورد نیاز دولت الکترونیک

ونیکی، گام چهارم هاي اجرایی مورد نیاز دولت الکترظرفیت
ایجاد یکپارچگی ی، گام پنجم دولت الکترونیکسازيپیاده

نی شکبهبود مستمر و خطی و گام ششم دولت الکترونیک
عنوان فعالیتی موازي در تمام بهکت سیاسیایجاد مشار. است
مدیریت، یکپارچگی، ارزیابی و . یابدها اجرا و تکامل میگام

هم پیوند داده ها را بهاست که تمام گاممحوريکنترل فعالیتی 
سازي و ارتباط بین ذینفعان دولت الکترونیکی نیز اعتماد. است

در ادامه به .عنوان بستر این مدل در نظر گرفته شده استبه
: شودهاي مذکور پرداخته میشرح گام

آگاهی رسانی و  
تدوین استراتژي  
دولت الکترونیک 

ایجاد ظرفیتهاي  
استراتژیک دولت  

الکترونیک 

مدیریت، یکپارچه سازي، ارزیابی، کنترل، بازنگري و اصالح نتایج هر گام

ایجاد اعتماد و ارتباط بین ذینفعان دولت الکترونیکی

)پاسخگویی و دموکراسی- پیاده سازي شفافیت-جهش سیاسی(مشارکت سیاسی
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سازي شفافیت، پاسخگویی و جهش سیاسی، پیاده: از جمله
و ]28[سازي، ارزیابی مدیریت، یکپارچه. دموکراسی است

هم پیوند داده ها را بهاي بوده که تمام گامکنترل فعالیتی هسته
الکترونیکی نیز سازي و ارتباط بین ذینفعان دولت اعتماد. است

.عنوان بستر این مدل در نظر گرفته شده استبه

هاتشریح یافته-6
هاي مختلف مدل توسعه تشریح ها و مولفهدر این بخش گام

این مدل داراي شش گام است که به ترتیب باید اجرا . شودمی
تدوین رسانی و گام اول آگاهی: عبارتند ازها شوند؛ این گام

هاي ایجاد ظرفیتی، گام دوم الکترونیکاستراتژي دولت 
ایجاد ی، گام سوم استراتژیک مورد نیاز دولت الکترونیک

ونیکی، گام چهارم هاي اجرایی مورد نیاز دولت الکترظرفیت
ایجاد یکپارچگی ی، گام پنجم دولت الکترونیکسازيپیاده

نی شکبهبود مستمر و خطی و گام ششم دولت الکترونیک
عنوان فعالیتی موازي در تمام بهکت سیاسیایجاد مشار. است
مدیریت، یکپارچگی، ارزیابی و . یابدها اجرا و تکامل میگام

هم پیوند داده ها را بهاست که تمام گاممحوريکنترل فعالیتی 
سازي و ارتباط بین ذینفعان دولت الکترونیکی نیز اعتماد. است

در ادامه به .عنوان بستر این مدل در نظر گرفته شده استبه
: شودهاي مذکور پرداخته میشرح گام

ایجاد ظرفیتهاي  
استراتژیک دولت  

الکترونیک 

ایجاد ظرفیتهاي  
اجرایی مورد نیاز 
دولت الکترونیک 

اجراي پایلوتهاي  
دولت الکترونیک

ایجاد یکپارچگی 
دولت الکترونیک 
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ایجاد اعتماد و ارتباط بین ذینفعان دولت الکترونیکی
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تحقیقشناسیروش) 2کلش

هاي استراتژیک مورد نیاز ایجاد ظرفیتدر گام دوم یعنی 
ی نیز اجراي چهار فعالیت مورد اجماع بیش دولت الکترونیک

ایجاد در گام سوم یعنی . از خبرگان قرار گرفته است% 70از 
فعالیت 5ونیکی، هاي اجرایی مورد نیاز دولت الکترظرفیت

در گام . از خبرگان باید اجرا شود% 70طبق اجماع بیش از 
ی، انجام سه فعالیت دولت الکترونیکسازيچهارم یعنی پیاده

ضمناً . از خبرگان ضروریست% 70سب اجماع بیش از ح
خبرگان با اهمیت % 50نیز از نظر "توانمندسازي"فعالیت 

چین نشان داده تلقی گردیده، لذا این فعالیت در کادر نقطه
ایجاد یکپارچگی دولت در گام پنجم یعنی . شده است

"ایجاد پرتال"و "یکپارچگی"ی، دو فعالیت الکترونیک

از % 70هاي اصلی، مورد اجماع بیش از فعالیتعنوان هب
سازي، مرکز داده و خبرگان قرار گرفته و سه فعالیت فرهنگ

از خبرگان بوده، لذا بصورت % 50شفافیت نیز مورد اجماع 
بهبود "در گام ششم که . نقطه چین نمایش داده شده است

است، سه فعالیت اصلی با اجماع بیش "نیشکمستمر و خط
مهندسی "ز خبرگان وجود دارد و سه فعالیت ا% 70از 

که از قبل شروع "دموکراسی"و "توانمندسازي"، "مجدد
شده نیز باید مسیر تکاملی خودش را طی کندف چراکه با 

ایجاد مشارکت . از خبرگان تایید گردیده است% 50اجماع 
ها اجرا شده و عنوان فعالیتی موازي در تمام گامبهسیاسی

تري هاي جزئیضمناً این فعالیت داراي فعالیت. دیابتکامل می

سازي شفافیت، پاسخگویی و جهش سیاسی، پیاده: از جمله
و ]28[سازي، ارزیابی مدیریت، یکپارچه. دموکراسی است

هم پیوند داده ها را بهاي بوده که تمام گامکنترل فعالیتی هسته
الکترونیکی نیز سازي و ارتباط بین ذینفعان دولت اعتماد. است

.عنوان بستر این مدل در نظر گرفته شده استبه

هاتشریح یافته-6
هاي مختلف مدل توسعه تشریح ها و مولفهدر این بخش گام

این مدل داراي شش گام است که به ترتیب باید اجرا . شودمی
تدوین رسانی و گام اول آگاهی: عبارتند ازها شوند؛ این گام

هاي ایجاد ظرفیتی، گام دوم الکترونیکاستراتژي دولت 
ایجاد ی، گام سوم استراتژیک مورد نیاز دولت الکترونیک

ونیکی، گام چهارم هاي اجرایی مورد نیاز دولت الکترظرفیت
ایجاد یکپارچگی ی، گام پنجم دولت الکترونیکسازيپیاده

نی شکبهبود مستمر و خطی و گام ششم دولت الکترونیک
عنوان فعالیتی موازي در تمام بهکت سیاسیایجاد مشار. است
مدیریت، یکپارچگی، ارزیابی و . یابدها اجرا و تکامل میگام

هم پیوند داده ها را بهاست که تمام گاممحوريکنترل فعالیتی 
سازي و ارتباط بین ذینفعان دولت الکترونیکی نیز اعتماد. است

در ادامه به .عنوان بستر این مدل در نظر گرفته شده استبه
: شودهاي مذکور پرداخته میشرح گام

ایجاد یکپارچگی 
دولت الکترونیک 

بهبود مستمر و  
خط شکنی 
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ایجاد اعتماد و ارتباط بین ذینفعان دولت الکترونیکی
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ی تدوین استراتژي دولت الکترونیکرسانی و آگاهی(گام اول 
: داراي چهار فعالیت به شرح زیر است) است
پروفسور دونالد : تدوین طرح ملی حاکمیت دولت الکترونیکی

صورت شفافی بیان کرده را بهتمایز بین دولت و حاکمیت1کتل
است 2دولت یک فراساختار نهاديبنا به نظر کتل، . ]27[است

ها و قانون مشیها به خطبراي تبدیل سیاست، آنراکه جامعه
تعامل دولت، ) نتیجه(حاکمیت، پیامد . دهدمورد استفاده قرار می

یند سیاسی، توسعه آخدمات عمومی و شهروندان از طریق فر
ها، نهادهاي دولت.مشی، طراحی برنامه و ارائه خدمت استخط

هایی که دولت؛خاصی هستند که در حاکمیت مشارکت دارند
با . نماینده مردمند، در جستجوي حمایت شهروندان هستند

نیزها نیازمند مشارکت فعال کارکنان خودحال، این دولتاین
درباره نحوه تعامل که موضوعی است حاکمیت.]27[هستند
ماعی با یکدیگر، نحوه ارتباط هاي اجتها و سایر سازماندولت

اینها با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده
یندي است که از آن طریق جوامع یا آحاکمیت فر. کندبحث می

کنند و مشخص میکردهها تصمیمات مهم خود را اتخاذسازمان
یند درگیر شوند و چگونه وظیفه خود را آچه کسانی در این فر

فرآیند محور بوده سیستم حاکمیت، چارچوبی . برسانندبه انجام 
با توجه به مباحث . و متوجه ابعاد راهبردي هدایت کشور است

فوق، تدوین طرح ملی حاکمیت دولت الکترونیکی باید بر مبناي 
. نیازهاي امروز و فردا و با مشارکت ذینفعان کلیدي انجام شود

شرایط اقتصادي، عناصر موثر در آمادگی الکترونیکی شامل 
ها، قراردادها توافقات، رویه. باشدحقوقی و اجتماعی و فنی می

ي مرتبط با دولت الکترونیکی باید تعیین شود تا هاو سیاست
که قدرت در دست چه کسی باشد، تصمیمات گرددمشخص 

عبارت به.گردندو وظایف چگونه انجام شوندچگونه اتخاذ 
و یا چه چه کسی د؟ه کجا بروبدر آینده، کشور باید دیگر، 

با چه ظرفیتی؟وگیري دخیل باشد؟باید در تصمیمحوزه اي 
این سواالت باید در تمام حوزه هاي توسعه دولت الکترونیکی 

.پاسخ داده شودG2Cو G2G ،G2Bمانند 
 و ) وريافن(ایجاد همترازي بین استراتژي دولت الکترونیکی

هاي دولت با نجا که سیاستاکثر مواقع از آ: استراتژي دولت
وري اطالعات کشور اهاي در نظر گرفته شده براي فنسیاست

سازي دولت تطابق ندارد، مشکالت فراوانی براي پیاده
لذا فعالیت بعدي، ایجاد همترازي بین . شودالکترونیکی ایجاد می

1- Kettl
2- Institutional superstructure

موکول کردن یکپارچگی و همترازي بین . این دو استراتژي است
هاي آخر، موجب تحمیل هزینه گزاف مالی و گامها به استراتژي

سازي انجام ست در ابتدا یکپارچهاانسانی است و لذا ضروري
این امر در تجربیات کشورهایی مانند مالزي و هند نیز . گیرد

.مشهود است
 افزایش سطح آگاهی و تعهد رهبران و مجریان دولت

گیري خواست و اراده جدي حکومت الزمه شکل: الکترونیکی
بنابراین یکی از اقدامات اساسی . کامل دولت الکترونیکی است

تبیین موضوع براي دولتمردان است و بر اساس گستره و عمق 
اراده و میزان جدي بودن دولتمردان در ایجاد ابعاد مختلف 

گیري توان سناریوهایی براي مسیر شکلدولت الکترونیکی، می
. بینی کرددولت الکترونیکی پیش

ها در کشورهاي دولت: نگريها مبتنی بر آیندهزنگري استراتژيبا
. ددر حال توسعه یا توسعه نیافته، برخوردي انفعالی با آینده دارن

هاي اتخاذ شده وقتی به مرحله این امر باعث می شود استراتژي
هاي در نظر گرفته شده از دست رفته و اجرا برسند که فرصت

وري، امکان دستیابی سریع به افنبا توجه به تغییرات شتابان
لذا توجه به آینده و . هاي جاري نیز وجود نداشته باشدفرصت

آینده نگري در تدوین استراتژي دولت الکترونیکی، بسیار مهم 
نگاري دولت الکترونیکی، امکان تخمین با اجراي آینده. است

بینی نرخ رشد کنونی توسعه دولت الکترونیکی در کشور و پیش
توان از براي این کار می. ان افزایش آن وجود خواهد داشتمیز

مدل حدس بر اساس روند گذشته، دریافت نظرات خبرگان با 
سازي، مدل ایجاد سناریو و استفاده هایی مانند دلفی، مدلروش

بینی پژوهی توسعه دولت الکترونیکی و پیشاز نتایج آینده
]29[یر کشورها هاي آتی در ساها و مدیریت نوآوريوريافن

اگر تدوین استراتژي دولت الکترونیکی بر مبناي . استفاده کرد
نگاري دولت الکترونیکی باشد، این امر منجر نتایج اجراي آینده

به تخصیص هدفمندتر بودجه به دولت الکترونیکی شده و 
. تر خواهد نمودسازي آن را موفقپیاده

استراتژیک مورد نیاز دولت هاي ایجاد ظرفیت(در گام دوم 
هاي استراتژیک کشور براي ایجاد باید ظرفیت) یالکترونیک

وجود فرهنگ دولت . دولت الکترونیکی آماده شود
هاي الکترونیکی، تعیین استانداردهاي مورد نیاز، زیرساخت

حقوقی و قوانین الزم االجرا و منابع اقتصادي مورد نیاز، در 
.این گام حائز اهمیت است
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 ،براي . استسازي مناسبفرهنگاولین فعالیت در این گام
ایجاد فرهنگ دولت الکترونیکی باید این پدیده بصورتی شفاف، 
. ساده و ملموس براي ذینفعان در سطوح مختلف معرفی شود

راهکارهاي قدیمی و سنتی در امور مختلف، پس از تدوین 
مراحل جدید حذف شده و براي حرکت به سمت راهکارهاي
جدید باید از اجبار و یا تشویق در استفاده از خدمات 

براي . اي استفاده شودالکترونیکی و نیز افزایش سواد رایانه
وري تربیت و آموزش افراد آشنا با فناریزي بلند مدت دربرنامه

هاي درسی وارد شده و سپس اطالعات، باید آموزش در برنامه
.سعه یابدمتناسب با رشد و بلوغ دانش آموزان تو

در این بخش ایجاد استانداردهاي ملی و تبعیت : سازياستاندارد
از استانداردها و کدهاي منطقه اي و بین المللی باید مدنظر قرار 

- ضمناً استانداردهاي فنی و تعامل پذیري، باید براي پیاده. گیرد
سازي تعامالت در تمام حوزه هاي توسعه دولت الکترونیکی 

. تعیین شودG2CوG2G ،G2Bمانند 
در این مرحله باید قوانین موجود در : هاي حقوقیزیرساخت

آوري و یکپارچه شوند و وري اطالعات، جمعاحوزه فن
در . کمبودهاي قانونی و قوانین ناقص بازنگري و اصالح شوند

این بخش دولت باید مطابق نیازهاي استراتژي تدوین شده در 
ضمناً الزم است در حوزه . گام اول، قوانین را بازنگري کند

سازي، پاسخگویی و دموکراسی هاي سیاسی مانند  شفاففعالیت
.نیز مطابق سیاست دولت، قوانین مربوطه وضع شوند

بدون وجود منابع مالی الزم، انجام : هاي اقتصاديزیرساخت
لذا در این مرحله باید منابع مالی . پذیر نیستهیچ کاري امکان

هاي دولت ي و برنامه تعیین شده به پروژهمتناسب با استراتژ
ضمناً براي توسعه دولت . الکترونیکی تخصیص یابد

گذاري قابل توجه در داخل و گسترش الکترونیکی، سرمایه
.گذاري خارجی ضرورت داردسرمایه

هاي اجرایی مورد نیاز دولت ایجاد ظرفیتگام سوم 
:این گام شامل پنج فعالیت است. استالکترونیک

اولین گام در ایجاد : ساختار اجرایی دولت الکترونیکی
ساختار اجرایی دولت الکترونیکی و هاي اجرا، تعیین ظرفیت

که روابط الکترونیکی زیرا تا زمانی،رهبري کالن آن است
و ناظر اجراي آن مشخص نباشد، و متولی مند نباشندقاعده
.پذیري الزم را نخواهد داشتکس مسئولیتهیچ
هاي معماري سازمانیم مهندسی مجدد و تهیه طرحانجا .

در این مرحله باید : توانمندسازي منابع انسانی و اشتراك دانش
وري اطالعات انیروي انسانی با قابلیت مدیریتی مبتنی بر فن

و نیز ]30[هاي اشتراك دانشضمناً باید سیستم. تربیت شود
ستر اجراي هر فرهنگ آن، در میان مردم نهادینه شود، زیرا ب

نگاري ست و در صورت سادهاوري، بعد اجتماعی و افراد آنافن
مواجه خواهیم فناورياین گام، با مقاومت افراد در استفاده از 

پر رنگ کردن نقش تحقیقات نظري و ارتباط بین . بود
ها، مراکز تحقیقاتی و صنعت و سعی در انتقال اطالعات دانشگاه

ها استفاده از دیگر رشته. مورد توجه قرار گیردآنها به جامعه باید 
وري اطالعات و نیز تقویت منابع علمی در او علوم در توسعه فن

. ستااین خصوص ضروري
هاي فنی، شبکه ارتباطات مخابراتی و شبکه ایجاد زیر ساخت

ایجاد و توسعه زیرساخت مناسب و . شوددسترسی را شامل می
مختلف کشور در این مرحله مطمئن و قابل دسترس در نقاط

در کشورهاي در حال توسعه، اغلب به . باید مدنظر قرار گیرد
علت وجود احساس عقب ماندگی از سایر کشورها، در زمینه 

وري اطالعات و تشکیل دولت الکترونیکی، به صورت افن
شود که خود اقدام میهاسامانهدستپاچه نسبت به روزآمد کردن 

.گرددعدد آتی میموجب بروز مشکالت مت
 هاي بسیار مهم یکی از بخش: داده و مرکز دادههايسامانهایجاد

ها ذخیره داده و مرکز دادههايسامانهو امنیتی در هر کشور، 
هاي در حال حاضر مرکز ذخیره داده بسیاري از ایمیل. هستند

هاي ایرانی در کشورهاي خارجی مردم ایران و حتی وبالگ
شده که به هر دلیل، اینترنت و دستیابی به این بارها دیده. است

براي ارتباط الکترونیکی . پذیر نیستها امکانها یا ایمیلوبالگ
مناسب بین دولت و مردم، یک کشور نیازمند مرکز ذخیره 
اطالعاتی است که متعلق به همان کشور بوده و از امنیت و 

ات اي ذخیره اطالعقابلیت اعتماد کافی و حجم مناسب بر
.برخوردار باشد

هایی طرحکلیه ،)یدولت الکترونیکسازيپیاده(در گام چهارم 
در برنامه کالن استراتژیک کشور در زمینه دولت که 

الکترونیکی در نظر گرفته شده باید به ترتیب اولویت اجرا 
و بصورت آزمایشی اجراها ضمناً بهتر است ابتدا پروژه. شوند

لذا در این گام . نهایی و کامل شوندسازيسپس وارد فاز پیاده
:شودچهار فعالیت انجام می

مطابق برنامه هاي قابل اجراسازي طرحسازي و پیادهنمونه
.استراتژیک تدوین شده در زمینه دولت الکترونیک
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هاي اجرا شده بصورت پایلوتها و نواقص طرحتعیین کاستی.
هارفع نواقص حاصل از اجرا و توسعه طرح.
سازيوانمندت.

دهد که سه فعالیت اول گام نتایج تحلیل پرسشنامه نیز نشان می
اند، ولی چهارم، باالترین امتیاز را به خود اختصاص داده

از خبرگان تایید شده % 50با اجماع "سازيتوانمند"فعالیت 
از آنجا که شناسایی پیمانکاران توانا و مجرب و نیز . است

ست، این اراي مرحله اجرا ضروريتربیت پیمانکاران مناسب ب
هاي مصوب به این ترتیب کلیه طرح. باشدپذیر مینتیجه توجیه

. توسعه دولت الکترونیکی در این گام اجرا خواهند شد
گام،این . استایجاد یکپارچگی دولت الکترونیکگام پنجم 

کند و باعث ارائه خدمات اجراي دولت الکترونیکی را کامل می
این گام شامل سه فعالیت . شودبه شهروندان میايیکپارچه

:است
 یکپارچگی عمودي و یکپارچگی افقی.
در این مرحله، : ایجاد پرتال واحد خدمات دولت الکترونیک

برخالف . شوددرگاهی واحد براي دولت الکترونیکی معرفی می
هاي دولت الکترونیکی، این درگاه به یک نقطه تماس سایر مدل
بلکه ،دگردهاي دولتی محدود نمیي گسترده به سایتبا پیوندها

هاي اي مشترك براي همکاري بین سازمانعنوان نقطهبه
در . شودمنظور توسعه کاربردهایشان درنظر گرفته میگوناگون به

هاي ملی این مرحله، نیاز به تعیین سازمانی براي تدارك پروژه
دفاتر دولتی دولت الکترونیکی و مدیریت بر یکپارچگی 

سایت، نگهداري مقررات این مرحله، شامل وب. گوناگون است
هاي دولتی، اطالعات سیاسی و سازمانی و پایگاه و دستورالعمل

ملی براي تبادالت اطالعات زیرساخت دولت الکترونیکی و داده
.انتقال اطالعات ملی استسامانهبطور کلی تأسیس 

ي عموم ذینفعان در سازي مناسب براي جلب همکارفرهنگ
اجرا و کاربرد دولت یکپارچه، وجود مرکز داده مناسب و قابل 
اطمینان براي اجراي مرحله یکپارچگی و ایجاد فرآیندهایی 
شفاف براي ارتباط دولت با ذینفعان نیز در مراحل بعدي قرار 

.دارند
در این مرحله، . استشکنیبهبود مستمر و خطگام ششم، 

الکترونیکی به مرحله بلوغ خود رسیده سازي دولت پیاده
هاي تحقق یافته و وريااست، لذا باید با توجه به فن

هاي تدوین شده قبلی بازنگري و هاي آینده، استراتژيوريافن

در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر براي دولت و مردم، 
لذا در این مرحله باید توسعه . سازي شونداصالح و غنی

عات و ارتباطات در کشور و توسعه منابع وري اطالاصنعت فن
ضمناً در صورت نیاز، باید . مختلف، مدنظر قرار گیرد

سازي مجدد نیروي سی مجدد دولت الکترونیک، توانمندمهند
انسانی با توجه به نیازهاي روز و توجه به دموکراسی از منظر 
ایجاد مشارکت مردمی براي بهبود مستمر دولت الکترونیکی 

.قرارگیردمورد توجه 
در این مرحله از : وري اطالعات و ارتباطاتتوسعه صنعت فنا

به ICTتوسعه دولت الکترونیکی باید نسبت به توسعه صنعت 
موازات افزایش تقاضاي ذینفعان، و ارائه خدمات جدید داراي 

از آنجا که . ارزش افزوده در کسب و کارهاي گوناگون اقدام کند
ICTتواند منبع بعنوان توانمندساز خدمات دولت است، می

درآمدي براي مردم و راهی براي مدیریت بحران بیکاري و رفاه 
. عمومی باشد

در این مرحله تربیت نیروي ماهر و ): مالی/ انسانی(توسعه منابع
متخصص جهت حفظ توان رقابت در دنیاي دیجیتال باید مورد 

هاي مدیریت،دانش در تمام عرصهمهارت و . توجه قرار گیرد
وري و دانش، ارائه خدمات تولید و فروش و توزیع محصول، فنا

باید نسبت به تامین ضمنا. ورد نیاز استو کاربرد خدمات م
نیروي . منابع مالی الزم براي مرحله بهبود مستمر نیز اقدام شود

تواند باعث تولید منابع مالی و ارزش افزوده انسانی ماهر می
گردد و منابع مالی ایجاد شده نیز می تواند در جهت توسعه 

البته این تعامل دوسویه . هاي انسانی بکار گرفته شودمهارت
.نیازمند مدیریت قوي و مناسب است

نظر سنجی از خبرگان نشان داد ایجاد : ایجاد مشارکت سیاسی
عنوان یک گام اساسی در توسعه دولت مشارکت سیاسی را به

بندي نظریات جمع. توان در نظر گرفتکی نمیالکترونی
خبرگان در سواالت باز پرسشنامه خبرگان، حاکی از آن بود 

هاي سیاسی گیريکه اگر دولت بخواهد مردم را در تصمیم
مشارکت دهد، نیازي نیست که این کار در مرحله آخر توسعه 

عنوان یک فعالیت در لذا ایجاد مشارکت سیاسی به. انجام شود
ها از ابتدا ینه توسعه دولت الکترونیکی به موازات سایر گامزم

دولت براي اینکه تصمیم . در مدل نهایی مدنظر قرار گرفت
بگیرد از نظر مردم استفاده کند، نیازمند یک جهش سیاسی 

براي ایجاد مشارکت سیاسی، ابتدا باید نسبت به . است
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مردم نسبت که اعتمادطوريهسازي شفافیت اقدام شود، بپیاده
در . به شفاف بودن قوانین، فرآیندها و اجراي آنها جلب شود

ست دولت پاسخگو بوده و مردم بتوانند از ااین میان، الزم
هاي مختلف ارتباطی، مسائل و ابهامات را پیگیري نموده کانال

تحقق این ی براي آنها دریافت کنند که طبعاهاي شفافو پاسخ
در این حالت، مردم به . خواهد شدموارد منجر به دموکراسی 

دلیل شفافیت و پاسخگویی ایجاد شده، به دولت خود اعتماد 
پیدا کرده و سعی خواهند نمود تا در بهبود سرنوشت خود 

.سهیم شوند

گیريبندي و نتیجهجمع-7
کشورهاي مختلف با اهداف متفاوتی دولت الکترونیکی را در 

توسعه دولت الکترونیکی در . انداندازي کردهکشور خود راه
کشورها نیازمند مدلی متناسب با شرایط محیطی، ساختارهاي 
. داخلی و امکانات بالقوه و بالفعل موجود در آن کشور است

هاي مدلهاي پایه دولت الکترونیکی مخصوصامطالعه مدل
توسعه نشان داد که اغلب آنها توسعه دولت الکترونیکی را در 

ESGMمدل . اندمورد توجه قرار دادهحد مدل ارائه خدمت

تنها به بعد ارائه خدمات توجه کرده و از توصیف توسعه 
مدل هیکس در . سیاسی دولت الکترونیکی باز مانده است

. مرحله اجراي آزمایشی دولت الکترونیکی متوقف شده است
بزرگترین اشکال مدل آسیاي جنوب شرقی آن است که 

ا در گام آخر مورد توجه قرار داده توسعه نیروي انسانی را تنه
وري بنیان است و ، در حالی که دولت الکترونیکی فنااست

بدون حمایت نیروي انسانی ماهر و آموزش دیده، قابل 
هاي نیز به زیر ساختايمدل نه مرحله. سازي نیستپیاده

سازي، مرکز داده و توسعه سیاسی توجهی قانونی، فرهنگ
هاي دولت الکترونیکی با اله، مدلدر این مق. نداشته است

تحلیل شدند و پس از تفسیر نتایج، فراتلفیق،استفاده از روش 
یک مدل استخراج گردید که براي تعیین اعتبار آن، از 

از . پرسشنامه با سواالت باز و بسته و پنل خبرگان استفاده شد
در این : توان به مواردي اشاره نمودهاي این مدل مینوآوري

عنوان بستر اصلی توسعه ذینفعان دولت الکترونیکی بهمدل 
مدیریت، . دولت الکترونیکی در نظر گرفته شده اند

ها سازي، کنترل، ارزیابی و بازنگري در تمام گامیکپارچه
اي بلندمدت براي توسعه دولت هفرصت. دخالت دارند

به . نگري استخراج می شوندالکترونیکی با استفاده از آینده
موازات توسعه ارائه خدمات، به توسعه سیاسی و 

دهد این مدل نشان می. سازي نیز توجه شده استفرهنگ
لذا تکرار یک . یابندها، در طول زمان توسعه میبرخی مولفه
هاي مختلف به معنی فعالیتی موازي نیست، بلکه مولفه در گام

در این مدل توجه. به توسعه آنها در طول زمان توجه دارد
خاصی به توسعه اقتصادي و تامین منابع مالی از داخل و 
خارج کشور شده و وجود یک دیدگاه سیستماتیک و حلقه 

این دیدگاه باعث . بازخور نیز از دیگر مشخصات آن است
شده مدل فوق تنها براي مدت زمان محدودي در آینده 
طراحی نشده باشد، بلکه اگر کشور پس از طی کردن گام 

وري مواجه شده و نیازمند ابا تغییر یا جهش فنششم توسعه،
مهندسی مجدد یا تغییرات اساسی در استراتژي شود، این مدل 

بتواند در آن صورت -دلیل برخورداري از حلقه بازخوردبه-
مدل طراحی شده از جامعیت بیشتري نسبت . نیز، کارآمد باشد

اي هاي موجود توسعه دولت الکترونیکی براي کشورهبه مدل
عنوان نقشه راهی تواند بهدر حال توسعه برخوردار است و می

.  براي این کشورها مورد استفاده قرار گیرد
درنظر است تا در تحقیقات آتی، توسعه دولت الکترونیکی در 

با پارامترهاي خاص مورد نظـر  GTGوGTC،GTBسه گروه 
.ذینفعان هر بخش، مورد مطالعه قرار گیرد
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