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Abstract 

E-government implementation in different 
countries follows different models that are 
based on the patterns of government attention 
to aspects of e-government. However, 
identifying and understanding specific 
dimensions of electronic government is 
important .this paper considers e-government 
in the form of a socio-technical system and 
identifies aspects of e-government. To 
identify the dimensions of e-government 
implementation used library studies and for 
suitability and relevance of dimensions and 
providing policy advices, expert panel of is 
used. By using archival data, the clustering 
process is conducted to determine patterns. At 
the end, each patterns are analyzed and 
categorized s and policy recommendations 
are presented for Iran e-government 
implementation 
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پژوهشی- فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري
1393و زمستانپاییز، 4سال ششم، شماره 

پیاده سازيالگوهايدسته بندي: اجتماعی-فنینظامبه مثابه دولت الکترونیک

2غالمرضا معمارزاده طهران، 1مهدي فقیهی

تهراندانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ،ي مدیریت دولتیدکترا-1
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران،دانشکده مدیریت و اقتصادعضو هیئت علمی -2

دهیچک
هـا بـه ابعـاد مختلـف دولـت      گیرد که این الگوها از میزان توجه دولتسازي دولت الکترونیک در کشورهاي مختلف بر اساس الگوهاي مختلفی صورت مییادهپ

این مقالـه بـا درنظـر گـرفتن دولـت      . ن وجود شناسایی و فهم مشخص از ابعاد دولت الکترونیک از اهمیت زیادي برخوردار استبا ای. شودالکترونیک ناشی می
بـراي  . پـردازد اجتماعی به شناسایی ابعاد توسعه دولت الکترونیک و الگوهاي مختلف توسعه دولت الکترونیک در جهـان مـی  -فنینظامالکترونیک در قالب یک 

اي از نظرات خبرگان براي تشخیص تناسب و مرتبط بودن ابعاد استفاده شده است، سپس با عاد پیاده سازي دولت الکترونیک پس از مطالعات کتابخانهشناسایی اب
دولت الکترونیـک در  سازيبر اساس پژوهش انجام شده الگوهاي پیاده. بندي و تعیین الگوها انجام شده استهاي آرشیوي موجود، فرآیند خوشهاستفاده از داده

دهندگان، مایل به رشـدها و  ها، خدمتیافتهدسته شامل کشورهاي دسته پیشتازان، توسعه5این . بندي هستندکشورهاي جهان در قالب پنج دسته متمایز قابل دسته
.ماندگان هستند که ایران در دسته مایل به رشدها قرار گرفته استعقب

بندي، فناوري اطالعات و ارتباطاتاجتماعی، خوشه-فنینظامیک، گونه شناسی،دولت الکترون:کلید واژه ها

'ـ مقدمه1

هاي کاربردي مهم فناوري ارتباطات و اطالعـات، کی ازجنبهی
فناوري اطالعات درحـال تغییـر دادن   . دولت الکترونیک است

بـه همـین جهـت بـا     . هاسـت نقش، کارکرد و قدرت دولـت 
هـاي بخـش عمـومی،    طوالنی سازمانبازمهندسی فرآیندهاي 

هـا  در اداره دولـت و ارتباطیايهاي رایانهکاربردهاي فناوري
امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات، ]. 2[روبه گسترش است

ها را دو بعد عمـودي و افقـی تحـت    ساختار حاکمیت دولت
و در بعـد عمـودي، فنـاوري اطالعـات    . تأثیر قرارداده اسـت 

هش هزینـه و زمـان و نیـز گسـترش خـدمات      با کاارتباطات

mail@mfaghihi.ir: دار مکاتباتنویسنده عهده* 

این مقاله مستخرج از رساله دکتري مهدي فقیهـی بـا عنـوان ارائـه مـدل دولـت       -
الکترونیک در حکمرانی مطلوب است

شـود و در بعـد افقـی،    اداري، موجب کاهش بوروکراسی مـی 
دامنه و نحوه دخالت دولت در قلمروهاي اقتصادي، اجتماعی، 

فنــاوري . دهـد فرهنگـی و سیاسـی را تحـت تــأثیر قـرار مـی     
توانـد بـا   ابزار قدرتمندي است کـه مـی  و ارتباطاتاطالعات

نیک بـه مشـارکت مـؤثرتر، قانونمنـدتر،     پیدایش دولت الکترو
کـارگیري  بـه . تر همه شهروندان کمک کندتر و پیشرفتهشفاف

طور که سـبب ارتقـا سـطح خـدمات     دولت الکترونیک همان
شود سبب ایجاد کـارایی بـاالتر و ایجـاد امکانـات جدیـد      می

، کنتـرل الکترونیـک و مشـارکت عمـومی     مشاوره الکترونیک
ــی ــودم ــت ال. ]3[ش ــاه  دول ــدد و از نگ ــاي متع ــک از زوای کترونی

افـزار، فنـاوري   هاي مختلفی همچون مهندسی نرماندیشمندان رشته
اطالعات، علوم سیاسی، مدیریت دولتی و غیره مورد بررسـی قـرار   

دو رویکرد اصلی در تعریـف دولـت الکترونیـک    . گرفته است
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اولین رویکرد، رویکرد ابزاري اسـت کـه دولـت    : وجود دارد
هاي نیک را به کاربردن فناوري اطالعات توسط دستگاهالکترو

ــره    ــزایش به ــه و اف ــاهش هزین ــت ک ــومتی جه وري در حک
از دیـدگاهی دیگـر   . ]4[دانـد رسانی به شهروندان مـی خدمت

تــوان آن را نــوعی از دولــت کــه بــا اســتفاده از فنــاوري مــی
اطالعات امکان نظارت مردم بر حکومت و همچنین نظـارت  

. ]5[تآورد، دانسر غیرحکومتی را فراهم میحکومت بر عناص
ها را هدف گرفته است رویکرد اول ارائه خدمت کاراي دولت

رسـانی دولـت   و دولت الکترونیک را اختصاصاً براي خدمات
بـرخالف رویکـرد اول کـه بـر     .کندتعریف می1به شهروندان

طـور مسـتقیم بـه    تمرکز دارد و غالبـاً بـه  2موضوعات کارآیی
کننـد،  هـاي ارتباطـات و اطالعـات توجـه مـی     ريبخش فناو

منظــور از دولــت وتوجــه دارد 3دوم بــه اثربخشــیدرویکــر
دوم رویکرد. است4الکترونیکحکمرانینوعی الکترونیک، به

طـور کلـی بـه ابعـاد     عناصـر فنـاوري، بـه   تمرکـز بـر   جاي به
با این ]. 5[پردازدهاي اجتماعی میها و نظامها، سازمانسیستم

فنـی نگـاه   نظـام د به دولت الکترونیک باید فراتر از یک وجو
اجتمـاعی تصـویر   –فنی نظامکرد و باید آن را در قالب یک 

اجتمـاعی  -فنینظامتمرکز روي یک یا چند بعد از ابعاد . کرد
هـاي متفـاوتی از   گیري گونـه دولت الکترونیک منجر به شکل

وجـه  بـا ت . دولت الکترونیک در کشورهاي مختلف شده است
هـاي اخیـر، وضـعیت توسـعه     به اقدامات انجام شده در سال

دولت الکترونیک کشور چندان مساعد نبوده و هرگونه توسعه 
در این بخـش نیازمنـد توجـه بـه محـیط خـارجی کشـور و        

شناسـایی الگوهـاي   . الگوگیري از کشـورهاي منتخـب اسـت   
توسعه دولت الکترونیک در جهان از اهمیت زیادي برخوردار 

هــاي متفــاوت ایــن مقالــه بــا هــدف شناســایی گونــه.اســت
اجتمـاعی  -فنـی نظامسازي دولت الکترونیک از رویکرد پیاده

کند و با استفاده از الگوریتم پیکربندي به تحلیل و استفاده می
سـازي دولـت الکترونیـک در    هاي مختلف پیـاده مقایسه گونه

پردازد و در پایان وضعیت کشـورمان بـا توجـه بـه    جهان می
.شودهاي شناسایی شده، تحلیل میگونه

1- Government 2 citizens
2- Efficiency
3- Effectiveness
4- Governance

اجتماعی -فنینظامدولت الکترونیک به مثابه -2
هـاي  بـا تحمیـل هزینـه   ي دولت الکترونیک سازپیادهشکست
ابعاد همراه است و الزم است در جهت رفع این چالشگزاف 

مع و کامل مطالعه شـود و در  دولت الکترونیک به صورت جا
دولـت الکترونیـک مـورد نظـر قـرار      هاي پیاده سـازي  پروژه
-یکی از عواملی که ممکن است بـه شکسـت پیـاده   ].9[گیرد

اجتمـاعی و  فنـی نظـام سازي دولت الکترونیکی به عنوان یک 
اطالعاتی منجر شود نگرش غیر سیستمی و ناقص سامانهیک 

در بسیاري از موارد طـراح  . است)عامل انسانی(طراح سیستم
ی و متغیرهـــاي فنـــاوريسیســـتم تنهـــا بـــه سیســـتم فنـــ

اهدافی که سیستم بایـد بـه   (و وظایف) هاي الزمزیرساخت(
و از این نکته غافـل اسـت کـه    شودمتمرکز می) انجام برساند

ها به تغییر در دیگر متغیرهاي سیسـتم نیـز   تغییر در این حوزه
اي به همین اهمیـت میـان   در صورتی که رابطه. شودمنجر می

هـا شـامل   یـا نقـش  (و ساختارها) هاشها و ارزمهارت(افراد
در مسـیر  ]. 10[وجـود دارد ) ارتباطات و مرجعیـت و قـوانین  

اجتماعی-هاي فنینظریه سیستمهاي اطالعاتی،توسعه سیستم
به این سمت پیش رفت با توجه به تأکید زیاد بر عامل انسانی

هـاي  جنبه. گیردز تعامل انسان رایانه را نیز دربرهایی اکه جنبه
امل انسان و رایانه مفاهیمی روانشناسانه همچـون توجـه و   تع

را نیز 5کاربردپذیر در برنامه هاي کاربردي و رایانش سازمانی
با این وجود توسعه فناوري اطالعات در بستر .گیرددر بر می

اجتماعی حاصل تعامالت انسان با جریان داده -فنینظامیک 
افزارهـا  اده از سـخت افزارهایی است کـه نیازمنـد اسـتف   و نرم

:بر این اساس].13-11[هستند
. افزاري بر جریان فیزیکی انرژي تکیه دارندهاي سختسیستم-1

اي بـا اسـتفاده از   افزاري بر تبادل اطالعات رایانههاي نرمسیستم-2
.افزار تکیه دارندسخت

هاي واسط انسان و رایانه بر تبادالت و تعامالت انسـان و  سیستم-3
.گیرندهاي نرم افزاري شکل میاي سیستمیان دادهجر

اجتمـاعی کـه بـر جامعـه تبـادالت هنجـاري       -هاي فنـی سیستم-4
هاي واسط انسان و رایانه براي مواجـه بـا مسـائلی همچـون     سیستم

. عدالتی تکیه دارندانصافی و بیبدگمانی، بی

5- Organizational Computing
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اجتماعی- نیفنظامسطوح یک سیستم اطالعاتی به عنوان یک )1شکل
]12[

نشـان داده شـده اسـت نـرم افـزار      1همانطور کـه در شـکل   
سـخت افـزار  . تواند بدون سخت افزار وجود داشته باشدنمی

با الزامات فیزیکی و نرم افزار بـا الزامـات اطالعـاتی ارتبـاط     
انسان و رایانـه، انسـان را   اطالعاتی و تعامالتتبادالت. دارد

صورت کارآمد و اثربخش استفاده ه بهسازد که از رایانقادر می
همان مبانی تئوري جامع اجتماعی-هاي فنیمبانی سیستم.کند

ها با ترکیب مبانی تئوري جامع سیستم.]14،15[هاستسیستم
هاي مختلف، این مبانی کامال بین رشته اي شده است و دانش

ــتم  ــب سیس ــی،    و از ترکی ــه شناس ــاعی و جامع ــاي اجتم ه
ی روان شناسی، سیستمهاي اطالعاتی علـوم  هاي شناختسیستم

ــامپیوتر و سیســتم ــزاري مهندســی ک ــانی هــاي ســخت اف ، مب
تحقــق ]. 12[انــداجتمـاعی شــکل گرفتـه  –سیسـتمهاي فنــی  

هـاي انسـانی از طریـق فنـاوري اطالعـات بـه انـواع        خواسته
. شـود جدیدي از هنجار، فرهنگ و هویت در جامعه منجر می

گیـرد و سـپس مـاهیتش    میسطح زیرینش شکل هر سطح از
ــی  ــر م ــل سیســتم را تغیی ــت ک ــدماهی ــاعی . ده ســطح اجتم

نه تنها به خاطر اینکه سـطح زیـرین   ،ترین سطح استپیچیده
تواند بیشتري دارد بلکه به این خاطر که هر واحد اجتماعی می

براي شناسـایی بهتـر   . یک واحد اجتماعی بزرگتر شکل بدهد
بـر  .پردازیمبیشتري میهر یک از سطوح به بررسی مطالعات

اساس نظر برخی دیگر از صاحبنظران، هـدف اصـلی تئـوري    
اي از سـه عامـل   اجتماعی ایجاد ترکیب بهینه-هاي فنیسیستم

هـاي این عوامل زیرسیسـتم . سازمانی براي کارکرد بهینه است
مـی تـوان   با این وجود]. 14[و محیطی هستندفنی، اجتماعی

را در قالـب سـطوح   اجتمـاعی -هاي فنیروند توسعه سیستم
ایـن  1جـدول . فنی، اطالعاتی، فردي و اجتماعی متصور شد

سطوح را به همراه برخی موارد مطرح و رشـته هـاي علمـی    
. دهدمرتبط در هر سطح را نشان می

اجتماعی از سطح - فنینظامدولت الکترونیک به عنوان یک ) 1جدول 
]12[مکانیکی تا اجتماعی

یـک فنـاوري   . شودمنطق تکامل این سطوح در ادامه تبیین می
کننـد، یـک   فیزیکی ابزاري است که انسانها از آن استفاده مـی 

وسیله سخت افزاري یک فناوري فیزیکی است، امـا فنـاوري   
اطالعات ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار اسـت کـه سـطح    

سـطح . اسـت فناوري فیزیکی را با نرم افـزار ارتقـا بخشـیده   
است که از ترکیب سطح 1باالتر، سطح تعامل کامپیوتر و انسان

قبلی و روانشناسی به وجود آمده است و به عبـارتی بـا وارد   
کردن عامل انسـان بـه سـطح اطالعـاتی، بـه اطالعـات معنـا        

. بخشدمی

1- Human-Computer interaction

عنوان سطحشماره سطح
برخی موارد مطرح در 

این سطح
رشته علمی 

مطرح

)فناوري(فنی سطح یک
ــه،   ــزار، رایان ســخت اف

تلفن ثابت، دورنگارا
مهندسی 
کامپیوتر

اطالعاتیسطح دو
برنامه هـاي کـاربردي،   
ــد،   ــاي بان ــا، پهن داده ه

حافظه

علوم رایانه، 
ــاوري  فنـــ

اطالعات

سطح سه
فردي

تعامل انسـان  (
)با رایانه

ــات،   ــاهیم، گرایشـ مفـ
ــات،   ــد، احساسـ عقایـ

افکار
روانشناسی

سطح چهار

اجتماعی
سطح نهـایی  ( 

هــاي سیســتم
-فنــــــــــی

)اجتماعی

ــا، ــگ، هنجارهـ فرهنـ
قـــوانین، روحیـــات،  

ي اجرایـی،  هـا ضمانت
هانقش

جامعه 
شناسی

جامعه

عی
تما

 اج
فنی

ت 
وما

ملز

اطالعاتیملزومات

ملزومات فیزیکی

ملزومات فردي

ملزومات اجتماعی انجمن
سازمان

گروه

افزاريسیستم سخت

افزاريسیستم نرم 

اجتماعی-سیستم فنی

وابستگی

ظهور

سیستم تمایل انسان و رایانه
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اجتماعی- فنیمنظاها و ابعاد توسعه دولت الکترونیک متناسب با هر سطح از یک شاخص)2جدول 
)ابعاد(ها سطح هانمونه ابعاد

-م فنینظاسطح نهایی 
اجتماعی

قـانون تجـارت الکترونیکـی، قـانون     "ها و قوانین ارتباطی وفناوري اطالعات و از قبیـل  وضعیت سیاست
هـا در فضـاي مجـازي،   کننـدگان، قـانون حمایـت از داده   امضاي دیجیتالی و قانون حفاظـت از مصـرف  

هـاي حقـوقی   ي ادله الکترونیکی، قانون حمایت از مالکیت معنوي در فضاي مجـازي مکـانیزم  استنادپذیر
هـاي حمـایتی گسـترش    هاي توانمندساز دولت الکترونیکی، مکـانیزم گسترش دولت الکترونیکی، مکانیزم

].18،21،22[هاي ارزیابی گسترش دولت الکترونیکی، سـهولت کسـب و کـار   دولت الکترونیکی، مکانیزم
هـاي ثبـت شـده    هاي تجاري و حق اختراعهاي تحقیق و توسعه و نشانهکه با میزان هزینه(جه نوآوريدر

گیـري  بسـتر مشـورت الکترونیکـی، بسـتر تصـمیم     گیـري الکترونیکـی،  نظام راي].18[)شودسنجیده می
.]18،22[الکترونیکی

قوانین و مقررات 
فناوري اطالعات و 
ارتباطات، نوآوري

پیوتر و سطح تعامل کام
انسان

نام تحصیالت مقاطع ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی نرخ خـالص  نرخ سواد همگانی و ترکیب نرخ ثبت
هـاي شـغلی موجـود در    توسعه نیروي کار فناوري اطالعات و ارتباطات،میزان فرصت]16[ثبت نام است

هاي فنـی  کارآفرینی، مهارتسطح آموزش، سواد اینترنتی، درجه ]21[زمینه فناوري اطالعات و ارتباطات
.]18[نیروي کار 

سرمایه انسانی

سطح فناوري اطالعات

اسـتفاده  ] 20[کاربرد و خدمات ]17،16[ها سایتها و وضعیت ارائه خدمت در این وبسایتتعداد وب
میهاي برخط، محتواي الکترونیکی بـو از فناوري اطالعات و ارتباطات براي ارتقا آموزش، میزان سازمان

، میزان تجارت الکترونیکـی  B2C1موجود، خدمات دولت الکترونیکی، میزان تجارت الکترونیکی از نوع 
تـدارکات بـرخط، در دسـترس    ]21[، استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در محل کارB2B2از نوع 

.]18[بودن خدمات برخط براي شهروندان

خدمات آنالین

سطح فناوري فیزیکی

کیت کامپیوتر، شاخص کاربران اینترنت ، شاخص ضریب نفوذ تلفن ثابت ، شاخص ضـریب  شاخص مال
هـاي  ، تعداد و ضریب نفوذ خطـوط تلفـن  ]16[نفوذ تلفن همراه ، شاخص دسترسی به پهناي باند وسیع
المللـی  نفر از جمعیت؛ سرانه پهناي باند بین100ثابت، تعداد و ضریب نفوذ مشترکان تلفن همراه در هر 

، درصد خانوارهاي داراي رایانه، متصل به اینترنت و )در ازاي هر کاربر اینترنت در داخل کشور(اینترنت 
زیرشاخص استفاده فناوري اطالعات و ارتباطات، متشکل از نماگرهاي کـاربران اینترنـت، ضـریب نفـوذ     

سـرعت  ]17[از جمعیتمشترکان اینترنت پهن باند ثابت و مشترکان پهن باند تلفن همراه در هر صد نفر
باالي دسترسی به شبکه در بازار رقابتی، دسترسی و استفاده پایدار از فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در    

زیر سـاخت اطالعـاتی، میـزان    ] 20[ها و مراکز بهداشتیهاي اقتصادي، خانهمدارس، ادارات دولتی، بنگاه
افـزار  رعت و کیفیت دسترسی به شبکه،سـخت دسترسی به اینترنت، قیمت مناسب دسترسی به اینترنت، س

مربـوط بـه آمـوزش    (افزار، خدمات و پشتیبانی، دسترسی مدارس به فناوري اطالعـات و ارتباطـات  و نرم
،میزان استفاده از فنـاوري اطالعـات و   )مربوط به جامعه مبتنی بر شبکه(،میزان افراد برخط)مبتنی بر شبکه

ذ ضـریب نفـو  ] 21[گان خدمات اینترنتی به کل جمعیـت ن کنندهارتباطات در زندگی روزمره، نسبت تامی
ضریب نفوذ تلفن سیار، کیفیت ارتباطات سیار، ضریب نفوذ اینترنت، پهنـاي  باند ، کیفیت پهناي باند، پهن

کاربران اینترنت، مشترکان پهن باند، مشترکان تلفـن همـراه،   ]18[باند اینترنت بین الملل و امنیت اینترنت
نماگرهاي کاربران اینترنت، ضریب نفوذ مشترکان اینترنت پهن باند ثابـت و مشـترکان   ] 22[ایانهکاربران ر

.]16[پهن باند تلفن همراه در هر صد نفر از جمعیت

زیرساخت ارتبـاطی  
و دسترسی به شبکه

1-. Business to Consumer
2-. Business to Business
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افزار افزار، نرمدر سطح آخر نیز انسانها جوامع برخط با سخت
اگر دو . رسنده سطح اجتماعی میسازند و بو عامل انسانی می

سطح اول را فنی و دو سطح باالتر را اجتماعی درنظر بگیریم، 
.]12و13[شوداجتماعی می-نتیجه یک سیستم فنی

اجتمـاعی و مطالعـه   –هـاي فنـی   با استفاده از نظریه سیسـتم 
گیـري وضـعیت دولـت الکترونیـک شـامل      هـاي انـدازه  مدل

سـازمان ملـل متحـد، ابـزار     شاخص توسعه دولت الکترونیک 
بـازبینی دولــت الکترونیــک اتحادیـه بــین المللــی مخــابرات،   

، شـاخص  1دانشگاه واسـدا شاخص ارزیابی دولت الکترونیک 
، شاخص ارزیابی آمـادگی  CID2ارزیابی آمادگی الکترونیکی 

، شاخص ارزیابی آمادگی الکترونیکی 3الکترونیکی اکونومیست
CSPP4 ســوي مجمــع جهــانی و شــاخص منتشــر شــده از
هاي مرتبط با دولت الکترونیک در هر سـطح  شاخصاقتصاد،

2اجتماعی شناسایی شد که در جدول -از سطوح سیستم فنی
پـس از آن بـا تشـکیل پانـل     . اندها فهرست شدهاین شاخص

بعد زیرساخت ارتباطی، خدمات آنالیـن، سـرمایه   5خبرگان 
ت فناوري اطالعات انسانی ، نوآوري و کیفیت قوانین و مقررا

و ارتباطات به عنوان ابعاد کالن دولـت الکترونیـک شناسـایی    
مورد موضوعاتاین ابعاد به نحوي تعیین شدند که همه . شد

.دهندمطالعه در پیشینه را پوشش می

شناسیروش-3
هـاي  گیري از تئـوري سیسـتم  بهره،رویکرد اصلی در پژوهش

رویکرد و شناسایی ابعاد استفاده از این. فنی و اجتماعی است
سیستم دولـت الکترونیـک بـر مبنـاي ایـن رویکـرد یکـی از        

ــت  تــرین راهمناســب ــراي شناســایی ابعــاد سیســتم دول هــا ب
اجتمـاعی ریشـه در   -هاي فنینظریه سیستم. الکترونیک است

هـاي  هـا در سـال  نظریه سیستم. ها داردنظریه عمومی سیستم
هـاي علمـی و   نی رشـته با تکیه بر برخـی مبـا  1970تا 1940

هــا نــوعی نظریــه سیســتم].6[مهندســی توســعه پیــدا کــرد
کـارگیري رویکـرد   شناسی علمی است کـه بـر پایـه بـه    روش

سیستمی است و براسـاس ایـن نظریـه فعالیـت هـر جـزء از       

1- Waseda university
2- Center for International Development (CID)
3- Economist E-Readiness
4- Computer System Policy Project (CSPP)

نظریـه  . گـذارد سـایر اجـزاي آن اثـر مـی    مجموعه بر فعالیت
می واجتمــاعی تکامـل یافتــه نظریــه عمــ -هــاي فنــیسیسـتم 
هـا یـک   هـا و سـازمان  در این نظریه مجموعه. ها استسیستم

شوند که براي رشـد و کمـال   اجتماعی تلقی می-سیستم فنی
طور مداوم بـا عوامـل محیطـی خـارجی و داخلـی      بایستی به

.هماهنگ و سازگار شوند
عنوان اجتماعی روي عامل انسانی به-هاي فنینظریه سیستم

و بر طبـق  . حیط تأکید زیادي داردکنندگی با ممحور هماهنگ
توسعه فناوري اطالعات نه با جبر فناورانه و نه بـا  ،این نظریه

در مقابـل  . شودتداوم ساختارهاي موجود قدرت محدود نمی
بـراین اسـاس   . ترین نقـش را دارد عامل انسانی است که مهم

توان فناوري اطالعات را براي تمرکز زدایی به همانطور که می
توان آن را راهی براي کمـک بـه تمرکزگرایـی    فت میکار گر

توانـد بـه تضـعیف نیـاز بـه      یافت، فناوري اطالعات هم مـی 
مشارکت منجـر شـود و هـم بـه مثابـه راهـی بـراي تقویـت         
مشارکت جامعـه در امـور مطـرح باشـد، فنـاوري اطالعـات       

در .تواند از ساختارهاي طویل سلسله مراتبی حمایت کنـد می
تواند ایجاد ساختارهاي موقتی ي اطالعات میفناور،عین حال

و مسطح را ممکن سازد، در واقع هر آنچه در ذهنیـت طـراح   
توانـد بـا کمـک    قابل تصور باشد، مـی ) عامل انسانی(سیستم

تکثر طراحـان بـه تنـوع نتـایج     . فناوري اطالعات محقق شود
هاي توان گفت که نظریه سیستمدر مجموع می. شودمنجر می
نفعان و عوامل انسـانی در طراحـی   اعی بر نقش ذيفنی اجتم

سیســتم مــدیریتی فنــاوري اطالعــاتی اهمیــت زیــادي قائــل  
].7،8[است

هاي اطالعـاتی را بـه   امانهس،هاي فنی اجتماعینظریه سیستم
گیرد که نیازمنـد انگیـزش   هاي انسانی در نظر میمثابه سیستم

در ایـن  . نفعان و پذیرش جمعی تغییرات سـازمانی اسـت  ذي
اجتمـاعی  -تحقیق دولت الکترونیکی به مثابه یک سیستم فنـی 

گیـري از نظریـه   در کنـار بهـره  . گیـرد مورد بررسی قـرار مـی  
اجتمـاعی، اسـتفاده از الگـوریتم پیکربنـدي     -هاي فنـی سیستم

قابـل ذکـر   . سـازد ها را مقدور مـی بندي و تحلیل خوشهدسته
بندي، توسـعه  ها با رویکرد پیکراست دو گونه اصلی پژوهش
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در . هسـتند ) هـا بنـدي دسـته (1هاها و تکسونومیشناسیگونه
ها رویکرد قیاسی وجود دارد، بـدین معنـا   شناسیتوسعه گونه

هاي ایده آل که ابتدا بر اساس تئوریها و نظریات موجود گونه
شود و سپس نتایج حاصـل را بایـد بـا اسـتفاده از     تعریف می

هـا رویکـرد   امـا در تکسـونومی  .هاي تجربی تایید نمـود داده
هـاي  ها از ابتـدا بـر اسـاس داده   اصلی، استقرایی است و طبقه

شوند و سپس خصوصیات هر طبقـه مـورد   تجربی تعریف می
در ایـن پـژوهش از رویکــرد   .]23[گیـرد بررسـی قـرار مـی   

جامعـه هـدف   . ایـم  و تکسـونومی اسـتفاده کـرده   2استقرایی
با توجـه بـه اینکـه از    کشور جهان است، 226پژوهش شامل 

روش سرشماري در این پژوهش استفاده کردیم، تعداد نمونـه  
کشور در ابعاد 127به دلیل اینکه اطالعات . برابر جامعه است

مـورد ریـزش نمونـه    99گانه دولت الکترونیک وجود دارد 6
براي جمع آوري .کشور است127داریم و نمونه نهایی شامل 

بـه سیسـتم دولـت الکترونیـک بـه      ها و اطالعات مربوطداده
اي و اجتماعی از مطالعات کتابخانـه –عنوان یک سیستم فنی 

هاي مورد اسـتفاده  سنجه.هاي آرشیوي استفاده شده استداده
از ادبیات موضوع استخراج شد و با تشکیل پانـل خبرگـان از   

نفر ازاساتید 12نظرات خبرگان حوزه دولت الکترونیک شامل 
ران مسلط و مجـري حـوزه دولـت الکترونیـک     دانشگاه ومدی

. تناسب و مرتبط بودن ابعاد شناسایی شده، تشخیص داده شد
بر اساس نظر خبرگان از بین ابعاد مطالعه شده به عنوان ابعـاد  

اجتماعی دولت الکترونیک زیرساخت ارتباطی به -سیستم فنی
اجتماعی، خدمات آنالین -عنوان معرف سطح اول سیستم فنی

اجتماعی، سرمایه -هاي فنیان معرف سطح دوم سیستمبه عنو
اجتمـاعی  -هاي فنیانسانی به عنوان معرف سطح سوم سیستم

و ابعاد مشـارکت الکترونیکـی، نـوآوري و کیفیـت قـوانین و      
مقررات فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان معرف سـطح  

اجتمـاعی بـراي انجـام پیکربنـدي     -هـاي فنـی  چهارم سیستم
هاي بر اساس نظر خبرگان براي شناسایی گونه.ندانتخاب شد

سازي دولت الکترونیـک در جهـان، آن دسـته از    مختلف پیاده
ها باشند و تر از دیگر شاخصالمللی که جامعهاي بینشاخص

اطالعات آرشیوي موثق آنها بـراي اغلـب کشـورهاي جهـان     

1- Taxonomy
2- Inductive approach

بنابراین بر اساس نظر خبرگـان  . موجود هستند، انتخاب شدند
هاي زیرساخت ارتبـاطی، خـدمات آنالیـن، سـرمایه     خصشا

انسانی و مشارکت الکترونیکی که به صورت دو سال یکبار از 
شـوند، شـاخص کیفیـت    سوي سازمان ملل متحد منتشر مـی 

قوانین و مقررات که ساالنه از سـوي مجمـع جهـانی اقتصـاد     
شود، شاخص نوآوري که هر دو سال یکبار از طرف منتشر می
هاي مـورد نظـر   شود به عنوان شاخصنی منتشر میبانک جها

اینکـه از نظـرات   توجـه بـه  بـا . بندي استفاده شدبراي خوشه
ها استفاده شده است، این خبرگان در انتخاب ابعاد و شاخص

پایــایی ایــن . پــژوهش از روایــی محتــوایی برخــوردار اســت
هاي آرشیوي استفاده شده پژوهش هم با توجه به اینکه از داده

بــراي تحلیــل اطالعــات و شناســایی .شــودســت تاییــد مــیا
سازي دولت الکترونیک پیاده) تکسونومی(الگوهاي پیکربندي 

) ايتحلیـل خوشـه  (از تکنیک آمـاري چنـد متغیـره مناسـب     
در ایـن پـژوهش جهـت تعیـین تعـداد      . استفاده شـده اسـت  

ها ابتدا یک الگوریتم سلسـله مراتبـی یعنـی الگـوریتم     خوشه
ا با استفاده از معیار مجذور فاصله اقلیدسی بـه کـار   ر3»وارد«

هـا را تعیـین و سـپس تفسـیرپذیري     تعـداد خوشـه  . گیریممی
گیـرد و اعتبـار تعـداد    هـا مـورد توجـه قـرار مـی     بنديخوشه
در نهایت پس از . کنیمهاي مشخص شده را بررسی میخوشه

هـاي مشـخص شـده،    طی این مراحل بر اساس تعداد خوشـه 
هـاي  را براي سـاختن خوشـه  K-meansتکراري الگوریتم 

تـر رفتـار   بـراي تحلیـل دقیـق   . مورد نظر استفاده شده اسـت 
ها از تحلیـل آمـاري مناسـب یعنـی تحلیـل واریـانس       خوشه

تر بین رفتار به منظور تفسیر و بررسی دقیق. استفاده شده است
هـاي  بندي جامعه کـه بـه آزمـون   هاي گروهها از روشخوشه

Post Hoc4 و از بـین ایـن دسـته    شـود معروفند استفاده مـی

شـود،  بندي سلسله مراتبی محسوب مـی اي خوشههجز روش"وارد"الگوریتم -3
هـاي دور افتـاده از   بندي بـراي کـاهش تلفـات ناشـی از داده    در این روش خوشه

از "وارد"در روش . شـود ها استفاده مـی معیاري براي محاسبه عدم شباهت خوشه
عنوان مجموع مربعات تفاضل هر داده از یک خوشه با بردار میانگین آن خوشه به

].23[شودراي سنجش یک خوشه استفاده میي بمعیار
هاي چندگانه با هدف آنالیز دلیل رد فرض صـفر  هاي مقایسهبسیاري از آزمون-4

post hocهـاي  هـا بـه آزمـون   رود، ایـن آزمـون  بـه کـار مـی   Anovaدر آزمون 

].36[معروفند
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که 2کنیمستفاده میا1، در این پژوهش از روش دانکنآزمونها
هاي دیگر قدرت بیشـتري در تفکیـک   معموال نسبت به روش

مناسبهايالگوریتمازاستفادهبامنظوربدین. ها دارندخوشه
ازکیهروکنیممیبنديرا خوشهکشورهابندي،خوشهبراي

قسـمت ایندر.شودمیمعرفیهاپیکربندينظرازهاخوشه
مراتبـی  سلسـله غیرالگوریتماز، بنديخوشهاین انجامبراي

k-meansقاعـده عنـوان بـه توانمیآنچه.کنیماستفاده می
ایندانستنمونهياندازهانتخابدراصلیچارچوبوکلی

کـه شـود انتخـاب يابـه گونـه  بایدهاخوشهتعدادکهاست
هايخوشهبین)فاصله(ناهمگونیوهاخوشهدرونهمگونی
هـا خوشهپذیريحال تفسیرعیندروباشدحداکثرمختلف

الگوریتمیکابتدااساساینبر]. 23[باشدقبولیقابلحددر
مراکـز تعیـین و(هـا خوشـه تعـداد تعیینبرايمراتبیسلسه

از الگـوریتم سـپس وگیـریم مـی بکـار )هـا خوشـه هندسی
فاصـله معیارمجـذور ازاستفادهبا3"وارد"مراتبی غیرسلسله

براساسمراحل،اینطیازاستفاده شده است، پساقلیدسی
k-meansتکراري الگوریتمشده،مشخصهايخوشهتعداد

.شده استاستفادهنظرموردهايساختن خوشهبراي

هاربنديپیکشناساییوکشورهابنديخوشه-4
الگوهـاي  مختلـف هـاي گونـه شناساییجهتتحقیقایندر

سازي دولت الکترونیـک کشـورها از رویکـرد اسـقرایی     پیاده
نظـر، موردهايشناسایی پیکربنديبرايلذا. کنیماستفاده می

ابعـاد دولـت   براساسرامطالعهموردهايکشورتااستالزم
مطالعه کشور مورد127تعداد.نمائیمبنديالکترونیک خوشه

خوشـه  5با ایـن روش  شوند وبندي میبه این ترتیب خوشه
انجام شده مناسب بـودن 4آزمون سیلهوتشود ، شناسایی می

.کندخوشه را تایید می5

1- DuncanTest

سوالی است که اغلب را انتخاب کنیمpost hocهاياینکه کدامیک از روش-2
ها به دست می آید کم و البته نتایجی که از این آزمون. شودبراي محققان مطرح می
ها، آزمون دانکن از قـدرت تفکیـک   اما در بین این آزمون. بیش با هم یکسان است
].37[بیشتري برخوردار است

3- Ward.
4- Silhouette Test

k-meansالگـوریتم یکازاستفادهبارابررسیموردنمونه

خالصه تحلیل آمـاري  3جدول .شودمیتقسیمخوشهپنجبه
ها با داري تفاوت میان خوشهمعنی.دهدده را نشان میانجام ش

آنالیز واریانس بررسی شـده اسـت و واریـانس تمـامی ابعـاد      
و )4جدول (ها همگن بوده استدولت الکترونیک در خوشه

ها داري تفاوت میان گروهمعنی. استفاده شده استFاز آماره 
رسـی شـده   با آماره دانکن در سطح آلفا برابر با پنج صـدم بر 

هـاي  در ادامه نتایج آزمون.است و مورد تایید قرار گرفته است
است و پنج خوشه شناسـایی شـده معرفـی    آماري آورده شده

.شوندمی

کنندهدسته بنديمتغیرهايازهریکدرهاخوشهمراکز) 3جدول

کنندهبنديدستهمتغیرهايبرايهاواریانسهمگنیآزمون)4جدول

هاخوشه
12345

زیرساخت 
0.750.400.100.530.25ارتباطی

0.810.770.300.560.44خدمات آنالین

شاخص سرمایه 
0.910.800.480.880.77انسانی

0.550.380.270.410.33نوآوري

کیفیت قوانین و 
0.720.600.350.510.43مقررات

خطاخوشه
Fمقدار 

دار
عنا

ح م
سط

میانگین 
مربعات

درجه 
آزادي

میانگین 
مربعات

درجـــه 
آزادي

زیرساخت 
ارتباطی

1.7440.006122313.90
0.0
0

خدمات 
آنالین

1.1340.10122115.76
0.0
0

شاخص 
سرمایه 
انسانی

0.8540.008122102.68
0.0
0

0.3240.002122165.80نوآوري
0.0
0

کیفیت 
قوانین و 
مقررات

0.5640.00812271.34
0.0
0
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را در سـطح  متغیـر 5بـراي واریـانس تحلیـل نتایج5جدول 
با توجه به اطالعات . دهددرصد را نشان می05/0داري معنی

شـود و در  ها تاییـد مـی  جدول فرض صفر همگونی واریانس

توانیم از تحلیل واریانس بندي میمتغیر دسته5نتیجه در مورد 
. استفاده کنیم

کنندهبنديدستهمتغیرهايبرايواریانستحلیل) 5جدول
مجموع 
مربعات

سطح معناداريFمقداراتمیانگین مربعدرجه آزادي

زیرساخت 
ارتباطی

6.97441.744313.900.000بین گروهی
___0.6781220.006درون گروهی

______7.652126جمع کل

خدمات آنالین
4.53541.134115.7620.000بین گروهی

___1.1951220.01درون گروهی

_________5.73126جمع کل

شاخص سرمایه 
انسانی

3.40840.852102.6840.000بین گروهی
______1.0121220.008درون گروهی

_________4.421126جمع کل

نوآوري

1.28940.322165.8050.000بین گروهی
______0.2371220.002درون گروهی

_________1.527126جمع کل

کیفیت قوانین و 
مقررات

2.2740.56771.3440.000بین گروهی
______0.971220.008درون گروهی

جمع کل
3.24126_________

هاخوشهاولیهتفسیر-5
تبیینتوانمیبخش قبلی درشدهانجامبنديخوشهبراساس

.آورددستبهخوشه هاازیکهررفتارازاولیهتفسیريو

)پیشتازان( اولخوشه5-1
بنـدي  کشوري که اطالعات آنها در فرایند خوشـه 127از بین 

کشور در این خوشه قـرار  25. مورد استفاده قرار گرفته است
کشور عبارتند از 25گیرند، این می

فنالنـد،  .6اسـتونی،  .5دانمـارك،  .4بلژیـک،  .3، اتریش.2استرالیا، ..1
ـ .11رژیم اشغالگر قدس، . 10ایسلند،.9آلمان، .8فرانسه، .7 . 12ن،ژاپ

-کـره .17نـروژ،  .16نیوزلنـد .15هلند، .14گ، ، لوگزامبور.13مالت

ســـویس، 21ســـوئد، .20اســـلوونی، .19ســـنگاپور، .18جنـــوبی، 
اسپانیا.25کانادا، .24آمریکا، .23انگلیس، .22

کشـورهاي الگوي توسـعه دولـت الکترونیـک    تمایزيقطهن
ها شرکتاینزیادتوجهکشورها،سایربهنسبتاولخوشه

. هـا و متغیرهـاي دولـت الکترونیـک اسـت     بر تمامی شاخص
هـاي زیرسـاخت ارتبـاطی،    کشورهاي این خوشه در شاخص

کیفیت قوانین و مقررات و نوآوري نسبت بـه بقیـه کشـورها    
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در شاخص خـدمات آنالیـن بـاوجود بـاالتر     . شدباسرآمد می
هاي دیگـر،  نسبت به خوشه1بودن امتیاز مرکز خوشه شماره 

با توجه به آزمون دانکن انجام شده در قسـمت قبـل تفـاوت    
معناداري بین امتیاز کلی خوشه در خدمات آنالین بین خوشه 

تـوان مشـترکا بـه    وجود ندارد و این دو خوشه را مـی 2و 1
در . هاي برتر در خـدمات آنالیـن معرفـی کـرد    وشهعنوان خ

باوجود باالتر بـودن امتیـاز مرکـز    شاخص سرمایه انسانی نیز
هاي دیگر، با توجه به آزمون نسبت به خوشه1خوشه شماره 

دانکن انجام شده در قسمت قبل تفاوت معناداري بـین امتیـاز   
و وجود ندارد 4و 1کلی خوشه در سرمایه انسانی بین خوشه 

هاي برتر در توان مشترکا به عنوان خوشهاین دو خوشه را می
با این وجود کشورهاي این خوشه . سرمایه انسانی معرفی کرد

. را می توان به عنوان پیشازان دولت الکترونیک معرفی نمود

)خدمت دهندگان( دومخوشه5-2
بنـدي  کشوري که اطالعات آنها در فراینـد خوشـه  127از بین 
کشور در این خوشـه قـرار   11ستفاده قرار گرفته است مورد ا

شـیلی،  .3برزیل، .2بحرین، .1کشور عبارتند از11این . گیرندمی
ــت، .4 ــتان، .5کوی ــالزي، .6قزاقس ــک، .7م ــان، .8مکزی ــر، .9عم قط

امارات متحده عربی.11عربستان سعودي، .10
گانـه  5هـاي  مرکز خوشه این گروه از کشـورها در شـاخص  

داراي امتیاز کمتـري  1کز خوشه کشورهاي گروه نسبت به مر
همانطور که قبال اشاره شد کشورهاي این خوشه اماباشند،می

در شاخص خدمات آنالین باوجود باالتر بـودن امتیـاز مرکـز    
نسبت به این خوشه، با توجه به آزمون دانکن 1خوشه شماره 

انجام شده در قسمت قبل تفاوت معناداري بـین امتیـاز کلـی    
وجـود نـدارد و   2و 1خوشه در خدمات آنالین بین خوشـه  

هاي برتر در توان مشترکا به عنوان خوشهاین دو خوشه را می
هـاي زیرسـاخت   در شـاخص . خدمات آنالیـن معرفـی کـرد   

ارتباطی و کیفیت قوانین و مقـررات ایـن خوشـه بـا تفـاوت      
ــا خوشــه ــادار ب ــرار دارد معن ــه دوم ق در . هــاي دیگــر در رتب

مـون  اي سرمایه انسانی و نـوآوري بـا توجـه بـه آز    هشاخص
اري امتیاز این با تفاوت معناددانکن انجام شده در قسمت قبل

هـاي  قرار دارد و باالتر از خوشـه 4و 1از خوشه خوشه بعد
.دیگر قرار دارد

)عقب ماندگان( سومخوشه5-3
بنـدي  کشوري که اطالعات آنها در فراینـد خوشـه  127از بین 
کشور در این خوشه قـرار  31ستفاده قرار گرفته است، مورد ا

:کشور عبارتند از31این . گیرندمی
بورکینافاســو، .6بنــین،.5بلیــز، .4بــنگالدش، .3آنگــوال، .2الجزایــر، .1
غنـا،  .12گامبیـا،  .11اتیوپی، .10ساحل عاج، .9کامرون، .8کامبوج، .7

مـراکش،  .18موریتانی،.17مالی، .16ماالوي، .15لسوتو، .14هند، .13
پاکسـتان،  .23نیجریـه،  .22نیکاراگوئـه،  .21نپـال،  .20موزامبیک، .19
زامبیـا،  .29یمـن،  .28اوگانـدا،  .27سوریه، .26سنگال، .25رواندا، .24
سوازیلند.31زیمباوه، .30

شاخص توسعه دولت الکترونیک در وضـع  5این کشورها در 
تـرین  یننامناسبی و با توجه به ازمون دانکن انجام شده در پای

هاي دیگر قرار دارند و کشـورهاي  سطح نسبت به بقیه خوشه
عضو این خوشه کشـورهاي عقـب مانـده در عرصـه توسـعه      

این کشورها هیچ یـک از  . رونددولت الکترونیک به شمار می
سازي دولت الکترونیک در وضعیت مناسبی هاي پیادهشاخص

تواننـد  این کشورها نه زیرساخت مناسبی دارنـد کـه ب  . ندارند
خدمات آنالین مورد نیاز شهروندان خود را ارائه کننـد و نـه   
توجهی به قوانین و مقـررات فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات     

از لحاظ توسعه سـرمایه انسـانی و نـوآوري نیـز در     . اندداشته
.ترین سطح قرار دارندپایین

)نوآوران( چهارم خوشه5-4
بنـدي  ر فراینـد خوشـه  کشوري که اطالعات آنها د127از بین

کشور در این خوشه قـرار  23. مورد استفاده قرار گرفته است
:گیرند که عبارتند ازمی

ــین، .1 ــادوس، .2آرژانت ــالم، .3باراب ــی دارالس ــتان، .4برونئ . 5بلغارس
ایتالیـا،  .10ایرلنـد،  .9یونان، .8جمهوري چک، .7قبرس، .6کرواسی، 

ــا، .11 ــونی، .12کلمبی ــهمو.14لیتــوانی، .13لت ــرو، نت پانامــا.15نگ
اروگوئـه،  .20اسـلواکی،  .19صربسـتان،  .18پرتقال، .17لهستان، .16،

مجارستان.23رومانی، . 22روسیه، .21
گانـه  5هـاي  مرکز خوشه این گروه از کشـورها در شـاخص  

داراي امتیاز کمتـري  1نسبت به مرکز خوشه کشورهاي گروه 
اي این خوشه همانطور که قبال اشاره شد کشورهباشند،امامی

در شاخص سرمایه انسانی باوجود بـاالتر بـودن امتیـاز مرکـز     
نسبت به این خوشه، با توجه به آزمون دانکن 1خوشه شماره 
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انجام شده در قسمت قبل تفاوت معناداري بـین امتیـاز کلـی    
وجود ندارد و این 4و 1خوشه در سرمایه انسانی بین خوشه 
هـاي برتـر در   وان خوشـه دو خوشه را می توان مشترکا به عن

هــاي زیرســاخت در شــاخص. ســرمایه انســانی معرفــی کــرد
ارتباطی و کیفیت قوانین و مقـررات ایـن خوشـه بـا تفـاوت      

هـاي  در شـاخص . در رتبه سوم قـرار دارد 2معنادار با خوشه 
سرمایه انسانی و نوآوري با توجه به آزمون دانکن انجام شـده  

امتیاز این خوشـه بعـد از   ري در قسمت قبل  با تفاوت معنادا
.در رتبه دوم قرار دارد1خوشه 

)مایل به رشدها( پنجم خوشه5-5
بنـدي  کشوري که اطالعات آنها در فراینـد خوشـه  127از بین 

کشور در این خوشـه قـرار   37مورد استفاده قرار گرفته است 
:گیرند که عبارتند ازمی

ــانی، .1 ــتان، .2آلب ــان، .3ارمنس ــ.4آذربایج ــنی .5وي، بولی بوس
ــوین،  ــوانا، .6هرزگ ــپ.7بوتس ــین، .8ورد، کی ــوادور، .9چ اک

اندونزي، .14هندوراس، .13گویان، .12گرجستان، .11مصر، .10
ــران، .15 ــا، .16ای ــا، .18اردن، .17جاماییک ــتان، .19کنی قرقیزس
ــان، .20 ــتان، .21لبن ــا، .22مغولس ــه، .23نامیبی ــرو، .24پاراگوئ پ
ــین،.25 ــا، .26فیلیپ ــوبی، آف.27تانزانی ــاي جن ســریالنکا، .28ریق
تـونس،  .32ترنییـداد و توبـاگو،   .31تایلند، .30تاجیکستان، .29
السالوادور،37ویتنام، .36ونزوئال، .35راین، اک.34ترکیه، .33

گانـه بـا توجـه بـه آزمـون      5این گروه از کشورهادر شاخص
دانکن انجام شده با تفاوت معنادار نسبت به کشورهاي خوشه 

در 3تر و نسـبت بـه کشـورها خوشـه     پاییندر سطح4و2و1
این خوشه شامل کشـورهایی اسـت   . سطح باالتري قرار دارند

که در ابتداي حرکت به سوي توسعه دولت الکترونیک اسـت  
که در تمامی ابعاد پیاده سازي دولـت الکترونیـک از بـدترین    

ولـی بـا   در وضـعیت بهتـري قـرار دارنـد    ) 3خوشه (خوشه 
.یک، دو و پنج فاصله زیادي دارندکشورهاي خوشه هاي 

گیريتحلیل، بحث و نتیجه-6
کشورهاي مختلف جهان از پنج الگوي متفـاوت بـراي پیـاده    

ــد  ــی کنن ــت الکترونیکــی اســتفاده م در الگــوي . ســازي دول
، تمرکز بر تمـامی ابعـاد  )پیشتازان: 1خوشه(کشورهاي پیشتاز

شده است و در گانه پیاده سازي دولت الکترونیک قرار داده 5
تمرکز بر هیچ یک از ) 3خوشه (الگوي کشورهاي عقب مانده

-در دو الگوي دیگر که وضعیت پیاده. ابعاد قرار نگرفته است 

سازي دولت الکترونیک در این کشورها مساعد است تمرکـز  
سـازي دولـت   بیشتر بر روي چند بعد از ابعاد پنج گانه پیـاده 

ــن ال    ــی از ای ــت، در یک ــک اس ــاالکترونی ــه (گوه : 2خوش
بیشــترین تمرکــز بــر روي بعــد خــدمات ) دهنــدگانخــدمت

الکترونیکی و بعد از آن زیرساخت ارتباطی و کیفیت قوانین و 
) 5نوآوران: خوشه(مقررات قرار گرفته است و در الگوي دیگر

بیشترین تمرکز بر روي سرمایه انسانی و پـس از آن نـوآوري   
.قرار گرفته است

که ایران در آن قـرار  ) مایل به رشدها: 5خوشه (الگوي آخر 
کشورهایی هستند که در ابتداي راه پیاده سـازي دولـت   دارد،

الکترونیک قرار دارند و تنها نسبت به خوشه عقب ماندگان که 
کشور 9ایران به همراه .را دارند، برتري دارندبدترین وضعیت

ستان، دیگر منطقه شامل ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قرقیز
تاجیکستان، اردن، لبنان، کویت و ترکیـه در ایـن دسـته قـرار     

ایـن کشـورها در مسـیر ابتـدایی پیـاده سـازي دولـت        . دارند
الکترونیک قرار دارند که باید در جهت توسـعه تمـامی ابعـاد    
دولت الکترونیـک کوشـا باشـند امـا بـا توجـه بـه تجربیـات         

ولـت  دو مسیر بـراي توسـعه د  5و خوشه 2کشورهاي خوشه
: الکترونیک و رسیدن به الگوي پیشـتازي در پـیش رو دارنـد   

مسیر اول تمرکـز بیشـتر بـر توسـعه خـدمات الکترونیکـی و       
همچنین زیرساخت و قوانین و مقررات  و مسـیر دوم تمرکـز   

البته تمرکز بر روي . بیشتر بر توسعه سرمایه انسانی و نوآوري
ه بـه دیگـر   برخی ابعاد دولت الکترونیک به معناي عدم توجـ 

با توجه به اینکه برترین کشور منطقـه در حـوزه   . ابعاد نیست
در خوشه یک قـرار  ) رژیم اشغالگر قدس( دولت الکترونیک 

دارند، هدف نهایی کشورمان مطابق با سند چشم انداز رسیدن 
تواند به جایگاه اول منطقه است، اتخاذ هر یک ازرویکردها می

1404یی کشورمان در افـق  مسیري براي دستیابی به هدف نها
در حوزه علم و فناوري که دسـتیابی بـه جایگـاه اول علـم و     
فناوري منطقه و حرکت از اقتصـاد نفتـی بـه سـمت اقتصـاد      

ــش ــد دان ــان باش ــریع  . بنی ــعه س ــر توس ــالهاي اخی ــر در س ت
هاي کشورهاي منطقه موجب شده است کـه رتبـه   زیرساخت
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ن کاهش پیدا هاي فناوري اطالعات ایرازیرشاخص زیرساخت
کند، البته در زمینه خدمات برخط شاهد بهبود جایگاه کشـور  

یم، اما جایگاه ایران در زمینـه زیرشـاخص سـرمایه    هستایران 
هــاي انتهــایی انســانی بــدون تغییــر مانــده و همچنــان در رده

در زمینـه کیفیـت   .]31[فهرست کشورهاي منطقه قرار داریم
ــ  ــز در جایگــاه چه ــرار قــوانین و مقــررات نی اردهم منطقــه ق

ــم ــه    . ]32[داری ــت، در بقی ــن ثاب ــوذ تلف ــریب نف ــز ض بج
هاي توسعه ارتباطات ماننـد ضـریب نفـوذ تلفـن     زیرشاخص

باند باند و سرانه پهنهمراه، ضریب نفوذ اینترنت، اینترنت پهن
اینترنــت، کشــورمان فاصــله بســیاري بــا جایگــاه اول منطقــه 

ــاه .دارد ــیدن از جایگ ــاخص13رس ــه در ش ــاخت منطق زیرس
منطقـه در خـدمات   10ارتباطی بـه جایگـاه اول، از جایگـاه    

منطقه در سرمایه 18آنالین به جایگاه اول، رسیدن از جایگاه 
منطقه در نوآوري 15انسانی به جایگاه اول، رسیدن از جایگاه 

منطقــه در کیفیــت قــوانین و 14بــه اول، رســیدن از جایگــاه 
با ].31[م جدي کشور استمقررات به جایگاه اول نیازمند عز

بـا  بایـد این وجود اختالف زیاد ایران بـا کشـور اول منطقـه    
انتخاب الگو و مـدل مناسـب توسـعه دولـت الکترونیـک در      

روي توسعه ابعاد اي کشور تمرکز زیادي برهاي توسعهبرنامه
اگر الگوي خدمت دهنـدگان را  . انجام شوددولت الکترونیک

باید بر تخصیص بودجه مناسب بـه  انتخاب کنیم تمرکز بیشتر 
ها ، بهبود وضعیت خـدمات الکترونیکـی و   توسعه زیرساخت

کیفیت قوانین و مقررات فناوري اطالعات و ارتباطـات بایـد   
و اگر الگوي دوم انتخاب شود تمرکز بیشتر بر . قرار داده شود

تخصیص بودجـه مناسـب بـه تحقیـق و توسـعه، حمایـت از       
العـات و ارتباطـات بـا کمـک بـه      مخترعین حوزه فناوري اط

گـذاري  هایشـان، حمایـت از سـرمایه   تجاري سازي نـوآوري 
پـذیر در عرصـه تولیـد تجهیـزات فنـاوري اطالعـات و       خطر

ارتباطــات، حمایــت از پدیــد آورنــدگان نــرم افــزار، اصــالح 
بازنگري درنظام آمـوزش فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در     

ناوري اطالعـات و  کشور، فرهنگ سازي و آموزش همگانی ف
البتـه اسـتفاده از یـک الگـو بـه      . ارتباطات باید قرار داده شود

معناي نفی و عدم توجه بـه ابعـاد دولـت الکترونیـک کـه در      
الگوي دیگر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند، نیست و نشـان  

انداز توسـعه جمهـوري   تحقق سند چشم.از توجه نسبی دارد

سـاله  اي پـنج هـ و اجراي برنامهاسالمی ایران از طریق تدوین
د، بنـابراین بـراي دسـتیابی بـه     گیـر توسعه کشور صورت مـی 

انداز توسعه کشور باید براي تحقق اهـداف  اهداف سند چشم
هاي توسـعه  عنوان یکی از برنامهبرنامه پنجم توسعه کشور به

برنامه که هم اکنون در کشور در حال اجراسـت،  این . کوشید
ت و فناوري اطالعات رسیدن به جایگاه دوم در حوزه ارتباطا

هـاي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات را     در برخی از شاخص
هایی در زمینـه  البته با توجه به انجام تالش. هدف گرفته است

توسعه فناوري اطالعـات و ارتباطـات در کشـور تـا جایگـاه      
لیکن هـم اکنـون در آسـتانه    . هدف برنامه فاصله زیادي داریم

رنامه ششم توسعه کشور قرار داریم و بعـد از برنامـه   تدوین ب
.رو داریمپیش1404یک برنامه توسعه دیگر تا افق تنها ششم 

تواند در تدوین برنامه ششـم  نتایج حاصل از این پژوهش می
کشور در عرصه دولت الکترونیک و دیگر قـوانین و مقـررات   

زمـانی  مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات در این فاصـله  
. مورد نظر قرار گیرد
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