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Abstract

E-government
implementation
requires
running various projects that on the one hand,
involves a wide range of stakeholders and on
the other hand, due to its innovative nature, it
encounters many risks. The synergy resulting
from the simultaneous study of the risks and
stakeholders of E-government, which was
neglected in previous research, has been the
motivation of this study. This is an applied
research that its output can lead to the
management of vital risks concerning
influential stakeholders. Therefore, first this
research has identified the stakeholders and
risks of E-government, then used the Delphi
method to identify the risks associated with
stakeholders. Findings from the intersection
of E-government risks and stakeholders have
been analyzed with two approaches. The
results indicate that in the area of
stakeholders,
the
most
influential
stakeholders
in
the
E-government
implementation process are the executive
organizations. Following that are government
and policymakers and also infrastructure
suppliers. In the area of risk, the highest
percentage of stakeholder-associated risks
*
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with 34% belongs to organizational risks and
then with 31% belongs to financial risks. In
the next level, cooperation and participation
risks and infrastructure and security risks are
equally 29%.
Keywords: E-government Projects, Technology
Information, Stakeholders, Risk, Delphi.
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 -1کارشناسي ارشد مدیریت پروژه و ساخت ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
 . 2دانشیار ،گروه مدیریت پروژه و ساخت ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
 .3دکتری مدیریت پروژه و ساخت ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
 .4استادیار ،گروه مدیریت پروژه و ساخت ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.

چکيده
پیادهسازی دولت الکترونیک مستلزم اجرای پروژههای متنوعي است که از یک سو طیف گستردهای از ذینفعان را در برر مريگیررد و از سروی دیگرر بره واسر ه
ماهیت نوآورانه خود با ریسکهای زیادی مواجه ميشود .همافزایي حاصل از بررسي همزمان ریسکها و ذینفعان دولت الکترونیک که در پرژوه هرای پیشری
مغفول مانده ،انگیزه انجام پژوه

حاضر بوده است .ای پژوه

از منظر هدف کاربردی است و خروجي آن ميتواند سبب مدیریت ریسکهای مهمتر با توجره

به ذینفعان مؤثر گردد .برای ای منظور ،ای مقاله ابتدا به شناسایي ذینفعان و ریسکهای دولت الکترونیک پرداخته و سپس با بکارگیری روش دلفي ریسرکهرای
مترتب بر ذینفعان را مشخص کرده است .دادههای حاصل از تالقي ریسکها و ذینفعان دولت الکترونیک با دو رویکرد تحلیل شدهاند .نترای نشران مريدهرد در
حوزه ذینفعان ،سازمانهای مجری مؤثرتری ذینفع بر روند پیرادهسرازی دولرت الکترونیرک مريباشرند و در رده بعرد ،دولرت و سیاسرتگناران و تر می کننردگان
زیرساخت قرار دارند .در حوزه ریسک ،بیشتری درصد ریسکهای ذینفعان با  %34متعلق به ریسکهای سازماني و پس از آن با  %31متعلق به ریسکهای مرالي
است .گروه ریسکهای همکاری و مشارکت و زیرساخت و امنیت با  %29در رده بعد قرار ميگیرند.
كليدواژهها :پروژههای دولت الکترونیک ،فناوری اطالعات ،ذینفعان ،ریسک ،دلفي.
برای استنادات بعدی به ای مقاله ،قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد ميشود:
Badavam, H., Eshtehardian, E., Hakamian, H. & Arbabi, H. (2022). Identification and Analysis of the Relationship
between Risks and Stakeholders in the Implementation of E-government. Journal of Science & Technology
Policy, 15(1), 37-52. {In Persian}.
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 -1مقدمه

گستردهای از ذینفعان را درگیر ميکند .یکي از دالیل شکست

1

پروژهها عدم تحلیل درست ذینفعان و نق

به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای بهبود کارایي
و اثربخشي ،شفافیت اطالعات و مقایسهپنیری مبادالت

ميباشد و ای

اطالعاتي و پولي در درون دولت ،بی دولت و سازمانهای

مختلف ذینفعان در دولت الکترونیک نق

تابعه آن ،بی

دولت و شهروندان و بی

آنها در پروژه

یک باور پنیرفته شده است که گروههای
مهمي در تضمی

موفقیت بلندمدت دولت الکترونیک دارند [.]1

دولت و بخ

خصوصي ،دولت الکترونیک اطالق ميشود .همان ور که از

از سوی دیگر ،اگرچه از زماني که مفهوم دولت الکترونیک

توصیف دولت الکترونیک برميآید ،پیادهسازی آن طیف

اولی بار در اواسط دهه  1990م رح گردید ،اکثر کشورها
درصدد پیادهسازی آن برآمدند ،اما همواره با ریسکها و
چال های متعددی رو به رو بودهاند .بر طبق گفته هیکس []2
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شناسایی و تحلیل ارتباط ریسکها و ذینفعان در پیادهسازی دولت الکترونیک

از نیمي از پروژههای دولت الکترونیک به صورت جزئي

صورت بیستوچهار ساعته و هفت روز هفته به ارائه خدمات

بی

یا کامل دچار شکست شدند .با گنر قریب به دو دهه،

ميپردازند .از منظر المرابه و ابوعلي [ ]5دولت الکترونیک

گزارش سازمان ملل در سال  ]3[ 2020نشاندهنده پیشرفت

دولتي است که با استفاده از فناوریهای ارتباطي و اطالعاتي

کشورها در پیادهسازی دولت الکترونیک است اما همچنان

به شهروندان و کسبوکارها فرصت تعامل و تجارت با دولت

ریسکها و چال هایي پی

را با استفاده از رسانههای الکترونیک مختلف مانند تلف

روی کشورها ،بویژه کشورهای

در حال توسعه ،باقي است که دستیابي به اهداف آن را دچار

لمسي ،نمابر ،کارتهای هوشمند ،کیوسکهای سلفسرویس

تزلزل ميکند.

و ایمیل/اینترنت ميدهد .با وجود تعاریف مختلف از دولت

پژوه های قبلي به بررسي دو حوزه ذینفعان و ریسک دولت

الکترونیک ،در مجموع ویژگيهای آن مؤید ای است که به

الکترونیک پرداخته ،درحالیکه اکثر آنها ذینفعان و ریسکها را

طور بالقوه دولت الکترونیک سعي در ق ع مرزهای

مستقل از هم دیدهاند .مسئله ای است که پروژههای دولت

جغرافیایي ،سازماني و رشتهای دارد و به نقل از توئیزیمانا و

الکترونیک با طیف وسیعي از ذینفعان و ریسکها مواجه بوده

اندرسون [ ]6ميتوان معمولتری

تعریف آن را استفاده از

و چون هر ریسک منش بروزی دارد ،هرکدام از ذینفعان

فناوری اطالعات و ارتباطات توسط دولت جهت ارائه

ممک است باعث بروز ریسکهای مختلفي در س ح پروژهها

اطالعات و خدمات بهتر به شهروندان ،کسب و کارها و

گردند .بنابرای جهت دستیابي موفق به اهداف از پی

سازمانهای دولتي دانست.

تعیی

شده دولت الکترونیک ،بررسي و مدیریت همزمان ذینفعان و

 2-2ذینفعان پروژه

ریسکهای مرتبط با آنها حائز اهمیت ميباشد .عالوه بر ای

ریچارد و ایراني [ ]7استدالل کردهاند که بسیاری از پروژههای

یک تصویر جامع از ریسک و ذینفعان در پروژههای دولت

دولت الکترونیک با موفقیت به اتمام نميرسند ،زیرا اثربخشي

ابتدا

آنها در گرو مسائلي است که حی همکاری شرکای پروژه به

الکترونیک در ایران ایجاد نشده است .لنا در ای پژوه

به شناسایي ذینفعان دولت الکترونیک ایران بر اساس نق
آنها و ریسکهای پیادهسازی ای

وجود ميآید و ذینفعان زیادی را درگیر ميکند ،لنا جهت به

پروژهها پرداخته و سپس

حداقل رساندن ریسکهای مرتبط با فرآیند پیادهسازی دولت

ریسکهای مترتب بر ذینفعان مشخص ميشود.

الکترونیک ،تعامل ذینفعان در هر مرحله از چرخه عمر توسعه
آن (از مرحله شروع تا مرحله نظارت و ارزیابي) ضروری

 -2پيشينه پژوهش

است .نظر به اهمیت ذینفعان در پیادهسازی موفق دولت
بررسي ریسک و ذینفعان

الکترونیک پژوه های مختلفي به شناسایي و بررسي آنها

دولت الکترونیک ميباشد ،در ای قسمت به تعریف دولت

پرداختهاند .مجدداً همانند تعریف دولت الکترونیک،

الکترونیک و بررسي پژوه های انجامشده در دامنه ریسک و

دستهبندی ثابت و جهانشمولي از ذینفعان دولت الکترونیک

ذینفعان آن خواهیم پرداخت.

وجود ندارد و اکثر دستهبندیهای صورتگرفته بر اساس

از آنجا که محدوده ای

پژوه

 1-2دولت الکترونيک 

بستر ،موضوع ،محدوده و هدف آن پژوه

تقریباً تعریف واحدی از دولت الکترونیک وجود ندارد و ای

بررسي بودهاند .ای

مس له ناشي از گستردگي آن و ماهیت پویا و متغیر فناوری

شناسایي و دستهبندی کردهاند:

و پروژه مورد

پژوه ها در دو رویکرد ذینفعان را

است .وست [ ]4دولت الکترونیک را ارائه خدمات و
الف) رویکرد اول

اطالعات دولتي از طریق اینترنت و سایر رسانههای
حالت اطالعات مبتني بر

پژوه هایي که به صورت "عمومي" کل دولت الکترونیک

اینترنت و سامانههای ارائه خدمات از ساختارهای سنتي که

را مدنظر قرار داده و ذینفعان را دستهبندی کردند .به طور

سلسله مراتبي ،خ ي و یکطرفه هستند فاصله گرفته و حالتي

ذینفعان در

الکترونیک ميداند که در ای

مثال ،ریچارد و ایراني [ ]7با هدف بررسي نق
دولت الکترونیک ،ذینفعان را به پن

غیرسلسله مراتبي ،غیرخ ي و دوطرفه به خود ميگیرند و به
38
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کشورهای پیشرفته از نظر فناوری ،شرکتها و کاربران

پروژههای دولت الکترونیک پیچیده بوده و شامل فعالیتهای

دستهبندی کردهاند .هیکس در سال  ]8[ 2006ذینفعان دولت

بسیاری از جمله فراهم کردن یک زیرساخت بزرگ فاوا،

الکترونیک را دولت ،کسبوکارها ،شهروندان یا مشتریان،

بازسازی فعالیتهای عمومي و ارائه طیف گستردهای از

جوامع ،سازمانهای غیرانتفاعي ،سایر ارگانها و در سال

خدمات دولتي است .پیچیدگي ذاتي دولت الکترونیک باعث

 ،]9[ 2008پی برندگان ،سازندگان ،مالکان ،گیرندگان،

مواجه شدن ای پروژهها با ریسکهایي چون افزای

هزینه،

اشخاص ثالث و اپراتورها دانسته و روابط متقابل بی آنها را

عقب ماندن از برنامه ،کیفیت و کارکرد نام لوب و عدم

مدنظر قرار داده است .فِلَک و همکاران [ ]10نیز ذینفعان را

دستیابي به اهداف پروژه ميگردد .با وجود عدم ق عیت در

در دو دسته اصلي دولت و شهروندان طبقهبندی و روابط بی

شکست پروژههای فناوری اطالعات ای

آنها را بررسي کردهاند ،دولت شامل سیاستمداران ،مدیران،

دارد که مدیریت ریسک ميتواند به کاه

کارشناسان و شهروندان شامل مصرف کننده ،فعال مدني و

پروژهها کمک کند [.]15

تصمیم گیرندگان مستقیم.

الف) ریسک در پروژههاي دولت الکترونيک

ب) رویکرد دوم

پژوهشگراني چون گوناوونگ و گائو [ ،]16رودریگز و

پژوه هایي هستند که ذینفعان را در یک یا چند پروژه

همکاران [ ،]17ساولدلي و همکاران [ ]18از طریق مرور

"خاص" از پروژههای دولت الکترونیک دستهبندی کردهاند.

ادبیات پیرامون ریسک و چال های دولت الکترونیک به

به طور مثال ،بالتا و همکاران [ ]11ذینفعان را در یک پروژه

ترتیب  41 ،16و  16ریسک دولت الکترونیک را بیان کردهاند.

دسته کارکنان پروژه،

خود به بررسي موانع

سیستم بایگاني مالیات به پن

گلیپتیس و همکاران [ ]19در پژوه

اجماع نظر وجود
شکست ای

شرکتهای نرمافزاری ،کاربران هدف ،نمایندگان و هیئت

پیادهسازی دولت الکترونیک در قبرس از دیدگاه مدیران

آنها را

نشان

دولت فناوری اطالعات تقسیمبندی و روابط بی
مدنظر قرار دادهاند .یوهانس

پروژه پرداخته و  23مانع را شناسایي ميکنند .نتای

و همکاران [ ]12با هدف

ميدهد وضعیت مالي یک کشور ،س ح آمادگي الکترونیک

انتخاب رسانه مناسب در مشارکت الکترونیک شهرداری،

آن ،امکانات زیرساختي و نوآوریهای فناوری برای مدیریت

انتظارات و نیازهای ارتباطي ذینفعان را بررسي کرده و

مؤثر دان

و ارتباطات و چارچوبهای سیاسي و قانوني،

سیاستمدار ،دولت/اداره ،جامعه مدني ،کسب و کار،

عوامل کلیدی مؤثر ميباشند و همچنی

سازمانها/گروههای شهروندی را به عنوان ذینفعان نام بردهاند.

فرهنگي-اجتماعي دستکم گرفتهشود .رملي [ ]20در پژوه

فدوروویچ و همکاران [ ]13نیز با هدف بررسي موانع تبادل

خود به بررسي چال های پیادهسازی دولت الکترونیک در

بی سازماني اطالعات ،ذینفعان را در یک پروژه سیستم مالیاتي

مالزی به عنوان یک کشور در حال توسعه در مقایسه با کره

در کالیفرنیا در چهار دسته کنترلکننده داده ،موضوع داده

جنوبي به عنوان یک کشور توسعهیافته پرداخته و ای

(شخصي که اطالعات شخصي راجع به وی جمع آوری

چال ها را در  6دسته اصلي تقسیم و بررسي کرده است.

ميشود یا ميتواند جمعآوری شود) ،ارائهدهنده داده و

بشیری و همکاران [ ]21نیز  30ریسک دولت الکترونیک در

ذینفعان ثانویه در نظر گرفتهاند.

ایران را شناسایي و در  9دسته زماني ،مالي ،عملکردی،

 3-2ریسک پروژه

فرهنگي و اجتماعي ،فني ،امنیتي ،مدیریتي ،سیاسي و

ریسک یک رویداد یا شرایط نام مئ است که در صورت

اقتصادی ،و وقایع ناگهاني طبقهبندی کردهاند .سوتان و نوی

وقوع ،بر یک یا چند هدف پروژه تاثیر مثبت یا منفي دارد .به

[ ]22به شناسایي عوامل شکست پروژههای فاوا اجرا شده در

گفته ناوارا و کورنفورد [" ]14دولت الکترونیک شامل به هم

دولت مالزی از دیدگاه ذینفعان پروژه پرداخته که  28عامل

پیوست انواع ماهیتهای اجتماعي ،سازماني و فناوری جهت

شناسایي و در  6علت اصلي دستهبندی گشتهاند .لوکیس و

ارائه خدماتي است که به عنوان ارتقایي قانوني ،مبتکرانه ،مفید

چاراالبیدیس [ ]23نیز با انجام یک م العه تجربي بر روی 80

و موجب رفاه تلقي ميشوند ".ای بیانیه حاکي از آن است که

پروژه بزرگ سامانههای اطالعاتي دولت در یونان 21 ،ریسک
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نباید ت ثیر عوامل
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ای نوع پروژهها را شناسایي کردند .ثقفي و همکاران [ ]24با

کردهاند .اشمیت و همکاران [ ]29نیز با استفاده از روش دلفي

ارائه یک مدل ،مؤلفههای حائز اهمیت در توسعه دولت

گسترده در  3من قه هنگکنگ ،فنالند و آمریکا به

الکترونیک ایران را طي ش

و پژوه

شناسایي و اولویتبندی ریسکهای پروژه نرمافزاری پرداخته

گام نام بردهاند که از

نوآوریهای مهم آن ،لزوم توجه به ذینفعان است .همچنی

و  53ریسک را شناسایي کردهاند که  5ریسک مهمتر به

کرامتي و همکاران [ ]25به بررسي عوامل موفقیت در

ترتیب اهمیت عدم تعهد مدیریت ارشد نسبت به پروژه ،عدم

مدیریت روابط شهروندی در شهرداری تهران پرداختهاند.

کسب تعهد کاربر ،عدم فهم درست الزامات ،عدم مشارکت

از آنجا که پروژههای دولت الکترونیک ترکیبي از پروژههای

کافي کاربران و مهارت ناکافي پرسنل پروژه ميباشد.

فناوری اطالعات و نرمافزار هستند ،جهت شناسایي و

 4-2جمعبندي پيشينه

دستیابي به لیست جامعي از ریسکها ،ریسک پروژههای

مرور ادبیات و بررسيهای میداني نشان ميدهد که پیادهسازی

فناوری اطالعات و نرمافزار نیز در مرور ادبیات ای پژوه

دولت الکترونیک با ریسکهای زیادی رو به رو است که هم

بررسي شده که در ادامه ذکر ميگردد.

در فضای پژوهشي و هم در دنیای اجرایي تالشهای مختلفي

ب) ریسک در پروژههاي فناوري اطالعات

جهت حل آنها صورت ميگیرد .طبق آخری

لیو و همکاران [ ]15با استفاده از روش دلفي  57ریسک

مدیریت پروژه ،در حال حاضر رویکردهای مدیریت ریسک

پروژههای فناوری اطالعات را از دیدگاه مدیران ارشد و

بر فاز اجرایي و پاسخ به ریسک متمرکز شدهاند [ .]30از

مدیران پروژه شناسایي کرده و در ادامه جهت مقایسه شباهت

سوی دیگر بروز ریسکها در خال ء صورت نميپنیرد و شیا

و تفاوت دیدگاه مدیران ارشد و مدیران پروژه ،از هر گروه

و همکاران [ ]31نشان ميدهند مقوله ریسک وابستگي زیادی

خواسته شده تا ریسکهای مهم را مشخص و اولویتبندی

به ذینفعان دارد .ای موارد بیانگر آن است که جهت مدیریت

کنند .نتای نشان ميدهد به طور مشخص ،مدیران ارشد بر

بهینه ریسکها باید آنها را در ارتباط با ذینفعان مالحظه نمود.

ریسکهای س ح باال مانند ریسکهایي که شامل مسائل

همچنی در بررسيهای میداني و مصاحبههای اولیه مشخص

سیاسي ،فرهنگ سازماني ،فرآیند و فرهنگ ،تمرکز ميکنند،

شد که در حل ریسکها سردرگميهایي از جمله شناسایي

درحالیکه مدیران پروژه بر ریسکهای س ح پایی تر یعني

ذینفع مربوطه آن وجود دارد و خال ء یک دید جامع که

ریسکهایي که مرتبط با تکنولوژی ،الزامات و کاربران هستند،

ریسکها و ذینفعان مربوطه در دولت الکترونیک ایران را کنار

متمرکز هستند .باکاریني و همکاران [ ]26نیز به شناسایي و

هم ببیند حس ميشود .در راستای رفع ای چال  ،پژوه

اولویتبندی ریسک پروژههای فناوری اطالعات در استرالیا

حاضر مشخص ميکند که ریسکهای مهم کدامها هستند و

پرداختهاند 27 .ریسک شناسایي و بر اساس احتمال وقوع و

برای مدیریت مؤثر آنها باید روی کدام ذینفعان تمرکز نمود

شدت اثر اولویتبندی شدند که  5ریسک مهم به ترتیب

که یا بتوان مانع از بروز آنها شد یا در صورت بروز ریسک،

کمبود پرسنل ،برآورد برنامه و بودجه غیرمعقول برای پروژه،

پاسخهای پی بیني شده و مناسبي را پیادهسازی کرد.

انتظارات غیرواقعي ،الزامات ناقص و کاه

راهنمای

فرصتها به دلیل

تحویل دیرهنگام نرمافزار ميباشند .ای پژوهشگران همچنی

 -3روششناسی پژوهش

راهکارهایي جهت مدیریت هر کدام از ریسکها ارائه

ای پژوه

کردهاند.

تحلیلي ميباشد .ابزاری که جهت گردآوری دادههای پژوه

ج) ریسک در پروژههاي نرمافزار

مورد استفاده قرار گرفتند ،م العات کتابخانهای (شامل مقاالت

منزس و همکاران [ ]27با انجام پژوه

از منظر هدف کاربردی و ماهیت آن توصیفي-

مروری بر 41

و منابع مرتبط و بررسي اسناد و مدارک پروژهها) و م العات

تحقیق 34 ،ریسک پروژههای نرمافزاری را بیان کردهاند .لي و

میداني (شامل حضور در جلسات پروژهها ،مصاحبه و

همکاران [ ]28از طریق طوفان فکری و مصاحبه 35 ،ریسک

پرسشنامه) بوده است.

پروژههای نرمافزاری را شناسایي و در  6گروه تقسیمبندی
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جهت شناسایي ریسکها ،ذینفعان و ارتباط ریسکها و

اجماع برخوردار است [ .]34در ای پژوه

ذینفعان ،از ترکیب مصاحبه نیمهساختار یافته ،پرسشنامه و

موافقت  60درصدی خبرگان ميباشد.


روش دلفي بهره گرفته شده است .روش دلفي یک روش

نیز مالک اجماع،

تعداد تکرار

ساختیافته برای ایجاد اجماع بی خبرگان است که گروهي

بهتر است تکرار دورها تا رسیدن به اجماع خبرگان یا پایداری

از متخصصان (اعضای پانل) به طور ناشناس به پرسشنامهها

در پاسخها ادامه یابد .پژوه ها اکثرا  2یا  3دور را جهت

پاسخ ميدهند و متعاقبا بازخوردها را به صورت بازنمایي

دستیابي به نتای انجام داده و در انتها گزارههایي که به اجماع

آماری از "پاسخ گروه" دریافت ميکنند تا فرصت تجدید نظر

رسیدند را نگه داشته و باقي موارد را حنف کردهاند [.]33

در نظرات قبلي خود را داشته باشند .ای روند دوباره تکرار

اگرچه از  3دور بیشتر نیز در تحقیقات گزارش شده است اما

ميشود تا هدف پژوه

که کاه

دامنه پاسخها و رسیدن

معموال منجر به خستگي اعضا شده و تغییرات زیادی در نتای

به اجماع نظر خبرگان است ،محقق گرد.


حاصل نميکند [.]32

اعضاي پانل

مالک ای پژوه

برای ادامه یا توقف دورهای دلفي ،اجماع

قانون صریح و مشخصي برای تعداد اعضای پانل وجود ندارد

 %60خبرگان و پایداری در پاسخها است .ریسکهایي که

و تعداد آنها بستگي به موضوع پژوه  ،زمان جمعآوری

نتای آنها طي  2دور متوالي در کسب یا عدم کسب موافقت

دادهها و ...دارد .با ای حال در پژوه های قبلي تعداد اعضا

 %60خبرگان پایدار باشد ،از حضور در دور بعدی حنف

معموال کمتر از  50نفر بوده و اکثر آنها  10الي  20نفر را

خواهند شد .یعني اگر یک ریسک ذینفع موافقت %60

از طریق نمونهگیری

خبرگان را کسب کرد ،در دور بعدی نیز توافق خبرگان باالی

هدفمند و روش گلولهبرفي  20نفر از افراد آگاه و خبره در

 %60باقي بماند و اگر یک ریسک ذینفع موافقت خبرگان را

زمینه پروژههای دولت الکترونیک بر اساس معیارهای زیر

کسب نکرد ،در دور بعدی نیز نتواند توافق الزم را کسب کند.

شناسایي گشتند که  16نفر از آنها ابراز تمایل و همکاری

ای ریسکها از حضور در دور بعدی حنف شده و در غیر

مدنظر قرار دادهاند [ .]32در ای پژوه

جهت شرکت در پژوه

ای صورت ،دور بعدی دلفي برای آنها ادامه ميیافت.

نمودند.

 -1اشراف کامل بر روند پروژه و دید مناسبي نسبت به

با مدنظر قرار دادن معیارهای ذکر شده ،پژوه

ریسکها و روابط ذینفعان مختلف در پروژه داشته باشد.

دلفي را به شرح زیر طي کرده است:

حاضر  4دور

 قبل از شروع دورهاي دلفی

 -2حداقل  2سال در پروژههای دولت الکترونیک و  7سال
سابقه کاری مرتبط داشته باشد.

جهت شناسایي ریسکها و به منظور حصول اطمینان از لحاظ

 -4حتي االمکان در سمت مدیریت یا معاونت باشد.

کردن همه آنها  ،مقاالت معتبری که به شناسایي و بررسي

 -5تا پایان دورهای دلفي همکاری خود را ادامه دهد.

ریسک هر  3نوع پروژههای دولت الکترونیک ،فناوری

 -6از هر دسته ذینفع ،حداقل  2نماینده حضور داشته باشند.

اطالعات و نرمافزاری پرداخته بودند ،مدنظر قرار گرفتند .از

(با هدف برقراری توازن بی دیدگاههای ذینفعان مختلف)

ای مقاالت  426ریسک استخراج گردید که از طریق پاالی



مالک اجماع

و کدگناری آنها در  3الیه ،درنهایت  34ریسک اولیه جهت

اگرچه هدف اصلي روش دلفي ،رسیدن به اجماع نظر اعضای

شروع دور اول حاصل شد .همچنی جهت شناسایي ذینفعان

پانل است اما همچنان یک روش و قاعده یکسان برای

دولت الکترونیک ،با ترکیب و ادغام ذینفعان مستخرج از

اجماع وجود ندارد و پژوه ها معیارهای مختلفي از

مقاالت و ذینفعان موجود در اسناد و مدارک پروژهها 6 ،دسته

سنج

ذینفع جهت شروع دور اول مشخص گردید.

جمله رسیدن به درصد مشخصي از آرا ء موافق را در نظر

 دور اول

گرفتهاند [ ]33و بازه متفاوتي از  51الي  100درصد اجماع را
به کار بردهاند [ .]32معموال اگر حداقل  %60اعضای پانل

در دور اول که به شکل حضوری انجام گرفت ،ابتدا از

موافق یک موضوع باشند ،گفته ميشود که آن موضوع از

اعضای پانل خواسته شد تا ریسکها و چال های موجود در
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پیادهسازی دولت الکترونیک و دستهبندی کلي ذینفعان آن را

نتای آنها طي  2دور متوالي دوم و سوم در کسب یا عدم

بیان کنند .سپس لیست اولیه ریسکها و ذینفعان به آنها نشان

کسب موافقت  %60خبرگان پایدار بود ،از حضور در دور

داده شد و بابت وجود یا عدم وجود ریسکها و ذینفعاني که

چهارم حنف گردیدند .باقي ریسکهایي که در دور دوم

ایشان عنوان کرده بودند در لیست اولیه ،بحث و بررسي انجام

موافقت حداقل  %60خبرگان را کسب نکردند و در دور سوم

شد .در ای مرحله دادههای یافته از مصاحبهها یادداشت شده

درصد موافقت آنها به باالی  60رسید ،جهت بررسي بیشتر و

و تغییراتي در لیست ریسکها و ذینفعان از جمله افزای ،

دستیابي به پایداری در پاسخها وارد دور چهارم شدند.

و واژگان آنها و ...صورت گرفت .در

ادغام ،تغییر عناوی

نهایت تعداد  30ریسک و  8دسته ذینفع شناسایي شد.

-4یافتههاي پژوهش

 دور دوم

در حال حاضر دولت الکترونیک در ایران مشتمل از  23پروژه

پس از شناسایي ریسکها و ذینفعان ،پرسشنامهای به صورت

اولویتدار الکترونیک ميباشد که در قالب یک طرح و به

ماتریس ( )8*30مقابل اعضا قرار گرفت که در ستون آن 30

صورت شبکهای با یکدیگر در ارتباط ميباشند .پیشرفت فعلي

ریسک دولت الکترونیک و در ردیف آن  8دسته ذینفع قرار

در مجموع نزدیک به  %70است .عمده ای

 23پروژه در

داشت و ایشان خواسته شد که مشخص کنند که بروز هر

حوزه خدمترساني بهتر دولت به مردم تعریف شدهاند.

ریسک به کدام ذینفع (یا ذینفعان) مربوط ميشود (ممک

بخشي از آنها مواردی هستند که به صورت مستقیم به مردم

است یک ریسک به چند ذینفع مربوط شود) .ای دور نیز به

خدمترساني ميکنند مانند پروژه نظام سالمت الکترونیک،

صورت حضوری انجام گردید تا پیرو موضوع و هدف

بیمه الکترونیک ،دولت همراه ،دفاتر پیشخوان ،هویت

و پرسشنامه توضیح داده شود و از هرگونه ابهام و

هوشمند حقیقي و حقوقي ،کارپوشه ملي ایرانیان ،درگاه ملي

پژوه

اشتباه در پاسخگویي جلوگیری به عمل آید.

مجوزها ،سامانه مکان محور و پنجره واحد اطالعات کشور.

 دور سوم

بخ

دیگر پروژههایي هستند که جهت مدیریت مناسبتر

پس از تحلیل دور دوم ،پرسشنامهای خاص هر خبره در

خدمات دولت به کسب و کارها و در راستای شفافیت و

اختیار وی قرار گرفت که هر خانه از ماتریس 8*30متشکل

جلوگیری از فساد نق آفری هستند مانند امضا الکترونیک،

سمت راست ،نشانگر

اعتبارسنجي مدارک ،پنجره واحد مدیریت زمی  ،بانکداری

درصد همه نظرات موافق پاسخدهندگان در دور اول مبني بر

الکترونیک ،سامانه یکپارچه حسابداری ،نظام خزانه داری،

وسط ،نشانگر نظر شخص

سامانه شناسایي قاچاق و سامانه جامع حملونقل .تعدادی از

سمت چپ نیز جهت تجدید

ای پروژهها به صورت خاص به ارتباط میان دولت و کسب

نظر خبره بر اساس نظرات سایر خبرگان در دور اول به

و کارها ميپردازند ،مانند سامانه ستاد .بخشي از ای پروژهها

صورت خالي قرار داشت .بر ای اساس از خبرگان خواسته

در راستای مدیریت بهتر منابع درآمدی دولت و تسهیل ارتباط

شد تا با توجه بازخورد دریافت شده و نظرات سایر اعضا در

با کسب و کارها و مردم عمل مي نمایند مانند مالیات

دور دوم ،در صورت تمایل در رای خود تجدید نظر کنند.

الکترونیک و پنجره واحد تجاری .در نهایت پروژه تبادل

از  3بخ

شده بود (جدول  .)1بخ

تعلق ریسک به ذینفع؛ و بخ
خبره در دور اول بود؛ بخ

اطالعات و استعالمات است که به عنوان زیرساخت ارتباطي

جدول  )1ماتریس پرسشنامه
ریسک  /ذینفع
کمبود یا عدم تخصیص منابع مالی

نق

تأمینکنندگان زیرساخت
12.5

آفری است و پروژه کارمندایران در حوزه نظام اداری و

خدمترساني به کارکنان دولت ارائه خدمت مي نماید .هر

×

پروژه بر اساس فرآیندها و ذینفعان دخیل در آن دارای مدل
مفهومي منحصر بفرد خود ميباشد که ب ور مثال مدل

 دور چهارم

مفهومي پروژه هویت هوشمند اشخاص حقیقي در شکل 1

با توجه به اینکه تا انتهای دور سوم خبرگان نظر خود را دو

نشان داده شده است.

بار برای هر ریسک ذینفع بیان کرده بودند ،ریسکهایي که
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شکل  )1مدل مفهومی پروژه هویت هوشمند اشخاص حقوقی (منبع)https://e-monitor.ito.gov.ir :

دستهبندی قبلي اضافه شده و دستههای ذینفعان به  8دسته

 1-4شناسایی ذینفعان دولت الکترونيک
روش شناسایي و دستهبندی

دولت و سیاستگناران ،تامی کنندگان زیرساخت ،سازمانهای

ذینفعان دولت الکترونیک ،دستهبندی بر اساس "نق "

مجری ،سرویسدهندگان ،سرویسگیرندگان ،ناظران و کنترل

آنهاست تا بر اساس "شخص" یا "سازمان" زیرا اشخاص و

کنندگان ،شرکتهای فني اجرایي و بهرهبرداران نهایي رسید:

به نظر رولي ] [1مناسبتری

سازمانها ميتوانند چندی

"نق " را به طور همزمان یا

 -1دولت و سياستگذاران :هیئت دولت و ارگانهایي که در

متوالي ایفا کنند .برای ای

منظور ،ابتدا از طریق تحلیل و

س ح کالن ملي پروژههای دولت الکترونیک را تعریف و

کدگناری ذینفعان موجود در مقاالت و با توجه به اطالعات و
مشخصات پروژهها 6 ،دسته ذینفع بر اساس نق

سیاستهای متناسب با آن را تدوی کردهاند.

آنها در

 -2تامينكنندگان زیرساخت :سازمانهایي که وظیفه

پروژههایدولتالکترونیک ،حاصل شد:دولت و سیاستگناران،

فراهمآوری زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری مورد

سازمانهای مجری ،سرویس دهندگان ،سرویس گیرندگان،

نیاز جهت پیادهسازی دولت الکترونیک را دارند.

ناظران و کنترلکنندگان و بهرهبرداران نهایي.

 -3سازمانهاي مجري :سازمانهای دولتي که مسئول اجرای
هرکدام از  23پروژه اولویتدار دولت الکترونیک ميباشند.

 دور اول دلفی

 -4سرویسدهندگان :پیادهسازی دولت الکترونیک در س ح

در دور اولي دلفي ،با اعمال نظر خبرگان دو دسته ذینفع شامل

کالن مستلزم تبادل دادهها بی سازمانهای دولتي ميباشد ،از

"ت می کنندگان زیر ساخت" و "شرکتهای فني اجرایي" به
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شناسایی و تحلیل ارتباط ریسکها و ذینفعان در پیادهسازی دولت الکترونیک

 دور سوم دلفی

ای رو سازمانهایي که موظف به ارائه دادهها ميباشند ،در
دسته سرویسدهنده قرار دارند.

پس از جمعآوری نتای دور دوم ،بجز ریسکهای ذینفعي که

 -5سرویسگيرندگان :سازمانهایي که دادههای ارائه شده

 0یا  100درصد موافقت را کسب کرده بودند ( 64ریسک)،

توسط سرویسدهنده را دریافت و جهت پیادهسازی دولت

باقي ریسکهای ذینفعان جهت اعالم نظر مجدد خبرگان ،بر

الکترونیک استفاده ميکنند.

اساس بازخورد دریافتشده از سایر اعضا ،وارد دور سوم

 -6ناظران و كنترلكنندگان :سازمانهایي که وظیفه نظارت و

شدند ( 176ریسک) .در انتهای دور سوم تعداد  18ریسک

کنترل بر روند اجرای پروژههای دولت الکترونیک را دارند.

دیگر نیز حداقل  %60موافقت خبرگان را کسب کردند و

 -7شركتهاي فنی اجرایی :پیمانکاراني که به سازمانهای

تعداد کل ریسکهای ذینفعان به  64رسید .سایر ریسکهای

دولتي در اجرای پروژههای کمک ميکنند.

ذینفعي که در دور سوم قرار داشتند ،اگرچه تغییرات اندکي در

 -8بهرهبرداران نهایی :دولت و سازمانهای دولتي ،کارمندان

آرا ء آنها اتفاق افتاد اما تغییر اصلي در کسب یا از دست دادن

دولت ،کسب و کارها و مردم در ای دسته قرار ميگیرند.

موافقت  %60خبرگان برای آنها حاصل نشد.
 دور چهارم دلفی

 2-4شناسایی ریسکها
مانند قسمت شناسایي ذینفعان ،تعداد  34ریسک مستخرج از

پس از بررسي نتای دور سوم ،ریسکهای ذینفعي که طي 2

مرور ادبیات جهت شروع دور اول دلفي حاصل گردید .در

دور متوالي موافقت  %60خبرگان را کسب کرده و یا نکرده

دور اول تعداد  5ریسک جدید نیز توسط خبرگان عنوان شد

بودند ،از حضور در دور چهارم دلفي حنف شده (158

و پیشنهاداتي جهت ادغام ریسکها یا تغییر عناوی آنها بیان

ریسک) و  18ریسکي که برای اولی بار در دور سوم حداقل

گردید .با جمعآوری نظرات خبرگان و ادغام و پاالی

 %60موافقت خبرگان را کسب کردند ،جهت بررسي مجدد

ریسکها ،درنهایت تعداد  30ریسک پیادهسازی پروژههای

وارد دور چهارم شدند .در انتهای دور چهارم ،همچنان حداقل

دولت الکترونیک در  9گروه حاصل گردید.

 %60موافقت خبرگان برای ای ریسکها وجود داشت و به

 3-4ارتباط ریسکها و ذینفعان

ای ترتیب پایداری در پاسخها نیز حاصل گردید.

 دور دوم دلفی

جدول  3نتای

جهت شناسایي ارتباط بی  30ریسک و  8دسته ذینفعِ حاصل

ميدهد .تمام ریسکهای سبز رنگ موافقت باالی %60

از دور اول ،پرسشنامهای به صورت ماتریس برای انجام دور

خبرگان را کسب کردند .ریسکهایي که به دور چهارم راه

دوم تهیه گردید .جدول  2درصد آرا ء موافق  16نفر اعضای

یافتند با سبز پررنگ مشخص شدهاند .درواقع تصمیمگیری

پانل را مبني بر تعلق ریسکها به ذینفعان مربوطه نشان

بابت ای ریسکها و ذینفعان مربوطه خود ،چالشيتر از سایر

ميدهد .تعداد  46ریسک موافقت حداقل  %60خبرگان را در

ریسکهایي بود که در دورهای دوم و سوم تعیی

انتهای دور دوم کسب کردند که در جدول  2با رنگ سبز
نمای

حاصل از انجام چهار دور دلفي را نشان

تکلیف

شدند .از ای رو درنهایت حداقلِ درصد موافقت را دارند.

داده شدهاند.

جدول  )2نتایج حاصل از انجام دور دوم دلفی

گروه ریسک

ردیف

دولت و سیاستگذاران

تامینکنندگان زیرساخت

سازمانهای مجری

مالی

سرویسدهندگان

سرویسگیرندگان
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ناظران و کنترلکنندگان

 1کمبود یا عدم تخصیص منابع مالی
 2افزایش قابل توجه هزینههای پیادهسازی و نگهداری

شرکتهای فنی اجرایی

68.75 12.5 100
100 43.75 37.5

0
0

0
0

بهره برداران نهایی

ریسک  /ذینفعان

0
0 6.25
6.25 56.25 12.5
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رهبری

 3نبود چشم انداز و استراتژی شفاف جهت توسعه دولت الکترونیک

100

 4عدم تعهد و حمایت مدیریت ارشد نسبت به پروژه

18.75 12.5 18.75 25 93.75 12.5 56.25

سازمان
مدیریت و برنامهریزی
همکاری و
مشارکت
عملکردی
زیرساخت و امنیت
فرهنگ و محیط

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

43.75
تغییر زیاد فرآیندها و ساختارهای سازمان و زمانبر بودن آن
43.75
تغییر مداوم مدیران و کارکنان متصدی پروژهها
31.25
تجربه و تخصص ناکافی مدیران و کارکنان پروژه
87.5
بروکراسی باالی بخش دولتی در فرآیند تصمیمگیری و حل مسئله
87.5
عدم احصای صحیح پروژهها ،فرآیندها و مدل روابط آنها
68.75
نبود برنامه اجرایی شفاف و برآورد منطقی برای پروژه
75
تغییر مداوم الزامات و محدوده
31.25
ضعف در مدیریت ،کنترل و ارزیابی مناسب پروژهها
12.5
دیده نشدن مناسب فاز نگهداری و پشتیبانی پروژهها
68.75
تعریف نشدن صحیح مسئولیت و اختیار و عدم پاسخگویی واحد
37.5
عدم تعامل مناسب بینسازمانی (در خصوص تبادل داده و اطالعات)
12.5
عدم هماهنگی و همکاری درونسازمانی
12.5
ضعف عملکردی پیمانکاران و مشکالت قراردادی
31.25
کیفیت پایین سامانههای تولید شده و کاربردی نشدن آنها
0
توسعه نادرست نرم افزارها و سامانهها
18.75
همخوان نبودن زیرساختهای موجود با تکنولوژی جدید و نیازمندیها
مشکالت مرتبط با ساختار طراحی و پراکندگی سیستمها و پایگاههای داده 6.25
18.75
بروز مشکل در تهیه زیرساختها و الیسنسها
6.25
بروز اختالل در نرم افزارها و سامانهها
12.5
بروز مشکالت امنیتی به دلیل نبود زیرساختها و استانداردهای الزم
62.5
وجود شکاف دیجیتالی در جامعه
37.5
مقاومت به تغییر ،عدم مشارکت و پذیرش
62.5
انتظارات غیرواقعی از استقرار دولت الکترونیک
68.75
وجود قوانین محدودکننده و به روز نبودن آنها
25
سواد دیجیتال ناکافی

سیاسی و
اقتصادی

 30ناپایداری در تصمیمات سیاسی و اقتصادی

100

مجموع ریسکهای هر ذینفع

11

43.75 37.5
25
31.25
50
56.25
18.75
43.75
18.75
25
18.75
18.75
62.5
12.5
0
25
31.25
81.25
50
56.25
68.75
93.75
81.25
18.75
0
18.75
31.25

81.25
100
100
75
50
93.75
37.5
87.5
93.75
37.5
81.25
100
68.75
93.75
62.5
81.25
75
81.25
81.25
100
6.25
50
12.5
56.25
31.25

31.25 12.5
5

20

0

0

56.25
50
37.5
6.25
18.75
25
25
12.5
31.25
18.75
81.25
12.5
0
18.75
0
25
31.25
37.5
0
31.25
0
62.5
0
43.75
0

50
18.75
31.25
12.5
12.5
18.75
12.5
12.5
0
0
50
0
0
0
0
12.5
12.5
31.25
0
25
0
37.5
12.5
0
25

0

0

5

0

31.25
12.5
12.5
25
25
37.5
25
18.75
100
31.25
68.75
37.5
18.75
37.5
31.25
0
18.75
31.25
6.25
0
18.75
0
25
12.5
25
6.25

0
0
12.5
56.25
6.25
6.25
12.5
25
56.25
31.25
12.5
12.5
0
93.75
87.5
87.5
50
37.5
18.75
31.25
50
0
6.25
0
0
6.25

6.25
0
0
0
0
0
0
0
12.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.5
18.75
68.75
62.5
0
75

6.25 6.25 12.5
2

3

3

جدول  )3نتایج حاصل از انجام چهار دور دلفی

گروه ریسک

ردیف

دولت و سیاستگذاران

تامینکنندگان زیرساخت

مالی
رهبری

سازمانهای مجری

سازمان
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سرویسدهندگان

5
6
7
8

سرویسگیرندگان

 4عدم تعهد و حمایت مدیریت ارشد نسبت به پروژه
تغییر زیاد فرآیندها و ساختارهای سازمان و زمانبر بودن آن
تغییر مداوم مدیران و کارکنان متصدی پروژهها
تجربه و تخصص ناکافی مدیران و کارکنان پروژه
بروکراسی باالی بخش دولتی در فرآیند تصمیمگیری و حل مسئله

56.25 43.75 100

ناظران و کنترلکنندگان

 3نبود چشم انداز و استراتژی شفاف جهت توسعه دولت الکترونیک

0

0

شرکتهای فنی اجرایی

 1کمبود یا عدم تخصیص منابع مالی
 2افزایش قابل توجه هزینههای پیادهسازی و نگهداری

75 18.75 100
100 62.5 43.75

0
0

0
0

بهره برداران نهایی

ریسک  /ذینفعان

0 12.5
62.5 18.75

0
0

37.5

0

0

18.75 12.5 18.75 31.25 100 18.75 62.5

0

0
12.5
62.5
6.25

0
0
0
0

62.5 81.25 18.75 43.75
62.5 100 43.75 43.75
37.5 100 62.5 31.25
12.5 81.25 62.5 93.75

62.5
18.75
31.25
12.5

12.5
12.5
37.5
31.25

شناسایی و تحلیل ارتباط ریسکها و ذینفعان در پیادهسازی دولت الکترونیک
مدیریت و برنامهرزی
همکاری و
مشارکت
عملکردی
زیرساخت و امنیت
فرهنگ و محیط

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

100
عدم احصای صحیح پروژهها ،فرآیندها و مدل روابط آنها
62.5
نبود برنامه اجرایی شفاف و برآورد منطقی برای پروژه
81.25
تغییر مداوم الزامات و محدوده
37.5
ضعف در مدیریت ،کنترل و ارزیابی مناسب پروژهها
18.75
دیده نشدن مناسب فاز نگهداری و پشتیبانی پروژهها
75
تعریف نشدن صحیح مسئولیت و اختیار و عدم پاسخگویی واحد
37.5
عدم تعامل مناسب بینسازمانی (در خصوص تبادل داده و اطالعات)
12.5
عدم هماهنگی و همکاری درونسازمانی
18.75
ضعف عملکردی پیمانکاران و مشکالت قراردادی
31.25
کیفیت پایین سامانههای تولید شده و کاربردی نشدن آنها
0
توسعه نادرست نرم افزارها و سامانهها
18.75
همخوان نبودن زیرساختهای موجود با تکنولوژی جدید و نیازمندیها
مشکالت مرتبط با ساختار طراحی و پراکندگی سیستمها و پایگاههای داده 12.5
31.25
بروز مشکل در تهیه زیرساخت ها و الیسنسها
6.25
بروز اختالل در نرم افزارها و سامانهها
12.5
بروز مشکالت امنیتی به دلیل نبود زیرساختها و استانداردهای الزم
81.25
وجود شکاف دیجیتالی در جامعه
37.5
مقاومت به تغییر ،عدم مشارکت و پذیرش
68.75
انتظارات غیرواقعی از استقرار دولت الکترونیک
75
وجود قوانین محدودکننده و به روز نبودن آنها
31.25
سواد دیجیتال ناکافی

سیاسی و
اقتصادی

 30ناپایداری در تصمیمات سیاسی و اقتصادی
مجموع ریسکهای هر ذینفع

18.75
37.5
31.25
12.5
31.25
18.75
93.75
25
0
18.75
0
31.25
31.25
37.5
0
37.5
0
68.75
0
62.5
0

12.5
18.75
12.5
12.5
0
0
62.5
0
0
0
0
18.75
18.75
31.25
0
31.25
0
31.25
18.75
0
31.25

37.5 12.5 100

0

0

22

5

2

12

18.75
43.75
18.75
25
18.75
12.5
68.75
12.5
0
31.25
43.75
93.75
62.5
62.5
75
100
87.5
18.75
0
18.75
31.25

10

37.5
100
37.5
93.75
93.75
37.5
93.75
100
81.25
93.75
75
81.25
75
81.25
87.5
100
6.25
62.5
12.5
62.5
37.5

37.5
37.5
18.75
100
31.25
68.75
37.5
25
37.5
37.5
0
18.75
31.25
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3

 -1سازمانهای مجری با  22ریسک ،دولت و سیاستگناران

 -5بحث
گرگر و همکاران

با  12ریسک و ت می کنندگان زیرساخت با  10ریسک به

دولت و سیاستگناران ،سازمانهای مجری،

ترتیب بیشتری میزان ریسک را دارا ميباشند .سپس به ترتیب

ت می کنندگان زیرساخت و بهرهبرداران نهایي دیده ميشود.

شرکتهای فني اجرایي با  8ریسک ،سرویس دهندگان با 5

در پژوه های محدودی نیز همچون بالتا و همکاران []11

ریسک ،بهرهبرداران نهایي با  3ریسک و ناظران و

در شناسایي ذینفعان ،من بق با پژوه
[ ،]35نق

نق

کنترلکنندگان با  2ریسک قرار دارند.

شرکتهای فني-اجرایي دیده شده است .نکته قابل ت مل

بابت سازمانهای سرویسدهنده و سرویسگیرنده است که

 -2بیشتری تغییرات در نتای دلفي در دور دوم به سوم اتفاق

اگرچه در پژوه هایي مانند رولي [ ]1به سازمانهای دولتي

ميافتد و از دور سوم به چهارم اگرچه درمجموع درصدهای

و غیرانتفاعي اشاره ميشود اما در اکثر آنها به نق

موافق برای ریسکهای ذینفعان افزای

سرویسدهنده یا سرویسگیرنده بودن سازمانها ت کیدی

ریسکهای هر ذینفع تغییری نميکند .ای

نميگردد .بجز در پژوه

داشته اما تعداد
امر نشاندهنده

ثبات در پاسخها و خاتمه دورهای دلفي ميباشد.

فدوروویچ و همکاران [ ]13که با

 -3همان ور که در مرحله شناسایي ذینفعان بیان گردید ،نق

هدف بررسي موانع تبادل بی سازماني اطالعات ،ذینفعان را
نهادهای نظارتي و کنترلکننده نیز در

ت می کنندگان زیرساخت و شرکتهای فني اجرایي در اسناد

با توجه به اسناد و مدارک پروژهها شناسایي

و مدارک پروژهها مغفول مانده بود و در مصاحبه با خبرگان و

گردید که در پژوه های پیشی کمتر به آن اشاره شده بود.

بررسيهای عمیقتر شناسایي گردید .نتای

دلفي نیز نشان

شکل  2تعداد ریسکهای هر ذینفع را در دورهای دوم تا

ميدهد که بیشتری نسبت تغییر تعداد ریسکهای ذینفعان از

چهارم دلفي نشان ميدهد که نمایانگر نکات زیر ميباشد.

دور دوم به سوم برای ای ذینفعان ميباشد .یعني اگرچه تعداد

بررسي کرده است .نق
ای

پژوه

46

هدی بادوام ،احساناله اشتهاردیان  ،حمید حکمیان ،هانی اربابی؛ فصلنامه سیاست علم و فناوری ،سال پانزدهم ،شماره  ،1بهار 1401

مهم آنها در پیادهسازی

بازخورد دریافت شده از نظرات سایر اعضا پنل مشهود گشته

ریسکهای کل ایشان بیانگر نق

دولت الکترونیک است ،اما از منظر اولیه عدهای از اعضای

سازمانهای مجری،

پنل نق

است .ای موارد در حالي است که نق

دولت و سیاستگناران ،بهرهبرداران نهایي و ناظران و

پررنگي نداشته و در دور سوم بر اساس بازخوردی

که از نظرات سایر خبرگان دریافت کردهاند ،اهمیت ای

کنترلکنندگان از همان ابتدا برای مصاحبهشوندگان مبره بود

ذینفعان بیشتر دیده شده است .ای م لب لزوم شناسایي دقیق

و بیشتری تعداد ریسکهای آنها در اولی دور جمعاوری آرا ء

نشان

تغییر در تعداد

ذینفعان و نق

آنها را در ابتدای پروژه بی

از پی

(دور دوم) شناسایي گردید و کمتری

ميدهد .سرویسدهندگان و سرویسگیرندگان نیز سایر
ذینفعاني هستند که اهمیت نق

ریسکهای خود را از دور دوم به سوم داشتند.

آنها در دور سوم بر اساس

شکل  )2تعداد ریسکهاي هر ذینفع در دورهاي دوم تا چهارم

جهت تحلیل عمیقتر نتای دلفي ،محاسبه شد که در هر گروه

( 8گروه از  9گروه ریسک) و پس از آن ریسکهای دولت و

ریسک چند درصد ریسکهای آن گروه به ذینفع مربوطه

سیاستگناران از  7گروه ریسک ميباشد که من بق با پژوه

برميگردد (به طور مثال گروه ریسکهای مالي شامل 2

اشای و همکاران [ ]36و گوئل و همکاران [ ]37مبني بر

ریسک است که  1ریسک آن از جانب دولت و سیاستگناران

اهمیت بدنه دولتي و متولیان در پیادهسازی پروژه است.

ميباشد ،درنتیجه برای ریسکهای مالي ای ذینفع عدد %50

ریسکهای ت می کنندگان زیرساخت و شرکتهای فني

لحاظ شد) .درصدهای حاصل شده را با  2رویکرد ميتوان

اجرایي نیز از  5گروه است با ای تفاوت که ت می کنندگان

تحلیل نمود :تمرکز بر ذینفعان و تمرکز بر ریسکها.

زیرساخت به واس ه نق

 1-5رویکرد اول :تمركز بر ذینفعان

گروه زیرساخت و امنیت دارند و شرکتهای فني اجرایي

جدول  4نشان ميدهد که در هر دسته از ذینفعان ،کدام گروه

چون مستقیما مسائل فني و عملکردی را بر عهده دارند،

از ریسکها بروز ميیابند و چند درصد ریسکهای آن گروه

بیشتری ریسک را در گروه ریسکهای عملکردی دارند .در

به ذینفع مربوطه برميگردد .دیده ميشود که سازمانهای

رده آخر ،ریسکهای بهره برداراننهایي فقط از گروه فرهنگ

مجری بیشتری درگیری را با گروههای مختلف ریسک دارند

و محیط ميباشد.
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در پروژهها ،بیشتری ریسک را در

شناسایی و تحلیل ارتباط ریسکها و ذینفعان در پیادهسازی دولت الکترونیک

جدول  )4درصد ریسکهاي ذینفعان در هر گروه ریسک

برنده پروژههای دولت

به نظر ميرسد که ميتوان با بکارگیری از توان شرکتهای

از آنجا که ذینفعان ،عناصر اصلي پی

الکترونیک هستند ،الزم است که برای ارتقا عملکرد هر ذینفع،

خصوصي و بهرهمندی از مزایای روش ( PPPمشارکت

بر ریسکهایي که ممک است آنها در روند پیشروی پروژهها

عمومي-خصوصي) [ ،]38تا حد مناسبي پاسخگوی ای

ایجاد کنند ،تمرکز نمود .در نتیجه در ادامه با تمرکز بر ذینفعان

ریسک بود و از سوی دیگر با توجه به فراسازماني و

به توضیح ریسکهای مهم هر ذینفع ميپردازیم.

بی سازماني بودن پروژهها ،از طریق تدوی مدل تامی مالي

سازمانهاي مجري :ای سازمانها به واس ه درگیری مستقیم

منحصر به فرد برای پروژههای دولت الکترونیک کمک شایاني

در روند اجرای پروژهها ،بیشتری

به مدیریت ریسکهای مالي نمود.

میزان ریسک و متعاقبا

تاثیر را در پیشروی پروژههای دولت الکترونیک

ریسکهای سازماني در سازمانهای مجری :ای ریسکها از

دارند .تمام ریسکهای گروه مالي ،سازماني و عملکردی از

دو وجه مدنظر هستند -1 .ساختارهای خود سازمان که الزمه

سازمانها بروز ميیابند و درصد توافق باالی

دولت الکترونیک تبدیل فرآیندهای موجود کاغنی به

دور جمعآوری آرا (دور دوم) نیز مؤید

وسیعتری در

بیشتری
جانب ای

خبرگان در اولی

الکترونیک است و هرچه یک سازمان نق

اهمیت باالی ای ریسکها در سازمانهای مجری است.

پیادهسازی دولت الکترونیک داشته باشد و س وح مختلف آن

ریسکهای مالي در سازمانهای مجری :پروژههای دولت

بیشتر درگیر باشد ،میزان تغییری که در ساختارهای آن اتفاق

الکترونیک به واس ه گستردگي خود ،ماهیت فناورانه و ...نیاز

ميافتد نیز بیشتر است .همان ور که گوئل و همکاران [ ]37به

به تامی مناسب منابع مالي دارند که ای سازمانها یا دچار

اهمیت مدیریت تغییر اشاره ميکنند -2 .منابع انساني سازمان

کمبود منابع مالي ميشوند و یا منابع مالي خود را به موقع و

که تغییر مداوم آنها از یک منظر منجر به بيثباتي در محیط

به مقدار کافي به ای پروژهها تخصیص نميدهند .همچنی در

ایشان ميشود و از منظر دیگر

پروژهها و از دست رفت دان
ممک

صورتي که هزینههای پیادهسازی و نگهداری از ابتدا به خوبي

است باعث از دست رفت

توافقهای صورت گرفته

هزینهها از

بی مدیران دو سازمان جهت تبادل داده و اطالعات گردد.

جانب سازمانهای مجری باشیم و در نهایت به نق های برسیم

همچنی م ابق با گوئل و همکاران [ ]37پیادهسازی دولت

که هزینههای صرف شده باالتر از منفعت بدست آمده باشد.

و تخصص کافي پیرامون فناوری

برآورد نشود ،باعث ميگردد به مرور شاهد افزای

الکترونیک مستلزم دان
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اطالعات و ارتباطات در س ح کشور از مهمتری

اطالعات ،علوم داده و ...ميباشد که اجماع  %100خبرگان در

نوی

اولی دور جمعآوری آرا ء نشان ميدهد که سازمانهای مجری

الزامات

یا به تعداد کافي نیروی خبره ندارند یا مهارت ایشان برای

ت می کنندگان زیرساخت نق

پروژههای

الکترونیک

دولت

که

ميباشند

آفریني مؤثری در تدارک آنها

رو ریسکهای زیرساخت و امنیت مهمتری

انجام پروژههای بزرگ مقیاس کافي نیست.

دارند .از ای

ریسکهای عملکردی در سازمانهای مجری :از آنجاییکه ای

ریسکها برای ای ذینفعان است و به دلیل هزینههایي که در

سازمانها مسئول اصلي اجرای پروژهها و پیادهسازی سامانهها

ای راستا متحمل ميشوند ممک است باعث افزای

ميباشند ،در بروز ریسکهایي که مرتبط با نحوه عملکرد و

هم در فاز پیادهسازی و هم در فاز نگهداری بشوند.

کیفیت سامانهها است ،تاثیر بسیاری دارند.

شركتهاي فنی-اجرایی :بعضي از پروژههای دولت

دولت و سياستگذاران :که در حوزه باالدستي %40 ،ریسکها

الکترونیک به صورت اماني توسط سازمانهای مجری اجرا

دولت و

ميشود .اما بعضي دیگر از طریق برونسپاری به شرکتهای

سیاستگناران در بروز ریسکهای رهبری و سیاسي و

فني-اجرایي واگنار ميگردد و به تبع آن  %26از ریسکها

بشیری و همکاران [ ]21جزو

مترتب بر ای شرکتها است که همچون سازمانهای مجری،

مهمتری ریسکهای دولت الکترونیک ایران بودهاند ،بیشتر از

ریسکهای عملکردی در بی آنها شاخص شده است .درواقع

سایر ذینفعان ميباشد و اشای و همکاران [ ]36نیز ای مسئله

ریسکهای عملکردی که توسط بشیری و همکاران [ ]21از

را در یافتههای خود بیان ميکنند.

ریسکهای حائز اهمیت دولت الکترونیک شناخته شدند ،نه

ریسکهای رهبری دولت و سیاستگناران :بیانیه چشمانداز و

تنها از جانب سازمانهای مجری بلکه از جانب شرکتهای

در قدم بعد تعریف نقشه راه در جهت رسیدن به آن باعث

فني-اجرایي نیز بروز ميیابند .ضم اینکه اجماع نظر باالی

ميشود تا  -1 :کلیه سازمانها حول اهداف یکسان و

خبرگان در دور دوم نشان از احتمال باالی بروز آنها از جانب

مشخصي در حرکت باشند -2 .بتوان محدوده پروژه و

در حالي است که سایر

را ایجاد ميکنند .نتای
اقتصادی که در پژوه

نشان ميدهد نق

شرکتهای فني-اجرایي دارد .ای

هزینه

ذینفعان در دور دوم حد نصاب موافقت

الزامات را به خوبي بر اساس آن استخراج نمود .اجماع %100

ریسکهای ای

خبرگان در اولی دور جمعآوری آرا ء نشان ميدهد که همسو

خبرگان را کسب نکرده و در دورهای بعدی شناسایي شدند.

با یافته گوئل و همکاران [ ]37نبود بیانیه چشم انداز و تعریف

سرویسدهندگان :در ای

نقشه راه منسجم از جانب دولت و سیاستگناران ممک است

سازماني از آن جهت حائز اهمیت بیشتری شدند که

باعث انحراف در مسیر پیشروی پروژهها گردد.

سازمانهای سرویسدهنده جهت ارائه مناسب اطالعات به

ریسکهای سیاسي و اقتصادی دولت و سیاستگناران:

سایر سازمانها ،در قدم اول نیازمند تغییر فرآیندها و

ناپایداری در تصمیمات سیاسي و اقتصادی ریسکي مهم از

ساختارهای دروني خود هستند تا بتوانند از بخ های مربوطه

سمت دولت و سیاستگناران است .شروع شتابزده پروژهها

اطالعات طبقهبندی شده مورد نیاز را جمع کنند .همچنی

به دالیل سیاسي و بدون امکانسنجي و م العات اولیه،

تغییر مداوم مدیران و کارکنان ای سازمانها باعث از دست

نوسانات نرخ ارز و ...از جمله ناپایداریهایي است که اثرات

رفت

آنها و بروز وقفه در روند تبادل اطالعات

سو ء آن بر پیشروی موفق دولت الکترونیک مشهود است.

بی سازماني ميگردد .ریسکهای فرهنگي از جمله مقاومت به

تامينكنندگان زیرساخت :همان ور که یعقوبي [ ]39بیان

دان

دسته از ذینفعان ریسکهای

تغییر ،عدم مشارکت و وجود قوانی

محدود کننده نیز از

ذینفعان ،منجر به عدم ارائه به موقع یا مناسب

ميکند ،زیرساختهای من بق با فناوری جدید (سختافزارها

جانب ای

و نرمافزارهای مورد نیاز ،بهبود سرعت اینترنت ،افزای

اطالعات ميشود و از سرعت پیشرفت پروژهها ميکاهد.

پهنای باند) ،متمرکز کردن پایگاههای داده و ایجاد شبکههای

بهرهبرداران نهایی :در بی

ارتباطي یکپارچه ،جلوگیری از بروز مشکالت امنیتي و

فرهنگ و محیط درصد اجماع بیشتری را در بهرهبرداران

اختالل در سامانهها و ایجاد دسترسي برابر به فناوریهای

نهایي داشتند .همان ور که پژوهشگران مختلف از جمله
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ذینفعان مختلف ،ریسکهای

شناسایی و تحلیل ارتباط ریسکها و ذینفعان در پیادهسازی دولت الکترونیک

ساولدلي و همکاران [ ]18بیان ميکنند ،گاهي عدم مشارکت

درخواستي خود را به طور شفاف بیان نمایند تا از ارائه

و پنیرش گریبانگیر فناوریهای جدید ميشود که از جانب

اطالعات ناکارآمد توسط سازمانهای دیگر جلوگیری شود.

بهرهبرداران به علتهای مختلفي از جمله نداشت

سواد

 2-5رویکرد دوم :تمركز بر ریسکها

دیجیتال کافي (مخصوصا در اقشار میانسال و سالمند)،

جدول  5نشان ميدهد که برای مدیریت هر گروه از ریسکها

انتظارات غیرواقعي ،عدم درک سودمندی و سهولت حاصل

باید روی کدام ذینفعان تمرکز نمود :بیشتری

درصد

شده و ترس از به خ ر افتادن امنیت اطالعات روی ميدهد.

ریسکهای ذینفعان با  %34متعلق به ریسکهای سازماني و

ناظران و كنترلكنندگان :عدم تعریف مسئولیت و اختیار

پس از آن با  %31متعلق به ریسکهای مالي است .همان ور

عوامل درگیر در پروژهها از جانب ناظران و کنترلکنندگان

که اشای و همکاران ] [36ای

باعث ایجاد موازیکاری در سازمانها و یا عدم

اگرچه ریسکهای همکاری و مشارکت و زیرساخت و امنیت

مسئولیتپنیری آنها خواهد شد که درنهایت میزان همکاری و

به طور یکسان  %29ميباشند ،اما ریسکهای همکاری و

خواهد داد .همچنی ضعف در

مشارکت مترتب بر  6دسته از ذینفعان است و چان و

تدوی شاخصها و رویههای مناسب برای کنترل و ارزیابي

همکاران ] [40نیز به اهمیت مدیریت روابط ذینفعان اشاره

پروژهها توسط ای ذینفعان باعث عدم ان باق نتای حاصل از

ميکنند .یعني برای مدیریت ای ریسکها نیاز به مدیریت و

پروژهها با اهداف اولیه ميگردد.

تعامل با  6دسته از ذینفعان ميباشد و از ای منظر کنترل ای

سرویسگيرندگان :از منظر سازماني ،سرویسگیرندگان جهت

ریسکها دشوارتر بنظر ميرسد .در ردههای بعد ریسکهای

بهرهبرداری و استفاده از اطالعاتي که از سرویسدهندگان

فرهنگ و محیط ،عملکردی ،مدیریت و برنامهریزی ،رهبری و

دریافت ميکنند نیاز به تغییر در فرآیندها و ساختارهای خود

سیاسي و اقتصادی به ترتیب با  %18 ، %20 ، %25 ، %28و

م ابق با الزامات دولت الکترونیک دارند .همچنی به منظور

 %12قرار دارند.

مشارکت سازمانها را کاه

عوامل را مهمتر یافتهاند.

تحقق همکاری و تعامل مناسب بی سازماني ،بایستي اطالعات
جدول  )5ذینفعان درگير در هر گروه ریسک

 -6نتيجهگيري

است .همچنی

در یک دید کالن یافتههای حاصل از تالقي  30ریسک و 8

حاکمیتي صحیحي را جهت تقویت سازمانها به کار گیرند
و ت می کنندگان زیرساخت نق

دسته ذینفع با  2رویکرد تحلیل ميشوند:

حمایتي خود را ایفا نمایند،

احتمال موفقیت پروژهها باالتر ميرود .به عبارت دیگر

رویکرد اول با تمرکز بر ذینفعان ،نمایشگر آن است که وزن
اصلي موفقیت ای

اگر دولت و سیاستگناران رویکردهای

پروژهها بر عهده سازمانهای مجری
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موفقیت پروژههای دولت الکترونیک نیازمند توجه حاکمیتي
.در س ح باالتر و ت می نیازمندیها در س ح پشتیباني است
رویکرد دوم با تمرکز بر ریسکها مشخص ميکند که الزم
است از تمرکز بر مسائل فني و تکنیکي به سمت اصالح
 اهمیت بیشتر.نظامهای سازماني تغییر رویکرد داد
.مؤید همی امر است

ریسکهای سازماني در نتای پژوه

بر اهمیت توجه به ریسکهای
مالي

یافتههای پژوه

همچنی

مالي ت کید دارد که مشابه با سایر پژوه ها ت می

 اما ریسکي که در،واقعبینانه اهمیت بهسزایي دارد
حائز

پژوه

پژوه های دیگر مغفول مانده و در ای

قابل توجه هزینههای پیادهسازی و

 افزای،اهمیت شده است

 سامانهها و زیرساختهای الکترونیک.بویژه نگهداری است
و نگهداری ميباشند و

در دوران بهرهبرداری مستلزم پای

.الزم است همراه با فناوری و نیازهای روز حرکت کنند
بایستي از ابتدای پروژه برآورد صحیح و کنترل مناسبي نسبت
، در رده بعد.اقدامات صورت گیرد

به هزینههای ای

ریسکهای همکاری و مشارکت نیز از ای جهت که مترتب
. کنترل دشواری دارند، دسته از ذینفعان هستند6 بر
از آنجا که همواره نميتوان تمامي ریسکها را به طور کامل
به

پژوه

 بر اساس اصل پارتو ای،مدیریت نمود

سیاستگناران و سازمانهایي که قصد پیادهسازی دولت
الکترونیک را دارند یک سند ارائه ميدهد تا با دیدگاه کالن و
.اولویتبندی مناسب به سمت حل مسائل اصلي حرکت کنند
.ميیابد

به ای شیوه احتمال موفقیت در ای پروژهها افزای

در پژوه های آتي ميتوان طبق فرآیندهای مدیریت ریسک
و از طریق تعامل با ذینفعان برای ریسکهای شناسایي شده
ای

 همچنی.به دنبال پاسخ و راهکارهای مناسب بود

پروژههای دولت الکترونیک را به عنوان یک کل

پژوه

واحد مورد بررسي قرار داده که در پژوه های آتي ميتوان
 پروژه دولت الکترونیک تمرکز نمود و ذینفعان23 بر یکي از
.و ریسکهای منحصر به فرد آن را شناسایي و بررسي کرد
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