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بررسی وضعیت دولت الکترونیک در ایران

چکیده مدیریتی
توجــه.بــه.اســتقرار.و.توســعه.دولــت.الکترونیــک.در.ایــران.یکــی.از.برنامه.های.
جــدی.تمامــی.دولت.هــا.در.نظــام.جمهــوری.اســامی.اســت..در.حقیقــت.تمامــی.
برنامه.هــای.دولــت.در.حــوزه.اصــاح.نظــام.اداری.به.دلیــل.اهمیــت.و.ضــرورت.
ــن.در. ــد..همچنی ــادرت.ورزیده.ان ــه.توســعه.آن.مب ــی.ب ــن.برنامه.هــای.اجرای تدوی
فصــل.پنجــم.در.مــواد.38.و.40.قانــون.مدیریــت.خدمــات.کشــوری،.بــه.اســتفاده.
ــادی. ــد.زی ــانی.تأکی ــانی.و.خدمت.رس ــرای.اطاع.رس ــی.ب ــای.الکترونیک از.ابزاره
ــای.تحــول.نقشــه.راه.اصــاح. ــده.اســت..در.حــال.حاضــر.یکــی.از.برنامه.ه ش
ــن. ــا.ای ــت،.ام ــک.اس ــت.الکترونی ــتقرار.دول ــم،.اس ــت.یازده ــام.اداری.دول نظ
ــا.فــراز.و.نشــیب.هایی.روبــه.رو.اســت.کــه.تحقــق.و.رواج.آن.را.دچــار. برنامــه.ب
ــات. ــار.و.اطاع ــاس.آم ــر.اس ــه.ب ــت.ک ــی.اس ــن.در.حال ــت..ای مشــکل.کرده.اس
ســازمان.ملــل.رتبــه.ایــران.پاییــن.آمده.اســت..در.ایــن.گــزارش.بــه.دنبــال.بررســی.
ــرآوردی.از. ــت.الکترونیــک.هســتیم.کــه.در.آن.ب ــران.در.حــوزه.دول ــت.ای وضعی
ــن.منظــور.براســاس. وضعیــت.موجــود،.چالش.هــا.و.مســائل.ارائه.می.گــردد..بدی
یافته.هــای.تحقیــق.مســائل.و.چالش.هــای.عمــده..توســعه.دولــت.الکترونیــک.در.

ایــران.عبارتنــد.از:
مسائل.و.چالش.های.فرهنگی-.محتوایی .-

مسائل.و.چالش.های.فنی-.تخصصی .-
مسائل.و.چالش.های.محیطی.و.امنیتی .-

مسائل.و.چالش.های.مدیریتی.و.ساختاری .-
ــن. ــل.ای ــرای.ح ــم.ب ــای.مه ــق،.راهکاره ــای.تحقی ــق.یافته.ه ــن.طب همچنی

ــد.از: ــائل.عبارتن مس
گفتمان.سازی.دولت.الکترونیک.از.منظر.حکمرانی.مناسب .-

طراحی.معماری.کان.دولت.الکترونیک .-
برنامه.ریزی.دقیق.برای.توسعه .-

تقویت.زیرساخت.ها.و.بسترهای.الزم .-
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الف- مقدمه و بیان مسأله
یکــی.از.مســائل.دنیــای.کنونــی.فنــاوری.و.جامعــه.اطاعاتــی،.مبحــث.دولــت.
ــش. ــد.نق ــا.رش ــه.ب ــت.ک ــی.اس ــک.مفهوم ــت.الکترونی ــت..دول ــک.اس الکترونی
فنــاوری.اطاعــات.و.مشــخصه..های.جدیــد.در.جوامــع.اطاعاتــی.و.دانش.مــدار.
ــان. ــی.نش ــن.جوامع ــت.را.در.چنی ــش.حاکمی ــد.نق ــده.و.می.کوش ــود.آم به.وج
ــک.جامعــه.و.نیازمندی.هــای.شــهروندان. ــر.ی ــا.تغیی ــه.ب دهــد..طبیعــی.اســت.ک
آن،.حاکمیــت.نیــز.بایــد.تغییر.کنــد.تــا.بتوانــد.عــاوه.بــر.پاســخگویی.بــه.نیازهــا،.

ــد. ــده.داشته.باش ــر.عه ــا.ب ــوی.آرمان.ه ــه.س ــه.را.ب ــت.جامع هدای
ایــن.مبحــث.بــا.تأثیــر.شــگرف.و.بنیادیــن.خویــش.می.توانســت.تأثیــری.بســزا.
ــه.کلــی.دگرگــون. در.مباحــث.تحــول.اداری.داشــته.باشــد.و.چهــره.دولــت.را.ب
ــت،. ــی.و.اثربخشــی.دول ــتر.کارای ــه.بیش ــر.چ ــای.ه ــد.ارتق ــازد..نتایجــی.مانن س
تســهیل.دسترســی.بــه.خدمــات.دولتــی،.دسترســی.هــر.چــه.بیشــتر.عمــوم.بــه.
اطاعــات.موجــه.و.ایجــاد.اعتمــاد.بــه.دولــت.در.افــکار.عمومــی.به.قــدری.مهــم.
هســتند.کــه.تقریبــا.تمامــی.دولت.هــای.جهــان.امــروز.از.ابــزار.دولــت.الکترونیــک.
ــد. ــر.رون ــاری.جــاودان.ب ــادر.اســت.آث ــن.کــه.ق ــزار.تحول.آفری ــوان.یــک.اب به.عن

ــد. ــل.نبوده.ان ــذارد،.غاف ــت.بگ ــای.دول فعالیت.ه
در.بســیاری.از.کشــورها.توجــه.بــه.مفهــوم.دولــت.الکترونیــک.و.اســتقرار.آن.
ــزه. ــرای.مدرنی ــن.مفهــوم.را.تاشــی.ب ــژه.ای.یافته.اســت..دولت.هــا.ای اهمیــت.وی
کــردن.یــا.اصــاح.و.مهندســی.دولــت.می.داننــد..البتــه.ایجــاد.دولــت.الکترونیــک.
ــا.خــود.بــه.همــراه. مســتلزم.تغییــرات.اساســی.اســت.کــه.چالش.هــای.جــدی.ب

مــی.آورد.
ــن. ــری.ای ــات.و.به.کارگی ــات.و.ارتباط ــاوری.اطاع ــرفت.فن ــا.پیش ــراه.ب هم
فنــاوری.در.دولــت.و.اداره.کشــورها،.واژه.هــای.بســیاری.ماننــد.دولــت.دیجیتالــی،.
دولــت.الکترونیکــی،.دولــت.برخــط،.دولــت.شــبکه.ای.و.دولــت.مجــازی.بــرای.
بیــان.ایــن.موضــوع.بــه.کار.می.رفتنــد..وقتــی.کــه.ایــن.واژه.هــا.غالبــاً.بــه.صــورت.
ــد.. ــد،.تعریــف.روشــنی.از.ایــن.حــوزه.به.دســت.نمی.آی ــه.کار.می.رون ــرادف.ب مت
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برخــی.از.ایــن.واژه.هــا.را.اختصاصــا.بــرای.خدمات.رســانی.دولــت.بــه.شــهروندان.

اســتفاده.می.کننــد،.امــا.در.تعریــف.جدیدتــر.منظــور.از.دولــت.الکترونیکــی،.بــه.

نوعــی.زمامــداری.الکترونیکــی.اســت..تعاریــف.اولیــه.بــر.موضوعــات.کارآیــی.

تمرکــز.دارنــد.و.غالبــا.به.طــور.مســتقیم.بــه.بخــش.فنــاوری.ارتباطــات.و.اطاعات.

توجــه.می.کننــد،.حــال.آنکــه.تعاریــف.جدیدتــر.بــه.اثربخشــی.توجــه.دارنــد.و.

ــازمان.ها. ــتم.ها،.س ــاد.سیس ــه.ابع ــی.ب ــور.کل ــاوری،.به.ط ــر.فن ــای.عناص ــه.ج ب

و.نظام.هــای.اجتماعــی.می.پردازنــد..بــر.خــاف.تعاریــف.اولیــه.کــه.بــه.

ــات. ــه.تحقیق ــر.پای ــات.ب ــده.خدم ــه.از.واحد.هــای.ارائه.دهن هــدف.کاهــش.هزین

ــت..در. ــاد.اس ــش.فس ــال.کاه ــه.دنب ــد.ب ــف.جدی ــردازد،.تعاری ــنجش.می.پ و.س

ــه. ــه.اداری.و.ن ــک.تجرب ــوان.ی ــتر.به.عن ــک.بیش ــت.الکترونی ــرد.اول،.دول رویک

بخــش.جدایی.ناپذیــر.فرآینــد.پیچیــده.دولتــی.تلقــی.شــد..اغلــب.توفیق.هــا.تنهــا.

در.ایجــاد.ســردرگمی.بیشــتر.میــان.دولــت.الکترونیکــی.و.اداره.الکترونیکــی.یــا.

ــه.اینکــه. ــت.الکترونیکــی.و.مردم.ســاالری.الکترونیکــی.خاصــه.می.شــد،.ن دول

بــه.شــیوه.های.جدیــد.ارتباطــی.و.اجرایــی.طراحــی.منجرشــود..بــا.اینکــه.دولــت.

ــت. ــه.دول ــتر.ب ــا..بیش ــت«،.ام ــا.»دول ــوده.ت ــک«.ب ــتر.»الکترونی ــک.بیش الکترونی
ــک. ــای.الکترونی ــا.دنی ــوط.می.شــود.ت مرب

ــرات. ــاد.پیشــبرد.تغیی ــد.تنهــا.یکــی.از.عوامــل.بســیار.زی .فناوری.هــای.جدی

دولــت.هســتند..تغییــر.واقعــی.تنهــا.اســتفاده.از.فنــاوری.اطاعــات.در.اداره.هــای.

دولتــی.نیســت،.بلکــه.شــیوه.جدیــد.تفکــر.بــرای.دولت.هــا.در.فضــای.عمومــی.

حکمرانــی.اســت..ایــن.تفکــر.نیــز.در.ایــران.منجــر.بــه.کســب.یکســری.تجربیات.

ــه.در. ــه.حــدی.اســت.ک ــن.موضــوع.ب ــت.ای ــه.شــده.اســت..اهمی ــن.زمین در.ای

فصــل.پنجــم.در.مــواد.38.و.40.قانــون.مدیریــت.خدمــات.کشــوری،.بــه.اســتفاده.

ــادی. ــد.زی ــانی.تأکی ــانی.و.خدمت.رس ــرای.اطاع.رس ــی.ب ــای.الکترونیک از.ابزاره
شــده.اســت.

.بــه.لحــاظ.تاریخــی.توجــه.خــاص.بــه.توســعه.دولــت.الکترونیــک.در.ایــران.

ــه. ــب.برنام ــاله.ســوم.توســعه.در.قال ــه.5.س ــِی.اجــرای.برنام ــال.های.انتهای در.س

تکفــا.آغازشــده.و.به.تدریــج.در.ســال.های.81.تــا.83.رشــد.یافتــه.اســت..

www.irpublicpolicy.ir
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ــام.اداری. ــاح.نظ ــه.راه.اص ــول.نقش ــای.تح ــی.از.برنامه..ه ــر.یک ــال.حاض در.ح

دولــت.یازدهــم،.اســتقرار.دولــت.الکترونیــک.اســت.کــه.اجــرای.آن.بــا.فــراز.و.

نشــیب.هایی.روبــه.رو.شــده.و.مانــع.تحقــق.و.رواج.آن.شده.اســت..ایــن.درحالــی.

ــزل. ــران.تن ــه.ای ــل،.رتب ــازمان.مل ــات.س ــار.و.اطاع ــاس.آم ــر.اس ــه.ب ــت.ک اس

یافته.اســت..در.ایــن.گــزارش.در.پــی.بررســی.وضعیــت.ایــران.در.حــوزه.دولــت.

الکترونیــک.هســتیم.و.در.آن.بــرآوردی.از.وضعیــت.موجــود،.چالش.هــا.و.مســائل.
ارائه.کرده.ایــم.

سؤاالت.اصلی.این.پژوهش.عبارتنداز:
وضعیت.دولت.الکترونیک.در.ایران.چگونه.است؟ .-
مهم.ترین.آسیب.ها.و.چالش.های.پیش.رو.چیست؟ .-

مهم.ترین.راهکارها.و.پیشنهادات.بهبود.چه.می.تواند.باشد؟ .-
ساختار.مطالب.این.گزارش.دارای.الگومی.مفهومی.زیر.است:

ب-ادبیات نظری 

1-ب- تعریف دولت الکترونیک
در.مراجــع.رســمی،.تعاریــف.بســیاری.از.دولــت.الکترونیک.ارائه.شــده.اســت.
ــن. ــی.از.مهم.تری ــاره.دارند..برخ ــه.ای.از.آن.اش ــه.جنب ــا.ب ــک.از.آن.ه ــر.ی ــه.ه ک

تعاریــف.دولــت.الکترونیــک.عبارتنــد.از:
ــا. ــه.ب ــی(.ک ــی.و.خارج ــگاه.داخل ــت.)از.ن ــه.دول ــکل.تبدیل.یافت ش .•
ــی.و. ــات.دولت ــه.خدم ــات،.ارائ ــات.و.ارتباط ــاوری.اطاع ــتفاده.از.فن اس

مشــارکت.مردمــی.و.حاکمیــت،.یــک.کشــور.را.بهینــه.می.کنــد.
دریافــت.خدمــات. و. تحویــل. معنــای. بــه. الکترونیــک. دولــت. .•
و. )دولتــی(. درون.ســازمانی. صــورت. دو. بــه. اطاعــات. تبــادل. و.
ــف. ــای.مختل ــری.از.ابزاره ــا.بهره.گی ــه.ب ــازمانی)فرادولتی(.اســت.ک برون.س
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ــان. ــویه.می ــر.دو.س ــاط.و.تأثی ــورت.ارتب ــه.ص ــرد.و.ب ــام.می.گی ــی.انج فن

ــدان.و. ــان،.کارمن ــی،.بازرگان ــا.شــهروندان،.ســازمان.های.غیرانتفاع ــت.ب دول
خــود.دولــت.دیــده.می.شــود.

ــرای. ــاوری.اطاعــات.ب ــت.از.فن ــه.اســتفاده.دول ــت.الکترونیــک.ب دول .•

تبــادل.اطاعــات.و.خدمــات.بــا.شــهروندان،.بنگاه.هــای.اقتصــادی.و.ســایر.

بازوهــای.دولــت.اشــاره.می.کنــد..اصلی.تریــن.منافــع.حاصــل.از.آن.عبارتنــد.

ــه.خدمــات.عمومــی..اگــر. از:.بهبــود.کارآیــی،.راحتــی.و.دسترســی.بهتــر.ب

چــه.تصــور.عمومــی.از.دولــت.الکترونیــک،.اســتفاده.از.فنــاوری.اطاعــات.

مبتنــی.بــر.اینترنــت.اســت،.ولــی.اســتفاده.از.فناوری.هــای.دیگــر.نظیــر.نمابر،.

ــای. ــایر.روش.ه ــوث.و.س ــاه،.بلوت ــام.کوت ــمند،.پی ــای.هوش ــن،.کارت.ه تلف
ــد)2(. ــک.قرارمی.گیرن ــت.الکترونی ــز.در.حــوزه.دول ــاه.)NCF(.نی ــاط.کوت ارتب
ــی.و. ــر.حکومت ــه.ای.از.عناص ــوان.مجموع ــک.را.می.ت ــت.الکترونی دول .•
ــاوری. ــا.از.فن ــه.تنه ــه.ن ــت.ک ــی.دانس ــه.ای.اطاعات ــی.در.جامع غیرحکومت
ــخگویی.در. ــی.و.پاس ــود.کارآی ــرای.بهب ــزار.ب ــک.اب ــوان.ی ــات.به.عن اطاع
ــه.آن. ــد،.بلک ــتفاده.می.کن ــران.اس ــا.دیگ ــل.ب ــود.و.تعام ــف.خ ــام.وظای انج
ــرات.حضــور. ــه.و.تأثی ــه.پذیرفت ــد.در.جامع ــوم.جدی ــک.مفه ــوان.ی را.به.عن
ــد)وزیری.و. ــن.را.می.شناس ــات.نوی ــود.در.تعام ــال.خ ــدم.حضــور.فع و.ع

ــری،.1384(. باق
دولــت.الکترونیــک.نوعــی.از.دولــت.اســت.کــه.نیازهــای.شــهروندان. .•
جامعــه.اطاعاتــی.و.حاکمــان.آن.هــا.را.در.راســتای.رســیدن.بــه.اهــداف.آن.

ــا،.1378(. ــرورش.داده.ه ــرکت.پ ــرآورده.می.کند)ش ــه.ب جامع
مطابــق.بــا.تعریــف.ســازمان.ملــل.متحــد،.دولــت.الکترونیــک،.اســتفاده. .•
بخــش.عمومــی.از.فناوری.هــای.اطاعاتــی.و.ارتباطــی.اســت.کــه.بــا.هــدف.
ــارکت. ــه.مش ــهروندان.ب ــویق.ش ــات،.تش ــات.و.خدم ــه.اطاع ــای.ارائ ارتق
ــی. ــفافیت.و.اثربخش ــخگویی،.ش ــش.پاس ــری.و.افزای ــد.تصمیم.گی در.فرآین

دولــت.صــورت.می.گیرد)طهمورث.نــژاد،.1389(.
دولــت.الکترونیــک.عبــارت.اســت.از.به.کارگیــری.فنــاوری.اطاعــات. .•
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ــز. ــی.و.نی ــات.دولت ــه.خدم ــزودن.ســطح.دسترســی.ب ــرای.اف و.ارتباطــات.ب

ــهروندان،. ــتر.ش ــدن.بیش ــد.ش ــرای.بهره.من ــی.ب ــن.دولت ــات.نوی ــه.خدم ارائ

ایــن.خدمات)رفتــر. از. اقتصــادی.و.کارمنــدان. بنگاه.هــای. ســازمان.ها،.
ارتباطــات.و.فناوری.هــای.نویــن،.1384(.

2-ب-اهداف حرکت به سوی دولت الکترونیک
ــاوری. ــتفاده.فن ــر.از.اس ــی.آورد،.فرات ــود.م ــک.به.وج ــت.الکترونی ــه.دول آنچ
اطاعــات.در.یــک.سیســتم.اســت؛.چــرا.کــه.در.فرآینــد.تحقــق.خود.یــک.اصاح.
ــد. ــه.بای ــود.وآنچ ــب.می.ش ــی.موج ــتگاه.های.دولت ــز.در.کل.دس ــاختاری.را.نی س
بــه.آن.توجــه.داشــت،.همیــن.دستاوردهاســت..اهدافــی.را.کــه.دولــت.الکترونیــک.
ــرای.حاکمیــت.و.شــهروندان.خواهــد.داشــت،. ــدی.کــه.ب ــد.و.فوائ ــال.می.کن دنب

ــرد: ــان.ک ــن.بی ــوان.چنی ــور.خاصــه.می.ت به.ط
.کاهش.هزینه.ارائه.خدمات؛.√
.حذف.محدودیت.های.زمانی.و.مکانی.برای.ارائه.خدمات؛.√
.افزایش.توان.کنترلی.حکومت؛.√
.حذف.پیچیدگی.های.خدمات؛.√
.کاهش.نقطه.تماس.شهروندان.با.حکومت؛.√
.داشتن.اطاعات.دقیق.تر.و.روزآمدتر.ملی؛.√
.افزایش.کیفیت.جامع1.خدمات.دولتی.و.کیفیت.جامع.تولیدات.ملی؛.√
.دســتیابی.بــه.فرآیندهایــی.کارآمدتــر.بــرای.ارائــه.خدمــات.در.جریــان..√

انجــام.مهندســی.مجــدد.فرآیندهــای.حکومتــی؛
ــان.یکپارچه.ســازی..√ ــی.ملــی.در.جری .امــکان.ایجــاد.معمــاری.اطاعات

ــرای. ــرای.ب ــاختی.ب ــه.زیرس ــتیابی.ب ــه.دس ــی.و.در.نتیج ــاختار.حکومت س
ــی؛ ــی.و.فرامل ــف.مل ــطوح.مختل ــش.در.س ــت.دان مدیری

ــات..√ ــاوری.اطاع ــرای.توســعه.فن ــع.ب ــک.طــرح.جام ــه.ی .دســتیابی.ب

1 . Total Quality
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و.ارتباطــات.در.ســطح.کلیــه.دســتگاه.های.حکومتــی.و.جلوگیــری.از.

دوبــاره.کاری.و.مــوازی.کاری.و.بهره.منــد.شــدن.دســتگاه.ها.از.توانمندی.هــای.
یکدیگر)به.خصــوص.در.بخــش.نرم.افــزاری(؛

امــکان.ایجــاد.سیســتم.های.کنترلــی.و.نظارتــی.الکترونیکــی.و.همزمــان..√
ــری،.1384(؛ )وزیری.و.باق

ارتقای.سطح.کیفی.زندگی.عمومی.مردم؛.√
تسهیل.تحقق.حکمرانی.خوب؛.√
ارتقای.درجه.رقابت.پذیری.کشور؛.√
دستیابی.به.جامعه.دانش.محور؛.√
شفافیت.امور.و.کاهش.زمینه.های.فساد.در.فرآیندهای.اداری؛.√
فراهم.سازی.زمینه.ایجاد.اشتغال.و.بهبود.فعالیت.های.اقتصادی؛.√
کاهــش.شــکاف.موجــود.بیــن.طبقــات.مختلــف.در.دریافــت.خدمــات..√

دولتی)طهمورث.نــژاد،.1389(؛
کاهش.تشریفات.دست.وپاگیر.اداری؛.√
کمک.به.بخش.خصوصی؛.√
افزایش.اقتدار.ملی؛.√
افزایش.بهره.وری؛.√
توسعه.مشارکت.مردم؛.√
تصمیم.گیری.سریع.مبتنی.بر.اطاعات.به.موقع؛.√
اثرات.مثبت.زیست.محیطی..√
ــرای..√ ــر.را.ب ــع.زی ــل(.مناف ــه.توســعه.ســازمان.مل ــدل.UNDP1.)برنام م

ــمارد: ــک.برمی.ش ــت.الکترونی دول
دسترسی.متمرکز.به.خدمات؛.√
خدمات.قابل.اطمینان.با.ویژگی.»همیشه.موجود«.به.صورت.24*7؛.√
استفاده.مؤثرتر.از.زمان؛.√

1 . United Nation Development Program
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تعامل.کارآمدتر.با.دولت؛.√
رفع.پیچیدگی؛.√
کاهش.هزینه.های.کسب.وکار؛.√
به.کارگیری.مؤثر.واسطه.های.تجاری؛.√
خدمات.نوین.با.قابلیت.دستیابی.سریع.تر؛.√
ارتباطات.دو.طرفه.الکترونیکی)وزیری.و.باقری،.1384(..√

ــت. ــزان.موفقی ــی.می ــه.بررس ــال.2003.در.زمین ــه.در.س ــی.ک ــج.مطالعات نتای

ــده،. ــام.ش ــعه.انج ــال.توس ــک.در.کشــورهای.در.ح ــت.الکترونی ــای.دول پروژه.ه

نشــان.می.دهــد.تنهــا.15درصــد.از.ایــن.پروژه.هــا.موفــق.بوده.انــد.و.بــه.

ــا. ــز.ب ــده.خــود.دســت.یافته.اند..حــدود.50درصــد.نی ــن.ش ــی.تعیی ــداف.اصل اه

شکســت.مواجــه.شــده.و.35درصــد.باقیمانــده.نیــز.اساســاً.اجرانگردیــده.و.لغــو.
شــده.اند)طهمورث.نژاد،1389(.

در.یــک.تقســیم.بندی.دیگــر.اهــداف.توســعه.دولــت.الکترونیــک.در.کشــور.
ــوان.می.گــردد: ــل.عن ــه.شــرح.ذی ب

الف- خدمات  رسانی بهتر
بهبود.در.قابلیت.دستیابی.به.خدمات)24*7(؛ ..1

بهبود.در.کیفیت.تعامات؛ ..2
ایجاد.آسانی،.کاربرپسندی.و.عدالت.در.دستیابی.به.خدمات؛ ..3

ایجــاد.امــکان.انتخــاب.از.بیــن.روش.هــا.و.کانال.هــای.مختلــف.دریافــت. ..4
خدمــات.

ب- ارائه خدمات با هزینه کمتر
کاهش.هزینه.تراکنش.ها؛ ..1

بهبود.کارآیی.و.سودمندی؛ ..2
بهبود.در.صحت.و.درستی؛ ..3

بهبود.در.پاسخگویی؛ ..4
بهبود.در.نگهداری.و.ثبت. ..5
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ج- تحقق جامعه دیجیتالی
دستیابی.به.شبکه.دسترسی.پرسرعت.از.طریق.صنعت.ارتباطات؛ ..1

ترویج.آموزش.و.تعلیم.فناوری.برای.نوجوانان.و.بزرگساالن؛ ..2
ترویج.و.توسعه.اقتصادی.از.طریق.محرک.ها.و.امور.فناوری. ..3

د-.ارتقا.مشارکت.های.مردم
ــدگان. ــردم.و.تصمیم.گیرن ــن.م ــی.بی ــر.ارتباط ــای.مؤث ــاد.کانال.ه ایج ..1

ــی؛. دولت
شــیوه.های. و. انصــاف. کارآیــی،. کاربرپســندی،. آســانی،. ایجــاد. ..2

.)7 نظرخواهــی)

3-ب- خدمات دولت الکترونیک
و..√ فرآینــد. یــک. شــرح. ماننــد. اطاعات)ســاخت.نیافته. ارائــه.

ــی؛ ــورت.غیرتعامل ــه.ص ــر.ب ــه.کارب ــات(.ب ــت.خدم ــد.لیس ــاخت.یافته.مانن س
ارائــه.اطاعات)ســاخت.یافته.ماننــد.دفترچــه.تلفــن.یــا.کــد.شــهرها.یــا..√

محــل.امتحــان.یــا.دریافــت.قبــض،.دریافــت.قبــض(.بــه.کاربــر.بــه.صــورت.
؛ ملی تعا

پاسخگویی.به.سؤاالت.مختلف.کاربران.به.صورت.غیرتعاملی؛.√
پاســخگویی.بــه.ســؤاالت.کاربــر.بــه.صــورت.تعاملی)متنــی،.صوتــی،..√

تصویــری(؛
خدمــات.دریافــت.اطاعــات.ســاده.از.کاربــر.ماننــد.ارســال.خبــر.یــا..√

ارســال.نظــر؛
ــام..√ ــت.ن ــام.خــودرو،.ثب ــاده)ثبت.ن ــی.س ــی.اینترنت ــت.نام ــات.ثب خدم

ــرق.و.گاز(؛ ــتراک.آب.و.ب ــت.اش ــکن،.درخواس مس
خدمات.ثبت.نام.اینترنتی.با.امکان.پرداخت)ثبت.نام.موبایل(؛.....√
ــا.قســمتی.از..√ ــا.امــکان.ویرایــش.کل.ی ــی.ب ــام.اینترنت خدمــات.ثبــت.ن

ــام..کنکــور(؛ ــت.ن اطاعات)ثب
مردم.نهــاد،..√ تک.سازمانی)ســازمان.های. مجــوز. صــدور. خدمــات.
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ــه(؛ گلخان
صــدور.مجــوز.چندســازمانی)نیازمند.اســتعام-.مالــی/.اعتبــاری،..√

ــتی(؛ ــک.برگش ــازی،.چ ــل،.جانب ــع.تحصی ــربازی،.مقط ــابقه،.س سوءس
خدمات.دارای.فرآینده.ساده)بررسی.یک.مرحله.ای(؛.√
خدمات.دارای.پیوستگی.زمانی)ارائه.گزارش.های.ماهیانه(؛.√
خدمات.صرف.پیگیری)مانند.پیگیری.نامه(؛.√
خدمات.نیازمند.تشخیص.هویت؛.√
خدمــات.نیازمنــد.تطابــق.بیــن.مشــخصات.ارائــه.شــده.و.مشــخصات..√

موجود)کاریابــی(؛
خدمات.نیازمند.امضای.دیجیتال؛.√
خدمات.نیازمند.داده.کاوی؛.√
خدمات.نیازمند.تبدیل.انواع.اطاع.به.یکدیگر؛.√
خدمات.نیازمند.شناسایی.مکان؛..√
خدمات.نیازمند.جست.وجوی.انبار.داده.ها؛.√
خدمات.قابل.ارائه.در.موبایل؛.√
خدمات.آموزشی.به.صورت.الکترونیک؛.√
خدمــات.مالی)واریــز.وجــه.صــرف،.انتقــال.وجــه.صرف()ســند.جامــع..√

ــت.الکترونیک(. دول

4-ب- رابطه بین دولت و ذی نفعان در دولت الکترونیک
روابط.بین.ذی.نفعان.در.دولت.الکترونیک.را.در.سطح.ملی.می.توان.به:

رابطه.مردم.با.دولت)C2G(؛. .•

رابطه.دولت.با.مردم)G2C(؛. .•
رابطه.دولت.با.دولت)G2G(؛ .•
رابطه.دولت.با.کارکنان)G2E(؛ .•
رابطه.کارکنان.با.دولت)E2G(؛ .•

رابطه.کسب.وکارها.با.دولت)B2G(؛ .•

www.irpublicpolicy.ir



17

بررسی وضعیت دولت الکترونیک در ایران

.)G2B(رابطه.دولت.با.کسب.وکارها .•
تقســیم.بندی.نمــود..شــکل.زیــر.روابــط.بیــن.دولــت.و.ذی.نفعــان.در.دولــت.
ــران.روی. ــک.از.بازیگ ــر.ی ــه.ه ــت.رابط ــد..ماهی ــان.می..ده ــک.را.نش الکترونی

ــت. ــده.اس ــر.ش ــکل1.ذک ــای.ش فلش.ه

شکل.1-روابط.بین.دولت.و.ذی.نفعان.در.مدل.های.توسعه.دولت.الکترونیک

بنابــر.روابــط.برشــمرده.فــوق،.هــر.الگــوی.توســعه.دولــت.الکترونیــک.بایــد.

ــه. ــد.ب ــا.بتوان ــط.را.در.نظــر.داشــته.باشــد.ت ــن.رواب ــق.ای در.مراحــل.خــود.تحق

ــا.بهره.گیــری.از. ــه.خدمــات.ب ــد.در.ارائ مفهــوم.واقعــی.دولتــی.کارآمــد.و.توانمن
ــاوری.اطاعــات.را.تبییــن.کند)باقــری.و.فقیهــی،.1389(. فن

در.یــک.تقســیم.بندی.دیگــر.عــاوه.بــر.مــوارد.مطــرح.شــده،.دو.رابطــه.دیگــر.
نیــز.عنــوان.گردیده.اســت:

رابطه.دولت.با.مؤسسات.غیرانتفاعی)G2N(؛ .•
.)N2G(رابطه.مؤسسات.غیرانتفاعی.با.دولت .•

البتــه.ایــن.تقســیم.بندی.ها.چنــدان.متمایــز.از.جوامــع.غیراطاعاتــی.نیســتند،.

امــا.بیــان.آن.هــا.در.ایجــاد.دیــد.جامــع.در.رفتــار.دولــت.الکترونیــک.و.درک.بهتــر.
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راه.حل.هــای.ارائــه.شــده.بــرای.تحقــق.دولتــی.ایــده.ال.کمــک.می.کنــد..بــا.اینکــه.

در.مدل.هــای.موجــود.از.واژه.government.اســتفاده.شــده،.امــا.مــا.از.کلمــه.دولــت.

ــتفاده. ــی.اس ــتگاه.های.حکومت ــواع.دس ــامل.ان ــم.ش ــر.و.ه ــی.کلی.ت ــا.مفهوم ب

می.کنیــم..دولــت.الکترونیــک.را.نــه.بــه.عنــوان.مجموعــه.ای.از.دســتگاه.ها.کــه.از.

فنــاوری.اطاعــات.فقــط.در.جهــت.ارائــه.خدمــات.و.به.عنــوان.یــک.ابزار.اســتفاده.

می.کننــد،..بلکــه.به.عنــوان.عنصــری.واحــد،.شــامل.مــردم.و.حکومــت.به.گونــه.ای.

کــه.شــهروند.امــروزی.بــرای.رفــع.نیازهــای.خــود.بــه.آن.مراجعــه.می.کنــد.و.از.

طرفــی.حاکمیــت.نیــز.در.قالــب.آن.به.طــور.غیرمحســوس.جامعــه.را.بــه.ســوی.

ــود.دارد؛. ــر.وج ــدل.G2G.دو.تعبی ــم..از.م ــد،.بپذیری ــت.می.ده ــش.حرک اهداف

ــع. ــرای.رف ــتر.ب ــم.و.بیش ــف.می.پنداری ــای.مختل ــن.دولت.ه ــاط.بی گاه.آن.را.ارتب

ــرد.دارد،.ماننــد:.مدل.هــای. نیازهــای.مشــترک.شــهروندان.جوامــع.مختلــف.کارب

دولــت.الکترونیــک.در.اروپــا..امــروزه.بــا.گســترش.پدیــده.جهانی.شــدن1.اهمیــت.

ســامانه.های.بــر.پایــه.ایــن.مــدل.افزایــش.یافتــه.اســت..تعبیــر.دیگــر.از.آن.ارتبــاط.

ــه. ــی.از.جمل ــامانه.اطاعات ــر.س ــت..ه ــت.اس ــک.حکوم ــتگاهی.در.ی میان.دس

دولــت.الکترونیــک.بــرای.رفــع.نیــاز.کاربرانــش.نیازمنــد.یــک.میــزان.حداقلــی.از.

یکپارچگــی.بیــن.زیرسیســتم.های.خــود.اســت..ابزارهایــی.کــه.بــر.اســاس.ایــن.

ــی.الزم.را. ــد.یکپارچگ ــک.می.کنن ــتم.کم ــه.سیس ــوند.ب ــازی.می.ش ــدل.پیاده.س م
ــه.اهدافــش.به.دســت.آورد)وزیــری.و.باقــری،.1384(. ــرای.رســیدن.ب ب

5-ب- مزایای دولت الکترونیک
تــا.چنــد.ســال.پیــش.روال.معمــول.بــرای.دریافــت.خدمــات.دولتــی،.مســتلزم.
ــا. ــود..ب ــط.ب ــی.مرتب ــر.دولت ــی.از.دفات ــه.یک ــده.ب ــی.مراجعه.کنن ــور.فیزیک حض
ــه. ــردن.محــل.ارائ ــک.ک ــرای.نزدی ــک.و.اطاع.رســانی.ب پیشــرفت.های.تکنولوژی
ــای. ــت..در.گام.ه ــده.اس ــاد.ش ــدی.ایج ــت.جدی ــتریان،.حرک ــه.مش ــات.ب خدم
نخســت،.ایجــاد.دکه.هــای.ارائــه.خدمات)نظیــر.آنچــه.کــه.در.شــبکه.های.

1 . Globalization
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ــه.اســتفاده.از. ــه.اجــرا.درآمــد.و.در.گام.هــای.بعــدی.ب بانکــی.استفاده.می.شــود(.ب
ــد. ــه.ش ــور.توج ــن.منظ ــخصی.بدی ــای.ش رایانه.ه

دولــت.الکترونیــک.مزایــای.فراوانــی.در.پــی.دارد،.تــا.جایــی.کــه.وجــود.آن.

را.بــرای.اســتفاده.کننده.مزیــت.رقابتــی.بــه.حســاب.می.آورنــد..در.زیــر.بــه.اهــّم.

مزایــای.شــناخته.شــده.از.دولــت.الکترونیــک.پــس.از.پیاده.ســازی.در.ســازمان.ها.
ــم)8(: ــاره.می.کنی اش

افزایش.رضایت.شهروندان.و.ارباب.رجوع؛ .o
ــک.ناشــی.از.مراجعــه. ــرژی،.آلودگــی.هــوا،.ترافی کاهــش.مصــرف.ان .o

بــه.ســازمان.ها؛ شــهروندان.
افزایش.کارآیی،.بهره.وری؛ .o
کاهش.شکاف.دیجیتالی؛ .o

افزایش.سرعت.و.کیفیت.و.دقت.در.ارائه.خدمات.به.شهروندان؛. .o
ایجــاد.شــفافیت.در.فعالیت.هــای.اجرایــی.و.کاهش.فســاد.در.دســتگاه.های. .o

اجرایی)طالبــی،.1389(؛
تعامل.بهتر.با.شهروندان.و.بخش.های.بازرگانی.و.صنعتی؛ .o

افزایش.توان.از.طریق.دسترسی.به.اطاعات؛ .o
مسئولیت.پذیری.بیشتر؛ .o

یکپارچه.سازی.شهروندان؛ .o
گسترش.فرهنگ.خودمحوری.در.خدمات.رسانی)دیوساالر،.1391(. .o

ــل. ــرح.ذی ــه.ش ــک.ب ــت.الکترونی ــای.دول ــر،.مزای ــیم.بندی.دیگ ــک.تقس در.ی
ــردد: ــرح.می.گ مط

ارتقای کیفیت خدمات  -1
ــت. ــت.گذاری.های.دول ــه.سیاس ــات،.در.هم ــت.خدم ــای.کیفی ــان.ارتق آرم
ــیوه.هایی. ــن.ش ــی.از.مهم.تری ــتری.محوری.یک ــت..مش ــهود.اس ــک.مش الکترونی
ــه. ــی.را.ک ــت.خدمات ــند.کیفی ــا.می.کوش ــوب.آن.دولت.ه ــه.در.چارچ ــت.ک اس
ــت. ــای.دول ــند..نوآوری.ه ــا.بخش ــد،.ارتق ــه.می.دهن ــردم.ارائ ــاغل.و.م ــه.مش ب
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ــال،. ــن.ح ــا.ای ــی.آورد..ب ــم.م ــات.را.فراه ــر.خدم ــه.بهت ــکان.ارائ ــک،.ام الکترونی

برخــی.مشــکات.مربــوط.بــه.دسترســی.ایــن.خدمــات،.ایــن.ظرفیــت.را.کاهــش.

داده.اســت..هنــوز.برخــی.گروه.هــای.اجتماعــی.یافــت.می.شــوند.کــه.از.مزایــای.

ــی. ــق.منافع ــن.طری ــد.از.ای ــا.اینکــه.نمی.توانن ــد.ی ــک.محرومن ــات.الکترونی خدم
به.دســت.آورند.

کارآیی و کاهش هزینه ها  -2
ــش. ــرورت.کاه ــب.از.ض ــات.اغل ــات.و.ارتباط ــاوری.اطاع ــری.فن به.کارگی
تقاضــای.دسترســی.بــه.منابــع،.چــه.بــه.منظــور.کاهــش.هزینه.هــا.به.طــور.کلــی.و.
چــه.اختصــاص.بودجــه.بــه.حوزه.هــای.اولویــت.دار،.نشــأت.می.گیــرد..بســیاری.
ــی. ــا.کارآی ــگ.ب ــاط.تنگاتن ــه.در.ارتب ــک.را.ک ــت.الکترونی ــای.دول از.نوآوری.ه
ــرار.داد. ــت.ق ــت.الکترونیــک.دول ــره.مؤلفه.هــای.مدیری ــوان.در.زم هســتند،.می.ت
اغلــب.مثال.هــای.مطــرح.شــده.از.ســوی.ســازمان.توســعه.و.همــکاری.اقتصــادی.
از.جملــه.فرآیندهــای.پرداخــت،.تــدارکات،.فهرســت.دســتمزد.و.مدیریــت.منابــع.
ــال،. ــن.ح ــا.ای ــد..ب ــرار.می.گیرن ــات.ق ــاوری.اطاع ــی.فن ــزء.کارآی ــانی،.ج انس
برخــی.نوآوری.هــا.نظیــر.مناقصــات.الکترونیــک.کــه.ســنگ.بنــای.صرفه.جویــی.
ــار. ــا.کن ــود.ی ــرا.می.ش ــص.اج ــور.ناق ــا.به.ط ــت،.ی ــی.اس ــای.دولت در.هزینه.ه

ــده.اند. ــذارده.ش گ
اثربخشی فزاینده فرآیندها  -3

اثربخشــی.فرآیندهــا.یکــی.از.مزایــای.اخیــراً.شناخته.شــده.دولــت.الکترونیــک.

ــات.و. ــت.خدم ــا.کیفی ــاً.ب ــات.عمدت ــای.اطاع ــته.فناوری.ه ــت..در.گذش اس

صرفه.جویــی.در.هزینه.هــا.مرتبــط.بودنــد..حــال.آنکــه.»....اکنــون.آگاهــی.مبنــی.

بــر.اینکــه.نوآوری.هــای.دولــت.الکترونیــک.می.توانــد.نتایــج.مهمــی.را.در.حــوزه.

.جــرم.و.امنیــت. سیاســتگذاری.کان.ماننــد.درمــان،.آمــوزش،.نوآوری.هــای.ضــِدّ
بــه.همــراه.داشــته.باشــند،.رو.بــه.افزایــش.اســت«.

شفافیت و مشارکت فعاالنه مردم  -4
ــای. ــه.منظــور.ارتق ــک.در.برخــی.کشــورها،.ب ــت.الکترونی ــای.دول نوآوری.ه
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ــه.اســت.. ــرار.گرفت مشــارکت.عمومــی.و.پاســخگویی.دولت.هــا.مــورد.توجــه.ق

ــل.سیاســی.و.اجتماعــی.بســیار. ــت.و.شــهروندان.شــامل.عوام ــان.دول رابطــه.می

ــًا. ــک.صرف ــاالری.الکترونی ــای.مردم.س ــال،.نوآوری.ه ــرای.مث ــود؛.ب ــی.می.ش مهم

ــان.شــهروندان. ــاط.می به.رأی.گیــری.برخط)آنایــن(.ختــم.نمی.شــوند،.بلکــه.ارتب

ــروه.از. ــال،.آن.گ ــن.ح ــا.ای ــرد..ب ــر.می.گی ــز.در.ب ــب.را.نی ــزاران.منتخ و.کارگ

مــردم.کــه.مســیرهای.الکترونیــک.را.بــه.کار.می.گیرنــد،.نماینــده.منافــع.شــهروندان.

نیســتند.و.سیاســتمداران.نیــز.متذکــر.شــده.اند.کــه.این.گونــه.گردهمایی.هــا.بــرای.
اهــداف.انتخــاب.مجددشــان.کمــک.چندانــی.نخواهــد.کــرد.

مزایای فنی  -5
ــردازش.و. ــع.آوری،.پ ــرار.جم ــال.تک ــات،.احتم ــاوری.اطاع ــری.فن به.کارگی
ذخیــره.داده.هــا.را.کاهــش.می.دهــد.کــه.نتیجــه.آن.کاهــش.هزینه.هــای.پــردازش.
ــا.آن. ــی.ب ــای.عموم ــی.برنامه.ه ــه.تمام ــت.ک ــای.اداری.هس ــز.کاره داده.و.نی
دســت.بــه.گریباننــد..از.ایــن.گذشــته،.از.رهگــذر.نــوآوری.فنــاوری.اطاعــات،.
ــری،. ــوند..کاربردپذی ــه.می.ش ــترک.ارائ ــی.مش ــع.فن ــر.و.مناب ــتانداردهای.بهت اس
ــناخته. ــای.ش ــه.مزای ــر.از.نمون ــی.دیگ ــترس.پذیری،.برخ ــری.و.دس اطمینان.پذی
ــت. ــطحی.از.کیفی ــن.س ــه.چنی ــتیابی.ب ــی.دس ــور.طبیع ــتند..به.ط ــی.هس ــده.فن ش
فنــی،.مســتلزم.تغییــرات.مضاعــف.در.ســازمان.ها،.از.جملــه.ســازماندهی.مجــدد.
ــان. ــات.می ــمی.ارتباط ــیرهای.رس ــوزش.و.مس ــات،.آم ــاوری.اطاع ــان.فن کارکن

ــود. ــاوری.اطاعــات.و.دیگــر.اعضــای.ســازمان.خواهــد.ب ــان.فن کارکن
مزایای سازمانی  -6

مزایــای.ســازمانی.بــه.مزایــای.مرتبــط.بــا.حل.مشــکات.در.گســتره.ســازمانی.

ــد. ــای.فرآین ــود..ارتق ــاق.می.ش ــازمانی.اط ــن.س ــای.بی ــعه.توانمندی.ه ــا.توس ی

تصمیم.گیــری،.شــبکه.های.حرفــه.ای.گســترده،.هماهنگــی.بهتــر،.خدمــات.

ــد.. ــرار.می.گیرن ــازمانی.ق ــای.س ــره.مزای ــا.در.زم ــش.هزینه.ه ــت.و.کاه ــا.کیفی ب

ــا. ــن.موضــوع،.آن.ه ــات.ای ــازمانی.در.ادبی ــای.س ــه.مزای ــم.بررســی.جداگان به.رغ

مکمــل.مزایــای.سیاســی.و.فنــی.هســتند..بــرای.دســتیابی.بــه.نتایــج.نهایی.ویــژه.از.
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پروژه.هــای.فنــاوری.اطاعــات،.اکثــر.ســازمان.ها.بــه.اصــاح.فرآیندهــای.شــغلی،.

ــت.ســاختارهای.سلســله.مراتبی. ــی،.مســیرهای.ارتباطــی.و.در.نهای ــن.داخل قوانی
نیازمندنــد.

مزایای سیاستی  -7
ــد.. ــر.می.گیرن ــی.را.در.ب ــع.عموم ــیع.تری.از.مناف ــای.وس ــا.حوزه.ه ــن.مزای ای
شــناخت.بهتــر.اهــداف.روش.هــا.در.ســطح.دولــت،.پاســخگویی.عمومــی.بیشــتر،.
ــات.یکپارچــه،.از. ــه.خدم ــزی.و.ارائ ــر.و.برنامه.ری ــی.جامع.ت ــات.دولت ــه.اطاع ارائ
ــات. ــاوری.اطاع ــع،.»توســعه.فن ــا.محســوب.می.شــوند..در.واق ــن.مزای ــه.ای جمل
آثــار.مهمــی.را.بــر.میــزان.پاســخگویی.و.ارائــه.اطاعــات.بــه.مــردم.داشــته.اســت«..
ــه.امتیــازات.فــردی.بــرای. از.ایــن.گذشــته،.می.تــوان.از.مزایــای.سیاســتی.بــه.منزل
کارگــزاران.دولتــی.یــاد.کــرد.کــه.از.رهگــذر.به.کارگیــری.برنامه.هــای.کاربــردی.بــا.
مشــخصه.های.خــاص.ایــن.فنــاوری.عایدشــان.می.شــود)باقری.و.فقیهــی،.1389(.

6-ب- استقرار دولت الکترونیکی
ــه. ــه.ب ــات،.چ ــه.خدم ــده.آل.در.ارائ ــی.ای ــوی.دولت ــه.س ــت.ب ــد.حرک فرآین
ــدام.از. ــر.ک ــر)در.ه ــای.دیگ ــه.دولت.ه ــه.ب ــدان.و.چ ــه.کارمن ــهروندان،.چ ش
ــت: ــر.اس ــی.زی ــش.اصل ــه.بخ ــی.G2X.(.دارای.س ــای.دولت ــا.و.مدل.ه قالب.ه

دوره.سازمانی؛ .o
دوره.فناوری.و.سازمان؛ .o

دوره.تبدیل؛ .o
دوره سازمانی

دولــت. پیاده.ســازی. بــرای. الزم. زیرســاخت.های. ابتــدا. دوره،. ایــن. در.

الکترونیــک.در.کل.حکومــت.شــکل.می.گیــرد؛.بدیــن.صــورت.کــه.ابتــدا.وظایــف.

حکومــت.در.مقابــل.ذی.نفعانــش.و.همچنیــن.بالعکــس.مشــخص.می.گردد..ســپس.

همیــن.وظایــف.بــرای.زیرســاختارهای.حکومتــی.مشــخص.شــده.و.بــه.همیــن.

ــن.حکومــت.مشــخص.می.گــردد..گام.دوم. ــب.تمــام.وظایــف.ســطوح.پایی ترتی
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مشــخص.کــردن.فرآیندهاســت.و.بایــد.معیــن.شــود.هــر.درخواســتی.را.حکومــت..

چگونــه.پاســخ.می.گویــد..بایــد.توجــه.داشــت.کــه.در.ایــن.دیــدگاه.مــا.حکومــت.

ــم.و.هــر.مخاطــب،.مخاطــب. ــوان.یــک.ســامانه.واحــد.در.نظــر.می.گیری را.به.عن

کل.حکومــت.اســت.و.هــر.فرآینــد.او.نیــازی.واحــد.بــرای.او.محســوب.می.شــود.

ــازی. ــر.نی ــوده.و.دیگ ــت.ب ــه.حکوم ــل.وظیف ــتگاهی.در.اص ــن.دس ــاط.بی و.ارتب

نیســت.شــهروند.بــرای.تأمیــن.نیــازی.واحــد.از.دســتگاهی.بــه.دســتگاهی.دیگــر.

ــتگاه.ها. ــرای.دس ــکان.را.ب ــن.ام ــات.ای ــاوری.اطاع ــل.فن ــد..در.اص ــه.کن مراجع

ــه.صــورت. ــه.ب ــر.)البت ــا.یکدیگ ــاط.ب ــتن.ارتب ــا.داش ــا.ب ــد.آورد.ت ــم.خواه فراه

ــد..در. ــاز.کنن ــه.دســتگاه.های.دیگــر.بی.نی ــه.ب ــران.را.از.مراجع الکترونیکــی(.کارب

حالــت.ایــده.آل.در.انتهــای.ایــن.مرحلــه.فعالیــت.ســازمان.ها.مشــتری.محور.شــده.

ــاز. ــع.نی ــه.رف ــا.مراجــع،.خــود.را.موظــف.ب ــاس.ب ــر.دســتگاه.در.نقطــه.تم و.ه

ــود. ــای.موج ــر.در.فرآینده ــد.تغیی ــا.نیازمن ــه.تنه ــی.ن ــن.نتایج ــد..چنی او.می.دان

ــان.و.اعضــای. ــی.در.کل.کارکن ــه.تحــوالت.فرهنگ ــر.پای ــد.ب ــه.بای ــتند،.بلک هس

ســامانه.حکومــت.اســتوار.باشــند..گاه.بــه.دلیــل.غیرمحســوس.بــودن.ایــن.مرحلــه.

از.حرکــت.بــه.ســوی.دولــت.ایــده.آل،.در.بعضــی.مدل.هــا.آن.را.حــذف.می.کننــد،.

امــا.به.نظــر.می.آیــد.درســت.اســت.کــه.بــدون.اســتفاده.از.فنــاوری،.ایجــاد.چنیــن.

دیدگاهــی.در.ســازمان.مشــکل.اســت،.امــا.گاه.حتــی.بــدون.فنــاوری.نیــز.چنیــن.

تفکــری.می.توانــد.ســودمند.باشــد..ایــن.مرحلــه.را.می.تــوان.انجــام.یــک.مهندســی.

مجــدد1.در.حکومــت.دانســت.کــه.هــم.زمینــه.را.بــرای.ایجــاد.دولــت.الکترونیــک.

ــازی. ــازمان.ها.و.شفاف.س ــت.در.س ــش.کیفی ــث.افزای ــم.باع ــد.و.ه ــاده.می.کن آم

می.گــردد..بعضــی.معتقدنــد.مهندســی.مجــدد.و.فنــاوری.اطاعــات.الزم.و.ملــزوم.

یکدیگــر.هســتند.و.هــر.کــدام.تواناســاز2.دیگــری.اســت..بــا.ایــن.دیــد.پیش.نیــاز.
حرکــت.بــه.ســوی.دولــت.الکترونیــک،.مهندســی.مجــدد.حکومــت.اســت.

1 . Reengineering
2 . Enabler
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دوره فناوری و سازمان
در.ایــن.مرحلــه،.فنــاوری.اطاعــات.بــا.ســازمان.یکپارچــه.شــده.و.رفته.رفتــه.
ســازمان.شــکل.نوینــی.بــه.خــود.می.گیــرد..در.ایــن.مرحلــه.اســت.کــه.فرآیندهــا.
از.حالــت.ســنتی.بــه.حالــت.الکترونیکــی.تغییــر.شــکل.می.دهنــد.و.نقــش.نیــروی.
ــای. ــب.مدل.ه ــود..اغل ــگ.می.ش ــان.کم.رن ــا.مراجع ــاس.ب ــه.تم ــانی.در.نقط انس
موجــود.اســاس.فرآینــد.توســعه.را.همیــن.مرحلــه.می.داننــد..ایــن.دوره.از.توســعه.

دولــت.الکترونیــک.شــامل.ســه.بخــش.اصلــی.اســت:
ــورد. ــات.م ــه.اطاع ــامل.ارائ ــه.ش ــن.مرحل ــات:.ای ــار اطالع انتش  •
ــه. ــف،.چ ــی.مختل ــای.ارتباط ــق.کانال.ه ــت.از.طری ــان.حکوم ــاز.ذی.نفع نی
الکترونیکــی.و.چــه.غیرالکترونیکــی.اســت..هــدف.در.اصــل.اطاع.رســانی.

ــت. ــی.اس ــرز.مکان ــد.و.م ــدون.ح ب
ــه.بیــن.ســازمان.و. ــاط.دوطرف ــل:.در.ایــن.مرحلــه.برقــراری.ارتب تعام  •
مــردم.عمومــًا.از.طریــق.کانال.هــای.ارتباطــی.نویــن.ماننــد.پســت.الکترونیک،.
ایــن.قابلیــت.را.بــه.رده.هــای.مختلــف.ســازمان.های.حکومتــی.می.دهــد.تــا.
بــدون.واســطه.از.وضعیــت.محیــط.و.نظــرات.کاربــران.خدمــات.و.ذی.نفعــان.

خــود.مطلــع.شــوند.
ــا. ــازد.ت ــد.می.س ــازمان.را.توانمن ــه.س ــن.مرحل ــش:.ای ــام تراکن انج  •
نیازهــای.مراجعــان.را.در.محیط.هــای.الکترونیکــی.بــدون.محدودیــت.

زمانــی.و.مکانــی.بــرآورده.گردانــد.
دوره تبدیل

پــس.از.به.وجــود.آمــدن.بســتر.الزم،.اکنــون.جامعــه.بــه.ایــن.تــوان.رســیده.تــا.

فعالیت.هــای.خــود.را.بــر.اســاس.دولتــی.نویــن.بنــا.کنــد..در.ایــن.مرحلــه.اســت.

ــعه. ــازی.و.توس ــه.فرهنگ.س ــاز.ب ــن.نی ــه.ای.نوی ــان.جامع ــق.آرم ــرای.تحق ــه.ب ک
ــری،.1384(. ــود)وزیری.و.باق ــاس.می.ش ــی.احس ــای.حکومت فعالیت.ه
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جدول.1-.مراحل.پنج.گانه.استقرار.دولت.الکترونیک.)طالبی،.1389(

مرحله

مشخصات و نوع داده هایی که جست وجو شرح اقدامات
می کنند

مرحله.1

اعام.سایت:
ارائه.منابع.اطاعاتی.عمومی.از.طریق.

سایت.ها؛
ارائه.اطاعات.ثابت.و.کم.تغییر.نهادهای.

دولتی.از.طریق.سایت؛
امکان.پرسش.و.پاسخ.)FAQ(.از.

طریق.سایت؛.
اطاعات.تماس.با.ما.از.طریق.سایت.

شماره.های.تلفن؛
آدرس.پستی؛

پست.الکترونیکی؛
نوع.خدمات.ارائه.شده؛

تعهدات،.ساختار.سازمانی؛.
پرسش.و.پاسخ.و.نشانی.مراجعات.

مرحله.2

سایت.پیشرفته:
دسترسی.به.اطاعاتی.که.مرتب.به.روز..

می.گردد؛
پورتال.مرکزی.دولت.که.ارتباط.با.سایر.
سیاست.های.دولتی.را.برقرار.می.کند؛
مدارک.مفید.و.دستورالعمل.هایی.که.
قابل.کپی.برداری.و.الکترونیکی.است؛
قابلیت.جست.وجو،.پست.الکترونیکی.

و.دریافت.نظرات.

به.روز.شدن.ماهیانه؛
فرم.های.اطاعاتی.در.دسترس؛

امکانات.جست.وجو،.نقشه.سایت؛
پیام.های.مدیریتی/.فرم.های.نظرسنجی.

شهروندان؛.
خبرنامه.ها.و.انتشارات،.اطاعات.قیمت.ها.و.

روش.خرید.

مرحله.3

وب.سایت.تعاملی.)دو.طرفه(:
سایت.ملی.دولت.به.صورت.پورتال؛
امکان.جست.وجوی. .
بانک.های.اطاعاتی.توسط.کاربران؛
فرم.های.اطاعاتی.از.طریق.وب.
دریافت.و.یا.ارسال.می.گردد؛.و

اعام.سایت.منابع.و.دریافت.رمز.ورود.

فرم.های.قابل.دریافت؛
پایگاه.های.داده.اختصاصی؛

تعامل.به.صورت.فرم.های.برخط؛
امکانات.محاوره.ای.نظیر.چت.و.مذاکره.

الکترونیکی؛.
اسم.و.رمز.ورود.
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مرحله.4

سایت.به.صورت.تراکنشی:
سایت.دولتی.به.کاربران.اجازه.می.دهد.
که.سایت.را.برای.کاربرد.اختصاصی.

خود.بومی.سازی.کند؛
سایت.کاما.امن.است؛.

کاربران.می.توانند.به.صورت.کامًا.امن.
به.صورت.تراکنشی.تبادل.اطاعات.
نمایند.)نه.صرفاً.برای.کاربرد.داخلی(.

امنیت؛
پرداخت.الکترونیکی.برخط؛

تأیید.الکترونیکی.درخواست.ها.به.صورت.
پست.الکترونیکی.و.یا.تأیید؛.

اعام.سیاست.های.امنیتی.و.خصوصی.

مرحله.5

سایت.کامًا.تعاملی:
ارائه.اطاعات.کامل.سازمان.های.دولتی.
از.طریق.پنجره.واحد.مرتبط.با.تمام.

سرویس.ها؛
عامت.و.مرزبندی.مشخصی.بین.
سازمان.ها.و.نهادهای.متعدد.وجود.

ندارد؛.
تمام.سرویس.های.دولتی.از. .
طریق.پورتال.ملی.با.پنجره.واحد.ارائه.

می.گردند.

امکان.دسترسی.تمام.اطاعات.و.
سرویس.های.یک.سازمان.از.طریق.پنجره.

واحد.ایجاد.می.گردد؛
الصاق.اینترفیس.شامل.مشخصات.اسناد.و.

سازمان.های.ذیربط.مورد.تعامل؛
سرویس.ها.با.کاربران.کامًا.تعاملی.و.

تراکنشی.است؛
کاربر.می.تواند.صفحات.کاربری.خود.را.

شخصی.سازی.کند؛
موتور.جست.وجوی.تمام.وب.سایت.های.

ضمیمه.و.ذیربط.را.شامل.می.شود.

ــنهاد. ــک.پیش ــت.الکترونی ــق.دول ــن.از.توفی ــان.یافت ــرای.اطمین ــار.گام.ب چه
می.شــود:

گام اول:.دریابیــد.مشــتریان.شــما.چــه.کســانی.هســتند:.شــهروندان،.کارکنــان،.

ــتند.و. ــت.هس ــتریان.دول ــی.مش ــات.دولت ــر.مؤسس ــادی.و.دیگ ــای.اقتص بنگاه.ه

هــر.یــک.از.آن.هــا.نیــز.نیازهــای.متفاوتــی.بــا.دیگــری.دارد..شــهروندان.خواهــان.

ثبــت.نــام.فرزنــدان.خــود،.تمدیــد.گواهینامــه.رانندگــی،.پرداخــت.پــول.پارکینــگ.

و....هســتند..بازرگانــان.و.مؤسســات.بازرگانــی.بــا.اتاق.هــای.بازرگانــی،.بازرســان.
محلــی.و.قانونگــذاران.رابطــه.برقــرار.می.کننــد.

ــد:. ــه.ســمت.اســتفاده.از.خدمــات.ســوق.دهی گام دوم:.مشــتریان.خــود.را.ب

اینترنــت.بهتریــن.شــیوه.بــرای.جــذب.مشــتریان.اســت..اگــر.تســهیاتی.ایجــاد.

شــود.کــه.آن.هــا.از.منــزل.خدمــات.دریافــت.کننــد،.بــه.رضایــت.مشــتری.منجــر.

www.irpublicpolicy.ir



27

بررسی وضعیت دولت الکترونیک در ایران

ــد. ــش.می.یاب ــز.کاه ــان.نی ــرهای.کارکن ــود.و.دردس می.ش
گام ســوم:.دریابیــد.کــه.مشــتریان.شــما.چــه.نیازهایــی.دارنــد.و.چــه.چیزهایی.
ــاد. ــت.اعتم ــودن.و.قابلی ــترس.ب ــهیات،.در.دس ــه.تس ــتریان.ب ــد:.مش می.خواهن
ــد. ــد،.عــادت.کرده.ان ــه.می.کن ــرای.آن.هــا.ارائ خدماتــی.کــه.بخــش.خصوصــی.ب

آن.هــا.از.دولــت.نیــز.یــک.چنیــن.انتظاراتــی.دارنــد.
ــا.مشــتری.را.ادامــه.دهیــد:.یکــی.از.راه.هــای.رهبــری. گام چهــارم:.رابطــه.ب
ــا. ــاط.ب ــور.ارتب ــه.منظ ــی.را.ب ــه.برنامه.های ــت.ک ــن.اس ــت.ای ــش.درس دارای.بین
ــن. ــد..ای ــن.منظــور.طراحــی.کن ــز.بدی ــی.را.نی ــزی.و.راهبردهای مشــتری.طرح.ری
ــا. ــب.ب ــاط.مناس ــاداری.و.ارتب ــاد.وف ــرایط.اقتصــادی،.ایج ــود.ش ــه.بهب ــأله.ب مس

مشــتری.در.ســال.های.آتــی.منجــر.می.شود)دیوســاالر،.1391(..

7-ب- مدل های توسعه دولت الکترونیک
بــا.اینکــه.از.حضــور.فنــاوری.اطاعــات.در.اداره.کشــورها.بیــش.از.دو.دهــه.
نمی.گــذرد،.تنوعــی.از.الگوهــا.بــرای.نشــان.دادن.ایــن.رونــد.وجــود.دارد..برخــی.
از.ایــن.الگوهــا.بــر.ویژگی.هــای.ســاختاری.نهادهــای.دولتــی.بــا.رویکــرد.ارائــه.
ــت. ــر.ماهی ــا.ب ــه.ســایر.الگوه ــی.ک ــد،.در.حال ــد.دارن ــات.تأکی ــک.خدم الکترونی
ــن. ــا.ای ــد..ب ــز.دارن ــس.از.آن.تمرک ــات.پ ــی.و.خدم ــای.دولت ــل.وبگاه.ه و.تکام
وصــف،.معــدودی.از.الگوهــا.بــه.تکامــل.کاربری.هــای.فنــاوری.اطاعــات.بــرای.
ــورد. ــه.اســتثنای.م ــد.ب ــد..هــر.چن ــی.توجــه.کرده.ان ــف.دولت آســان.کــردن.وظای
ــه. ــک.ب ــت.الکترونی ــه.توســعه.دول ــد.ک ــن.اعتقادن ــر.ای ــا.ب ــر،.اجمــاع.الگوه اخی
فرآینــدی.تکاملــی.گــره.خــورده.کــه.بــا.راه.انــدازی.وبگاه.هــای.دولتــی.ســاده.بــه.
ــر.نهادهــای.دولتــی.آغــاز.می.شــود..ســپس.ایــن. منظــور.انتشــار.اطاعــات.تغیی
ــا. ــه.ب ــد.ک ــده.ای.بســط.می.یابن ــی.پیچی ــای.درگاه ــه.طرح.ه ــاده.ب ــای.س وبگاه.ه
خدمــات.ارائــه.شــده.مطابقــت.دارنــد.و.بــا.ســطوح.تراکنش.هــای.کاربران.همســو.
هســتند..بیشــتر.کشــورهای.دنیــا.در.حــال.اجــرای.راهبردهــای.دولــت.الکترونیک..
هســتند.و.بــر.اســاس.مراحــل.توســعه.مبتنــی.بــر.الگوهــای.موجــود،.ارزیابی.هــای.
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ــده.اند. ــدی.ش ــورها.رتبه.بن ــده.و.کش ــل.آم ــی.به.عم گوناگون
دولــت. راهبردهــای. ویژگی.هــای. ارزیابــی. بــه. کــه. پژوهش.گرانــی.
الکترونیکــی.در.حــال.اجــرا.از.ســوی.نهادهــای.دولتــی.مــی.پردازنــد،.الگوهــای.
ــه،. ــرای.نمون ــد؛.ب ــک.را.طراحــی.کرده.ان ــت.الکترونی ــعه.دول ــی.از.توس گوناگون
ــک.را. ــت.الکترونی ــعه.دول ــه.ای.توس ــد.چهارمرحل ــوی.رش ــی2.الگ ــن1.و.ل الی
ــاط. ــه.نق ــه.منزل ــی.ب ــی.و.محل ــی،.ایالت ــای.فدرال ــه.دولت.ه ــد.ک طراحــی.کرده.ان
ــد. ــت.بندی3«.می.دانن ــت.را.»فهرس ــه.نخس ــا.مرحل ــد..آن.ه ــه.کار.برده.ان ــع.ب مرج
ــه. ــوط.ب ــه.اطاعــات.مرب ــرای.ارائ کــه.در.چارچــوب.آن.دولت.هــا.وبگاه.هــا.را.ب
ــش4«. ــه.»تراکن ــه.دوم.ک ــد..مرحل ــدازی.می.کنن ــان.راه.ان ــات.و.کارکردهایش خدم
نــام.دارد،.امــکان.تراکنش.هــای.برخــط.بــا.شــهروندان،.ماننــد.تمدیــد.گواهینامــه.
ــه. ــن.مرحل ــن.ای ــازد..همچنی ــم.می.س ــف.را.فراه ــای.مختل و.پرداخــت.جریمه.ه
ــاط.دارد.. ــا.افزایــش.رابطه.هــای.برخــط.در.ســاختارهای.داخلــی.دولت.هــا.ارتب ب
ــد. ــق.می.دانن ــه.ســوم.محق ــودی5«.را.در.مرحل ــازی.عم ــی.»یکپارچه.س ــن.و.ل الی
ــه. ــی.ب ــی.و.فدرال ــی،.ایالت ــای.محل ــه.»دولت.ه ــد.ک ــن.می.کنن ــه.تبیی و.این.گون
منظــور.کارکردهــا.یــا.خدمــات.دولتــی.مختلــف.بــه.یکدیگــر.متصــل.می.شــوند«.
و.مرحلــه.چهــارم.»یکپارچه.ســازی.افقــی6«.اســت.کــه.»خدمــات.و.کارکردهــای.
ــور. ــد.به.ط ــاغل.می.توان ــک.ش ــال،.ی ــرای.مث ــده.اند«؛.ب ــه.ش ــف.یکپارچ مختل
همزمــان.بیمــه.بیــکاری.خــود.را.بــه.یــک.نهــاد.ایالتــی.و.مالیات.هــای.کســب.وکار.
خــود.را.بــه.دیگــر.نهــاد.ایالتــی.پرداخــت.کنــد؛.زیــرا.ســامانه.های.هــر.دو.نهــاد.
ــر.اســاس. ــد..ب ــگاه.داده.کار.می.کنن ــا.یــک.پای ــا.ب ــد،.ی ــاط.دارن ــا.یکدیگــر.ارتب ب
ایــن.الگــو.هــر.مرحلــه.بــا.انــواع.کارکردهــای.برآمــده.از.چالش.هــای.ســازمانی.و.
فنــاوری.کــه.نهادهــای.دولتــی.مجــری.راهبردهــای.دولــت.الکترونیــک.مواجه.اند،.

1 . Layne
2 . Lee
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5 . Vertical Integration
6 . Horizontal Integration
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همــراه.خواهــد.بــود.
ســیلکوک1.بــه.مراحــل.شــش.گانه.ای.اشــاره.می.کنــد.کــه.از.ســوی.دولت.هــا.
در.هــر.دو.حــوزه.ارائــه.الکترونیــک.خدمات.بــه.شــهروندان.و.برقــراری.ارتباطات.

داخلی.شــان.بــه.کار.مــی.رود..ایــن.مراحــل.عبارتنــد.از:
انتشــار.و.توزیــع.اطاعــات،.شــامل.راه.انــدازی.وبگاه.هــا.بــرای.ارســال. ..1
ــط. ــای.خ ــر.مبن ــی.ب ــای.دولت ــات.و.کارکرده ــه.خدم ــوط.ب ــات.مرب اطاع

ــویه؛. ــی.یکس ارتباط
ــا. ــی.ی ــای.تلفن ــادل.تماس.ه ــد.تب ــمی،.مانن ــویه.رس ــش.دوس تراکن ..2

پســت.الکترونیک؛ یــا. رایانامــه. طریــق. از. مکتــوب.
درگاه.هــای.چندمنظــوره.کــه.به.وســیله.آن.هــا.درگاه.واحــدی.پیوندهــای. ..3
ــکان. ــهروندان.ام ــه.ش ــد.و.ب ــن.می.کن ــی.را.تأمی ــف.دولت ــای.مختل نهاده

ــد؛ ــی.یابن ــان.دسترس ــورد.نیازش ــات.م ــه.خدم ــد.ب می.ده
شــخصی.کردن.درگاه.هــا.کــه.بــه.شــهروندان.امــکان.می.دهــد.در. ..4

نیــاز.از.ویژگی.هــای.برخــط.اســتفاده.کننــد؛ صــورت.
ــه. ــای.درگاه.ب ــا.برنامه.ه ــه.در.آن.ه ــترک.ک ــات.مش ــته.بندی.خدم دس ..5
شــهروندان.امــکان.تراکنــش.بــا.نهادهــای.مختلــف.از.یــک.نقطــه.واحــد.را.

فراهــم.می.آورنــد؛
ــاره.آن. ــیلکوک.درب ــه.س ــادی.ک ــی.نه ــل.و.دگرگون ــی.کام یکپارچگ ..6
ــد:.»دیوارهــای.قدیمــی،.ســیلوهایی.از.خدمــات.را.نشــان.می.دهنــد. می.گوی
ــا. ــه.یکپارچگــی.ادامــه.می.دهــد.ت ــاوری.ب کــه.خــراب.شــده.اند.و.هنــوز.فن
بــا.پــل.زدن.میــان.پیشــخوان.و.پســخوان.دولــت.الکترونیکــی،.شــکاف.میــان.

آن.هــا.را.کــم.کنــد«.
بنابراین،.این.مرحله،.گزینه.توسعه.یافته.مرحله.پنجم.است.

ــد:.در. ــف.می.کن ــه.را.توصی ــل.پنج.گان ــط،.مراح ــی.مرتب ــوا2.در.الگوی نتچای

1 . Silcock
2 . Netchaeva
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مرحلــه.نخســت،.اداره.هــای.گوناگــون.وبگاه.هــای.برخطــی.راه.انــدازی.می.کننــد.

ــه. ــد..در.مرحل ــال.می.دهن ــای.اداری.را.انتق ــه.کارکرده ــوط.ب ــات.مرب ــه.اطاع ک

دوم،.وبگاه.هــا.برخــی.مراتــب.اتصــال.متقابــل،.ماننــد.تبــادل.پســت.الکترونیکــی.

ــوا،.در. ــه.از.نظــر.نتچای ــد،.در.حالی.ک ــزی.می.کنن ــادی.را.پایه.ری ــا.شــهروندان.ع ب

ــا.و.نظرســنجی.ها. ــران.از.فرصــت.شــرکت.در.گردهمایی.ه ــه.ســوم،.»کارب مرحل

ــای. ــی.از.تراکنش.ه ــب.گوناگون ــارم،.مرات ــه.چه ــوند«..مرحل ــوردار.می.ش برخ

ــد. ــل،.تمدی ــت.اتومبی ــه.ثب ــی.از.جمل ــات.دولت ــه.خدم ــرای.ارائ ــط.را.ب برخ

ــز،. ــم.نی ــه.پنج ــد..در.مرحل ــدارک.می.بینن ــا.ت ــت.جریمه.ه ــه.و.پرداخ گواهینام

یــک.درگاه.دولتــی.واحــد.و.فراگیــر.بــا.طیفــی.از.خدمــات.پیچیــده.مربــوط.بــه.
ــد.خواهــد.یافــت. شــهروندان.پیون

ــات. ــه.خدم ــه.وب.و.ارائ ــات.مجــازی،.دسترســی.ب ــو.اعان اســتورز1.از.تابل

ــه.گانه. ــل.س ــه.مراح ــه.منزل ــاعته(.ب ــت.وچهار.س ــه،.بیس ــت.روز.هفت 7*24.)هف

ــن.وی.گزارشــی.از.الگــوی. ــد..همچنی ــاد.می.کن ــک.ی ــت.الکترونی ــات.دول خدم

ــی.حضــور. ــوان.»حضــور3«.)یعن ــا.عن ــود2.ب ــده.س ــرح.ش ــه.ای.مط ــار.مرحل چه

ــز.الگــوی.چهــار. ــی.و.نی اطاعــات.دولتــی(،.برهــم.کنــش،.تراکنــش.و.دگرگون

مرحلــه.ای.مــورد.نظــر.مرکــز.پژوهش.هــا.ی.دولتــی.نیوجرســی4.ارائــه.مــی.دهــد..

ــز. ــی.اســت..ردیــک5.نی ــر،.ایســتا،.برهــم.کنشــی،.تراکنشــی.و.تبادل الگــوی.اخی

الگــوی.دو.مرحلــه.ای.را.در.خصــوص.رشــد.دولــت.الکترونیــک.را.در.ارتبــاط.بــا.

شــهرداری.های.ایــاالت.متحــده.مطــرح.کــرده.اســت..از.نظــر.وی،.مرحله.نخســت.

ــا. ــا.ب ــاط.دولت.ه ــاص.دارد.و.ارتب ــات.اختص ــط.اطاع ــت.بندی.برخ ــه.فهرس ب

شــهروندان.را.در.بــر.می.گیــرد،.حــال.آنکــه.در.مرحلــه.دوم.تراکنش.هــای.برخــط.

تکمیــل.می.شــود.و.ارتبــاط.میــان.دولت.هــا.و.مشــاغل.را.در.بــر.می.گیــرد..

ــت. ــرفته.دول ــطوح.پیش ــه.س ــود.ک ــوط.می.ش ــهرهایی.مرب ــه.ش ــر.ب ــه.اخی مرحل

1 . Stowers
2 . Sood
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5 . Reddick
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الکترونیــک.را.اجــرا.کرده.انــد..هیکــس1.نظیــر.بســیاری.از.مؤلفــان،.رشــد.دولــت.

ــر.خــاف. ــه.»انقابــی3«..امــا.ب الکترونیــک.را.فرآینــدی.»تکاملــی2«.می.دانــد.و.ن

ــت. ــه.رشــد.دول ــد.ک ــی.اشــاره.می.کن ــه.طــور.ضمن ــا،.در.مباحــث.خــود.ب آن.ه

ــد. ــت..وی.رش ــده.اس ــاز.نش ــی.آغ ــای.دولت ــدازی.وبگاه.ه ــا.راه.ان ــک.ب الکترونی

دولــت.الکترونیــک.را.در.چارچــوب.دو.الگــوی.به.کارگیــری.فنــاوری.قدیمــی.و.

جدیــد.می.نگــرد..در.الگــوی.قدیمــی،.فنــاوری.اطاعــات.بــرای.خودکارســازی.

ــه.کار.مــی.رود.)کــه.ایــن.امــر.بــه. وظایــف.درونــی.دولــت.و.پــردازش.داده.هــا.ب

پیدایــش.رایانه.هــا.در.ســاختارهای.دولتــی.برمی.گــردد(..در.الگــوی.جدیــد.

فنــاوری.ارتباطــات.و.اطاعــات.بــا.هــدف.حمایــت.از.وظایــف.بیرونــی.دولــت.و.
ــد. ــه.کار.می.رون ــراری.ارتباطــات.ب ــا.و.برق ــردازش.داده.ه ــا.پ ب

اتحادیــه.اروپــا.از.ســال.2000.مــدل.زیــر.را.بــرای.ارزیابی.هــای.مکــرر.بــه.کار.
ــت: برده.اس

مرحلــه.اول.اطاعــات:.اطاعــات.الزم.بــرای.شــروع.روال.رســیدن.بــه. .-
خدمــات.عمومــی،.در.اینترنــت.دســترس..پذیر.می.شــود..

مرحلــه.دوم.میــان.کنــش.یک.ســویه:.وبــگاه.قابــل.دسترســی.عمومــی،. .-

امــکان.دریافــت.چنیــن.خدماتــی.را.از.راه.هــای.غیرالکترونیــک.و.از.طریــق.

پیاده.کــردن.فرم.هــای.کاغــذی.پیــاده.می.کنــد.تــا.روال.برخــورداری.از.

ــب. ــش.قال ــرای.پوش ــی.ب ــب.الکترونیک ــه.قال ــود..ارائ ــاز.ش ــات.آغ خدم
ــرد. ــرار.می.گی ــه.ق ــن.مرحل ــم.در.ای ــی.ه غیرالکترونیک

مرحلــه.ســوم.میــان.کنــش.دوســویه:.وبــگاه.قابــل.دسترســی.عمومــی،. .-

یــک.ورودی.الکترونیــک.بــا.فــرم.الکترونیــک.رســمی.را.بــرای.شــروع.روال.

دســتیابی.بــه.ایــن.خدمــات.ارائــه.می.کنــد..ایــن.امــر.نشــان.می.دهــد.بایــد.

یــک.فــرم.تأییــد.)فیزیکــی.یــا.قضایــی(.از.متقاضــی.ایــن.خدمــات.وجــود.
داشــته.باشــد.تــا.اجــرای.ایــن.مرحلــه.ممکــن.شــود.

1 . Heeks
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مرحلــه.چهــارم.مدیریــت.کامــًا.الکترونیــک.پرونــده.متقاضــی:.وبــگاه. .-

ــی.از. ــات.عموم ــل.از.خدم ــتفاده.کام ــکان.اس ــی.ام ــی.عموم ــل.دسترس قاب

طریــق.وبــگاه.را.فراهــم.می.کنــد.کــه.شــامل.تصمیم.گیــری.و.ارائــه.خدمــات.

اســت..در.اینجــا.تشــریفات.رســمی.دیگــری.بــرای.متقاضــی.از.طریــق.امــور.

کاغــذی.پیش.بینــی.نشــده.اســت..ایــن.مــدل.بــر.فنــاوری.تمرکــز.دارد؛.بــرای.

مثــال،.مــوارد.مشــابه.متعــددی.وجــود.دارنــد.کــه.پژوهش.گــران.آمریکایــی.

از.آن.میــان.غالبــًا.بــه.دو.مــدل.الیــن.و.لــی.اشــاره.می.کننــد..گاهــی.اوقــات.

ــن.تاش.هــا. ــه.آخری ــه.ب ــده.می.شــود.ک ــه،.یکپارچگــی1.نامی ــن.مرحل آخری

بــرای.استانداردســازی.تعاریــف.از.داده.هــای.مؤسســات.دولتــی.اشــاره.دارد.

تــا.بتــوان.تمــام.فرآیندهــای.هــر.تعــداد.مؤسســه.درگیــر.را.در.یــک.محیــط.
الکترونیــک.مســتقل.برقــرار.کــرد.

مرحله.پیدایش؛ ..1
مرحله.پیشرفت؛ ..2

مرحله.بر.هم.کنش؛ ..3
مرحله.تراکنش؛ ..4
مرحله.شبکه.ای. ..5

ــق. ــا.منطب ــه.اروپ ــدل.اتحاری ــا.م ــا.ب ــه.اول.تقریب ــار.مرحل ــه.چه در.حالی.ک

ــا. ــت.ب ــای.دول ــم.کنش.ه ــی.بره ــی.یکپارچگ ــم.ویژگ ــه.پنج ــا.مرحل ــت،.ام اس

ــا.کســب.وکارها. ــت.ب ــده.)G2C(.و.دول ــا.مصــرف.کنن ــت.ب ــت.)G2G(،.دول دول

ــنجش. ــک.س ــی.از.ی ــوان.بخش ــدل.به.عن ــن.م ــس.را.دارد(..ای )G2B(.)و.برعک

ــه. ــده.اســت..مجموع ــت.الکترونیکــی.طراحــی.ش ــی.دول ــاری.از.آمادگ چندمعی

ــاخت. ــاخص.زیرس ــنجش.وب،.ش ــاخص.س ــد.از:.ش ــاخص.ها.عبارتن ــل.ش کام

ــن.یــک. ــرات.و.شــاخص.ســرمایه.انســانی)مانند.ســطح.آمــوزش(..همچنی مخاب

ــات.الکترونیکــی،. شــاخص.مشــارکت.الکترونیکــی.شــامل.ســنجش.های.اطاع

مشــاوره.الکترونیکــی.و.تصمیم.گیــری.الکترونیکــی.هــم.می.شــود..پژوهش.هــای.

1 . Integration
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واحــد.امــور.اقتصــادی.و.اجتماعــی.ملل.متحد1.و.بخــش.اداره.عمومــی.و.مدیریت.

ــابق.UN-DPEPA(.از. ــل.متحــد.س ــی.مل توســعه.)بخــش.اداره.و.اقتصــاد.عموم

ــرای.تعییــن.ســطوح.توســعه.دولــت. گســترده.ترین.پژوهش.هــای.انجــام.شــده.ب

ــان. ــی.کشــورهای.جه ــا.در.تمام ــی.آن.تقریب ــک.و.ویژگــی.هــای.اجرای الکترونی

اســت..ایــن.واحــد.توســعه.دولــت.الکترونیــک.را.بــه.پنــج.مرحلــه.اصلــی.تقســیم.
ــک(: ــت.الکترونی ــع.دول ــند.جام می.کند)س

الــف(.مرحلــه.پیدایــش.یــا.ظهــور؛.در.ایــن.مرحلــه.کشــورها.از.طریــق.ایجــاد.

ــز. ــی.نی ــای.دولت ــد..اداره.ه ــور.می.یابن ــک.در.وب.حض ــایت.کوچ ــک.وب.س ی
ــد. ــاد.می.کنن ــود.را.ایج ــی.خ ــایت.های.اینترنت س

ب(.مرحلــه.ارتقــا.یــا.توســعه؛.تعــداد.صفحــات.وب.در.ایــن.مرحلــه.افزایــش.

می.یابــد.و.اطاعــات.موجــود.دربــاره..آن.هــا.بیشــتر.می.شــود..همچنیــن.

ســایت.های.اینترنتــی.پویاتــر.خواهنــد.شــد..اطاعــات.به.صــورت.پویــا.و.متنــوع.

ارائــه.و.ســریع.تر.بــه.روز.می..شــود.و.بــه.شــکل.کاتالــوگ،.خبرنامــه.و.موتورهــای.
ــت. ــترس.اس جســت.وجو.در.دس

ج(.مرحلــه.تعامــل؛.ارائــه.اطاعــات.بــر.اســاس.نیــاز.مراجعــان.ســازماندهی.

می.شــود.و.کاربــران.می.تواننــد.بــا.پســت.الکترونیکــی.یــا.تکمیــل.کاربرگ.هــای.

الکترونیکــی.بــا.ســازمان.مربوطــه.ارتبــاط.برقــرار.کننــد..بنابرایــن.در.ایــن.مرحلــه.
ارتبــاط.دوطرفــه.بیشــتری.میــان.مشــتریان.و.ســازمآن.ها.برقــرار.می.شــود.

ــط. ــر.خ ــات.ب ــد.از.خدم ــران.می.توانن ــادل؛.کارب ــا.تب ــش.ی ــه.تراکن د(.مرحل

اســتفاده.کننــد،.بــرای.دریافــت.خدمــات.مبلــغ.مــورد.نظــر.خــود.را.بپردازنــد.و.
فرآینــد.مالــی.بــا.درجــه.امنیــت.مــورد.نیــاز.را.به.صــورت.برخــط.انجــام.دهنــد.
ــات.و. ــه.خدم ــه،.هم ــن.مرحل ــام؛.در.ای ــا.ادغ ــی.ی ــه.یکپارچگ هـــ(.مرحل
اطاعــات.دولتــی،.به.ســادگی.در.اینترنــت.قابــل.دسترســی.هســتند..همــه.وظایــف.
ــال. ــای.دیجیت ــده.اند.و.در.فض ــه.ش ــی.یکپارچ ــورت.الکترونیک ــازمان..ها.به.ص س

ــده.اند)همدانی،.1390(. ــته.ش ــا.برداش ــده.اداره.ه ــای.متمایزکنن مرزه

1 . United Nations Department of Economic و Social Affair(DESA)
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در.جــدول.زیــر.بــه.مقایســه.مدل.هــای.ارزیابــی.توســعه.دولــت.الکترونیــک.
و.مراحــل.آن.هــا.پرداختــه.شــده.اســت.

جدول.2-.مقایسه.مدل.های.ارزیابی.توسعه.دولت.الکترونیک.و.مراحل.آن.ها

نام.مدل

مرحله.1

مرحله.2

مرحله.3

مرحله.4

مرحله.5

مرحله.6

گارتنر.)2000(

ت.ظهور
اطاعا

تعامل.فرآیند.
فراگیری.و.

ب
جذ

ش.کامل
تراکن

تبدیل.انسجام.و.
تغییر.سازمانی

ک.جهانی
بان

ت.به.
حرک

سوی.بر.خط.
شدن

ادغام.کانال.ها

ادغام.فرآیند

ت
ادغام.خدم

الین-.لی.
)2001(

ت
فهرس

.برداری

ش
تراکن

ادغام.عمودی

ادغام.افقی

کاه.جمعیتی.
گ.

ت.و.یان
ارنس

)2006(

ظهور.برخط

ک.طرفه
ادغام.ی

ادغام.دوطرفه

ش
پرداز

سازمان.
ملل.
)2002(

ظهور

ارتقا

تعامل

ش
تراکن

ادغام

مدل.اوتی.
ک(

)سیلکو

انتشار.و.توزیع.
ت
اطاعا

ش.های.
تراکن

دوطرفه.اداری

درگاه.های.
چندمنظوره

خصوصی.سازی.
درگاه.مرکزی

خوشه.سازی.
ت.عمومی

خدما

یکپارچگی.کامل.
و.انتقال.مؤسسه

www.irpublicpolicy.ir



35

بررسی وضعیت دولت الکترونیک در ایران

قاسم.
زاده-
صفری

ایجاد.
درگاه.
دولتی

حضور

تبادل

تعامل

تبدیل

سین.چون.
من

اطاع.رسانی

ت
ارتباطا

ش
تراکن

انتقال

ای..بی..ام.
)هند(

زیربنای.
الکترونیکی

ت.
خدما

الکترونیکی

ب.وکار.
کس

الکترونیکی

همکاری.
الکترونیکی

نتچایوا

راه.اندازی.
وبگاه.های.بر.خط

اتصال.متقابل.
شهروندان

ت.
مشارک

شهروندان

ش.های.
تراکن

بر.خط

درگاه.دولتی.
واحد.و.فراگیر

همان.طــور.کــه.ماحظــه.می.شــود،.بیشــتر.الگوهــای.توســعه.دولــت.

ــات. ــاظ.جرئی ــا.از.لح ــد.و.تنه ــی.دارن ــاط.نزدیک ــر.ارتب ــا.یکدیگ ــک.ب الکترونی

ــد.. ــاوت.دارن ــان.تف ــی.مؤلف ــش.های.پژوهش ــه.پرس ــخ.ب ــرای.پاس ــه.ب به.کاررفت

ــون. ــای.گوناگ ــا،.الگوه ــن.الگوه ــترک.ای ــای.مش ــای.ویژگی.ه ــر.مبن ــوان.ب می.ت

ارائــه.شــده.را.در.چهــار.مرحلــه.اصلــی.خاصــه.کــرده.کــه.از.وبگاه.هــای.ســاده.
ــد. ــه.می.یاب ــی.ادام ــده.و.تراکنش ــای.پیچی ــا.وبگاه.ه ــروع.و.ت ش
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جدول.3-.مراحل.توسعه.خدمات.دولت.الکترونیک.)باقری.و.فقیهی،.1389(

ویژگی.هامراحل

مرحله.1:.

راه.اندازی.
وبگاه

پایه.ریزی.وبگاه.ها.برای.ارائه.اطاعات.درباره.ساختار،.کارکردها.و.خدمات.
نهاد.دولتی.منتشر.کننده.و.توزیع.کننده.اطاعات.

ممکن.است.با.سایر.وبگاه.های.مرتبط.پیوند.برقرار.شود.

مرحله.2:.
برهم.کنش.
دو.سویه.
ابتدایی

برخورداری.وبگاه.ها.از.فرم.های.قابل.پیاده.سازی.که.می.توان.آن.ها.را.به.صورت.
برون.خط.تحویل.داد.

می.توان.میان.کارگزاران.دولتی.و.کاربران.از.طریق.پست.الکترونیکی.برهم.
کنش.برقرار.کرد.

مرحله.3:.
تراکنش.های.

برخط

پشتیبانی.وبگاه.ها.از.برخی.تراکنش.های.برخط.رسمی.مانند.تمدید.
گواهینامه.های.رانندگی.و.پرکردن.اظهارنامه.های.مالیاتی

مرحله.4:.
درگاه..های.
دولتی.فراگیر

پشتیبانی.از.تراکنش.های.تک.توقفی.بدون.نیاز.به.مراجعه.مستقیم.به.نهادهای.
مختلف

پیچیدگی.طراحی.وب.شامل.شاهراه.های.برخوردار.از.ویژگی..های.امنیتی

7-ب- چالش های کلی توسعه دولت الکترونیک

1-ب-چالش ها	 
1..آســیب.ها.در.زمینــه.اشــتغال؛.از.الزامــات.مقــارن.و.بلکــه.مقــدم.بــر.دولــت.
الکترونیــک،..دیجیتــال.شــدن.ارتباطــات.مالــی.و.اقتصــادی.و.تجــاری.اســت.کــه.
ایــن.امــر.ســبب.بیــکاری.و.جایگزیــن.شــدن.اندکــی.متخصــص.به.جــای.انبــوه.
کارگــر.و.کارمنــد.-.به.ویــژه.در.دولت.هــای.کارمنــدی-.خواهــد.بــود..بنابرایــن،..
رهبــران.طــرح.جامعــه.اطاعاتــی.بایــد.بســترهای.ایجــاد.مشــاغل.اطاعاتــی.الزم.
را.فراهــم.نمــوده.و.ســپس.در.پــی.مقــوالت.گســترده.ای.چــون.دولــت.الکترونیــک.
باشــند؛.در.غیــر.این.صــورت،.دولــت.الکترونیــک.بــرای.کشــورهایی.کــه.انبوهــی.
ــرای. ــی.ب ــود.چالش ــد،.خ ــن.می.کنن ــود.تأمی ــفره.خ ــر.س ــر.س ــدان.را.ب از.کارمن
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مســأله.اشــتغال.خواهــد.بــود.
ــک. ــال،.ی ــت.دیجیت ــه.ســوی.دول ــه.تحــول.ب ــرد.ک ــوش.ک ــد.فرام ــه.نبای البت
ــه. ــان.و.مــکان.ب ــان.در.بســتر.زم ضــرورت.اســت.و.تحــوالت،.بســاِن.گــذر.زم
ــد.را. ــن.تهدی ــد.ای ــن،.بای ــد..بنابرای ــد.و.از.کســی.اجــازه.نمی..گیرن ــش.می..رون پی
بــا.مدیریــت.صحیــح.بــه.فرصتــی.نویــن.تبدیــل.کــرد؛.بــرای.مثــال،.»در.ایــاالت.
ــر. ــون.کارگ ــی.20.میلی ــت،.یعن ــد.کل.جمعیّ ــروزه.9.درص ــکا،.ام ــده.آمری متح
ــا. ــده.ی ــون.باقیمان ــازند.و.65.میلی ــی.کاال.می.س ــه.220.میلیون ــک.جامع ــرای.ی ب
ــا.عائــم.و.نمادهــا،.یعنــی.اطاعــات. ــا.ب ــه.کارهــای.خدماتــی.مشــغول.اند.و.ی ب

ــد«.. ســروکار.دارن
.2..آســیب.های.امنیتــی؛.بــه.طــور.کلــی.فضــای.دیجیتــال.دارای.شــاخص.های.
ــه. ــه.هم ــوان.ب ــا.نمی.ت ــه.در.اینج ــت.ک ــت.اس ــأله.امنی ــود.در.مس ــاص.خ خ
ــن. ــرای.ای ــی.ب ــش.امنیت ــن.چال ــن.و.جدی.تری ــا.اولیه.تری ــت،.ام ــا.پرداخ آن.ه
ــر. ــودن.آن.ب ــی.ب ــک،.مبتن ــت.الکترونی ــه.دول ــاخت.های.آن.از.جمل ــا.و.برس فض
ــج. ــوع.رای ــورد.ن ــروزه.در.م ــه.ام ــی.ک ــزاری.مبنای ــت؛.نرم.اف ــتم.عامل.اس سیس
ــرکت.در. ــن.ش ــوذ.ای ــکان.نف ــافت.و.ام ــتم.عامل.های.مایکروس ــی.سیس آن،.یعن

رایانه.هــای.دارای.ایــن.سیســتم.بحث.هایــی.جــدی.وجــود.دارد..
نفوذگــران.)هکرهــا،.کراکرهــا.و.واکرهــا(.کــه.بــا.اهداف.سیاســی،.تروریســتی،.
کســب.درآمــد،.شناســایی.امنیتــی.و.یا.ســرگرمی.و.تفنن.دســت.بــه.ورود.غیرمجاز.
بــه.شــبکه.ها.می.زننــد.نیــز.از.دیگــر.تهدیدهــای.دولــت.الکترونیــک.چــون.دیگــر.
اجــزای.جهــان.شــبکه.ای.اســت.کــه.روزبــه.روز.نیــز.رو.بــه.فزونــی.اســت.و.البتــه.
مکانیســم.های.امنیتــی.فراوانــی.نیــز.پابه..پــای.ایــن.تهدیدهــا.هــر.روز.بــه.ظهــور.

ــند. می.رس
3..آســیب.ها.در.زمینــه.دموکراســی؛.دموکراســی.حاصــل.از.دیجیتالیزاســیون.به.
نوعــی.تکنوکراســی.می.انجامــد.و.عمــًا.تعــداد.کمتــری.از.مــردم.امــکان.حضــور.
در.ایــن.عرصــه.فنــی.را.خواهنــد.یافــت..به.عــاوه.از.قدیــم.دموکراســی.بــر.پایــه.
ارتباطــات.مســتقیم.و.عاطفــی.و.دیــداری.بــوده.اســت.و.دنیــای.مجــازی.چنیــن.

ــی،1390(. ــرآورده.نمی.کند)همدان ــی.را.ب پیش..نیازهای
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2-ب- موانع و عوامل بازدارنده	 
ــرا.و. ــه.اج ــود.ک ــان.نم ــد.بی ــک.بای ــت.الکترونی ــای.دول ــر.از.مزای صرف.نظ
ــت. ــه.رو.اس ــم.روب ــی.ه ــا.و.موانع ــا.چالش.ه ــک.ب ــت.الکترونی ــازی.دول پیاده.س
ــرای.آن.هــا.تمهیداتــی.اندیشــیده. کــه.بایــد.پیــش.و.در.هنــگام.اجــرای.پــروژه.ب
ــد؛. ــروژه.بیانجام ــت.پ ــه.شکس ــت.ب ــن.اس ــورت.ممک ــن.ص ــر.ای ــود،.در.غی ش
ــار.در. ــن.ب ــرای.اولی ــک.ب ــت.الکترونی ــد.دول ــاره.ش ــر.اش ــه.پیش.ت ــور.ک همان.ط
ــا.و.موانعــی. ــا.چالش.ه ــکا.و.ســپس.در.کشــورهای.دیگــر.اجــرا.شــده.و.ب آمری
هــم.روبــه.رو.بــوده.اســت؛.مثــًا.گــروه.نیــروی.کاری.دولــت.الکترونیکــی.آمریکا،.
ــز.دولــت.الکترونیکــی. ــر.ســر.راه.اســتقرار.موفقیت.آمی ــع.عمــده.ای.را.کــه.ب موان
وجــود.دارد،.شناســایی.کــرده.اســت..گــروه.فــوق،.ایــن.موانــع.را.بــا.عنوان.هــای.
ــع.و.فرهنــگ.ســازمان.های.دولتــی. ضعــف.معمــاری.دولتــی،.اعتمادســازی،.مناب
ــق.خــود. ــل.در.تحقی ــرده.اســت..جونیفرانی ــدی.ک ــان.طبقه.بن ــت.ذی.نفع و.مقاوم
کــه.در.مــورد.موانــع.و.چالش.هــای.پیاده.ســازی.دولــت.الکترونیکــی.انجــام.داده.

ــد:. ــدی.می.کن ــه.ای.طبقه.بن ــائل.پنج.گان ــب.مس ــع.را.در.قال ــن.موان ــت،.ای اس
مسائل.مربوط.به.دسترسی:.

امکان.دسترسی.به.اطاعات.موردنیاز .-
تضمین.امنیت.و.خصوصی.بودن.اطاعات .-

مسائل.مربوط.به.عوامل.فنی:.
یکپارچه.سازی.سامانه.های.فنی .-

تغییر.فناوری.و.لزوم.احیای.مجدد .-
مسائل.مربوط.به.عوامل.انسانی:

اندازه.گیری.و.سنجش.میزان.رضایت.مشتریان .-
انتقال.فرهنگ.استفاده.از.خدمات.دولت.الکترونیک .-
مشارکت.ناکافی.در.پیاده.سازی.دولت.الکترونیکی .-

آموزش.نامناسب.و.یا.ناکافی.بودن.آموزش.ها .-
روند.نامطلوب.آماده.سازی.برای.تغییر.و.پشتیبانی.ناکافی .-
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مسائل.مربوط.به.خدمات:
مدیریت.معامات.مالی.و.کسب.وکار .-

ارائه.خدمات.یکپارچه .-
مسائل.مربوط.به.منابع:

مسائل.مربوط.به.افراد .-
)2003.،Sountag(..موانع.مربوط.به.تجهیزات .-

ــدم.دسترســی)30. ــه.در.کشــور.انگلســتان.ع ــرد.ک ــاره.ک ــد.اش ــن.بای همچنی

درصــد(.یــا.فقــدان.مهــارت.کافــی.)26.درصــد(.در.اســتفاده.از.اینترنــت.
هســتند.. دولت.هــا. روی. پیــش. چالش.هــای. از. نمونه.هایــی.

ج- بررسی وضعیت موجود دولت الکترونیک در ایران 

1-ج-ایران و دولت الکترونیک
ــد.و.از. ــود.می.آی ــود.به.وج ــان.خ ــای.مخاطب ــع.نیازه ــرای.رف ــامانه.ای.ب ــر.س ه
ایجــاد.تــوازن.بیــن.میــزان.کارآیــی.و.پاســخگویی1.راهــی.بــرای.حیــات.خــود.بــاز.
می.کنــد..ایــران.پــس.از.انقــاب.اســامی.به.دلیــل.وجــود.تهدیــدات.فــراوان.داخلــی.
و.خارجــی.نیازمنــد.ســامانه.حکومتــی.بــا.کنترلی.شــد.تا.بتوانــد.در.ســایه.حمایت.آن.
بــرای.رســیدن.بــه.آرمان.هایــش.تــاش.کنــد..فنــاوری.اطاعــات.تنهــا.ابزاری.اســت.
ــه.حاکمیــت. ــد.هــم.در.ایجــاد.کارآیــی.بیشــتر.و.افزایــش.بهــره.وری.ب کــه.می.توان
کمــک.کنــد.و.نظامــی.ارزش.مــدار.را.به.وجــود.آورد.و.هــم.بازویی.توانمنــد.در.اختیار.
توســعه.و.پاســخگویی.باشــد..ایجــاد.کنتــرل.متمرکــز.بــر.فرآیندهــا.چــه.حکومتــی.
و.چــه.غیــر.حکومتــی،.ســرعت.بخشــیدن.بــه.انجــام.کلیــه.فعالیت.هــای.موجــود.
ــهروندان. ــدی.ش ــزان.رضایتمن ــش.می ــی.و....(.و.افزای در.جامعه)اقتصــادی،.اجتماع
ــد.در. ــا.می.توان ــه.کشــور.م ــتاوردهایی.هســتند.ک ــی.از.دس ــت،.نمونه.های از.حاکمی
راســتای.تحقــق.دولــت.الکترونیــک.از.آن.هــا.بهره.منــد.شــود..توانمنــدی.ایرانیــان.

1 . Effective or Responsible
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ــا.ظهــور.عصــر. ــر.کســی.پوشــیده.نیســت.و.ب ــد.دانــش.ب ــاالی.تولی در.ســطوح.ب

اطاعــات.این.گونــه.بــه.نظــر.می.رســد.کــه.ایــن.دوران.از.تاریــخ،.درســت.بــرای.مــا.

ایرانیــان.طراحــی.شــده.اســت..لــذا.اگــر.در.ایــن.دوران.گــذار.از.محصوالت.ســخت.
بــه.محصــوالت.اطاعاتــی.بتوانیــم.از.توانمندی.هــای.خــود.اســتفاده.کنیــم،.احتمــاالً.

ــم.رســید. ــه.آرمان.هایمــان.خواهی ــده.ب در.نســل.های.آین

6-ج-سابقه سیاستگذاری و قانونگذاری دولت الکترونیک در کشور
مــروری.بــر.ســیر.و.رونــد.سیاســتگذاری.و.قانونگــذاری.دولــت.الکترونیــک.

در.کشــور.در.جــدول.بــه.صــورت.زیــر.آمــده.اســت:
جدول4-ســابقه.قانونگــذاری.و.سیاســتگذاری.دولــت.الکترونیــک.در.کشــور.

)6.و.9.و.10.و.14(

7-ج- ساختار دولت الکترونیک در ایران
بــا.توجــه.بــه.ســاختار.و.نهادهایــی.کــه.در.کشــور.در.حــوزه.دولــت.الکترونیــک.
درگیــر.هســتند،.می.تــوان.بــه.یــک.نوع.شناســی.رســید.کــه.بــه.صــورت.زیــر.اســت:

جدول.6-ساختار.دولت.الکترونیک.در.ایران.

نهادهای ستادی نهادهای تصمیم گیر و سیاستگذار
مرکز.آمار.ایرانشورای.عالی.انقاب.فرهنگی
اداره.کل.دولت.الکترونیکشورای.عالی.فضای.مجازی
وزارت.ارتباطات.و.فناوری.اطاعاتشورای.عالی.اطاع.رسانی

وزارت.صنایع.و.معادنشورای.عالی.فناوری.اطاعات
وزارت.کشوررئیس.جمهور

وزارت.علوم
و...
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8-ج-شاخص های سنجش توسعه دولت الکترونیک در ایران 
ــاره. ــر.اهــداف.کّمــی.تدویــن.شــده.در.برنامــه.پنجــم.توســعه.درب مــروری.ب
دولــت.الکترونیــک.و.نیــز.برخــی.اطاعــات.گزارش.هــای.ســازمان.مدیریــت.و.
برنامــه.)معاونــت.توســعه.منابــع.انســانی.و.برنامه.ریــزی.راهبــردی.ســابق(.نشــان.
می.دهــد.کــه.شــاخص.های.کان.مدنظــر.بــا.درنظــر.گرفتــن.ماحظــات.جهانــی.

بــه.صــورت.جــدول.زیــر.اســت:

مؤلفه کالن ردیف
شاخص های توسعهتوسعه

کان

نسبت.به.تولید.ناخالص.داخلی
توسعه.صادرات.محصوالت.و.خدمات.فناوری.اطاعات1

توسعه.تجارت.الکترونیکی.داخلی-.خارجی
توسعه.مدیریت.منابع.سازمانی

2

زیرساخت

توسعه.درگاه.های.)پورت.های(.پرسرعت.تا.512.کیلو.بایت.
بر.ثانیه

ایجاد.و.توسعه.زیرساخت.داده.مکانی.ملی3
میزان.پهنای.بلند.اینترنت.بین.الملل.و.شاخص.آمادگی.

الکترونیک

خدمات

عرضه.خدمات.الکترونیکی.بین.دستگاهی

عرضه.خدمات.الکترونیکی.بین.دستگاه.ها.و.بنگاه.ها.به.مردم
جایگزین.اسکناس.و.شبه.پول.با.پرداخت.الکترونیکی4
تشکیل.پرونده.سامت.الکترونیکی5
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پوشش.کارت.هوشمند.ملی.به.عنوان.سامانه.های.خدمات.6
دولت.الکترونیکی

توسعه.آموزش.های.الکترونیکی.از.راه.دور7

نسبت.خدمات.الکترونیکی.شده.دستگاه.های.اجرایی.به.کل.8
خدمات.دولتی

نسبت.ارائه.خدمات.دولتی.در.دفاتر.پیشخوان.به.کل.خدمات9
تعداد.دفاتر.پیشخوان.راه.اندازی.شده10
تعداد.دفاتر.پیشخوان.شهری.راه.اندازی.شده11
تعداد.دفاتر.پیشخوان.روستایی.راه.اندازی.شده12

ارائه.خدمات.الکترونیکی.شده.دستگاه.های.دولتی.به.کل.13
خدمات.دولت.به.پورتال.مردم

توسعه.خدمات.تعاملی.الکترونیکی.دستگاه.های.اجرایی14

9-ج-رتبه ایران در دولت الکترونیک 

در.حــوزه.اســتقرار.دولــت.الکترونیــک.کشــورهای.مختلفی.پیشــتاز.بوده.و.هســتند.

و.اساســاً.کشــورها.بــا.اشــراف.بــر.اهمیــت.و.ضــرورت.کار.به.دنبــال.توســعه.ایــن.

ــور. ــال.2012.،.20.کش ــده.در.س ــت.آم ــار.به.دس ــق.آم ــر.طب ــتند..ب ــه.هس برنام

ــر. ــد.از)دفت ــر.عبارتن ــق.جــدول.زی ــت.الکترونیــک.مطاب پیشــرو.در.اســتقرار.دول
ــن،.1384(: ــای.نوی ــات.و.فناوری.ه ارتباط
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جدول.7-.پیشتازان.استقرار.دولت.الکترونیکی.سال.2012.

شاخص توسعه دولت 
الکترونیک

رتبهکشور

1جمهوری.کره0.9283
2هلند0.9125
3انگلیس0.8960
4دانمارک0.8889
5ایاالت.متحده0.8687
6فرانسه0.8635
7سوئد0.8599
8نروز0.8593
9فناند0.8505
10سنگاپور0.8474
11کانادا0.8430
12استرالیا0.8390
13نیوزلند0.8381
14لیختن.اشتاین0.8264
15سوئیس0.8134
16اسرائیل0.8100
17آلمان0.8079
18ژاپن0.8019
19لوکزمبرگ0.8014
20استونی0.7987

......
100ایران0.4876
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.امــا.دولت.هــا.در.ایــن.حــوزه.بســیار.تــاش.می.کننــد.تــا.رتبه.هــای.

خودشــان.را.تغییــر.بدهنــد..بنابــر.گــزارش.مؤسســه.دولــت.الکترونیــک.دانشــگاه.

واســدا.رتبه.بنــدی.64.کشــور.دنیــا.در.حــوزه.دولــت.الکترونیــک.را.منتشــر.کــرده.

ــه. ــر.یافت ــه.بســیاری.از.کشــور.تغیی اســت.کــه.در.آن.مشــاهده.می.شــود.کــه.رتب

اســت؛.بــرای.مثــال،.ســنگاپور.در.ســال.2012.رتبــه.10.را.داشــته.اســت،.امــا.در.

ایــن.گــزارش.رتبــه.نخســت.را.در.دولــت.الکترونیــک.کســب.کــرده.اســت.و..یــا.

ایــاالت.متحــده.آمریــکا.رتبــه.5.را.داشــته.اســت،.امــا.خــودش.را.بــه.رتبــه.2.ارتقا.
ــه.صــورت.زیــر.اســت)طالبی،.1389(: داده.اســت..جــدول.ایــن.رتبه.بنــدی.ب

جدول.8-.پیشتازان.استقرار.دولت.الکترونیکی.سال.2015.

رتبهنمره شاخص توسعه دولت الکترونیک کشور
Singapore93.801

USA93.582

Denmark91.253
UK90.174

Korea89.395
Japan87.776

Australia86.307
Estonia84.878
Canada81.459
Norway79.6310
Sweden77.9511
Austria77.2612
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New Zealand76.6613
Finland76.4914

Germany76.4615
France73.3916

Chinese Taipei72.7617
Belgium71.6918
Iceland69.7319

Netherlands69.5320
ــت. ــت.دول ــه.وضعی ــوط.ب ــای.مرب ــه.آماره ــه.ای.ب ــی.مقایس ــر.نگاه ــا.اگ ام
ــل. ــیم،.تحلی ــا.2014.داشته.باش ــال.های.2010.ت ــه.س ــران.در.فاصل ــک.ای الکترونی
ــن. ــم..ای ــاهده.می.کنی ــور.مش ــک.کش ــت.الکترونی ــت.دول ــری.از.وضعی دقیق.ت
ــه.100.در. ــه.رتب ــال.2010.ب ــران.از.102.در.س ــه.ای ــد.رتب ــان.می.ده ــه.نش مقایس
ســال.2012.و.ســپس.105.در.ســال.2014.از.میــان.184.کشــور.رســیده.اســت؛.
ــعه. ــاخص.توس ــر.ش ــال.اخی ــد.در.دو.س ــان.می.ده ــزارش.نش ــن.گ ــع،.ای در.واق
دولــت.الکترونیــک.در.ایــران.کاهــش.یافتــه.اســت..همچنیــن.امســال.بــا.حــذف.
شــاخص.های.رایانه.هــای.شــخصی.و.تعــداد.اشــتراک.اینترنــت.ثابــت،.شــاخص.
ــا.نشــان.دهنده. ــل.آن.ه ــه.تحلی ــه.شــده.اســت.ک ــزارش.اضاف ــه.گ ــد.ب ــای.بان پهن
رونــد.صعــودی.ایــران.در.فاصلــه.ســال.های.2010.تــا.2014.بــوده.اســت..رونــد.
نزولــی.شــاخص.خدمــات.آنایــن.و.ســرمایه.انســانی.نیــز.از.دیگــر.نتایــج.حاصل.

از.ایــن.مقایســه.اســت.
ــته. ــال.گذش ــار.س ــک.در.چه ــت.الکترونی ــعه.دول ــد.توس ــه.رون ــه.ب ــا.توج ب
مشــخص.شــده.کــه.میــزان.رشــد.و.تغییــرات.ایــران.در.ایــن.حــوزه.بســیار.ناچیــز.
ــن. ــت..ای ــرده.اس ــزول.ک ــم.ن ــدی.ه ــا.ح ــران.ت ــت.ای ــاً.ثاب ــه.تقریب ــوده.و.رتب ب
موضــوع.نشــان.می.دهــد.ایــران.نــه.تنهــا.بــا.رشــد.چندانــی.در.ایــن.زمینــه.مواجــه.
نبــوده،.بلکــه.ســرعت.رشــد.آن.از.ســایر.کشــورها.هــم.کندتــر.بــوده.اســت.و.در.
ــود. ــی.در.صــورت.بهب ــا.ســال.2016.و.حت ــد.رشــد.ت ــن.رون ــه.ای صــورت.ادام
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میــزان.شــاخص.ها.احتمــاال.شــاهد.رشــد.قابــل.توجهــی.در.گــزارش.دوره..بعــدی.
نخواهیــم.بود)روزنامــه.اقتصــاد(.

بــه.گــزارش.ســال.2013.مجمــع.جهانــی.اقتصــاد،.ایــران.از.میــان.19.کشــور.

منطقــه.در.شــاخص.آمادگــی.شــبکه.رتبــه.15.را.کســب.کــرد..شــاخص.آمادگــی.

ــره.وری.و. ــارکت،.به ــرای.مش ــه.ب ــک.جامع ــی.ی ــار.آمادگ ــوان.معی ــبکه.به.عن ش

به.کارگیــری.زیرســاخت.های.ایجــاد.شــده.توســط.مســئوالن.در.حــوزه.ارتباطــات.
و.فنــاوری.تعریــف.شــده.اســت.

ــاوری. ــات.و.فن ــوزه.ارتباط ــت.در.ح ــه.موفقی ــتیابی.ب ــدم.در.دس ــن.ق اولی

اطاعــات،.در.اختیــار.داشــتن.زیرســاخت.مناســب.اســت.کــه.مؤلفه.هــای.

عمومــی.شناســایی.آن،.آمادگــی.الکترونیــک.اســت..آمادگــی.الکترونیــک.در.واقــع.

ــازی. ــور.پیاده.س ــات.به.منظ ــاوری.اطاع ــات.و.فن ــری.ارتباط ــیل.به.کارگی پتانس

ــادی.و. ــعه.اقتص ــد.توس ــای.فرآین ــبب.ارتق ــد.س ــه.بتوان ــت.ک ــی.اس روش.های

ــا.و. ــک،.ابزاره ــی.الکترونی ــی.آمادگ ــرای.ارزیاب ــود..ب ــه.ش ــاه.جامع ــش.رف افزای

ــن.آن،. ــه.اصلی.تری ــزارش.ب ــن.گ ــه.در.ای ــددی.وجــود.دارد.ک ــاخص.های.متع ش

ــه.می.شــود..شــاخص.آمادگــی. ــه.شــاخص.آمادگــی.شــبکه.ای.اســت،.پرداخت ک

ــرای.مشــارکت،.بهــره.وری.و. ــار.آمادگــی.یــک.جامعــه.ب شــبکه.ای.به.عنــوان.معی

به.کارگیــری.زیرســاخت.های.ایجــاد.شــده.توســط.مســئوالن.در.حــوزه.ارتباطــات.
ــن(. ــف.شــده.اســت)روزنامه.اقتصــاد.نوی ــاوری.تعری و.فن
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ــا. ــران.ب ــت.الکترونیکــی.در.ای ــی.مقایســه.شــاخص.های.دول ــا.به.طــور.کل ام

متوســط.جهانــی.در.چهارســال.گذشــته،.یعنــی.2010.تــا.21014.نشــان.می.دهــد.

ایــران.نیــاز.بــه.بسترســازی.و.تحــوالت.زیاد.در.ایــن.عرصــه.دارد)مرکــز.مطالعات.
و.پژوهش.هــای.بنیــادی.انقــاب.اســامی،.1393(:

جدول.8-.تفاوت.میزان.شاخص.های.دولت.الکترونیکی.ایران.با.
متوسط.جهانی.در.چهار.سال.گذشته.)2014-2010(

شاخص رتبهسال
توسعه دولت 

الکترونیک

شاخص 
خدمات 
آنالین

شاخص 
زیرساخت 
مخابراتی

شاخص سرمایه 
انسانی

20101020.42340.26670.21570.7927
20121000.48760.49020.26380.7089
20141050.45080.37010.29400.6882

متوسط.
جهانی

0.47120.9190.36500.6566

د-عوامل و اهِمّ مسائل راهبردی  توسعه دولت الکترونیک در ایران 
بررســی.گزارشــات.و.مصاحبــه.بــا.خبــرگان.نشــان.می.دهــد.در.ایــران.
دولــت.جمهــوری.اســامی.بــا.عوامــل.بازدارنــده.و.مســائل.عمــده.ای.بــر.ســر.راه.
دســتیابی.بــه.دولــت.الکترونیــک.مواجــه.اســت.کــه.در.پژوهــش.حاضــر.بررســی.
ــده.اند: ــیم.ش ــی.تقس ــته.کل ــه.دس ــل.در.س ــن.عوام ــی،.ای ــور.کل ــوند..به.ط می.ش

د-الف- عوامل مؤثر	 
الــف-.عوامــل.فرهنگــی؛.بررســی.دولت.هــا.و.مطالعــات.اولیــه.آن.هــا.بــرای.
بــه.اجــرا.درآوردن.طرح.دولــت.الکترونیــک..نشــان.داده.اســت.کــه.مشــکل.اصلــی.
ایجــاد.و.توســعه.دولــت.الکترونیــک.تکنولــوژی.نیســت،.بلکــه.مشــکل.اصلــی.در.
ایــن.اســت.کــه.آیــا.فرهنــگ.جامعــه.آمادگــی.پذیــرش.تغییــرات.بســیار.زیــادی.را.
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کــه.ایجــاد.خواهــد.شــد.دارد.یــا.خیــر؟
ــام.اداری. ــریع.در.نظ ــرات.س ــا.تغیی ــت.ب ــدان.دول ــده.ای.از.کارمن ع .-
مخالفنــد،.در.حالی.کــه.عــده.ای.دیگــر.بــا.آن.موافــق.بــوده.و.از.آن.اســتقبال.
تغییــر. می.دانیــم. کــه. همان.طــور. ..)2003 .،Keil و. .Gallivan(می.کننــد
ــطح. ــازمانی.و.در.س ــواره.از.معضــات.س ــر.هم ــر.تغیی ــت.در.براب و.مقاوم
ــدان. ــز.کارمن ــران.نی ــور.ای ــذا.در.کش ــت؛.ل ــوده.اس ــه.ب ــترده.تر،.جامع گس
ــادن. ــات.و.به.خطــر.افت ــدم.ثب ــده.شــغلی،.ع ــرس.از.آین ــل.ت ــه.دلی ــت.ب دول
منافــع.و.عواملــی.مشــابه.در.مقابــل.تغییــر.بــزرگ.الکترونیــک.شــدن.دولــت.

مقاومــت.می.کننــد.
ــات،.مســائل. ــاوري.اطاع ــرش.فن ــش.موجــود.در.پذی ــن.چال مهم.تری .-
ــودن. ــکا.ب ــل.ات ــت.و.قاب ــا.امنی ــاط.ب ــازي.در.ارتب ــت..اعتمادس ــی.اس امنیت
فناوري.هــاي.نویــن.ارتباطــات.و.اطاعــات.امــري.اساســی.اســت؛.از.طــرف.
دیگــر،.اگــر.حریــم.شــخصی.افــراد.نقــض.شــود،.تأثیــر.منفــی.بــر.اعتمــاد.
ــزان.خطــر.درک.شــده.توســط. ــات.دارد..می ــتفاده.از.خدم شــهروندان.و.اس
کاربــران.در.به.کارگیــري.خدمــات.الکترونیکــی.یــا.بــه.عبــارت.دیگــر،.میــزان.
ســود.و.زیانــی.کــه.متوجــه.آن.هــا.خواهــد.شــد،.یکــی.از.عوامــل.مؤثــر.بــر.
پذیــرش.خدمــات.الکترونیکــی.اســت..بنابرایــن،.بــا.وجــود.اهمیــت.امنیــت.
اطاعــات.و.حفــظ.حریــم.شــخصی.افــراد.در.فضــاي.دولــت.الکترونیــک،.
ــهروندان. ــاد.ش ــب.اعتم ــور.جل ــه.منظ ــاز.ب ــورد.نی سیاســت.هاي.مناســب.م
ــوم. ــار.1389(..عم ــی،.به ــدی.و.اله ــرد،.عب ــت)دانایی.ف ــده.اس ــن.نش تدوی
ــون. ــی.مظن ــورت.الکترونیک ــه.ص ــات.ب ــال.اطاع ــت.انتق ــه.امنی ــردم.ب م
هســتند.و.از.بابــت.عــدم.رعایــت.حریــم.خصوصــی.خــود.توســط.دولــت،.
ــذا. ــد؛.ل ــت.می.کنن ــدم.امنی ــاس.ع ــا.و.....احس ــا،.ویروس.ه ــا،.واکره هکره
ــا.از. ــند.ت ــدف.خــود.برس ــه.ه ــه.حضــوری.ب ــا.مراجع ــد.ب ــح.می.دهن ترجی
ــد.. ــد.او.را.ببینن ــه.نمی.توانن ــا.کســی.ک ــات.ب ــادل.اطاع ــت.و.تب ــق.اینترن طری
ــد.و.در. ــود.را.می.طلب ــاص.خ ــگ.خ ــک.فرهن ــت.الکترونی ــاد.دول ایج .-
ــاوری.اســت،. ــد.آن.فن ــه.محــل.تول ــی.را.ک ــه.غرب ــگ.جامع ــواردی.فرهن م
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در.جامعــه.تزریــق.می.کنــد..لــذا.بــرای.موفقیــت.در.اســتقرار.دولــت.

الکترونیــک.از.یک.ســو.و.حفــظ.فرهنــگ.ایرانــی-.اســامی.از.ســوی.

ــران.را.در.نظــر. ــان.ای ــی.فرهنگــی.کشــور.عزیزم ــد.مســائل.بوم دیگــر،.بای

بگیریــم.و.بــرای.آن.برنامه.ریــزی.کنیم)نجــف.بیگــی.و.ســرفرازی،.تابســتان.

ــردم.جامعــه.کــه.تحمــل.داشــتن.مشــابهت. ــی،.برخــی.م ــه.عبارت 1390(؛.ب

زیــاد.بــا.جوامــع.غربــی.را.ندارنــد،.در.مقابــل.پدیده.هایــی.همچــون.دولــت.
ــد. ــت.می.کنن ــک.مقاوم الکترونی

ــه. ــان.ب ــیار.آس ــی.بس ــدن.و.دسترس ــر.ش ــن.از.همه.گی ــرس.والدی ت .-

ــت،.دسترســی. ــت.در.ســطح.جامعــه؛.از.مشــکات.و.خطــرات.اینترن اینترن

ــه. ــت؛.ب ــت.اس ــب.در.اینترن ــوای.نامناس ــه.محت ــودکان.ب ــده.ک ــرل.نش کنت

عبارتــی،.عــده.ای.از.مــردم.جامعــه.بــا.نادیده.گرفتــن.خــودِ.مســأله.اینترنــت.

ــر.از. ــتفاده.کمت ــا.اس ــه.ب ــت.ک ــی.اس ــد..طبیع ــأله.دارن .مس ــِلّ ــعی.در.ح س
ــود.. ــف.می.ش ــک.تضعی ــت.الکترونی ــرای.دول ــتر.اج ــت.بس اینترن

ــه.دســتگاه.های. ــای.الکترونیکــی.ب ــت.پرداخت.ه ــردم.از.باب ــی.م نگران .-

دولتــی؛.چــرا.کــه.در.ایــن.صــورت.سیســتم.بانکــی.نقــش.واســطه.را.دارد.و.

بــرای.مــردم.بــا.دیــدگاه.ســنتی.مطلوب.تــر.اســت.کــه.مبلــغ.مــورد.نظــر.را.

خــود.بــه.دســت.مســئول.مربــوط.برســانند.و.احیانــاً.رســید.دریافــت.کننــد..

کشــور.ایــران.از.قومیت.هــای.مختلفــی.تشــکیل.شــده.کــه.عــده.ای.از. .-

ــذا.تعصــب.و.افتخــار. ــد؛.ل ــی.خــود.ســخن.می.گوین ــان.محل ــه.زب ــا.ب آن.ه

بــه.زبــان..محلــی.ممکــن.اســت.مانــع.اســتفاده.مــردم.از.اینترنــت.به.عنــوان.

زبــان.واســط،.کــه.تنــوع.زبان.هــا.در.ارتباطــات.را.کاهــش.می.دهــد،.بشــود.
ــی(. ــکاف.های.دیجیتال ــک.و.ش ــت.الکترونی ــارزاده،.دول ــرفرازی.و.معم )س
ــی. ــر.از.بی.توجه ــیار.راحت.ت ــل.بس ــک.ایمی ــن.ی ــب.نادیده.گرفت اغل .-
ــد. ــاس.می.کنن ــردم.احس ــن.م ــان(..بنابرای ــت.)هم ــوع.اس ــاب.رج ــه.ارب ب
پاســخگویی.کارمنــدان.دولــت.در.هنــگام.مراجعــه.بیشــتر.از.ارتبــاط.
الکترونیکــی.اســت.و.ترجیــح.می.دهنــد.گفت.وگــوی.رو.در.رو.داشــته.
ــود. ــک.می.ش ــت.الکترونی ــه.دول ــر.ب ــال.کمت ــث.اقب ــن.باع ــه.ای ــند.ک باش
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ــران. ــت.الکترونیــک.ای ــوالن.در.دول ــدادن.معل ــرار.ن تحــت.پوشــش.ق .-

ــن.قشــر.ایجــاد.شــود؛. ــرای.ای ــی.از.دسترســی.ب باعــث.شــده.ســطح.پایین

ــت. ــات.دول ــات.و.اطاع ــوالن.از.خدم ــردن.معل ــتثنا.ک ــی،.اس ــه.عبارت ب

ــه. ــت.ب ــل.توجهــی.از.جمعی ــک.باعــث.عــدم.دسترســی.ســهم.قاب الکترونی
دولــت.الکترونیــک.می.شــود.)همــان(.

عــدم.احســاس.نیــاز.بــه.وجــود.دولــت.الکترونیــک.در.بیــن.جامعــه.دیده. .-
..)1384 )گوی.آبــادی،. می.شــود.

هنگامــی.کــه.مــردم.مشــاهده.می.کننــد.کــه.اســتفاده.از.خدمــات.دولــت. .-

ــم. ــه.حضــوری.ه ــوارد،.مراجع ــده.اســت.و.در.برخــی.م ــک.پیچی الکترونی

ــده.و. ــون.ش ــک.مظن ــت.الکترونی ــل.تشــکیل.دول ــرد،.به.دلی ــد.انجــام.گی بای

ــه. ــهولت.ب ــای.س ــه.ج ــه.کار.را.ب ــده.ای.ک ــن.پدی ــد.از.ای ــح.می.دهن ترجی

ــی. ــان.قدم ــل.خودش ــا.حداق ــد.ی ــتفاده.نکنن ــرد،.اس ــواری.می.ب ــمت.دش س
ــد. ــور.برندارن ــک..در.کش ــت.الکترونی ــت.دول ــود.وضعی ــرای.بهب ــت.ب مثب
ــت.آن.را. ــد،.عل ــری.دارن ــه.ا.ی.کمت ــواد.رایان ــطح.س ــوال.س ــان.معم زن .-
می.تــوان.در.عــدم.آمــوزش،.فقــر.و.دسترســی.نامناســب.زنــان.بــه.تکنولــوژی.
نیــز.جســت.وجو.کــرد؛.در.نتیجــه.می.بینیــم.کــه.زنــان.بــه.نســبت.کمتــری.در.
دنیــا.از.رایانــه..اســتفاده.می.کننــد..زنــان.کمتریــن.میــزان.کاربــران.اینترنــت.را.
در.کشــورهای.در.حــال.توســعه.تشــکیل.می.دهنــد.)ســرفرازی.و.معمــارزاده،.
دولــت.الکترونیــک.و.شــکاف.هــای.دیجیتالــی(..در.کشــور.ایــران.نیــز.زنــان.
ــم. ــذا.حج ــد؛.ل ــج.می.برن ــق.رن ــی.مناط ــادی.در.برخ ــای.زی از.محرومیت.ه
قابــل.توجهــی.از.جمعیــت.از.دسترســی.بــه.دولــت.الکترونیــک.بی.نصیــب.

می.ماننــد..
ــک.و. ــت.الکترونی ــه.دول ــی.ب ــران.دسترس ــز.ای ــان.و.نی ــطح.جه در.س .-
اینترنــت.در.بیــن.مــردم.جامعــه.بــه.میــزان.برابــر.وجــود.نــدارد.و.زمینــه.ای.
ــی.در. ــروزه.حت ــت..ام ــا.اس ــام.دنی ــی.در.تم ــدی.سیاس ــی.ج ــرای.نگران ب
ــی. ــا.نیم ــد،.تنه ــت.دارن ــه.اینترن ــترده.ای.ب ــی.گس ــه.دسترس ــورهایی.ک کش
ــن. ــتند..بنابرای ــل.هس ــت.متص ــه.اینترن ــود.ب ــای.خ ــت.در.خانه.ه از.جمعی
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ــد.خدمــات.خویــش.را.به.طــور. ــران.کــه.بای مؤسســات.دولتــی.جهــان.و.ای

یکســان.در.اختیــار.تمــام.مــردم.قــرار.بدهنــد،.قــادر.نیســتند.تــا.زمانــی.کــه.

بخــش.اعظــم.جامعــه.بــه.اینترنــت.دسترســی.پیــدا.کننــد،.بــه.ســازمآن.های.

ــن. ــل.شوند)کاوســی.و.ســرفرازی،.1390(..همچنی ــا.الکترونیکــی.تبدی کام

ــاوري. ــرش.فن ــر.پذی ــر.ب ــل.مؤث ــوان.عام ــات.به.عن ــودن.خدم در.دســترس.ب

مطــرح.شــده.اســت..در.ایــن.زمینــه،.دسترســی.بــه.رایانــه.و.به.ویــژه.شــبکه.

و.اینترنــت،.بســیار.مهــم.و.قابــل.توجــه.اســت..در.دســترس.بــودن.خدمــات،.

موجــب.انگیــزش.کاربــران.شــده.و.آن.هــا.را.بــه.ســمت.اســتفاده.از.فنــاوري.
ــار.1389(. ــی،.به ــدی.و.اله ــرد،.عب ــی.ف ــوق.می.دهد)دانای س

ــیل.های. ــه.پتانس ــبت.ب ــی.نس ــدم.آگاه ــه.ای.و.ع ــف.رایان ــش.ضعی دان .-

اینترنــت.در.بیــن.مــردم،.اجــرای.دولــت.الکترونیــک.را.بــا.مشــکاتی.مواجــه.

می.کنــد.)کاوســی.و.ســرفرازی،.1390(..یکــی.از.مهم.تریــن.مشــکات.

ــش. ــتن.دان ــد،.نداش ــاوري.جدی ــتم.ها.و.فن ــري.سیس ــرش.و.به.کارگی پذی

ــت. ــن.اس ــهروندان.ممک ــیاري.از.ش ــت..بس ــتم.ها.اس ــن.سیس ــتفاده.از.ای اس

مایــل.بــه.اســتفاده.از.ایــن.سیســتم.ها.باشــند،.امــا.بــا.چگونگــی.به.کارگیــري.

ــده.باشــند.. ــن.سیســتم.ها.آشــنایی.نداشــته.باشــند.و.آمــوزش.الزم.را.ندی ای

آمــوزش،.تأثیــر.بــارزي.بــر.هــر.دو.عامــل.ســهولت.و.ســودمندي.درک.شــده.

ــده..اســت. ــد.ش ــاوري.بررســی.و.تأیی ــرش.فن ــوزش.در.پذی ــش.آم دارد..نق
)دانایــی.فــرد،.عبــدی.و.الهــی،.بهــار.1389(.

اصلی.تریــن.ویژگــی.ارتباطــات.الکترونیکــی،.مجــازی.بــودن.آن.اســت؛. .-

ــطوح. ــه.س ــود.را.ب ــان.ها.خ ــه.انس ــرد.ک ــکل.می.گی ــی.ش ــی.در.فضای یعن

خاصــی.از.ارتبــاط.کاهــش.می.دهنــد..روابــط.رو..در...رو.و.شــفافی.کــه.شــاید.

ــک. ــه.ی ــی.اســت،.جــای.خــود.را.ب ــم.و.همدل ــراز.درک.و.فه ــن.اب مهم.تری

ــا،. ــع،.ارزش.ه ــکل.گیری.مناف ــد..ش ــی.می.ده ــازی.الکترونیک ــای.مج فض

هنجارهــا،.ســازمان.ها.و.جنبش.هــای.اجتماعــی.همگــی.در.قالب.هــای.

ــن،. ــفاهی.و.رو.در.رو.قدیمی.تری ــات.ش ــود..ارتباط ــام.می.ش ــازی.انج مج

ــر. ــی.بش ــیله.ارتباط ــن.وس ــاید.واقع.نماتری ــن.و.ش ــاده.ترین،.فراگیرتری س
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اســت..شــاید.انســان.ناطــق.بیــش.از.هــر.چیــز.از.طریــق.ارتباطــات.شــفاهی.

ــه.کشــف. ــردازد.و.حتــی.ب ــراز.احساســات.و.اندیشــه.های.خــود.می.پ ــه.اب ب

ــی،. ــی.اجتماع ــردد..زندگ ــل.می.گ ــود.نائ ــی.خ ــای.درون ــود.و.عرصه.ه خ

نهادهــای.مدنــی،.کشــف.منافــع.و.ارزش.هــای.مشــترک.کــه.بســتر.

ــا.و. ــا.و.همدردی.ه ــف.همدلی.ه ــد،.کش ــم.می.کن ــی.را.فراه ــی.سیاس زندگ

ــور. ــد.و.حض ــم.می.کنن ــی.را.فراه ــی.مدن ــه.زندگ ــه.زمین ــی.ک هم.آوایی.های

افــراد.در.جامعــه،.همــه.و.همــه.کــه.در.دوره.دولــت.الکترونیــک.بــه.کلــی.

ــادی. ــرده.می.شــوند.و.بخــش.زی ــررو.در.رو.و.مجــازی.ب ــه.عرصــه.ای.غی ب

از.آمــال،.فهم..هــا.و.درک.هــا.و.احساســات.واقعــی.در.پشــت.دروازه.ممهــور.

ــذا.عــده.ای.از. ــا.پســورد.بــه.جــای.می.ماند)اشــتریان،.1384(...ل گــذرواژه.ی

ــد،. ــط.به.طــور.رو.در.رو.دارن ــظ.رواب ــه.حف ــدی.بیشــتری.ب ــه.پایبن ــردم.ک م

ــعی.در. ــازی،.س ــاط.مج ــاوری.و.ارتب ــدن.فن ــر.ش ــرس.از.همه.گی ــل.ت به.دلی
ــد.. ــک.دارن ــت.الکترونی ــل.دول ــن.و.مقاومــت.در.مقاب ــده.گرفت نادی

یکی.از.مـــوانع.موجود.در.توسعـــه.دولت.الکترونـــیک،.نگرانی.در.مـورد. .-

قـــابل.اعتمــاد.بـــودن.اســـت..)Torres،.Pina،.و.Royo،.2005(..پذیــرش.عمومی.

خدمــات.دولــت.الکترونیــک.بســتگی.بــه.ســطح.اعتمــاد.شــهروندان.نســبت.

ــت. ــرش.دول ــدی.پذی ــل.کلی ــوان.یکــی.از.عوام ــت.دارد..اعتمــاد.به.عن ــه.دول ب

الکترونیــک.موفــق.شــناخته.شــده.اســت)Lahtiranta.و.Kimppa،.2006(..از.

ایــن.رو،.گرایــش.کلــی.یــک.شــخص.بــه.اعتمــاد،.تأثیــر.عمیقــی.بــر.پذیــرش.

دولــت.الکترونیکــی.از.طریــق.نفــوذش.بــر.اعتمــاد.بــه.اینترنــت.و.اعتمــاد.بــه.
.)Lemuria، 2008 و ،Belanger، France، Carter(دولــت.خواهــد.داشــت

ــه. ــات.و.ارائ ــتم.ها.و.خدم ــن.سیس ــه.ای ــهروندان.ب ــاد.ش ــن.اعتم .بنابرای

ــت. ــدی.از.دول ــد..بهره.من ــده.باش ــن.کنن ــی.تعیی ــد.عامل ــدگان.آن.می.توان .هن

الکترونیــک.مســتلزم.آن.اســت.کــه.شــهروندان.در.زمینــه.انتشــار.اطاعــات.

شــخصی.و.برقــراری.ارتباطــات.بــا.دولــت.تمایــل.نشــان.دهنــد..این.گونــه.

ارتباطــات.در.مقایســه.بــا.تماس.هــای.تلفنــی.و.ارتباطــات.رو.در.رو.بســیار.

غیرشــخصی.تر.محســوب.می.گــردد..ســطح.بــاالی.اعتمــاد.دولــت.بــه.مــردم.
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و.بالعکــس،.عامــل.بســیار.مهمــی.در.راســتای.اجــرای.موفقیت.آمیــز.پــروژه.

دولــت.اکترونیــک.تلقــی.می.شــود..)باصــری.و.ناصــری.راد،.1391(..مطلبــی.

کــه.غفلــت.از.بیــان.آن.در.ایــن.بحــث.باعــث.ندامــت.خواهــد.بــود.اینکــه.

ــر.در.کشــور. ــزرگ.در.ســال.های.اخی ــه.اختاس.هــای.بســیار.ب ــا.توجــه.ب ب

ایــران،.بــه.اعتمــاد.مــردم.نســبت.بــه.دولــت.خدشــه.عمیقــی.وارد.شــده.کــه.

عــدم.همــکاری.مناســب.در.بحــث.دولــت.الکترونیــک.را.از.پیامدهــای.آن.
می.تــوان.به.شــمار.آورد.

اضطــراب.رایانــه.اي،.احســاس.اضطــراب.کاربــران.را.هنــگام.مواجهــه. .-

ــوان. ــه.را.به.عن ــران،.رایان ــت.کارب ــن.اس ــد..ممک ــرح.می.کن ــه.مط ــا.رایان ب

ــد.. ــش.می.ده ــا.را.افزای ــراب.آن.ه ــه.اضط ــد.ک ــر.بگیرن ــده.اي.در.نظ پدی

اضطــراب.رایانــه.اي.به.عنــوان.عامــل.تعیین.کننــده.پذیــرش.نــام.بــرده.

ــذا.عــده.ای.از. ــار.1389(..ل ــدی.و.الهــی،.به ــرد،.عب ــی.ف شــده.اســت.)دانای

مــردم.بــرای.دوری.از.ایــن.اضطــراب.ترجیــح.می.دهنــد.از.طریــق.مراجعــه.
ــند. ــه.مقصــود.خــود.برس ــر.ب ــورد.نظ ــه.اداره.م حضــوری.ب

برداشــت.شــهروندان.از.توانمنــدي.شــخصی.خــود.بــراي.بــروز. .-

ــر.می.گــذارد.. ــج.درک.شــده.وي.تأثی ــر.نتای ــی،.ب ــا.خوداتکای ــار،.ی یــک.رفت

همچنیــن.نــوآوري.فــردي،.بــه.حــدي.کــه.یــک.فــرد.مایــل.اســت.تــا.یــک.

فنــاوري.جدیــد.را.آزمایــش.کنــد،.اشــاره.دارد..ایــن.دو.عامــل.در.پذیــرش.

فنــاوري.جدیــد.مؤثــر.هســتند.)دانایــی.فــرد،.عبــدی.و.الهــی،.بهــار.1389(..

ــردم. ــن.م ــی.در.بی ــردی.و.خوداتکای ــوآوری.ف ــزان.ن ــد.می ــر.می.رس ــه.نظ ب

ایــران.در.ســطح.کمتــری.نســبت.بــه.کشــورهای.توســعه.یافتــه.قــرار.دارد؛.

ــا. ــراد.میانســال.و.کهنســال.از.جوان.تره ــه.اف ــنیده.ایم.ک ــیار.ش ــه.بس چــرا.ک

در.زمینه.هــای.رایانــه.ای.کمــک.گرفته.انــد.و.خــود.جســارت.کشــف.
ــته.اند. ــتم.را.نداش ــرد.سیس ــی.کارک چگونگ

ــط. ــا.متوس ــه.ب ــت.در.مقایس ــده.از.اینترن ــتفاده.کنن ــراد.اس ــد.اف درص .-

جهانــی.مقــدار.کمتــری.دارد..در.ایــران.26.درصــد.افــراد.از.اینترنــت.

ــی.39/4.اســت.)محبعلــی،. ــی.کــه.متوســط.جهان ــد،.در.حال اســتفاده.می.کنن
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آیت.الــه.زاده.شــیرازی،.بیریایــی.و.جامــی.پــور،.1393(.
ب-.عوامل.سازمانی.و.اداری

ــت. ــک.حمای ــت.الکترونی ــرای.دول ــازمان.ها.از.اج ــد.س ــران.ارش مدی .-
.)1384 )گوی.آبــادی،. نمی.کننــد.

ــادی.در. ــرات.زی ــک.تغیی ــت.الکترونی ــازی.دول ــه.پیاده.س ــا.ک از.آن.ج .-

ــی. ــران.در.همــه.ســطوح.اجرای ــت.ای ــد،.دول ــت.ایجــاد.می.کن ســاختار.دول

خــود.نیازمنــد.رهبرانــی.اســت.کــه.فنــاوری.اطاعــات.و.رویه.هــای.

عملکــردی.جدیــد.را.بــه.خوبــی.درک.کننــد.و.بــه.اعمــال.تغییــرات.مــورد.

ــا.را. ــته.و.آن.ه ــارت.داش ــی.نظ ــی.به.خوب ــف.دولت ــتگاه.های.مختل ــاز.دس نی

ــازی. ــرل.و.پیاده.س ــت،.کنت ــئولیت.هدای ــه.مس ــانی.ک ــد..کس ــت.کنن مدیری

ــای. ــم.در.زمینه.ه ــد.ه ــد،.بای ــده.می.گیرن ــه.عه ــی.را.ب ــت.الکترونیک دول

سیاســی.و.هــم.در.زمینه.هــای.اجرایــی.از.توانایی.هــای.الزم.برخــوردار.
ــرفرازی،.1390(. ــی.و.س ــند.)کاوس باش

.کارت.هــای.ملــی.هوشــمند.به.دلیــل.شناســایی.فــرد.در.فضــای.مجازی. .-

ــا. ــد؛.ام ــاب.می.آین ــک.به.حس ــت.الکترونی ــه.دول ــد.ورود.ب ــوان.کلی به.عن

مراحــل.طاقت.فرســا.و.طوالنــی.دریافــت.کارت.ملــی.کــه.در.برخــی.مــوارد.

ــدت. ــود،.از.ش ــان.می.ش ــاعته.مراجع ــن.س ــت.چندی ــاف.وق ــه.ات ــر.ب منج

جذابیــت.آن.بــرای.مــردم.کاســته.اســت؛.در.واقــع،.قــرار.بــر.ایــن.بــود.کــه.

همــه.ایرانیــان.تــا.ســال.1397.دارای.کارت.ملــی.هوشــمند.شــوند،.امــا.بــه.

گفتــه.علیرضــا.آوایــی،.رئیــس.ســابق.ســازمان.ثبــت.احــوال.و.بــازرس.ویــژه.

رئیــس.جمهــور،.تــا.مــرداد.مــاه.1395.تنهــا.ده.میلیــون.نفــر.بــرای.گرفتــن.آن.
ــد. ــدام.کرده.ان اق

ــی. ــله.مراتبی.و.هرم ــدت.سلس ــه.ش ــران.ب ــی.در.ای ــازمان.های.دولت س .-

ــی.و. ــه.ســاختار.افق ــی.نســبت.ب ــی.مؤسســات.دولت هســتند..ســاختار.هرم

منعطــف.در.شــرکت.های.بخــش.خصوصــی.ســازگاری.کمتــری.بــا.اینترنــت.
ــرفرازی،.1390(. ــی.و.س ــد.)کاوس دارن

ــوزه.ی. ــران.در.ح ــک.ای ــت.الکترونی ــاد.دول ــع.در.ایج ــن.مان مهم.تری .-
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بانکــی.کشــور،.عــدم. از.طریــق.شــبکه.ی. مالــی. پولــی.و. تبــادالت.

ــانی. ــری/.خدمت.رس ــرای.خدمت.گی ــی.الزم.ب ــی.و.فن ــای.اجرای هماهنگی.ه

ــادالت. ــور.تب ــه.منظ ــور.ب ــی.کش ــبکه..بانک ــی.و.ش ــتگاه.های.دولت ــن.دس بی

ــای. ــد.برنامه.ریزی.ه ــن.رو،.نیازمن ــت؛.از.ای ــی.اس ــی.الکترونیک ــی.و.مال پول

ــت.هرچــه.بیشــتر.شــاخص.های.مطــرح. ــن.تقوی کان.و.منســجم.و.همچنی

ــور.و. ــی.پ ــت.)قل ــی.اس ــازمانی.و.فن ــانی،.س ــه.گانه.انس ــای.س در.حوزه.ه
ــی،.1388(. ــی.رخ توفیق

دومیــن.مانــع.در.حــوزه.تبــادالت.پولــی.و.مالــی.از.طریــق.شــبکه.بانکی. .-

کشــور،.عــدم.آمادگــی.خدمت.گیــری.از.امکانــات.بانکــداری.الکترونیــک.در.
بیــن.دســتگاه.های.دولتــی.اســت.)همــان(.

ناتوانــی.در.مرزبنــدی.اطاعــات.محرمانــه.و.غیرمحرمانه)گوی.آبــادی،. .-
.)1384

ــاوری. ــری.فن ــه.به.کارگی ــران.در.زمین ــی.ای ــای.دولت ــران.بخش.ه مدی .-

اطاعــات.و.ارتباطــات.ماننــد.مدیــران.بخش.هــای.خصوصــی.آموزش.دیــده.

ــر. ــب.انعطاف.پذی ــی.اغل ــای.دولت ــر.در.بخش.ه ــای.تفک ــتند.و.روش.ه نیس

ــدارد. ــازگاری.ن ــی.س ــت.الکترونیک ــروژه.دول ــازی.پ ــا.پیاده.س ــوده.و.ب نب
ــارزاده،.1385(. ــرفرازی.و.معم )س

متخصصــان.امــر.و.مدیــران.اشــراف.کاملــی.بــر.چگونگــی.تحلیــل.و. .-

مهندســی.مجــدد.خدمــات.دولتــی.بــه.منظــور.اســتفاده.از.دولــت.الکترونیــک.

ــه. ــا.ب ــه.فرم.ه ــود.ک ــده.می.ش ــیار.دی ــادی،.1384(.و.بس ــد.)گوی.آب ندارن

صــورت.الکترونیکــی.توســط.مــردم.بــرای.ســازمان.فرســتاده.می.شــود،.امــا.

ــه.ســازمان.و.تحویــل.حضــوری.مــدارک.هســت؛. ــه.مراجعــه.ب ــاز.ب ــاز.نی ب

ــه. ــار.ب ــه.یک.ب ــرد.ک ــان.ک ــام.دانشــگاه.را.بی ــت.ن ــوان.ثب ــال،.می.ت ــرای.مث ب

طــور.الکترونیکــی.در.ســایت.دانشــگاه.انجــام.می.شــود،.امــا.پــس.از.چنــد.

ــای. ــدارک.و.فرم.ه ــوری.م ــه.حض ــا.مراجع ــد.ب ــجویان.ناگزیرن روز.دانش
ــد. اســکن.شــده.را.تحویــل.دانشــگاه.بدهن

در.میــان.مقامــات.دولتــی.کشــورمان.شــتابزدگی.خاصــی.بــرای.غلبــه. .-
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بــر.فاصلــه.ایجــاد.شــده.بیــن.ایــران.و.ســایر.کشــورهای.پیشــرفته.در.زمینــه.

مدیریــت.مبتنــی.بــر.فنــاوری.اطاعــات.به.وجــود.آمــده.اســت؛.بــه.همیــن.

ــزات.و. ــد.تجهی ــا.خری ــا.ب ــد.ت ــد.دارن ــازمان..ها.قص ــیاری.از.س ــل،.بس دلی

ــر. ــر.پ ــه.زودت ــکاف.را.هرچ ــن.ش ــاخت.ها.ای ــرمایه.گذاری.روی.زیرس س

ــه. ــی.عــدم.توجــه.ب ــل.اصل ــد.یکــی.از.دالی ــن.شــتابزدگی.می.توان ــد..ای کنن

ــک. ــت.الکترونی ــعه.دول ــازی.و.توس ــرای.پیاده.س ــه.ب ــد.ک ــی.باش گام.های

طراحــی.شــده.اند..بــه.تبــع.آن،.شــتابزدگی.به.وجــود.آمــده.می.توانــد.باعــث.

پیاده.ســازی.بــدون.انجــام.مطالعــه.و.امکان.ســنجی.دولــت.الکترونیــک.
ــتان.1393(. ــور،.تابس ــاس.پ ــاز.و.عب ــی.زاده،.رودس ــود.)قربان ش

ــذا. ــه.رو.هســتند،.ل ــا.مشــتریان.انحصــاری.روب ــی.ب ــازمان..های.دولت س .-

ــد. ــت.نمی.بینن ــت.گســترده.در.حــوزه.اینترن ــه.رقاب ــد.ب هرگــز.خــود.را.مقی

ــی. ــی.ایران ــازمان.های.دولت ــی،.س ــه.عبارت ــرفرازی،.1390(؛.ب ــی.و.س )کاوس

انگیــزه.کافــی.بــرای.اســتقرار.دولــت.الکترونیــک.ندارنــد،.چــرا.کــه.وقتــی.

ــرای. ــی.ب ــود.دلیل ــوری.برآورده.می.ش ــور.حض ــه.ط ــان.ب ــود.مراجع مقص
ــد. ــود.نمی.بینن ــم.کاری.خ ــر.مکانیس تغیی

ج-.کمبود.منابع
ــچ. ــت.هی ــوان.گف ــوع.می.ت ــن.موض ــودن.ای ــع.ب ــو.و.بدی ــل.ن ــه.دلی ب .-
ــک.در. ــت.الکترونی ــازی.دول ــرای.پیاده.س ــه.ای.ب ــی.باتجرب ــروی.مدیریت نی
ســطح.جامعــه.وجــود.نــدارد.)همــان(..همچنیــن..متخصــص.بــودن.مدیــران.
اجرایــی.ارشــد.دولــت.الکترونیــک.بــرای.اجــرای.موفقیت.آمیــز.آن.کفایــت.
ــش. ــه.را.افزای ــن.زمین ــده.در.ای ــدان.آموزش.دی ــد.کارمن ــه.بای ــد،.بلک نمی.کن

داد.
ــانی.و. ــبکه.های.اطاع.رس ــعه.ش ــداری.و.توس ــاد،.نگه ــای.ایج هزینه.ه .-
ــران. ــنگین.اســت)گوی.آبادی،.1384(.و.کشــور.ای ــی.س ــای.اطاعات پایگاه.ه
کــه.از.جملــه.کشــورهای.بــا.درآمــد.متوســط.بــه.شــمار.می.آیــد.نمی.توانــد.

ــد. ــن.مخــارج.برآی ــده.ای ــی.از.عه به.خوب
ویژگــی.وب.هــا.و.سیســتم.هاي.به.کارگرفتــه.شــده.و.اطاعــات. .-
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موجــود.در.آن.هــا،.از.عوامــل.مؤثــر.بــر.پذیــرش.فنــاوري.اطاعــات.اســت..

ارتباطــات.مؤثــر،.طراحــی.ســایت.و.محتــواي.آن،.به.عنــوان.عوامــل.کلیــدي.

ــات.الکترونیکــی.اســت..تعــدادي.از. ــده.کیفیــت.درک.شــده.خدم تعیین.کنن

ــه. ــران،.ب ــل.عــدم.شخصی.ســازي.مناســب.و.پشــتیبانی.کارب ســایت.ها.به.دلی

ــردي. طــور.کامــل..اســتفاده.نمی.شــوند..نبــودن.رویه.هــا.و.برنامه.هــاي.کارب

ــران. ــوان.یکــی.از.نقــاط.ضعــف.ای ــل.اســتفاده.توســط.شــهروندان.به.عن قاب
در.توســعه.دولــت.الکترونیــک.مطــرح.شــده.اســت)دانایی.فــرد،.عبــدی.و 

الهــی،.بهــار.1389(.
ــر. ــش.دیگ ــران.چال ــتیبانی.از.کارب ــت.پش ــتم.ها.در.قابلی ــف.سیس ضع .-
اســت..در.نظــر.گرفتــن.ســازوکارهاي.پشــتیبانی.کننــده.و.قابلیــت.پشــتیبانی.
ــت.. ــاوري.اس ــرش.فن ــده.در.پذی ــم.و.تعیین.کنن ــل.مه ــتم.ها،.از.عوام سیس
ــورد. ــاوري.م ــران.از.فن ــی.کارب ــدم.آگاه ــورت.ع ــازوکارها.در.ص ــن.س ای
اســتفاده.یــا.در.صــورت.بــروز.حــوادث.پیش.بینــی.نشــده.بــه.کمــک.آن.هــا.
ــه. ــژه.ک ــوده،.به.وی ــوی.نب ــران.ق ــات.در.ای ــن.خدم ــا.ای ــد.)همــان(..ام می.آین
ــای.اداری. ــه.انجــام.کاره شــهروند.در.خــارج.از.ســاعات.اداری.مشــغول.ب
در.ســایت.باشــد..در.ایــن.صــورت.ناگزیــر.اســت.کــه.بــرای.رفــع.مشــکل.

ــد. ــر.نمای ــا.شــروع.روز.کاری.صب ایجــاد.شــده.ت
ــاد.اســت.و.ایــن.امــر.در. ســرعت.رشــد.فنــاوری.اطاعــات.بســیار.زی .-
ــر. تمامــی.پدیده.هــا،.از.جملــه.دولــت.و.مؤسســات.دولتــی.تأثیــرات.شــگرفی.ب
جــای.می.گــذارد..کشــور.ایــران.نیــز.کــه.از.جملــه.اســتفاده.کنندگان.تکنولــوژی.
ــر. ــن.تغیی ــاوری.از.ای ــدگان،.بیشــتر.از.پیشــروان.فن ــه.تولیدکنن به.شــمارمی.رود،.ن
ــت.و. ــر.اس ــوژی.زمان.ب ــردن.تکنول ــه.وارد.ک ــرا.ک ــرد؛.چ ــر.می.پذی ــریع.تأثی س

ــاوری.اطاعــات.مواجــه.اســت. ــود.نیروهــای.متخصــص.فن ــا.کمب ــران.ب ای
اشــتراک.تلفــن.همــراه.بــه.ازای.هر.100.نفــر.جمعیت.در.ایــران..76/10. .-
بــوده.کــه.در.مقایســه.بــا.متوســط.جهانــی.مقــدار.کمتــری.اســت)محبعلی،.

ــور،.1393(. ــی.پ ــی.و.جام ــه.زاده.شــیرازی،.بیریای آیت.ال
اشــتراک.پهنــای.بانــد.ثابــت.و.بی.ســیم.در.مقایســه.بــا.متوســط. .-
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دارد.)همــان(. متحــد.رقــم.کمتــری. ملــل. کشــورهای.عضــو.ســازمان.
شــاخص.ســواد.بزرگســاالن.در.مقایســه.بــا.متوســط.کشــورها.از.میــزان. .-
ــی،.و. ــیرازی،.بیریای ــه.زاده.ش ــی،.آیت.ال ــت.)محبعل ــوردار.اس ــری.برخ کمت
جامــی.پــور،.1393(.کــه.بــه.تبــع.آن،.اثــر.خــود.را.در.راحتــی.به.کارگیــری.

ــذارد. ــای.می.گ ــر.ج ــک.ب ــت.الکترونی ــت.و.دول اینترن
شــاخص.مشــارکت.الکترونیــک.کــه.از.عوامــل.مؤثــر.در.تعییــن.رتبــه.دولــت.
ــرای. ــه.110.را.ب ــوده.و.رتب ــاز.0/2941.ب ــران.دارای.امتی الکترونیــک.اســت،.در.ای
ایــران.ایجــاد.کــرده.اســت..ایــن.شــاخص.ســه.مرحلــه.اطاعــات.الکترونیــک،.
ــران. ــه.ای ــا.اینک ــه.ب ــک.دارد.ک ــری.الکترونی ــک.و.تصمیم.گی ــی.الکترونی رایزن
قدم.هایــی.در.مرحلــه.اول.برداشــته،.امــا.از.دو.مرحلــه.بعــدی.غافــل.مانــده.اســت.
)همــان(؛.بــه.عبارتــی،.نــگاه.جامع.بــه.دولــت.الکترونیــک.و.مشــارکت.الکترونیک.
در.ایــران.وجــود.نــدارد،.چــرا.کــه.دولــت.الکترونیــک.قــرار.نیســت.کــه.صرفــًا.
ــل.کند)اطاعــات.الکترونیــک(،.بلکــه. ــی.تبدی ــه.اینترنت فرم.هــای.حضــوری.را.ب
اعمــال.دولــت.کــه.مشــتمل.بــر.رایزنــی.بــا.شــهروندان.و.تصمیم.گیــری.در.مــورد.
امــور.آن.هــا.اســت.نیــز.بایــد.از.طریــق.دولــت.الکترونیــک.قابــل.انجــام.باشــد.
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د-ب- چالش ها و مسائل راهبردی توسعه 

ــتگذار.و. ــی.و.سیاس ــتگاه.های.اجرای ــات.دس ــر.گزارش ــروری.ب ــن.م همچنی

مصاحبــه.بــا.خبــرگان.منجــر.بــه.یک.ســری.آســیب.ها.و.مســائل.توســعه.دولــت.

ــه.صــورت.جــدول. ــران.شــده.اســت.کــه.جمع.بنــدی.آن.هــا.ب الکترونیــک.در.ای
زیــر.اســت:.

مضمون.مضامین.پایهگزاره.آسیب.شناسانهشماره
سازمان.دهنده

عدم.توجه.محتوایی.و.کاربردی.به.پروژه.های.1
فناوری.اطاعات.در.دستگاه.های.اجرایی

عدم.توجه.
مسائل.فرهنگیمحتوایی.

وجود.ناهماهنگی.و.موازی.کاری.در.زمینه.2
توسعه.IT.در.کشور

وجود.
ناهماهنگی.و.
موازی.کاری

مسائل.ساختاری.
و.اجرایی

3
کمبود.بسیار.شدید.بودجه.اختصاص.یافته.به.
فناوری.اطاعات.نسبت.به.نیازهای.واقعی.

کشور
مسائل.ساختاری.کمبود.بودجه

و.اجرایی

ضعف.توان.کارشناسی.و.پیمانکاری.در.حوزه.4
IT.در.دستگاه.های.اجرایی.کشور

ضعف.توان.
کارشناسی

مسائل.ساختاری/.
منابع.انسانی

5
عدم.وجود.دیدگاه.مناسب.و.اعتقاد.راسخ.به.
فناوری.اطاعات.بین.مدیران.و.کارشناسان.

سازمان.های.دولتی.و.خصوصی.کشور

عدم.وجود.
دیدگاه.مناسب..و.

اعتقاد.راسخ
مسائل.فرهنگی

6

تعداد.اندک.شرکت.های.بزرگ.و.توانمند.
نرم.افزاری.در.سطح.کشور/.ظرفیت.پیمانکاری.
محدود.و.ضعیف.در.بخش.خصوصی.در.

حوزه.پروژه.های.بزرگ.و.ملی

تعدد.اندک.
مجریان.بزرگ.و.
ظرفیت.محدود

مسائل.ساختاری.
و.اجرایی
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7
عدم.رقابت.مؤثر.در.حوزه.زیرساخت.های.
ارتباطی.فناوری.اطاعات.و.انحصار.نسبی.

در.دولت

فقدان.فضای.
رقابتی.و.انحصار.

نسبی.دولت

مسائل.ساختاری.
و.اجرایی

مسائل.ساختاری.تغییرات.سریعتغییر.سریع.و.روزافزون.فناوری.های.اطاعاتی8
و.اجرایی

9
عدم.تخصیص.بودجه.کافی.برای.ارائه.

.ICT.خدمات.الکترونیکی/.پایین.بودن.سهم
از.تولید.ناخالص.ملی.

پایین.بودن.سهم.
ICT

مسائل.ساختاری.
و.اجرایی

عدم.انطباق.آموزش.های.دانشگاه.ها.)در.10
رشته.های.IT.با.نیازهای.واقعی.جامعه(

عدم.انطباق.
اموزش.با.نیاز.

واقعی

مسائل.فرهنگی.-.
آموزشی

11
مسیر.طوالنی.تصویب.و.اجرای.بخش.های.

گوناگون.پروژه.در.بدنه.دولت
مسیر.طوالنی.
تصویب.و.
اجرای

مسائل.ساختاری.
و.اجرایی

مقاومت.در.برابر.مقاومت.در.برابر.تغییر.در.درون.دولت12
مسائل.فرهنگیتغییر

نگاه.نادرست.به.بحث.گسترش.و.کاربرد.13
فناوری.اطاعات.در.سطوح.مدیریتی

برداشت.
نادرست.از.
گسترش

مسائل.فرهنگی

ظرفیت.کارفرمایی.محدود.وضعیت.در.بدنه.14
دولت.به.خصوص.در.پروژه.های.متوسط.به.باال

ظرفیت.
کارفرمایی.
محدود

مسائل.ساختاری.
و.اجرایی

عدم.وجود.متولی.واحد..برای.مباحث.فناوری.15
اطاعات.و.ارتباطات.در.کشور.و.حتی.استان.ها

فقدان.وجود.
متولی

مسائل.ساختاری.
و.اجرایی
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16

عدم.وجود.شبکه.اینترنت.و.یا.اینترانت.با.
پهنای.باند.کافی،.ایمن.و.قابل.اطمینان.بین.

نقاط.مختلف.دفاتر.مربوط.به.یک.سازمان.و.یا.
در.سطح.کشور

فقدان.پهنای.باند.
کافی

مسائل.فنی.-.
تخصصی

17

عدم.توجه.به.جنبه.های.سازمانی.و.فرآیندی.
در.توسعه.خدمات.الکترونیکی.)پیش.بینی.

امکانات.الزم.در.ساختار.سازمانی.و.تغییرات.
الزم.در.فرآیندها(

عدم.توجه.
به.جنبه.های.
سازمانی.و.
فرآیندی

مسائل.ساختاری.
و.اجرایی

18
عدم.امکان.دسترسی.برخط.به.پایگاه.های.
اطاعاتی.پایه.کشور).ثبت.احوال،.نیروی.

انتظامی.و......(

محدودیت.
مسائل.محیطیامنیتی

محدودیت.های.امنیتی.ویژه.شرایط.کشور.19
)تحریم،.جداسازی.شبکه.ها.و.....(

محدودیت.
مسائل.محیطیامنیتی

وجود.زیرساخت.ناقص.شبکه.دسترسی.20
پرسرعت.و.ارزان.برای.بیشتر.مردم.کشور

وجود.
زیرساخت.
ناقص.شبکه

مسائل.ساختاری.
و.اجرایی

21
استفاده.از.ساز.و.کارهای.فنی.نامناسب.
در.اجرای.پروژههای.دولت.الکترونیک.
)کدنویسی.به.جای.استفاده.از..ابزارها(

استفاده.از.ساز.

و.کارهای.فنی.
نامناسب

مسائل.فنی.-.
تخصصی

22
عدم.وجود.پایگاه.های.داده.به.روز.و.دارای.
اطاعات.با.کیفیت.و.قابل.اعتماد.در.زمینه.
فعالیت.های.دستگاه..ها.و.-.مردم.هستند.

عدم.وجود.
پایگاه.های.داده.
به.روز.و.با.
کیفیت

مسائل.فنی.-.
تخصصی

.
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ــی.از. ــبکه.مضامین ــوان.ش ــا.می.ت ــذاری.گزاره.ه ــل.کدگ ــه.تحلی ــه.ب ــا.توج .ب
ــرد: ــه.ک ــر.ارائ ــه.صــورت.زی ــردی.ب ــا.و.مســائل.راهب چالش.ه

3-د-راهکارها و پیشنهادات
ــطح. ــای.س ــرای.ارتق ــده.ب ــاره.ش ــای.اش ــائل.و.چالش.ه ــه.مس ــه.ب ــا.توج ب

ــه.داد:. ــر.را..ارائ ــنهادات.زی ــوان.پیش ــران.می.ت ــی.در.ای ــت.الکترونیک دول
طراحی.معماری.کان.دولت.الکترونیک:.√
تدویــن.مــدل.معمــاری.ابعــاد،.مؤلفه.هــا.و.فرآیندهــای.الکترونیــک.در..√

ســطح.کان.در.تمامــی.دســتگاه.های.اجرایــی.اســت.
ــردم.در..√ ــه.م ــت.ب ــات.دول ــه.خدم ــه.ارائ ــدل.یکپارچ ــزی.م .طرح.ری

ــک.. ــت.الکترونی ــب.دول قال
√.
بسترســازی.و.ایجــاد.زیرســاخت.های.الزم:.ایجــاد.ایــن.زیرســاخت.ها..√

بــه.معنــای.زیــر.اســت:.
گســترش.ارائــه.خدمــات.الکترونیــک.و.تکمیــل.زیرســاخت.های..√

فنــی.الزم.بــرای.توســعه.دولــت.الکترونیــک،.به.گونــه.ای.کــه.امــکان.تبــادل.

ــی،. ــتگاه.های.اجرای ــن.دس ــول.بی ــل.قب ــت.قاب ــا.ســرعت.و.امنی ــات.ب اطاع
ــد. ــر.باش ــا.امکان.پذی ــردم.و.بنگاه.ه م

ایجــاد.و.تکمیــل.زیرســاخت.های.حقوقــی.الزم.بــرای.توســعه.دولــت..√
الکترونیــک،.به.گونــه.ای.کــه.امــکان.تبــادل.و.پذیــرش.اســناد.دیجیتــال.بیــن.
ــر.باشــد.و.ضمانت.هــای. ــی،.مــردم.و.بنگاه.هــا.امکان.پذی دســتگاه.های.اجرای

الزم.را.بــرای.حقــوق.مــادی.و.معنــوی.بهره.بــرداران.تأمیــن.کنــد.
افزایش.ظرفیت.ها.و.توسعه.شبکه.های.زیربنایی.مخابراتی.√
برنامه.ریزی.دقیق.برای.توسعه.√
ــا.و..√ ــا،.روش.ه ــداف،.راهبرده ترســیم.ارکان.جهت.ساز)چشــم.انداز،.اه

...(.قابــل.درک.و.دسترســی.و.گفتمان.ســازی.آن.در.بیــن.جامعــه.و.نهادهــا
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ــی..√ ــتگاه.های.اجرای ــده.دس ــی.ش ــات.الکترونیک ــبت.خدم ــش.نس افزای
ــی ــه.کل.خدمــات.دولت ب

ســایت.های..√ بــه. اطاع.رســانی. ســایت.های. ارتقــای. و. گســترش.
تعاملــی.بــرای.ارائــه.خدمــات.دســتگاه.های.اجرایــی.

نظــارت..√ و. مدیریــت. بــرای. اســتانداردهایی. اجــرای. و. تدویــن.
اجرایــی. بــا.دســتگاه.های. مــردم. تمــاس. نقــاط. بــر. الکترونیــک.

تشــکیل.و.راه.انــدازی.مراکــز.خدمــات.الکترونیک.در.مراکــز.پرجمعیت..√
شــهری.و.واگــذاری.فرآیندهــای.بیشــتری.از.دســتگاه.های.اجرایی

ــعه..√ ــه.توس ــت.در.زمین ــک.دول ــات.الکترونی ــذرگاه.خدم ــت.گ تقوی
ــی ــی.منطق ــی.مفهوم ــاخت.و.طراح زیرس

بــاز.تعریــف.و.تعییــن.مخاطبــان.و.کاربــران.دولــت.الکترونیــک.در.کل..√
ــی جامعــه.در.ســال.های.متوال

تعریــف.فرآیندهــا.و.فازهــای.اجرایــی.زمان.بنــدی.شــده.بــرای..√
اســتقرار.مراحــل.مختلــف.پیاده.ســازی.دولــت.الکترونیــک

در.نظــر.گرفتــن.تجــارب.بین.المللــی.در.ایــن.پــروژه.شــامل.مطالعــات..√
اولیــه،.جســت.وجوی.پروژه..هــای.موفــق.و.ناموفــق.و.یافتــن.بهتریــن.تجــارب.

بــا.تمرکــز.بــر.کســانی.کــه.در.ســال.های.اخیــر.رشــد.زیــادی.داشــته.اند.
گفتمان.سازی.دولت.الکترونیک.از.نظر.حکمرانی.خوب.√
.در.سطح.جامعه.و.شهروندان.√
در.سطح.نهاد.و.مدیران.√

www.irpublicpolicy.ir



65

بررسی وضعیت دولت الکترونیک در ایران

و-فهرست منابع
ــک در  ــول غیردموکراتی ــک: تح ــت الکترونی ــی دول ــتریان،.ک.)1384(. آسیب شناس 1-.اش

ــوم.سیاســی،.شــماره.89. ــوق.و.عل ــه.دانشــکده.حق ــی..مجل ــتگذاری عموم سیاس
2-.باصــری،..ح.،.ناصــری.راد،..م.)1391(..تأثیرپذیــری فرهنگــی و اجتماعــی اســتقرار دولــت 

ــراروی آن..چ6. ــای ف ــک و چالش ه الکترونی
3-.باقــری.اصــل،.رضــا.و.فقیهــی،.مهــدی)1389(..»ارزیابــی دولــت الکترونیک«،.دفتــر.مطالعات.

ارتباطــات.و.فناوری.هــای.نوین،.شــماره.مسلســل.10283.
ــک در  ــت الکترونی ــرش دول ــار.1389(..پذی ــدی،.ب.،.الهــی،.ش..)به ــرد،.ح.،.عب ــی.ف 4-.دانای
ایــران: تبییــن نقــش متغیرهــاي فــردي، ســازمانی و اجنماعــی مطــرح در پذیــرش فنــاوری..

ــی،.صــص.67-41. ــت.دولت چشــم.انداز.مدیری
5-.دیوســاالر،.سمانه)1391(،.»بررســی موانــع و راهکارهــای تحقــق کامل دولــت الکترونیکی 
ــا.و. ــه.ای.پژوهش.ه ــش.منطق ــن.همای ــران«..اولی ــک در ای ــت الکترونی ــت دول ــان وضعی و بی
راهکارهــای.نویــن.در.حســابداری.و.مدیریــت،.مؤسســه.آمــوزش.عالــی.غیرانتفاعــی.غیــر.دولتــی.

. شفق
ــی توســعه  ــرد مل ــر ســند راهب ــدی ب ــن)1384(..»نق ــر.ارتباطــات.و.فناوری.هــای.نوی 6-.دفت

ــن،.شــماره.مسلســل.7447. ــای.نوی ــات.و.فناوری.ه ــر.ارتباط ــک«..دفت ــت الکترونی دول
7-.روزنامه.دنیای.اقتصاد،......

ــت  ــتقرار دول ــدن در اس ــای دیجیتالی ش ــارزاده،.غ.)1385(..چالش ه ــرفرازی،.م.،.معم 8-.س
الکترونیــک..اولیــن.کنگــره.ملــی.راهبردهــای.ملــی.نــوی.مدیریــت،.ص.20.

9-.سرفرازی،.م.،.معمارزاده،.غ..)بی.تا(. دولت الکترونیک و شکاف های دیجیتالی.
10-.سند.جامع.دولت.الکترونیک؛

ــت الکترونیکــی در  ــت موجــود دول ــرورش.دادهــا)1387(..»گــزارش وضعی 11-.شــرکت.پ
ایــران«..برنامــه.جامــع.فنــاوری.اطاعــات.ایــران)1(،.پدیدآورنــده:.شــرکت.پــرورش.داده.هــا.بــا.
ITSMI-.:ــزارش ــد.گ ــات،.چــاپ.اول،.ک ــامانه.های.مهندســی.اطاع ــکاری.شــرکت.سماس هم

EGov-870203-12.05؛

12-.قربانــی.زاده،.و..ا.،.رودســاز،.ح..عباس.پــور،.ج..)تابســتان.1393(..فراتحلیــل موانــع اســتقرار 
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ــال.دوم،. ــات.س ــاوری.اطاع ــت.فن ــات.مدیری ــه.مطالع ــران..فصلنام ــک در ای ــت الکترونی دول
صــص.32-1.

ــت الکترونیــک در  ــع موجــود در دول ــژاد،.جعفــر)1389(..»چالش هــا و موان 13-.طهمورث.ن
ایــران«..دومیــن.ســمینار.عصــر.اطاعــات.بــا.رویکــرد.فناوری.هــای.نویــن،.دانشــگاه.تبریــز،.آبــان.
ــات. ــکده.تحقیق ــران:.پژوهش ــک..ته ــت الکترونی ــرفرازی،.م..)1390(. دول ــی،.ا.،.س 14-.کاوس

ــردی.مجمــع.تشــخیص.مصلحــت.نظــام. راهب
15-.گوی.آبادی،.ع..)1384(..دولت.الکترونیک..ماهنامه.تحول.اداری.

ــه.زاده.شــیرازی،.م.،.بیریایــی،..هـــ..س.،.جامی.پــور،.م.)1393(..تحلیلــی  16-.محبعلــی،.ا.،.آیت.ال
ــر وضعیــت توســعه دولــت الکترونیــک در جهــان و ایــران از منظــر شــاخص توســعه  ب
دولــت الکترونیــک ســازمان ملــل متحــد..تهــران:.مرکــز.نشــر.آثــار.علمــی.دانشــگاه.تربیــت.

مــدرس.
17-.محمدطالبــی،.غامحســین)1389(..»طــرح آسیب شناســی و ســاماندهی فنــاوری 
ــاوری. ــود.فن ــزارش.وضــع.موج ــران«..گ ــالمی ای ــوری اس ــات در جمه ــات و ارتباط اطالع

ــد.اول. ــادی،.جل ــای.بنی ــات.پژوهش.ه ــز.مطالع ــات..مرک ــات.و.ارتباط اطاع
ــرد  ــل عملک ــامی)1393(..»تحلی ــاب.اس ــادی.انق ــای.بنی ــات.و.پژوهش.ه ــز.مطالع 18-.مرک
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