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            »مدیریتی  ویژه«  علوم انسانی و اجتماعیی  پژوهشنامه    
  86ستانزم/مهفتی بیست و  شماره/مهفتسال            

   در ایراندولت الکترونیکمراحل تکاملی ارزیابی 
  

  30/8/86:تاریخ پذیرش      19/2/86:تاریخ دریافت 
  

  ∗فرج اله رهنورد
  ∗∗داریوش محمدی

  چکیده
 فناوری های اطالعات و ارتباطات این فرصت را پیش روی دولت ها              ی ه رشد فزاینده  امروز      

 هرچه بهتر خـدمات بـه    ی  خود راه را برای ارائه      ی قرار داده است تا با تغییرات بنیادی در بدنه        
رو، بیش از یک دهه است که پروژه های ایجاد دولت الکترونیکـی   از این. شهروندان فراهم سازند 

در ایران نیز  دولت در قالب طرح تکفـا جهـت گیـری              . ای مختلف کلید خورده است    در کشوره 
  . استراتژیک خود را برای معماری دولت آغاز کرده است

ــه ویژگــی        ــران باتوجــه ب ــت الکترونیکــی در ای ــزان تحقــق دول ــژوهش می ــن پ                  هــای  در ای
بـرای ارزیـابی    . د ارزیابی قـرار گرفتـه اسـت       های اجرایی مور    دستگاههای     وب سایت     1دیدارگاه
کـار    های اجرایی مدل مراحل دولت الکترونیکی سازمان ملل به          های دستگاه  های دیدارگاه  ویژگی

های  سسهؤها و م یافته های پژوهش حاکی از آن است که در مجموع وزارتخانه. گرفته شده است
دارند، اما تحقق دولت الکترونیکی از یک        تحقق دولت الکترونیکی قرار      ی  دولتی در مراحل اولیه   

  .  کند الگوی خطی پیروی نمی
  ایران، طرح تکفا، دولت الکترونیک  : واژه های کلیدی

                                                            
  ت و برنامه ریزی عالی آموزش و پژوهش مدیریی سسهؤماستادیار   - مسئول نویسنده ∗
  عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ∗∗
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  مقدمه
امروزه چشم انداز حاکمیت خوب مستلزم بازنگری با جهت گیـری مـدل حـاکمیتی                    

تـوان ابـزاری      مـی فناوری های اطالعـاتی را      .  کید دارد أفراگیر است که بر همه شمولی ت      
 1یت جامعه شـمول   مدل حاکم . به شمار آورد  به خدمات عمومی     دسترسی همگانی برای  

چارچوب کلی برای بازنگری در خـصوص نقـش فنـاوری هـای اطالعـاتی و ارتبـاطی در              
 ,DPADM( فـراهم سـاخته اسـت     شهروندان به خدمات دولتـی را  دسترسیی زمینه

از بـه حاکمیـت خـوب، دولـت الکترونیکـی را در              فناوری اطالعات با نی    ی  آمیزه). 2005
در این صورت، تعریـف دولـت       . دهد  کانون توجه دولت برای ارتقای همه شمولی قرار می        

 اطالعات و خدمات مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات به عدالت          ی  الکترونیکی از ارائه  
  . کند جویی و  جامعه شمولی تغییر پیدا می

 طـرح تکفـا مـصمم اسـت بـا گـام             ی   با تهیـه   ).ا.ا. ج (المی ایران    جمهوری اس  دولت     
برداشتن به سوی دولت الکترونیکی، جایگاه قابل قبولی را در عرصه های جهانی داشـته               

 نیز جایگاه اول اقتصادی، علمی، و تکنولوژیکی کشور در          .ا.ا.در چشم انداز دولت ج    . باشد
 )1382،   ساله 20 سند چشم انداز   (؛ه است کید قرار گرفت  أ ساله مورد ت   20منطقه در افق    

هـای مخـابراتی و      برای نیل به این مقصود اقدامات قابـل تـوجهی در تـامین زیرسـاخت              
ای از دولـت       امـا پرسـش اصـلی آن اسـت کـه چـه درجـه               .حقوقی صورت گرفته اسـت    

پاسخ بـه چنـین پرسـش بنیـادین در گـرو       . الکترونیکی در کشور تحقق پیدا کرده است      
ارزیابی سـازمان ملـل از رتبـه آمـادگی کـشورها بـرای تحقـق دولـت                  . ن است ارزیابی آ 

مین خـدمات الکترونیکـی، حـدود ارتبـاط دهـی، و            أتالش یک دولت در ت     (2الکترونیکی
نشان می دهد که ایـران بـا شـاخص    ) مهارت های انسانی برای دسترسی به این خدمات      

 ,DPADM( ار دارد قــر98 ی  در رتبــه2005 کــشور در ســال 179 از میــان 38/0
2005(.  

 محتوا و مفید بودن سـایت       ی   دولت الکترونیکی را بر پایه     ی  توسعهمطالعات پیشین         
 وضــعیت دولــت (Deakins and Dillon, 2002) .انــد اطالعــاتی ارزیــابی کــرده

هماننـد بـسیاری از     . ر ایران نیز بـا چنـین رویکـردی قابـل ارزیـابی اسـت              الکترونیکی د 

                                                            
1-Socially Inclusive Governance 
2-e-government readiness 
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ای   هـای دولتـی بـه صـورت جزیـره          هـای سـازمان    ل توسعه،  دیـدارگاه    کشورهای در حا  
هـای اجرایـی در سـطوح ملـی و اسـتانی ارائـه               اطالعاتی را در خصوص خدمات دستگاه     

هنوز درگاه واحدی برای خدمات دولتی که امکان ارتبـاط دهـی سـایت هـای                . دهند  می
هـای   هـای دسـتگاه    رگاهدیـدا . مختلف را داشته باشد، طراحی و به کار گرفته نشده است          

بـه  . اجرایی در سطوح ملی و استانی همانند کشورهای صـنعتی توسـعه یافتـه نیـستند               
 راننـدگی از  طریـق       ی  عنوان مثال، امکان پرداخت مالیات، تمدید گذرنامه یا گواهینامـه         

هـای اجرایـی     دسـتگاه از سـوی    هـای طراحـی شـده         دیدارگاه. الکترونیکی میسر نیست  
مـشی    فقـدان خـط  ی  دهنـده دهند که نشان نشان میهای متفاوتی را  گیها و ویژ   قابلیت

  . های اجرایی است دستگاههای  دیدارگاهواحد در هدایت 
ریزی در جهـت      آل و برنامه     دستیابی به دولت الکترونیک ایده     ی  زمینهبه هرحال، در         

های دولتی کشورمان    سسهؤها و م    تر و بهتر این امر، ارزیابی وزارتخانه       تحقق هر چه سریع   
هـا، بـه منظـور      آناز سوی الکترونیکی اطالعات و خدمات  ی   ارائه ی  از نظر میزان و نحوه    

       ایـن مقالـه سـعی دارد بـر مبنـای          . رسـد   تشخیص موقعیت کنونی ضروری به نظـر مـی        
  راهای اجرایی ایران  آمادگی دستگاهی های اجرایی درجه ویژگی های سایت های دستگاه

های انتخابی در این ارزیابی بر مبنای        شاخص.  خدمات الکترونیکی ارزیابی کند    ی  ئهدر ارا 
 تحقـق دولـت الکترونیکـی در        شای است کـه سـازمان ملـل در سـنج            حلهمدل پنج مر  

  .کشورهای جهان به کار گرفته است
  

  مفهوم دولت الکترونیکی
سـعه یافتـه سرشـار از       ویژه کشورهای تو   هها ب   دولت ی   گذشته کارنامه  ی  طی دو دهه       
هـا در   های کاربری فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بـرای دگرگـونی در کـارکرد آن            پروژه
 بهبـود   ی  زمینهوری و انجام کارها و وظایف اداری و درونی خود در               افزایش بهره  ی  زمینه
لـذا بـا توجـه بـه پتانـسیل قـوی            . رسانی به شهروندان و ارباب رجوع بوده اسـت          خدمت
ینترنت در سراسر جهان و با فراگیر شدن تدریجی کـاربرد آن در میـان مـردم،      ا ی  شبکه
 خدمات مبتنی بر فناوری های اطالعاتی و ارتباطی متـداول شـد و مفهـوم نـوین          ی  ارائه

  .   ظهور پیدا کرد»دولت الکترونیکی«
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در توان به صورت کاربرد فناوری های اطالعات و ارتباطـات             دولت الکترونیکی را می        
هـوارد،  (ثر و کارآمد اطالعات و خدمات به شهروندان و مشتریان تعریـف کـرد               ؤ م ی  ارائه

 دولـت الکترونیکـی     ی   بنابراین، ایـده   .)2005؛ سازمان ملل،    2003؛ بانک جهانی،    2001
.  خدمات دولتی به مشتریان مطرح شده اسـت  ی  برای افزایش اثربخشی و کارایی در ارائه      

هـا بـا دولـت        که ماهیت نیازهای مشتریان متناسب با روابط آن        البته باید در نظر داشت    
این روابـط   . ها ارائه شود   متفاوت است و ضروری است خدمات الکترونیکی مناسب به آن         

، دولـت بـا کارکنـان       )G2B(، دولـت بـا تجـار        )G2C(در اشکال دولت بـا شـهروندان        
)G2E(      دولت با دولـت ،)G2G(       هـا     ، و دولـت بـا خـارجی)G2X (دولـت   مباحـث  در 

 Affisco and Soliman, 2006; Belanger and(الکترونیکی مطرح شـده انـد   
Hiller, 2006(.   

  
  مراحل دولت الکترونیکی

ات مطـرح  تحقیقـ  تکامل و استقرار دولت الکترونیکی در ی بارهمدل های مختلفی در       
در سـه   الکترونیکـی را     مـدل اسـتقرار دولـت        ) 2001( 1واتـسون و مانـدی    . سـت شده ا 
 تکامـل   )2000( 5سیموندز. سازند   مطرح می  4، و سفارش گیری   3، انتشار 2 شروع ی  مرحله

طرفه، ارتباطات دوطرفـه، مبادلـه، و     ارتباطات یکی دولت الکترونیکی را در چهار مرحله  
یـات بیـشتری را     یگفته جز   خالصه می کند که در مقایسه با مدل پیش         6پارچه درگاه یک 
 8، لـین و لـی     )2001( 7 معروف در این خصوص توسط بالوتیس      پنج مدل . دهد  نشان می 

ارائـه  )2001( 11 ، و گروه گارتنر    )2005(10 سازمان ملل  ،)2006(9، بالنگر و هیلر   )2001(
  .  تشریح شده استی یک شمارهها در جدول  جزئیات این مدل. شده اند

                                                            
1-Watson and Mundy 
2-Initiation 
3-Infusion 
4-Customization 
5-Symonds 
6-Integrated Portal 
7-Balutis 
8-Layne and Lee 
9-Belanger and Hiller  
10-DPADM  
11-Baum and DiMaio 
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  های مراحل تکاملی دولت الکترونیکی  مدلی  مقایسه -ی یک   شمارهجدول

  
مرحلـه ای   پـنج   سازمان ملل کشورهای عضو خود را برمبنای مدل           که باتوجه به این       

که در این پژوهش این مدل بـرای ارزیـابی           رفتن این خود ارزیابی می کند، و با در نظر گ        
نظر قرار گرفته است، ذیالً به اختصار مـدل         در ایران مدّ   تحقق دولت الکترونیکی     ی  درجه
  .مرحله ای تشریح می شودپنج 

  
  
 

  تشریح  )ها گام(مراحل   ماخذ
گروه گارتنر 

)2001(  
  ظهور: 1  یمرحله
  تعاملی: 2   یلهمرح

  تراکنشی: 3   یمرحله
  دگرگونی: 4   یمرحله

   اطالعاتی  دیدارگاه های ایستا برای ارائه-
  های قابل دسترس  قابلیت جستجو در دیدارگاه و فرم-
   دریافت خدمات الکترونیکی مانند دریافت گواهینامه-
   درگاه واحد برای دسترسی به خدمات-

   اطالع رسانی:1   یمرحله  )2001(بالوتیس 
  ها مین فرمأت: 2  یمرحله
  تراکنش الکترونیکی: 3   یمرحله
  دگرگونی دولت: 4   یمرحله

  مین اطالعاتأ ت-
  ها مین فرمأ ت-
   پرداخت الکترونیکی نظیر مالیات-
  پارچه سازی خدمات دولتی  یک-

لین ولی 
)2001(  

  کاتالوگ: 1   یمرحله
  تراکنش: 2   یمرحله
  چه سازی عمودیپار یک: 3   یمرحله
  پارچه سازی افقی یک: 4   یمرحله

   اطالعات ایستا ی ارائه- 
  ها، و دریافت جوابیه  جستجو، تکمیل فرم-
   ارتباط دهی دولت های محلی، ایالتی و کشوری -
  پارچه سازی در میان وظایف یا خدمات مختلف  یک-

  سازمان ملل
)2005(  

  ظهور: 1   یمرحله
  هارتقا یافت: 2   یمرحله
  تعاملی: 3   یمرحله
  تراکنشی: 4   یمرحله
  )یا شبکه(پارچه  یک: 5   یمرحله

   ظهور دیدارگاه های رسمی با اطالعات ایستا- 
   اطالعات تخصصی و پویا-
   تعامل رسمی بین شهروندان و سرویس دهندگان -
   معامالت و خدمات الکترونیکی -
  پارچه سازی خدمات رسانی در سطوح مختلف  یک-

نگر و هیلر بال
)2006(  

  اطالع رسانی: 1   یمرحله
  ارتباطات دو طرفه: 2   یمرحله
  تراکنش: 3   یمرحله
  پارچه سازی یک: 4  یمرحله
  مشارکت سیاسی: 5   یمرحله

   اطالعات ایستا ی ارائه- 
    درخواست و دریافت اطالعات دوسویه، جستجو، فرم-
   معامالت و پرداخت های الکترونیکی -
  ها در سطوح مختلف چه سازی دیدارگاهپار  یک-
  های الکترونیکی ل اظهار نظرهای سیاسی و تشکّ-
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  مرحله ای سازمان مللپنج مدل 
  مرحلـه پنجرا در  )DPEPA, 2004 (دل مراحل تحقق دولت الکترونیکیــــاین م    

  :دهدبه شرح زیر شرح می 
های اجرایی بخش دولتی به   برخی از دستگاهمرحلهدر این : 1 ظهوری مرحله -1

ها  احی و استقرار وب سایت های خود پرداخته و اطالعات ایستا در آنطرّ
  .عرضه می شود

در این مرحله سایت ها افزایش می یابد و اطالعات : 2 تکامل یافتهی مرحله -2
 .ویا می شوندجبیشتر 

 ن می توانند فرم ها را ذخیره و بهدر این مرحله کاربرا: 3 تعاملی ی مرحله -3
 .ها از طریق وب در تعامل باشند  پیام الکترونیکی بفرستند و با آنولینؤمس

 خدمات دریافتی  و ی در این مرحله کاربر می تواند هزینه: 4 تراکنشیی مرحله -4
 . و دریافت کنددیگر معامالت خود را به صورت به هنگام پرداخت

پارچه در سراسر  در این مرحله خدمات الکترونیکی یک: 5پارچه  یکی مرحله -5
  .مرزهای اداری ارائه می شود

  
  های پژوهش  پرسش

با انتخاب مدل سازمان ملل به دلیل جامعیـت آن در تعریـف مراحـل شـکل گیـری               
  : ته اسدشدولت الکترونیکی، پرسش های این پژوهش به شرح زیر مطرح 

ظهـور، تکامـل یافتـه،     ( دولت الکترونیکـی     ی   گانه پنجهای مراحل      ویژگی چه حدّ  تا -1
هـای   سسهؤها و م  وزارتخانه های در دیدارگاه)  پارچه سازی تعاملی، تراکنشی، و یک

  دولتی تحقق یافته است؟ 
 دولـت    تحقـق  ی  درجههای دولتی از نظر       سسهؤها و م    های وزارتخانه  آیا بین دستگاه   -2

  ونیکی تفاوت وجود دارد؟الکتر
  

                                                            
1-Emerging 
2-Enhanced 
3-Interactive 
4-Transactional 
5-Seamless 

www.SID.ir 



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

  
 61..................................................در ایران ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیکی 

 

  روش پژوهش
 ی رها را در صـحنه  متغیّ ان زیرا پژوهشگر  ،توصیفی است -این تحقیق از نوع پیمایشی         

. گونه که هستند توصـیف شـده انـد         رها آن  و صرفاً متغیّ   داده اند واقعی مورد بررسی قرار     
هـا و ریاسـت       وزارتخانـه  ی   سـتادی کلیـه    ی   آماری این پژوهش دیدارگاه حـوزه      ی  جامعه

هـا از    کـه فهرسـت آن   ایران است)  مورد152(سسات دولتی  ؤو م)  مورد22(جمهوری
تعـداد   بـودن  به دلیل محـدود  . دفتر تشکیالت سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شد       

 وزارتخانه ها مورد بررسی قرار گرفته است، امـا در رابطـه بـا               ی  گروه اول، دیدارگاه کلیه   
 110 حجم نمونه    با استفاده از جدول کرجسی و مورگان      ) های دولتی   سسهؤم(گروه دوم   

سسات به صورت تصادفی ؤ باتوجه به ویژگی های مشترک این قبیل م.تایی به دست آمد
هـا در     در این پـژوهش بـرای گـردآوری داده        . از میان فهرست در دسترس انتخاب شدند      

. مشاهده استفاده شـده اسـت     های اجرایی از روش       های دیدارگاه دستگاه    خصوص ویژگی 
 مستقیم دیدارگاه   ی   گویه تهیه شد و با مشاهده      سیبدین معنی که ابتدا چک لیستی با        

چـک لیـست تهیـه      .  داده های الزم جمع آوری شـد       1384های اجرایی در سال      دستگاه
دهد که به ترتیب برای   دولت الکترونیکی را نشان میی های مراحل پنج گانه شده ویژگی

 گویه انتخاب   3، و   4،  7،  7،  9پارچه   ظهور، تکامل یافته، تعاملی، تراکنشی، و یک      مراحل  
که بر جمـع آوری  داده هـا بـر مبنـای مـشاهدات                ده به دلیل آن   هروش مشا . شده است 
 از واقعیات استوار است در مقایسه با پرسش نامه از اعتبار بیشتری برخوردار              انپژوهشگر

طالب ارائه شده در یک دیــــدارگاه دستگاه اجرایی در         جایی که م   در ضمن، از آن   . است
هـا از اعتبـار      حکم اسناد الکترونیکی دولتی محسوب می شود، اطالعات ارائه شده در آن           

  . کافی برخوددار است
  

  یافته های پژوهش
در قالب طـرح تکفـا تمهیـدات الزمـه را بـرای      . ا.ا.باتوجه به این واقعیت که دولت ج        

کند، این پرسش قابل طـرح اسـت    ریجی دولت الکترونیکی در ایران دنبال می    استقرار تد 
.  تحقق یافتـه اسـت     که با درنظر گرفتن مدل مراحل تکاملی دولت الکترونیکی تاچه حدّ          

سـسات  ؤهـای وزارتخانـه هـا و م         های دیـدارگاه    ویژگی پاسخ به این پرسش اساسی     برای

www.SID.ir 



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

  
  86تان زمس/ مهفتی بیست و شماره/سال هفتم/ » مدیریتی ویژه« علوم انسانی و اجتماعیپژوهشنامه ...62

 

 ی دو تـا شـش       جدول های شـماره   ر  دولتی برحسب مراحل مختلف دولت الکترونیکی د      
  . توصیف شده است

  
 ظهور در وزارتخانه ها و ی  تحقق ویژگی های مرحلهی  درجه–ی دو  شمارهجدول 

  سسات دولتی ایرانؤم
  ویژگی  ردیف   دولتیی سسهؤم  وزارتخانه

  خیر  بلی  خیر  بلی
  25  85  4  18  )وب سایت(وجود دیدارگاه   1
  71  39  11  11  ) آدرستلفن و (اطالعات برای تماس   2
  56  54  14  8  راهنمای استفاده از سایت  3
  36  74  8  14  موریت و اهدافأاطالعات مرتبط با م  4
  55  55  8  14   اطالعات مرتبط با قوانین و مقررات  5
  59  51  8  14  اطالعات مرتبط با واحدهای سازمانی  6
  78  32  14  8  اطالعات پرسنلی  7
  52  58  13  9  اطالعات به زبان های خارجی  8

 
درصـد ویژگـی هـای    پنجـاه    آن است که بیش از       ی  ی دو نشان دهنده       شمارهجدول       

. سسه های دولتی نمود پیدا کرده است      ؤها و م    های وزارتخانه   ظهور در دیدارگاه   ی  مرحله
ها، قوانین و مقـررات    اطالعات ایستا در خصوص اهداف و ماموریتی به سخن دیگر، ارائه  

  .  تقریباً نهادینه شده است آندهای سازمانی، اطالعات برای تماس و مانندمرتبط، واح
  

 تکامل یافته در ی  تحقق ویژگی های مرحلهی  درجه -ی سه  شمارهجدول 
  سسات دولتی ایرانؤها و م وزارتخانه

  ویژگی  ردیف   دولتیی سسهؤم  وزارتخانه
  خیر  بلی  خیر  بلی

  52  58  10  12  امکان جستجوی اطالعات  1
  32  78  6  16  آدرس پست الکترونیکی  2
  62  48  10  12  ها با سایر دستگاه) Link(قابلیت ارتباط با   3
  106  4  21  1  در دسترس بودن انتشارات  4
  97  13  16  6  ها در دسترس بودن خبرنامه  5
  105  5  20  2   اطالعات پویا ی ارائه  6
  98  12  20  2  امکان عضویت برای دریافت اطالعات  7
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ف دهـد، معـرّ      تکامل یافته را نشان مـی      ی    های مرحله    که ویژگی  ی سه   شمارهجدول       
همان طور که در این جدول دیـده      . های اجرایی است   اطالعات تخصصی و پویای دستگاه    

 28 درصـد و     33های دولتی به ترتیب         سسهؤها و م    می شود، در مجموع برای وزارتخانه     
تـوان گفـت      بـه عبـارت دیگـر، مـی       . تـه اسـت   های این مرحلـه تحقـق یاف        درصد ویژگی 

انـد و  در پـی آن هـستند کـه         تکامـل یافتـه وارد شـده       ی  های اجرایی به مرحله    دستگاه
  .اطالعات پویا را در دسترس شهروندان قرار دهند

  
ها و   تحقق ویژگی های مرحله تعاملی در وزارتخانه یدرجه –شماره ی چهار جدول 

  سسات دولتی ایرانؤم
  گیویژ  ردیف   دولتیی سسهؤم  وزارتخانه

  خیر  بلی  خیر  بلی
  52  58  10  12  قابلیت جستجوی پایگاه داده ها  1
  26  84  5  17  امکان پیاده سازی و ذخیره   2
  87  23  13  9  قابلیت تکمیل فرم و تسلیم آن  3
  109  1  20  2  به هنگام سازی منظم اطالعات  4
  78  32  16  6  قابلیت دریافت شکایات  5
  108  2  22  0   پرسش مکرر در هر بخش امکان  6
ــه   گــویی هــم پاســخ  7 ــدون انتظــار ب زمــان و ب

  مراجعین
0  22  1  109  

  
ای که انتظـار       تعاملی است، مرحله   ی  گویای ویژگی های مرحله   ی چهار     شمارهجدول      
همان طور که   . رود ارتباطات دوسویه بین شهروندان و سرویس دهندگان برقرار شود           می

هـا و      درصد از ویژگی های این مرحله برای وزارتخانـه          سی ه می شود تنها   در جدول دید  
  . های دولتی تحقق یافته است سسهؤ درصد برای م26
  

ها و   تحقق ویژگی های مرحله تراکنشی در وزارتخانهی  درجه -ی پنج  شمارهجدول 
  ایران سسات دولتیؤم

  ویژگی  ردیف  موسسه دولتی  وزارتخانه
  خیر  بلی  خیر  بلی

  110  0  20  2   خدمات مانند گواهینامه یا گذرنامهی ارائه  1
  110  0  22  0  پرداخت برخط مانند جریمه یا مالیات  2
  110  0  22  0  امضای الکترونیکی برای عقد قرارداد  3
  96  14  19  3  پیش بینی رمز عبور  4
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ای هـ   تراکنـشی دیـدارگاه    ی   ویژگی های مرحلـه    ی  دهنده  نشانی پنج     شمارهجدول       
ای که معامالت و خدمات الکترونیکی در شکل گسترده           های اجرایی است، مرحله    دستگاه

های این مرحله در       درصد ویژگی  سهشود تنها     همان طور که دیده می    . کند  نمود پیدا می  
بـه سـخن دیگـر،      . های دولتـی تحقـق یافتـه اسـت          سسهؤدرصد در م  دو  وزارتخانه ها و    

 الکترونیکی بسیار   ی   معامالت و خدمات گسترده    ی  ر ارائه آمادگی دولت الکترونیکی از نظ    
  . پایین است

  
ها  پارچگی در وزارتخانه  تحقق ویژگی های مرحله یکی  درجه -ی شش  شمارهجدول 

  سسات دولتی ایرانؤو م
  ویژگی  ردیف  موسسه دولتی  وزارتخانه

  خیر  بلی  خیر  بلی
  110  0  22  0   خدماتی درگاه واحد برای ارائه  1
  27  82  7  15  خوشه بندی خدمات متناسب با نیاز  2
  110  0  22  0  دیگر ها به یک  سایتی ارتباط دهی کلیه  3

  
دهـد،    ای را پوشـش مـی       پارچه یا شبکه   های مرحله یک     ویژگی ی شش   شمارهجدول       

گیـرد و      خـدمات الکترونیکـی شـکل مـی        ی  ای که در آن درگاه واحدی برای ارائه         مرحله
های جدول حاکی     داده. یابد  ی خدمات دولتی در سطوح مختلف تحقق می       پارچه ساز  یک

 یـازده  و   دههای دولتی به ترتیـب        سسهؤها و م    از آن است که این آمادگی برای وزارتخانه       
  . درصد است

  آزمون پرسش اول
 دولـت  ی  گانـه پـنج هـای مراحـل    برای پاسخ به این پرسش که تا چـه حـد ویژگـی           

         هـای دولتـی تحقـق یافتـه اسـت،            سـسه ؤهـا و م     های وزارتخانـه   رگاهالکترونیکی در دیدا  
کـار گرفتـه    ها بـه  ای برای تحلیل داده  تک نمونه  tفرضیه های آماری زیر مطرح و آزمون        

  .  منعکس شده استی هفت شمارهشد که نتایج حاصله در جدول 
  H0: µ ≤ 0.50     .میانگین ویژگی های هر مرحله کمتر یا مساوی حد متوسط است

  
  Ha: µ > 0.50 .    میانگین ویژگی های هر مرحله باالتر از حد متوسط است
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  های مراحل دولت الکترونیکی  تحقق ویژگیی  آزمون درجه -شماره ی هفت جدول 
های  نسبت ویژگی  50/0= ارزش آزمون 

 ی درجه  t  دستگاه اجرایی  تحقق یافته
  آزادی

سطح 
  معناداری

  
  میانگین

   ظهوری رحلهم  6558/0  014/0  17  749/2  وزارتخانه ها
  6574/0  000/0  84  009/7  سساتؤم

ــه  4056/0  031/0  17  -352/2  وزارتخانه ها ــل ی مرحلـ  تکامـ
  3597/0  000/0  84  -333/8  سساتؤم  یافته

   تعاملیی مرحله  3667/0  002/0  17  -632/3  وزارتخانه ها
  3378/0  000/0  84  -911/9  سساتؤم

   تراکنشیی همرحل  0556/0  000/0  17  -631/17  وزارتخانه ها
  0412/0  000/0  84  -349/45  سساتؤم

  پارچه  یکی مرحله  2939/0  000/0  17  -571/5  وزارتخانه ها
  3294/0  000/0  84  -500/43  سساتؤم

 درصـد 95 بـا    ی هفـت    شـماره با توجه به سطح معنا داری مشاهده شده در جـدول                 
            در متوسـط    بـاالتر از حـدّ     ظهـور    ی  هـای مرحلـه    ویژگـی کـه    گفـت  تـوان   اطمینان مـی  

البته میانگین مشاهده شده بـرای هـر        . سسات دولتی تحقق یافته است    ؤوزارتخانه ها و م   
 آن است که میـزان تحقـق ویژگـی هـای مرحلـه ظهـور در حـدود         ی   دهنده گروه نشان 

ـ       . استدرصد  65  تکامـل یافتـه و      ی  رای مرحلـه  نگاهی به سطح معناداری مشاهده شده ب
               اطمینـان مـی تـوان ادعـا کـرد          درصـد 95 آن اسـت کـه بـا         مبـیّن  tمنفی بودن مقدار    

                 بـه همـین قیـاس      .  اسـت  درصـد 50تـر از       تکامـل یافتـه پـایین      ی  ویژگی هـای مرحلـه    
البته درصد  . یستن)  درصد50باالتر از   ( قابل قبولی    ویژگی های دیگر مراحل نیز در حدّ      

  . پارچه است  تعاملی بیشتر از مراحل تراکنشی و یکی های مرحله تحقق ویژگی
  آزمون پرسش دوم

های دولتی از نظر تحقق       سسهؤها و م    برای پاسخ به این پرسش که آیا بین وزارتخانه             
بـری   وجود دارد، فرضیه های آماری زیر برای آزمون برا         یمراحل دولت الکترونیکی تفاوت   

  .  منعکس شده استی هشت شماره که نتایج تحلیل در جدول هها مطرح شد میانگین
 حقق مراحل دولت الکترونیکی تفاوت معنـاداری      سسات دولتی از نظر ت    ؤوزارتخانه ها و م   

                                                                 H0: µ1 = µ2 .ندارند

www.SID.ir 



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

  
  86تان زمس/ مهفتی بیست و شماره/سال هفتم/ » مدیریتی ویژه« علوم انسانی و اجتماعیپژوهشنامه ...66

 

 .ت دولتی از نظر تحقق مراحل دولت الکترونیکی متفاوت هستندسساؤوزارتخانه ها و م
Ha: µ1 ≠ µ2  

  
های دولتی از نظر تحقق  سسهؤها و م  وزارتخانهی  مقایسه -ی هشت  شمارهجدول 

  مراحل دولت الکترونیکی
های تحقق  نسبت ویژگی  میانگین  ها آزمون برابری میانگین  ها آزمون برابری واریانس

سطح  F  یافته
  ناداریمع

t ی درجه 
  آزادی

سطح 
  معناداری

تفاوت 
   میانگین

  اه

خطای 
  معیار

 سسهؤم  وزارتخانه
 ی

  دولتی
برابری 
  واریانس

027/0-  101  978/0  0015/0
-  

055/0    
  ی مرحله
  عدم برابری  ظهور

557/0  457/0  

025/0-  639/
22  

980/0  0015/0
-  

060/0  

  
6558/0  
  

  
6574/

0  

برابری 
  ریانسوا

120/1  101  265/0  0459/0
-  

040/0    
  ی مرحله

  عدم برابری  تکاملی

029/0  865/0  

054/1  359/
23  

303/0  0459/0
-  

043/0  

  
4056/0  

  
3597/

0  

برابری 
  واریانس

095/0  758/0  733/0  101  465/0  0289/0
-  

039/0    
  ی مرحله

/234  718/0      عدم برابری  تعاملی
23  

480/0  0289/0
-  

040/0  

  
3667/0  

  
3378/

0  

برابری 
  واریانس

579/0  101  564/0  0144/0
-  

024/0    
  ی مرحله

  عدم برابری  تراکنشی

200/1  276/0  

529/0  794/
22  

602/0  0144/0
-  

027/0  

  
0556/0  

  
0412/

0  

برابری 
  واریانس

892/1-  101  061/0  0355/0
-  

018/0    
  ی مرحله

  عدم برابری  پارچه یک

807/
34  

000/0  

955/0-  384/
17  

352/0  0355/0
-  

037/0  

  
2929/0  

  
3294/

0  

  

تـوان    درصـد نمـی   95 اطمینان   ی  با توجه به سطح معناداری مشاهده شده در فاصله             
توان گفت که تفاوت معناداری بین میانگین         به سخن دیگر، می   .  صفر را رد کرد    ی  فرضیه

 ی  انـه گ  های دولتی در مراحل پنج      سسهؤها و م     وزارتخانه ی  های تحقق یافته    نسبت ویژگی 
  .دولت الکترونیکی وجود ندارد

  
  سازگاری یافته ها با دیگر تحقیقات مرتبط

 از پیـشرفت کـشورها برحـسب مراحـل تحقـق            2005ارزیابی سازمان ملل در سال           
 کـاربردی سـاختن     درصـد 28 آن اسـت کـه ایـران بـا           ی   دهنده دولت الکترونیکی نشان  

 قرار دارد، در حالی که یافته های        83 ی   کشور در رتبه   191خدمات الکترونیکی از میان     
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الزم بـه توضـیح     .  آمادگی دولت الکترونیکی در ایران است       درصد 35ف  این پژوهش معرّ  
  و شـاخص هـای ارزیـابی   ی یافته ها زمان اختالفاست که درصدی از این تفاوت ناشی از     

تـه،  ظهـور، تکامـل یاف    (گانـه     نتایج به دست آمده برای مراحل پـنج        .محقق ساخته است  
 آن اسـت کـه      ی  هدر آمارهای منتـشره سـازمان نـشان       ) تعاملی، تراکنشی، و شبکه سازی    

. پارچه است و اطالعات ایستای محدودی در سایت ملی وجـود دارد          ایران فاقد درگاه یک   
دهد که عملیات تراکنشی از طریق سایت هـای دولتـی       ها نشان می    چنین این بررسی   هم

  . گیرد صورت نمی
 ی ای این پژوهش ضمن سازگاری بـا یافتـه هـای حاصـل از ارزیـابی سـاالنه        یافته ه      

هـای بیـشتری را از مراحـل     سازمان ملل در خصوص مراحل دولت الکترونیکـی، ویژگـی       
 ایـن پـژوهش آن اسـت کـه در ایـران             ی  ترین یافته  مهم. گانه به تصویر کشیده است      پنج

بـه سـخن دیگـر، علیـرغم        . کند  ایجاد دولت الکترونیکی از یک الگوی خطی پیروی نمی        
هـای مراحـل اولیـه بـه طـور کامـل تحقـق نیافتـه اسـت، برخـی از                       که هنوز ویژگی   آن

نمـودار  (شـود   های اجرایـی دیـده مـی    های دستگاه های مراحل نهایی در دیدارگاه    ویژگی
 سازمان ملـل نیـز آمـده        2005به سخن دیگر، همان طور که در گزارش         ). ی یک   شماره

 قبـل   ی    گی یک مرحله به معنی تحقق کامل ویژگی هـای مرحلـه           ژتحقق وی است، لزوماً   
 دیدارگاههای دستگاههای اجرایی نشانگر آن است کـه          در ضمن، بررسی ویژگی   . 2نیست

 ظهور گذر کـرده اسـت و        ی  در مجموع از نظر آمادگی دولت الکترونیکی، ایران از مرحله         
زمـان مراحـل تکامـل یافتـه و           صورت هم  این احتمال را نباید نادیده گرفت که بتواند به        

  .تعاملی را پشت سر بگذارد
های   شکوفایی ویژگی های دولت الکترونیکی در  دیدارگاه -ی یک   شمارهنمودار

   ایران اجراییهای دستگاه

.00

.20

.40

.60

.80
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  بحث و نتیجه گیری
  هـای دولتـی در ایـران نـشان     سسهؤها و م های وزارتخانه  های دیدارگاه   بررسی ویژگی      
هـا تحقـق یافتـه اسـت، در مجمـوع آمـادگی          که هرچند درجاتی از این ویژگی      دهدمی  

. های اجرایی برای تحقق دولت الکترونیکی در سـطوح پـایین مراحـل قـرار دارد                 دستگاه
بنابراین، ضروری است برای گذر از وضـع موجـود و رسـیدن بـه درجـات بـاالی دولـت                     

همـان طـور کـه      . اجـرا گذاشـته شـوند     های گذر مناسب تدوین و بـه          الکترونیکی برنامه 
های گذر به دولـت الکترونیکـی         یادآور می شوند، استراتژی   ) 2006( 1آفیسکو و سلیمان  

أی طراحی شوند که ارزش ادراک شده خدمات الکترونیکی توسط شهروندان  باید به گونه
  .  آن باشدی بیشتر از هزینه

 ی  های اجرایی از مرحلـه      دستگاه  آن است که   ی   دهنده یافته های این پژوهش نشان         
زمـان در صـدد تحقـق ویژگـی هـای مراحـل بعـد                عبور کرده و به طور هم     ) ظهور(اول  

در ضمن، نتایج این پژوهش نشان می  دهد که تفاوت معنادداری  بین عملکرد               . هستند
 بـه   .سسات دولتی از نظر تحقق مراحل دولت الکترونیکی وجود  نـدارد           ؤوزارتخانه ها و م   

 ی  هـای اجرایـی از الگـوی مـشابهی در ارائـه             دستگاه ی   دیگر، می توان گفت همه     سخن
خدمات مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده می کنند و این شـاید بـه  دلیـل        

  .اعمال سیاست های واحدی باشد که در قالب طرح تکفا دنبال می شود
شرو بـودن در منطقـه، مـستلزم        مبنی بـر پیـ    . ا.ا.بی شک تحقق چشم انداز دولت ج           

بـه  . های باالی دولت الکترونیکی است      گیری استراتژیک برای تسهیل نیل به درجه        جهت
 ایـران بـه     ی  سخن دیگر، در شرایط فعلی درصـد قابـل تـوجهی از کـشورهای همـسایه               

 تعاملی پا گذاشته اند و ایران نه تنها باید این عقب افتادگی را جبران کند، بلکه      ی  مرحله
با شتاب بیشتری مراحل دولت الکترونیکی را طی کند تا از نظر تحقق دولت الکترونیکی               

ماری ـر مـستلزم معـ    ـایـن امـ   . ه در موضع برتری قرار گیرد     ــنسبت به کشورهای منطق   
 ,Ho (وب اسـت ـــ اری مطلـ گذر برای نیل به معمی رنامهـدولت الکترونیکی و تدوین ب

2002; Moodley, 2003; Ebrahim and Irani, 2005 (.  
های گذر از دولت سنتی به دولت الکترونیکی پایان کار            باید در نظر داشت که برنامه          

به موازات پیشرفت کشورها در دستیابی بـه درجـات بـاالی دولـت الکترونیکـی،                . نیست

                                                            
1-Affisco and Soliman 
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 بـه مـاورای دولـت       1»همـه شـمولی الکترونیکـی     «امروزه اندیشمندان بـا طـرح مفهـوم         
همـه شـمولی الکترونیکـی بـه معنـی      ) DPADM, 2005 (.اندیـشند  الکترونیکی مـی 

مین أکارگیری فناوری های اطالعاتی و ارتباطی برای تبیین موضوع سهم دسترسی و ت       به
امـروزه  .  شهروندان اسـت   ی  فرصت مساوی برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی همه       

مین عـدالت و    أ نقـش تـ    ها باید به ماورای مدیریت بخـش دولتـی بیندیـشند و در              دولت
مین أشود مگر از طریق تـ       برابری اقتصادی و اجتماعی ظاهر شوند و این مهم حاصل نمی          

باید حاکمیـت   . 2فراگیری یعنی همه شمول بودن    .  برای تمام شهروندان    برابر های  فرصت
مین أ مدنظر قرار گیرد و فناوری هـای اطالعـاتی و ارتبـاطی بـا هـدف تـ                  3جامعه شمول 

  . شوند کار گرفته ههای یکسان ب  به فرصتدسترسی همگان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
1-E-Inclusion 
2-Inclusion means ‘to include all'. 
3-Socially inclusive governance 
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  :پی نوشت
 پیشنهاد شده   »وب سایت «برای  » دیدارگاه«باتوجه به اینکه اخیراً واژه فارسی        -1

است، در این مقاله این واژه به کار گرفته شـده اسـت کـه ممکـن اسـت بـرای          
 .خوانندگان چندان مانوس نباشد

  
2-As in the past, the experience of individual countries in progressing 
from one stage to the next was not strictly additive, nor was there much 
evidence of a linear progression in e-government stages. Countries 
provided online features in line with their political, economic and social 
systems in place. A case in point is Ukraine where no transactional 
services are provided but networked and participatory services are 
available on almost all sites (United Nations, 2005). 
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