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در  ایکسب جایگاه برتر منطقهشناسی و تدوین راهبردهای  آسیب

دولت الکترونیک  توسعه  
 

**، محمد میالد احمدی*اهلل توالییروح1  
 

 چکیده
 ،توسعه کشور ششم  ساله پنج  برنامه کلّی های ایران، سیاست  ساله 2۰ انداز چشم دوّم  دهه آغازین های ماه  آستانه در     

و اوّلین بند « العات و ارتباطاتوری اطّآامور فنّ» توسط مقام معظم رهبری ابالغ شد که دوّمین سرفصل در این برنامه
در همین است. « العاتی اطّملّ  دولت الکترونیک در بستر شبکه  ر توسعهکسب جایگاه برتر منطقه د»در این سرفصل، 

های شناسی وضع موجود و تدوین راهبردهای تحقّق این هدف با استفاده از روشحاضر به منظور آسیب پژوهشراستا، 
در ها انجام شده است. ها، تهدیدها و فرصتها، ضعفممیزی راهبردی شامل تحلیل موقعیت راهبردی و شناسای قوت

کارانه، تدافعی و  تهاجمی، محافظه دولت الکترونیک، چهار دسته راهبرد  پژوهش، با شناسایی عوامل مؤثّر بر توسعهاین 
شناسی وضعیّت حاضر دولت الکترونیک در  رقابتی تدوین شده و با نظرات خبرگان دانشگاهی و دولتی و آسیب

اولویت شناخته شدند. کارانه حائز  های محافظه های چند معیاری، مجموعه راهبردگیریایران، با استفاده از تصمیم
 برای سازی زمینه و کشور بانکی سیستم طریق از دولتی های شرکت مشارکت اوراق توزیع( 1 ، راهبردمطابق نتایج

ترتیب راهبردهای به کارآمدی باالتری دارد، سپس راهبردها سایر از ،خصوصی بخش حقوقی و حقیقی افراد فعّالیّت
 استانداردهای از ( استفاده3الکترونیکی؛  خدمات از استفاده تسهیل راستای در شده ادراک سودمندی به ( توجّه2

 پذیرش علمی های مدل از ( استفاده4کارآمد؛  و نوین سراسری ارتباطی  شبکه ایجاد راستای در المللی بین مطلوب
 های بعدی قرار دارند.در اولویت ،جهان های دولت سایر با متقابل هماهنگی و ( همکاری5و  وریآفنّ
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  مقدمه. 1

 تغییرات بشری،جوامع  در آن روزافزون گسترش و اطاّلعات وریآفنّ ویژهبه ها وریآفنّ رشد     

 های وریآفنّ حاضر، حال است. در ایجاد کرده ها انسان زندگی های حوزه در را ای گسترده بسیار

 با که ای گونه است؛ به گذاشته فراوانی آثار دولتی، هایهمؤسسّ و جمله دولت از یهای پدیده در مذکور
 کار در دستور جدّی طوربه الکترونیکی خدمات  عرضه ،1الکترونیک دولت برپایی درک ضرورت

 بررسی مورد گسترده طوراخیر به های دهه در الکترونیک، دولت مفهوم رو،این دارد. از قرار ها دولت

 از حدودی تا ها،آن ترین پیشرفته تا فقیرترین از کشورهای دنیا،  همه تقریباً اکنون .است گرفته قرار

 قدرت و کارکرد دادن نقش، تغییر درحال اطاّلعات وریآفنّ [.37] اند استفاده کرده الکترونیک دولت

عمومی،  بخش های سازمان طوالنی فرآیندهای با بازمهندسی جهت همین. بهباشدمی ها دولت
 [.43] است گسترش ها روبه دولت  اداره در ارتباطی و ای رایانه های وریآفنّ کاربردهای

 افقی و عمودی بعد دو را در ها دولت حاکمیت ساختارارتباطات،  و اطاّلعات وریآفنّ امروزه     

 و زمان و هزینه کاهش با و ارتباطات اطاّلعات وریآفنّ بعد عمودی، است. در داده قرار تحت تأثیر
 دخالت  نحوه و افقی، دامنه بعد در و شود بوروکراسی می کاهش موجب خدمات اداری، گسترش نیز

وری آدهد. فنّ می قرار تأثیر تحت را سیاسی و اجتماعی، فرهنگی اقتصادی، قلمروهای در دولت
 مشارکت به الکترونیک دولت با پیدایش تواند می که است قدرتمندی ابزار ارتباطات و اطاّلعات

 الکترونیک کارگیری دولت کند. به کمک شهروندان  همه تر پیشرفته و تر مؤثّرتر، قانونمندتر، شفّاف

جدید  امکانات ایجاد و باالتر کارایی ایجاد شود، سبب خدمات می سطح ارتقای سبب که طور همان
 [.49] شود عمومی می مشارکت و الکترونیک کنترل الکترونیک،  مشاوره

 همه بر که است حاکمیتی فراگیر مدل گیری جهت با بازنگری ، مستلزم2خوب حاکمیت اندازچشم     

 خدمات به همگانی دسترسی ابزاری برای توان می را اطاّلعاتی های وریآدارد. فنّ تأکید شمولی

 نقش خصوص در بازنگری برای کلّی ، چهارچوب3شمول جامعه حاکمیّت آورد. مدل شماربه عمومی

 ساخته دولتی را فراهم خدمات به شهروندان دسترسی  زمینه در ارتباطی و اطاّلعاتی های وریآفنّ

 اطالعات وریآفنّ  آمیزه (.2۰۰5مدیریت توسعه سازمان ملل متّحد، )بخش مدیریت عمومی و  است

 قرار شمولی همه ارتقای برای دولت توجّه در کانون را الکترونیکی دولت خوب، حاکمیت به نیاز با
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 وریآفنّ بر مبتنی خدمات و اطاّلعات ارائه از دولت الکترونیکی تعریف صورت، این دهد. در می

 [.13] کند می پیدا تغییر شمولی جامعه و جویی به عدالت ارتباطات و اطاّلعات
 جایگاه الکترونیکی، دولت سویبه برداشتنگام با است مصمّم ایران اسالمی جمهوری دولت     

 نیز ایران اسالمی دولت جمهوری اندازچشم داشته باشد. در جهانی های عرصه در را قبولی قابل

 گرفته قرار مورد تأکید ساله 2۰ افق در منطقه در کشور آورانهفن و علمی، اقتصادی، اوّل جایگاه

و  مخابراتی های زیرساخت تأمین در توجّهی قابل اقدامات مقصود این به نیل برای [.2۰]است 
 کشور در دولت الکترونیکی از ای درجه چه که است آن اصلی پرسش است؛ امّا گرفته صورت حقوقی

 [.13]است  آن گروی ارزیابی در بنیادین پرسش چنین به که پاسخ است کرده پیدا تحقّق
  های سازمان را در زمینه وری اطّالعات، برنامه جامعی است که بخشآبرنامه راهبردی فنّ     
انداز، اهداف و  مأموریت، چشم  . این برنامه با ارائهکند جهت می وری اطاّلعات هماهنگ و همآ فنّ

وری اطاّلعات در آهای مرتبط با فنّ گرایی فعّالیّت هم  زمینه ،فنّاوری اطاّلعات  راهبردهای توسعه
گیری از نظرات و  ریزی راهبردی و با بهره . این برنامه براساس اصول برنامهکندسازمان را ایجاد می

ردهای راستای اهداف و راهب مذکور در  برنامه ،عالوه شود. به های مدیران سازمان تهیّه می دیدگاه
 [.8] گیرد تا بتواند سازمان را در راستای نیل به اهداف کالن خود یاری رساند سازمان شکل می

 
 در جدید پارادایم های ازجنبه یکی خوب حکمرانی اصول دولتی، مدیریت در .ضرورت و اهمیّت

 خدمات با ارائه و کردن فراهم در دولتی مدیران بر نقش ویژه تأکیدی و است مطرح مدیریت دولتی

 که و انسانی فنّی منابع تأمین اهمیّت دارد. تشخیص مختلف های گروه و شهروندان به باال کیفیت

 دولتی پذیرش اهداف همچنین و یابند دست نظر مورد عملکرد به تا هستند آن نیازمند مدیران

 مورد موارد از نیز دهند خصوصی انجام بخش با تقابل در دولتی کارمندان باید که رقابتی روشنفکرانه

 های وریآفنّ که هایی فرصت ترین از مهم یکی دیگر، سویی از [.52] است خوب حکمرانی تأکید

 و« دولت معماری مجدّد مهندسی»دهند، امکان می قرار و مدیران مردان دولت رویپیش نوین
 مجدّد مهندسی از است. استفاده آن گوتر ساختن پاسخ و کارآمدی تقویت دسترسی، قابلیّت افزایش

 دولت نامبه واقعیّتی پیدایش موجب حکمرانی، فرآیند در شده امکانات گفته سایر و دولت معماری

 حکومت نیاز پیش هاآن دوی هر و دارد پی در را الکترونیک حکمرانی  پدیده است که شده الکترونیک

  ارائه برای مهم ابزاری عنوانبه روزافزونی طوربه الکترونیک هستند. دولت جوامع اطاّلعاتی بر
 در ابزار در واقع این است. شده تبدیل دنیا سراسر در دولتی های بخش از بسیاری در عمومی خدمات
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 بیشتر رضایت بیهوده و زمان گردش و کاغذبازی کاهش دولتی، خدمات تر باکیفیت و بهتر  ارائه

 [.51] کند می کمک شهروندان
 که حکمرانی رفتارهایی و فرآیندها قوانین، اجرای از پشتیبانی در اطاّلعات و ارتباطات وریآفنّ     

 توانند می ها سازمان ادارات و که ابزارهایی از کند. یکی می ایفا مهم نقشی کند، می تعریف را خوب

 خود روابط و سازمان خارج در اثربخشی را و ییآکار همچنین و سازمان داخل از را خویش حکمرانی

 با ،دیگر است. از سویی و اطّالعات ارتباطات وریآفنّ کاربری بخشند، بهبود را نفعان ذی با

 [.55،36] یابد می ارتقاء نیز ها سازمان ساالری درمردم و مشارکت میزان وری،آفنّ این از گیری بهره
 را خود اهداف بتواند اثربخش الکترونیک به نحوی دولت تا است نیاز مورد هایی راهبرد راستا این در

 بهبود هدف ابتدا، در باید توسعه حال در کشورهای در دولت الکترونیک های راهبردکند.  دنبال

 ارتباط بررسی [.53] کند دنبال را دولتی همکاری های قابلیت سطوح و همچنین فرآیندها ها، عملیات

 تا کرد خواهد کمک ها سازمان به الکترونیک دولت استقرار میزان با خوب حکمرانی های شاخص بین
 دولت اسقرار طریق از خوب های حکمرانی شاخص تقویت به نسبت ارتباطی، چنین وجود در صورت

 [.23]کند  فراهم جامعه برای مؤثّرتر رسانی خدمات و برای اثربخشی را زمینه الکترونیک،
 دسترسی اثربخشی، بهبود از قبیل مهمی نتایج تواندمی الکترونیک دولت اندازیراه ،عالوه بر این     

 کاهش [54،47] شهروندان توانمندسازی شفافیت و بیشتر، پذیریمسئولیت خدمات، به ترگسترده

 طریق از گیری بهبود تصمیم قبیل از راهبردی نیز مزایای و [4۰،33] خدمات عرضه زمان و هزینه

سایر  شهروندان، با تعامل بهبود سازمانی، یادگیری و دانش تسهیم مؤثّرتر، ارتقای و تر ساده اطاّلعات
 روابط برای ایجاد بازار اهرمی نیروهای کارگیریبه تجارت، و صنعت بخش و دولتی های سازمان

 سازمانی تغییر مدیریت بر تأثیرگذاشتن منظوربه بیشتر توانایی و خصوصی بخش و دولت بین بهتر
 آورد. پدید را [58،54،42]

کامل مسیر تحقّق دولت الکترونیک مطلوب و عدم تدوین راهبردهای الزم، عدم شناسایی      
های  بازماندن از اهداف کالن ملّی را در پی خواهد داشت که منجر به عدم توانایی در کسب جایگاه

 ای و جهانی خواهد شد. منطقه  شدهریزی برنامه
 

 رویکرد، اوّلین: دارد الکترونیک وجود دولت تعریف در اصلی رویکرد دو .مفهوم دولت الکترونیک
های  دستگاه توسّط اطاّلعات وریآفن کار بردنبه را دولت الکترونیک که است ابزاری رویکرد

 از [.29] داند می شهروندان به رسانی در خدمت وری بهره افزایش و هزینه کاهش جهت حکومتی
 بر مردم نظارت امکان وری اطاّلعاتآفنّ از بااستفاده که دولت از نوعی را آن توان دیگر می دیدگاهی
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 رویکرد [.3۰] دانست آورد، می فراهم را غیرحکومتی عناصر بر نظارت حکومت همچنین و حکومت
 برای اختصاصاً را الکترونیک دولت است و گرفته هدف را ها دولت کارای خدمت  ارائه ،اوّل

 2کارآیی بر موضوعات که اوّل رویکرد برخالف. کند می تعریف 1شهروندان دولت به رسانی خدمات
 کند، رویکرد می توجّه اطاّلعات و ارتباطات های وریآفنّ به بخش مستقیم طوربه غالباً و دارد تمرکز

 رویکرد. است 4الکترونیک حکمرانی نوعیبه دولت الکترونیک، از منظور و دارد توجّه 3اثربخشی به دوم
 اجتماعی های نظام و ها سازمان ها، ابعاد سیستم به طورکلّیبه وری،آفنّ عناصر بر تمرکز جایبه ،دوّم
 در را آن باید و نگاه کرد فنّی نظام یک از فراتر باید الکترونیک دولت به این وجود با [.3۰] پردازد می

 دولتاجتماعی -فنّی نظام ابعاد از بعد چند یا یک بر تمرکز. تصویر کرد اجتماعی-فنّی نظام یک قالب
 شده مختلف کشورهای در الکترونیک از دولت متفاوتی هایگونه گیری شکل به منجر الکترونیک

 [.17] است
 و مؤثّر  در ارائه ارتباطات و اطّالعات های وریآفنّ کاربرد صورتبه توان می را الکترونیکی دولت     

 دولت  ایده بنابراین، ؛[57،45،38] کرد نیز تعریف مشتریان و شهروندان به خدمات و اطاّلعات کارآمد

 است شده مطرح مشتریان به دولتی خدمات  ارائه در کارایی و اثربخشی افزایش الکترونیکی برای

Yو است دولت متفاوت با هاآن روابط با متناسب مشتریان نیازهای ماهیت که داشت نظر در باید البتّه 
 شهروندان با دولت اشکال روابط در این . شود ارائه هاآن به الکترونیکی مناسب خدمات است ضروری

(G2C)تجّار با ، دولت (G2B)، کارکنان با دولت (G2E)دولت با ، دولت (G2G)، با دولت و 

 [.32،27] اند شده مطرح الکترونیکی مباحث دولت در (G2X) ها خارجی
 

 در الکترونیک دولت  توسعه مؤثر گام نخستین .وضعیّت فعلی دولت الکترونیک در کشور

 خودکارسازی برای اداری عالی شورای 1381 سال   مصوّبه توان را می ایران در اخیر های سال

 قانون اهداف تحقّق جهت در مصوّبه برشمرد. این اداری نظام و عمومی اختصاصی های فعّالیّت

 سوی از شده ارائه ی راهبردی برنامه براساس [.11] است شده تدوین سوم توسعه ساله پنج برنامه

 راهبردی ریزی برنامه زمینه در کاری حوزه هفت از یکی کشور، ریزی و برنامه مدیریت سازمان

 عالی شورای 1381 تیرماه پانزدهم در [.1۰] است الکترونیک دولت و ارتباطات، اطاّلعات وریآ فنّ

 کرد تصویب را الکترونیک دولت تحقّق طرح ریزی، برنامه و مدیریت سازمان به پیشنهاد کشور اداری
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Government 2 Citizens 

2. Efficiency 

3. Effectiveness 
4. Electronic Governance 
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-تعیین اهداف به توجّه الکترونیک، دولت بالقوه مزایای از برخورداری منظوربه و وجود با این [.14]

این  کارگیری به و پذیرش دیگر، طرف است. از ضروری امری هاآن به نیل جهت در و تالش شده
 با این ارتباط در ایرانی گیرد. متخصّصان قرار توجّه مورد ویژه طوربه باید شهروندان، توسّط ها سیستم

 [.4] اند کرده اشاره موانع وجود به مسئله
 را منطقه در الکترونیک دولت آن، تبع به و منطقه در وریآفنّ و علم جایگاه اوّل انداز، چشم سند     

 کمتر محدود مهلت با که است حالی در این ؛[12] است گرفته نظر در برای کشورمان 14۰4 افق در

 داخلی،  منتشرشده های گزارش و المللیبین معتبر نهادهای  منتشرشده براساس آمارهای سال، یازده از

 [.21،18] قرار دارد نهم  رتبه در الکترونیک دولت  عرصه در ایران
 به مساعد چندان ایران در الکترونیک دولت  توسعه وضعیت های اخیر، سال اقدامات به توجّه با     

 از الگوگیری و کشور خارجی محیط به توجّه نیازمند بخش این توسعه در هرگونه و رسد نمی نظر

 مجموع در ، ایران1393سال  در اقتصاد جهانی مجمع گزارش براساس است. منتخب کشورهای

  رتبه در کشور، 193 از و دارد قرار درصد( 5۰ تا 25 )بین متوسّط بندی در رده جهان  عمده کشورهای
 کشور 47 از ما کشور الکترونیک،  توسعه شاخص لحاظ به ،همچنین گرفته است. جای پنجمصد و 

 ایران آسیا، جنوب کشورهای میان است آمده گزارش این در است. کرده را کسب ام سی  رتبه آسیایی،

 [.7] دهند می ارائه برخط خدمات محروم افراد برای که کشوری هستند دو هند و
دالیل  تواندمی شده،ارائه رسمی آمار به توجه با الکترونیک دولت استقرار در ایران ناکامی     

 [.4] است شهروندان توسط کارگیری به و پذیرش عدم آنها، مهمترین ازجمله که باشد داشته متنوعی

 
 دولت الکترونیک ایران تطبیقی وضعیّت .1جدول 

 جایگاه جمهوری اسالمی ایران مجموع کشورها ردیف

 1۰5 193 جهان

 3۰ 47 آسیا

 9 17 خاورمیانه  منطقه
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 به( اطاّلعات وریآفنّ راهبردی نظارت و ریزی برنامه مرکز) ایران اطاّلعات وریآفنّ سازمان     
 طیّ در ملّی،  کننده هماهنگ نهاد عنوانبه و اطالعات وریآفنّ و ارتباطات وزارت از نمایندگی

 بسیار میزان به را ارتباطات و اطاّلعات وریآفنّ های شاخص پایش نظام ارکان گذشته، های سال
 همچنین و گذشته تجارب از گیری بهره با موجود، قانونی الزامات به توجّه با و است داده شکل خوبی

. است کرده تدوین کشور را ارتباطات و اطاّلعات وریآفنّ های شاخص پایش نظام المللی، بین تجارب
 ها، شاخص تدوین مفهومی مدل شامل کشور، در وارتباطات اطالعات فنّاوری های شاخص پایش نظام

 تحلیل و ارزیابی سنجش، روش کشور، ارتباطات و اطاّلعات وریآفنّ های شاخص کلیدی  مجموعه
 فنّی، های زیرساخت تأمین متولّی نهاد شدنمشخّص کشور، در اطاّلعات وریآفنّ های شاخص
 .1است المللی بین نهادهای با تعامل منظوربه الزم سازوکارهای و پژوهشی و آموزشی

 اطّالعاتی جامعه پایش وضعیّت حاضر دولت الکترونیک در کشور، از درگاه های مربوط بهداده     
 دولت الکترونیک استخراج شده است.  ایران، بخش توسعه اسالمی جمهوری

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. www.mis.iran.ir برگرفته از درگاه پایش جامعه اطّالعاتی جمهوری اسالمی ایران به آدرس     
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 ایران اطّالعاتی جامعه پایش درگاهالکترونیک در  دولت  وضعیّت توسعه .1شکل 

 
دولت الکترونیک به شش شاخص زیر تفکیک   های توسعه مطابق اطاّلعات این درگاه، شاخص     
 شوند: می

 صورت الکترونیکیخدمات به  ارائهـ 

 کردن فرآیندهای مشترکالکترونیکیـ 
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 واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوانـ 

 های اختصاصی دادهایجاد پایگاه اطاّلعات ـ 

 دورکاری به روش الکترونیکیـ 

 ملّی اشخاص حقوقی  شناسهـ 

 

 . مبانی و چارچوب نظری پژوهش2

های  هایی در زمینه در خصوص بررسی توسعه و اجرای دولت الکترونیک در ایران، پژوهش     
مرانی خوب های حک و شاخص آوریفنسازی، ارزیابی مراحل تکاملی، مدل پذیرش  الگوهای پیاده

 ارائه شده است: 2صورت گرفته که خالصه آن در جدول 
 

 خالصه پیشینه پژوهش .2جدول 

 ها یافته پژوهشعنوان  منبع ردیف

1 
فقیهی و معمارزاده 

 1393طهران، 

نظام   دولت الکترونیک به مثابه
بندی  اجتماعی: دسته-فنّی

 سازی الگوهای پیاده

 جهان در کشورهای الکترونیک دولت سازی پیاده الگوهای

 در هستند. ایران بندی دسته قابل متمایز  دسته پنج قالب در

 .است گرفته قرار رشدها به مایل  دسته

2 
رهنورد و محمّدی، 

1386 
ارزیابی مراحل تکامل دولت 

 الکترونیک در ایران

 تحقّق  اوّلیه مراحل در های دولتی مؤسسه و ها وزارتخانه
 از الکترونیکی دولت تحقّق اما دارند، قرار الکترونیکی دولت

 .کند نمی پیروی خطّی یک الگوی

3 
الهی و همکاران، 

1389 

 در الکترونیک دولت پذیرش
 متغیرهای نقش تبیین: ایران

 مطرح اجتماعی و فردی، سازمانی
 وریآفنّ پذیرش در

 قالب در ایران در الکترونیک دولت پذیرش بر مؤثّر عوامل
 بندی طبقه اجتماعی و فردی، سازمانی متغیّرهای دسته سه
 ها زیرساخت بودن اند؛ فراهم گرفته قرار بررسی مورد و شده
 بر مؤثّر عوامل ترین مهم خدمات، بودن دسترس در و

 .هستند ایران در دولت الکترونیک پذیرش

4 
زیان و همکاران، لگ

139۰ 

پذیرش  بر مؤثر عوامل تأثیر
 از سوی الکترونیک دولت خدمات

وی الگ از استفاده با کاربران
UTAUT 

 و نفوذ تالش انتظار عملکرد، انتظار متغیّرهای تأیید تأثیر
 گر تسهیل شرایط نمونه. متغیّرهای رفتاری قصد بر همتایان

 کاربران استفاده رفتار بر معناداری تأثیر قصد رفتاری، و
 .نبود توجّه قابل گر تعدیل متغیّرهای آثار. دارد

5 
اعالیی مقیمی و 
 139۰اردکانی، 

 حکمرانی های شاخص سنجش
 الکترونیک در دولت نقش و خوب

 آن ارتقای

 اثربخشی ارتقای پاسخگویی، به الکترونیک دولت استقرار
 گرایی نتیجه سازی، شفّاف سازی، ظرفیت وظایف، و ها نقش

 خوب حکمرانی های شاخص عنوانبه ها ارزش ارتقای و
 شود. می منجر

6 
غضنفری و احمدی، 

 1381احمدی،  علی

تدوین راهبردها و راهکارهای 
سازی دولت الکترونیکی در  پیاده

 ایران

الگوی مورد استفاده برای تدوین راهبردها و راهکارهای 
سازی دولت الکترونیکی و نیز روش انجام کار در قالب  پیاده

 .شودمیهای مورد نیاز ارائه  گام
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  . خالصه...)ادامه(2جدول   

7 
ثقفی و همکاران، 

1394 

 سناریوهای شناسایی و تدوین
دولت  خدمات  آینده پذیرامکان

 14۰4 افق در ایران الکترونیک

 اعتماد، قطعیت عدم سه تعیین با خبرگان نظر مطابق
  مثابه تجارت به جهانی بازار به ورود و پذیری تعامل
. شد استخراج سناریو هشت سناریونویسی، اصلی محورهای

  درجه بیشترین با سناریو خبرگان چهار کمک به ادامه در
 مواجهه با برای گذاری سیاست امکان که پذیری امکان

 .شد انتخاب کند، می پذیر امکان را بهترین آینده

8 
فقیهی و معمارزاده 

 1394طهران، 
 الکترونیک دولت ی توسعه مدل

 14۰4 ایران در

 14۰4 افق مدل در تحقّق برای داد نشان ها یافته و نتایج
)زیرساخت ارتباطی،  دولت الکترونیک مؤلفة شش هر باید

انسانی، محیط سیاسی و   ، سرمایهبرخطخدمات 
گذاری، محیط کسب وکار و نوآوری، دسترسی به  مقرّرات

 دست به نتایج اساس بر. یابد محتوای دیجیتالی( توسعه
 دولت توسعة هایمؤلفه بیشترین اولویت میان مدل، از آمده

 در دارد، اختصاص ارتباطی زیرساخت مؤلفة به الکترونیک،
 روش تم، تحلیل روش و مدیران با مصاحبه اساس ادامه بر

 دولت  های توسعه مؤلفه از یک هر در مدل تحقّق
 .است شده پیشنهاد الکترونیک

 

 خارجی از چهارچوبهای سازمانی نیز، پژوهشگران داخلی و  منظور تدوین و ارزیابی راهبردبه     
؛ امّا پژوهش حاضر در موضوع اندکرده استفاده SWOTس یماترو روش تحلیل  راهبرد تدوین جامع

 باشد. راهبرد ملّی دارای نوآوری می  منظور ارائهبه پژوهشکارگیری روش  بدیع بوده و از حیث به
 
 پژوهششناسی  روش. 3

 ،پیمایشی اجرا شده است. همچنین-با روش توصیفیای بوده و حاضر از نظر هدف توسعه پژوهش     
استفاده شده است. جامعه  TOPSIS و SWOT ها و تدوین راهبردها از روش منظور تحلیل دادهبه

ها، باشند که از میان آن لکترونیک میدولت ا  آماری شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران دولتی در حوزه
تدوین راهبردها و قضاوتی تا حد کفایت بحث در -نفر با روش انتخابی 9آماری به تعداد   نمونه

 اند. ها انتخاب شدهبندی آن اولویت
های درونی  تها و تهدیدها( و قابلیّ )فرصت با ارزیابی شرایط محیطی راهبردی ریزی برنامه     
 [.5]کند های مناسبی را تدوین و انتخاب می راهبردها،  ها( و با در نظرگرفتن ارزش ها و ضعف ت)قوّ

استفاده  راهبردارچوبی با عنوان چارچوب جامع تدوین هاز چ غالباً ،ها سازمان راهبردبرای تدوین 
های  ها در اندازه کند که برای انواع سازمان هایی را ارائه می ارچوب ابزارها و روشهشود. این چ می
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ها را شناسایی، ارزیابی و گزینش  راهبردکند کمک می اشخاص راهبردیگوناگون مناسب است و به 
 اصلی است  ارچوب دارای چهار مرحلههاین چنشان داده شده است،  3طور که در جدول  همانکنند. 

[25،3.] 
 

 راهبردیچارچوب جامع تدوین مراحل  .3جدول 

 مرحله شروع

 تعیین ماموریت و تهیه بیانیه ماموریت سازمان

 مرحله ورودی

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

 مرحله تطبیق و مقایسه

 ماتریس داخلی و خارجی ماتریس سوات

 گیریمرحله تصمیم

 کمی راهبردیریزی ماتریس برنامه

 

در مواردی یافته و در حال توسعه ای در تعدادی از اقتصادهای توسعه صورت گستردهبه SWOTاز      
تجارت و بازرگانی، کمک به   همانند موارد ذیل استفاده شده است: کمک به اتّخاذ تصمیمات حوزه

های نفوذ و ترغیب و تشویق صادرات  های تولیدی در چین، بررسی راهبرد تعیین مکان ساخت شرکت
های کوچک در  د شرکتعملکر  ای در استرالیا و انتخاب شیوه اقتصاد منطقه  در چین و بریتانیا، توسعه

ای مانند  های وسیع منطقه در سطح کشورها از این تحلیل جهت تحلیل پروژه ،اسکاتلند. همچنین
های مناسب کارآفرین در ژاپن استفاده شده  های حمل و نقل و ترابری در هند و تحلیل پروژه سیستم

کشور، ریسک اقتصادی  توان برای ارزیابی سطح رقابتی از این روش تحلیل می ،لذا [؛39] است
 ها و مزایای رقابتی یک کشور استفاده کرد. های مختلف و شناسایی فرصت فعالیّت

TOPSIS روشگیری، از  ها و انجام تصمیم بندی راهبرد منظور رتبه، بهپژوهشهمچنین در این 
1 

اتید دانشگاهی های این تحلیل، با استفاده از نظرات خبرگان دولتی و اس استفاده شده است که ماتریس
گیری  ترین فنون تصمیم ، یکی از معروفTOPSISاستخراج شده است. فرآیند تحلیل 

 این از .شدمطرح  1981که اوّلین بار توسّط ونگ و یون در سال  [1] ( استMADM)2چندمنظوره

 فواصل تعیین و گزینه بهترین انتخاب و مختلف هایگزینه  مقایسه و بندیرتبه برای توانمی روش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
2. Multiple Attribute Decision Making 
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 ارزیابی شاخص n وسیلة به گزینه m ،روش این در .کرد استفاده هاآن بندیگروه و هاگزینه بین

-به جبرانی هایمدل از جمله که روش این. است گزینه m از بندیطبقه یک ارائه حاصل، و شوند می

-راه به حلراه تریننزدیک حل،راه یا گزینه بهترین. کند می پیروی ریاضی منطق یک از رود، می شمار

 سود بیشترین که است حلی راه آل،ایده حلراه. است آلغیرایده حلراه دورترین و آلایده  گزینه یا حل

 و هزینه باالترین که است حلیراه آل،غیرایده حلراه کهحالی در باشد، داشته را هزینه کمترین و

 معیارها از یک هر حدأکثر مقادیر مجموع از آلایده حلراه خالصه، طوربه. باشد داشته را سود کمترین

 حاصل معیارها از یک هر مقادیر ترینپایین مجموع از آلغیرایده حلراه کهحالی در ؛آید می دستبه
  .شود می
 

های وضعیّت فعلی دولت  شود: آسیب بدین صورت بیان می پژوهشسؤال اصلی  پژوهش.سؤاالت 
توان به جایگاه برتر منطقه در  می راهبردیو با استفاده از چه برنامه  ؟الکترونیک در ایران چیست

 ی الکترونیک دست یافت؟ توسعه
 باشد: سؤاالت فرعی شامل موارد زیر می

گونه  بندی این عوامل چه دولت الکترونیک در ایران چیست؟ رتبه  عوامل داخلی اثرگذار بر توسعهـ 
 است؟

گونه  بندی این عوامل چه دولت الکترونیک در ایران چیست؟ رتبه  بر توسعه عوامل خارجی اثرگذارـ 
 است؟

 با توجّه به وضعیّت عوامل داخلی و خارجی، چه راهبردهایی مطروح است؟ـ 

 کدام یک از راهبردها از اولویت بیشتری برخوردارند؟ـ 

 
 ها. تحلیل یافته4

از سال وری اطاّلعات و ارتباطات در اسناد باالدستی کشور: آجایگاه فنّ .مأموریت شروع، تعیین مرحله
ضرورت  ،یهای کلّ سازی سیاستجهت در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای هم 1378

عنوان  باها مطالعات و مباحث  تلذا تا مدّ ؛ص شدایران مشخّ  ترسیم و تبیین یک افق روشن در آینده
کید أجای افق آینده مورد ته انداز ب مفهوم چشم 138۰ادامه یافت. در سال « افق آینده ایران اسالمی»

  ههمین عنوان تصویب کرد که کلیّ بای را کمیسیون خاصّ ،مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
ریزی و برنامه سازمان مدیریت هایپژوهشدبیرخانه همراه با مطالعات و  هایپژوهشمطالعات و 
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اده شد. و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرست شدهانداز تهیه  دولت بررسی و متن اولیه سند چشم
در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشته شد و در  1381انداز در سال نتایج کمیسیون چشم

تصویب نهایی بات انجام دادند به م رهبری در آن مصوّپس از اصالحاتی که مقام معظّ 1382سال 
انداز که پنج سال به  ه و تدوین سند چشمدر تهیّ. گانه ابالغ شد به قوای سه 23/8/82رسید و در تاریخ 

ریزی و های تحقیقاتی از جمله سازمان مدیریت و برنامه از مطالعات و پیشنهادات گروه ،طول کشید
  یافتگی مطابق این سند، توسعه [.12] توسعه صنعتی کشور استفاده شده است راهبردگروه مطالعات 

 انداز به شرح زیر است: وری، در افق این چشمآایرانی به لحاظ علمی و فنّ  جامعه
 و انسانی منابع برتر سهم بر متکی وری،آفنّ و علم تولید در توانا پیشرفته، دانش از برخوردار»     

 سطح در وریآفنّ و علمی اقتصادی، اوّل جایگاه به یافته ملی و دست تولید در اجتماعی  سرمایه
 بر تأکید با( همسایه کشورهای و خاورمیانه قفقاز، میانه، آسیای شامل) غربی جنوب آسیای  منطقه
 و سرانه درآمد سطح نسبی ارتقای اقتصادی، مستمر و پرشتاب رشد علم، تولید و افزاری نرم جنبش
 [.2۰]« .کامل اشتغال به رسیدن

  ساله پنج  برنامه کلّی های سیاست کشور،  ساله 2۰ انداز چشم دوّم  دهه آغازین های ماه  آستانه در     
 و فراوان توسّط مقام معظّم رهبری های بررسی از پس مجموعه است. این شدهابالغ  توسعه ششم

 پیشتازی» ،«مقاومتی اقتصاد»  گانه سه محورهای  پایه بر و نظام مصلحت تشخیص مجمع با مشورت
 .1است شده تنظیم «فرهنگی سازی مقاوم و تعالی» و «وریآفن و علم  عرصه در

 ،«اقتصادی: »امور های سرفصل شامل و بند 8۰ دارای توسعه ششم  برنامه کلّی های سیاست     
 و حقوقی» ،«خارجی سیاست» ،«امنیتی و دفاعی» ،«اجتماعی» ،«ارتباطات و اطالعات وریآفن»

 و اطالعات وریآفنّ امور»در سرفصل  .است «نوآوری و وریآفن علم،» و «فرهنگی» ،«قضایی
  شبکه بستر در الکترونیک دولت  توسعه در منطقه برتر جایگاه کسب»این برنامه، بند اوّل « ارتباطات

 باشد. می« اطالعات ملی
اوّلین دولت عملیاتی و فنّی تحقّق   عنوان یک نقشهبه« الکترونیک دولت جامع نقشه» ،چنینهم     

های کلّی  کشور، سیاست  ساله انداز بیست تمام الکترونیکی جمهوری اسالمی ایران در چارچوب چشم
  ساله پنج  نظام اداری ابالغی توسّط مقام معظّم رهبری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه

و براساس بهترین تجربیات  وری اطاّلعات کشورآراهبردی نظام جامع فنّ  کشور، نقشه  پنجم توسعه
وری اطاّلعات و ارتباطات کشور آفنّ  ای و داخلی و براساس اسناد قبلی موجود در حوزه جهانی، منطقه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=30128  

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=30128
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=30128
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هدفمند   االجرا برای توسعه عملیاتی و الزم  عنوان یک نقشههای مختلف کشور به و با مشارکت دستگاه
پنجم در کشور جمهوری سالمی ایران   ن برنامههای قانو دولت الکترونیک طیّ سال  یافته و ساخت

 [.22] تدوین شد
 

 مرحله ورودی

اجازه  اشخاص راهبردیست که به ا این ماتریس ابزاری .(EFE) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
 و... ، وضعیت بازارآورانهفندهد تا عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی،  می

خصوصی و عمومی  های دولتی و را در مقطع زمانی مورد نظر مورد ارزیابی قرار دهند و برای سازمان
کردهای  پارادایم حاکم بر طراحی این ماتریس، عمدتاً تجویزی بوده و در روی [.16،5،3] کاربرد دارد

کار برده هب العات محیط عمومی و محیط صنعتآوری اطّ عنوان ابزاری برای جمعهمختلف تجویزی ب
دولت الکترونیک در   منظور شناسایی عوامل محیطی و داخلی اثرگذار بر توسعهبه [.26،3] شود می

خدمات دولت   عوامل مؤثّر بر ارائه»ویژه از جدول و به پژوهش  های مذکور در پیشینه ایران، از پژوهش
دولت  خدمات آیندة پذیرامکان سناریوهای شناسایی و تدوین»مطرح در پژوهش « الکترونیک
 استفاده شده است. [7] «14۰4 افق در ایران الکترونیک

 
 الکترونیک دولت خدمات  ارائه بر مؤثر عوامل .4جدول 

 راهبردی عوامل

 .5 ملّی،  رسانه .4 قانونی، مسائل .3 دولتی، های سیاست .2 ،(مفیدبودن) سودمندی .1

 و نیاز نوع .7 اینترنتی، خرید و فروش امور در حمایت قانونی .6 دموکراسی اینترنتی،

 المللی بین های تعامل  نحوه. 8 مشتری، ترجیح

 :آورانهفن عوامل

 .12پذیری(،  تعامل قابلیّت) پذیری انطباق .11 ،(دسترسی قابلیت) پذیری دسترس .1۰ استفاده، سهولت .9
 ارتباطاتی  شبکه .14 سازمانی، الکترونیکی ویندهای آفر کاربرپسندبودن .13 ،(آورانهفن) فنّی های زیرساخت

 .17 حقوقی، زیرساختار .16 اطّالعات الکترونیکی، و داده تبادل و سازی ذخیره .15 و کارآمد، باکیفیت
 اعتماد و افراد خصوصی اطّالعات و حریم امنیّت .18 علمی، توانایی

 :سازمانی عوامل
وری آ فنّ  توسعه .21 سازمانی، بین متقابل و هماهنگی همکاری .2۰ ارتباطات،  شبکه کارایی و کیفیّت .19

 مختلف سطوح در ها پذیری سیستم تعامل .23 خدمات، اثربخشی و کارایی .22 اطّالعات

 :اجتماعی عوامل
بین  یکپارچگی ایجاد .26 کار، نیروی و انسانی منابع .25 کاربر، آماری مشخّصات و ها ویژگی .24

 سالمت. 27سالمت،  مختلف های بخش

 :فرهنگی عوامل
 فرهنگ .3۰ شهروندان، به رسانی خدمات  نحوه از آگاهی و آموزش .29 ،(وریآفنّ مقبولیّت) پذیرش .28

 الکترونیکی دولت خدمات از استفاده

 :اقتصادی عوامل
 رفاه و راحتی .33 المللی، بین استاندارد .32 انسانی، منابع و زیرساخت  زمینه در عمومی گذاری سرمایه .31

 اقتصادی
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تهدیدها  ها و در قالب فرصت دولت الکترونیک  توسعهثیرگذار بر أدر ماتریس زیر عوامل محیطی ت     
 گیرد.ت مورد ارزیابی و سنجش قرار میبه لحاظ اهمیّ

 

 دولت الکترونیک در ایران  توسعه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی .5جدول 

 است. یکها برابر عدد و مجموع آن 1-۰ ینب یعدد یدفرصت و تهد یتاهم یب* ضر

 یمعمول یدتهد یک یبرا 2و رتبه  یجد یدتهد یک یبرا 1* رتبه 

 ییفرصت استثنا یک یبرا 4و رتبه  یفرصت معمول یک یبرا 3* رتبه 
 

 سازمان داخلی عوامل بررسی جهت ابزاری ماتریس این . (IFE)داخلی عوامل ارزیابی ماتریس
 ماتریس یک  تهیّه برای. کندمی ارزیابی را سازمانی واحدهای ضعف و قوّت نقاط ،واقع در. باشدمی

 [.5] شود می تکیه کارکنان و مدیران هایدیدگاه و شهودی قضاوت به عمدتاً داخلی، عوامل ارزیابی
 های سازمان در راهبردی ریزی برنامه فرآیند در سازمانیدرون اطالعات آوریجمع برای ابزار این

 تجویزی اطّالعات، آوری ابزار جمع این بر حاکم پارادایم [.16] دارد فراوان کاربرد خصوصی و دولتی
عوامل مؤثّر »با توجّه به جدول  ،و سپس شده شناسایی دولت های قابلیت ابتدا زیر ماتریس در. است
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 و ارزیابی مورد اهمیّت لحاظ به ها ضعف و ها قوّت قالب در [7] «خدمات دولت الکترونیک  بر ارائه
 .گیرد می قرار سنجش

 

 دولت الکترونیک در ایران  داخلی توسعهماتریس ارزیابی عوامل  .6جدول 

 است. یکو مجموع آنها برابر عدد  1-۰ ینب یقوّت و ضعف عدد یتاهم یب* ضر

 یضعف معمول یک یبرا 2و رتبه  یضعف جد یک یبرا 1* رتبه 

 ییقوّت استثنا یک یبرا 4و رتبه  یقوّت معمول یک یبرا 3* رتبه 
 

 مقایسه و تطبیق مرحله

 وسیله بدان مدیران که است مهمّی ابزارهای از یکی سوات ماتریس .(SWOT) سوات ماتریس
 راهبردهای انواع آن، از استفاده با و کنند می مقایسه را خارجی و داخلی عوامل به مربوط اطاّلعات

 است، بعدی دو مختصات جدول یک از متشکل SWOT ماتریس [.46،26،3] دهند می ارائه را ممکن
 دسته چهار همواره ،دیگر عبارتبه باشد؛ می راهبرد دسته یک نشانگر آن نواحی چهار از یک هر که

  سوات توسعه ماتریس مذکور، موارد به توجّه با [.46،25،15]شود  می مطرح ماتریس این در راهبرد
 .است آمده 7 جدول در الکترونیکی در ایران دولت
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 دولت الکترونیک در ایران  ( توسعهSWOTسوات )ماتریس  .7جدول 

  نقاط قوّت نقاط ضعف

 SOهای  راهبرد WOهای  راهبرد

 ها فرصت

وری در آهای علمی پذیرش فنّ . استفاده از مدل1
 ارتباطی سراسری نوین و کارآمد  راستای ایجاد شبکه

(O4, O6, W3, W4) 
المللی به منظور  . استفاده از استانداردهای مطلوب بین2

سازی نهادهای تولید دانش با دولت و در راستای  گام هم
 ,O7, W4) ارتباطی سراسری نوین و کارآمد  ایجاد شبکه

W5) 

کاربران   شده و تغییر ذائقه . توجّه به سودمندی ادراک3
 ,O1) الکترونیکیدر راستای تسهیل استفاده از خدمات 

O2, W1) 
های جهان  . همکاری و هماهنگی متقابل با سایر دولت4

سازی دولت با  گام دولت الکترونیک جهت هم  در زمینه
 (O3, W5) دانش روز دنیا

های دولتی از طریق  . توزیع اوراق مشارکت شرکت5
سازی برای فعّالیّت افراد  سیستم بانکی کشور و زمینه

 (O1, O2, W1, W2) ش خصوصیحقیقی و حقوقی بخ

خدمات   ارائه  خدمات نوین و تغییر نحوه  . ارائه1
 پیشین دولتی با توجّه به ذائقه و ترجیحات کاربران

(O1, O2, S3, S4, S7) 
ملّی در راستای تبیین و ارتقای   . استفاده از رسانه2

 ,O1) جایگاه دولت الکترونیک در اذهان عمومی

O2, O6, S2) 

سازمانی دولت با  ساختاری و روابط درون. تقویت 3
 ,ICT (O4, S3, S4های نوین  وریآاستفاده از فنّ

S5) 

سازی شغلی با استفاده از موارد موفّق و  . غنی4
 (O3, O7, S1) استانداردهای جهانی

سازی دولت  های پیاده پروژه  . تکمیل و توسعه5
ها به  گذاری در تمامی بخش الکترونیک با سرمایه

 ,O4, O7, S4) سازی ساختار دولتی منظور یکپارچه

S7) 

 STهای  راهبرد WTهای  راهبرد

 تهدیدها

 کارا صورت به شبکه، فنّی زیرساخت تقویت و . استقرار1
 مرتبط های  هزینه کاهش و کشور سراسر در کارآمد و

 ,T2, T6, W1)آورانه فن های تحریم زدن دور ضمن

W2, W3, W4) 
  خدمات  ارائه گسترش با سنّتی موازی امور . حذف2

 به بخشی آگاهی و اعتمادسازی درراستای الکترونیک
 (T4, T5, W1, W6) جامعه مختلف اقشار

 راستای در متخصّص انسانی نیروی . توانمندسازی3
 ارتباط تقویت ضمن در وریآفنّ و دانش خودکفایی

 (T2, W5, W6) دانشگاه با دولت

 اعتمادسازی جهت ملّی  رسانه از گسترده  . استفاده1
 غالبِ فرهنگ اصالح و کاربران بخش آگاهی و

 (T4, T5, S2) سنّی عملکردهای به مایل
 در شده مطرح های سیاست راهبردی . بررسی2

 با مرتبط قوانین سازی شفّاف جهت باالدستی اسناد
 حقوقی زیرساختار تقویت و الکترونیک دولت

 (T1, T3, S1آن) بر مترتّب
 به اطّالعات امنیّت از جامع و کامل پشتیبانی. 3

  داده های پایگاه به حمله امکان از گیری پیش منظور
 (T7, S6) الکترونیکی

 پرورش  زمینه در خاص و عامّ گذاری . سرمایه4
 متخصّص با توجّه به اسناد باالدستی انسانی نیروی

 (T2, S1) وریآفنّ و دانش خودکفایی راستای در
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SPAE)راهبردی ارزیابی موقعیت و اقدام  ماتریس
 گرفته قرار راهبرد دسته چهار به توجه با .(1

 اقدام و موقعیت ارزیابی ماتریس در سازمان دولت قرارگرفتن  منطقه به توجّه با و سوات ماتریس در
 راهبردی ریزی برنامه ماتریس در انتخاب و ارزیابی جهت را راهبردهایی از دسته آن ،راهبردی

 و موقعیت ارزیابی ماتریس [.9]باشند  این ماتریس در شدهتعیین  منطقه به مربوط که گزینیم برمی
 .است آمده 2 شکل در دولت الکترونیک  توسعه راهبردی اقدام

 

 
 دولت الکترونیک در ایران  توسعه راهبردی اقدام و موقعیت ارزیابیماتریس  .2شکل 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Strategic Position and Action Evaluation matrix 
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 درنظر زیر شرح به کارانه محافظه ، راهبردراهبردی اقدام و موقعیت ارزیابی ماتریس به توجّه با     
 :است شده گرفته

ارتباطی سراسری نوین   وری در راستای ایجاد شبکهآهای علمی پذیرش فنّ : استفاده از مدل1راهبرد 
 میزان بر وری،آفنّ پذیرش های مدل بر تسلّط و مطالعه ضمن کارشناسان، و و کارآمد: محقّقین

 این از تا شوند دقیق ورانهآفنّ نوین پدیده یک عنوانبه مردم، طرف از الکترونیک دولت پذیرش
 .شود میسّر دولتی خدمات ارائه منظوربه سراسری ارتباطی  شبکه یک ایجاد مسیر،

دانش با سازی نهادهای تولید  گام منظور همالمللی به : استفاده از استانداردهای مطلوب بین2راهبرد 
 به بیشتر توجّه راهبرد، این ارتباطی سراسری نوین و کارآمد: در  دولت و در راستای ایجاد شبکه

 بتوانند جهانی، های نمونه  مطالعه ضمن تا است دانشگاهی و علمی نخبگان و متخصّصین
 ارتباطی  شبکه مسیر و مقصود تا کنند مدّون الکترونیک دولت  حوزه در را مشخّصی استانداردهای

 .شود شفّاف دولتی خدمات  ارائه منظوربه سراسری

کاربران در راستای تسهیل استفاده از خدمات   شده و تغییر ذائقه : توجّه به سودمندی ادراک3راهبرد 
 بوده الکترونیک دولت بیرونی و درونی کاربران و عمومی افکار راهبرد، این اجرایی  الکترونیکی: حوزه

. دارد کاربران بینش در الکترونیک دولت جایگاه ارتقای در سعی گوناگون، های روش از استفاده با و
 .است مدّنظر راهبرد این در الکترونیک دولت به اعتماد و شده ادراک سودمندی تقویت

دولت الکترونیک جهت   های جهان در زمینه : همکاری و هماهنگی متقابل با سایر دولت4راهبرد 
 ای، منطقه های همکاری تقویت و المللی بین روابط بر راهبرد با دانش روز دنیا: اینسازی دولت  گام هم

 دولت  حوزه در تخصّص و دانش و تجربیّات تبادل ضمن تا دارد تأکید جهانی و ای فرامنطقه
 .سازد فراهم الکترونیک دولت  توسعه برای را بستری ها همکاری تقویت  الکترونیک،

سازی برای  های دولتی از طریق سیستم بانکی کشور و زمینه اوراق مشارکت شرکت: توزیع 5راهبرد 
 این است، مشخّص راهبرد عنوان از که طور فعّالیّت افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی: همان

 خدمات ارائه سپاری برون و دولت کردن تر کوچک و مشارکت اوراق توزیع رویکرد با دارد سعی راهبرد
 .سازد فراهم الکترونیک دولت تحقّق برای را تری مناسب بستر خصوصی، بخش به دولت

 

 :از اند عبارت روش این زیربنایی هایفرضیه .TOPSIS روشگیری، با استفاده از تصمیم مرحله
 شاخص مطلوبیت دیگر عبارتبه. باشد کاهنده یا افزاینده یکنواخت طوربه باید شاخص هر مطلوبیتـ 

 کاهنده یکنواخت طوربه باید هاشاخص. است کاهنده یا افزاینده آن مقدار تغییر یا کمّی یا کیفی از اعم
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 را آن ارزش بدترین و مثبت آلایده  دهندهنشان را آن موجود ارزش بهترین بتوان تا باشند افزاینده یا

 .کرد تلقّی منفی آلایده  دهندهنشان

 .شوند فرض دیگر یک از مستقل که باشند ایگونه به باید هاشاخصـ 

 ؛شودمی محاسبه اقلیدسی  فاصله صورتبه منفی آلایده و مثبت آلایده حلراه از ها گزینه  فاصلهـ 
 .است واحد از غیر مقدار معموالً ها شاخص بین جایگزینی و تبادل نرخ که علّت بدین

 :تاپسیس روش از استفاده مزایای

 مثبت و منفی طبیعت و بوده متفاوتی سنجش واحدهای دارای که هاییشاخص یا معیارها از استفادهـ 

 .(روش این در ترکیبی شکل به منفی و مثبت هایشاخص از استفاده) دارند

 کند. می تشریح را افراد انتخاب منطق خوبیبه که معتبر استداللی بودن داراـ 

 .1آلترناتیوها بدترین و بهترین برای عدد ارزش  محاسبهـ 

 است. تصوّر قابل( وجه دو در حدأقل) معیارها در آلترناتیوها چندوجهی عملکردـ 

 دارند. دخالت همزمان صورتبه ارزیابی در کیفی و کمّی معیارهایـ 

 ها شاخص اوزان تعیین روش و فواصل  محاسبه اطّالعات، نرماالیزکردن برای استفاده مورد روابطـ 
 است. مسئله در موجود اطالعات نوع با تطبیق قابل و بوده اختیاری صورت به

 شود.می انجام آلایده جواب به شباهت منطق با روش این در بندیاولویتـ 

 یک در هم با توأم حتی) هزینه هایو شاخص فایده هایشاخص وجود صورت در گیریتصمیمـ 

 . است پذیرامکان( مسئله

 دارد، قرار مقایسه و استفاده مورد توانمی را معیار توجّهی قابل تعداد بهینه،  گزینه به رسیدن برایـ 
 دارد. وجود هایی محدودیت زمینه این در مراتبی، سلسله تحلیل مانند ها روش برخی در که حالی در

 یا گیرندگان تصمیم توسّط( هاشاخص وزن) هاشاخص اهمیّت ضریب مقادیر تأثیر  مشاهده قابلیتـ 

 دارد. وجود عددی صورتبه هاگزینه بندیرتبه بر  گران تحلیل

 هاگزینه ی کلیه بندیرتبه برتر،  گزینه بر تعیین عالوه که است کمّی صورتسیستم به خروجیـ 
 روش این قوی مبنای که است نسبی نزدیکی همان مقدار عددی، این. شود می بیان عددی صورت به

 .داردمی بیان را

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Alternatives 
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 است. هر معیار بندی گامی اساسی برای شروع رتبه ها راهبرد بندی جهت رتبه 1معیارها انتخاب     
با توجّه به نظرات خبرگان و تشکیل جلسات  .شود سنجش زیرمعیار تعدادی بر اساس ممکن است

 دولت الکترونیکی انتخاب شدند:  در حوزه توسعه زیراندیشی، معیارهای  هم
 ژیک و منابع مالیی معیارهای تکنولو : شامل دو دسته2الف( معیارهای سخت

 پرسرعت های پورت اندازی ، راه3ان. پی. وی. اینترنتی، باند پهن های شبکه شامل: آورانهفنمعیارهای ـ 
 ها و سایر مراکز پرجمعیّت دانشگاه پرسرعت و اینترنت، اینترنت رایگان

 برای کافی های بودجه نیافتن الکترونیک، اختصاص ارتباطات های هزینه معیار منابع مالی شامل:ـ 
 مناسب عملیاتی  اطاّلعات، تدوین برنامه وریآفنّ های طرح

 کارگیری و نیروی انسانی متخصّص : شامل فرهنگ به4ب( معیارهای نرم
 اطاّلعات و سازی شبکه، فرهنگ در اطاّلعات هوشمند پاالیش کارگیری شامل: معیار فرهنگ بهـ 

دولت، وجود   بدنه در پاسخگو رایت، نظام کپی قوانین اجرایدیجیتال،  اجرای امضای  عمومی، نحوه
 الزم، یکپارچگی نظام دولتی، اعتماد کاربران  استانداردهای

 الکترونیکی های دولتی، سرویس های سایت وب روزرسانی به معیار نیروی/ انسانی متخصّص شامل:ـ 
های  سرویس بودن حدّ تعاملی عموم،  استفاده برای کافی همراه، محتوای تلفن بر مبتنی دولتی

 .(1392)آشتیانی،  مرتبط افراد دیگر و کارشناسان مدیران، بین در صحیح الکترونیک، ایجاد شناخت
ها( و در هر  )راهبرد های مورد بررسی ماتریس تصمیم، ماتریسی است که در هر سطر آن گزینه     

روش میدانی و مصاحبه با خبرگان، امتیاز نسبی گیرد. با استفاده از  ستون آن معیارهای مدّنظر قرار می
صورت زیر قابل هر راهبرد بر حسب هر معیار، مشخّص شد و به این ترتیب، ماتریس تصمیم به

 استخراج است:
 

 )امتیازات هر راهبرد برحسب معیارها( تصمیمماتریس  .8 جدول

 معیار نیروی انسانی کارگیری معیار فرهنگ به معیار منابع مالی آورانهفنمعیارهای  

 ۰1/۰ 117/۰ 13/۰ 12/۰ 1راهبرد 

 96/۰ ۰6/۰ 119 ۰8/۰ 2راهبرد 

 ۰۰۰۰1615/۰ 53/۰ 21/۰ 46/۰ 3راهبرد 

 ۰2/۰ ۰3/۰ 111/۰ ۰8/۰ 4راهبرد 

 ۰۰۰۰5/۰ 25/۰ 41/۰ 24/۰ 5راهبرد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Criterions 

2. Hard Factors 

3. Virtual Private Network 
4. Soft Factors 
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های  کند مقیاسسازی ماتریس تصمیم است. این فرآیند سعی می مقیاس کردن و بیگام بعد، کمّی     
کدام از مقادیر بر اندازه بردار هر . به این ترتیب کهکندموجود در ماتریس تصمیم را بدون مقیاس 

 شود. مربوط به همان شاخص تقسیم می
 

 
 

 )امتیازات هر راهبرد برحسب معیارها( مقیاس تصمیم بیماتریس  .9 جدول

 معیار نیروی انسانی کارگیری بهمعیار فرهنگ  معیار منابع مالی آورانه فنمعیارهای  

7845/۰ 1راهبرد   92۰6/۰  7457/۰  ۰۰54/۰  

3486/۰ 2راهبرد   7714/۰  1961/۰  2۰51/5۰  

5271/11 3راهبرد   4۰24/2  3۰23/15  ۰۰/۰  

3486/۰ 4راهبرد   6712/۰  ۰49۰/۰  ۰218/۰  

1378/3 5راهبرد   1574/9  4۰47/3  ۰۰/۰  

 
 ، استخراج شده است:1۰صورت جدول نظرات خبرگان بهوزن نسبی هر معیار نیز با توجّه به 

 
 امتیازات هر معیار .1۰جدول 

 معیار نیروی انسانی کارگیری معیار فرهنگ به معیار منابع مالی آورانهفنمعیارهای 

24/۰ 53/۰ 15/۰ ۰6/۰ 

 

معیار، در پذیرد که امتیازات هر  دهی به ماتریس نرماالیزشده بدین صورت انجام می وزن     
 شود. مقیاس ضرب می های ماتریس تصمیم بی ستون

 
 نرماالیز شده و دارای ضریبماتریس  .11جدول 

 معیار نیروی انسانی کارگیری معیار فرهنگ به معیار منابع مالی آورانه فنمعیارهای  

1883/۰ 1راهبرد   4879/۰  1119/۰  ۰۰۰3/۰  

۰837/۰ 2راهبرد   4۰88/۰  ۰294/۰  ۰123/3  

7665/2 3راهبرد   2733/1  2953/2  ۰۰/۰  

۰837/۰ 4راهبرد   3557/۰  ۰۰74/۰  ۰۰13/۰  

7531/۰ 5راهبرد   8534/4  51۰7/۰  ۰۰/۰  
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 آل ایده و مثبت آل ایده گیری، تصمیم هدف بر آن اثرگذاری و شاخص نوع به بسته قسمت این در     
 آل ایده باشند، می مسئله هدف بر مثبت تأثیرگذاری دارای که هایی شاخص برای. شود می تعیین منفی

، منابع مالی، آورانهفنهر چهار معیار  ،در این پژوهش .بود خواهد شاخص آن مقدار بیشترین مثبت،
 ها تأثیر مثبت دارند.  کارگیری و نیروی انسانی بر اجرای هر یک از راهبرد فرهنگ به

 
 ها مقادیر حداقل و حداکثر امتیازات هریک از شاخص .12جدول 

 معیار نیروی انسانی کارگیری معیار فرهنگ به معیار منابع مالی آورانهفنمعیارهای  

 ۰123/3 2953/2 8534/4 7665/2 آل مثبت( حدّأکثر)ایده

 ۰۰/۰ ۰۰74/۰ 3557/۰ ۰837/۰ آل منفی( حدّأقل)ایده

 

 TOPSISمنفی، گام بعدی در روش  و مثبت های آل ایده تا گزینه هر  فاصله میزان آوردن دستبه     

 اساس بر منفی، آل ایده از گزینه هر فاصله و مثبت آل ایده تا گزینه هر اقلیدسی  باشد. فاصله می
 :شود می محاسبه زیر های فرمول

 
 بدین ترتیب خواهیم داشت:

 
 آل منفی  آل مثبت و ایده ماتریس فواصل امتیازات هریک از راهبردها از مقادیر ایده .13جدول 

 آل منفی فاصله از ایده آل مثبت فاصله تا ایده 

 19833/۰ 2884۰/6 1راهبرد 

 ۰1284/3 66446/5 2راهبرد 

 64333/3 67878/4 3راهبرد 

 ۰۰13/۰ 45966/6 4راهبرد 

 575۰۰/4 ۰3887/4 5راهبرد 

 

 های فاصله یافتن از باشد. بعد آل می ایده حلراه به گزینه یک (CL) نسبی نزدیکی گام بعد تعیین     
 تعیین زیر  رابطه کمک به گیری تصمیم های گزینه نسبی  فاصله گزینه، هر برای منفی و مثبت

 شود: می

http://web.sharnameh.ir/wp-content/uploads/2012/04/topsis-2.png
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 است: 14این مقادیر برای هر یک از راهبردها به قرار جدول 
 

 آل  حل ایدهمقادیر نزدیکی نسبی هریک از راهبردها به راه .14جدول 

 نزدیکی نسبی 

۰3۰575/۰ 1راهبرد   

3472۰9/۰ 2راهبرد   

437789/۰ 3راهبرد   

۰۰۰2۰1/۰ 4راهبرد   

53112/۰ 5راهبرد   

 
 این برای باشد. می گزینه بهترین تعیین و رو پیش های گزینه بندی رتبه TOPSIS  مرحله آخرین     

 ،حالت این در. شود مرتّب کوچک به بزرگ ترتیب ازبه هر گزینه، نسبی  فاصله است کافی منظور
 خود به را رتبه باالترین باشد، می ها گزینه سایر به نسبت نسبی  فاصله بزرگترین دارای که ای گزینه

 .دهد می اختصاص
 

 دولت الکترونیک در ایران   توسعه  کارانه های محافظه بندی نهایی راهبرد رتبه .15جدول 

 رتبه نزدیکی نسبی 

53112/۰ 5راهبرد   1 

437789/۰ 3راهبرد   2 

3472۰9/۰ 2راهبرد   3 

۰3۰575/۰ 1راهبرد   4 

۰۰۰2۰1/۰ 4راهبرد   5 

 

 گیری و پیشنهاد. نتیجه5

 افقی و عمودی بعد در دو را ها دولت حاکمیت ارتباطات، ساختار و اطاّلعات وریآفنّ امروزه     

 و زمان و هزینه کاهش با و ارتباطات اطاّلعات وریآفنّ بعد عمودی، است. در داده قرار تحت تأثیر
 دخالت  نحوه و افقی، دامنه بعد در و شود بوروکراسی می کاهش موجب خدمات اداری، گسترش نیز

 دهد. دولت می قرار تأثیر تحت را سیاسی و اجتماعی، فرهنگی اقتصادی، قلمروهای در دولت

http://web.sharnameh.ir/wp-content/uploads/2012/04/topsis-3.png
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 را قبولی قابل جایگاه الکترونیکی، دولت سویبه برداشتنگام با است مصمّم ایران اسالمی جمهوری
 اقتصادی، اوّل جایگاه ایران، اسالمی جمهوری دولت اندازچشم در. باشد داشته جهانی های عرصه در

 کلّی های سیاست .است گرفته قرار تأکید مورد ساله 2۰ افق در منطقه در کشور آورانهفن و علمی،
 و اطالعات وریآفن» ،«اقتصادی: »امور های سرفصل شامل و بند 8۰ دارای توسعه ششم  برنامه

 و «فرهنگی» ،«قضایی و حقوقی» ،«خارجی سیاست» ،«امنیتی و دفاعی» ،«اجتماعی» ،«ارتباطات
این برنامه، بند « ارتباطات و اطالعات وریآفنّ امور»در سرفصل  .است «نوآوری و وریآفن علم،»

 باشد.  می« اطالعات ملی  شبکه بستر در الکترونیک دولت  توسعه در منطقه برتر جایگاه کسب»اوّل 
دولت الکترونیک، چهار دسته راهبرد   در پژوهش حاضر، با شناسایی عوامل مؤثّر بر توسعه     

کارانه، تدافعی و رقابتی تدوین شده و سپس با توجّه به نظرات خبرگان دانشگاهی و  تهاجمی، محافظه
کارانه  های محافظه شناسی وضعیّت حاضر دولت الکترونیک در ایران، مجموعه راهبرد دولتی و با آسیب

ها و انجام  ردبندی راهب منظور رتبههای مناسب انتخاب شده است. در پایان به عنوان راهبردبه
های این تحلیل نیز، با استفاده از نظرات  استفاده شده که ماتریس TOPSISگیری، از روش  تصمیم

ترین فنون  ، یکی از جامعTOPSISخبرگان دولتی و اساتید دانشگاهی استخراج شده است. روش 
 ای است گزینه گزینه، بهترین که دارد تکیه مفهوم این بر روش گیری چندمنظوره است که این تصمیم

 .باشد داشته منفی آلایده از فاصله را بیشترین و مثبت آلایده  گزینه به فاصله ترین نزدیک که

های دولتی از طریق سیستم  توزیع اوراق مشارکت شرکت»، راهبرد پژوهشهای  مطابق یافته     
ها از  از سایر راهبرد« سازی برای فعّالیّت افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی بانکی کشور و زمینه

باشد.  های اجرایی دولت می برای دستگاه پژوهشگراناهمیّت بیشتری برخوردار است و پیشنهاد اصلی 
  ارائه سپاری برون و دولت کردن تر کوچک و مشارکت اوراق توزیع رویکرد با دارد سعی راهبرد این

 .سازد فراهم الکترونیک دولت تحقّق برای را تری مناسب بستر خصوصی، بخش به دولت خدمات
شرایط دولت الکترونیک،   شایان ذکر است که در صورت تغییر وضعیّت و شرایط کشور در حوزه     

عنوان یک سازمان دولت بهها(  ها و ضعف ت)قوّ های درونی تتهدیدها( و قابلیّها و  )فرصت محیطی
به تناسب  پژوهش 2ریزی راهبردی در شرایط جدید مطابق شکل  کالن نیز تغییر خواهد کرد و برنامه

 وضعیّت تغییر خواهد کرد. 
های وابسته به  ها و ارگانها، نهاد ها، سازمان خانه ، به تمامی وزارتتوجه به نتایجدر مجموع با      

شود که در راستای تحقّق دولت الکترونیک مطابق با اهداف برنامه ششم توسعه،  دولت پیشنهاد می
 عنوان راهبرد کالن مدّنظر قرار دهند:را به ترتیب و به زیرهای  راهبرد
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ای فعّالیّت سازی بر های دولتی از طریق سیستم بانکی کشور و زمینه توزیع اوراق مشارکت شرکتـ 
 ؛افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی

کاربران در راستای تسهیل استفاده از خدمات   شده و تغییر ذائقه توجّه به سودمندی ادراکـ 
 ؛الکترونیکی

سازی نهادهای تولید دانش با دولت و در  گام منظور همالمللی به استفاده از استانداردهای مطلوب بینـ 
 ؛سراسری نوین و کارآمدسرتباطی ا  راستای ایجاد شبکه

ارتباطی سراسری نوین و   وری در راستای ایجاد شبکهآهای علمی پذیرش فنّ استفاده از مدلـ 
 ؛کارآمد

سازی  گام دولت الکترونیک جهت هم  های جهان در زمینه همکاری و هماهنگی متقابل با سایر دولتـ 
 .دولت با دانش روز دنیا

هیچ وجه  زمان، به طور هم ناموفّق اجرای چند راهبرد به  دلیل مالحظات تجربهبه پژوهشگران     
کنند و  های متفاوت را برای اجرای بیش از یک راهبرد توصیه نمی زمان و با نسبت گذاری هم سرمایه

پیشنهاد  ،چنینشود. همکنند که تمامی بودجه برای اجرای یک راهبرد یگانه متمرکز  پیشنهاد می
منظور اجرای هر راهبرد کالن بندی مشخّص و دقیق، به بندی و بودجه زمان  ه ابتدا برنامهشود ک می

 و سپس هر راهبرد به اجرا گذاشته شود. شودتوسّط مسؤولین و متخصّصین مربوطه تنظیم و تهیّه 
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