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چکیده
همزمان با توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،مفاهیم دولت و حکمرانی الکترونیک در مدیریت و اداره کشورها گستترش یافتته استت
دولت الکترونیک بر ارائه خدمات به ذینفعان به صورت مجازی و حکمرانی الکترونیکی بر تغییر شیوههای ارتباط دموکراتیتک دولتت بتا
شهروندان تاکید دارند الزمه موفقیت حکمرانی الکترونیتک ،اطمینتان از اجترای موفت برنامتههتای توستعه حکمرانتی الکترونیتک در
دستگاههای اجرایی وابسته به دولت و همراستایی برنامهها در تمامی بخشهای وابسته به آن است شناسایی زیرمولفههتا و مولفتههتای
ارزیابی حکمرانی الکترونیک عالوه بر آنکه جنبههای حائز اهمیت برای توسعه حکمرانی الکترونیک در دستگاههای اجرایتی را مشتخ
میکند ،ابزاری برای اطالع از وضعیت پیشرفت اقدامات دستگاههای اجرایی در توسعه حکمرانی الکترونیک خواهد بود هدف اصلی ایت
پژوهش ،شناسایی زیرمولفهها و مولفههای ارزیابی پیشرفت دستگاههای اجرایتی در توستعه حکمرانتی الکترونیتک تحتت عنتوان متدل
ارزیابی حکمرانی الکترونیک است بر اساس مطالعه ادبیات و نظترات خبرگتان 22 ،زیرمولفته ارزیتابی شناستایی شتده استت بتا ابتزار
پرسشنامه ،اهمیت هر یک از آنها در پیشرفت حکمرانی الکترونیک در دستگاههای اجرایتی کشتور ارزیتابی شتده و بتا استتفاده از روش
تحلیل عاملی اکتشافی ،معیارها در شش مؤلفه اصلی دستهبندی شدهاند :کیفیت حکمرانتی الکترونیتک ،رهبتری و انگیتزش حکمرانتی
الکترونیک ،بهرهوری و تسهیلگری ،پشتیبانی و حمایت ،مدیریت خدمات الکترونیک و قانونگذاری الکترونیک
واژگان کلیدی :حکمرانی الکترونیک ،دولت الکترونیک ،تحلیل عاملی اکتشافی ،ارزیابی حکمرانی الکترونیک

الکترونیک ،دموکراسی الکترونیک و حکمرانی الکترونیک در زمینت
مدیریت کشورها مطرح شده است ] [5و ][2
مفاهیم دولت الکترونیک و دموکراسی الکترونیک از اوایتل دهته 13
میالدی وارد ادبیات علمتی و پژوهشتی شتده استت امتا حکمرانتی
الکترونیک از آغاز قرن بیست و یکم مطرح شده و مفهومی مدرنتتر
دارد ] [3و ] [0و انتشار مقاالت مرتبط بتا حکمرانتی الکترونیتک و

 .1مقدمه
همزمان با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه
سیستمهای مبتنی بر آنها در تمامی حوزهها ،فناوری اطالعات در
مدیریت و اداره کشورها نیز توسعه یافته و مفاهیمی نظیر دولت
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مجتتالت متترتبط در حتتال گستتترش استتت ] [1و ] [6حکمرانتتی
الکترونیک بر تغییر شیوههای ارتباط دموکراتیک دولت با شهروندان
تاکید دارد ] [2به طوری که در آن به مشارکت شهروندان ،ارتبتاط
دوجانبه با آنها و شفافیت فعالیتها و عملکترد دولتت اشتاره دارد و
میتواند نقش مهمی در جلب رضایت شهروندان ایفا کند
در توصیف مفاهیم دولت و حکمرانی الکترونیک و همچنی ارتبتاط
میتتان آنهتتا ،بتتی پژوهشتتگران اختتتالف وجتتود دارد گروهتتی از
پژوهشگران ،ای دو مفهوم را یکسان دانستهاند امتا گروهتی دیگتر،
حکمرانتی الکترونیتتک را مفهتومی وستیعتتر و در برگیرنتتده دولتتت
الکترونیک میدانند ] [8تا ] [55انواع تعامالت دولت با ذینفعان را
میتوان بته سته دستته  G2B ،G2Cو  G2Gتقستیم کترد ]،[1
] [52و ] [53گروهتتی معتقدنتتد کتته حکمرانتتی الکترونیتتک در
برگیرنده تمامی حوزههای ارتباطی با ذینفعان است در حتالی کته
دولت الکترونیک ،محدود به یکی از دستههتای تعتاملی یتکطرفته
دولت شامل  G2Bیا  G2Gو یا در متواردی شتامل هتر دوی آنهتا
است به عبارت دیگر ،دولتت الکترونیتک بته معنتای بته کتارگیری
روشهای الکترونیکی برای ارتباط عموماً یکطرفه دولت با آژانسها
و سازمانها ،مشتریان (کسبوکار ،دولتهتای دیگتر ،شتهروندان و
تأمی کننتدگان (یعنتی همتان کستبوکارهتا ،دولتتهتای دیگتر و
شهروندان است ] [50اما حکمرانتی الکترونیتک بتر دموکراستی و
مشارکت مردم در تصمیمگیریها و دسته سوم تعامل دولت با مردم
یا  G2Cاشاره دارد از سوی دیگر ،حکمرانتی الکترونیتک مفهتومی
وسیع و مادر دارد که مفاهیمی نظیر دولت الکترونیتک ،دموکراستی
الکترونیک ،قانونگذاری و کسبوکار الکترونیک را در بتر متیگیترد
] [51و باعث افزایش شفافیت ،کارایی و مسئولیتپذیری دولتهتا و
رشد مشارکت ملتها در تصمیمات راهبردی میشود ] [56و ][52
حکمرانی الکترونیک به عنتوان متدل عصتر اطالعتاتیِ حکومتتهتا
شناخته متیشتود و بته دنبتال درف فراینتدها و ساختارهاستت در
حالی که از قابلیتتهتای فنتاوری اطالعتات و ارتباطتات در ستطوح
مختلف دولت و بخشهای عمومی استفاده میکند و به دنبال ایجاد
یک حکمرانی خوب استت ] [50حکمرانتی عبتارت استت از وضتع
فرایندها ،ساختارها و مقررات رستمی و غیررستمی کته بته تعریتف
روشهایی میپردازد که به وسیله آنها ،افراد و سازمانها متیتواننتد
بر تصمیماتی که بر رفاه و کیفیتت زنتدگی آنهتا تتأ یر متیگذارنتد،
اعمال قدرت کنند ] [58و ] [51حکمرانی الکترونیتک متعهتد بته
استفاده از فناوریهای مناسب برای افزایش ارتباطات دولتتی بترای
ارتقای اظهار عقاید دموکراتیک ،استقالل انسانی و حمایت از توسعه
اقتصادی است ] [23حکمرانی الکترونیک را میتتوان بته کتاربردن
اینترنتت و وب جهتتانی بتترای ارائتته اطالعتتات و ختتدمات دولتتت بتته
شهروندان و مشارکت آنها در تصمیمگیتریهتا دانستت بته عبتارت
دیگر ،استفاده از رستانههتای الکترونیکتی در موضتوع حکمرانتی از

طری اجرای کارامد فرایندها ،انتشار ستریع و شتفاف اطالعتات بته
شهروندان و نیز تقویت کانالهای ارتبتاط الکترونیکتی شتهروندان و
دولت ،منجر به ارائه خدمات کارآمدتر و باکیفیتتر میشتود هتدف
راهبردی حکمرانی خوب الکترونیتک ،تتأمی و تستهیل حکمرانتی
برای همهی گروهها یعنی دولت ،جامع مدنی و بنگاههتای کستب و
کار است در عمل ،هتدف از حکمرانتی ختوب الکترونیتک ،افتزایش
سادگی ،اخالقمداری ،پاسخگتویی ،مستئولیتپتذیری و شتفافکردن
حکمرانی است ][51
مبنای ای پژوهش و تحلیلهای انجام شده در آن تعتاریفی خواهتد
بتتود کتته حکمران تی الکترونیتتک را مقتتدم بتتر دولتتت الکترونیتتک و
دموکراسی الکترونیک میدانند از جمله میتوان به خان و همکاران
] [25و ساکِسنا ] [22اشاره کرد کته دموکراستی الکترونیتک را بته
معنای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بترای تعتامالت بتی
منتخبی و انتخابکننتدگان تعریتف و هتدف آن را پاستخگوکردن
منتخب تی بتته انتختتابشتتوندگان دانستتتهانتتد از نگتتاه آنهتتا ،دولتتت
الکترونیک به معنای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطتات بترای
تحویل الکترونیکی خدمات دولت به کسبوکارها و شهروندان است
همچنی حکمرانی الکترونیک به معنای استفاده از فناوری اطالعات
و ارتباطتات بترای تعتامالت بتی دولتتت بتا شتهروندان و دولتت بتتا
کسبوکارها و برای امور داخلی دولت است ] [25و ][22
مظهر استقرار حکمرانی الکترونیک در دولتها ،دستگاههای اجرایی
زیرمجموعتته آنهتتا استتت بتته ای ت منظتتور ،دولتتتهتتا مجموعتتهی
دستورالعملها ،خطوط راهنمتا و اقتدامات بترای توستعه حکمرانتی
الکترونیکتتی در مجموعتتههتتای اجرایتتی و ارائتتهدهنتتده ختتدمت بتته
اربابرجوعان را تعریف میکنند و بخشهای اجرایی دولتتهتا بایتد
متناسب با شرایط و بر اساس الزامات باالدستی ،پروژههتای مناستب
برای توسعه حکمرانی الکترونیک در مجموعهی خود تعریف و اجترا
کنند با اجرای ای اقدامات ،حرکتت بته ستمت توستعه حکمرانتی
الکترونیک آغاز و ادامه مییابد نتایج بررسی پرتالهای دستگاههای
اجرایتتی توستتط تعتتدادی از محققتتان از نظتتر حکمرانتتی و دولتتت
الکترونیک از مراحل بلوغ انتشار اطالعات تتا مشتارکت الکترونیتک
نشان میدهد که اغلب پورتالها در ستطوح اولیته بلتوغ متدلهتای
خدمات رسانی الکترونیکی قرار دارند و بیشتر ارائتهدهنتده اطالعتات
هستند تا خدمات ] [23از جمله مشکالت دولتتهتا و بختشهتای
عمتتومی در استتتقرار حکمرانتتی الکترونیتتک ،متتدیریت ،هتتدایت و
همراستاکردن فعالیتهای بخشهای مختلف وابسته به آنها و اطالع
از وضتتعیت پیشتترفت اقتتدامات توستتعه حکمرانتی در دستتتگاههتتای
اجرایی است از طرف دیگر ،همانطور که توسعه دولتت الکترونیکتی
در هر کشوری نیازمند مدلی متناسب با اهتداف ،شترایط محیطتی،
ساختارهای داخلی و امکانات بالقوه و بالفعل آن کشور است ] [20و
] ،[21توسعه حکمرانی الکترونیک نیز از ای قاعده مستثنی نیست
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شناسایی زیرمولفهها و مولفههای ارزیابی حکمرانی الکترونیک عالوه
بر آنکه جنبههای حائز اهمیت برای توسعه حکمرانی الکترونیک در
دستگاههای اجرایتی را مشتخ متیکنتد ،ابتزاری بترای اطتالع از
وضعیت پیشرفت اقدامات دستتگاههتای اجرایتی و شناستایی نقتاط
قوت و حوزههای قابل بهبود در توسعه حکمرانی الکترونیتک استت
] [26همانند دولت الکترونیکی ،نبود مدل و برنامه ارزیابی پیشرفت
و توسعه حکمرانی الکترونیک عامل عتدم موفقیتت آن استت ][21
ای پژوهش به شناسایی مولفههای ارزیابی پیشترفت دستتگاههتای
اجرایی دولت در توسعه حکمرانی الکترونیکتی تحتت عنتوان متدل
ارزیابی حکمرانی الکترونیک اختصاص یافته است لذا هتدف اصتلی
ای پژوهش ،ارائه مدلی شتامل زیرمولفتههتا و مولفتههتای ارزیتابی
حکمرانی الکترونیک در دستگاههای اجرایی کشور بر اساس ادبیتات
و نظرات خبرگان است برای ارائه مدل ارزیابی مناستب ،الزم استت
به ستواالت ایت پتژوهش پاستخ داده شتود :ته زیرمولفههتایی در
ارزیابی حکمرانی الکترونیک ،مهم است؟ زیرمولفتههتای ارزیتابی در
ند مؤلفه خالصته متیشتوند؟ و اهمیتت هتر یتک از مولفتههتای
شناساییشده در مدل ارزیابی ه میزان استت؟ بتر همتی استاس،
پژوهش حاضر به شناسایی زیرمولفههای مؤ ر در ارزیابی حکمرانتی

الکترونیک ،دستهبندی آنها و ارائته متدلی مناستب بترای ارزیتابی
اقدامات دستگاه های اجرایی دولتی در توسعه حکمرانی الکترونیتک
محدود میشود
در بخش دوم ،مروری بر پیشینه تحقی با هدف شناسایی خالهتای
تحقیقاتی در ای زمینه و بیان اهمیت موضوع شده است در بختش
ستوم ،ضتتم تشتتریح روش پتتژوهش ،بتتر استتاس ادبیتتات پتتژوهش،
معیارهای ارزیابی معرفی و روش جمعآوری دادهها تشریح شدهانتد
تجزیه و تحلیل داده ها و توسعه مدل ارزیابی پیشتنهادی در بختش
هارم ارائه شده است نهایتاً بخش پنجم به نتایج و تحقیقتات آتتی
اختصاص یافته است

 .2پیشینه پژوهش
هر ند پیرامون موضوع دولت الکترونیک ،مدلهای ارزیتابی زیتادی
ارائه شده ،امتا در پتژوهشهتای محتدودی بته متدلهتای ارزیتابی
حکمرانتتی الکترونیتتک پرداختتتهانتتد در جتتدول  ،5خالصتتهای از
تحقیقات پیشی پیرامتون ارزیتابی دولتت الکترونیتک و حکمرانتی
الکترونیک ارائه شده است برای ورود به فراینتد پتژوهش در ابتتدا،
مطالعات پیشی شناسایی ،بررسی و مطالعه شدهاند

جدول .1مروری اجمالی بر پژوهشهای گذشته

نتایج تحقی

منبع

موضوع تحقی

][56

بررسی روند حکمرانی الکترونیک

روند پژوهش های حکمرانی الکترونیک در ای تحقی بررسی شده و تغییرات و پیشرفتها طی
سالهای  5113تا  2323ترسیم شده است مهمتری روندهای موجود عبارتند از :دادههای باز،
حکمرانی مشارکتی ،شبکههای اجتماعی و نرمافزارهای وب 2

][22

بررسی مدلهای بلوغ حکمرانی
الکترونیک و دولت الکترونیک

ای تحقی مدل های بلوغ حکمرانی الکترونیک را شناسایی ،بررسی و مقایسه کرده است سطوح و
مراحل مدل های بلوغ با هم مقایسه شده و معیارهای هر یک از سطوح آنها خالصه شده است از نظر
ای تحقی حکمرانی الکترونیک به واسطه استفاده استراتژیک از فناوری اطالعات امکانپذیر خواهد
بود

][28

به کارگیری موبایل و فضای ابر بر
حکمرانی الکترونیک

ای تحقی به بررسی تأ یر اینترنت (فضای ابر و موبایل (گوشی هوشمند بر حکمرانی الکترونیک
میپردازد و انواع تعامالت  G2B ،G2E ،G2Gو  G2Cرا مد نظر قرار میدهد

][21

مدل بومی بلوغ دولت سیار

یک مدل بلوغ بومی برای دولت سیار در ایران پیشنهاد شده که شامل یازده بعد است در ای
پژوهش ،دولت سیار مکملی برای دولت الکترونیک عنوان و در بخشی از آن مدلهای بلوغ دولت
الکترونیک شناسایی ،بررسی و مقایسه شدهاند

][33

مدل جامع تعاملی بلوغ دولت همراه

یک مدل بلوغ بومی برای دولت همراه در ایران پیشنهاد شده است که مراحل آن عبارتنداز :اعالم
حضور و انتشار اطالعات ،تعامل ،تراکنش ،یکپار هسازی عمودی ،یکپار هسازی افقی ،پرتال،
شخصیسازی ،بهینه سازی و نوآوری خدمات

][35

بررسی روندهای فناورانه دولت
الکترونیک

][32

کاربردهای حکمرانی الکترونیک

ای تحقی به بررسی تفاوتهای دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک پرداخته است و بر مبنای
آن کاربردهای حاکمیت الکترونیک در جوامع مورد بررسی قرار گرفته است

][52

کاربرد حکمرانی الکترونیک در
جوامع درحالتوسعه

در ای پژوهش نقش واسطه ای حکمرانی الکترونیک در ارائه خدمات به شهروندان و نقشی که به
عنوان میانجی دارد ،مورد بررسی قرار گرفته است حکمرانی الکترونیکی کاربرد ابزار و وسایل
الکترونیکی برای تعامل بی دولت و شهروندان وکسبوکارهای هر کشور است و در فعالیتهای
دولتی داخلی به سادهسازی و گسترش دولت دموکرات و جنبههای کسبوکار اشاره دارد بر مبنای

ای تحقی روندهای دولت الکترونیک را از منظر فناورانه بررسی کرده است

مدلی برای ارزیابی استقرار و پیشرفت حکمرانی الکترونیک در دستگاههای اجرایی ایران
نتایج تحقی

منبع

موضوع تحقی

][33

بررسی عوامل مؤ ر در پذیرش
حکمرانی الکترونیک و دولت
الکترونیک توسط مردم و تغییرات
حاصل در نگرشهای آنان

بر مبنای یافتههای ای پژوهش حکمرانی الکترونیک برای بسیاری از بخشهای عمومی ،الشهای
بیسابقهای را به همراه داشته است عالوه بر ای رشد حوزههای آنالی مختلف حکمرانی الکترونیک
باعث می شود که تعاریف مجددی از مفاهیم سنتی مثل نقش شهروندان و ماهیت ارتباط بی دولت
و شهروندان ایجاد شود در واقع قدرت ،اعتبار و اقتدار دولت از شهروندان و اعتماد آنها ناشی
میشود بنابرای دولت ها تنها تا زمانی که شهروندان به آنها اعتماد داشته باشند ،پایدار خواهند ماند
و در نتیجه مؤلفه اصلی حکمرانی الکترونیک ،اعتماد است

][30

طراحی و پیادهسازی مدل مرجع
پسنگری برای شناسایی عوامل
کلیدی موفقیت ( CSFخدمات
دولت الکترونیکی در ایران

روشی برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت با رویکرد پسنگری در حوزه دولت الکترونیک مورد
توجه گرفته است  33متغیر در قالب شش طبقه اصلی شامل عوامل راهبردی ،عوام فنی ،عوامل
سازمانی ،عوامل اجتماعی ،عوامل فرهنگی و عوامل فرهنگی شناسایی شدهاند هشت عامل مهمتر و
کلیدی تر عبارند از :زیرساخت حقوقی ،زیر ساخت فنی ،کیفیت و کارآمدی خدمات ،امنیت و حفظ
حریم خصوصی ،رسانه ملی ،فرهنگ استفاده از خدمات ،یکپار گی بی بخشهای مختلف ،توسعه
فناوری اطالعات

][31

حکمرانی الکترونیک در
شهرداریها :مطالع پورتال
شهرداریهای کشور

با استفاده از پرسشنامه اصالحشده و تعدیلشده سازمان ملل ،به بررسی وضعیت شهرداریهای
کشور پرداخته شده است پرسشنامه مذکور حاوی  81سوال در  1بعد حریم شخصی و امنیت،
قابلیت استفاده ،محتوا ،خدمات و مشارکت شهروندان است نتایج حاکی از آن است که با وجود
نقش مهم شهرداریها در حکمرانی شهری ،اغلب پورتالها در سطوح اولی بلوغ مدلهای خدمات-
رسانی الکترونیکی بوده و نیازمند توجه ویژه برای ارتقا به سطوح باالتر ،هم از نظر کمی و هم از نظر
کیفی هستند

][36

بررسی بلوغ حکمرانی الکترونیک
براساس بلوغ دولت الکترونیک و
دموراسی الکترونیک

حکمرانی الکترونیک ترکیبی از دولت الکترونیک ( G2Bو دموکراسی ( G2Cمعرفی شده و بلوغ
آنها به صورت مجزا بررسی شده است بلوغ حکمرانی الکترونیک مجموع بلوغ آنها معرف شده است
اما مؤلفه های ارزیابی بلوغ حکمرانی الکترونیک و دو زیرمجموعه آن را به صورت کامال کلی تعریف
کرده و متغیرهای دقیقی برای ارزیابی پیشنهاد نکرده است

][32

مدل بومی دولت سیار

مطالعه و نقد مدلهای بلوغ دولت الکترونیک و ارائه مدلی برای بلوغ دولت سیار در  8مرحله پیاپی و
 3مرحله موازی شامل اعالم حضور و انتشار اطالعات ،تعامل ،تراکنش ،یکپار هسازی عمودی،
یکپار هسازی افقی ،پرتال ،شخصیسازی ،بهینهسازی و نوآوری خدمات ،شفافیت ،پاسخگویی و
دموکراسی

][38

ارزیابی نحوهی پیشرفت حکمرانی
الکترونیک در جوامع

ار وبی جهت سنجش پیشرفت حکمرانی الکترونیک در جوامع معرفی شده است مسیری جهت
دستیابی به یک حکمران ی موف در جوامع در حال توسعه مانند هند ارائه شده است از نگاه
اجتماعی و در نظرگرفت ذینفعان گوناگون به مسئلهی حکمرانی الکترونیک پرداخته شده است

][52

مشارکت الکترونیک

ای تحقی روندها و سیر پیشرفت مشارکت الکترونیک را بررسی کرده است و مفاهیم استفاده شده
در ادبیات آن عبارتنداز :کمپی های الکترونیک ،دولت الکترونیک ،جوامع الکترونیک ،اجتماعات
الکترونیک و تصمیمگیری الکترونیک قابلذکر هستند

][31

ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در
حکمرانی الکترونیک

حکمرانی خوب یکی از معیارهای پیشرفت هر جامعهای محسوب میشود در ای پژوهش با دیدگاه
فرآیند-محور به حکمرانی الکترونیک توجه شده است کیفیت خدمات ،موجب ارتقای کیفیت
فرآیندها و کیفیت فرآیندها موجب ارتقای کیفیت زندگی و بهبود کیفیت زندگی موجب ارتقای
حکمرانی الکترونیک میشود

][03

ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی
دولت الکترونیک

ارزیابی وضعیت فعلی دولت الکترونیک میتواند به قانونگذاران در زمینه وضع خطمشیها و قانون
گذاری ها کمک کند در ای پژوهش به نحوه سنجش آمادگی الکترونیک پرداخته شده و بر مبنای
یافتههای آن جهت سنجش دولت الکترونیک باید  6حوزۀ  -5آمادگی حکمرانی و رهبری -2
آمادگی مشتریان  -3آمادگی شایستگی  -0آمادگی فناوری  -1آمادگی قانونی  -6آمادگی سازمانی
سنجیده شود در ادامه به ارائه شاخ هایی جهت سنجش هر یک از موارد فوق پرداخته شده است

][05

ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی

در ای پژوهش ،مدل سنجش آمادگی الکترونی کی سازمان ملل متحد بازنگری شده و با استفاده از

یافتههای ای پژوهش حکمرانی الکترونیک پای پیشرفت کسبوکارهای B2Cاست

بهروز راعی و
منبع

][02

دو فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال سیزدهم ،شمارههای  01و  ،13پاییز و زمستان ،5033صفحه  531الی 513
نتایج تحقی

موضوع تحقی
دولت الکترونیک

تحلیل عاملی ،شاخ ها مجدد ساختاردهی شدهاند سپس بر مبنای آن  512کشور عضو سازمان
ملل متحد ارزیابی شده است

بررسی مشارکت مردم و عدالت
محوری در بستر دولت الکترونیک

آ ار شفافسازی بر کاهش فساد و جلب اعتماد عمومی مطالعه شده و نشان داده شده که افزایش
مشارکت الکترونیک شهرواندن نیازمند توسعه رویکرد عدالت محوری است

نتایج بررسی ادبیات موضوع نشان میدهتد کته ارزیتابی حکمرانتی
الکترونیک مسئله حتائز اهمیتتی استت و متدل ارزیتابی حکمرانتی
الکترونیکی به شرایط کشورها بستگی دارد و مدل مذکور باید بومی
باشد همچنی وضعیت حکمرانی الکترونیک در دستگاههای اجرایی
کشور وضعیت مناسبی ندارد که ای مستئله نیتاز بته توستعه متدل
بومی ارزیابی حکمرانی الکترونیک را نمایانتتر متیکنتد علتیرغتم
بررسی موضوع دولت الکترونیک در پژوهشهای متعتدد ،حکمرانتی
الکترونیک در پژوهشهای معدودی مورد توجه بتوده استت ضتم
اینکه در بسیاری موارد ،پژوهشتگرانی ماننتد ختانرا و جتوزف ][22
حکمرانی و دولت الکترونیک را مفاهیمی یکستان فتر کتردهانتد
همچنی محققینی مانند کیم ] [36بلتوغ حکمرانتی الکترونیتک را
بسیار کلی و کالن بررسی کردهانتد و عوامتل و معیارهتای دقیت و
جزیی را برای ارزیابی حکمرانی الکترونیک ارائه ندادهاند تاکیتد هتر
یتتک از تحقیقتتات بتته تعتتدادی از جنبتتههتتای ارزیتتابی حکمرانتتی
الکترونیک بوده و یا اینکه تنها مولفههای ارزیابی دولت الکترونیتک
را بررسی کردهاند لذا بررسی همهجانبه حکمرانی الکترونیک و ارائه
مدل جامع ارزیابی حکمرانی الکترونیک در کشتور بته عنتوان ختال
تحقیقاتی در ای زمینه شناسایی شده استت در بختش بعتدی ،بته
منظور شناسایی زیرمولفههتای ارزیتابی ،ادبیتات بتا دقتت بیشتتری
بررسی و مطالعه شدهاند

 .3روش تحقیق
تحقی حاضر از بُعد روش تحقیت  ،پیمایشتی و از نتوع همبستتگی
است که هدف آن ارائه مدلی بترای ارزیتابی حکمرانتی الکترونیتک
است ابتدا زیرمولفههای مؤ ر در ارزیتابی حکمرانتی الکترونیتک بتر
اساس مرور ادبیتات شناستایی شتدهانتد مترور متدلهتای دولتت و
حکمرانی الکترونیک و معیارهای ارزیتابی در آنهتا موضتوع مطالعته
ادبیات پژوهش بودهاند به منظور بررسی روایی معیارهای شناستایی
شده ،مصاحبههایی با پنج خبره حوزه جایزه دولت الکترونیک ایران
(دو استاد دانشگاه و سه خبره حوزه دولت الکترونیک بتا حتداقل 1
سال سابقه برگزار شده که نتیجه آن بازنگری تعریف زیرمولفههتا و
تایید ابزار جمعآوری دادهها بوده است در حی مصاحبهها ،تعدادی
زیرمولفهها جدید شناسایی و اضافه شده است سپس با استتفاده از
پرسشنامه تاییدشده ،نظرات خبرگان در متورد اهمیتت هتر یتک از
متغیرها ،جمعآوری شده و از رویکرد تحلیل عاملی اکتشتافی بترای
دستهبندی زیرمولفهها ،شناستایی مولفتههتای ارزیتابی و همچنتی
تعیی اهمیت هر یک از معیارهای ارزیابی استفاده شده است

برای جمعآوری دادههای پژوهش و به منظور انتدازهگیتری اهمیتت
زیرمولفههای مدل و استفاده از دادهها برای تحلیل عاملی اکتشتافی
از ابزار پرسشنامه استفاده شده است در پرسشنامه مذکور ،عالوه بر
مشخصات جمعیت شناختی ،اهمیت هر یتک از معیارهتای ارزیتابی
که در بخش بعدی معرفی میشوند ،در طیتف  5تتا  1ستوال شتده
است جامعه آماری برای توزیع پرسشنامههتا ،کارشناستان ،متدیران
حوزه فناوری اطالعات در دستگاههتای اجرایتی کشتور و درگیتر در
ارزیابی جایزه دولت الکترونیک ،تعریف شتده استت حتداقل نمونته
الزم ،بیش از پنج برابر تعتداد متغیرهتا درنظتر گرفتته شتده استت
پرسشنامه به صورت الکترونیکی و کاغذی به بتیش از  333نفتر در
جامعه آمتاری ارستال شتده استت تعتداد  505پرسشتنامه معتبتر،
جمعآوری و تحلیل شده است
جدول زیر سطح تحصتیالت پاستخدهنتدگان بته پرسشتنامه را بته
صورت خالصه نمایش میدهد
جدول  .2مشخصات تحصیلی پاسخدهندگان به پرسشنامه

سطح تحصیالت

زن

مرد

کارشناسی

12

32

کارشناسی ارشد

52

51

دکترا

6

51

مجموع

57

66

سواب شغلی پاسخدهندگان نیز در جدول زیر ارائه شده است
جدول  .3مشخصات تحصیلی پاسخدهندگان به پرسشنامه

سابقه شغلی

زن

مرد

کمتر از دو سال

11

23

دو تا پنج سال

55

26

بیش از پنج سال

1

52

مجموع

57

66

تحلیل عاملی اکتشافی عالوه بر آن که موجتب استتخراع عوامتل از
میان متغیرهای اولیه میشود ،میتواند ابزاری برای ستنجش روایتی
سازهها نیز باشد ] [03به همتی علتت جهتت ستنجش روایتی بته
تحلیل عاملی اکتشافی بسنده شده است اما جهت ستنجش پایتایی
از روش آلفتتای کرونبتتا استتتفاده شتتده استتت همبستتتگی بتتاالی
زیرمولفههای هر یک از مولفههای شناستاییشتده کته بتا محاستبه
آلفای کرونبا انتدازهگیتری شتده ،بیتانگر پایتایی ابتزار و دادههتای
جمعآوری شده است

مدلی برای ارزیابی استقرار و پیشرفت حکمرانی الکترونیک در دستگاههای اجرایی ایران

 .4تجزیه و تحلیل یافتهها
بتترای شناستتایی زیرمولفتتههتتای متتورد استتتفاده در متتدل ارزیتتابی
حکمرانی الکترونیک ،ادبیات مرتبط مطالعه و  23زیرمولفه مناستب
اولیه شناسایی شدهانتد ستپس بترای اعتبارستنجی زیرمولفتههتای
شناسایی شده ،از یک گروه پنج نفره خبره خواسته شده تتا آنهتا را

بازبینی و زیرمولفههای جدید به آن اضافه کننتد کته درنهایتت 22
زیرمولفه نهایی برای تحلیل انتخاب شدهاند در جدول  0بر مبنتای
نتایج مطالعات پژوهشهای پیشی و مصاحبه غیرساختار یافتته بته
همراه منبع شناسایی آنها ارائه شده است

جدول  .4زیرمولفههای مؤثر در ارزیابی حکمرانی الکترونیک

نماد

زیرمولفه

Q5

اطالعات کمهزینه به
شهروندان

ارائه اطالعات موردنیاز شهروندان جهت تصمیمگیری بهصورت رایگان یا کمهزینه

Q2

مشارکت شهروندان در
سیاستگذاریها

استفاده از نظرات و دغدغههای شهروندان در امر قانونگذاری

] [56و ] [23و
] [32و ] [00تا
][02

Q3

مهارت نیروی کاری

استفاده از امکانات الکترونیکی و فناوری اطالعات جهت ارتقا مهارت کارکنان
بهصورت مداوم

] [08تا ][13

Q0

تراکنشهای برخط

انجام تراکنشها بهصورت برخط موجب میشود ارباب رجوع در هر روز و هر
لحظه بتوانند تعامالت مالی خود با دولت را در فضای سایبر انجام دهند

] [21و ] [32و
] [15تا ][13

Q1

استقرار سیستم اطالعات
مدیریت

سیستم مدیریت اطالعات ،عاملی برای دسترسی سهلالوصول شهروندان و
مدیران به اطالعات مورد نیازشان است

] [52و ] [10و
][11

Q6

شفافیت

حکمرانی الکتریکی باعث میشود جریانهای اطالعاتی در جوامع سریعتر ر
داده و مخاطبان بیشتری از اطالعات در گردش آگاه شوند

] [1و ] [56و
] [52و ] [23و
] [21و ] [32و
] [00و ][16

Q2

گسترش کسبوکارهای
اینترنتی دولت

استفاده اقتصادی از اینترنت و فضای مجازی در زمینه تجارت با هدف کمک
اقتصادی به دولت از طری ایجاد و گسترش کسبوکارهای اینترنتی

] [00و ] [12تا
][11

Q8

سیستم مدیریت عملکرد ملی
و تلفی آن با مدیریت خدمات
فناوری اطالعات

ایجاد یک سیستم مدیریت عملکرد ملی و اتصال آن به خدمات فناوری اطالعاتی
که به کاربران ارائه میشود

Q1

قابلیت و آمادگی نیروی انسانی

میزان قابلیتها و آمادگی نیروی انسانی دستگاه اجرایی جهت استفاده و
بهرهمندی از خدمات حکمرانی الکترونیک

] [20و ] [00و
] [01و ] [62و
][63

Q53

زیرساختهای سخت و
نرمافزاری

زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری مورداستفاده در خدمات حکمرانی
الکترونیک تا ه اندازه بهروز و کارآمد هستند

] [30و ] [62و
][63

Q55

بهبود مستمر فرآیندها

بازطراحی فرایندها بهگونهای که بتوان آنها را پایش کرد و بهبود داد

مصاحبه خبرگان

Q52

معماری سازمانی

معماری سازمانی با استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات رئوس استراتژیک
سازمان را به اهداف عملیاتی پیوند میزنند

] [60و ][61

تعریف شمانداز حکمرانی الکترونیک در دستگاه اجرایی و مدیریت و هدایت
پروژههای مرتبط با حکمرانی الکترونیک بر مبنای شمانداز مذکور

] [21و ] [63و
][00
] [21و ] [63و
] [66و ][62

Q50

حذف بوروکراسی

بازمهندسی فرایندها با رویکرد فناوریهای اطالعاتی

] [35و ] [68و
][61

Q51

حذف واسطهها

حذف واسطههایی که در تراکنشهای بی حکومتها و مردم وجود داشته و

] [13و ][12

Q53

شمانداز حکمرانیمحور

شرح زیرمولفه

منبع شناسایی
][00

] [63و ][65

بهروز راعی و
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نماد

زیرمولفه

شرح زیرمولفه

منبع شناسایی

ارزشافزودهای برای مشتری نهایی ایجاد نمیکنند
Q56

حمایت از کارآفرینان

اینترنت و فضای تبادل دادهها فرصت مناسبی را برای شغلهایی فراهم میسازد
که نیاز اندکی به سرمایه اولیه دارند حکمرانی الکترونیک بایستی از شغلهای
زودبازده و کارآفرینان حمایت کند

] [32و ] [38و
] [00و ][23

Q52

خطمشیگذاری الکترونیکی

حکمرانی الکترونیک با استفاده از خطمشیگذاری الکترونیک ،بخشهای دولتی
را در امر خطمشی گذاری قوانی کسبوکار درگیر میکند

] [8و ] [21و
][25

Q58

استفاده از دیدگاههای مختلف
شهروندان در ایجاد حکمرانی
الکترونیک

استفاده از شهروندان در امر تصمیمگیری مرتبط با ایجاد حکمرانی الکترونیک

][21

Q51

دسترسی سریع به اطالعات
دقی

یکی از نیازهای ضروری شهروندان ،دستیابی سریع به اطالعات دقی است تا
بتوانند از اطالعات حاصل شده در امر تصمیمگیری استفاده کنند و بالطبع
کارایی و ا ربخشی تصمیماتشان را افزایش دهند

] [52و ] [21و
] [32و ] [62و
][22

Q23

ارزیابی اجتماعی

ارزیابی اجتماعی ،رویکردهایی است که با استفاده از آن دستگاههای اجرایی به
بررسی آ ار پروژههای حکمرانی الکترونیک بر ابعاد اجتماعی جامعه نظیر فقر،
نژادپرستی و اخالق میپردازند

] [20و ] [38و
] [13و ][23

Q25

سالمت الکترونیک

سالمت الکترونیک بیانگر ایجاد زمینهای جامع برای ارتقای محلی ،منطقهای و
بی المللی مراقبت بهداشتی با استفاده از فناوری اطالعات است

] [32و ] [20و
][21

Q22

نگرش فرایندی

دولتها وظایف خود را بهصورت فرآیندمحور انجام دهند اجرای دیدگاه
فرآیندمحوری منجر به ایجاد ارتباط میان بخشهای کاری گوناگون میشود

Q23

معماری فضای کسبوکار در
راستای شمانداز حکمرانی

ایجاد یک جامعه اطالعاتی و کسبوکارهای نوی نیازمند معماری فضای
کسبوکار است و بایستی با توجه به شمانداز حکمرانی صورت پذیرد

Q20

ارتباط میان قوههای مجریه و
قوه قضائیه

ارتباط مناسب میان قوههای مجریه و قضائیه از طری فناوریهای اطالعاتی
منجر به نظارت بر اجرای قوانی میشود

Q21

بهرهمندی از سیستمهای
اطالعاتی

میزان بهرهمندی زیربخش دولت از سطوح مختلف سیستمهای اطالعاتی

Q26

قوانی تجارت الکترونیک

توسعه قوانی داخلی که مبادالت را با استفاده از فضای تبادل داده تسهیل کرده
و شهروندان را ترغیب کند

][32

Q22

قوانی ملزمکننده و جدیت به
استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات

توسعه قوانی و جدیت مدیریت دستگاه اجرایی جهت الزام به استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات

] [65و ][62

پتتس از شناستتایی و تعریتتف زیرمولفتتههتتای اولیتته (جتتدول ، 0
پرسشنامهای طراحی شده که مبنای آن اندازهگیری تا یرگذاری هر
یک از آنها در مدل ارزیابی حکمرانتی الکترونیتک در دستتگاههتای
اجرایی دولت است پتس از توزیتع و جمتعآوری دادههتا از تحلیتل
عاملی اکتشافی برای شناسایی ساختار پنهان متغیرها استفاده شتده
است تحلیل عاملی اکتشتافی یکتی از روشهتای تجزیته و تحلیتل
ندمتغیره برای کاهش بُعد دادههاستت بته عبتارت دیگتر تحلیتل
عاملی اکتشافی از طری گروهبندی متغیرهای همبسته ،بعد دادههتا
را کاهش میدهد ای روش بته بررستی همبستتگی درونتی تعتداد
زیادی متغیر اولیه میپردازد و در نهایت آنها را در قالب عامتلهتای

] [21و ] [12و
][26

[]22 ،63
] [21و ] [32و
] [21و ] [28و
][21
] [62و ][63

محدودی به نام عامل پنهان دستهبنتدی و تبیتی متیکنتد ][83
بررسی کفایت دادهها برای انجام آزمون ،تعیتی تعتداد عامتلهتای
پنهان و دستهبندی متغیرهای اولیه در عاملهای پنهان و نامگذاری
عاملهای پنهان از مراحل تجزیه و تحلیل عاملی است
براورد شاخ  KMOو انجام آزمونهای آمتاری ماننتد بارتلتت از
جمله روشهای بررسی کفایت دادهها است مقدار شتاخ KMO
برای  22زیرمولفه اولیه ای پتژوهش 3/68 ،تخمتی زده شتده کته
نزدیکبودن آن به آستانه  3/2گواهی بر کفایت دادههای جمعآوری
شده در فرایند تحلیل عاملی اکتشافی است ] [83همچنی نتیجته
آزمون بارتلت نیز کفایت دادهها را تایید میکند به ایت معنتی کته

مدلی برای ارزیابی استقرار و پیشرفت حکمرانی الکترونیک در دستگاههای اجرایی ایران

تعداد نمونهها به حدی است که واریانس متغیرهای پژوهش ،تحتت
تأ یر واریانس عاملهای پنهان میباشد
با توجه به کفایت دادهها ،در ای مرحله باید تعداد مناسب عاملهتا
(گروهها انتخاب و تعیی شود برای ای منظور ،از دو ابتزار نمتودار
اسکری و جدول مجموع واریانسها (مقادیر ویژه استفاده میشتود
که در ای پژوهش از نمودار اسکری استفاده شده است
پس از اجرای فرایند تحلیل عاملی اکتشافی بر دادهها ،واریانس هتر
یک از عاملهای پنهان و بارهای عتاملی (ضتریب تتا یر متغیرهتای
اولیه در تشکیل عاملهای پنهان بتر استاس ترخش محورهتا بتا
عملگتر واریمتتاکس بتراورد شتتده استتت نمتودار تغییتترات واریتتانس
عاملهای پنهان (نمتودار استکری بته ازای تعتدادی از عامتلهتای
پنهان به منظور تعیی آنها در شکل  5نشان داده شده است
همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش تعداد عاملهتای پنهتان یتا
مولفه های پنهتان ،مقتدار واریتانس آنهتا (محتور عمتودی کتاهش
مییابد نقطه شکست نمتودار ،در  6عامتل پنهتان ر داده استت و
همچنی واریانس عاملهای بیشتتر از شتش عامتل ،از یتک کمتتر
است

از طرف دیگر ،تحلیل واریانس  22عامل پنهتان در شتکل  ،5نشتان
میدهد که  6عامل اول ،بتیش از  28درصتد واریتانس کتل عوامتل
پنهان را در بر دارد به عبارت دیگر ،حتدود  22درصتد واریتانس در
 25عوامل پنهانی است که به خاطر کتاهش بُعتد و تعیتی ستاختار
پنهان متغیرهای اولیه ،حذف شدهانتد بتا توجته بته نتتایج نمتودار
استکری و جتدول مجمتتوع واریتانسهتا ،تعتتداد شتش عامتل بتترای
گروهبندی متغیرها انتخاب شده است به منظور تخصتی مناستب
متغیرهای اولیه به شتش عامتل پنهتان (مولفتههتای متدل ارزیتابی
حکمرانی الکترونیتک و تفستیر آنهتا ،از عملگتر واریمتاکس بترای
دوران محورهای مختصات استفاده شده استت در واقتع بته کمتک
عملگرهای مختلف مانند واریماکس ،محورهای مختصات بته نحتوی
دوران پیدا میکنند تا سادهتر بتوان دستهبنتدی متغیرهتا و ارتبتاط
آنها با عاملهای پنهان را مشخ کرد در جدول  ،1نتایج تخصی
متغیرهای اولیه به عاملهای پنهان بر اساس مقتدار بارهتای عتاملی
نشان داده شده است در ستون آخر جدول  ،1بار عاملی هتر متغیتر
در تشکیل مؤلفه پنهان مربوطه ارائه شده که میتواند مبنای ضریب
اهمیت متغیتر در تشتکیل عامتل پنهتان باشتد بتر استاس مفهتوم
متغیرهای تخصیصی به هر عامل پنهان ،نام مناسب بترای عامتلهتا
انتخاب شده است مولفههای ارزیابی حکمرانی الکترونیک بر مبنای
نتایج تحلیل عتاملی عبارتنتد از« :کیفیتت حکمرانتی الکترونیتک»،
«رهبتتتری و انگیتتتزش حکمرانتتتی الکترونیتتتک»« ،بهتتترهوری و
تستتهیلگتتری»« ،متتدیریت ختتدمات الکترونیتتک»« ،قتتانونگتتذاری
الکترونیک» و «پشتیبانی و حمایت»

شکل  .1نمودار اسکری (تغییرات واریانس عاملهای پنهان)
جدول  .7تخصیص زیرمولفههای اولیه به مولفههای ارزیابی

مؤلفه

کیفیت
حکمرانی الکترونیک

رهبری و انگیزش
حکمرانی الکترونیک

بهرهوری و تسهیلگری
حکمرانی الکترونیک

زیرمولفه

بارعاملی

اطالعات کمهزینه به شهروندان

3/15

تراکنشهای برخط

3/10

استقرار سیستم اطالعات مدیریت

3/13

گسترش کسبوکارهای اینترنتی

3/2

سیستم مدیریت عملکرد ملی و تلفی آن با مدیریت خدمات فناوری اطالعات

3/68

سالمت الکترونیک

3/82

دسترسی سریع به اطالعات دقی

3/65

مشارکت شهروندان در سیاستگذاریها

3/61

مهارت نیروی کاری

3/23

قابلیت و آمادگی نیروی انسانی

3/23

شمانداز حکمرانی محور

3/15

نگرش فرایندی

3/65

معماری فضای کسبوکار در راستای شمانداز حکمرانی

3/86

حذف بوروکراسی

3/8

حذف واسطهها

3/15

بهروز راعی و
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مؤلفه

مدیریت خدمات
الکترونیک

قانونگذاری الکترونیک

پشتیبانی و حمایت

زیرمولفه

بارعاملی

بهرهمندی از سیستمهای اطالعاتی

3/82

قوانی تجارت الکترونیک

3/82

قوانی ملزمکننده وجدیت به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

3/15

زیرساختهای سخت و نرمافزاری

3/82

بهبود مستمر فرآیندها

3/61

معماری سازمانی

3/20

شفافیت

3/82

خطمشیگذاری الکترونیکی

3/83

استفاده از دیدگاههای مختلف شهروندان در ایجاد حکمرانی الکترونیک

3/60

ارزیابی اجتماعی

3/8

حمایت از کارآفرینان

3/26

الف -کیفیت حکمرانی الکترونیک

ج -بهرهوری و تسهیلگری حکمرانی الکترونیک

مجموعه زیرمولفههای ذیل ای مؤلفه منجتر بته بتراوردن نیازهتا و
خواستههای حداقلی شهروندان از حکمرانتی الکترونیتک متیشتود
عامل کیفیت حکمرانی الکترونیک ،شامل معیارها و الزامتاتی استت
که وجود آنها لزوماً منجر به ایجاد رضتایت نمتیشتود امتا فقتدان
آنها منجر به کاهش میزان رضایت میشود همانطور که در جدول
 1مشاهده میشود ،ارائ سریع ،ایم  ،برخط و کتمهزینته اطالعتات
مورد نیاز به شهروندان از جمله الزامات و خواستههای شتهروندان از
دستگاههای اجرایی است همچنی ارائه اطالعاتی در مورد علمکترد
دستگاههای اجرایی ،تسهیل در تعامالت مالی شهروندان با دستتگاه
اجرایی ،توجه به جنبههای مختلف سالمت الکترونیتک و گستترش
کسب و کارهای الکترونیکتی جنبتههتای دیگتر مولفته کیفیتت در
ارزیابی حکمرانی الکترونیک است

مؤلفه بهره وری در حکمرانی الکترونیک باعث میشتود کته جوامتع
جهت استفاده از فناوریهای الکترونیکی و ارتباطی آماده شده و بتا
استفاده از عوامل انگیزشتی و کیفیتت عتالوه بتر ایجتاد رضتایت در
شهروندان ،منجر به ایجاد کسبوکارهای دانشمحتور شتود ] [06و
][85

ب -رهبری و انگیزش حکمرانی الکترونیک
الزمه حرکت در مسیر تعالی و حکمرانی خوب ،داشت شمانتداز و
حرکت در مسیر راهبردهای رسیدن به شم انداز است همراستایی
شماندازهای دستگاههتای اجرایتی دولتتی بته استتقرار حکمرانتی
الکترونیک خوب کمک خواهد کرد مولفه رهبتری تقریبتاً در اکثتر
مدلهای ارزیابی دولت الکترونیک و مدلیهای تعالی سازمانی مانند
 EFQMوجود دارد از جنبههای مولفه رهبری ،فراهمکردن عوامل
انگیزشی شهروندان و کارکنان دستتگاههتای اجرایتی استت طترف
دیگر مؤلفه انگیزشی شامل معیارهایی است که وجود آنها منجر به
رضایت و فقدان آنها منجر به عدم رضایت میشود ،مؤلفه انگیزشی
منجر به شکلگیری نیازهای انویه شهروندان میشود شاخ هتای
ای عامل منجر به ایجاد رضایت در تمتامی شتهروندان متیشتود و
نتیجه آن ارتقا انگیزهها است

د -قانونگذاری الکترونیک
قانون گذاری الکترونیکی به معنای استفاده از فناوریهای دیجیتتال
توستتط ستتازمانهتتای دولتتتی در فراینتتدهای قتتانونگتتذاری و
تصمیمگیری میباشد که خروجی آن دموکراسی الکترونیک است
ه -مدیریت خدمات الکترونیک
مدیریت خدمات فناوری اطالعات بر تعریف ،مدیریت و ارائه خدمات
فناوری اطالعات در جهت پشتیبانی از اهداف کستبوکتار و اهتداف
سازمانی متمرکز است مدیریت خدمات فناوری اطالعات بته دنبتال
همترازکردن فعالیتهای مرتبط با عملیات فناوری اطالعات ،پرسنل
فعالیتهای عملیاتی و کسبوکارهتای ستازمانی استت لتذا نتی
عاملی منجر به شکلگیری کسبوکارهای فنتاوری اطالعتات محتور
میشود ] [11و ][82
و -پشتیبانی و حمایت
پشتیبانی و حمایت دستتگاههتای اجرایتی از کارآفرینتان در عرصته
ارائه خدمات الکترونیک یکی دیگر از مولفههتای ارزیتابی حکمرانتی
الکترونیک شناسایی شده است

 .7نتیجهگیری
بررسی پیشرفت اقدامات دستگاههتای اجرایتی و زیرمجموعتههتای
وابسته به دولت در راستای استقرار حکمرانتی الکترونیتک نیتاز بته
زیرمولفهها و مولفههای ارزیابی دارد با ارائه مدل ارزیابی حکمرانتی
الکترونیک شامل مولفههای و معیارهای ارزیابی ،بخشهای وابستته
به دولت قادر هستند از ا ربخشتی اقتدامات انجتام شتده ،اطمینتان
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حاصل کنند و از حوزههای قابل بهبود دستگاه خود مطلع شوند بته
کمک مدل ارزیابی ،دولتها نیز میتوانند ضم اطمینان از روند رو
به پیشرفت استقرار حکمرانی الکترونیک ،نسبت به ارزیابی عملکترد
بخشهای وابسته به خود اقدام کنند هر نتد در گذشتته اقتدامات
پژوهشی و عملیاتی مانند تتدوی متدل و برگتزاری دو دوره جتایزه
دولت الکترونیک در جمهوری اسالمی ایران انجام شتده استت ،امتا

ای اقدامات بیشتر معطوف بته دولتت الکترونیتک بتوده و نیتاز بته
توسعه مدلی برای ارزیابی حکمرانی الکترونیک احساس میشود
با شناسایی  22زیرمولفه از منتابع علمتی و مصتاحبه بتا خبرگتان و
انجام تحلیل عاملی اکتشافی ،متدل ارزیتابی حکمرانتی الکترونیتک
متشتتکل از  6مؤلفتته بتته دستتت آمتتده استتت در شتتکل  ،2متتدل
پیشنهادی شامل مولفههای ارزیابی و زیرمولفههای هتر یتک نشتان
داده شده است

شکل .2مدل پیشنهادی حکمرانی الکترونیک

مؤلفه کیفیت به مجموعته معیارهتای ارزیتابی ذینفعتان از اقتدامات
دستگاه اجرایی اشاره دارد عتدم تحقت ایت عامتل ستبب کتاهش
رضایت میشود بنابرای نمیتوان آن را به دلیتل منتابع متورد نیتاز
حذف کرد و یا در مورد آن غفلت و سهلانگاری کترد بتا توجته بته
نتایج بدست آمده ،الزم استت در خصتوص ایت عامتل ،تغییترات و
هزینههای الزم صرف شود همچنی با توجه به سه زیرمولفته مهتم
ای عامل ،یعنی ارائته اطالعتات کتمهزینته بته شتهروندان و انجتام
تراکنشهتای بترخط و ایجتاد فضتایی جهتت گستترش متدلهتای
کسبوکار اینترنتی روش میشود که جهت تحقت عامتل کیفیتت
حکمرانی الکترونیک ،الزم است توجه ویژهای به گستترش اینترنتت
در بی همهی شهروندان شود
مؤلفتته رهبتتری و انگیتتزش حکمرانتی الکترونیتتک شتتامل مجموعتته
زیرمولفههایی است که به تدوی خطمشی ،راهبردهتا و معیارهتایی
میپردازد که باعث تهییج شهروندان میشود برای پیادهسازی ایت
عامل ،باید مدیریت منابع و زمان به نحتو مطلتوبی انجتام پتذیرد تتا
ا رگذاری عامل انگیزشی حکمرانی الکترونیک در موفقیت حکمرانی
الکترونیک افزایش یابتد نقتش سترمایههتای انستانی ،شتهروندان و
کارکنان دولت ،در ای عامل بسیار پررنتگ استت ظهتور و تقویتت
فرهنگ حکمرانی الکترونیک در جامعه وابسته به ای عامل خواهتد
بود

مؤلفه بهرهوری و تسهیلگری تجارت الکترونیک باعث میشتود کته
محیط جوامع جهت استفاده بهرهورانه از فناوریهای الکترونیکتی و
ارتباطی آماده شده و با استفاده از عوامل انگیزشی و کیفیتی ،عالوه
بر ایجاد رضایت در شتهروندان ،منجتر بته توستعه کستبوکارهتای
دانشمحور شود در پیادهسازی ای عامل باید به تمامی شتاخ هتا
توجه شود تا ای عامل با موفقیت پیادهستازی و اجترا شتود امتا در
تجارت الکترونیک تستهیلگرانته بحتث قتوانی و مقتررات تجتارت
الکترونیک بسیار حائز اهمیت است زیرا درصورتیکه تمامی اجزای
تجارت الکترونیک مهیا باشد ،امتا قتوانی مناستبی وجتود نداشتته
باشد ،اجرای آن بهدرستی صورت نمیپتذیرد ایت موضتوع نیتز در
کشور ما به وضوح قابلمشاهده و درف است
مؤلفه قانون گذاری الکترونیکی به معنتای استتفاده از فنتاوریهتای
دیجیتال توسط سازمانهای دولتتی در فراینتدهای قتانونگتذاری و
تصمیمگیری میباشد که خروجی آن دموکراسی الکترونیتک استت
با توجه به پیچیدگی و زمانبر بودن اجرای ایت مولفته بایتد زمتان
قابتتلتتتوجهی صتترف پیتتادهستتازی آن شتتود جمتتعآوری و تحلیتتل
دیدگاههای شهروندان در ایت عامتل بستیار حتائز اهمیتت استت و
استفاده از ابزارهای دیجیتتالی نظیتر شتبکههتای اجتمتاعی ملتی و
مت کاوی جهت شناسایی دیدگاههای متعدد کاربران میتواند بسیار
ا ربخش باشد
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بهروز راعی و

 متدیریت و ارائته،مؤلفه مدیریت خدمات فناوری اطالعات بر تعریف
خدمات فناوری اطالعات در جهت پشتیبانی از اهداف کسبوکارهتا
و اهداف سازمانی متمرکز است با توجه به زمینه هزینهزا بودن ایت
 تأ یر منفی هزینهها بر ای، مدیریت هزینهها،عامل و متغیرهای آن
 میتزان اجترا و،عامل را خواهد کاست یکی از نقاط قوت ای عامتل
پیادهسازی آن در سایر کشتورهتا استت نتی ویژگتیای فرصتت
مناسبی را بترای بررستی مطالعتات تطبیقتی و استتفاده از بهتتری
 تتأ یر،تجارب دیگران ایجاد میکند ایت عامتل از منظتر دو معیتار
مثبتی بر شهروندان خواهد داشت و میتواند در راستای دموکراسی
:الکترونیک مورد بهرهبرداری قرار گیرد
• افزایش تجربه شهروندان
• افزایش قدرت شهروندان
 شامل مجوعهای از زیرمولفههتایی استت،مؤلفه پشتیبانی و حمایت
که دستگاههای اجرایی از توان خارع از دستگاه در پیشبرد اهداف و
استقرار حکمرانی الکترونیک کمک بگیرد برآیند خروجی پنج عامل
 باعث شکوفایی ای عامل خواهد شتد و بتا توجته بته اهمیتت،دیگر
 ایت عامتل جایگتاه بستیار ویتژهای،کارآفرینی و نوآوری در کشتور
خواهد داشت
 مطالعه ارتباط دقی مؤلفهها و تعریتف ابتزار،برای پژوهشهای آتی
استانداردی شامل سنجههای ارزیتابی پیشتنهاد متیشتود مقایسته
تطبیقی مدل پیشنهادی با مدلهتای ارزیتابی دولتت الکترونیتک و
اعتبارسنجی مدل پیشنهادی بر اساس مطالعات موردی و همچنتی
استفاده از رویکرد تحلیتل عامتل تاییتدی از تحقیقتات آتتی دیگتر
پیشنهادی است
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