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چکیده
با توجه به اینکه دانشگاه ها بهه عنهوان پردمهدار پیشهرفت و نهودوری در جامعهه شهنا ته مهیشهوند انتظهار از سهبل بلهول دولهت
الکترونیکی در دانشگاهها بیشتر از سهایر سهازمانههای دولتهی اسهتا دانشهگاه هها بها عنایهت بهه ترفیهت بهاای سهرمایی انسهانی،
قابلیت دن را دارند زودتهر از سهایر سهازمان هها هود را بها دولهت الکترونیکهی تببیه .دهنهدا بهرای تحقه .ایهن انتظهارات دولهت
الکترونیکیِ دانشهگاههها و مسسسهات دمهوزش عهالی بایهد بهه طهور مسهتمر مهورد ارزیهابی قهرار گیرنهدا در ایهن مقالهه بهه منظهور
طراحههی مههدلی بههرای ارزیههابی دمههادگی دولههت الکترونیکههی در سههبل سههازمانهههای دولتههی ،مههدلی اسههتاراش شههده کههه شههام
شا صهای «وابسهته بهه سهازمان » و شها صههای «مسهتق از سهازمان» اسهت ،شها صههای وابسهته بهه سهازمان بهه ترتیه
اهمیههت عبارتنههد از« :زیرسهها تهههای فناورانّههه»« ،نظههارت ،پشههتیبانی و همههاهنگی»« ،اعتمههاد» «سیاسههت اجرایههی و قههوانین»،
«منههابا انسههانی»« ،فرهنههد دیتیتههالی»« ،یکپههاردگی» و«بودجههه» و همچنههین شهها ص «زیرسهها تهههای ملّههی» بههه عنههوان
شهها ص مسههتق از سههازمان در نظههر گرفتههه شههده اسههتا در ادامههه در مبالعههی میههدانی از مههدل مههذکور بههرای ارزیههابی دمههادگی
دولت الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرّس استفاده شده استا
واژگان کلیدی :دولت الکترونیکی ،دمادگی دولت الکترونیکی ،دانشگاه ،مدل فرو ملّی ،دانشگاه تربیت مدرّسا
کههاه

 .1مقدمه

ه ینهههههها اسههتا دولههت الکترونیکههی منتههر بههه

کههارکرد دولههت بههه صههورت مههس رتر ،شههفا تههر ،بهتههر ،ارا ههه

بهها توجههه بههه اهمیههت صههرفه جههویی ه ینهههههها در باهه

ههدمات ارزانتههر ،سههریاتههر و تسهههی تعام ه بههین دولههت،

عمههومی ،دولههت الکترونیکههی از گ ینههههههای جههدّی بههرای
نویسندهی مسئول :غالمعلی منتظر montazer@modares.ac.ir 
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مردم ،بنگهاههها و سهایر یینفعهان واههد شهد[]1ا از سهوی

اسههت و سههپ

دیگههر شههرال ازم بههرای توسههعی دولههت الکترونیکههی داشههتن

الکترونیکههی در سههبل سههازمانی معرفههی و شهها صههها و

مههدلی مههس ر بههرای ارزیههابی دمههادگی دولههت الکترونیکههی

سههنتههههای دن بههر اسههاس نظههر برگههان و متاصصههان

است[]2ا دمادگی دولهت الکترونیکهی تنهها محهدود بهه بدنهی

اعتبههار سههنتی شههده اسههتا درادامههه بهها اسههتفاده از مههدل

دولههت نیسههت ،دمههادگی جامعههه ،منههابا انسههانی ،بودجههه،

طراحههی شههده ،دمههادگی دولههت الکترونیکههی در دانشههگاه

دمههوزش ،اقتصههاد ،فرهنههد ،زیرسهها تهههای فنّههاوری و سههایر

تربیهههت مهههدرّس بررسهههی و پیشهههنهادهایی بهههرای بهبهههود

موضوعات مرتبط بها دولهت الکترونیکهی نیه اهمیهت دارنهد،

وضعیت دولت الکترونیکهی در ایهن دانشهگاه ارا هه مهیشهودا

در حقیقههت دولههت الکترونیکههی ابعههادی دندگانههه دارد کههه

بهها توجههه بههه ماهیههت دولتههی ایههن دانشههگاه و شههباهت

هههر بعههد نیازمنههد هههدایت ،راهکههار ،همههاهنگی و در نهایههت

مهههرموریتی و سههها تاری دانشهههگاهههههای دولتهههی درایهههران،

دگههونگی ترکیه ایههن ابعههاد بهها فنّههاوری اطالعههات بههرای بههه

راهکارهههای پیشههنهادی بههرای عمههوم دانشههگاهههها قابلیههت

دسههت دوردن دیههدی واقعههی از دولههت الکترونیکههی اسههت[]3ا

استفاده واهد داشتا

بههه منظههور ارزیههابی دمههادگی دولههت الکترونیکههی مههدلهههای

 .2مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی

ماتلفی از سوی سهازمانهها و نهادههای بهین المللهی عرضهه
شده است لیکن ایهن مهدلهها بها محهدودیتههایی مواجهنهد

در طول سالههای ا یهر ،مهدلههای ماتلفهی بهرای ارزیهابی
دمههادگی دولههت الکترونیکههی توسههط سههازمانهههای ماتلهه
پیشههنهاد شههده اسههت ،ایههن مههدل ههها از طیهه وسههیعی از
شها صههها بهرای ارزیههابی اسهتفاده مهیکننهد و پژوهشههگران
ماتل تالشکردهانهد تها دهاردو هها و مهدلههای موجهود
را بهبههود و یهها شهها صهههای دنههها را گسههترش دهنههد[]4ا
بههههوی1و همکههههاران د  ]5[ 2003دههههاردوبی را بههههرای
ارزیههابی دمههادگی دولههت الکترونیکههی کشههورها بههر اسههاس
هشههت عام ه شههام  :زیرسهها ت دیتیتههال ،اقتصههاد کههالن،
رقابهههت ،توانهههایی سهههرمایه گهههذاری ،شههههروندانِ مبلههها،2
دسترسهی بههه نیههروی کههار مههاهر ،فرهنههد ،ه ینههه زنههدگی و
قیمههتگههذاری ارا ههه دادنههدا جانسههن3و همکههاران د2004
[ ]6از  18مبالعههی بههین المللههی ارزیههابی دمههادگی دولههت
الکترونیکههی اسههتفاده کردنههد و از طریهه .تت یههه و تحلیهه
ایههن مبالعههات ،مههدل جدیههدی را بهها پههنج شهها ص بههرای
ارزیههابی دمههادگی دولههت الکترونیکههی پیشههنهاد دادنههد ،مههدل
دنهها شهام شها صههای ورودی ،روجهی ،کهاربرد ،تهر یر و
شهها صهههای زیسههت محیبههی اسههتا قههوامیفههر و همکههاران
د ]7[ 2008بها مقایسهی مهدلههای ارزیهابی دمهادگی دولهت

از جمله اینکه ایهن مهدلهها در محیبهی کهه بهه سهرعت در
حههال تیییههر اسههت طههول عمههر کوتههاهی دارنههد و همچنههین
هههیک کههدام از دنههها بههرای ارزیههابی دولههت الکترونیکههی در
سبل فروملّی مناسه

نیسهتندا در ایهن پهژوه

بها بررسهی

مههدلهههای ارزیههابی دمههادگی الکترونیکههی و دمههادگی دولههت
الکترونیکههی و همچنههین نظرسههنتی از برگههان فنّههاوری
اطالعههات ،متناس ه بهها شههرایط اجتمههاعی و فنّ هاوری کشههور
مهههدلی بهههرای ارزیهههابی دمهههادگی دولهههت الکترونیکهههی
دردستگاهها و سازمانههای کشهور پیشهنهاد شهده اسهت کهه
قابلیهت اسهتفاده در دانشهگاههها را دارد سهپ

مهدل حاصه

در ارزیههابی دمههادگی دولههت الکترونیکههی در یکههی از مهههم-
ترین دانشگاههای کشهور ددانشهگاه تربیهت مهدرّس بهه کهار
گرفته شده و نتایج دن بررسی شده استا
سهها تار ایههن مقالههه بههدین شههر اسههت :با ه

 2بههه مههرور

مدل ههای ارزیهابی دمهادگی دولهت الکترونیکهی و مههمتهرین
ارزیههابیهههای انتههام شههده در سههبل دانشههگاهههها ا تصهها
یافتههه اسههت ،در باهه

 3روش شناسههی پههژوه

دمههده
Bui

1

Knowledgeable Citizens
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در با ه

 4مههدل ارزیههابی دمههادگی دولههت

Janssen
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الکترونیکههی نشههان دادنههد کههه بیشههتر دنههها مبتنههی بههر
شا صههایِ زیرسها ت ،منهابا انسهانی ،سیاسهت ،سهرمایه-
گههذاری ،محتههوا و برنامههه هههای کههاربردی هسههتندا کههوردی1و
همکههاران د ]8[ 2011دههاردوبی را بههرای ارزیههابی دمههادگی
دولههت الکترونیکههی ،کههه متمرک ه بههر پههردازش ابههری2اسههت،
طراحی کردنهد ،ایهن دهاردو شهام دههار بدعهد اسهت کهه
عبارتنههد از :بدع هدِ فنّههاوری دزیرسهها تهههای شههبکه و امنیههت،
کیفیههت سههامانهههها و ههدمات  ،بدعههدِ سههازمانی دسهها تار،
فرهند ،اندازه و ط مشهیِ سهازمان همهراه بها برنامههریه ی
راهبههردی  ،بدعههدِ یینفعههان دشهههروندان ،کاروکسهه ههها و
دولههتههها و بدعههدِ جامعههه و محههیط زیسههت دویژگههیهههای
جمعیههت شناس هی و مشههکالت اجتمههاعی ،فرهنگ هی ،سیاسههی
و اقتصههادی ا بهها توجههه بههه رشههد سههریا محاسههبات ابههری و
اف ه ای ترفیههت ی یههره سههازی اطالعههات و رشههد برنامههه-
هههای کههاربردی مبتنههی بههر پههردازش ابههری [ ،]9محمههد و
ابههراهیم د  ]10[ 2013مههدلهههای ارزیههابی دمههادگی دولههت
الکترونیکههی را بههه منظههور شناسههایی شهها صهههای کلیههدیِ
مشترک و ارا ی دهاردوبی اولیهه بهرای اصهال شها صهها بها
توجههه بههه ویژگههیهههای پههردازش ابههری بررسههی کردنههد،
دههاردو پیشههنهادی دنههها مبتن هی بههر ایههن ادعهها اسههت کههه
م ایای پهردازش ابهری ،نیهاز بهه بر هی تتهیه ات را کهاه
مه هیدههههدا قاسهههمزاده و یوسهههفیزاد د ]11[ 1382مهههدلی
ارا هه دادنهد کهه رویکهرد اصهلی دن رفها مشهکالت و نقههایص
بر ه هی مهههدلههههای مبهههر در ارزیه هابی دمهههادگی دولهههت
الکترونیکههی اسههت ،در ایههن مههدل بههه مسهها لی از قبیهه
«زیرسهها تهههای فرهنگههی و قههانونی و اسههتفاده از فنّههاوری
اطالعات ارتباطهات» توجهه ویهژه شهده اسهتا در ایهن مهدل
سههه سههبل بههرای ارزیههابی دمههادگی دولههت الکترونیکههی در
نظههرگرفتههه شههده و ترکی هد اصههلی بههر «اسههتفاده از ههدمات
دولههت الکترونیکههی توسههط شهههروندان» بهههعنههوان هههد
نهایی است زیرا تمهامی تهالشههایی را کهه در جههت ایتهاد
و پیهادهسههازی دولههت الکترونیکهی انتههام مهیشههود صههرفاً در
صههورت اسههتفادۀ شهههروندان از دن م هیتههوان موفهه .دانسههتا
Kurdi

عباسههی و منتظههر د ]12[ 1396مههدلی ارا ههه دادنههد کههه
دارای قابلیهههت ارزیهههابی دمهههادگی دولهههت الکترونیکهههی در
ل کهاربردی بهر
ل دستگاه ،باه و ملّهی اسهت ،ایهن مهد ِ
سب ِ
اسههاس ویژگههیههها و مقتاههیات بههومی ایههران تههدوین شههده
است ،این مهدل شهام سهه بدعهدِ «دمهادگی نهرم» دسیاسهت-
هههای الکترونیکههی ،منههابا انسههانید شهههروندان و کارمنههدان ،
فرهنههد ،قههوانین و مقههررات ،نظههام مههدیریتی ،اسههتاندارد،
امنیههت ،منههابا مههالی ،محتههوای الکترونیکههی سههازمان ونههرم
اف ارهههای رایانهههای  ،بدعههدِ «دمههادگی سههات» دتتهیهه ات
رایانههه ای ،شههبکه ارتبههاطی و بدعههدِ « دمههادگی نظههارت و
هماهنگی» استا
 1-2پیشینۀ پژوهش
بههر اسههاس مههواد  67و  68قههانون برنامههی ششههم توسههعه،
تکههالیفی در حههوزۀ توسههعه و اسههتقرار دولههت الکترونیکههی
بههرای همههی دسههتگاههههای اجرایههی تعیههین شههده اسههت و
وتیفههی پههای و نظههارت بههر اجههرای طههر هههای دولههت
الکترونیکههی بههه سههازمان فنّههاوری اطالعههات محههول شههده
استا بر همهین اسهاس سهازمان فنّهاوری اطالعهات اقهدام بهه
ارزیههابی ههدمات الکترونیکههی سههازمانههها کههرده اسههت و از
سههال  1395تهها کنههون پههنج مرحلههه ارزیههابی را انتههام داده
اسههت در د ههرین ارزیههابی کههه گ ه ارش جههاما دن در ههرداد
مههاه  1398منتشههر شههده اسههت تعههداد  105سههازمان و نهههاد
ماتل بررسی شهده اسهت بها توجهه بهه ایهن گه ارش بیمهه
مرکههه ی در جایگهههاه ناسهههت و سهههازمان هدفمندسهههازی
یارانهههههها در رتبههی  105قههرار گرفتهههانههد []13ا شههایان یکههر
اسههت ارزیههابیهههای انتههام شههده توسههط سههازمان فنّههاوری
اطالعههات ،بهها اسههتفاده از مههدل بلههول پههنج مرحلهههای شههام
مراحهه حاههور در و  ،تعههاملی ،تراکنشههی ،یکپههاردگی و
مشههارکتی انتههام شههده اسههتا بیشههتر مبالعههاتی کههه در
دانشههگاههههای کشههور در حههوزۀ ارزیههابی فنّههاوری اطالعههات
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صورت پذیرفتهه اسهت بهر «دمهادگی الکترونیکهی» دانشهگاه-
هههها متمرکهه بهههوده اسهههت و شهههام همهههی ابعهههاد دولهههت
الکترونیکی نبهوده اسهتد در بر هی مهوارد نیه ههد صهرف ًا
ارزیابی وبگاه دانشهگاههها بهوده اسهتا در ادامهه بهه بر هی از
ایههن مبالعههات اشههاره مههیشههود :فرزنههدی پههور و همکههاران
د ]14[ 1392بهها اسههتفاده از الگهوی ارزیههابی سههازمان مله ،
وبگههاه  37دانشههگاه علههوم پ شههکی کشههور را از نظههر دهههار
مرحلهههی بلهههول دولهههت الکترونیکهههی شهههام « :تههههور»،
«تعام »« ،تهراکن » و «یکپهاردگی» بررسهی کهردهانهدا بها
توجهه بهه نتهایج ایهن پهژوه  ،دانشهگاهههای علهوم پ شهکی
کشههور از مراحهه تهههور و تعامهه عبههور کههردهانههد امهها در
مراح تهراکن و یکپهاردگی پیشهرفتی نداشهتهانهدا شهایان
یکر است که ایهن پهژوه فقهط وبگهاه دانشهگاهههای علهوم
پ شههکی را مههورد بررسههی قههرار داده و بههه سههایر ابعههاد دولههت
الکترونیکههی تههوجهی نکههرده اسههتا لیفههه و دزاد د1390
[ ]15بهها اسههتفاده از مههدل ارزیههابی سههازمان مل ه  ،دانشههگاه
شهههید دمههران اهههواز را مههورد ارزیههابی قههرار دادهانههدا نتیتهی
ایههن پههژوه نشههان مههیدهههد کههه دانشههگاه شهههید دمههران
اهههواز از مراح ه تهههور و تعام ه گههذرکرده لههیکن هنههوز بههه
طورکامهه از مرحلههی سههوم دتههراکن گههذر نکههرده اسههتا
پیلهههی1و اراسهههموس2د ]16[ 2017مهههدلی بهههرای ارزیهههابی
دمههادگی الکترونیکههی در دانشههگاههههای افریقههای جنههوبی
پیشههنهاد کههردهانههدا نتیتههی ایههن پههژوه معرفههی شهها ص-
ههههای کلیهههدی بهههرای ارزیهههابی دمهههادگی الکترونیکهههی در
دانشههگاههههای افریقههای جنههوبی و شناسههایی یینفعههان اسههت
شا صهای کلیهدی ایهن مهدل شهام « :سهرمایی انسهانی» د
دانشههتویان ،اسههتادان و کارمنههدان « ،زیرسهها تههها» د نههرم
اف ه ار ،سههات افهه ار ،امنیههت و شههبکه ارتبههاطی « ،سههامانه-
هههای اطالعههاتی» د وبگههاه و متههالت علمههی دانشههگاه اسههتا
درتحقیقهههی دیگهههر رنتبهههرزاده و همکهههاران د]17[ 2013
دمههادگی الکترونیکههی دانشههگاه علههوم پ شههکی تبریه را مههورد
ارزیابی قرار دادنهدا در ایهن پهژوه ابعهادی شهام  :سهات
افهه ار ،نههرم افهه ار ،شههبکه ارتبههاطی ،امنیههت ،پایگههاه داده و
سهههامانهههههای اطالعهههاتی ،فراینهههدها ،مهههدیریت ،مقهههررات،
Pillay

بودجههه و یینفعههان د کههاربران ،شههرکا و فههراهم کننههدگان
مههورد ارزیههابی قههرار گرفتههه اسههتد نتههایج حاصهه از ایههن
ارزیههابی نشههان مههیدهههد کارمنههدان ،دانشههتویان ،مههدیران و
برگههان فنّههاوری اطالعههات از سههبل ههوبی از دمههادگی
بر ههوردار بودنههد و کمتههرین دمههادگی مربههوال بههه مقههررات و
بودجهههه بهههوده اسهههتا در پژوهشهههی دیگهههر حنفهههی زاده و
همکهههاران د ]18[ 1387مهههدلی بهههرای ارزیه هابی دمهههادگی
الکترونیکههی دانشههگاهههها طراحههی کردنههدا ایههن مههدل دارای
دهار بدعهد« :مهدیریت ،راهبردهها و سیاسهتههای مبتنهی بهر
فنّهههاوری اطالعهههات»« ،زیرسههها ت فنّهههاوری اطالعهههات»،
«نیههروی انسهههانی» و «اسهههتفاده از فنّههاوری» و شهههام 25
شهها ص اسههت ،مههدل طراح هی شههده در دو دانشههگاه علههم و
صنعت ایهران و دزاد اسهالمی قه وین اجهرا و میه ان دمهادگی
الکترونیکههی دنههها انههدازه گیههری و ارزیههابی شههده اسههتا بهها
توجههه بههه مبال ه گفتههه شههده و نیههاز بههه مههدلی کههه همههی
جنبههههههای دولههت الکترونیکههی را در بههر بگیههرد در ادامههه
مدل پیشنهادی ارا ه شده استا
 .3روش شناسی پژوهش
از نظههرِ روش شناسههی مبالعهههات انتهههام شهههده در حهههوزۀ
ارزیابی دمهادگی دولهت الکترونیکهی بهه دنهد دسهته تقسهیم
مههیشههوند ،تعههدادی از مبالعههات فقههط بههه مههرور متههون
پیشههین پردا تههه و در نهایههت بههه ارا ههه یه مههدل مفهههومی
اکتفهها مهیکننههد ،بر ههی از مبالعههات بههه دنبههال ایتههاد مههدل
بومی برای ارزیهابی دمهادگی دولهت الکترونیکهی هسهتند کهه
از دو روش متفههاوت اسههتفاده مههیکننههد ،در روشههی کههه
روش «باا بهه پهایین» نامیهده مهیشهود محقه .سهعی مهی-
کنههد کههه ی ه مههدل ارزیههابی دمههادگی دولههت الکترونیکههی را
بههه عنههوان مههدل پایههه انتاهها کنههد و شهها صهههای مههدل
پیشههنهادی ههود را بههر اسههاس دن بههومی سههازی کنههد ،در
روش دوم کههه روش «پههایین بههه بههاا» نامیههده مههیشههود ،از
هههیک مههدل پایهههای اسههتفاده نمههیشههود و محقهه .بههرای بههه
دسهههت دوردن شههها صههههای ارزیهههابی دمهههادگی دولهههت
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اداری سههازمان اداری اسههتادامی کشههور ،مههدیران فنّههاوری

الکترونیکههی از روشهههای مبالعههات میههدانی و پیمایشههی
استفاده مهیکنهد و یه مهدل کهامالا بهومی ارا هه مهی کنهد
[]19ا از نظهههر روش شناسهههی ،پهههژوه حاضهههر در دسهههتی
روش « پایین بهه بهاا» قهرار مهیگیهرد بهه ایهن صهورت کهه
پ از مهرور منهابا و نتهایج پهژوه ههای پیشهین ،ابتهدا بها
اسهتفاده از درصهد فراونهی شها صهههای پرتکهرار در ارزیههابی
دمههادگی دولههت الکترونیکههی اسههتاراش شههد ،سههپ بههه
منظههور تعیههین شهها صهههای اصههلی و سههنتههههای هههر
شهها ص و وزن دنههها پرس ه نامهههایههی بههه صههورت سههئواات
پههنک گ ینهههای کیفههی از «بسههیارکم» تهها «بسههیار زیههاد»
طراحهههی شهههد و در ا تیهههار برگهههان حهههوزۀ دولهههت
الکترونیکی قهرار گرفهت سهپ بهه منظهور اعتبهار سهنتی و
تههدوین نهههایی مههدل ،دزمههونهههای دمههاری صههورت پههذیرفت،
پهه از تههدوین نهههایی مههدل ،از دن بههرای ارزیههابی میهه ان
دمههادگی دولههت الکترونیک هی دردانشههگاه تربی هت م هدّرس بههه
عنوان نهادی فرو ملّهی اسهتفاده شهد و بهر اسهاس دن ،ضهمن
ارزیهابی نقهاال قهوّت و ضههع ایهن دانشهگاه در شها صهههای
ماتله ه  ،توصهههیهههههایی بهههرای ارتقهههای دمهههادگی دولهههت
الکترونیکههی دانشههگاه ارا ههه شههده اسههتا در ادامههه سهها تار
پرس نامهه و نتهایج حاصه از تحلیه ههای دمهاری و اعتبهار
سنتی مدل دمده استا

اطالعههات سههازمانهههای دولتههی و متاصصههانی کههه در حههوزۀ
دولههت الکترونیکههی دارای مقالههه/کتا بههوده انههد ،انتاهها
شههدهانههدا در پرس ه نام هی طراح هی شههده ،ارزیههابی دمههادگی
دولههت الکترونیکههی در سههبل فههرو ملّ هی سههازۀ1اصههلی اسههت
کههه مههورد بررسههی قههرار مههیگیههردا همچنههین بههه منظههور
ارزیههابی دمههادگی دولههت الکترونیکههی در دانشههگاه تربیههت
مههدّرس بهها روش تحقیهه .مبالعههی میههدانی اطالعههات مههورد
نیاز از سهازمان فنّهاوری اطالعهات و ارتباطهات ،اتحادیهی بهین
المللهی ماههابرات 2،مرکه رایانههه و سههایر باه هههای دانشههگاه
و پرس نامهه ،دادهههای مهورد نیهاز گهرد دوری شهدا جامعهی
دمهههاری ایهههن پرسهه نامهههه شهههام مهههدیران ،کارکنهههان و
دانشههتویان دانشههگاه تربیههت مههدرّس بههوده اسههتا ایههن
پرسه نامهه بهه صهورت مقیهاس پهنج درجهی لیکهرت یها بههه
صورت بلی /یر طراحی شده استا
 3-2جامعه آماری پرسش نامه
با استفاده از نمونی تصادفی  77تایی تعداد 50

در این پژوه
پا سخنامی تکمی

شده دریافت شد ،از بین پا سخهای دریافت

شده  18درصد از پاسخ دهندگان زن و  82درصد مرد بودهاند،
 28درصهد دارای مدرک تحصهیلی دکتری 46 ،درصهد مدرک

 3-1ساختار پرسش نامه

تح صیلی کار شنا سی ار شد و  26در صد نی مدرک تح صیلی

به منظهور نظرسهنتی از برگهان حهوزۀ دولهت الکترونیکهی

کار شنا سی دا شتهاند ،همچنین  6در صد پا سخدهندگان باای

پرس ه نامهههای بهها  9شهها ص و  110سههنته طراحههی شههدا

 50سال 70 ،درصد بین  40تا  50سال 20 ،درصد بین  30تا

بههرای تههدوین پاسههخههها از طیهه پههنج درجهههای لیکههرت

 40سال و  4در صد نی کمتر از  30سال سن دا شتهاندا در

اسههتفاده شههده اسههتا برگههان دولههت الکترونیکههی در ایههن
پژوه

شک  1جامعی دماری پژوه

دمده استا

از بهین اسهتادان فعهال در حهوزۀ فنّهاوری اطالعهات،

کارشناسههان معاونههت توسههعی دولههت الکترونیکههی سههازمان
فنّههاوری اطالعههات ،کارشناسههان معاونههت تحههول و نوسههازی

Construct
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سعید حیدری و ااا

سن
6% 4%
20%
70%

بیشتر از  50سال

بین  30تا  40سال

بین  40تا  50سال

کمتر از  30سال

جنسیت

مدرک تحصیلی
26%

18%

28%

82%

46%
دکتری

کارشناسی ارشد

مرد

کارشناسی

زن

شکل  .1جامعۀ آماری پژوهش

 .4مدل پیشنهادی ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی

اجرایی و قوانین»« ،منابا انسههانی»« ،یکپاردگی»« ،بودجه»،

در دانشگاهها

«زیرسههها تهای فنّاورانه»« ،فرهند دیتیتالی» و« نظارت،
پشههتیبانی و هماهنگی» ،همچنین شهها ص «زیرسهها تهای

برای تحق .دولت الکترونیکی ازم است ابعاد ماتل دمادگی

ملّی» به عنوان شا ص مستق از سازمان در نظر گرفته شده

از لحاظ زیر سا ت فنّی ،سیا سی ،منابا ان سانی و منابا مالی
مورد ارز یابی قرارگیرد ،ب نابراین در این پژوه

ا ستا در ادامه اهمیت و اج ای هر ی

به منظور

از شا صها برر سی

شده استا

ارزیابی دمادگی دولت الکترونیکی در سبل د ستگاهی مدلی

 1-4اعتماد :اعتمهاد شههروندان بهه دولهت الکترونیکهی بهه

ارا ه واهد شد که ابعاد و شا صهای دن مستق از سازمان

عنهههوان یکه هی از جنبههههههههای مههههم در پهههذیرش دولهههت

اصههی اسههت و توانایی ارزیابی دمادگی دولت الکترونیکی را

الکترونیکههی مبههر اسههتا دو بدعههد اصههلی اعتمههاد شههام :

برای هر سههازمان دولتی داردا شهها صهای مدل شههام دو

«اعتمهههاد بهههه توانهههایی و تعههههد حاکمیهههت بهههه دولهههت

د ستی ا صلی« :واب سته به سازمان» و « م ستق از سازمان»

الکترونیکههی» و «اعتمههاد بههه توانمنههدی فنّههاوری» اسههت

ا ستا شا صهای واب سته به سازمان دکه با د ستگاه مورد

[]20ا

بررسی ارتباال مستقیم دارند عبارتند از« :اعتماد»« ،سیاست
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 2-4قوووانیو و سیاسووت اجرایووی سووازمان :وجههود

 5-4بودجووه :تاصههیص بودجههه و فعالیههتهههای مربههوال

اسههناد و دیههین نامههههههای توسههعی دولههت الکترونیکههی در

به نظارت و ارزیابی ه ینهههها نقه

مهمهی در پیهادهسهازی

سههبل سههازمان بههرای ارزیههابی دمههادگی دولههت الکترونیکههی

دولت الکترونیکهی دارد ،عهالوه بهر دولهت ملّهی ،سهازمانهها

ضروری اسهت []21ا ایهن شها ص بیهانگر وجهود سیاسهت-

نیهه بایههد وضههعیت بودجههه ،دردمههدها و ه ینهههههها را بههه

ههها و قههوانین مناس ه بههرای توسههعی دولههت الکترونیکههی در

صورت شهفا منتشهر کننهد[]24ا عهدم شهفافیت بودجهه و

سازمان استا

عدم نظهارت از سهوی مسسسهات حسابرسهی رسهمی اههدا
توسههعی پایههدار را تهدیههد مههیکنههد[]25ا ایههن شهها ص

 3-4منووابا اننووانی :سههبل بههاای دمههادگی نیههروی

مربههوال بههه بودجههی ا تصهها

انسههانی باعههت اسههتفادۀ بهینههه از م ایههای فنّههاوری اطالعههات

یافتههه بههه زیههر سهها تهههای

فنّههاوری اطالعههات ،ه ینههههههای دمههوزش کارکنههان و سههایر

مههیشههود []22ا دمههادگی منههابا انسههانی در سههبل سههازمان

ه ینههای اجرای طر های دولت الکترونیکی استا

از دو منظههر قابه بررسههی اسههت :ناسههت باشههی از جامعههه
کههه بیشههترین ارتبههاال را بهها سههازمان دارنههد ،بههه عبههارتی

 6-4زیرساختهوای ننااورانوه :زیرسها تههای فنّهاوری

ههههد اصهههلی سهههازمان از ارا هههی هههدمات الکترونیکهههی،

اطالعههات و ارتباطههات شا صههی کلیههدی بههرای ارزیههابی

دمت رسانی به ایهن قشهر از جامعهه اسهت دجامعهی ههد

دمادگی دولهت الکترونیکهی اسهتا منظهور از ایهن شها ص،

سههازمان ا اسههتادام افههراد بهها مهههارتهههای ازم یها دمههوزش

گروهههی از منههابا مشههترک فی یکههی و نههرم اف ه اری شههام

کارکنهههان فعلهههی باعهههت تسهههریا در اسهههتقرار دولهههت

موارد ییه اسهت [ .]26امنیهت دیتیتهالی ،سهات اف ارهها

دوم ارزیههابی

و شههبکی رایانهههای ،نههرم اف ارههها ،اسههتانداردها ،و کانههال

الکترونیکههی مههیشههود []23ا بنههابراین باهه

دسترسیا

منههابا انسههانی شههام ارزیههابی دمههادگی کارکنههان و مههدیران
استا

 7-4نرهنوود دیتیتووالی :مشههابه بهها شهها ص منههابا

 4-4یکپووارچگی :ایههن شهها ص مربههوال بههه ادغههام داده-

انسههانی ،شهها ص فرهنههد دیتیتههالی نیهه از دو منظههرِ

نقبههی یکتهها

دمهههادگی جامعهههی ههههد سهههازمان و دمهههادگی مهههدیران و

در دولههت ملّههی الکترونیکههی اسههت ،یکپههاردگی از طریهه.

کارکنان سهازمان قابه بررسهی اسهت در سهازمانههایی کهه

اتصال به شهبکه ملّهی اطالعهات ایتهاد مهیشهود[]2ا پیهاده

نظام دیهوان سهاارانه حهاکم اسهت ،بهه دلیه وجهود دیهین

سههازی دولههت الکترونیکههی نیازمنههد دن اسههت کههه تمههامی

نامهههههها و قههوانین مشههاص ،پههذیرش طههر هههای دولههت

سهههازمانههههای دولتهههی دادهههههای هههود را در دسهههترس

الکترونیکهههی بهتهههر صهههورت مهههیگیهههردد همچنهههین در

دیگههران قههرار دهنههد و بهها اسههتفاده از فنّههاوری اطالعههات

سهههازمانههههایی کهههه مرموریهههت و دشهههم انهههداز سهههازمان

تسهی در کاروکس هها و ارا هی ههر دهه سهریاتهر هدمت

مشاص اسهت و همچنهین سهاز وکارههای ارتقهای شهیلی و

بههه یینفعههان را فههراهم دورنههدا بههه طههور کلههی ،ادغههام بههه

نظههام پههاداش قاعههدهمنههد وجههود دارد ،پههذیرش دولههت

معنههای یههافتن راههههایی بههرای همکههاری سههریاتههر میههان

الکترونیکی بهتر انتام میگیرد[]27ا

هههای دیتیتههال سههازمانهههای ماتله در ی ه

سههازمانههها اسههت[]24ا بنههابراین اتصههال بههه شههبکی ملّههی
اطالعههات پههی

 8-4نظووار پ پشووتی انی و هموواهنگی :بههرای اطمینههان

نیههاز سههازمانههها بههرای دسههتیابی بههه

از هماهنگی و وجهود راهبهرد کلهی ،نیهاز بهه نقه

یکپاردگی استا
7

رهبهری
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سعید حیدری و ااا

اسهههت ،دنه هین نقشه هی مسهههئول تنظهههیم اسهههتانداردها و

واقا تنها ی

راهکارهههههای نظههههارتی اسههههت []25ا موفقیههههت دولههههت

وجههود دارد []31ا قههدرت راببههی بههین عامهه دشهها ص و

الکترونیکههی در گههرو تعهههد مههدیرانِ سههازمان و نظههارت

متییر قاب مشهاهده دسهنته بهه وسهیله بهار عهاملی2نشهان

جدّی بر اجهرای طهر ههای دولهت الکترونیکهی اسهت ،ایهن

داده می شودا بهار عهاملی مقهداری بهین صهفر و یه

اسهتا

شا ص وجهود سهازوکارهای نظهارتی در اجهرای طهر ههای

اگهههر بهههار عهههاملی کمتهههر از 0/3باشهههد راببهههه ضهههعی

دولت الکترونیکی را ارزیابی میکندا

درنظرگرفتههه شههده و از دن صههر نظههر م هیشههودا بارعههاملی
بههین  0/3تهها  0/6قاب ه قبههول اسههت و اگههر ب رگتههر از 0/6

 9-4زیر ساختهای ملای :توسههعی زیرسهها تهای فنّاورانه
فرصههتهای جدیدی را در با

باشهههد یلههی مبلهههو اسهههت []32ا در تحلیهه عهههاملی

صههوصههی و دولتی ایتاد

تریی هدی متییرهههایی کههه عههاملی دشهها ص را مهیسههنتند،

میکند ،فنّاوریهای دیتیتال میتوانند با راه ح های کاردمد
به توانمند سازی و انعبا پذیری دولتها کم

باید بها دن عامه  ،بهار عهاملی بهاا و بها سهایر عامه هها ،بهار

کنند []28ا

عههاملی پههایین داشههته باشههندا در ایههن پههژوه

د مادگی الکترونیکی جام عه و گسهههترش زیر سههها ت های

بههه دلیهه

اینکههه در پهی ارزیهابی راببهی بهین شهها صههها و سههنتهههها

ارتباطی کشور ضامن موفقیت دولت الکترونیکی در سبل فرو

هسههتیم از تحلیهه عههاملی ترییههدی مرتبههی اول اسههتفاده

ملّی اسهههت ،این شههها ص دمادگی الکترونیکی جامعه و زیر

شههده اسههت ،تحلیهه عههاملی ترییههدی ایههن پههژوه

سههها ت های ارتباطی کشهههور را مورد ارزیابی قرار میدهد،

بهها

استفاده از نهرم افه ار لیه رل3نسهای  8انتهام گرفتهه اسهت،

ارزیابی دمادگی زیر سا تهای فنّاوری اطالعات و ارتباطات

بهها توجههه بههه نتههایج بههه دسههت دمههده دپیوسههت ال ه

کشور مستق از سازمان اصی است.

 ،بههار

عهاملی همهی سهنتهههای پرسه نامهه بیشهتر از  0/3اسههت

 .5تحلیل مدل

کههه بی هانگر اطمینههان از انههدازه گی هری صههحیل شهها صههها

بهرای پهی بههردن بههه متییرهههای زیهر بنههایی یه

پدیهده یها

استا

تلا هیص متموعهههای از دادهههها از تحلی ه عههاملی1اسههتفاده

 5-1آزمون برازش مدل

م هیشههودا دادههههای اولی هه بههرای تحلی ه عههاملی ،مههاتری

مهمتریندمارۀ برازش ،دمارۀ متذور ههههی اسههههت ،ایههههن

همبسهههتگی بههین متییرهههها اسهههت[]29ا تحلیهه عهههاملی

دمههههاره تفههههاوت مههههاتری

ترییههدی زمههانی کههاربرد دارد کههه پژوهشههگر قصههد دزمههون

حساس اسههههت بنابراین در نمونههای باحتم باا ،بردرجهه هی

متموعهههای از متییرههها ،روابههط عام ه ههها بهها شهها صههها و

دزادی تقسیم مههههیشود و در صهههههورتی کهههههه از 3کمتر

بهرازش مهدل داشهته باشههد []30ا در تحلیه عهاملی مرتبهی
اول فرض بهر دن اسهت نمهرات ههر مبالعهه در یه
کننههدۀ وضهعیت دن مههورد در یه

باشد مناس محسههو مههیشودا همانگونههه کههه در جههدول

متییهر،

 1مشاهده میشهود مقهدار  df/ 2xمحاسهبه شهده برابهر بها

عامه

 2/11اسهههت کهههه در محهههدودۀ مبلوبیهههت قهههرار داردا

زیر بناییتر است که بهه دلیه پنههان بهودن امکهان انهدازه-

همچنهههین ریشه هی میه هانگین تهههوان دوم بهههای تقریه ه

گیری مستقیم دن وجود نهدارد امها ایهن عامه پنههان هود

د RMSEAو ریشههی میههانگین تههوان دوم بهههاقی مانهههده

از ابعههاد عامهه پنهههان دیگههری محسههو نمههیشههود و در
Factor Analysis

1

Factor Loading

2

مشاهده شده و بردورد شده را

اندازه میگیرد ضهههههههمن اینکهههههههه به حتم نمونه بسیار

فرضههیاتی را دربههارۀ تعههداد عوامهه زیربنههایی موجههود در

در واقها مهنعک

ایهه از متییهر یها متییرههای پنههان در مهدل

Lisrel
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د RMRبایههد کمتههر از  0/1باشههد کههه در مههدل ارا ههه
شده این مقهادیر بهه ترتیه برابهر  0/06و  0/074اسهتا بها
توجههه بههه جههدول  1مقههادیر شهها صهههای GFI, NFI,
 CFI, RFIو  TLIدر محههدودۀ مبلوبیههت قههرار دارنههد
بنههابراین بهها توجههه بههه نتههایج حاص ه از دمههارههههای بههرازش
مههدل در جههدول  1م هیتههوان ادعهها کههرد مههدل بههه سههبل
مبلوبی از برازش دست یافته استا

جدول .1شاخصهای برازش مدل

شاخص

مقادیر قابل ق ول(مطلوب)

توضیحا

[]33

مقدار بدست آمده

>3

2/11

ریشی میانگین توان دوم بای تقری

>0/1

0/06

RMR

ریشی میانگین توان دوم باقی مانده

>0/1

0/074

GFI

شا ص نیکویی برازش

<0/9

0/95

NFI

شا ص برازش هنتار شده بتلر -بونت

<0/9

0/91

CFI

شا ص برازش مقایسهای

<0/9

0/98

RFI

شا ص برازش نسبی

<0/9

0/93

TLI

شا ص تاکر -لوی

<0/5

0/73

کای اسکو ر نسبی

Chi Square
RMSEA

«کای ر -مهایر -اولکهین» بهرای همهه متییرهها از  0/6بیشهتر
و سبل معنهاداری همهه متییرهها نیه از  0/05کمتهر اسهت
بنههابراین نتههایج تحلی ه عههاملی اکتشههافیِ مههدل قاب ه قبههول
استا

 5-2تحلیل عاملی اکتشانی
بههرای بررس هی روایههی سههازۀ پرس ه نامههه و سهها تار عوام ه
متییرهههای پههژوه  ،از تحلیهه عههاملی اکتشههافی بههه روش
واریمهاک اسهتفاده مهیشهود،
مسلفههای اصهلی بها دهر
1
مقههدار شهها ص «کههای ر -مههایر -اولک هین» بههرای هههر متیی هر
بیشههتر از  0/6و در سههبل معنههاداری کمتههر از  0/05بههرای
ترییههد نتههایج قابهه قبههول اسههت []31ا بههه منظههور بررسههی
روایههی سههازۀ پرسهه نامههی ایههن پههژوه تحلیهه عههاملی
اکتشههافی بههه روش مسلفههههههای اصههلی همههراه بهها دههر
واریمهاک انتهام شهدا بها توجهه بهه اینکهه مقهدار شها ص
Kaiser – Meyer – Olkin

 5-3رت هبندی شاخصهوای مودل ارزیوابی آموادگی
دولت الکترونیکی
به منظور تعیین میه انِ تهر یر ههر شها ص بردمهادگی دولهت
الکترونیکهههی از تحلیههه واریهههان

ناپهههارامتری

فریهههدمن2

استفاده شهده اسهت ،در ایهن تحلیه بهه دنبهال ا بهات یکهی
از فرضیههای زیر هستیم:

1

Friedman
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سعید حیدری و ااا

 : H0از نظههر پاسههخ دهنههدگان اهمیههت شهها صهههای
دمادگی دولت الکترونیکی یکسان استا

𝑎𝑖 × 100
𝑖 =𝛼
𝑖𝑎 ∑𝑖=1

)(1

 : H1از نظههر پاسههخ دهنههدگان اهمیههت شهها صهههای
دمادگی دولت الکترونیکی یکسان نیست.

در ایهن راببهه i ،تعهداد سههنتهههای ههر شهها ص و  aiوزن
هر شا ص بر اساس رتبی فریدمن استا

نتهایج حاصه از اجهرای دزمههون فریهدمن در جهدول  2دمههده
اسهتا بههرای محاسهبی درصههد اهمیههت ههر شهها ص از راببهی
 1استفاده شده است ا

جدول  2رت هبندی شاخصهای آمادگی دولت الکترونیکی

رت ه

شاخص

وزن

درصد رت ه شاخص

1

زیر سا تهای سازمانی

6/35

14/11

2

نظارت پشتیبانی و هماهنگی

6/26

13/91

3

اعتماد

5/78

12/84

4

سیاست اجرایی و قوانین

5/43

12/07

5

منابا انسانی

5/40

12/00

6

فرهند دیتیتالی

4/67

10/38

8

یکپاردگی

4/46

9/91

8

بودجه

3/88

8/62

9

زیرسا تهای ملّی

2/77

6/16

مههههم ایهههران و از جملهههه سهههازمانهای دولتهههی شهههنا ته
بههها توجهههه بهههه جهههدول  2دو شههها صِ «زیرسههها تههههای

میشودا

سههازمانی» و «نظههارت ،پشههتیبانی و همههاهنگی» بیشههترین

در ایههن ارزیههابی دادههههای مههورد نیههاز بهها روش مبالعههی

تههر یر و دو شهها صِ «بودجههه» و «زیرسهها تهههای ملّههی»

میدانی و پرس نامهه گهرددوری شهده اسهتا جامعهی دمهاری

کمتههرین تههر یر را بههر دمههادگی دولههت الکترونیکههی در سههبل

ایههن پرسهه نامههه شههام مههدیران ،کارکنههان داسههتادان و

فهرو ملّههی دارنهدا وزن سههنتههها بههر اسهاس دزمههون فریهدمن
در پیوست

کارمنههدان و دانشههتویان دانشههگاه تربیههت مههدرّس بههوده

دمده استا

استا پرس نامی پهژوه

بهه صهورت مقیهاس پهنج درجهه-

 .6ارزیابی آموادگی دولوت الکترونیکوی در دانشوگاه

ا ی لیکرت یا بهه صهورت «بلهی /یهر» طراحهی شهده اسهتا

تربیت مدرّس

ج بهه دسهت دمهده از پاسهخ نامهههها از
به منظور تحلیه نتهای ِ
درصد سهم وزنهی ههر شها ص اسهتفاده مهیشهود ،بهه بیهان

دانشگاه تربیهت مهدرّس بها حاهور  730عاهو هیئهت علمهی

دیگر نسهبت پاسهخ هها را مهالک قهرار داده و درصهد سههم از

در قالهههه  17دانشههههکده و همچنههههین تعههههداد 10000

وزن شا ص بهه عنهوان امتیهاز دانشهگاه در یه

دانشههتوکه درمقههاطا تحصههیلی دکتههری و کارشناسههی ارشههد

شها ص در

نظههر گرفتههه مههیشههودا در ادامههه نتههایج ارزیههابی دمههادگی

مشیول به تحصی هسهتند بهه عنهوان یکهی از دانشهگاهههای
10
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شهها صهههای دانشههگاه تربیههت مههدرّس بههه ترتی ه اهمیههت
دمده است:

بههه صههو

وبگههاه سههازمان از کیفیههت مناسههبی بر ههوردار

نباشد ،سهایر عوامه را ههم تحهت تهر یر منفهی قهرار واههد

 1-6شاخص زیرساختهای ننااورانه
ایههن شهها ص ترکیبههی از منههابا فی یکههی ،نههرم افهه اری و
مسههتندات اسههت کههه عبارتنههد از« :امنیههت دیتیتههالی»،
«سهههات اف ارهههها و شهههبکی رایانههههای»« ،نهههرم اف ارهههها»،
«اسههتانداردها» ،و «کانههال دسترسههی»ا اطالعههات ازم بههرای
ارزیابی ایهن شها ص از طریه .مصهاحبی حاهوری بها ر هی
مرکه رایانههی دانشههگاه جمهها دوری شههد ،اصههلیتههرین کمبههود
در بحههت اسههتاندارد ،نبههودِ اسههتانداردهههای مربههوال بههه «راه
ح ه بازیههابی فاجعههه بههرای اطمینههان از ادامههه فعالیههتهههای
دانشههگاه در شکسههتهههای گسههترده» اسههتا عههالوه بههر ایههن
عههدم توسههعی دولههت همههراه باعههت کههاه

الکترونیکی در سهبل بهاایی باشهند اگهر کانهال دسترسهی و

امتیههاز دمههادگی

شهها ص زیرسهها ت دانشههگاه شههده اسههتا از مهههمتههرین
عههواملی کههه بههر اسههتفاده از دولههت الکترونیکههی تههر یر گههذار
اسههت و نقبههی ارتبههاال یینفعههان بهها دولههت الکترونیکههی هههر
سههازمانی اسههت،کانال دسترسههی دن سههازمان اسههت ،بههه
عبارتی هر اندازه که سایر عوام تر یر گذار در دولت

داد در ایههن بررسههی وبگههاه دانشههگاه از نظههر فنّههی مههورد
بررسی قرار گرفهت بر هی از ایهن مهوارد عبارتنهد از :تببیه.
پذیری بها مرورگرههای ماتله  ،تببیه .پهذیری بها گوشهی-
ههههای هوشهههمند ،پیونهههدهای هههرا  ،سهههرعت بارگهههذاری
صههفحات ،اسههتفاده از شههبکههههای اجتمههاعی و غیههرها امتیههازِ
وبگههاه دانشههگاه تربیههت مههدرّس در ایههن بررسههی  52از 100
است ،که در مقایسه بها بر هی دانشهگاهههای دیگهر از جملهه
دانشهههگاه تههههران بههها امتیهههاز  70از وضهههعیت مناسهههبی
بر ههوردار نیسههت دیههاددور مههیشههود ایههن بررسههی در ههرداد
 1398انتام شهده اسهت ا عهالوه بهر ایهن عهدم اسهتفاده از
تلفههن گویهها و عههدم توجههه بههه اسههتانداردهای دسترسههی و
توسهههط وبگهههاه دانشهههگاه باعهههت کهههاه

شا ص زیرسها ت دانشهگاه شهده اسهتا بنهابراین بها توجهه
بههه وزن سههنتههههای ارزیههابی شههده امتیههاز دمههادگی ایههن
شهها ص  6/3از  10اسههتا سههایر سههنتههههای بررسههی شههده
در شک  2دمده استا
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امتیهههاز دمهههادگی
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سعید حیدری و ااا

استانداردهای مربوط به راه حل بازیابی فاجعه
جنبههای فنّی درگاه دانشگاه
دولت همراه
واحد امنیت اینترنت

0.00

0.00

2.23

4.35

3.03

زیرساخت کلید عمومی

درگاه نقطۀ آغاز یکتا در دانشگاه
استانداردهای بکارگیری رایانش ابری
2.00

2.96
استفاده از آنتی ویروس معتبر

2.45

2.98
دیوارۀ آتش سخت افزاری

استفاده از دستگاههای زیست سنجی

2.80

1.90

استانداردهای فنّی مربوط به سامانههای نرم افزاری

استاندارد نظارت و نگهداری مستمر زیرساختهای…

1.70

2.93

3.16

استفاده ازسرورهای وب و برنامههای کاربردی اختصاصی

استانداردهای فنّی مربوط به شبکههای کامپیوتری

2.00

1.85

2.25

تعداد رایانههای موجود در دانشگاه
1.92

میزان تأخیر شبکه

متوسط پهنای باند دانشگاه

2.58
سامانه اسناد و مدارک الکترونیکی در دانشگاه

تعداد رایانههای متصل به اینترنت
2.67

2.16
تعداد چاپگرها و پویشگرها

2.67

3.16
2.94
سیستم برق بدون وقفه
استفاده از دستگاه ذخیره سازی متصل به شبکه

سامانۀ داشبورد مدیریتی

2.73
سامانۀ اتوماسیون اداری
سامانههای پرداخت الکترونیکی

شکل  .2آمادگی دانشگاه تربیت مدرّس در شاخص زیرساختهای ننااورانه

اصههلی دانشههگاه در ایههن شهها ص عههدم تعریهه «راهبههرد

 2-6شاخص نظار پ پشتی انی و هماهنگی

ارزیههابی مسههتمر توسههعی دولههت الکترونیکههی» اسههتا امتیههاز

بهها توجههه بههه بررسههی بههه عمه دمههده «اسههتاندارد نظههارت و

کلّههی دانشههگاه در ایههن شهها ص  7/4از  10اسههتا سههایر

ارزیههابی پههرو ههههای دولههت الکترونیکههی»« ،برنامههه ریهه ی

سنتههای بررسی شده در شک  3دمده استا

راهبههردی فنّههاوری اطالعههات و ارتباطههات»« ،برنامههی مههدوّن
بههرای پیههاده سههازی دولههت الکترونیکههی» و«سههامانی گ ه ارش
گیههری مههدیریتی» در دانشههگاه تعریهه شههده اسههتا ضههع
12

ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در سطح سازمانهای دولتی ایران(موردکاوی :دانشگاه تربیت مدرّس )
وجود راهبرد ارزیابی مستمر توسعۀ دولت
الکترونیکی
0.00

وجود برنامه اجرایی مدون برای دولت
الکترونیکی

هماهنگی سازو کار دولت الکترونیکی

15.47

دانشگاه با دولت الکترونیکی ملّی
9.42

وجود استانداردهای نظارت و ارزیابی پروژه-
های دولت الکترونیکی

وجود سامانهی گزارش گیری مدیریتی

16.14

17.73

14.89
برنامه ریزی راهبردی فنّاوری اطالعات و
ارتباطات

شکل  .3آمادگی دانشگاه تربیت مدرّس در شاخص نظار پ پشتی انی و هماهنگی

دموزش دگلستان را به منظهور انتهام امهور مربهوال بهه بهت

 3-6شاخص اعتماد
با توجهه بهه نظهر سهنتی انتهام شهده از دانشهتویان نسهبت
بهههه «دسهههترس پهههذیری  24سهههاعته وبگهههاهِ دانشهههگاه» و
همچنهههین اسهههتفاده دانشهههگاه از «زیهههر سههها ت کلیهههد
عمههومی» ،در ایههن دو سههنته دانشههگاه در وضههعیت مبلههوبی
قههرار دارد ،از نظههر دانشههتویان و کارکنههان ،امکههان تعههامالت
دوطرفههی کام ه بهها وبگههاه دانشههگاه وجههود نههداردا همچنههین
بیشههتر پاسههخدهنههدگان اسههتفاده از سههامانی نههرم افهه اری

13

نههام ،انتاهها واحههد و سههایر فراینههدهای مربوطههه را پیچیههده
توصههی مههیکننههدا همچنههین تههاکنون در مههورد امکانههات
«پشهههتیبانی بهههر ط  24سهههاعته» و «امکانهههات شاصهههی
سازی وبگهاه» اقهدامی صهورت نگرفتهه اسهت بنهابراین اقهدام
بههرای ایتههاد ایههن دو مههورد از طههر مرکهه رایانههه بایههد در
اولویههت قرارگیههردا بهها توجههه بههه وزن سههنتههههای ارزیههابی
شههده امتیههاز دمههادگی ایههن شهها ص  5از  10اسههتا سههایر
سنتههای بررسی شده در شک  4دمده استا
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سعید حیدری و ااا

وجود سامانۀ پشتیبانی برخط 7*24

0.00
امکانات شخصی سازی کانال دسترسی

سادگی استفاده از خدمات دولت الکترونیکی

4.60

دانشگاه

0.00

6.96

اعتقاد به امانت داری دانشگاه از طرف ذینفعان10.94

بهره گیری دانشگاه از زیرساخت کلید عمومی

امکان تعامالت دوطرفه از طریق وبگاه
دانشگاه

13.68

14.14

دسترس پذیری وبگاه دانشگاه 7*24

شکل  .4آمادگی دانشگاه تربیت مدرّس در شاخص اعتماد

است ،فقدان «مرجها حقهوقی مناسه

 6-4شاخص قوانیو و سیاست اجرایی

بهرای رفها مشهکالت

بهههر ط» و «طهههر جهههاما حرکهههت بهههه سهههمت دولهههت

با توجه به بررسهیههای صهورت پذیرفتهه« ،دیهین نامههههای

الکترونیکهههی همهههراه»  ،باعهههت کهههاه

تالفهههات رایانههههای» و «دیهههین نامهههی امنیهههت محتهههوای

امتیهههاز دمهههادگی

دانشههگاه در ایههن شهها ص شههده اسههتا بهها توجههه بههه وزن

الکترونیکههی» در دانشههگاه تههدوین شههده اسههت ،همچنههین

سنتهههای ارزیهابی شهده امتیهاز دمهادگی ایهن شها ص 7/3

«طر جاما حرکهت بهه سهمت دولهت الکترونیکهی همهراه»

از  10اسههتا سههایر سههنتههههای بررسههی شههده در شههک 5

در دانشههگاه در دسههت تههدوین اسههت امهها مرجعههی بههرای

دمده استا

داد واهی در زمینهی شهکایات بهر ط در نظهر گرفتهه نشهده

وجود مرجع حقوقی برای دادخواهی در زمینۀ

مشکالت برخط
وجود طرح جامع برای حرکت به سمت دولت
0.00
الکترونیکی همراه

0.00

وجود آیین نامه آموزشی دورههای دولت
11.03

وجود طرح جامع برای توسعۀ فنّاوری
اطالعات

وجود آیین نامه امنیت محتوای الکترونیکی

11.97

12.47

11.19
وجود سیاستهای ارتباطات الکترونیکیِ درون
دانشگاهی

الکترونیکی برای کارکنان

وجود مقررات حفاظت از مالکیت فکری
12.86

13.94
وجود سیاستهای ارتباطات الکترونیکیِ بین

الکترونیکی در دانشگاه

دانشگاهی

شکل  .5آمادگی دانشگاه تربیت مدرّس در شاخص قوانیو و سیاست اجرایی

دانشههگاهی بر ههوردار هسههتند ،همچنههین وجههود سههمتهههای

 5-6شاخص منابا اننانی

«مهههدیریت اطالعهههات» و «مهههدیریت فنّهههاوری اطالعهههات»،

بهها توجههه اطالعههات گههرددوری شههده کارکنههان دانشههگاه ،بههه
اسههههت نای کارکنههههان باهه ه

باعت ارتقای دمادگی منابا انسانی دانشگاه شده استا

ههههدمات ،از تحصههههیالت
14

ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در سطح سازمانهای دولتی ایران(موردکاوی :دانشگاه تربیت مدرّس )

با توجهه بهه سهبل علمهی کارکنهان و اعاهای هیئهت علمهی

توجه به وزن سنتهههای ارزیهابی شهده امتیهاز دمهادگی ایهن

بینهی اسهت کهه دانشهگاه

شهها ص  7/8از  10اسههتا سههایر سههنتههههای بررسههی شههده

دانشگاه و دانشهتویان قابه پهی

در شک  6دمده استا

در ایههن شهها ص از وضههعیت مبلههوبی بر ههوردار باشههدا بهها

مدیران آشنا به مفاهیم فنّاوری اطالعات و
ارتباطات
8.80

سطح مهارتهای فنّاوری اطالعات کارکنان
دانشگاه

وجود برنامه آموزش و توسعۀ مهارتهای
5.40

9.10

فنّاوری اطالعات

 10.90آشنایی کارکنان و مدیران با روشهای

وجود پست مدیریت فنّاوری اطالعات
15.60

12.90

وجود واحد مدیریت اطالعات15.70

ارتباطی در محیط مجازی

تعداد کارکنان با تحصیالت دانشگاهی

شکل  .6آمادگی دانشگاه تربیت مدرّس در شاخص منابا اننانی

عههدم «برگ ه اری کارگههاههههای دموزشههی» بههرای یینفعههان و

 6-6شاخص نرهند دیتیتالی

همچنههین «مقاومههت در برابههر تیییههرات فنّههاوری» در بههین

با توجه به نتهایج بهه دسهت دمهده« ،سها تار دیهوانسهاار»،

کارکنههان از دای ه اصههلی کههاه

«داشههتن سههازو کههار ارتقههای شههیلی» و «میهه ان دشههنایی

دیتیتههالی در دانشههگاه اسههتا بهها توجههه بههه وزن سههنتههههای

دانشههتویان بهها ههدمات دولههت الکترونیکههی دانشههگاه» از

ارزیههابی شههده امتیههاز دمههادگی ایههن شههها ص  7/7از 10

نقهاال قهوّت دانشهگاه محسههو مهیشههود و تهر یر م بتههی بههر

اسههتا سههایر سههنتههههای بررسههی شههده در شههک  7دمههده

دمادگی شا ص فرهند دیتیتالی داردا

استا
اعتقاد مدیران و کارکنان به دولت
الکترونیکی

سازگاری با تغییرات فنّاوری در بین کارکنان

12.50
آشنایی دانشجویان با دولت الکترونیکی

10.20

دانشگاه

17.89

توجه مدیران به فرهنگ سازی مبتنی بر

10.90

 3.30برگزاری کارگاههای ترویجی

فنّاوری
11.45
ساختار دیوان ساالری

10.18
سازو کار ارتقای شغلی

شکل  .7آمادگی دانشگاه تربیت مدرّس در شاخص نرهند دیتیتالی
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امتیههاز دمههادگی فرهنههد
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سعید حیدری و ااا

همچنین از نظر دانشهههتویان و کارکنان دانشهههگاه« ،امکان

 7-6شاخص یکپارچگی

دسههترسههی دزاد» به اطالعات از طری .وبگاه دانشههگاه در حال

با توجه به برر سی به عم دمده در دان شگاه « ،سامانی پردا ت

حاضههر به صههورت کام وجود نداردا نقبی قوّت دانشههگاه در

بر ط»« ،صههدور صههورت حسهها الکترونیکی» و «سههامانی

شههها ص یکپاردگی «اتصهههال به مرک ملّی تبادل اطالعات»

مدیریت ارتباال با دانشههتویان» وجود دارد ضههمن اینکه عدم

ا ستا با توجه به وزن سنتههای ارزیابی شده امتیاز دمادگی

اسههتفادۀ دانشههگاه از «سههامانی مدیریت منابا» و «رسههانههای
اجت ماعی م تازی» با عت کاه

این شا ص  6/7از  10استا سایر سنتههای بررسی شده در

د مادگی دانشههه گاه در این

شک  8دمده استا

شا ص شده است،

نرم افزار برنامهریزی مدیریت منابع
0.00

استفاده از رسانههای اجتماعی مجازی
0.00

اتصال به مرکز ملی تبادل اطالعات

امکان دسترسی آزاد به اطالعات
8.00

امکان صدور صورت حساب الکترونیکی در
14.56

16.83

دانشگاه

14.86
13.08
استفاده از سامانه پرداخت برخط در دانشگاه

استفاده از سامانه مدیریت ارتباط با دانشجویان

شکل  .8آمادگی دانشگاه تربیت مدرّس در شاخص یکپارچگی

 8-6شاخص بودجه در دانشگاه

 9-6شاخص زیر ساختهای ملای

بههر اسههاس قههانون بودجههه سههال  ،1397بودجههه ا تصهها

امتیاز دمادگی این شا ص  6/5از  10ا ست ،به منظور ارزیابی

یافتههه بهها دانشههگاه تربیههت مههدّرس  3000میلیههارد ریههال

این شههها ص از اطالعات موجود در پایگاه اطالعاتی «اتحادیی

تعیههین شههده اسههتا بههه رغههم تههالش فههراوان بههرای کسهه

جهانی ماابرات »1د 2018اسههتفاده شههده اسههتا شههایان یکر

اطالعههاتی دربههارۀ بودجههی تاصههیص یافتههه بههه ردیهه هههای

اسههت سههازمان مل

مهههرتبط بههها فنّهههاوری اطالعهههات و دولهههت الکترونیکهههی،

برای شهها ص زیرسهها تهای فنّاوری اطالعات و ارتباطات از

اطالعههات قابهه اسههتنادی حاصهه نشههدا از مههواردی کههه در

اطال عات موجود در پای گاه اطال عاتی این ات حاد یه اسهههت فاده

بررسههی شهها ص «یکپههاردگی» بررسههی شههد دسترسههی دزاد

میکندا در این شا ص سنتههای « ضری نفوی تلفن ابت»،

بههه اطالعههات اسههت کههه از نظههر پاسههخدهنههدگان فقههدان

«ضهههری نفوی تلفن همراه»« ،نواحی تحت پوشههه

،»4G

دسترسی بهه ردیه ههای بودجهه دانشهگاه ،یکهی از مصهادی.

«درصهههد کاربران اینترنت»« ،ه ینه های پهنای باند ابت»،

«عدم دسترسی دزاد به اطالعات» استا

«پهنای باند شبکه ملّی اطالعات» و «درصد انوارهای دارای

نی در ارزیابی دمادگی دولت الکترونیکی

رایانه» بررسی می شودا شایان یکر است این عوام مستق از
)International Telecommunication Union (ITU

1

16

ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در سطح سازمانهای دولتی ایران(موردکاوی :دانشگاه تربیت مدرّس )

دانشهههگاه بوده و ارتقای این شههها ص ارش از حوزۀ ا تیار
دانشگاه استا
نظارت،پشتیبانی و هماهنگی
7.4

سیاست اجرایی و قوانین

6.7

7.3
بودجه 0

 5اعتماد

 6.5زیر ساخت ملی

منابع انسانی 7.8
زیرساخت سازمانی

یکپارچگی

7.7
فرهنگ دیجیتالی

6.3

شکل  .9آمادگی دولت الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرّس

 .7تحلیل کلای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در

و ارزیابی مسههتمر ،سههب اطمینان از مصههر صههحیل منابا و

دانشگاه تربیت مدرّس

ه ینههاسههت ،بنابراین فقدان طر و برنامه برای ارزیابی باعت
انحرا

با توجه به مبال بیان شده و محاسبی دمادگی شا صهای
بررسی شده در با

از توسهههعههی صهههحیل طر هههای دولههت الکترونیکی

واهدشدد همچنین شایان یکر است که بهبود سایر شا صها

قب می ان دمادگی دولت الکترونیکی

متر ر از ارزیابی مسهههتمر اسهههت بنابراین انتظار میرود تدوین

دانشگاه تربیت مدرّس در شک  9دمده استا

راهبرد ارزیابی مسهههتمر توسهههعی دولت الکترونیکی در اولویت

با توجه به شههک  9دانشههگاه تربیت مدرّس در شهها صهای

بر نا مه های ارت قای دو لت الکترونیکی دانشههه گاه قرار گیردا

«نظارت ،پشتیبانی و هماهنگی» « ،سیاست اجرایی و قوانین»،

اطمینان از عملکرد صحیل سامانهها و سات اف ارها در صورت

«م نابا انسههههانی» و « فره ند دیتی تالی» در وضهههع یت

بروز حوادث طبیعی و حمالت سههههایبری نیههازمنههد وجود

مناسهه تری نسههبت به سههایر شهها صها قرار دارد اما این به

اسههتانداردهای فنّی برای بازگشههت به حالت پایدار اسههت بنابر

معنای مبلوبیت در این شهها صها نیسههتا با توجه به اهمیت

این در شا ص «زیرسا تهای فنّاورانه » تدوین استاندارهای

جدّی دانشهههگاه تربیت مدرّس در دینده

بازیابی از فاجعه ضروری است ،همچنین فراهم کردن سازو کار

تدوین طر جاما و پ یاده سهههازی دو لت همراه و همچنین

اماهههای دیتیتال و گواهی دیتیتال و پیاده سهههازی دمات

مرجا حقوقی برای ح مشهههکالت در زمی نی دو لت

تلفن گویا باعت ارتقای دمادگی این شا ص واهد شدا وجود

الکترونیکی واهد بودا در «شههها ص نظارت ،پشهههتیبانی و

پیشتیبانی بر ط و فراهم کردن امکانات شاصی سازی وبگاه

هماهنگی» نقبه ضع ا صلی ،فقدان راهبرد ارزیابی م ستمر

و به تبا دن امکان تعامالت دوطرفه از طری .وبگاه دانشهههگاه

تو سعی دولت الکترونیکی ا ست ،با توجه به اینکه وجود نظارت

باعت ایتاد اعتماد در کاربران میشهههودا عدم اسهههتفاده از نرم

دولت همراه ،دال
تعری
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اف ار مدیریت منابا برای اشهههتراک گذاری اطالعات و فراهم

ملّی کمترین تر یر را در ارز یابی د مادگی دو لت الکترونیکی

کردن د ستر سی دزاد به اطالعات و همچنین عدم ا ستفاده از

داراست که ود متامن نگاه فرو ملّی مدل در ارزیابی دمادگی

دمادگی دان شگاه در

دولت الکترونیکی ا ستا در ادامه دمادگی دولت الکترونیکی در

شا ص «یکپاردگی» شده است با توجه به ترفیتهای فراوان

دان شگاه تربیت مدرّس مورد ارزیابی قرار گرفتا ضع ا صلی

شبکههای اجتماعی در اطالع رسانی و انتشار اطالعات ،نیاز به

دانشههگاه در شهها ص «نظارت ،پشههتیبانی و هماهنگی» ،عدم

ا ستفاده از شبکه های اجتماعی متازی اجتنا ناپذیر ا ست،

تعری «راهبرد ارزیابی مسهههتمر توسهههعی دولت الکترونیکی»

دمادگی دانشهههگاه تربیت

ا ست ،با توجه به اهمیت ارزیابی دولت الکترونیکی در شنا ت

شبکههای اجتماعی متازی باعت کاه

لذا توجه به این موارد باعت اف ای

ن قاال ضهههع

مدرّس در شا ص «یکپاردکی» واهد شدا

راهبرد ارزیابی مسهههتمر دولت الکترونیکی ضهههروری اسهههت،

 .8نتیته گیری

همچنین تاکنون در مورد ام کا نات «پشهههتی بانی بر ط 24

دگونگی تحق .دولت الکترونیکی محلّی در دانشههگاه با سههایر

ساعته» و «امکانات شاصی سازی وبگاه» از طر مرک رایانه

سازمانها متفاوت ا ست زیرا در سایر سازمانها موانعی مانند

دان شگاه اقدامی صورت نگرفته ا ست بنابراین اقدام برای ایتاد

عدم دمادگی سرمایی ان سانی دیینفعان ،کارکنان  ،د ستر سی

این موارد از طر مرک رایانه باید در اولویت قرارگیردا با توجه

کاربران به اینترنت و سهههایر اب ارهای ف نّاوری وجود دارد ولی

به ضری نفوی  93درصدی تلفن همراه در ایران [ ،]34تعری

معمواً در دانشههگاهها دنین مشههکالتی وجود ندارد ،درمقاب

طر جاما دولت همراه باید به صههورت جدّی مورد توجه قرار

انتظار این اسههت که دانشههگاهها در زمینی مقررات ،اسههتفاده از
شهههب که های اجت ماعی و ارت با طات مت عا م

گیردا از م یتهای دولت الکترونیکی امکان د ستر سی دزاد به

با م ااط بان

اطالعات است که باعت ایتاد شفافیت بیشتر و اف ای

ددان شتویان ،کارکنان و ا ستادان پی شرو با شندا در این مقاله
پ

از معرفی مههدلهههای ماتل

ارزیههابی دمههادگی دولههت

دزاد به اطالعات از طری .وبگاه دان شگاه وجود ندارد این امکان
باید فراهم شههودا از موارد بسههیار مهّمی که تر یر بسهه ایی در

دانشهههگاه های ایران و جهان اشهههاره شهههد با توجه به اینکه

می ان دمادگی دولت الکترونیکی دانشههگاه دارد «تعری مرجا

ارزیابی های انتام شهههده همی ابعاد دولت الکترونیکی را مورد

حقوقی برای رفا مشههکالت بر ط» اسههت که تاکنون اقدامی

ارزیابی قرار نداده است ،در این مقاله به منظور ارزیابی دمادگی

برای تعری دنین مرجعی صههورت نگرفته اسههت بنابراین باید

دولت الکترونیکی در سههبل دانشههگاهها ،مدلی طراحی شههده

در بین اولویت های اصهههلی دولت الکترونیکی دانشهههگاه قرار

ا ست ،شا صها و سنتههای مدل پی شنهادی با ا ستفاده از

بگیردا از ن تایج مهّم این ارز یابی میتوان به د مادگی باای

نظر برگانِ حوزۀ دولت الکترونیکی استاراش شد و با استفاده

دانشههه گاه در شههها ص های «م نابا انسهههانی» « ،فره ند

از دزمونهای دماری ،تر یر شا صهای مدل در ارزیابی دمادگی

دیتیتالی»« ،قوانین و سیاست اجرایی » و «نظارت ،پشتیبانی

دو لت الکترونیکی در سهههبل دانشههه گاه ها به دسهههت د مدا

و هماهنگی» ا شاره کرد ،دمادگی باای دان شگاه تربیت مدرّس

اهم یت ع بارت اسههههت از:

در شهها ص منابا انسههانی بیانگر ترفیت باای دانشههگاه در

«زیرسهها تهای فنّاورانه»« ،نظارت ،پشههتیبانی و هماهنگی»،

ارتقای سههریاتر دولت الکترونیکی اسههت ،همچنین با توجه به

«اعتماد»« ،سهههیاسهههت اجرایی و قوانین»« ،منابا انسهههانی»،

د مادگی نه د ندان مبلو

« فر هنههد د ی ت یتهها لی» « ،ی کپههار د گی» « ،بودجههه» و
«زیرسا تهای ملّی» ،در این پژوه

اعتماد

در یینفعان می شود بنابراین با توجه به اینکه امکان دسترسی

الکترونیکی ،به د ند مورد از ارز یابی های ان تام شههههده در

شهههها ص های مدل به ترت ی

ت اب عاد ماتل
و ق ّو ِ

دو لت الکترونیکی تدوین

در شهههها ص های «اعت ماد»،

«یکپاردگی» و «زیرسا ت های فنّاورانه » نیاز به برنامه ری ی

شا ص زیر سا تهای

برای ارتقای این شا صها بی
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پیوستها
پیوست الف .نتایج تحلی عاملی ترییدی مرتبی اول
شاخص

اعتماد

سیاست اجرایی
سازمان و قوانین

نظارت ،پشتیبانی و
هماهنگی

یکپاردگی

سنته

بار

سنته

بار عاملی

t1

1

0.000

o1

0/58

0.000

t2

0/85

0.000

o2

0/65

0.000

t3

0/45

0.000

o3

0/54

0.000

t4

0/55

0.000

o4

0/69

0.000

t5

0/43

0.000

o5

0/45

0.000

t6

0/57

0000

o6

0/69

0.000

t7

0/93

0.000

o7

0/36

0.000

p1

0/41

0.000

o8

0/53

0.000

p2

1

0.000

o9

0/78

0.000

p3

0/65

0.000

o10

0/64

0.000
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پیوست ب .شا صها و سنتههای مدل فرو ملّی دمادگی دولت الکترونیکی
شاخص

اعتماد د 12/84

سیاست اجرایی و قوانین
سازمان د12/07

نظارت ،پشتیبانی و هماهنگی
د13/91

منابا انسانی د 12/00

سنته

وزن

اعتقاد به امانت داری سازمان باعت ایتاد اعتماد در کاربران میشودا

12/86

بهره گیری سازمان از زیرسا ت کلید عمومی باعت ایتاد اعتماد در کاربران میشودا

14/14

دسترس پذیری و گاه سازمان د 247باعت ایتاد اعتماد در کاربران میشودا

13/68

وجود سامانی پشتیبانی بر ط د 247باعت ایتاد اعتماد در کاربران میشودا

15/04

امکانات شاصی سازی کانال دسترسی سازمان باعت ایتاد اعتماد در کاربران میشودا

17/36

امکان تعامالت دوطرفه از طری .و گاه سازمان باعت ایتاد اعتماد در کاربران میشودا

11/61

سادگی استفاده از دمات دولت الکترونیکی سازمان باعت ایتاد اعتماد در کاربران میشودا

15/32

وجود طر جاما برای توسعی فنّاوری اطالعات در سازمان

11/97

وجود طر جاما برای حرکت به سمت دولت الکترونیکی همراه

13/08

وجود سیاستهای ارتباطات الکترونیکیِ درون سازمانی

11/19

وجود سیاستهای ارتباطات الکترونیکیِ بین سازمانی

13/94

وجود مقررات حفاتت از مالکیت فکری الکترونیکی در سازمان

12/86

وجود مرجا مناس حقوقی برای داد واهی در زمینی مشکالت بر ط دولت الکترونیکی

13/44

وجود دیین نامه امنیت محتوای الکترونیکی

12/47

وجود دیین نامه دموزشی دورههای دولت الکترونیکی برای کارکنان

11/03

تعهد مدیریت سازمان به اجرای برنامه دولت الکترونیکی

13/33

وجود راهبرد ارزیابی مستمر توسعی دولت الکترونیکی

12/92

وجود برنامه اجرایی مدون برای دولت الکترونیکی در سازمان

12/14

وجود استانداردهای نظارت و ارزیابی پرو ههای دولت الکترونیکی

13/14

برنامه ری ی راهبردی فنّاوری اطالعات و ارتباطات

11/89

مهارتهای اجرایی و تتار قبلی مدیریت فنّاوری اطالعات و ارتباطات سازمان

11/56

وجود سامانی گ ارش گیری مدیریتی دداشبورد مدیریتی در سازمان

11/17

هماهنگی سازو کار دولت الکترونیکی سازمان با دولت الکترونیکی ملّی

13/86

وجود مدیران دشنا به مفاهیم فنّاوری اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونیکی در سازمان

10/86

سبل مهارتهای فنّاوری اطالعات کارکنان سازمان

10/20

وجود پست مدیریت فنّاوری اطالعات به عنوان باشی از سازمان

8/82

وجود واحد مدیریت اطالعات

8/95

تعداد کارکنان با تحصیالت دانشگاهی

8/14

برگان فنّاوری اطالعات و ارتباطات د درصدافراد استادام شده

10/41

دشنایی کارکنان و مدیران با روشهای ارتباطی در محیط متازی درایانامه ،پیام  ،پیام
رسانهای شبکهایی ،ارتباطات تصویری و غیره

7/77

وجود برنامه دموزش و توسعی مهارتهای فنّاوری اطالعات کارکنان سازمان

9/27
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دشنایی عمومی کارکنان و مدیران با تلفنهای هوشمند ،تبلت و استفاده از دنها

8/38

وجود طر مدّون برای دموزش استفاده از دمات دولت الکترونیکی به کارکنان و شهروندان

8/91

مهارتهای دیتیتالی پایه شهروندان د افراد بین  16تا  74سال

8/29

دشنایی شهروندان با دمات دولت الکترونیکیِ سازمان

18/48

می ان تحصیالت شهروندان دبیسواد ،ابتدایی ،دیپلم ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و بااتر

16/00

دشنایی عمومی شهروندان با تلفنهای هوشمند ،تبلت و استفاده از دنها

16/57

تعداد دان

دمو تگان د رشتههای مهندسی و علوم پایه در ه ار نفر برای سنین بین  20تا
14/43

 29سال
دشنایی شهروندان با روشهای ارتباطی در محیط متازی درایانامه ،پیام  ،پیام رسانهای
شبکهای ،ارتباطات تصویری و غیره

16/62

وجود تبلییات دصداو سیما و شهری به منظور دشنایی با دمات دولت الکترونیکی سازمان
17/90

برای شهروندان

یکپاردگی اطالعات سازمانی
د9/91

بودجه د 8/62

زیرسا تهای سازمان
د 14/11

اتصال به مرک ملی تبادل اطالعات

13/83

استفاده سازمان از نرم اف ار برنامهری ی مدیریت منابا برای به اشتراک گذاری اطالعات

13/53

و ارش از سازمان

12/08

استفاده سازمان از سامانی مدیریت ارتباال با مشتری

11/33

استفاده از سامانه پردا ت بر ط در سازمان

12/86

امکان صدور صورت حسا الکترونیکی در سازمان

11/56

استفاده از رسانههای اجتماعی متازی در سازمان

12/81

سهولت دسترسی به اطالعات

12/00

سهم بودجی دولت الکترونیکی از بودجی ک فنّاوری اطالعات سازمان

14/46

سهم بودجه ترمین تتهی ات سات اف اری ،نرم اف ازی ،شبکه و زیرسا ت ارتباطی از بودجی
ک سازمان

15/04

سهم بودجی امنیت فنّاوری اطالعات از بودجی ک فنّاوری اطالعات سازمان

15/43

سهم بودجی دموزش کارکنان درحوزۀ فنّاوری اطالعات از بودجی ک سازمان

14/36

سهم بودجی دموزش فنّاوری اطالعات از بودجی ک دموزش سازمان

13/00

سهم بودجی ترمین محتوای الکترونیکی از بودجی ک فنّاوری اطالعات سازمان

12/68

سهم بودجی باز طراحی فرایندهاد مهندسی متدد فرایندها از بودجی ک فنّاوری اطالعات
سازمان

15/04

استفاده از سیستم عام امن در سازمان

3/43

وجود واحد امنیت اینترنت در سازمان

3/03

وجود زیرسا ت کلید عمومی در سازمان

2/96

به اشتراک گذاری اطالعات دا
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استفاده از دنتی ویروس معتبر در سازمان
وجود دیوارۀ دت

فرهند د 10/38

سات اف اری در سازمان

2/98
2/80

وجود سازو کار اماای دیتیتال و گواهیهای دیتیتال در سازمان

3/27

استفاده از دستگاههای زیست سنتی در سازمان د ودپردازهای زیست سنتی ،سیستم
احراز هویت زیست سنتی و غیره

2/93

وجود برنامه های بازیابی فاجعه دDisaster Recovery Plan

3/17

استفاده ازسرورهای و و برنامههای کاربردی ا تصاصی در سازمان

3/16

تعداد رایانههای موجود در سازمان دنسبت به تعداد کارکنان

2/31

تعداد رایانههای متص به اینترنت در سازمان دنسبت به تعداد کارکنان

2/40

تعداد داپگرها و پویشگرها د نسبت به تعداد کارکنان

2/16

وجود سیستم برق بدون وقفه در سازمان

3/16

استفاده از دستگاه ی یره سازی متص به شبکه دNAS

2/94

وجود سامانههای پردا ت الکترونیکی در سازمان

2/73

وجود سامانی اتوماسیون اداری در سازمان

2/67

وجود سامانی گ ارشساز ،مولد گردش کار و داشبورد مدیریتی در سازمان

2/67

وجود سامانه اسناد و مدارک الکترونیکی در سازمان

2/58

وجود سامانی تلفن گویا در سازمان

2/60

وجود شبکه محلی در سازمان داینترانت دا لی

2/32

متوسط پهنای باند سازمان

2/81

می ان تر یر شبکه

2/84

وجود استاندارد نظارت و نگهداری مستمر زیرسا تهای فنّاوری اطالعات و ارتباطات

2/95

وجود استانداردهای فنّی مربوال به سامانههای نرم اف اری

2/85

وجود استانداردهای فنّی مربوال به شبکههای کامپیوتری

2/93

وجود استانداردهای بکارگیری رایان

ابری

وجود استانداردهای مربوال به راه ح
سازمان در شکستهای گسترده

بازیابی فاجعه برای اطمینان از ادامه فعالیتهای

3/05
3/13

درگاه نقبی دغاز یکتا در سازمان

3/35

وجود دولت همراه در سازمان د ارا ه دمات مبتنی بر تلفنهای هوشمند

3/22

جنبههای فنّی درگاه سازمان دازنظر پیوندهای را  ،امنیت ،سرعت ،برنامه نویسی،
زیرسا ت و غیره

3/12

وجود کیوس های اطالع رسانی در سبل شهر

2/57

استانداردهای دسترسی و د برای همه کاربران با هر توانایی جسمی قاب دسترسی باشد

2/85

واسط کاربری کاربر پسند

3/26

امکانات شاصی سازی درگاه سازمان

2/24

استفاده از شبکههای اجتماعی متازی

2/59

می ان اعتقاد مدیران و کارکنان به دولت الکترونیکی به عنوان روش دمات رسانی مناس

18/95
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می انِ سازگاری با تیییرات فنّاوری در بین کارکنان سازمان

18/38

می ان توجه سازمان به فرهند سازی مبتنی بر فنّاوری

18/95

سا تار دیوان سااری دبوروکراتی

زیرسا تهای ملی د 6/16

سازمان

14/76

داشتن سازو کار ارتقای شیلی و نظام پاداش د سازگاری

14/62

برگ اری کارگاههای ترویتی دربارۀ دولت الکترونیکی

14/33

تر یر سن کاربران در استفاده از دمات دولت الکترونیکی

19/80

تر یر جنسیت کاربران در استفاده از دمات دولت الکترونیکی

14/80

تر یر تحصیالت کاربران در استفاده از دمات دولت الکترونیکی

19/73

می انِ سازگاری شهروندان با تیییرات

22/47

می ان دشنایی شهروندان با م ایای دولت الکترونیکی

23/20

پهنای باند ملّی دشبکه ملّی اطالعات

12/80

ه ینههای پهنای باند ابت نسبت به دردمد مردم

10/67

درصد انوارهای دارای رایانه

11/11

درصد انوارهای دارای دسترسی به اینترنت

10/51

پوش

 4Gد نواحی پوش

داده شده ،اپراتورها

12/09

ضری نفوی تلفن همراه د درصد

10/5

ضری نفوی تلفن ابت د درصد

9/73

درصد مشترکان اینترنت پر سرعت د سرعت بیشتر از  30مگا بیت بر انیه

11/20

درصد کاربران اینترنت د افراد بین  16تا  74سال

11/31
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Assessing e-government readiness at the level of Iranian government
organizations (Case study: Tarbiat Modares University)
Abstract
Given the fact that universities are known as the pioneer of progress and innovation in society,
the expectation of e-government maturity in universities is higher than in other government
organizations. Given the high capacity of human capital, universities have the ability to adapt
to e-government sooner than other organizations. To meet these expectations, the e-government
of universities and higher education institutions must be continuously evaluated. In this paper,
in order to design a model for assessing the readiness of e-government at the level of
government organizations, a model has been extracted that includes "organizational-Affiliated"
and "independent of the organization" indicators. The order of importance is: "Technological
Infrastructure", "Monitoring, Support and Coordination", "Trust", "Executive Policy and Law",
"Human Resources", "Digital Culture", "Integrity" and "Budget", as well as the " National
Infrastructure" index is considered as an independent indicator of the organization. In the field
study, the model was used to assess the readiness of e-government at Tarbiat Modares
University.
Keywords: E-government, E-government readiness, University, National Model, Tarbiat
Modares.
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