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های راهبردی توسعه دولت  ای آسیب ساخت نگاشت روابط شبکه

 الکترونیکی در ایران
 

 هادی خان محمدی
 

 ایمان رئیسی وانانی   

 سحر ملک محمدی   

 چکیده
ها در نظام جمهوری  های جدی تمامی دولت توجه به استقرار و توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از برنامه

های دولت در حوزه اصالح نظام اداری به اهمیـت و رـرورت و تـدوی      تمامی برنامه قتیاسالمی است. در حق

. درهرحـال اسـتقرار دولـت الکترونیکـی دفـار فـراز و       انـد  دهیـ های اجرایی برای توسـعه نن ماـادرت ورز   برنامه

 رتاـه دولـت   6072سـازد. هرفنـد کـه در سـال     است که تحقق و شیوع نن را بـا مشـکر روبـرو مـی     ییها بینش

رسیده است؛ بنابرای  در ای  مقاله بـه دناـال شناسـایی ال ـوی      22رتاه ارتقا یافته و به رتاه  60الکترونیکی ایران 

از تکنیـ  دیمتـر هسـتیم. ابـ ار      یریگ ها و مسائر راهاردی توسعه دولت الکترونیکی با بهره تأثیر و تأثر فالش

میـان بارگـان حـوزه دولـت      شـده  عیـ نامـه توز  رسـش پ 71نامـه بـوده اسـت و از میـان      ها پرسش گردنوری داده

ارتااطی فناوری اطالعات  یها رسابتیپرسشنامه بازگردانده شده است. عدم رقابت مؤثر در ز 76الکترونیکی، 

و انحصار نسای در دولت، مشکر اصلی دولت الکترونی  بوده است. وجود زیرسابت ناقص شـاکه دسترسـی   

ر مردم کشور از موارد با اهمیت تلقی شده است. عدم دسترسی بربط به بربـی  پرسرعت و الاته ارزان برای بیشت

ارتااطی فناوری اطالعات و انحصار نسای  یها رسابتیاطالعاتی پایه کشور و عدم رقابت مؤثر در ز یها  اهیپا

مناسـب و   حـر اساسـی، وجـود دیـدگاه    ، راهتیـ انـد. درنها  عوامر اثرگذار و اثرپذیر بوده  یتر دولت نی  از مهم

دولتـی و بصوصـی کشـور و اسـتفاده      یهـا  اعتقاد راسخ به فناوری اطالعات بی  مدیران و کارشناسان سـازمان 

 راهاردی از نن در جهت بهاود دولت الکترونی  تعیی  شده است.

 های راهاردی، دولت الکترونیکی.ای، نسیب روابط شاکه :یکلید واژگان

  

 

  استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی  

  استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی. )نویسنده مسئول(؛
imanraeesi@atu.ac.ir 

 دانشگاه عالمه طباطبایی حسابداری،، دانشکده مدیریت و کارشناس ارشد مدیریت دولتی. 

 81/81/8317تاریخ پذیرش:                                                                 81/81/8317تاریخ دریافت:



 8317  زمستانـ 12شماره  ـ مهفتسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  پژوهشی-فصلنامه علمی  706

 

 مقدمه

دنیای کنونی فناوری و جامعه اطالعاتی، ماحث دولت الکترونیکی یکی از وجوه متصور در 

 یها میاست. دولت الکترونیکی مفهومی است که با رشد نقش فناوری اطالعات و پارادا

مدار به وجود نمده و سعی دارد نقش حاکمیت را در فنی   جدید در جوامع اطالعاتی و دانش

شهروندان نن،  یها یازمندیغییر ی  جامعه و نجوامعی نشان دهد. کامالً طایعی است که با ت

حاکمیت نی  باید تغییر پیدا کرده تا عالوه بر پاسخ ویی به نیازها بتواند هدایت جامعه را 

 ها هم فنان بر عهده داشته باشد. نرمان یسو به

تأثیری به س ا در مااحث تحول اداری  توانست یبویش م  یادیای  ماحث با تأثیر ش رف و بن

دگرگون سازد. نتایجی مانند ارتقا هر فه بیشتر کارایی و  یکل ته باشد و فهره دولت را بهداش

اثربخشی دولت، تسهیر دسترسی به بدمات دولتی، دسترسی هر فه بیشتر عموم به اطالعات 

تمامی  ااًیکه تقر باشند یقدر مهم م اتکا سابت  دولت در افکار عمومی نن موجه و قابر

که قادر   ینفر عنوان ی  اب ار تحول مروز از اب ار دولت الکترونیکی بهجهان ا یها دولت

 اند. دولت ب ذارد، غافر ناوده یها تیاست نثاری جاودان بر روند فعال

پیدا  یا ژهیدر بسیاری از کشورها توجه به مفهوم دولت الکترونیکی و استقرار نن اهمیت و

مدرنی ه کردن یا اصالح و مهندسی دولت ها ای  مفهوم را تالشی برای  کرده است. دولت

جدی با  یها . الاته ایجاد دولت الکترونیکی مستل م تغییرات اساسی است که فالشدانند یم

 .نورد یبود به همراه م

دولت الکترونیکی  حال  ی، باا«دولت»بوده تا « الکترونی »با اینکه دولت الکترونیکی بیشتر 

جدید تنها یکی از عوامر  یها یتا دنیای الکترونی . فناور شود یبیشتر به دولت مربوط م

بسیار مؤثر پیشارد تغییرات دولت هستند. تغییر واقعی تنها استفاده از فناوری اطالعات در 

ها در فضای عمومی حکمرانی است.  ادارات دولتی نیست، بلکه شیوه جدید تفکر برای دولت

ربیاتی در ای  زمینه شده است. به لحاظ تاریخی ای  تفکر نی  در ایران منجر به یکسری تج

ساله سوم  1انتهای اجرای برنامه  یها توجه باص به توسعه دولت الکترونیکی در ایران در سال
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رشد یافته است )حاجی  29تا  27 یها طی سال جیتدر توسعه در قالب برنامه تکفا نغاز و به

 (.7931ابراهیم زرگر، 

های استقرار با شنابت کامر از نقاط قوت و رعف نظام تی  ماهدولت تدبیر و امید در نخس

اداری کشور و با اذعان به نقش مهم و مؤثر دولت الکترونی  بر اصالح نظام اداری و توسعه 

های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهاری و با کشور در راستای اجرای سیاست

های مطالعات قالی و با استفاده از ظرفیت ها و تجربیات حاصر ازکلیه ظرفیت یریکارگ به

قانونی شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطالعات نقشه جامع توسعه دولت 

مصوب « توسعه بدمات الکترونیکی نامه  یین»الکترونیکی کشور در قابر دو مصوبه هماهنگ 

جرایی توسعه دولت روابط فنی ا»شورای عالی اداری که تمرک  بر موروعات اداری داشته و 

مصوبه شورای فناوری اطالعات که از منظر فنی و اجرایی به موروع پردابته « الکترونیکی

اند که در  عنوان زیرسابت مقرراتی توسعه دولت الکترونیکی تهیه و تصویب نموده است، به

ن سازند تعامر با یکدی ر بتوانند جریان اجرایی نظام اداری را هدایت و به مقصد مطلوب رهنمو

بر  دی(. لذا تقویت دولت الکترونی  از طریق تأک7939)نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی، 

مختلف در گمرک، بهداشت و درمان  یها طراحی سامانه  یفن الزم و هم یها رسابتیتقویت ز

 (.7932از دستاوردهای دولت یازدهم است )برنامه دولت دوازدهم،  ها نهیو سایر زم

 یها ییولت دوازدهم نی  گسترش دولت الکترونی  برای مقابله با فساد و نارسادر برنامه د

دولت الکترونی  برای اف ایش شفافیت و ماارزه با فساد از  یها تیاداری، استفاده از ظرف

 های سیاسی و اقتصادی است. محورهای مهم برنامه

تا  6070 یها نن طی سال یها اندازه شابص توسعه دولت الکترونیکی ایران و مقادیر مؤلفه

 .نمده است 7در جدول  6072
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تا  0212 یها آن طی سال یها تغییرات شاخص توسعه دولت الکترونیکی کشور و زیر شاخص .1جدول 

 (1،0212)سازمان ملل 0212

توسعه دولت  رتاه سال

 الکترونیکی

زیرسابت  بدمات ننالی 

 مخابراتی

 سرمایه انسانی

0212 706 16/0 62/0 67/0 13/0 

0210 700 12/0 13/0 62/0 10/0 

0212 701 11/0 91/0 63/0 22/0 

0212 702 12/0 99/0 91/0 17/0 

0212 22 27/0 29/0 12/0 11/0 

 

ابیر موجب  یها انداز در سال به تناسب دولت الکترونیکی با اهداف سند فشم یتوجه یاما ب

انجام گرفته، ورعیت دولت الکترونی  با اهداف و جای اهی که در  یها شده با وجود اقدام

انداز، جای اه اول علم و  انداز در نظر گرفته شده است، متناسب نااشد. سند فشم سند فشم

برای کشورمان در  7101تاع نن دولت الکترونی  در منطقه را در افق  فناوری در منطقه و به

 739ایران در میان  یا رتاه 60 ی( اما با وجود ارتقا7931ه، نظر گرفته است )فقیهی و معمارزاد

 انداز وجود دارد. هنوز فاصله زیادی با هدف سند فشم 6072کشور در سال 

توسعه الکترونیکی و تحلیر ال وی تأثیر و  یها بنابرای  در ای  گ ارش به دناال بررسی فالش

ظور ارتقای رتاه جهانی و دستیابی به هدف من ها هستیم تا به دناال نن راهکارهایی به تأثر نن

 انداز ارائه گردد. سند فشم

 اند از: پژوهش عاارت یها شده و فارفوب نظری پژوهش پرسش با توجه به بحث ارائه

 اند؟ های راهاردی توسعه دولت الکترونیکی در کشور کدم ها و نسیب اهم فالش 

 و تأثر مسائر راهاردی توسعه دولت الکترونیکی ف ونه است؟ ریال وی شاکه تأث 

 گردند؟، عوامر اصلی و عوامر مستقر محسوب میها بیکدامی  نس 

 ادبیات نظری 

 

1. UNITED NATIONS 
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 تعریف دولت الکترونیکی -الف

شد که  یا دهیکاربردهای دولت الکترونیکی از زمان ظهور اینترنت نغاز گردید و تادیر به پد

. دولت الکترونیکی کانال دهد یزندگی ی  شهروند را تحت تأثیر قرار م یها کلیه جناه

شد که بر روی توسعه سیاسی و اجتماعی  یا دهیدی ری برای ارائه بدمات عمومی بود و پد

عنوان ی  کانال  است. کاربردهای مربوط به دولت الکترونیکی به رگذاریدر کشور تأث

وکارها ارائه  ت عمومی را به شهروندان و کسبجای  ی  برای ادارات سنتی است که بدما

الکترونیکی و نیرویی  یده یو تادیر به ی  کانال دموکراتی  و مشارکتی، اب ار رأ دهد یم

 (.6071، 7)ابوشناب برای تغییر اجتماعی شد

در زندگی ما نیست، بلکه ناشی از بهاود  یاهمیت دولت الکترونیکی ناشی از اهمیت فنّاور 

اجرای دولت  دهد یمیان شهروندان و دولت است. هنوز، نتایج تحقیق نشان م دادن رابطه

مورد نیاز  یور توجه بدمات فاقد م ایای بهره و تحول قابر یا شهیالکترونیکی بدون تغییر ر

 (.6077، 6)ویراکودی و همکاران است

ی بود تالش بنابرای  اغلب کشورها برای توسعه فناوری ارتااطات و اطالعات در سیستم ادار

 یریکارگ با به ییها نمودند و دولت الکترونیکی را شکر دادند. دولت الکترونیکی، دولت

تا به اطالعات و  دهد ی. دولت الکترونیکی به مردم اجازه مکند یجدید ایجاد م یها یفناور

بدمات دولت دسترسی داشته باشند، کیفیت بدمات را اصالح کنند و بهتری  بدمات دولتی 

تا  دهد یدولت الکترونیکی به مشتریان اجازه م  یفن را بدون معطلی به مشتریان ارائه کنند. هم

ورها اجتماعی و انتقال فرهن شان به سایر کش یها تیمختلف مانند فعال یها تیدر فعال

 (.6072، 9)بدایی محمودی و حسی  زاده نوجده مشارکت کنند

ابیر برای دولت الکترونیکی ارائه شده است. تعاریف جدیدتر  یها تعاریف مختلفی در سال

منظور ارائه بدمات از  وب به یها یو بر کاربرد فناور باشند یفنّاورانه م یریگ شامر ی  جهت

 یها ینویسندگان بر استفاده از فناور یها شنهادیعاقااً، پسوی دولت به عموم تمرک  دارند. مت

 

1. Abu-Shanab 

3. Weerakkody et al. 

4. Khodaee Mahmoodi & Hosseinzadeh Nojedeh 
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در زمان، کاهش  ییجو بیشتر در بدمات، مانند صرفه یور جدید برای دستیابی به بهره

 .کند ی، بهاود ظرفیت پاسخ ویی و غیره، تمرک  مها نهیه 

ارتااطی  یها یدولت الکترونی  سیستم مدیریت بدمات دولتی که بر پایه اطالعات و فناور

(ICTs) نفعان یاست، هدف نن بهاود کیفیت بدماتی است که از طرف دولت به ذ 

اف ایش   یفن و هم شود یها و غیره( ارائه م ها، کارمندان، سایر دولت )شهروندان، شرکت

مختلف  یها طیدستیابی به مدیریت کارنمدتر در مح  یفن شفافیت، بهاود دادن عملکرد و هم

 هداف دی ر نن است.فعالیت دولت از ا

مختلف است و با  یها دید که عملکرد دولت الکترونیکی در حوزه توان یدر تعریف باال م

. اولی  طاقه، شود یدوگانه م یبند کاربران مختلف در ارتااط است که منجر به ایجاد ی  طاقه

که  مختلف است و طاقه دوم عمودی است نفعان یافقی است که مربوط به روابط دولت با ذ

 مختلف فعالیت دولت است. یها مربوط به بخش

گفت دولت الکترونیکی عاارت است از استفاده از فناوری اطالعات  توان یم تیدرنها

منظور دسترسی نسان و مطمئ  شهروندان و  طور باص به و تجارت الکترونیکی به یطورکل به

های تجاری شهروندان، گروههای اطالعات و بدمات دولتی و ارائه بدمات دولتی به سازمان

زاده و همکاران، کنند )قربانیو تدارک کنندگان و کسانی که در بخش عمومی فعالیت می

7939.) 

 طاقه اول: افقی

G2Bوکار ) ارتااط دولت با کسب .7
7) 

6ارتااط دولت با شهروندان یا مشتریان ) .6
G2C که در نن بر توانایی دولت در )

از طریق ی  روش کارنمد الکترونیکی تأکید  جریان دادن اطالعات میان اح اب

 .شود یم

 

1. Government with business 

2. Government and its citizens or customers 
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G2Eارتااط میان دولت و کارمندان نن ) .9
( با هدف بهاود تعامالت میان نهادهای 7

باالتر در مدیریت منابع  یور ها و با قصد تولید بهره دولتی مختلف و کارمندان نن

 .ردیپذ یانسانی صورت م

واقع ارتااط میان نهادهای دولتی مختلف ( که در G2Gارتااط میان دولت و دولت ) .1

و جلوگیری از  ها، دستیابی به تحویر مؤثرتر است که با هدف بهاود روابط میان نن

 .ردیگ یها صورت م هدر رفت و تکرار میان نن

IEEدرون دولت ) .1
منظور  ( که هدف نن بهاود جریان اطالعات درون دولت به6

، کاهش ها نهیاز ه  یتوجه انداز قابر به پسزنجیره تأمی ، دستیابی  یور بهاود بهره

منظور بهاود ای   برید و کلیه تغییرات الزم به بهتر هن ام یها متیسهام، دستیابی به ق

 ، است.یور بهره

، ناشی از ی  دیدگاه بخشی است. شود یدوم دولت که به نن عمودی گفته م یبند دسته

مختلف نظیر نموزش، سالمت و بدمات  یها دولت الکترونیکی ممک  است به سمت حوزه

ها و میراث فرهن ی، دادگستری،  ، امنیت عمومی، امور مالی دولتی، موزهیطورکل اجتماعی به

، 9)جانیتا و میراندا ونقر و غیره هدایت شود بدمات رروری، بدمات پستی، بدمات حمر

6072.) 

 توسعه دولت الکترونیکی یها مدل -ب

سرعت وارد مسیر ارائه  ها به ارتااطات، دولت یها یجدید در اطالعات و فناور یها با توسعه

بدمات دولت الکترونیکی کارایی و  رسد یبدمات بربط به شهروندانشان شدند. به نظر م

 دهد یاثربخشی بدمات دولتی را از طریق بهاود ارتااطات و دستیابی بیشتر اف ایش م

ولت الکترونیکی ی  پدیده پیچیده است که ی  کانال د (.6071، 1)اللماهومد و همکاران

عنوان محلی برای مشارکت  ارائه بدمات با استفاده از اطالعات موجود و فناوری ارتااطات به

 

1. Government and its employees 

2. Intra-government 

3. Janita & Miranda 

4. Lallmahomed et al. 
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)شارما و  الکترونیکی و محرکی برای توسعه دموکراتی  و اجتماعی است یده یدولتی، رأ

 (.6071، 6؛ ابوشناب و الجمال6076، 7همکاران

منظور  دولت الکترونیکی، کاربرد فناوری اطالعات و ارتااطات، فناوری موبایر و اینترنت به 

ارائه بدمات مورد نیاز شهروندان، بهاود عملکرد ادارات دولتی، تسهیر مشارکت عمومی 

)ابوشناب،  و شامر شهروندان در ی  فرایند توسعه اجتماعی است شود یموفق تعریف م

مختلفی برای مراحر بلوغ و توسعه دولت الکترونیکی پیشنهاد  یها مدل 6000از سال  (.6071

اند و اصطالحات  شده یگذار هیمختلفی پا یها هیها بر اساس نظر شده است. الاته فون ای  مدل

 (.6070، 9)لی، در ن اه اول ممک  است نامتجانس به نظر نیند ندینما یمتفاوتی را استفاده م

 (0222) 2گارتنر یا مدل چهار مرحله 
سعی در « مدل فهار فازی دولت الکترونیکی گارتنر»مطالعه پژوهشی گارتنر تحت عنوان 

سنجش پیشرفت ابتکارات در حوزه دولت الکترونیکی و طراحی ی  نقشه راه برای موفقیت 

که  شود یم یبند در بدمات ی  حوزه انتخابی مشخص دارد. ای  مدل در فهار فاز جداگانه طاقه

 هر پروژه متناسب با کدام مرحله از استراتژی کلی دولت الکترونیکی است. دهد یان منش

با طایعت  تیسا : مرحله اول فراهم کردن اطالعات ساده از طریق ی  وب1پیدایش .7

صورت بروشور اف ار درنمده و در همان سطح کاغذی  است که به رفعالیایستا و غ

 .کند یادارات ایفای نقش م

وکار با دولت از طریق  ای  مرحله، تعامالت اساسی میان شهروند/کسب: در 2تعامر .6

 .شود یمنظور پاسخ ویی انجام م بازبورد تعاملی به یها ارتااطات با ایمیر و فرم

مانند پردابت مالیات، تمدید مجوز و  ییها : در ای  مرحله تراکنش1تراکنش .9

 .ردیگ یدربواست برای م ایده قراردادها صورت م  یفن هم

 

1. Sharma et al. 

2. Abu-Shanab & Al-Jamal 

3. Lee 

4. Gartner 

5. Presence 

6. Interaction 

7. Transaction 
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ها در ای  مرحله بلوغ کافی برای  : ای  مرحله باالتری  مرحله است. پروژه7گذار .1

 کنند یم یایجاد تغییرات دارند که فرایندها و عملکردهای موجود دولت را بازطراح

 (.6072، 6)هاار و نوم 

 

 (0221) 3دلویت و تاچ یا مدل شش مرحله 

الکترونیکی ارائه نمود. هدف دولت مدلی برای بلوغ دولت  6007دلویت و تاچ در سال 

 عنوان مشتریان است. الکترونیکی ارائه بدمات به شهروندان به

 دولتی با تشکیر وب اه،  یها : در ای  مرحله سازمان1انتشار اطالعات

تا اطالعاتی در مورد بودشان، استان،  کنند یالکترونیکی ایجاد م یها المعارف رةیدا

نتی را برای  یها ارتااطی برای کم  یها روش  یفن محدوده بدمات موجود و هم

 عموم فراهم کنند.

 ام  و امضاهای دیجیتال معتار  یها : با کم  وب اه1دوطرفه رسمی یها تراکنش

و اقدام به انجام  ها ثات کرده قانونی، کاربران قادرند اطالعات شخصی را در سازمان

سازمان برای  یها یییستی از توانامالی نمایند. در ای  مرحله کاربران با یها تراکنش

 حفظ اطالعات شخصی و عدم دزدی اطالعات، اطمینان حاصر کنند.

 کاربر محور از طریق  یها است که دولت یا : ای  نقطه2فندمنظوره یها درگاه

 یا از بدمات در ی  وب اه، تحول عمده یا دسترسی کاربران به محدوده گسترده

تا از ی   دهد یدرگاه به کاربران ای  اجازه را م .کنند یدر ارائه بدمات ایجاد م

مالی  یها نقطه ورود مشترک برای ارسال و دریافت اطالعات و پردازش تراکنش

 میان فندی  سازمان استفاده کنند.

 

1. Transformation 

2. Hebbar & Noman 

3. Deloitte and Touché 

4. Information publishing 

5. Official two way transaction 

6. Multipurpose portal 
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 ها با  درگاه یساز ی: در ای  مرحله دولت با امکان شخص7درگاه یساز یشخص

 .دهد یر ابتیار کاربران قرار مبصوصیات دلخواه هر کاربر، قدرت بیشتری را د

 ای  مرحله جایی است که تغییر شکر واقعی سابتار 6بدمات مشترک یبند بوشه :

ها، تفکی  بر اساس  سازمان یها تفکی  گروه یجا . بهافتد یدولت اتفاق م

 یبند ها بدمات را بوشه . برای ای  منظور، دولتشود یها انجام م تراکنش یها گروه

 شده را تسریع و تسهیر نمایند. ئه بدمات به اشتراک گذاشتهتا ارا کنند یم

 ایجاد تصویری ایده نل از دولت الکترونیکی 9یکپارف ی کامر و تغییر شکر عمده :

را فراهم نمایند.  یا شرفتهیشده، یکپارفه و پ یساز یها بدمات شخص که دولت

تا فاصله بی  درون و برون  شود یفناوری در سرتاسر تشکیالت جدید یکپارفه م

 .(7937)کاشفی و زمانی فر، ها را به هم متصر کند  سازمان را کاهش داده و نن
 

 ( 0221مدل واتسون و ماندی)2
 

. واتسون و کند یدر بصوص رشد دولت الکترونیکی پیشنهاد م یا ای  مدل، مدلی سه مرحله

من له فرایند توزیع نونوری در فناوری  به توصیف دولت الکترونیکی به ژهیو ماندی به

بر ویژگی منافع کارایی و اثربخشی مراحر ذیر تأکید  رو  یمندند و ازا دولتی عالقه یها فربه

 اند: نموده

دولتی ماتنی  یها ابتکار؛ فراهم نمودن امکان دستیابی به اطالعات دولتی و پردابت .7

؛ تحقق کارایی حاصر کاهش ه ینه مراودات دولتی و تحقق  رید یعاارت بر وب؛ به

 .ابدی یتر نمودن شهروندان تحقق م نگاه لهیوس اثربخشی به

دولتی اصول دولت الکترونیکی  یها القاء و گسترش؛ در ای  مرحله، تقریااً همه بدنه .6

« بربط» یها را که مشتمر بر بازنمایی اناوه، بررسی و استفاده وسیع از پردابت

محتمر است منافع کارایی از  که یطور اند. به شهروندان است، ابذ نموده لهیوس به

 

1. Portal personalization 

2. Clustering of common services 

3. Fully integration and enterprise transaction 

4. Watson & Mundy 
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بدمت برای  کننده  یتأم یها حر راه یریکارگ طریق استفاده استراتژی  به

کوف  دولتی بهاود یابد و اثربخشی نی  از طریق اف ایش شفافیت  یها سازمان

 تقاء یابد.عملیات دولتی و اف ایش دسترسی باز به دولت ار

شخصی  یها هیمیان شهروند و دولت و حفظ نما  ی به  ی یا بهاود دادن؛ ایجاد رابطه .9

شخصی شهروندان با  یها شهروندان و تعامالتشان با دولت که از طریق توسعه درگاه

 .(7936و همکاران،  )زینالی صومعه گردد یدولت، منجر به بهاود ارتااطات م

 

 (0220) 1چندلر و امانوئل یا مدل چهار مرحله 

صورت  ای مقدماتی است که بسیاری از ارائه بدمات دولت به اطالعات: مرحله .7

 تیسا به اطالعات دولتی توسط ی  وب تواند یبربط در دسترس است. شهروند م

 بی  دولت و شهروند است. هیسو  ی)ایستا( دسترسی داشته باشد که ای  ارتااطی 

است. تعامر ساده بی  شهروندان و دولت  تر شرفتهیله قار پتعامر: ای  مرحله از مرح .6

در دسترس هستند  تیسا مختلف وب یها تیو قابل ها یژگیارتقاء یافته است. و

 است. هیازجمله جستجو و پست الکترونی . در ای  مرحله ارتااط دوسو

. کند یمعامله: اشاره به بدماتی دارد که تراکنش بی  شهروندان و دولت ایجاد م .9

 صورت بربط تکمیر نماید. ها را به مالیات پردابت کند و فرم تواند یشهروند م

ادغام: ای  مرحله، مرحله نهایی است که در نن ادغام عمودی و افقی بدمات در  .1

به اطالعات بربط تنها از  تواند ی. شهروند مدهد یها رخ م سراسر دولت و سازمان

 .(7932، زاده ی)منش طریق ی  سرویس مرک ی دسترسی داشته باشد
 

 (0222) 0ای آسیا اقیانوسیه مدل شش مرحله 

ای پیشنهاد  نسیا اقیانوسیه بر اساس تجربه بود از دولت الکترونیکی، ی  مدل شش مرحله

 دادند:

 

1. Chandler and Emanuel 

2. Asia Pacific 
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ی  سیستم ایمیر و شاکه دابلی: ای  مرحله اولیه است که در نن بسیاری  یانداز راه .7

 یها هیدولتی بر فرایندهای دابلی تمرک  دارد و از عملیات اصلی و پا یها ستمیاز س

 .کند یاداری مانند ایمیر و پشتیاانی حقوق و دستم د پشتیاانی م

و عمومی به اطالعات: ای  مرحله دولت را  یسازمان فعال کردن دسترسی درون .6

حالت که به مدیریت گردش کار در گذار از  کند یم ییها ستمیدرگیر توسعه س

در ای  مرحله   یفن کاغذی به الکترونیکی کم  بواهد کرد )سازمانی(. هم

 شهروند )عموم( قادر به دسترسی اطالعات دولتی از طریق استفاده از اینترنت هستند.

عنوان توانمند ساز  به ICTارتااطات دوطرفه: دولت و شهروند )عموم( با استفاده از  .9

مثال تلف ، شماره دورن ار یا ندرس  عنوان . بهندیانم یارتااط اقدام م یبرای برقرار

نوشته شده است که ای  افراد را تشویق به ارسال پیام  تیسا پست الکترونی  در وب

 .دینما یبه دولت و دریافت پاسخ م

و  ریپذ وکار انعطاف برای حمایت از توسعه کسب ICTتاادل ارزش: در ای  سطح،  .1

. شهروندان فرصت استفاده از بدمات شود یاده متر شهروندان با دولت استف مناسب

 بر بط دولت ازجمله ارزیابی مالیاتی، دربواست وی ا و تمدید مجوز را دارند.

عنوان ی  توانمند  دموکراسی دیجیتال: شهروندان از فناوری اطالعات و ارتااطات به .1

طور بالقوه فرایندهای مشارکتی و دموکراتی  را حمایت کند،  به تواند یساز که م

ها را قادر به  های کاربردی که شهروند و سازمان . مثالً استفاده از برنامهبرند یبهره م

 .دینما یرأی دادن م

ها و  یکپارف ی دولت: ای  مرحله نهایی است که در ارائه بدمات، اطالعات پورتال .2

تلف دولت ادغام عمودی و افقی وجود دارد. بدی  ترتیب اطالعاتی مخ یها نژانس

شهروندان بدمات را بدون اینکه بدانند کدام نژانس دولتی مسئول ارائه نن است، 

 (.6003، 7)این ستروم و کاروکوال کنند یدریافت م

 

 

1. Yngström & Karokola 
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 (0222) 1ای آفیسکو و سولیمان مدل چهار مرحله 

اند که  از توسعه بدمات ارائه داده ای (، مدلی فهار مرحله6002نفیسکو و سولیمان )

 اند از: عاارت

تنها اطالعاتی ایستا را ارائه  تیسا انتشار )حضور وب(: در ای  مرحله ی  وب .7

 .دهد یم

ساده فراهم  یها داده ینور ها، جستجو و جمع تعامر: در ای  مرحله امکان دانلود فرم .6

 شده است.

، بدون ننکه شود یبربط شنابته م با فرایندهایی تیسا تراکنش: در ای  مرحله وب .9

 نیاز به رفت  شهروندان به ادارات مرتاط باشد.

تحول )یکپارف ی(: در ای  مرحله، ی  پورتال همه بدمات دولت الکترونیکی را  .2

 .کند ییکپارفه م

توسعه حقیقی بدمات  که ی، درحالدین یدو مرحله اول از ای  مدل نساتاً نسان به دست م

پشت  یها ستمیدر س یتوجه قابر یها یگذار هیتراکنشی بسیار سخت بوده و نیازمند سرما

 (.6077، 6)روریسا و همکاران بوان است

 (0222) 3ای سازمان ملل مدل پنج مرحله 

به شرح زیر  6002عنوان مراحر بلوغ دولت الکترونیکی در سال  سازمان ملر پنج مرحله را به

 نظر گرفته است:در 

 .ندینما یها مرحله حضور در وب را تجربه م حضور: وب اه .7

و  شود یدولت از نظر تعداد و پیچیدگی اف وده م یها تسهیالتی: تعداد وب اه .6

 .شوند یاطالعات پویاتر م

 صورت بربط دریافت و پر کنند. ها را به فرم توانند یتعاملی: کاربران م .9

 

1. Affisco and Soliman 

2. Rorissa  et al. 

3. United Nations 
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بربط پول دریافت یا  یها برای بدمات و تراکنش توانند یتراکنشی: کاربران م .1

 واری  نمایند.

 .شود یدولتی انجام م یها اتصال: یکپارف ی بدمات الکترونیکی در بی  شاکه .1

مراحر تعاملی و تراکنشی ترکیب و در یکدی ر با نام تراکنشی  6070سازمان ملر در سال 

ساده  ینور همانند دریافت فرم، جستجو و جمع ییها یژگیادغام کرده است. مرحله تعاملی و

داده را دارد. مرحله تراکنشی شامر پردازش بربط بدمات بدون نیاز به رجوع به کاربران 

نقطه ورود مشترک به سیستم که تمامی بدمات را در  است. در مرحله بعد ی  درگاه با ی 

 (.7937زمانی فر، تمامی سطوح یکپارفه نموده است، وجود بواهد داشت )کاشفی و 
 

 (0222) 1ای میسرا و دینگرا مدل شش مرحله 

 یکیمیسرا و دین را مدلی را پیشنهاد کردند که دیدگاهی سازمانی نسات به بلوغ دولت الکترون

 برای تجارت الکترونیکی نی  به کار گرفته شود. تواند یم که یطور دارد به

جهت ارائه بدمات بهتر استفاده به : در ای  مرحله سازمان از فناوری اطالعات 6بسته .7

ندارد. فنی  سازمانی یا  یا ن دی  هم برنامه یا ندهیو حتی برای ن نورد یعمر نم

نن  یریکارگ است یا اینکه امکان به اطالع ینسات به فناوری اطالعات و م ایای نن ب

 را ندارد.

در اینترنت  فرایندهای بود ی: در ای  مرحله سازمان شروع به بودکارساز9مقدماتی .6

. ولی ای  امر از ی  حالت باص و مقدماتی بربوردار است. فنی  سازمانی کند یم

را  شده یسازمانده ییها فاقد تفکر استراتژی  در سطح مدیران عالی بوده و تالش

 .دهد یانجام م یدر راستای بودکارساز

تجارت : در ای  مرحله سازمان دارای رویکردی سامانمند به 1شده ی یر برنامه .9

در ای  ارتااط دارد و مواردی  یا شده فیانداز تعر الکترونی  است و اهداف و فشم

 

1. Misra & Dhingra 

2. Closed 

3. Initial 

4. Plannal 



 771 های راهبردی توسعه دولت الکترونیکی در ایران ای آسیب شبکهساخت نگاشت روابط 

 

 .ردیگ یو موانع را در نظر م ها تی، مسئولنفعان ی، ذها یمانند استراتژ

تجارت  یساز ادهی: در ای  مرحله سازمان درکی کامر و روش  از برنامه پ7افتهی تحقق .1

 دین یای  اساس ی  سیستم یکپارفه به وجود مالکترونی  به دست نورده است. بر 

 ماادله شود. میس یتا تمام فرایندهای سازمان را کامپیوتری نماید و اطالعات ب

: در ای  مرحله سازمان به مرحله درک شده تجارت الکترونی  تداوم 6شده نهینهاد .1

زمانی معی  فاصله بی   یها و در دوره کند ین منبخشیده و اقدام به تعمیق و بهاود 

تا در صورت بروز بأل، نن را با اقدامات  دهند یبرنامه و عمر را مورد توجه قرار م

 اصالحی تکمیر کند.

 ها تیفعال یساز نهیطور مستمر درگیر بهاود و به : در ای  مرحله سازمان به9یساز نهیبه .2

. تمرک  ای  شود یمبهینه تجارت الکترونیکی  یریکارگ و به یساز ادهیپ یها و تالش

مرحله بر عملکرد و نونوری در دنیای متغیر است. در واقع مدیریت دانش بر سازمان 

 .(7932، زاده ی)منش شود یمستولی م

 (0212ای لی ) مدل چهار مرحله 
لی، توسعه دولت الکترونیکی را شامر فهار مرحله فهرست کردن اطالعات، انجام تعامالت، 

. یکپارف ی افقی به معنای یکپارف ی توابع و داند ییکپارف ی عمودی میکپارف ی افقی و 

از منظر شهروندان دولت الکترونیکی همانند ی  فروش اه  که یطور بدمات مختلف است، به

؛ و یکپارف ی عمودی یکپارف ی کند یکه تسهیالت مختلفی را ارائه م رسد یبه نظر م

 (.6070)لی،  بدمات یکسان در سطوح مختلف است

 

 دولت الکترونیکی در ایران -ج

از اطالعات داشته باشد و بار اداری را کاهش  یتر تیفیعرره باک تواند یدولت الکترونیکی م

دولت الکترونیکی کاربرد اطالعات و فناوری ارتااطات را  (.6072، 1)ادنان و همکاران دهد
 

1. Realized 

2. Instituational 

3. optimizing 

4. Adnan et al. 
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تا دولتی مؤثرتر و کارنمدتر ایجاد کند، دسترسی به بدمات دولتی را تسهیر  دهد یارائه م

کند، اجازه دسترسی عمومی بیشتر به اطالعات بدهد و دولت را نسات به شهروندان 

عنوان ی  اب ار  در واقع دولت الکترونیکی به (.6071، 7)سریریه و اسریرام پاسخ وتر کند

 (.6072)ادنان و همکاران،  شود یرفته مقدرتمند برای کاهش فساد در نظر گ

 یساز ادهیمربوط به پ یها درصد از تالش 21الی  20که بی   دهد یمرور انتشارات قالی نشان م

. )کلی یا ج ئی( شود یتوسعه منجر به شکست م دولت الکترونیکی در کشورهای درحال

متفاوت  یها نهیو زم انتظار ررقابیناشی از تنوع غ تواند یاحتمال بسیار باال برای ای  شکست م

 یها طیمقررات، مح یها تنوع در مؤسسات، فارفوب -توسعه هر ی  از کشورهای درحال

و  ی یر ها، رهاری، برنامه باشد. با توجه به ای  فالش -اجتماعی فرهن ی یها نهیسیاسی و زم

نقش حیاتی در توسعه نن در کشورهای  تواند یدولت الکترونیکی م یساز ادهیمدیریت پ

در  یتر دولت الکترونیکی ممک  است اثرات ب رگ یها توسعه ایفا کند. پروژه درحال

توسعه داشته باشد و ای  کشورها ممک  است نیاز به ارزیابی قار، حی  و بعد  کشورهای درحال

 (.6072، 6مکاران)فوی و ه از پروژه برای جلوگیری از شکست یا شکست ج ئی داشته باشند

که از سوی دپارتمان  (EGDI) ورعیت ایران در شابص جهانی توسعه دولت الکترونیکی

کشور جهان  739در میان  22امور اقتصادی سازمان ملر متحد اعالم شده، ایران را در جای اه 

 اه در فند سال ابیر نی ، در اسناد باالدستی کشور، بر رشد جای .قرار داده است 6072در سال 

ایران در منطقه و جهان در حوزه دولت الکترونیکی و تسهیر ارائه بدمات دولتی به مردم با 

شابص توسعه دولت الکترونیکی،  .شده است دیالکترونیکی کردن ای  بدمات بارها تأک

گیری ترکیای برای سنجش تمایر و ظرفیت استفاده ی  دولت از  ی  شابص اندازه

ای  شابص بر اساس  .فناوری اطالعات برای ارائه بدمات عمومی استاب ارهای ارتااطات و 

کشور عضو سازمان ملر متحد صورت گرفته و در نن  739بررسی جامع از حضور ننالی  

های دولت الکترونیکی  ها و استراتژی های ملی و همچنی  سیاست سایت های فنی وب ویژگی

 

1. Sarrayrih & Sriram 

2. Choi et al. 
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شود، مورد  های رروری بکار گرفته می منظور ارائه سرویس های مختلف به که توسط بخش

 .ارزیابی قرار گرفته است

، «بدمات ننالی »شابص  ریز 9برای ارزیابی شابص توسعه دولت الکترونیکی در کشورها 

شابص  ریمورد بررسی قرار گرفته است که ز« سرمایه انسانی»و « مخابراتی یها رسابتیز»

کشور  739ده از پرسشنامه بررسی مستقر ش نوری های جمع بر اساس داده« بدمات ننالی »

شده توسط  بر اساس اطالعات ارائه« های مخابراتی زیرسابت»عضو سازمان ملر متحد، 

شده توسط سازمان  بر اساس اطالعات ارائه« شابص سرمایه انسانی»اتحادیه جهانی مخابرات و 

سوم( به  ا وزن ی نموزشی، علمی و فرهن ی ملر متحد )یونسکو( با وزن مساوی )هرکدام ب

 .دست نمده است

دولت الکترونیکی، جای اه  یسو دولت جمهوری اسالمی ایران مصمم است با گام برداشت  به

انداز دولت جمهوری اسالمی ایران  جهانی داشته باشد. در فشم یها قابر قاولی را در عرصه

قرار گرفته  دیمورد تأک لهسا ستینی  جای اه اول اقتصادی، علمی و فناورانه در منطقه در افق ب

از دولت  یا (؛ اما پرسش اصلی نن است که فه درجه7931است )توالیی و احمدی، 

 اند؟ الکترونیکی در کشور تحقق پیدا کرده است و موانع اصلی کدم

 

 های راهبردی توسعه دولت الکترونیک در ایرانآسیب -د

 نیست؛ بلکه مشکر اصلی در  یمشکر اصلی ایجاد و توسعه دولت الکترونی ، فنّاور

ای  است که نیا فرهنگ جامعه نمادگی پذیرش تغییرات بسیار زیادی را که ایجاد 

 (.7931بواهد شد، دارد یا بیر؟ )مرک  پژوهشی نرا، 

 تری  مانع برای های گوناگون جمعیتی مهمفقدان دسترسی به اینترنت میان بخش

های برای سازمان ژهیو موروع، به نید. ای توسعه دولت الکترونی  به شمار می

ساز بواهد بود  دولتی که قادر به انتخاب مشتریان بود نیستند، دشوار و مسئله

 (.7936)زینالی صومعه و همکاران، 
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 دولتی با مشتریان انحصاری روبرو هستند، لذا هرگ  بود را مقید به  یها سازمان

 (.7931راهیم زرگر، )حاجی اب نندیب یرقابت گسترده در حوزه اینترنت نم

 جادشدهیباصی برای غلاه بر فاصله ا یزدگ در میان مقامات دولتی کشورمان شتاب 

میان ایران و سایر کشورهای پیشرفته در زمینه مدیریت ماتنی بر فناوری اطالعات به 

ها قصد دارند تا با برید  وجود نمده است؛ به همی  دلیر، بسیاری از سازمان

ای  شکاف را هر فه زودتر پر کنند.  ها رسابتیروی ز یگذار هیتجهی ات و سرما

بدون انجام مطالعه و  یساز ادهیباعث پ تواند یبه وجود نمده م یزدگ شتاب

 (.7939زاده و همکاران، دولت الکترونی  شود )قربانی یسنج امکان

  متخصصان امر و مدیران اشراف کاملی بر ف ون ی تحلیر و مهندسی مجدد

که  شود یمنظور استفاده از دولت الکترونی  ندارند و بسیار دیده م لتی بهبدمات دو

، اما باز نیاز به شود یصورت الکترونیکی توسط مردم برای سازمان فرستاده م ها به فرم

 (.7931مراجعه به سازمان و تحویر حضوری مدارک هست )حاجی ابراهیم زرگر، 

 مراتای و هرمی هستند. سابتار هرمی شدت سلسله  دولتی در ایران به یها سازمان

بخش بصوصی  یها مؤسسات دولتی نسات به سابتار افقی و منعطف در شرکت

(. دولت الکترونی  7930و سرفرازی،  یسازگاری کمتری با اینترنت دارند )کاووس

کامپیوتری است. بخش  یها عناصر اینترنت و شاکه یساز کپارفهیراهی برای 

ولی  دینما یروی بدماتش اعمال م تر عیاطالعات را سربصوصی تغییرات فناوری 

بخش دولتی کندتر است زیرا سابتار نن برای مواجهه با ای  تغییرات نماده نیست 

 (.7937)کاشفی و زمانی فر، 

 ها؛  مدیران ارشد سازمان تیحما عدم احساس نیاز به وجود دولت الکترونی ؛ عدم

سن ی  ایجاد،  یها نهیمحرمانه؛ ه  ریغ ناتوانی در مرزبندی اطالعات محرمانه و

اطالعاتی؛ فقدان یا کماود  یها  اهیو پا یرسان اطالع یها ن هداری و توسعه شاکه

نیروهای متخصص فناوری اطالعات در بربی از کشورها؛ مشکالت مرتاط با 
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ف ون ی حفاظت از اطالعات شخصی افراد و ... )ذبیحی شیخرجه و همکاران، 

7937.) 

  تحقق کامر سهولت استفاده از بدمات دولت الکترونیکی و انجام امور موازی عدم

 سنتی

  دسترسی ناقص و ناکافی کاربران به بدمات الکترونی  به نسات عوامر بومی

 و ...( یا )جغرافیایی، منطقه

 زیرسابت فنی )فناورانه( ناکافی یا کم کیفیت در سطوح کلی و ج ئی 

  جنسیتی،  یها یژگیانسانی و نیروی کار با توجه به ونموزش و نگاهی ناکافی منابع

 (7931سنی و اجتماعی )توالیی و احمدی، 

  ،(7931عدم همکاری و هماهن ی متقابر بی  سازمانی )ثقفی و همکاران 

  عدم نگاهی مدیران از مسائر روز فنّاورانه و م ایای فناوری اطالعات؛ فقدان ان ی ه

شفاف سازمانی؛ فقدان  یها ن دستورالعمرو حمایت الزم برای مدیران؛ فقدا

فناوری  یریکارگ مختلف سازمان در به یها هماهن ی، همکاری و انسجام بی  بخش

اطالعات، فقدان افراد متخصص در ارتااط با فناوری اطالعات و رایانه؛ مقاومت 

د اف ار؛ عدم وجو اف ار و نرم کاربران در برابر تغییر؛ کماود بودجه جهت تجهی  سخت

 (7921شاکه یکپارفه در کشور و ... )کاظمی و همکاران، 

 یها وجود ناهماهن ی و موازی کاری در حوزه فناوری اطالعات در دست اه 

اطالعات، پایی  بودن سهم بخش  یها یاجرایی؛ تغییر سریع و روزاف ون فناور

لیه به محتوا در ک یتوجه فناوری اطالعات و ارتااطات از تولید نابالص ملی، کم

 (7923وجوه متعدد فناوری اطالعات )طهمورث نژاد، 

 دولت الکترونی  توسط شهروندان یریکارگ عدم پذیرش و به 
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 روش پژوهش

تحلیلی است. در مرحله اول -پژوهش حارر از نوع کاربردی و روش بررسی نن توصیفی

نظربواهی از های راهاردی توسعه دولت الکترونیکی با مطالعه پیشینه پژوهش و  نسیب

های راهاردی توسعه  من له نسیب مورد به 73بارگان تعیی  شدند. از مرور پیشینه پژوهش 

قرار گرفتند،  ریوتحل هیدولت الکترونیکی استخراج شده و سپس با نظر بارگان، مورد تج 

 در ی  عامر بیترک ها عواملی که تکراری بودند یا همپوشانی داشتند یا قابر سپس از میان نن

عامر نهایی تعیی  شدند. جامعه نماری ای  پژوهش بارگان  3و سرانجام  شده ییبودند شناسا

منظور بربورداری از هر دو مقوله نظری  حوزه دولت الکترونی  بودند. اعضای ای  جامعه به

دولتی( و  یها نفر از بارگان با تجربه سازمان 1و عملی، از دو گروه بارگان اجرایی )شامر 

نفر از استادان دانش اه( انتخاب شدند. گفتنی است که تعداد  2دانش اهی )شامر بارگان 

اعضای ای  جامعه اندک بوده و از میان افراد در دسترس برگ یده شدند. در مرحله دوم 

های راهاردی توسعه  منظور ن اشت شاکه روابط نسیب نسیب به 3مشتمر بر ای   یا نامه پرسش

نامه بازگردانده شد. با توجه به  پرسش 76د که پس از توزیع، دولت الکترونیکی طراحی ش

ها و مسائر راهاردی توسعه  ارتااط میان فالش ریوتحل هیهدف اصلی پژوهش مانی بر تج 

دولت الکترونیکی، روش دیمتر مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به اینکه جامعه نماری، 

سال تجربه در  70فناوری اطالعات و باالی بارگان اجرایی شامر مدیران کر ارتااطات و 

بارگان دانش اهی با می ان تجربه مشابه در پژوهش   یفن حوزه دولت الکترونی  بوده و هم

 در حوزه دولت الکترونی  بودند، نظر تمامی بارگان یکسان در نظر گرفته شده است.

 

 ها افتهی لیوتحل هیتجز

های زوجی است، به بر اساس مقایسه یریگ میتصم یها تکنی  دیمتر که از انواع روش

ها  مند به نن از قضاوت بارگان در استخراج عوامر ی  سیستم و سابتاردهی نظام یمند بهره

ها، سابتار سلسله مراتای از عوامر موجود در سیستم همراه  اصول نظریه گراف یریکارگ با به

صورت  که شدت اثر روابط مذکور را به یا گونه ، بهدهد یو تأثر متقابر ارائه م ریبا روابط تأث
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. روش دیمتر برای شناسایی و بررسی رابطه متقابر بی  معیارها و کند یامتیاز عددی معی  م

دار، روابط  جهت یها . ازننجاکه گرافشود یسابت  ن اشت روابط شاکه بکار گرفته م

نشان دهند، لذا تکنی  دیمتر ماتنی بر نمودارهایی است  توانند یعناصر ی  سیستم را بهتر م

ها را  عوامر درگیر را به دو گروه علت و معلول تقسیم نماید و رابطه میان نن تواند یکه م

درک درنورد. تکنی  دیمتر عموماً برای بررسی مسائر  صورت ی  مدل سابتاری قابر به

ای سابتاردهی به ی  دنااله از اطالعات بسیار پیچیده جهانی به وجود نمد. دیمتر نی  بر

صورت امتیازدهی مورد بررسی قرار  شدت ارتااطات را به که یطور مفروض کاربرد دارد؛ به

 ردیپذ یها را تجسس نموده و روابط انتقال ناپذیر را م داده، بازبوردها توأم با اهمیت نن

 (.7931)امیدوار و همکاران، 

نظر اردی توسعه در ای  مرحله ماتنی بر مطالعات انجام شده و ها و مسائر راه گام اول: فالش

 اند از: مشخص گردیدند که عاارتنخا ان 

 در کشور ITوجود ناهماهن ی و موازی کاری در زمینه توسعه  .7

 اجرایی کشور یها در دست اه ITرعف توان کارشناسی و پیمانکاری در حوزه  .6

فناوری اطالعات بی  مدیران و کارشناسان عدم وجود دیدگاه مناسب و اعتقاد راسخ به  .9

 دولتی و بصوصی کشور یها سازمان

ارتااطی فناوری اطالعات و انحصار نسای در  یها رسابتیعدم رقابت مؤثر در حوزه ز .1

 دولت

از  ICTعدم تخصیص بودجه کافی برای ارائه بدمات الکترونیکی / پایی  بودن سهم  .1

 تولید نابالص ملی

 گوناگون پروژه دولت الکترونیکی در بدنه دولت یها و اجرای بخشمسیر طوالنی تصویب  .2

 مقاومت در برابر تغییر در درون دولت .1

احوال، نیروی  اطالعاتی پایه کشور )ثات یها  اهیعدم امکان دسترسی بربط به پا .2

 انتظامی و ...(

 وجود زیرسابت ناقص شاکه دسترسی پرسرعت و ارزان برای بیشتر مردم کشور .3
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 ماتریس میان ی  )ماتریس ارتااط مستقیم( گام دوم:

می ان شدت بر مانای  یازدهی. امتشود یشدت روابط نهایی میان معیارها از بارگان بواسته م

جدول ذیر صورت گرفته است. سپس میانه یا میان ی  هندسی امتیازات به ازای هر دو عناصر 

 .گردد یموجود محاساه م
 طیف لیکرت .0جدول

 تأثیر بسیار زیاد تأثیر زیاد تأثیر کم تأثیر بسیار کم بدون تأثیر

0 7 6 9 1 

 

 میانگین نظرات خبرگان .3 جدول

 مجموع 3عامر  2عامر  1عامر  2عامر  1عامر  1عامر  9عامر  6عامر  7عامر  ماتریس

 22/72 6 6 99/6 11/6 11/6 6 6 99/7 0 7عامر 

 11/71 11/7 11/7 22/7 11/6 6 11/7 11/6 0 6 6عامر 

 11/60 11/6 66/6 11/6 77/9 11/6 22/6 0 99/6 11/6 9عامر 

 22/71 11/6 11/6 11/6 77/6 66/6 0 22/7 6 77/6 1عامر 

 77/72 11/6 77/6 66/6 11/6 0 22/6 9 22/7 77/7 1عامر 

 66/71 22/7 77/7 11/6 0 11/7 22/7 66/6 22/7 22/7 2عامر 

 99/73 11/6 11/7 0 11/6 11/6 22/6 77/9 66/6 6 1عامر 

 22/60 66/6 0 66/6 11/6 11/7 11/9 22/6 11/6 11/6 2عامر 

 11/72 0 11/6 99/6 22/7 22/7 77/9 66/6 11/6 6 3عامر 

 

 

 یا شدت نسای روابط مستقیم یساز گام سوم: نرمال

ماتریس مرحله قار در معکوس  یها هیها در ای  مرحله تمامی درا جهت نرمال کردن داده

مقدار ستونی برابر   یتر . ب رگشود یمقدار ستونی نن ررب م  یتر حاصر جمع ب رگ

 .شود یاست. به ای  مقدار نلفا گفته م 012/0 است که معکوس نن برابر 22/60
  



 769 های راهبردی توسعه دولت الکترونیکی در ایران ای آسیب شبکهساخت نگاشت روابط 

 
 ماتریس نرمال یا شدن روابط نسبی .2جدول 

ماتریس نرمال 

(M) 
 3عامر  2عامر  1عامر  2عامر  1عامر  1عامر  9عامر  6عامر  7عامر 

 70/0 70/0 77/0 76/0 76/0 70/0 70/0 02/0 0 7عامر 

 01/0 03/0 02/0 76/0 70/0 03/0 76/0 0 70/0 6عامر 

 76/0 77/0 79/0 71/0 76/0 71/0 0 77/0 76/0 9عامر 

 76/0 76/0 76/0 70/0 77/0 0 03/0 70/0 70/0 1عامر 

 76/0 70/0 77/0 76/0 0 71/0 71/0 03/0 01/0 1عامر 

 02/0 01/0 76/0 0 01/0 03/0 77/0 02/0 02/0 2عامر 

 79/0 01/0 0 76/0 76/0 79/0 71/0 77/0 70/0 1عامر 

 77/0 0 77/0 79/0 03/0 72/0 71/0 79/0 79/0 2عامر 

 0 76/0 77/0 03/0 03/0 71/0 77/0 76/0 70/0 3عامر 

 

 ممک  )معکوس(گام سوم: ماتریس شدت 

است از  میرمستقیدر ای  مرحله که محاساه ماتریس شدت ممک  از روابط مستقیم و غ

 دین یمعکوس کردن تفارر ماتریس نرمال شده از ماتریس همانی )یکه( به دست م

 (.(   ))معکوس
 ماتریس شدت ممکن .5جدول 

ماتریس 

 معکوس
 3عامر  2عامر  1عامر  2عامر  1عامر  1عامر  9عامر  6عامر  7عامر 

 21/0 12/0 22/0 16/0 29/0 16/0 23/0 12/0 10/7 7عامر 

 13/0 11/0 26/0 23/0 13/0 21/0 22/0 13/7 12/0 6عامر 

 12/0 23/0 26/0 21/0 11/0 23/0 19/7 19/0 16/0 9عامر 

 23/0 26/0 17/0 11/0 21/0 22/7 16/0 21/0 29/0 1عامر 

 10/0 29/0 16/0 11/0 11/7 27/0 13/0 21/0 20/0 1عامر 

 11/0 12/0 20/0 19/7 19/0 29/0 26/0 16/0 17/0 2عامر 

 11/0 29/0 22/7 27/0 17/0 29/0 26/0 23/0 22/0 1عامر 

 11/0 20/7 20/0 21/0 16/0 37/0 22/0 11/0 11/0 2عامر 

 27/7 21/0 19/0 12/0 22/0 29/0 12/0 22/0 21/0 3عامر 
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 میرمستقیروابط کر یا شدت روابط مستقیم و غ گام فهارم: ماتریس

در ای  مرحله که محاساه ماتریس شدت نسای از روابط مستقیم و غیرمستقیم )روابط کر( 

 .شود یررب م (   )در معکوس Mاست ماتریس نرمال 

 ماتریس روابط کل .2 جدول

ماتریس 

روابط 

 کر

عامر 

7 
 3عامر  2عامر  1عامر  2عامر  1عامر  1عامر  9عامر  6عامر 

سطری 

(R) 

 11/1 21/0 12/0 22/0 16/0 29/0 16/0 10/0 12/0 10/0 7عامر 

 11/1 13/0 11/0 26/0 23/0 13/0 21/0 22/0 13/0 12/0 6عامر 

 32/2 12/0 23/0 26/0 21/0 11/0 23/0 20/0 19/0 16/0 9عامر 

 01/2 23/0 26/0 17/0 11/0 21/0 21/0 16/0 21/0 29/0 1عامر 

 69/2 10/0 29/0 16/0 11/0 11/0 27/0 12/0 21/0 20/0 1عامر 

 31/1 11/0 12/0 20/0 19/0 19/0 29/0 26/0 16/0 17/0 2عامر 

 12/2 11/0 29/0 22/0 27/0 17/0 29/0 26/0 23/0 22/0 1عامر 

 06/1 11/0 20/0 20/0 21/0 16/0 37/0 22/0 11/0 11/0 2عامر 

 96/2 27/0 21/0 19/0 12/0 22/0 29/0 12/0 22/0 21/0 3عامر 

ستونی 

(J) 
12/1 11/1 21/2 32/2 26/1 12/2 9/2 16/1 01/2  

 

 گام پنجم: ماتریس شدت روابط غیرمستقیم

در ای  مرحله که محاساه ماتریس شدت نسای از روابط غیرمستقیم است، مجذور ماتریس 

 .شود یم ررب (   )در معکوس Mنرمال 

  



 761 های راهبردی توسعه دولت الکترونیکی در ایران ای آسیب شبکهساخت نگاشت روابط 

 
 شدت نسبی از روابط غیرمستقیم ماتریس .7جدول 

ماتریس 

شدت 

 غیرمستقیم

 3عامر  2عامر  1عامر  2عامر  1عامر  1عامر  9عامر  6عامر  7عامر 

 11/0 12/0 12/0 20/0 16/0 26/0 20/0 16/0 10/0 7عامر 

 16/0 12/0 11/0 11/0 13/0 13/0 12/0 13/0 11/0 6عامر 

 22/0 13/0 22/0 19/0 29/0 11/0 29/0 26/0 20/0 9عامر 

 11/0 17/0 13/0 21/0 11/0 21/0 29/0 11/0 16/0 1عامر 

 13/0 19/0 27/0 21/0 11/0 21/0 21/0 12/0 11/0 1عامر 

 11/0 16/0 13/0 19/0 11/0 11/0 17/0 11/0 19/0 2عامر 

 26/0 12/0 22/0 23/0 13/0 17/0 21/0 12/0 11/0 1عامر 

 22/0 20/0 23/0 19/0 21/0 11/0 16/0 26/0 20/0 2عامر 

 27/0 19/0 26/0 21/0 11/0 22/0 22/0 12/0 11/0 3عامر 

 

 گام ششم: دریافت نتایج

دار است. ماتریس روابط  ای  گام شامر تعیی  ارزش نستانه و به دست نوردن نمودار جهت

کر ممک  است اطالعات زیادی در مورد ف ون ی تأثیر ی  عامر بر دی ر عوامر فراهم 

الزم است که ارزش نستانه تعیی  گردد و اثرات بربی  رندهیگ میکند. اگرفه برای تصم

دار  دهنده تأثیر بیشتر ارزش نستانه در نمودار جهت قرار گیرد که نشان یپوش فشم معیارها قابر

با محاساه میان ی  عناصر در ماتریس ارتااط کر به دست  توان یاست. ارزش نستانه را م

حاصر  (      و      )با نقشه مجموع داده از تواند یدار م جهت نورد. نمودار

 است. محاساه 2297/0 گردد. مقدار ارزش نستانه حاصر از ماتریس ارتااط کر برابر

به ترتیب از جمع هر سطر و ستون ماتریس ارتااط    و   که   (     )و (     )

رسم شده که در واقع مانای . نمودار شدت اثرگذاری و اثرپذیری دین یکر به دست م

، قرار yروی محور  (     )و  (     )،  xاست. روی محور  یریگ میتصم

و هر فه عاملی مقادیر  دهد یهر عامر را نشان م ، اهمیت(     ) یها . ارزشرندیگ یم

باالتری از ای  ارزش را  به بود ابتصاص دهد، از اهمیت باالتری نی  بربوردار بواهد بود. 
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زیر  یها ای  تکنی  به روش یها کردن ارتااط بی  عوامر، با توجه به فرض برای مشخص

 :گردد یعمر م

(     )اگر  .7 (     )و         (δ  باشد، گفته )عددی ب رگ است

 مشکر اصلی مسئله مورد نظر است و باید حر شود. aکه عامر  شود یم

(     )راگ .6 (     ) و          (δ  ،باشد )عددی ب رگ است

 .کند یمشکر کلیدی مسئله مورد نظر را حر م aکه عامر  شود یگفته م

(     )اگر  .9 (     )  و        (ε  ،باشد )عددی کوف  است

 .گذارند یکمی روی نن تأثیر م یها عاملی است مستقر که عامر aکه  شود یگفته م

(     )ر اگ .1 (     ) و       (ε  ،باشد )عددی کوف  است

 یها عاملی است مستقر که روی تعداد کمی از عامر  aکه عامر  شود یگفته م

 .گذارد یدی ر اثر م

 گانه 2 یها عامل یبند تیاولو .2 جدول

 (     ) (     ) R J نتیجه
 13/7 11/76 16/1 06/1 2عامر 

 90/0 21/79 21/2 32/2 9عامر 

 61/0 23/76 99/2 12/2 1عامر 

 61/0 10/76 01/2 96/2 3عامر 

 16/0 01/76 26/1 69/2 1عامر 

 -22/0 09/79 32/2 01/2 1عامر 

 72/0 90/77 12/1 11/1 7عامر 

 -90/0 71/77 11/1 11/1 6عامر 

 -13/7 11/77 12/2 31/1 2عامر 

 



 761 های راهبردی توسعه دولت الکترونیکی در ایران ای آسیب شبکهساخت نگاشت روابط 

 

 
  نمودار شدت اثرگذاری و اثرپذیری  .1نمودار 

 

ها  با بیشتری  مجموع سطری در بی  سایر عامر  2گفت عامر  توان یپژوهش م یها افتهیبا استفاده از 

با کمتری  مجموع سطری کمتری   2دارای بیشتری  اثرگذاری بر روی سایر عوامر است و عامر 

 ،با بیشتری  مقدار ستونی 1مشاهده گردید عامر   یفن اثرگذاری را بر روی سایر عناصر داراست. هم

با کمتری  مقدار ستونی دارای کمتری  می ان اثرپذیری از سایر عوامر  2و عامر   یرتریرپذیتأث

 پژوهش است.

دارای بیشتری  تأثیر و  یها دارد و به عاارت و نهایتاً عاملی که بیشتری  رریب وزنی را در بی  سایر عامر

رای گانه دا 3 یها ای  عامر در بی  عالم  رید عاارت است. به 2تأثر در کر سیستم است، عامر 

بیشتری  اهمیت است. جهت تعیی  نقشه روابط شاکه باید ارزش نستانه محاساه شود. با ای  روش 

اعتنا را ترسیم کرد. تنها روابطی که  نظر کرده و شاکه روابط قابر از روابط ج ئی صرف توان یم

داده بواهد  تر باشد، در دیاگرام نمایش ها در ماتریس ارتااط کر از مقدار نستانه ب رگ مقادیر نن

تر از نستانه  شد. بعد از ننکه شدت نستانه تعیی  شد، تمامی مقادیر ماتریس ارتااط کر که کوف 

 . شود یباشد، صفر شده یعنی نن رابطه علی در نظر گرفته نم
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 ماتریس روابط شبکه .2جدول 

 3عامر  2عامر  1عامر  2عامر  1عامر  1عامر  9عامر  6عامر  7عامر  

 0 0 0 7 0 7 7 0 0 7عامر 

 0 0 0 7 0 0 0 0 0 6عامر 

 7 7 7 7 7 7 0 7 7 9عامر 

 7 0 7 7 0 0 7 0 0 1عامر 

 7 0 7 7 0 7 7 0 0 1عامر 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2عامر 

 7 0 0 7 7 7 7 7 0 1عامر 

 7 0 7 7 7 7 7 7 7 2عامر 

 0 0 7 7 0 7 7 0 0 3عامر 

 
8

379

6

2

4

5

1

 ها روابط میان عامل .1شکل 

 

  



 763 های راهبردی توسعه دولت الکترونیکی در ایران ای آسیب شبکهساخت نگاشت روابط 

 

 بالصه نتایج .70جدول 

ارتااطی فناوری اطالعات و انحصار نسای  یها رسابتیعدم رقابت مؤثر در حوزه ز مشکر اصلی

 در دولت

وجود دیدگاه مناسب و اعتقاد راسخ به فناوری اطالعات بی  مدیران و کارشناسان  حر اصلی راه

 دولتی و بصوصی کشور یها سازمان

 وجود زیرسابت ناقص شاکه دسترسی پرسرعت و ارزان برای بیشتر مردم کشور  یتر تیبااهم

احوال، نیروی  اطالعاتی پایه کشور ) ثات یها  اهیعدم امکان دسترسی بربط به پا بیشتری  اثرگذاری

 انتظامی و ...(

الکترونیکی در بدنه  گوناگون پروژه دولت یها مسیر طوالنی تصویب و اجرای بخش کمتری  اثرگذاری

 دولت

ارتااطی فناوری اطالعات و انحصار نسای  یها رسابتیعدم رقابت مؤثر در حوزه ز بیشتری  اثرپذیری

 در دولت

 وجود زیرسابت ناقص شاکه دسترسی پرسرعت و ارزان برای بیشتر مردم کشور کمتری  اثرپذیری

 

 یها کانیو نی  تعداد پ (     )و    (     )مقادیر  یفن و هم 7با توجه به نمودار و شکر 

گذاری نتایج و درجه تأثیر تیدیمتر، درنها یها بروجی و ورودی هر عامر و با در نظر گرفت  فرض

 ها به شکر زیر بیان شد: عامر یریرپذیشدت تأثیرگذاری و تأث  یفن و هم یریرپذیو تأث

 9،1،2 یها بر عامر« در کشور ITوجود ناهماهن ی و موازی کاری در زمینه توسعه »عامر  .7

       . طاق فرض دیمتر، فونردیپذ یاثر م 2و  9و از عوامر  گذارد یاثر م

عامر اول عاملی است  شود ی، بنابرای  گفته م              و         

 .گذارد یدی ر اثر م یها مستقر که روی تعدادی از عامر

بر  «اجرایی کشور یها در دست اه ITرعف توان کارشناسی و پیمانکاری در حوزه »عامر  .6

 . طاق فرض دیمتر، فونردیپذ یاثر م 2و  1و از عوامر  گذارد یاثر م 2عامر 

که عامر  شود یبنابرای  گفته م،               و               

 .گذارند یعاملی است مستقر که تعدادی عامر روی نن اثر م 6

عدم وجود دیدگاه مناسب و اعتقاد راسخ به فناوری اطالعات بی  مدیران و »عامر  .9

اثر  3، 2، 1، 2، 1، 1، 7بر عوامر « دولتی و بصوصی کشور یها کارشناسان سازمان
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 . طاق فرض دیمتر، فونردیپذ یاثر م 3، 2، 1، 1، 7و از عوامر  گذارد یم

عامر سوم  شود ی، بنابرای  گفته م             و              

وجود دیدگاه مناسب و اعتقاد راسخ به فناوری اطالعات بی  مدیران و کارشناسان 

 .کند یدولتی و بصوصی کشور مسئله مورد نظر را حر م یها سازمان

ارتااطی فناوری اطالعات و انحصار نسای  یها رسابتیعدم رقابت مؤثر در حوزه ز»عامر  .1

. ردیپذ یاثر م 3، 2، 1، 1، 9، 7و از عوامر  گذارد یاثر م 3، 1، 2، 9عوامر  بر«  در دولت

 و                طاق فرض دیمتر، فون 

مشکر اصلی مسئله مورد  1که عامر  شود ی، بنابرای  گفته م              

 نظر است و باید حر شود.

 ICTعدم تخصیص بودجه کافی برای ارائه بدمات الکترونیکی / پایی  بودن سهم »عامر  .1

. ردیپذ یاثر م 2، 1، 9 یها و از عامر گذارد یاثر م 3، 1، 2، 1، 9بر عوامر « از تولید نابالص ملی

بنابرای   ،              و                طاق فرض دیمتر، فون

دی ر اثر  یها عاملی است مستقر که روی تعدادی از عامر 1که عامر  شود یگفته م

 .گذارد یم

گوناگون پروژه دولت الکترونیکی در  یها مسیر طوالنی تصویب و اجرای بخش»عامر  .2

. طاق فرض دیمتر، ردیپذ یتأثیر م 3، 2، 1، 1، 1، 9، 6، 7از عوامر « بدنه دولت

 شود ی، بنابرای  گفته م              و               فون

 .گذارد یعاملی است مستقر که تعدادی عامر روی نن تأثیر م 2که عامر 

و از  گذارد یاثر م 3، 2، 1، 1، 6بر عوامر « مقاومت در برابر تغییر در درون دولت»عامر  .1

 و              . طاق فرض دیمتر، فونردیپذ یتأثیر م 3، 2، 1، 1، 9عوامر 

 یها عاملی است مستقر که روی تعدادی از عامر 1عامر               ،

 .گذارد یدی ر اثر م

احوال، نیروی  اطالعاتی پایه کشور ) ثات یها  اهیعدم امکان دسترسی بربط به پا»عامر  .2

. گذارد یاثر م 9و از عامر  گذارد یاثر م 3، 1، 2، 1، 1، 9، 6، 7بر عوامر ...(« انتظامی و 

 و              طاق فرض دیمتر، فون 
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عاملی است مستقر که روی   2عامر  شود ی، بنابرای  گفته م            

 .گذارد یدی ر اثر م یها تعدادی از عامر

بر « وجود زیرسابت ناقص شاکه دسترسی پرسرعت و ارزان برای بیشتر مردم کشور»عامر  .3

 . طاق فرض دیمتر، فونردیپذ یاثر م 2، 1، 1، 1و از عوامر   گذارد یاثر م 1، 2، 1عوامر 

که روی  عاملی است 1عامر ،             و             

 تعدادی عامر تأثیر می گذارد.

 

 ها شنهادیو پ یریگ جهینت
در زندگی ما نیست، بلکه ناشی از بهاود دادن رابطه  یاهمیت دولت الکترونیکی ناشی از اهمیت فنّاور

اجرای دولت الکترونیکی بدون تغییر  دهد یمیان شهروندان و دولت است. نتایج تحقیقات نشان م

مورد نیاز است. لذا هدف ای  پژوهش  یور توجه بدمات فاقد م ایای بهره و تحول قابر یا شهیر

وسعه دولت الکترونیکی است. در ابتدای پژوهش مسئله های ت استخراج ال وی تأثیر و تأثر نسیب

 تین بررسی شده، تعریفی از دولت الکترونیکی ارائه شده و درنهانو می ان اهمیت  یبررس قابر

 3کی مطرح شده است. مطابق با نظر بارگان نیتوسعه دولت الکترو یها و فالش ها بینس  یتر مهم

نظرات  یا شناسایی شده و در قالب پرسشنامهعوامر   یرت عنوان مهم عامر از میان همه عوامر به

اف ار دیمتر  نرم یریکارگ حاصر از پرسشنامه با به یها بارگان در قالب مقایسات زوجی ابذ شد. داده

عدم امکان دسترسی بربط »که عامر  دهد یها نشان م شد. نتایج حاصر از تج یه داده ریوتحل هیتج 

بسیار با اهمیت است بنابرای  در  احوال، نیروی انتظامی و ...( ثاتاطالعاتی پایه کشور )  یها  اهیبه پا

فنی  یها رسابتیارائه بدمات الکترونی  را گسترش داده و ز توان یبصوص حر ای  مشکر م

امکان تاادل اطالعات با سرعت و  که ینحو الزم برای توسعه دولت الکترونیکی را تکمیر کرد، به

 ها تیظرف توان یم  یفن باشد. هم ریپذ ها امکان اجرایی، مردم و بن اه یها قاول بی  دست اه امنیت قابر

مراک  بدمات الکترونی  در  توان یزیربنایی مخابراتی را ارتقاء داد. در ادامه م یها و توسعه شاکه

اجرایی را واگذار کرد.  یها و فرایندهای بیشتری از دست اهنموده  یانداز مراک  پرجمعیت شهری راه

 یها تعاملی برای ارائه بدمات دست اه یها تیرا به سا یرسان اطالع یها تیتوان سا می تیدرنها

 اجرایی تادیر کرد.
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عدم رقابت مؤثر در حوزه »که  دهد ینتیجه حاصر از تحلیر اثرگذاری و اثرپذیری نشان م  یهمچن

مشکر اصلی در حوزه دولت « ارتااطی فناوری اطالعات و انحصار نسای در دولت یها رسابتیز

منظور رفع ای  مشکر، توسعه محتوای بومی و کاربردهای الکترونیکی، ارائه  به  الکترونیکی است.

جدید تلف   یها بدمات الکترونیکی بر بستر شاکه ملی اطالعات، توسعه دسترسی پرسرعت نسر

با استفاده  ICTبخش  انیبن دانش یها نوری و حمایت از ایجاد و توسعه شرکت یاه یهمراه و فناور

وجود دیدگاه مشخص گردید که  تیو درنها شود یپیشنهاد م یردولتیحداکثری از ظرفیت بخش غ

دولتی و بصوصی  یها مناسب و اعتقاد راسخ به فناوری اطالعات بی  مدیران و کارشناسان سازمان

فناوری  یها تیکشور، عامر پیشران در توسعه دولت الکترونیکی است. اکثر مدیران به توانایی و قابل

فالش پیش   یتر ؛ لیک  مهمدانند یاند و نن را ناجی سازمان بویش م ارتااطات و اطالعات واقف

 رایاهداف سازمان است؛ زها کنترل و مهار قدرت فناوری ارتااطات و اطالعات در فارفوب  روی نن

نن و  یریکارگ ها و تهدیدهای احتمالی ناشی از به فرصت ریوتحل هیفاوا بدون تج  یریکارگ به

تنها مشکر را حر نخواهد کرد، بلکه نن را حادتر بواهد نمود.  سنجش نقاط قوت و رعف دابلی نه

و تهدیدهای محیط را  ها محیطی، فرصت ریوتحل هیعنوان ی  اب ار تج  نمادگی الکترونی  به

ها، ال ویی از می ان نمادگی الکترونی   شناسایی کرده و با بیان نقاط رعف و قوت جوامع و سازمان

اینترنتی، تالش در جهت معرفی بومی در  یها ی. ارتقاء فرهنگ استفاده از فناوردینما یها ارائه م نن

 یها وری ارتااطی اطالعاتی، توسعه رشتههای نموزشی و ترویجی در فنا محیط اینترنت، اجرای برنامه

مرتاط با  یها شیها، برقراری سمینارها و هما اطالعاتی و ارتااطی در دانش اه یها یمرتاط با فناور

مرتاط  یها نهیرم  بدمت به مدیران و کارکنان در زم یها ، ارائه نموزشیکیموروع دولت الکترون

سرعت در توسعه بخشیدن به روند گذر از  بهتجاری  یها با دولت الکترونیکی، تشویق بخش

 .مؤثر است یها الکترونیکی از راه یها کاغذی سنتی و رسیدن به روش یها روش
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