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. هاستاستانالکترونیک برای دولت برای ایجاد مدل ارزیابی آمادگی  یشناسروشهدف این پژوهش ارائه یک : چکیده

قرار  یموردبررسدقیق  صورتبهالکترونیک دولت ارزیابی آمادگی  هایمدلبرای این منظور لازم است سیر تکوین 

الکترونیک از دولت ارزیابی آمادگی  هایمدل مندنظامروش اول مرور  است. شدهانجامگیرد. این بررسی به دو روش 

 یهادادهاست که پارامترهایی مانند حوزه تمرکز کارکردی، حوزه تمرکز جغرافیایی، نوع  0202تا  0202سال 

اصلی ارزیابی  یاشاخصهو  مورداستفاده یاهیپا، مدل هاداده، روش تحلیل هاداده یآورجمع، روش مورداستفاده

ن الکترونیک است که بر ایولت دارزیابی آمادگی  هایمدلروش دوم بررسی سیر تکوین . است قرارگرفته یموردبررس

از فرآیند پویای چرخه  هادورهو برای توصیف این  اندکردهنسل یا دوره تکوینی را طی  چهارارزیابی  یهاروشاساس 

 هایمدلاست. فرآیند تکوین  شدهاستفاده، شدهتشکیل، اجرا، بررسی و اقدام ریزیبرنامهدمینگ که از چهار مرحله 

 اسبر اس. یابدمیواقعیت خاتمه -ارزیابی شکاف دیجیتال آغاز و با بررسی فاصله طراحی هایمدلارزیابی از بررسی 

 الکترونیک استفاده ازدولت ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک، جدیدترین رویکرد در ارزیابی آمادگی  هایمدلمرور 

ومی ب یهایژگیومناسب و منطبق با  هایمدلمحلی برای ایجاد  یسازههیبدواقعیت است که از -تئوری فاصله طراحی

یک  ،آمادگی دولت الکترونیک. در این مقاله با بررسی دقیق این تئوری و تعمیم آن به حوزه ارزیابی کندمیاستفاده 

ر این است. د شدهارائه هااستانبرای  آمادگی دولت الکترونیکبرای ایجاد مدل مناسب ارزیابی  گامبهگام شناسیروش

، کارکنان و هازهیانگو  هاارزش، فرآیند، اهداف، فناوریواقعیت شامل اطلاعات، -ابعاد تئوری طراحی شناسیروش

 که برای شوندیماصلی در نظر گرفته  یاشاخصه عنوانبهپول و زمان( منابع )، مدیریت و ساختارها و سایر هامهارت

سه نوع فاصله مطرح در تئوری که  بر اساسلازم است  هاآناز ها برای هر یک و ایجاد زیرشاخص هاآنبومی نمودن 

در محیط طراحی و محیط اجرا وجود دارد، شامل فاصله بستر و زمینه، فاصله نرم و سخت و فاصله عمومی و خصوصی، 

 موردنظر، مدل خاص آن ایجاد گردد. استانتعدیل و برای  هاشاخصاین 

 فاصله ،شکاف دیجیتالارزیابی،  شناسیروش ،، چرخه دمینگهااستانآمادگی دولت الکترونیک  ها:کلیدواژه

 .واقعیت-طراحی
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 مقدمه

بیش از  ،شودیممحسوب  آمادگی الکترونیکارزیابی  یهاحوزهارزیابی آمادگی دولت الکترونیک که یکی از 

فراهم نمودن چارچوبی  منظوربهو  0992مفهومی است که در اواخر دهه  و قرارگرفته یموردبررسدو دهه 

 توسعهدرحالو کشورهای  افتهیتوسعهیکپارچه برای ارزیابی وسعت و عمق شکاف دیجیتال میان کشورهای 

 (.Luyt et al. 2006گرفت )شکل 

 هاتفرصآوردن  به دستمیزان آمادگی یک جامعه برای  آمادگی دولت الکترونیکتعریف اجو،  بر اساس

(. ارزیابی آمادگی دولت Ojo et al. 2008کند )می یریگاندازهارتباطی و اطلاعاتی را  یهافناوریاز 

که چگونه یک کشور، یک شهر یا یک آژانس دولتی خاص قرار است دولت  کندمیالکترونیک بررسی 

، ریزیبرنامهیک ابزار مؤثر برای انجام  تواندیم و (Zheng and Jiang 2011دهد )الکترونیک را توسعه 

 صورتهببرای ایجاد جامعه اطلاعاتی در حالت کلی و دولت الکترونیک  هاتیخلاقپایش و ارزیابی ابتکارات و 

 درحرکتیک نقطه شروع مناسب و مفید باشد زیرا  تواندیم(. این ارزیابی Ojo et al. 2008باشد )خاص 

بنابراین  ؛مناسب در دسترس باشد یریگمیتصمبه سمت دولت الکترونیک لازم است که وضعیت جاری برای 

اشد بپایه استراتژی، برنامه، سیاست و تصمیمات  تواندیمکه  کندمیارزیابی آمادگی چارچوبی را فراهم 

(2006 Dada از طریق ارزیابی .)مراحل آمادگی را ارزیابی  تواندیم، یک دولت آمادگی دولت الکترونیک

استراتژی دولت الکترونیک خود را طراحی کند. ارزیابی  مجدداًو سپس  کندرا شناسایی  شیهافاصلهکند، 

برای  تواندیم و برای یک دولت در مراحل ابتدایی یا میانی توسعه دولت الکترونیک مناسب است ژهیوبه

 کمک توسعهدرحالفناوری اطلاعات و ارتباطات به کشورهای  یسازکپارچهیبرای  ریزیبرنامهسنجش و 

 (.Rahman 2007کند )بیرونی موردنیاز تمرکز  یهاتیحمادرونی و  یهاتلاشکند و روی 

در طی دو دهه بررسی ارزیابی آمادگی الکترونیک رویکردهای مختلفی اتفاق افتاده است و روندهای 

ی دولت آمادگواضح بین ارزیابی  صورتبهبرخی از محققان است.  شدهگرفتهبه کار متفاوتی توسط محققان 

لت آمادگی دوخاص مثل تجارت الکترونیک یا دولت الکترونیک با ارزیابی  یهانهیزمبرای  الکترونیک

 Zheng andاند )شدهخاص جامعه دولتی تمایز قائل  یهاجنبهبدون تمرکز روی  0منظورههمه الکترونیک

2011 Jiang .)شاخص مانند  اندپرداختهارزیابی آمادگی الکترونیک  یهاشاخصو  هامدلبه ایجاد  یاعده

توسط ( NRI) 4، شاخص ارزیابی آمادگی3دولت الکترونیک دانشگاه برون یبندرتبه، (UN) 2ارزیابی آمادگی

، (IDI) 2، شاخص توسعه6ارتباطات راه دور یالمللنیبتوسط اتحادیه  ITU، شاخص 5انجمن جهانی اقتصاد

برخی محققان نیز رویکردهای مبتنی بر سطوح متفاوت ارزیابی  .(EIU) 8اقتصادیشاخص واحد هوشمندی 

خاص ارزیابی  یهاحوزهبرخی دیگر از محققان روی  (.Sharma 2004; Wang 2008اند کردهرا پیشنهاد 

                                                           
1.General Purpose 

2.Uunited Nations (UN) 

3.Brown University E-government rankings  

4.Network Readiness Index (NRI) 

5.World Economic Froum 

6.International Telecommunications Union's Internet Country Case Studies 

7.International Data Index (IDI) 

8.Economist Intelligence Unit (EIU) 
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 ;Hermana and Silfianti 2011) یعموماین تمرکز گاهی در حوزه ارائه خدمات . اندنمودهتمرکز 

Alghamdi 2013) گاهی تمرکز بر منابع انسانی و ،( شهروندانAkram and Malik 2012 گاهی به ،)

در برخی مطالعات با تمرکز  ،(Kofi Andoh-Baidoo et al. 2012کلان ) ریزیبرنامهمسائل  یوسوسمت

 ژهیوبه هارساختیز(، گاهی در حوزه بررسی Al-Shqairat 2011; Keikha 2015تجارت )و  وکارکسببر 

( و غیره دنبال شده Yuan et al. 2012; Hung et al. 2014; Omar M. Baeuo et al. 2016) فناوری

 Asogwa 2011; Farooquie 2011; Almarabeh and) یملسطح در ارزیابی گاهی  علاوهبه است.

Adwan 2013 ،) یالتیایا  یامنطقهاستانی، گاهی سطح (Koen et al. 2016; Mabe and Oladele 

2015; Liu and Zhou 2012یدولتدر سطح یک سازمان گاهی  ( و حتی (Daghighi Masouleh et 

al. 2014; Alghamdi 2013)  است. شدهگرفتهدر نظر 

ارزیابی آمادگی، بررسی جامع  یهاروشدر رویکردها و حتی  ملاحظهقابلبا توجه به سیر تغییرات 

. قرار گیرد مورداستفادهبرای ایجاد رویکردهای جدید و بومی  تواندیم هاآنو کشف روندها و تحلیل  هامدل

( Srinuan et al. 2011ها )شاخصبا تأکید بر تعدادی از  معمولاًدر این حوزه  شدهانجامجامع  یهایبررس

برای کشف روندها و  کهیدرحال. اندشدهانجام( Omar et al. 2016مشخص ) روندکییا با تمرکز روی 

مامی تغییرات که بتوان ت یاگونهبهتحلیل تغییرات لازم است از یک رویکرد پویای سیستماتیک استفاده شود 

اتفاق افتاده در این دو دهه را پوشش داد. بر این اساس در این مقاله از رویکرد چرخه پویای دمینگ جهت 

ک ارزیابی آمادگی دولت الکترونی هایمدلمسیر تکامل  پوشش کلیه تغییرات و تحلیل روندهای پیش رو در

، رویکرد کمی برای مقایسه هاشاخصارزیابی روی  یهاروشبا توجه به تأکید  علاوهبهاست.  شدهاستفاده

 است. شده استفادهو مقایسه تحلیلی گرافیکی نیز  هاشاخصارزش زمانی 

به سمت سطوح تحلیل خرد، در این  هاآنارزیابی و حرکت  یهاروشسیر تکاملی  بر اساس تیدرنها

ست. در ا شدهارائهبرای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک در سطح تحلیل استانی  شناسیروشمقاله یک 

ن جدیدتری بر اساساست و  شدهاستفاده شده کشفاز نتایج تحلیل و روند تغییرات  شناسیروشاین 

 است. جادشدهیاآمادگی دولت الکترونیک  رویکردها در حوزه ارزیابی

 

 پژوهش شناسیروش

، ابتدا اندبودهاز رویکردهای مختلفی برخوردار  آمادگی دولت الکترونیکارزیابی  هایمدلکه با توجه به این

و با دیدگاه  مندنظام صورتبه 0202تا  0202جدیدترین مطالعات مربوط به این حوزه یعنی مطالعات سال 

قرار گرفت. برای این منظور دو پایگاه اطلاعات علمی  ترقیدق یموردبررسارزیابی آمادگی دولت الکترونیک 

 0202تا  0202 یهاسالارزیابی آمادگی دولت الکترونیک برای  دواژهیکلبا  0و اسکوپوس 0گوگل اسکولار

 نتیجه عنوانبهمنبع شامل مقالات ژورنال، مقالات کنفرانس و فصل کتاب  83مورد جستجو قرار گرفت و 

یقات ورودی تحق زکنندهیمتما فاکتورهای بر اساساین منابع  مندنظاممرور  .قرار گرفت یموردبررسجستجو 

 و روش تحلیل هاداده، نوع ررفتهکابه یاهیپا هایمدلحوزه تمرکز کارکردی، حوزه تمرکز جغرافیایی، شامل 

                                                           
1. Google Scholar 

2. Scopus 
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 یرسموردبربر/از ارزیابی  ریرپذیتأثو تأثیرگذار  یهامؤلفه خروجی شامل زکنندهیمتمافاکتورهای و  هاداده

ترسیم  0202تا  0202 یهاسالبرای  ینگارعیوقاروش  بر اساسگرافیکی  صورتبهو مقایسه قرار گرفتند و 

مقالات  دهشیبررس یهاتمیآبرخی از  علاوهبه .سازندیم ترسادهکه کار مقایسه و روند یابی را  یاگونهبهشدند 

 آمادگی دولتدر حوزه ارزیابی  شدهانجامسپس سیر تکوینی مطالعات  .اندشدهنیز در پیوست الف آورده 

لی آن چهار روند ک جهیدرنتقرار گرفت که  یموردبررس ینگارعیوقابخش تکمیلی  عنوانبه الکترونیک

 برای ارائه مدل ارزیابی تیدرنهافرآیند پویای چرخه دمینگ تحلیل شدند.  بر اساسبودند و  مشاهدهقابل

یابی مطالعات ارزیابی و روند مندنظامنتایج حاصل از مرور  بر اساس هااستان آمادگی دولت الکترونیک

ارزیابی  ایهجدیدترین رویکردتلفیق که بر پایه است  شدهارائه شناسیروشآمادگی دولت الکترونیک یک 

 یهاوشرو رویکرد طراحی پایین به بالا برای واقعیت -آمادگی دولت الکترونیک یعنی رویکرد فاصله طراحی

 است. جادشدهیاارزیابی 

 

 ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک مندنظاممرور 

در حوزه ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک، چندین نوع رویکرد در این مطالعات  شدهانجامبا بررسی مطالعات 

اشاره مختصری به روند مطالعات  استبه بعد  0202حوزه بررسی این گزارش سال  ازآنجاکهاست.  توجهقابل

آغاز  یدعبتکمطالعات  برهیتکدر قبل از این سال خواهد شد. مطالعات آمادگی ارزیابی دولت الکترونیک با 

. این جنبه غالب گاهی بعد دادندیمقرار  موردتوجهدولت الکترونیک را  یهاجنبهیکی از  معمولاًشد که 

 و جغرافیایی و غیره بودند. گاهی آموزش و گاه مالی و اقتصادی ،فناوری، گاهی ابعاد اجتماعی و فرهنگی

را نشان  هرسالدر هر بعد و تعداد مطالعات در هر بعد به ازای  شدهانجامتوزیع زمانی مطالعات  یکشکل 

آغاز مطالعات حوزه  گرددیمکه در این شکل مشاهده  گونههمان. (Srinuan and Bohlin 2011دهد )یم

فته و نیروی انسانی صورت گر فناوریتنها با توجه به ابعاد محدودی مانند  آمادگی دولت الکترونیکارزیابی 

در مطالعات  هاسالالب در اکثر غبعد  عنوانبه فناوریساله  02در این بازه  شدهمشاهدهروند  اساسبر است. 

ال به س آمادگی دولت الکترونیکمطرح بوده است. اوج مطالعات حوزه  آمادگی دولت الکترونیکارزیابی 

 .اندداشتهسیر نزولی  مجدداًسال مطالعات  نیازاپسکه البته  شودیممربوط  0228

از  برگرفته) کیالکترونآمادگی دولت ارزیابی  یهاپژوهشدر  موردمطالعه. تاریخچه توزیع زمانی و ابعاد 0شکل 

Srinuan and Bohlin 2011) 

2

02

٤2

62

82

0220 0220 0223 022٤ 0225 0226 0222 0228 0229 0202

بعد تکنولوژی بعد اقتصادی بعد فرهنگی بعد روانشناختی بعد اخالقی

بعد اجتماعی بعد نیروی انسانی بعد آموزشی بعد جغرافیایی بعد سیاسی
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عد و همچنین ب استدیگر در این بازه زمانی  توجهقابلاین نمودار ابعاد آموزشی و اقتصادی ابعاد  بر اساس

 .Williams 2010; Shirazi et al) مختلف است یهاسالسیاسی نیز دارای توجه قابل قبولی در طی 

2010; Xia 2010)  توجه  آمادگی دولت الکترونیکیکی از روندهای موردتوجه در مطالعات ارزیابی

متعددی در جامعه  یهاتراکنشپژوهشگران به ماهیت ارتباطات دولتی است، زیرا دولت الکترونیک دارای 

از  دانعبارتاست که  میتقسقابلاین اساس ماهیت ارتباطات دولت الکترونیک به چهار گروه  و بر است

و  3دولت با کارکنان یهاتراکنش، 0وکارهاکسبدولت با  یهاتراکنش، 0دولت با شهروندان یهاتراکنش

 .(Kofi et alPaskaleva 2010 ;2012 Kamal ;2013 Alghamdi ;. 2012) ٤دولت با دولت یهاتراکنش

به  هرسالبه بعد به تفکیک  0202سال  یهاپژوهشو مرور ادبیات این حوزه،  یبنددستهاین  بر اساس

 گونههمان .دهدیماین تفکیک را نشان  دوکه شکل  اندشده یبندمیتقسدولتی  یهاتراکنشدسته  چهار

به نحو  0200است که در سال  G2C، بیشتر مطالعات معطوف به حوزه گرددیمملاحظه  دوکه در شکل 

 G2Eبعدی قرار دارند اما در حوزه  یهاردهدر  G2Gو  G2B یهاتراکنشاست.  ملاحظهقابلچشمگیری 

 0206و  0205 یهاسالدر  کهیطوربهمجموع مطالعات کمتر بوده که البته روند رو به رشدی داشته است 

نیز به این  0202قرار دارد و در سال  یموردبررسدر رده دوم مطالعات  G2Cپس از مطالعات  درمجموع

 است. شدهپرداختهموضوع همچنان 
 دولت الکترونیک یهاتراکنشبه هر یک از انواع  شدهپرداخته. توزیع زمانی تعداد مطالعات 0شکل 

مختلفی مانند سلامت، بهداشت  یهاحوزهیک حوزه یکپارچه کننده با زیر  عنوانبهحوزه دولت الکترونیک 

جدیدی در حوزه کاربردی مواجه است  یهاچالشبا و غیره که  وکارکسبآموزش، تجارت و و درمان، 

شکاف دیجیتال منجر به اهمیت یافتن موضوع ارزیابی آمادگی  باوجودکاربرد دولت الکترونیک  کهیطوربه

ی با دو رویکرد برای ارزیاب معمولاًمرور ادبیات این حوزه، دولت الکترونیک  بر اساسرونیک شد. دولت الکت

است: رویکرد اول حوزه کاربردی خاص و رویکرد دوم  قرارگرفته موردتوجه آمادگی دولت الکترونیک

تا  0202سال در بازه زمانی  شدهانجامگستردگی جغرافیایی است. با بررسی مطالعات  ژهیوبهگستردگی 

نشان  سهدر شکل  آمادگی دولت الکترونیککارکردی موردتوجه در دولت برای ارزیابی  یهاحوزه 0202

                                                           
1.Government to Citizen (G2C) 

2.Government to Business (G2B) 

3.Government to Employee (G2E) 

4.Government to Government (G2G) 
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است. این  شدهییشناسا ،تحقیقات مندنظاممرور  بر اساسحوزه کارکردی  02. در این شکل اندشدهداده

حوزه  مطالعات در. بیشترین دهندیمرا نشان  شدهانجامحوزه تمرکز مطالعات  درواقعکارکردی  یهاحوزه

که خدمات عمومی  شودیمکارکردی خدمات عمومی است. با یک بررسی اجمالی روی این نمودار ملاحظه 

مکرر در مطالعات آورده شده است. با  صورتبهبوده که  هاسالدر تمامی  مورداستفاده یهاحوزهیکی از 

آموزش، بهداشت و درمان،  ازجملهمختلف  یهاحوزهدر  یرسانخدماتتوجه به ماهیت دولت و اینکه 

سیاست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد از اهداف اصلی دولت است بنابراین بیشتر مطالعات خدمات عمومی به 

ی ، فرهنگوکارکسبمانند فناوری،  ییهاحوزه. انددادهقرار  موردتوجهشهروندان را برای ارزیابی آمادگی دولت 

کارکرد اصلی دولت و تأثیر آن بر ارزیابی  عنوانبهر دارند که در مطالعات مربوطه بعدی قرا یهاردهدر 

مدیریت بحران، چاپ و نشر،  یهاحوزه. برخی مطالعات که به اندقرارگرفتهآمادگی دولت مورد ارزیابی 

سی به این بررکه البته در  اندشدهدهیدبوده و تنها در مطالعات اندکی  فردمنحصربه اندپرداختهگردشگری 

 .اندقرارگرفتهدر ارزیابی، مورد تأکید  مورداستفادهکارکردی  یهاحوزهخاطر دیده شدن تنوع 

 در هر حوزه تمرکز کارکردی آمادگی دولت الکترونیک. توزیع زمانی تعداد مطالعات ارزیابی 3شکل 

 یهاشاخصاما بررسی  شودیمبا وجود آنکه به لحاظ حوزه کارکردی تنوع زیادی در مطالعات مشاهده 

 قرار موردتوجهکه اکثر مطالعات سه حوزه کلی خدمات، زیرساخت و افراد را  دهدیمارزیابی مطالعات نشان 

 کآمادگی دولت الکترونیتک سایز ارزیابی  اصطلاحبه هایمدلکه البته این سه حوزه، در بسیاری از  اندداده

ارزیابی مطالعات را به تفکیک سال انجام پژوهش  یهاشاخص توزیع چهارهستند. شکل  مشاهدهقابلنیز 

 بر اساس. است آمدهدستبهمنبع موردمطالعه  83استخراج اطلاعات مربوط به  بر اساسکه  دهدیمنشان 

 است مشاهدهقابل رساختیز یهاشاخصابتدایی بازه بررسی موردنظر ما، توجه به  یهاسالدر  چهارشکل 

مربوط به  یهاشاخصاست.  افتهیرییتغخدمات  یهاشاخصآتی این توجه به سمت  یهاسالدر  مروربهکه 

مختلف دچار نوسانات متعددی بوده است که  یهاسالروند منظمی ندارد و در  هاآنافراد و ارزیابی آمادگی 

2
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کسب و کار فناوری سیاسی حقوقی فرهنگی
خدمات عمومی مشارکت تجارت منابع انسانی اجتماعی
زیست محیطی راهبردی حاکمیت کشاورزی تدارکات
گردشگری آموزش مدیریت بحران جغرافیا چاپ و نشر
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که به  گرددیبازم 0200مربوط به ارزیابی آمادگی مرتبط با افراد به سال  یهاشاخصالبته اوج توجه به 

 است. رکورددارلحاظ تعداد نیز در بین دو شاخص دیگر 

 آمادگی دولت الکترونیک. پراکندگی زمانی سه شاخص مشترک در اکثر مطالعات ارزیابی ٤شکل 

زه . این حواست موردمطالعهگستردگی حوزه  آمادگی دولت الکترونیکرویکرد دیگر در مطالعات ارزیابی 

گاهی یک قاره، گاهی مجموعه چند کشور یا یک منطقه، گاه یک کشور، یک ایالت یا استان، یک شهر و 

حوزه تمرکز و گستردگی مطالعه ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک برای  درواقع. استحتی گاهی یک ناحیه 

بررسی مطالعات  بر اساس. دهدیمراهگشا بوده و قابلیت تعمیم مدل حاصل را نشان  هاداده یآورجمع

توزیع تمرکز مطالعات ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک را  پنجشکل  یموردبررسدر بازه زمانی  شدهانجام

ی آمادگدر حوزه ارزیابی  شدهانجاماکثر مطالعات  گرددیمکه در این شکل ملاحظه  گونههمان. دهدیمنشان 

 اخیر تمایل به یهاسالاست. در  شدهمطرحاخته و در سطح ملی به بررسی کشورها پرد دولت الکترونیک

است و بسیاری از مطالعات  افتهیشیافزامحلی با حوزه تمرکز استان، ایالت و شهر  یهادولتسمت ارزیابی 

 Baeuo 2016; Hlela 2016; Alghamdi 2014; King 2016; Yuan) .اندافتهیبه این سمت گرایش 

منطقه کشورهای عرب نشین آسیا  مثلاً اندشدهمعطوف  یامنطقهتعدادی از مطالعات به مطالعات . (2012

 اهمبیا کشورهای اروپایی یا حتی تعدادی از کشورهای آفریقایی که در همسایگی یکدیگر قرار داشته و 

مشترک جهت تعیین وضعیت  یامطالعهبرای  یازهیانگ اندداشتهزیادی  یهاتراکنشارتباطات همکاری و 

 (5آمادگی دولت الکترونیک در این مناطق بوده است. )شکل 
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 تمرکز جغرافیایی یهاحوزهدر  شدهانجام. تعدد مطالعات 5شکل 

. است آمادگی دولت الکترونیکمطالعات ارزیابی پایه نظری  ،یکی از پارامترهای موردتوجه در مطالعات

یگری د یاهیپا هایمدلاما  هستندمرتبط  آمادگی دولت الکترونیک یاهیپااین مطالعات با یک مدل  معمولاً

 Kautsarinaبلوغ ) هایمدلبرخی از مطالعات ارزیابی آمادگی از  مثالعنوانبه. اندشدهدهیدنیز در مطالعات 

and Gautama 2014)  هایمدلو یا حتی ( انطباقAl-adawi 2014)  یهاشاخصو از  اندکردهاستفاده 

آمادگی را با این  هایمدل. برخی مطالعات اندنموده یبرداربهره میرمستقیغمستقیم یا  صورتبه هاآن

 یریگمیتصم هایمدلدیگری مانند  هایمدل. تعداد کمی از مطالعات نیز از اندنمودهتلفیق  هامدل

(Daghighi Masouleh et al. 2014)  یریادگی هایمدلیا (Darab and Montazer 2011)  برای

. حتی در برخی از مطالعات استفاده اندنمودهارزیابی آمادگی استفاده  شناسیروشمراحل مختلف  یسازادهیپ

 هایمدلاست. سایر مطالعات نیز بدون داشتن  شدهمشاهدهنیز  (Kofi et al. 2012) یراهبرد هایمدلاز 

. در چند مطالعه نیز از اندپرداخته هادادهآماری به تحلیل توصیفی  هایمدلبا استفاده از  صرفاً یاهیپا

است. به لحاظ کمیت تعداد مطالعاتی که از  شدهاستفادهاطلاعاتی  یهاستمیس هایمدلو  یهایتئور

انطباق به  هایمدلغ و بلو هایمدلدر رده اول قرار دارند و استفاده از  اندنمودهآمادگی استفاده  هایمدل

 .رندیگیمدوم و سوم قرار  یهاردهترتیب در 

 آمادگی دولت الکترونیکدر ارزیابی  مورداستفاده هایمدل یریکارگبه. درصد 6شکل 

یکی از عواملی که منجر به تعدد و تنوع مطالعات ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک شده است، اهداف 

یافت  یهاپژوهش. گرددیممتفاوتی است که در این مطالعات مشاهده  یهایخروج جهیدرنتمطالعات و 

ارزیابی  یهاشاخص. تمرکز تعدادی از مطالعات روی اندشدهیبنددسته گروه 08خروجی به  بر اساسشده 
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، هاشاخصمدل ارزیابی، چارچوب ارزیابی، پارامترهای مؤثر، ارزیابی  صورتبهآن  یهایخروجبوده است و 

. تعدادی از مطالعات بر وضعیت تمرکز دارند استو مدل مفهومی  هاشاخص، ارتباط هاشاخصه ایجاد روی

وضعیت  هاآنو خروجی  اندنمودهآمادگی استفاده  شدهیبوماستاندارد  هایمدلاز  معمولاًکه این مطالعات 

 Tucker 2012; Fathey)است ، راهکارها و خطوط راهنما هاچالشو  هافرصتموجود، نقاط ضعف و قوت، 

Mohammeda 2013) اندداشتهخاصی  یهایریگجهت فردمنحصربه صورتبه. برخی از مطالعات نیز 

و یا  اندپرداخته آمادگی دولت الکترونیکبه لحاظ ارزیابی  یامنطقهبه ایجاد چارچوب مقایسه  مثالعنوانبه

 ;Sabri 2012اند )دادهقرار  موردتوجهعوامل بحرانی موفقیت در اجرای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک را 

Khalil 2011; Alghamdi 2011) راهبردی و نگاه کلان به دنبال  یهایریگجهت. برخی مطالعات نیز با

. در برخی (Kofi et al. 2012اند )بودهراهبردی در حوزه ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک  هایمدلایجاد 

تأثیرپذیر از بحث ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک  یهامؤلفهیکی از  عنوانبه وکارکسباز مطالعات تداوم 

به هر گروه از  شدهپرداختهتعدد مطالعات  بر اساس هفتاست. شکل  قرارگرفتهو بررسی  موردتوجه

خروجی دارای  عنوانبهصورت گرفته  یهاپژوهشاین شکل بیشتر  بر اساساست.  شدهمیترس هایخروج

چارچوب ارزیابی، مدل ارزیابی، پارامترهای مؤثر بر ارزیابی، راهکارها و خطوط راهنما برای ارزیابی و تعیین 

 .اندبودهوضعیت موجود ناحیه مورد ارزیابی 
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 مطالعات حوزه ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک یهایخروج. مقایسه میزان انواع 2شکل 
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در حوزه ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک به چند دسته تقسیم  شدهانجاممطالعات  شناسیروشاز نظر 

به ارائه یک مدل  تیدرنهاادبیات این حوزه پرداخته و  مروربه صرفاً. تعدادی از این مطالعات شوندیم

 بر اساس. برخی از مطالعات (Shapira 2010; Kamal 2012; Al-Adawi 2014اند )نمودهمفهومی اکتفا 

درباره ارزیابی کشورهای مختلف، به تحلیل روند و ارائه نقاط  یالمللنیبنتایج حاصل از بررسی مؤسسات 

م اراهبردی اقد یهالیتحلو گاهی حتی با استفاده از  اندپرداخته هافرصتو موانع و  هاچالشضعف و قوت، 

. برخی از (Dukic´ 2017; Baheer 2014, Angeleski 2014اند )نمودهراهبردی  یهابرنامهبه ارائه 

ین از دو رویکرد به ا اندبودهمطالعات که به دنبال ایجاد مدل بومی برای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک 

مدل  کیآن، رویکردی است که در شودیم: رویکرد اول که رویکرد بالا به پایین نامیده اندپرداختهمسئله 

موردنظر  بافت بر اساسآن  یهاشاخصمدل پایه انتخاب و  عنوانبه آمادگی دولت الکترونیکارزیابی 

. رویکرد دوم که رویکرد (Kautsarina 2014; Marasini 2015; Hlela 2016است )شده  یسازیبوم

 ه دستبو برای  کندمیاستفاده ن آمادگی دولت الکترونیکارزیابی  یاهیپااز هیچ مدل  استپایین به بالا 

 ندکمیموردنظر استفاده  بافتمطالعات میدانی و پیمایشی  یهاروشارزیابی آمادگی از  یهاشاخصآوردن 

 Valdés 2011; Khalilکند )میایجاد  آمادگی دولت الکترونیکبومی برای ارزیابی  کاملاًو یک مدل 

2011; King 2016) .مختلف در مطالعات ارزیابی آمادگی دولت  یهاروشبرای  شدهیآورجمع یهاداده

ند هست ییهادادهاولیه  یهاداده. گردندیمثانویه تقسیم  یهادادهاولیه و  یهاداده دودستهالکترونیک به 

ثانویه حاصل بررسی و مرور مطالعات  یهاداده کهیدرحال انداتخاذشده موردمطالعهاز حوزه  ماًیمستقکه 

 یهادادهو  شوندیم یآورجمعاولیه به دو روش کمی و کیفی  یهادادهقبلی یا اسناد ارزیابی موجود هستند. 

عداد ت هشت. شکل ندیآیم به دستبا بررسی مستندات سابق  مینامیمتاریخی  یهادادهرا  هاآنثانویه که 

آمادگی دولت در حوزه ارزیابی  شدهانجاممطالعه  83اده را در بین د یآورجمع یهاروشهر یک از 

انواع  ازنظر گرددیمکه ملاحظه  گونههمان. دهدیمرا نشان  0202تا  0202 یهاسالمربوط به  الکترونیک

 تیدرنهاتاریخی و  یهادادهکمی در رتبه نخست قرار دارد، سپس  یهاداده، شدهیآورجمع یهاداده

 کیفی قرار دارند. یهاداده

 تعداد بر اساسدر مطالعات  مورداستفاده یهاداده. توزیع انواع 8شکل 
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 اندنمودهاستفاده  هاداده یآورجمعاز پنج روش برای  شدهانجامداده مطالعات  یآورجمع یهاروشاز نظر 

داده  یآورجمع، مصاحبه، مشاهده، ارزیابی اسناد موجود و مرور ادبیات که روش نامهپرسشاز:  اندعبارتکه 

 که از هر ییهاپژوهشبرای مقایسه تعداد  نهنمودار شکل در رتبه اول قرار دارد.  نامهپرسشبا استفاده از 

 ست.ا شدهمیترس، کنندیمداده استفاده  یآورجمع یهاروشیک از 

 داده در مطالعات به لحاظ تعداد یآورجمع یهاروش. مقایسه انواع 9شکل 

مانند مطالعاتی  ژهیوبهاست. بسیاری از مطالعات  شدهاستفادهمتعددی  یهاروشاز  هادادهبرای تحلیل 

 یهاروشاز  اندپرداختهادبیات و ارائه مدل یا چارچوب مفهومی  مروربه ( که0203)0دریگاس و کوکیاناکیس

( و 0203همکاران )و  0مانند تاوانا هامطالعهشماری از . اندکردهاستفاده  یبندخوشهو  یبنددسته

 یهاروشبا استفاده از  اندنمودهاستفاده  هاداده یآورجمعکمی و کیفی برای  یهاروشکه از ( 0200)3آدِیِمو

اری فرضیه آم یاآزمونهتوصیفی به تحلیل همبستگی، تحلیل عاملی، تحلیل رگرسیون و استفاده از 

از روش تحلیل محتوا  اندبودهکیفی  یهادادهمطالعاتی که دارای  ژهیوبه. برخی از مطالعات اندپرداخته

ی از تعداد آمادگی دولت الکترونیکارزیابی  یهاشاخص یبندتیاولو. با توجه به اهمیت اندکردهاستفاده 

ند اپرداختهارزیابی  یهاشاخص یبندرتبهه به چند معیار یریگمیتصم یهاروشمطالعات با استفاده از 

(Shan et al. 2011; Almarabeh et al. 2010) یهاروشایجاد مدل بومی از  منظوربه. برخی از مطالعات 

 یاهیتئورو حتی گاهی از  اندنمودهو تهدیدها استفاده  هافرصتراهبردی و شناسایی نقاط ضعف و قوت و 

 02 . شکلاندکردهراهبردی در راستای ارزیابی آمادگی استفاده  ریزیبرنامهحاکمیت فناوری اطلاعات برای 

 .دهدیمرا نشان  هاروشتحلیل داده مربوط به هر یک از انواع  یهاروشتعداد مطالعات و نوع 

                                                           
1.Drigas and Koukianakis 

2.Tavana 

3.Adeyemo 

1
61
21
31
41

پرسش نامه مصاحبه مشاهده ارزیابی اسناد 

موجود

مرور ادبیات

تعداد پژوهشها
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 در مطالعات هاآنتحلیل داده و مقایسه تعداد  یهاروش. انواع 02شکل 

 آمادگی دولت الکترونیکارزیابی  هایمدلمراحل تکوین 

نتایج حاصل  معمولاًاست که  شدهتشکیل 0، اجرا، بررسی و اقدامریزیبرنامهچرخه دمینگ از چهار مرحله 

علت استفاده از این چرخه برای نشان دادن سیر تکوین  .گرددیمبعدی منجر  ریزیبرنامهاز این اقدام به 

 .(Knight and Allen 2012است )زمان  درگذر هامدلارزیابی آمادگی، انتقال ماهیت تکاملی این  هایمدل

 

 دور اول حرکت در چرخه دمینگ
بعاد از ا یکیدرگیرند که شکاف دیجیتال تنها قرار می یبعدتکارزیابی  هایمدلدر دور اول چرخۀ دمینگ 

د علاوه بر بع معمولاًدر این مطالعات  شود.جامعه مانند فناوری، اقتصادی، فرهنگی، یا اجتماعی ارزیابی می

، شودیمبعد موردنظر انجام  یهایژگیوبه لحاظ  موردمطالعه، یک مطالعه دقیق روی حوزه شدهگرفتهدر نظر 

کیفی هستند و سپس تحلیل نهایی  یهادادهموردنظر  یهادادهبه روش مصاحبه و  معمولاً هاداده یآورجمع

 .شودیمکیفی انجام  یهاداده بر اساس

در حوزه شکاف دیجیتال  هاپژوهشسری اول  دهندهنشاندور اول چرخه دمینگ که  یسازهیشببرای 

ن ل ایتصمیم محققان در دور او نیترمهماست.  ریزیبرنامهاست اولین گام،  آمادگی دولت الکترونیکو 

 شودیمهمراه با یک تست پایلوت انجام  معمولاًچرخه تعیین حوزه بررسی شکاف دیجیتال است. مرحله اجرا 

ی بخش یهاپژوهش. نتیجه حاصل از این ردیگیمانجام  شدهارائهو در مرحله اقدام، بررسی اصلی و تحلیل 

 ؤالسارزش یکدیگر را زیر  هاحوزهکمکی به شکاف دیجیتال نکرد بلکه بسیاری از این  تنهانه یبعدتکو 

 .Zhao et al. 2007; Sabri et alشد )یمکه در حوزه فرهنگی انجام  ییهاپژوهش مثالعنوانبهبردند 

                                                           
1.Plan, Do, Check, Act 

1

21

63

2132
1

1

1
2

1

1

1

61

61

21

21
تحلیل محتوا

تحلیل توصیفی

مقایسه

دسته بندی

تحلیل روند

تحلیل همبستگیخوشه بندی

تحلیل عاملی

رتبه بندی

تحلیل راهبردی

مطالعه موردی

تعدد هر یک از روشها
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نگاه بخشی به شکاف دیجیتال ایجاد  بیترتنیابهو  بردیم سؤالرا زیر  فنّاورانهاهمیت ابعاد  کاملاً (2012

 شد و چالشی را پیش روی محققان قرار داد.
 

 دور دوم حرکت در چرخه دمینگ
چالشی که در دور اول حرکت به وجود آمد و شکاف دیجیتال همچنان از نگاه بخشی محققان رنج  بر اساس

ردن نگاه ک یچندبعدبه خود گرفت، محققان  یاتازهرنگ  آمادگی دولت الکترونیک، تحقیقات حوزه بردیم

 ریزیبرنامهبنابراین در مرحله ( Mutula et al. 2006) دندیدیمبه موضوع شکاف دیجیتال را چاره کار 

در دور  است. نشدهحلبرای ایجاد مدل بود، مدلی جامع و یکپارچه، اما تعیین حوزه بررسی هنوز  هاتلاش

اول حوزه بررسی گاهی یک گروه خاص اجتماعی، یک شهر، یک دانشگاه، یک کشور، یک قاره و ... بود، اما 

ه ابعاد . زمانی کشدیم ترکلان ناچاربهبرای شکاف دیجیتال سطح بررسی  یچندبعد هایمدل ریزیبرنامهبا 

تحت  و موردسنجشر باشد در کنار یکدیگر قرا ...اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونی، حقوقی، زیرساخت و 

گ، در این دور از چرخه دمین ریزیبرنامهبنابراین  .است ازیموردنتأثیر واقع شوند یک تلاش و هماهنگی ملی 

ارزیابی دور دوم چرخه توسط مؤسسات  هایمدلایجاد  معمولاً. گرفتیمدر سطح کلان ملی شکل  معمولاً

 بود. در مرحله اجرا استفادهقابلکه در سطح ملی  گرفتیمصورت  هاگاهدانشیا  یالمللنیبملی و حتی 

. آمدیدرمدر کشور موردنظر به اجرا  هاشاخصتست و پس از تعیین وزن  جادشدهیاپایلوت مدل  صورتبه

مختلفی بود.  یهایریسوگدارای  معمولاًهدف مطالعه بود که  معمولاً جادشدهیا یهاچارچوبحوزه متفاوت 

 هایمدلو جامع برخی محققان نیز در این حوزه  شمولجهان یهاچارچوب دهندهارائهعلاوه بر مؤسسات 

 .Machado 2007; ZiaeiPour et al. 2009; Ismail 2008; Estevez et alاند )دادهارزیابی را ارائه 

2011; Berthon et al. 2008) بین محققان  یاعلاقه یالمللنیب یهاچارچوب ژهیوبه هاچارچوب. با ارائه این

کشورها و مقایسه شکاف دیجیتال بین کشورهای مختلف و  آمادگی دولت الکترونیکبرای سنجش ارزیابی 

در دور دوم چرخه دمینگ  جادشدهیا هایمدلشکل گرفت.  افتهیتوسعهو  توسعهدرحالکشورهای  ژهیوبه

روش پیمایشی و با  معمولاًدر این دور از تحقیقات  هاداده یآورجمعکمی بودند و روش  هایمدل معمولاً

 اندعبارتارزیابی مربوط به دور دوم چرخه دمینگ  پرکاربرد هایمدلبود. تعدادی از  نامهپرسشاستفاده از 

 مدل، 6KAM مدل، 5IDC مدل، McConnell، مدل ٤MQ مدل، 3CID مدل ،0CSPP مدل، 0APECاز مدل 

2NRI ،8 مدلOECD ،9 مدلUN ،02 مدلUNESCO .در دور دوم چرخه دمینگ  جادشدهیا هایمدل و غیره

 اصطلاحبهیا  شمولجهان هایمدل نمودندیم هاآنتحقیقاتی که اقدام به ایجاد  یهامؤسسهافراد یا  ازنظر

                                                           
1.The Asian Pacific Economic Cooperation 

2.Computer Systems Policy Project 

3.The Center for International Development at Harvard and IBM 

4.Mosaic Group 

5.International Data Corporation 

6.Knowledge Assessment Matrix 

7.Network Readiness Index 

8.Organization for Economic Co-operation and Development 

9.United Nations 

10.United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
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یا محققان تلاش نمودند با دیدگاه جهانی و در مقیاس ماکرو  هاسازماناکثر  بیترتنیابه بودند. 0تک سایزی

ایشان قابل کاربرد برای کشورهای مختلف بود و حتی  ازنظرارزیابی نمایند که  هایمدلاقدام به توسعه 

 Economistنمودند )خاص خود  هایمدلکشورها با استفاده از  یبندرتبهاقدام به  هاسازمانبعضی 

Intelligence Unit 2009). 

 

 دور سوم حرکت در چرخه دمینگ
توسط مؤسسات موردنظر مورد  اکثراً دور دوم  هایمدلمحققان کشورهای مختلف که حالا با استفاده از 

بودند، تلاش نمودند که خودشان مدل مناسب ملی خود را برای کاربرد موردنظر انتخاب  قرارگرفتهارزیابی 

وت ملی با نقاط ضعف و ق بیترتنیابهتا  ندیخودنماکشور  دولت الکترونیکآمادگی نموده و اقدام به ارزیابی 

-Darab et al. 2011; Almarabeh 2011; Alشوند )جامعه اطلاعاتی آشنا  یسازادهیپدر راستای 

Osaimi 2008; Zaied et al. 2007; Azab et al. 2009) در این دور از حرکت چرخه دمینگ عمر .

 معمولاً ارزیابی در این دوره  هایمدل یریکارگبهو تک سایز خاتمه یافت. رویکرد  شمولجهان هایمدل

ید قبلی با یک شرایط جد جادشدهیاتک سایز  اصطلاحاً هایمدلرویکرد بالا به پایین بود به این معنا که 

 :نمودیمجه به دو مسئله تو ریزیبرنامهدر مرحله  معمولاً. دور سوم حرکت در چرخه دمینگ شدیممنطبق 

 است؟ قرارگرفته( کدام حوزه جامعه اطلاعاتی نقطه تمرکز ارزیابی 0

  ؟استمناسب کاربرد در آن حوزه  جادشدهیا هایمدل( کدام مدل از بین 0

لت آمادگی دوگیری موضوعی نسبت به ارزیابی  جهتکیمنجر به  معمولاً سؤالپاسخگویی به این دو 

 یآموزش(، Elamin et al 2016) یفرهنگ یهاحوزهبه سمت  معمولاً یریگجهت. این شدیم الکترونیک

(Govender 2007 ،)یسازمان (Fathian et al, 2007; Fathial et al. 2015; Lou 2010; Hourali et 

al. 2008; Kalusopa et al. 2012; Naseebullah et al. 2011) ،یمال (Yaghoubi et al. 2011 ،)

 .Khan et al. 2010; Lou et al) یدولت( Janom et al. 2008) یتجار(، Ern et al. 2012) یصنعت

2010; Marasini et al. 2015; Bhuiyan 2011) ،( سلامتKiberu et al. 2016بود ).  اما نگاه کلان در

این بود که  گرفتیم. در مرحله اجرا کاری که توسط محققان صورت کردندیمسطح ملی را همواره حفظ 

 هکیدرحال .کردندیمیعنی برخی فاکتورها را حذف و برخی را اضافه  ؛کردندیمرا بومی  شدهانتخابمدل 

را با  هامدلتعدادی از  معمولاً، افتندیینمخود  موردنظر یریگجهتمناسب برای  یاهیپااگر یک مدل 

سپس در مرحله بررسی با استفاده از . (Chen et al. 2013; Zakaria 2011کردند )یمیکدیگر ادغام 

جهت ارزیابی در حوزه موردنظر  آن رامانند تکنیک دلفی مدل را تعدیل نموده و در مرحله اقدام  ییهاکیتکن

ارزیابی  یهاپروژهاما هنوز یک چالش بزرگ وجود دارد و آن این است که بسیاری از ؛ بردندیمبه کار 

ه محققان از اصطلاح فاصل هاشکست. برای توجیه این شوندیمبا شکست مواجه  آمادگی دولت الکترونیک

(. این اصطلاح نخستین بار توسط هیکز در مورد Choi et al. 2016کنند )یماستفاده  0واقعیت-طراحی

(. Heeks 2002رفت )به کار  توسعهدرحال، در کشورهای هادولتاطلاعاتی در  یهاستمیسارزیابی اجرای 

                                                           
1.One-Size-Fits-All 

2.Design-Reality Gap 
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که یک سری فاکتورهای خاص موقعیتی برای هر سیستم اطلاعاتی وجود دارد که انطباق یا  کردیماو ادعا 

این تحلیل  .کندمیعدم انطباق آن با واقعیت محلی و طراحی سیستم موفقیت یا شکست سیستم را تعیین 

ل حلی و طراحی مدکشورهایی که فاصله بین واقعیت م ژهیوبهمبتنی بر فاصله برای کشورهای مختلف 

ر د اکثراًارزیابی که  هایمدلبه همین دلیل کاربرد  .قابل کاربرد است کاملاًزیاد است  هاآنارزیابی در 

با شکست مواجه  یسازیبوم باوجودحتی  توسعهدرحال، در کشورهای اندجادشدهیا افتهیتوسعهکشورهای 

آمادگی ارزیابی  هایمدلدور جدیدی از چرخه دمینگ برای ایجاد  ریزیبرنامه. این چالش منجر به شودیم

 شد. دولت الکترونیک

 

 دور چهارم حرکت در چرخه دمینگ

آمادگی دولت ارزیابی  هایمدلواقعیت، دور جدیدی از -با چالش دور سوم، تحت عنوان فاصله طراحی

 ،ریزیبرنامهردنظر بودند. در مرحله به دنبال رفع فاصله مو درواقع هامدلآغاز شد که این  الکترونیک

 اصطلاحاً دیگر بود. این رویکرد  هایمدل یسازیبومخاص منظور و نه  هایمدلنخستین گام، طراحی 

جدیدی  هایمدل(. در این رویکرد علاوه بر آنکه Zheng et al. 2011شد )رویکرد پایین به بالا نامیده 

 شرایط بر اساس هامدلبا رویکردهای نوینی ایجاد شدند. تعدادی از  هامدلتوسعه یافتند هر یک از این 

 ;Hermana 2011شدند )مختلف ایجاد  یهامنطقه، شهرها و هااستانو محلی برای  یامنطقه

Masouleha 2014; Zhang et al. 2008; Sutana et al. 2014; Hans et al. 2016; Jiang et al. 

2011; Abdel-Salam et al. 2015; Abdulbaqi 2016; Mabe et al. 2015) . برای  هامدلتعدادی از

، حوزه (Gay 2016; Chipembele et al. 2016; Marcel 2015آموزش )کاربردهای خاصی مانند حوزه 

 یکشاورز(، حوزه Toufani et al. 2011نشر )(، حوزه چاپ و Benssam et al. 2016بحران )مدیریت 

(Daghighi et al. 2014 حوزه حقوق ،)( بشرAbu-Shanab et al. 2013 حوزه جغرافیا و ،)ستیزطیمح 

(Sutanata et al, 2014 حوزه ،)( تجارتHayat Ali et al, 2014; Montazer et al, 2013) حوزه ،

، حوزه (Gholamhosseini et al. 2016; Coleman et al. 2013سلامت )(، حوزه Ojo 2017) یگردشگر

 .اندافتهیتوسعه( و ... Memarzadeh et al. 2014) یشهردار(، حوزه Goulding 2014)وساز ساخت

برخی از محققان برای ایجاد  مثالعنوانبه ردهای نوین ارائه مدل ایجاد شدند.با رویک هامدلتعدادی از 

مدل  بیترتنیابهاستفاده کردند و  یموردبررسگذشته حوزه  یهاسالجدید از رویکرد تحلیل روند  هایمدل

برخی  .(Cloete 2012; Almarabeh et al. 2013; Park et al. 2013دادند )را توسعه  یامنظورهخاص

ارزیابی پیش از توسعه، حین توسعه و پس از توسعه را برای بهبود مستمر ارزیابی آمادگی  هایمدلمطالعات 

(. برخی از مطالعات از مفاهیم سازمانی فناوری اطلاعات مانند حاکمیت Choi et al. 2016دادند )توسعه 

 Shin-Pingکردند )جدید ارزیابی استفاده  هایمدلاطلاعاتی برای توسعه  یهاستمیسفناوری اطلاعات یا 

کوچک و متوسط با شرایط خاص سازمانی  یهاسازمان ژهیوبه(. برخی مطالعات در سطح سازمانی 2012

 Alghamdi et al. 2011; Alghamdi et al. 2014; Aboelmaged 2014; Hung et) تندافیتوسعه 

al. 2014; Mohitmafi et al. 2016 .)در دور چهارم چرخه دمینگ خط بطلانی بر اصل  بیترتنیابه

، کشیده شد. هامدلاین  یسازیبوم باوجودحتی  آمادگی دولت الکترونیکارزیابی  یهامدل یشمولجهان
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در دور چهارم چرخه پویای دمینگ انطباق شرط اصلی به کار رفتن یک مدل ارزیابی در یک موقعیت خاص 

که برخی  شودیم. با بررسی روند تحقیقات آورده شده در چهار دور چرخه دمینگ ملاحظه شودیممحسوب 

هنوز در مراحل اولیه  هاحوزهاما بعضی  .اندکردهطی  سرعتبهمانند حوزه تجارت این چهار دور را  هاحوزه

به دنبال ایجاد  افتهیتوسعهبرخی کشورهای  باآنکهحرکت این چرخه هستند یا در مورد مناطق مختلف 

برای  شمولجهان هایمدلهنوز برخی کشورها از  .منطبق با شرایط هستند منظورهخاص هایمدل

ار دارند. در توضیحاتی که در مورد هر و در دور سوم چرخه قر کنندیمدر کشور خود استفاده  یسازیبوم

بنابراین سرعت حرکت در این ؛ اندشدهاز هر دو نوع آورده  ییهانمونهدور چرخه دمینگ آورده شده است 

 .(Omar 2016; Alghamdi 2013دارد )به شرایط بستگی  کاملاًچرخه 
 

 هااستان آمادگی دولت الکترونیکتدوین مدل ارزیابی  شناسیروشارائه 
با رویکرد دولت الکترونیک را  آمادگی دولت الکترونیکارزیابی  هایمدلدر بخش قبل چهار دوره تکوین 

واقعیت، در این بخش -جدیدترین رویکرد یعنی ملاحظه رویکرد فاصله طراحی تیدرنهابررسی نمودیم و 

. این رویکرد دلیل وجودی نیاز به ایجاد ردیگیمقرار  مورداستفاده شناسیروشایجاد  یمشخط عنوانبه

 0یتواقع-است. تحلیل فاصله طراحی هااستانبرای  آمادگی دولت الکترونیکارزیابی  منظورهخاص هایمدل

 فادهمورداستاطلاعاتی  یهاستمیستوسط هیکز برای تحلیل موفقیت و شکست  0220نخستین بار در سال 

 یهایطراحئه شد. این تحلیل به بررسی تطابق یا عدم تطابق بین ارا توسعهدرحالکشورهای  یهادولتدر 

 یهاپروژهو سه نوع ریسک بالا که روی  پرداختیمکاربر محلی  یهاتیواقعاطلاعاتی و  یهاستمیس

 یهافاصلهشامل  کردیمرا شناسایی  گذاشتیم، تأثیر توسعهدرحالاطلاعاتی در کشورهای  یهاستمیس

که چرا  دهدیم. این مدل توضیح ٤عمومی-خصوصی یهافاصلهو  3نرم-سخت یهافاصلهکشور،  0یهابافت

بنابراین خطوط راهنما و  کاهش دهد. توسعهدرحالابتکارهای محلی را در کشورهای  تواندیماین فواصل 

اطلاعاتی را در کشورهای  یهاستمیس یهاپروژهکه نرخ موفقیت  دهدیمعمومی را ارائه  یهاروش

بر  هالهفاصاتفاق بیفتد. این  تواندیمواقعیت در هر موقعیتی -. فاصله طراحیدهندیمافزایش  توسعهدرحال

 ؛از: اطلاعات اندعبارتهستند که این ابعاد  بحثقابلبعد  هفت( با استفاده از 2002) پژوهش هیکز اساس

سایر منابع.  و مدیریت و ساختارها ؛6هامهارتکارکنان و  ؛5هازهیانگو  هاارزشاهداف،  ؛فرآیند ؛فناوری

غالب طراحی، به لحاظ  نفعانیذو  هایطراحکه  شوندیمزمانی ایجاد  ژهیوبهبستر و زمینه،  یهافاصله

بستر طراحی و اجرا  یکاطلاعاتی دور هستند. جدول  یهاستمیسجسمی یا روحی از بستر اجرا و استفاده 

 .دینمایمبعد مذکور مقایسه  هفت بر اساسرا 

 

                                                           
1.Design-Reality Gap 

2.Country Context Gaps 

3.Hard-Soft Gaps 

4.Private-Public Gaps 

5.Objectives, Values, Motivations 

6.Staffing and Skills 
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 (Heeks 2002) نهیزمفاصله بستر و  بر اساسواقعیت -. مقایسه ابعاد تئوری فاصله طراحی0جدول 

 ابعاد بستر طراحی بستر اجرا

غیر شده ) یگذارارزشاطلاعات کیفی و کمتر 

 کمیتی(

 اطلاعات اطلاعات رسمی و کمی

 فناوری و جدیدتر ترافتهیتوسعه تریمیقدمحدودتر و 

 فرآیندها باثباتپایدار و  یارکیاسیس، تحت تأثیر ثباتیبتصادفی، 

وفاداری، اختیار، هویت، اسرار و اجتناب از 

 خطرپذیری

 هاارزشاهداف و  ، سطح وفاداری کمتریریخطرپذمواجهه با 

محدودتر محاسباتی و سواد  یهامهارت

 اطلاعاتی یهاستمیسکامپیوتری و مدیریت 

، اجرا و ریزیبرنامهبرای  ترگسترده یهامهارت

 اطلاعات یهاستمیسمدیریت ابتکارات 

 هامهارتکارکنان و 

مدیریت  یهاستمیس رمتمرکزیغمسطح و  سلسله مراتبی و متمرکز

 و ساختارها

بیشتر و هزینه  ICTمنابع پولی کمتر، هزینه 

 نیروی انسانی کمتر

منابع پولی بیشتر، هزینه نیروی انسانی بیشتر و 

 کمتر ICTهزینه 

سایر منابع: پول و 

 زمان

 هایلمد بر اساستمایل دارند  ییتنهابهاطلاعاتی که نمود سازمانی فناوری اطلاعات هستند،  یهاستمیس

زی چی عنوانبهنه  شودیمیک موجودیت عینی و منطقی درک  عنوانبه فناوریعقلایی طراحی شوند زیرا 

 یهاستمیس. گرایش به منطقی بودن در طراحی شودیمفرهنگی و سیاسی خاص را شامل  یهاارزشکه 

محل  را از ییهاینوآورکه  شودیممدرنیزه تقویت  موردبحثاطلاعاتی توسط فلسفه عقلایی موضوع نوین 

عقلایی را در بستر یک محیط  هایمدل(. اعتبار Choi, et al. 2016دهد )یمطراحی به محل اجرا انتقال 

 یهاتمسیسدر اینجا مسئله فاصله بین عقلانیت و طراحی  حالنیباادر نظر گرفت.  توانیم افتهیتوسعه

 صورتبهدیرپا،  یهاتیواقعاست. این  توسعهدرحال یهاسازمانسیاسی/رفتاری  یهاتیواقعاطلاعاتی و 

 دولسیاسی نرم در ج یهاتیواقعمنطقی( سخت و ) ییعقلاو فاصله بین طراحی  اندشدهفیتوص یاگسترده

 .(Lungo 2008) اندشدهمختصر آورده  صورتبه دو

 (Heeks 2002) یاسیس. فاصله بین طراحی منطقی و واقعیت 0جدول 

 ابعاد «سخت»طراحی منطقی  «نرم»واقعیت سیاسی 

 یتصادف، یررسمیغتأکید روی اطلاعات کیفی، 

 محتمل()

تأکید روی اطلاعات کمی، رسمی، 

 استانداردشده

 اطلاعات

یک موجودیت پیچیده ارزشمند، نماد وضعیت برای 

 برخی، ابزار ظلم و ستم برای دیگران

 فناوری یتوانمندسازساده  سمیمکانیک 

، یررسمیغ، پیچیده، محدود و اغلب ریپذانعطاف

 اساسبر  ییهاتوافق عنوانبهتصمیم  یهایخروج

 بازی قدرت

تصمیم  یهایخروجپایدار، ساده و رسمی، 

معیارهای  بر اساسبهینه  یهاحلراه عنوانبه

 منطقی

 فرآیندها

 هاارزشاهداف و  اهداف رسمی سازمانی اهداف شخصی غیررسمی و چندگانه

سیاسی دیده  یهاتیموجود عنوانبهکارکنان 

 شوندیم

قی دیده منط یهاتیموجود عنوانبهکارکنان 

 شوندیم

 هامهارتکارکنان و 
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 ابعاد «سخت»طراحی منطقی  «نرم»واقعیت سیاسی 

و  یررسمیغتأکید روی ساختارها و فرآیندهای 

 ذهنی

تأکید روی ساختارها و فرآیندهای رسمی و 

 عینی

 یهاستمیس

مدیریت و 

 ساختارها

سایر منابع: پول و  برای دستیابی به اهداف سازمانی مورداستفاده برای دستیابی به اهداف شخصی مورداستفاده

 زمان

ه اطلاعاتی غلب یهاستمیساطلاعات و ارتباطات در  یهایفناور، نوآوری و کاربرد افتهیتوسعه یهاطیمحدر 

 یهاطیمحدر  حالنیباا. شدیمعمومی( دریافت ) یدولتگذشته از بخش  یهادههکه این نقش در  دارد

ولید سهم آن در ت ازنظربه عنوان مثال . کندمیبیشتری را ایفا  توجهقابلبخش دولتی نقش  توسعهدرحال

توسعه که شامل انتقال به بخش عمومی و  یهاپروژهاز  یتوجهقابلناخالص داخلی و یا کل اشتغال. تعداد 

 واندتیمدر بخش خصوصی و برای بخش دولتی است. این  شدهیطراحاطلاعاتی  یهاستمیسدولتی است، 

است متفاوت از بخش خصوصی  ITPOSMOدر تمام ابعاد  اساساًباشد زیرا بخش عمومی  سازمشکل

(Heeks 2002) آورده شده است. سهدر جدول  هاتفاوت. این 

 (Heeks 2002) یخصوص. فاصله بین محیط اجرای عمومی و محیط طراحی 3جدول 

 ابعاد طراحی خصوصی اجرای عمومی

استفاده کمتر از اطلاعات استراتژیک، تأکید کمتر روی 

عملکرد  یهاشاخصاطلاعات مالی و تأکید بیشتر روی 

 از زندگی یاجنبهقانونمند، نگهداری کلیاتی از اطلاعات هر 

 افراد

استفاده از اطلاعات استراتژیک به دلیل 

 یهانهیهزرقابت، تأکید روی اطلاعات 

مالی، تأکید روی اطلاعات تراکنش مبادله 

 یا معامله با مشتری و نه همه اطلاعات او

 اطلاعات

جدید و نگرش مثبت به  یهارساختیز فناوریو محدودتر، نگرش منفی به  تریمیقد یهارساختیز

 برای نوآوری در رقابت فناوری

 فناوری

سیاسی  یهامشاوره، یگذاراستیسفرآیندهایی مانند 

اجتماعی و گزارش دهی به دولت و مجلس، فرآیندهای 

 به دلیل تغییرات ثابت و ناپایداری بارمصرفکی/مدتکوتاه

، یگذاراستیسعدم وجود فرآیندهای 

عدم وجود تغییرات وابسته به ناپایداری 

 قوانین، ابتکارات و احزاب سیاسی

 فرآیندها

برای پوشش دادن همه فاکتورهای  ترگستردهاهداف 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، همگرایی اهداف رسمی 

سازمانی با اهداف عمومی و نه شخصی و عدم ایجاد انگیزه، 

فقدان رقابت و پیشی گرفتن اهداف شخصی بر اهداف 

 سازمانی

اهداف محدودتر با تمرکز روی حوزه 

مالی، گرایش به ناامنی درباره مشاغل، 

 یهازهیانگو سازمان، همگرایی واحدها 

 شخصی و اهداف سازمانی

اهداف و 

 هاارزش

سنتی بیشتر،  یهامهارتکمتر کارکنان،  یریپذانعطاف

 مشکلات استخدام و نگهداری

جدید و  یهامهارتبیشتر،  یریپذانعطاف

 نوظهور بیشتر

کارکنان و 

 هامهارت

 یهابخشدارای ساختارهای مدیریت  های مختلفعدم وجود ساختار مرتبط با بخش

 مختلف فروش، بازاریابی، تولید و غیره

 یهاستمیس

مدیریت و 

 ساختارها

سایر منابع:  اما رقابت بالاتر ترعیوسمنابع  منابع محدودتر، فشار و رقابت کمتر درباره عملکرد

 پول و زمان
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برای بخش خصوصی اغلب برای انطباق با  افتهیتوسعهاطلاعاتی  یهاستمیسفوق،  یهاتفاوت بر اساس

 .(KINYUA 2014) بخش دولتی شکست خواهد خورد یهاتیواقع

در  یریکارگبهو  میتعمقابلواقعیت -تئوری فاصله طراحی( 0206همکاران )و  0چوینظر  بر اساس

از سه فاصله فوق استنباط نمود که حتی  توانیمبنابراین ؛ است آمادگی دولت الکترونیکزمینه ارزیابی 

برای  اندجادشدهیاکه در دور چهارم چرخه دمینگ  آمادگی دولت الکترونیکخاص منظور ارزیابی  هایمدل

به دلیل سه فاصله فوق مناسب نبوده و لازم است مدل خاص ارزیابی  هااستانکاربرد در ارزیابی آمادگی 

 یجاد شود.ا هااستان آمادگی دولت الکترونیک

عبارت که  محلی است 0یسازههیبدواقعیت -هیکز معتقد بود یکی از علل وجود یا تغییر فاصله طراحی

فواصل  تواندیماطلاعاتی که  یهاستمیسو استفاده از  یسازادهیپمحلی در  نفعانیذاز اقدامات  است

بعد  هفتدر مورد هر یک از  تواندیممحلی  یهایسازههیبدواقعیت را کاهش با افزایش دهد. -طراحی

زیر  یهاهیتوصاین استدلال  بر اساسو همچنین سه نوع فاصله نامبرده شده فوق اتفاق بیفتد.  شدهعنوان

 :(Heeks 2004; Sabri 2012کند )واقعیت کمک -به کاهش فاصله طراحی تواندیم

  کشف، آشکارسازی، درک، تصدیق و مشروعیت بخشی به  منظوربه نفعانیذایجاد ابزارهایی برای

 .واقعیت قرار دارد-طیف فاصله طراحی کسریواقعیت که 

  از نیروهایی که هر دو زمینه، سازمان و  اندعبارتکه  هابیترکمحلی و ایجاد  یهاتیقابلبهبود

 .کنندیماطلاعاتی را درک  یهاستمیسفرآیندهای کاری بخش خود و نقش 

  طراحان از یک دامنه کاری متفاوت نسبت به کاربران انتخاب  که یزمان) یانضباطکاهش بیگانگی

در  ، ساختارها و فرهنگهاستمیس، فردمنحصربهفقدان درک فرآیندهای ) یبخش.( و بیگانگی شوندیم

پیشگیری از برخوردهای  منظوربه هااستان آمادگی دولت الکترونیکزمینه( در طراحان مدل ارزیابی 

 .یانهیزم

  یک حس صحیح و واقعی از میزان ) یابیارزطراحی به واقعیت( برای  دهندگانانتقالحاملان )آموزش

 یهاهمؤلفدیدگاه یکپارچه به فناوری و ) یسازکپارچهیاغراق در موفقیت(،  یجابهموفقیت و شکست 

بر تولید اجزا فناوری و نه حمایت از استفاده از تأکید ) دیتولاجتماعی شامل کارکنان و سازمان( و 

 .فناوری(

 ری را کمت یانهیزم یهامؤلفهنوعی طراحی که ) یبانیپشت-انتخاب بهترین نقطه روی طیف واقعیت

 ههمواج بکه اغلب موج نگاه تقلیلی و سیستماتیک به طراحی) لیتحم-( و طراحیکندمیتحمیل 

کافی نزدیک شدن به بستر  اندازهبهواقعیت و -کاهش فاصله طراحی منظوربه( گرددیم یانهیزمغیر 

گردد تا حدی که موازنه مناسبی میان صحت طراحی و تمایلات کاربری ایجاد  موردمطالعهو زمینه 

(Heeks 2002). 

  کارکردی  تفکیک) یتیماژولارمحلی مانند  یهایسازههیبدبرای تسهیل  یریپذمیتقساستفاده از اصول

 .واقعیت کمک کند-به کاهش فاصله طراحی تواندیم( و تغییر تدریجی که وکارکسب

                                                           
1.Choi 

2.Improvisation 
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  ناوری فناوری، طراحی مبتنی بر ف یریگشکلتلاش برای نزدیک نمودن و از بین بردن فاصله سه بستر

 .در حوزه محلی ژهیوبهبا استفاده از فناوری  یسازادهیپو 

آمادگی دولت تدوین مدل ارزیابی  شناسیروشبرای  شدهارائه یهاگامخطوط راهنمای فوق  بر اساس

 :(00شکل بود )زیر خواهد  صورتبه هااستان الکترونیک

کیفی در  یهاداده یآورجمعبرای  هااستانساختار استاندارد  بر اساساستفاده از ماژولاریتی ( 0گام 

 .توانمند سازها، هاتیمحدود، هاتیاولومورد اهداف، 

، هاارزش، فرآیندها، اهداف و فناوریبعد اطلاعات،  هفت بر اساسی کیفی هادادهی آورجمع( 0گام 

ی تحلیل کیفی و استخراج هاروشی مدیریت و ساختارها، منابع با هاستمیس، هامهارتکارکنان و 

 .منظورهخاصی ارزیابی هاشاخص

 .ی کیفیهادادهی بنددسته( تحلیل و 3گام 

ی بستر و زمینه طراحی و اجرا و تعدیل هافاصله( هدایت یک تست پایلوت برای بررسی ٤گام 

 .شدهگرفتهی مربوط به هفت بعد در نظر هاشاخص

ی هاشاخصی سخت و نرم طراحی و اجرا و تعدیل هافاصله( هدایت یک تست پایلوت برای بررسی 5گام 

 .ابعاد

ی عمومی و خصوصی طراحی و اجرا و تعدیل هافاصلهسی ( هدایت یک تست پایلوت برای برر6گام 

 .ی هفت بعدهاشاخصمجدد 

و پایین برای هر شاخص که یک آستانه مربوط به وضعیت  بالا آستانه( در نظر گرفتن دو حد 2گام 

 .تحمیل است-پشتیبانی و یک آستانه مربوط به وضعیت طراحی-واقعیت

-و طراحی پشتیبانی-ی واقعیتهاآستانه( هدایت یک تست پایلوت برای تعیین نقطه مناسب بین 8گام 

 .جادشدهیای هاشاخصتحمیل برای هر یک از 

 .آمدهدستبهی مدل هاشاخص بر اساسها ی ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک استانسازادهیپ( 9گام 

 .و کیفی برای اعتبارسنجی مدلی کمی هادادهی و تحلیل آورجمع( 02گام 
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 هااستان آمادگی دولت الکترونیکتدوین مدل ارزیابی  شناسیشرو. 00شکل 

 شروع

بعد تئوری  2کیفی اولیه در هر ماژول و به تفکیک هر یک از  یهاداده یآورجمع

واقعیت-فاصله طراحی  

تحلیل کیفی یهاروشکیفی با  یهاداده یبنددستهتحلیل و   

 یهاداده یآورجمعبرای  هااستانساختار استاندارد  بر اساساستفاده از ماژولاریتی 

ساختاری یهاماژول بر اساسکیفی   

هایتوانمندساز، هاتیمحدود، هاتیاولواهداف،   

بعد تئوری فاصله  2به تفکیک  منظورهخاصی ارزیابی هاشاخص

واقعیت-طراحی  

بستر و زمینه  یهافاصلههدایت یک تست پایلوت برای حوزه کوچکی از استان موردنظر برای بررسی 

هاشاخصطراحی و اجرا و تعدیل   

-طراحی یهاآستانهتعادل بین  بر اساس شدهلیتعدو  افتهیبهبود یهاشاخص

پشتیبانی-تحمیل و واقعیت  

ابعاد یهاشاخصسخت و نرم طراحی و اجرا و تعدیل  یهافاصلههدایت یک تست پایلوت برای بررسی   

هاشاخصعمومی و خصوصی طراحی و اجرا و تعدیل  یهافاصلههدایت یک تست پایلوت برای بررسی   

شدهنییتعبومی  یهاشاخص بر اساسموردنظر  استانبررسی وضعیت آمادگی الکترونیک   

 پایان

کمی و کیفی ثانویه برای اعتبارسنجی فرآیند ارزیابی یهادادهو تحلیل  یآورجمع  
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 و بحث یریگجهینت

بوده  هااستان آمادگی دولت الکترونیکتدوین مدل ارزیابی  شناسیروشهدف این مطالعه که ارائه  بر اساس

، با رویکرد دولت الکترونیک آمادگی دولت الکترونیکارزیابی  هایمدلدر حوزه  مندنظام مروربهاست، ابتدا 

ه مشاهد آمادگی دولت الکترونیکارزیابی  هایمدلاست و بر این اساس چهار دوره تکوین در  شدهپرداخته

مقیاس بررسی، دور اول حرکت این چرخه دیدگاه ماکرو را فقط در  ازنظراست.  قرارگرفتهو مورد تحلیل 

مطالعات بعد موردنظر زیرساخت فنی یا ملاحظات اقتصادی که در اکثر این  دادیمقرار  موردتوجهیک بعد 

 یازهاینشیپ عنوانبهبود، ابعاد مختلف  آمادگی دولت الکترونیکبود. دور دوم که دور نگاه جامع به ارزیابی 

ماکرو چند  هایمدلموضوعی در  یهایریگجهتتوسعه جامعه اطلاعاتی موردنظر قرار گرفتند اما هنوز 

و تک سایز آغاز شد.  شمولجهان هایمدل یسازیبوم. در دور سوم چرخه دمینگ شدیمدیدگاهی دیده 

 یهاشاخص، ابعاد یا هامدلبرخی  یسازیبومبا  معمولاًیکی از مشکلات این دور چرخه دمینگ این بود که 

بلوغ شباهت داشتند و ارزیابی را دچار مشکل  هایمدلتوسعه و  هایمدل یهاشاخصبیشتر به  شدهاضافه

 توانیم. دور چهارم که بردندیمواقعیت رنج -از فاصله طراحی هامدلاین  معمولاً. از سوی دیگر کردندیم

این بود که این رویکرد  و آنمهم بود  ضعفنقطهسفارشی نامید دارای یک  کاملاًارزیابی  هایمدل آن را

 بود.  برزمانبسیار 

وجود یک تفاوت و ابهام آشکار و  برندیمکی از مشکلاتی که هر چهار دور چرخه دمینگ از آن رنج ی

به مرحله  معمولاًارزیابی است که دلیل آن  هایمدلیک شکاف بین چارچوب نظری و دلالت عملی در 

و  هاتیواقعدر پروژه ارزیابی به دلیل ترس از  کنندگانشرکتو عدم همکاری مناسب  هاداده یآورجمع

ادگی آمارزیابی  هایمدل. لازم به ذکر است که این چهار دوره حیات که مسیر تکاملی گرددیبازمنتایج مدل 

ر بمختلف با یکدیگر متفاوت هستند.  یهاحوزهتقارن زمانی در  ازنظر دهندیمرا نشان  دولت الکترونیک

اقعیت و-که مبتنی بر تئوری فاصله طراحی آمادگی دولت الکترونیکود در ارزیابی آخرین روند موج اساس

 آمادگی دولت الکترونیکتدوین مدل ارزیابی  شناسیروش، این تئوری با ملاحظات خاص آن برای ارائه است

ی مادگآمطالعات قبلی که تعمیم این تئوری را به حوزه ارزیابی  بر اساسشده است.  کاربردهبه هااستان

 است که هر یک شدهگرفتهبعد مهم برای ارزیابی در نظر  هفت، انددانستهمجاز و موجه  دولت الکترونیک

 تئوری فاصله بر اساس علاوهبهارزیابی باشند.  یهاسنجهو  هاشاخص جادکنندهیا توانندیماز این ابعاد 

یعنی فاصله بستر و زمینه، فاصله نرم و سخت و فاصله عمومی و  شدهمطرحواقعیت سه فاصله -طراحی

در ایجاد مدل باید مدنظر قرار گیرند  دهدیمبستر طراحی و اجرای مدل را نشان  یهاتفاوتخصوصی که 

 .اندقرارگرفته موردتوجه شناسیروشدر این  یاجداگانه یهاگام عنوانبهکه هر یک 

ارزیابی  هایمدلبرای ایجاد  شناسیروشیک  یسازآماده باهدفامع این مطالعه ج یهایبررستمامی 

ن اعتبار سنجی، ای منظوربهکه در تحقیقات آتی  شودیماست، بنابراین پیشنهاد  شدهانجام منظورهخاص

و در سطح استانی برای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک  یسازادهیپکاربردی  صورتبه، شناسیروش

 لازم است که سطح میکرو یعنی سطح سازمانی شناسیروشبرای تکمیل این  علاوهبهقرار گیرد.  مورداستفاده

 ،یقابعاد تحق ازنظرتلفیق گردد.  شناسیروشبرای ارزیابی آمادگی با توجه به ملاحظات موردنظر با این 

بنابراین یکی از قرار دارد  یامنطقهدر وسط هرم  هااستاندر سطح  آمادگی دولت الکترونیکارزیابی 
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ارزیابی فراتر از این سطح  هایروش شناسی یسازکپارچهی تواندیمو تحقیق آتی  یبررسقابلموضوعات 

 یعنی سطح ملی یا فروتر از آن یعنی سطح سازمانی باشد.

ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک در سطح استانی با  یهایشناسروشارائه  الذکرفوقعلاوه بر موارد 

 یهارساختیزو غیره یا تمرکز بر  تمرکز بر کارکردهای مختلف مانند آموزش، تجارت، بهداشت و درمان

 تریومبموضوع تحقیقات آتی باشد و به  تواندیمقانونی و غیره  یهارساختیز، فناوریمنابع انسانی،  مختلف

 .کندمیشدن مدل ارزیابی کمک 
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A Comprehensive Review of E-Government Readiness 

Assessment Models and Providing a Methodology for 

Assessing E-Government Readiness in Governorate 

Analysis Level 
 

 
Nasibeh Pouti 

Instructor, Information Technology Management, Sayyed Jamaleddin Asadabadi University1 

 

 

Abstract: The purpose of this research is to provide a methodology for creating an e-

government readiness assessment model for governorates. To this end, it is necessary to carefully 

examine the evolution of electronic government readiness assessment models. This study has 

been done in two ways: the first method of reviewing the systematic literature of e-readiness 

assessment models from 2010 to 2017, and in particular the focus on studies of the last decade, 

which included parameters such as the functional focus area, geographic focus area, the type of 

data used, the method The data collection method, the data analysis method, the basic model used 

and the main evaluation indicators are reviewed in this systematic review, and the second method 

is to examine the evolution of e-readiness assessment models, based on the four generation or 

period evaluation methods They have gone through a developmental process to describe these 

courses from a dynamic process, Deming cycle, which consists of four stages of plan, do, check 

and act. The evolutionary process of evaluation models begins with the examination of the digital 

divide evaluation models and ends with the examination of the design-reality gap. Based on these 

two systematic studies, the most recent approach to e-readiness assessment is to use the theory 

design-reality gap approach, which uses local in-built design to create appropriate models that fit 

native features. In this paper, by carefully examining this theory and extending it to the field of 

e-readiness assessment, a step-by-step methodology has been developed to create an appropriate 

e-readiness assessment model for governors. In this methodology, the dimensions of design-

reality gap theory include information, technology, process, goals, values and motivations, staff 

and skills, management, and structures and other resources (money and time) as the main 

indicators that are considered that to be native, they are required to create sub-indicators for each 

of them. Based on three distinct gaps in the theory that exist in the design and implementation 

environment, including the Country Context Gaps, Hard-Soft Gaps and Private-Public Gaps, 

these indicators are adjusted and for the governorate specifically, a specific model will be created.  

 

Keywords: Assessment Methodology, Deming Cycle, Design-Reality Gap, Digital Divide, 

Electronic Government Assessment of Governorates. 
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حوزه  مورداستفادهپارامترهای 
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 تمرکز

0 E-Government 

Readiness 
Assessment for 

Government 

Organizations in 
Developing 

Countries 

، ICTاستتتتراتژی ستتتازمانی  مدل بومی 0200

دستترسی کاربر، برنامه دولت 

، ICTالکترونیتتک، معمتتاری 

و  وکتتارکستتتبفرآینتتدهتتای 

اطلتاعاتی،  یهتاستتتتمیستتت

و منتتابع  ICTزیرستتتاختتت 

 انسانی

وکارکسب  یهاسازمان 

 دولتی

0 e-government in 

Alabama an analysis 
of county voting and 

election website 

content, usability, 
accessibility, and 

mobile readiness 

قتابلیتت استتتتفتاده، قتابلیت  مدل بومی 0206

 دسترسی و آمادگی سیار

سیاسی، 

 مشارکت

انتخابات و 

یریگیرأ  

3 E-Government 
Information Systems 

and Cloud 

Computing 
(Readiness and 

Analysis) 

بومیمدل  0200 بلوک فنی، بلوک ستتتازمانی،  

، بلوک نفعتتانیذبلوک افراد/

 جامعه و محیط

 یهاستمیس فناوری

 اطلاعاتی

٤ E-government 

readiness association 

with human rights 

index 

وب،  یریگانتتدازهشتتتتاخص  UNمدل  0203

زیرستاخت ارتباطات، سرمایه 

 انسانی

 امور حقوقی حقوقی

5 E-Government 
readiness: Does 

national culture 

matter? 

فاصتتله قدرت، اجتناب از عدم  مدل بومی 0200

آینده،  یریگجهتتقطعیتت، 

نتتهتتادی،  یتتیگتتراجتتمتتع

، یگروهدرون یتیگتراجتمتع

فتتردی،  یریتتگتتجتتهتتت

عملکرد، مساوات  یریگجهت

و عتتدم تبعیج جنستتتیتی، 

 یروانهیماستدلال گرایی و 

 فرهنگ فرهنگی

6 E-Government 

readiness index: A 

methodology and 

analysis 

مدل  0200
UNPAN 

وب  یریگانتتدازهشتتتتاخص 

وضعیت ظهور، رشد، تعامل، )

تراکنش و اتصتتتتال در مورد 

تحویتل ختدمات تحت وب(، 

ارتتتبتتاطتتات زیتترستتتتاختتت 

زیرساخت ارتباطات فیزیکی، )

، ها PCاز  مورداستفادهتعداد 

ستتتلولی، اینترنت،  یهتاتلفن

تلفن و پهنای باند(، ستتترمایه 

 نسالابزرگنرخ سواد ) یانسان

 (نامثبتو نرخ ناخالص 

خدمات 

 عمومی

خدمات 

عمومی 

 شهروندی
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 انتشار

مدل 

 مورداستفاده

حوزه  مورداستفادهپارامترهای 

 کارکردی

 تمرکز

2 E-government 

Security Readiness 
Assessment for 

developing 

countries(Case 
study: Nepal Govt. 

Organizations) 

و  ISOمدل  0200

 ستیل چک

 ICTآمادگی 

ستیاستت و استاندارد امنیت 

، ستتتیتتاستتتتت و ICTملی 

 یهاستمیساستاندارد امنیت 

اطلاعاتی، ستتیاستتت ممیزی 

اطلاعات،  یهاستمیستامنیت 

، انطباق هتاهیتروفرآینتدهتا، 

قانونی، محافظت از زیرساخت، 

، آمادگی وکارکستتباستتتمرار 

 تیم پاسخ

وکارکسب  

 

 امنیت

8 A Cultural E-

Government 

Readiness Model 

اقدامات ) یدولتفتاکتورهتای  مدل هافستد 0200

فتترهتتنتتگ اجتتتتتمتتاعتتی، 

(، فتاکتورهای وپرورشآموزش

اعتماد، فمینیستتتتی ) یفرد

 یریگجهتبودن، مشتتارکت، 

، فردگرایی، اجتناب بلندمدت

از عتتدم قتطتعیتتت پتتایین(، 

ساختار، ها )آژانسفاکتورهای 

 عدم تمرکز(

 فرهنگ فرهنگی

9 E-Participation: an 
investigation of 

Government 

Readiness in the 
Kingdom of Bahrain 

مدل مشارکت  0205

الکترونیک 
Macintosh 

 کیالکترونمنتابع مشتتتارکت 

ارتباطی، منابع  یهتاکتانتال)

 ،هانهیهزانسانی، بودجه برای 

زمتتان و متتدیریتتت(، ارتقتتا  

 ابزارهای) کیالکترونمشارکت 

 یهاشتتتبکهجتدیتدی مانند 

 اجتماعی(

مشارکت  مشارکت

الکترونیک 

 شهروندان

02 E-readiness 
Assessment for E-

government in 

Sudan 

درآمد ماهیانه، سن، جنسیت،  مدل بومی 0206

ستتتطح تحصتتتیلتتات، میزان 

 مهارت استفاده از اینترنت

 فرهنگ فرهنگی

00 E-Readiness 

Assessment for 

Ministries of Nepal 
for Implementation 

of e-government 

زیرستتتاخت ارتباطات، امنیت  مدل بومی 0205

ارتبتاطتتات، منتتابع انستتتانی، 

 و هااستیسستیستتم شبکه، 

ارتباطات، کاربرد و  یهابرنامه

 افزارهانرم یریپذدسترس

خدمات 

 عمومی

خدمات 

عمومی 

 شهروندی

00 E-READINESS 
EVALUATION 

MODELLING FOR 
MONITORING 

THE NATIONAL 

E-GOVERNMENT 
PROGRAMME (BY 

THE EXAMPLE OF 

UKRAINE) 

بر مدل بومی  0206

مدل  اساس
UN 

پروژه،  اندازچشمارزش پروژه، 

متیتزان انتطتبتتاق پروژه بتتا 

، هارشتتتاخهیزو  هاشتتتاخص

شایستگی تیم مدیریت پروژه، 

اعتبار و خوشنامی تیم پروژه، 

تحلیل مالی و ارزیابی ریسک، 

روی پروژه،  نفعتتانیذتتتأثیر 

 از پروژه نفعانیذارزیابی 

مدیریت  منابع انسانی

خدمات 

مبتنی بر 

 پروژه

03 E-readiness 

Measurement 
بر مدل بومی  0200

 اساس

تتعهتتد متتدیریتتت ارشتتتتد، 

 یهااستتتیستتو  هایاستتتراتژ

 تجارت تجارت
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 انتشار

مدل 

 مورداستفاده

حوزه  مورداستفادهپارامترهای 

 کارکردی

 تمرکز

Through Fuzzy 

Analytical Hierarchy 
Process (FAHP) 

Case Study: Tehran 

Stock Exchange 

 هایمدل
KPMG  و 

P3I3 

فتنتتاوری اطتلتتاعتتات، ابعتتاد 

تخصصی مدیریتی در سازمان، 

توستعه منابع انستانی فناوری 

اطلاعات، زیرستتتاخت فناوری 

اطلتاعتات، فرآیندهای مبتنی 

 تبر فناوری اطلاعا

0٤ E-readiness To 

Implement E-
government 

An overview study 

in HR domain in 

Nepal 

بر مدل بومی  0205

مدل  اساس
UN 

، ستتتتالتتانبزرگنرخ ستتتواد 

ناخالص  نامثبت یهانستتتبت

 اولیه، ثانویه و سوم

صتتتلاحیت، آموزش، مهارت، 

تتمتتایتتل، ارزش و اهمیتتت، 

 آمادگی و در دسترس بودن

منابع  منابع انسانی

انسانی 

 یهاسازمان

 دولتی

05 Evaluating a Public 

Sector Organization 
for SDI Readiness – 

The Case of a South 

African Government 
Department 

مدل  بر اساس 0206
SDI 

ارزیتابی ستتتازمتانی، ارزیابی 

اطتلتتاعتتات، ارزیتتابی منتتابع 

انسانی، ارزیابی مالی، ارزیابی 

 فنی

وکارکسب فناوری  

 یهاداده

 فضایی

06 Evaluating citizens' 

readiness to embrace 
e-government 

services 

کیفیت اطلاعات درک شتتتده،  مدل بومی 0200

کیفیت ستیستتم درک شده، 

 کیفیت سرویس درک شده

توانایی استتتفاده درک شتتده، 

مزیت کارکردی درک شتتتده، 

اعتمتاد به رستتتانه، اعتماد به 

 دولت، رضایت کاربر

متتتغیرهتتای کنترل: ستتتن، 

جنستتیت، تحصتتیلات، تجربه 

 قبلی

خدمات 

 عمومی

خدمات 

عمومی 

 شهروندی

02 Evaluating the 

readiness of 

government portal 
websites in China to 

adopt contemporary 

public 
administration 

principles 

کارکرد عملکرد )متدل مرجع  مدل بومی 0200

 تیساوب، محتوای تیستاوب

 (تیساوب یهاسازهو 

خدمات خدمات )مدل مرجع 

کاربر، خدمات فرآیند، خدمات 

تحلیتل، ختدمتات اطلتاعات، 

ختتدمتتات اصتتتلی، ختتدمتتات 

 پشتیبان(

مدیریت  فناوری

خدمات 

 عمومی

08 Evaluation of 
Organizational E-

Government 

Readiness in the 
Public Sector 

استتتتراتژی دولت الکترونیک،  مدل بومی 0203

 یهابرنامهدستتترستتی کاربر، 

دولتتت الکترونیتتک، معمتتاری 

، اروککسبپورتال، فرآیندهای 

زیرستتاخت فناوری اطلاعات و 

 ارتباطات و منابع انسانی

وکارکسب خدمات  

عمومی 

 شهروندی

09 ICT Readiness for 
Business Continuity 

برنامه، استتراتژی و ستتیاست  مدل بومی 0206

آمتتادگتی، مهتتارت و دانش، 

وکارکسب  یهادولت 

 محلی
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 انتشار

مدل 

 مورداستفاده

حوزه  مورداستفادهپارامترهای 

 کارکردی

 تمرکز

in Local 

Government 
تستتتهیلتتات، فنتتاوری، داده، 

 کنندگاننیتأمفرآیند، 

02 An Overview and 

Classification of E-
Readiness 

Assessment Models 

متتدل ارزیتتابی  06متعترفی  فاقد مدل 020٤

 Economistآمادگی شامل 

Intelligence Unit ،
Center for 

International 
Development 

Harvard University ،

IDC ،UNDP ،
UNCTAD ،

McConnell ،

Computer Systems 
Policy Projects ،

CSPP ،Mosaic 

Group ،World Bank ،
Orbicom ،IUT ،

WITSA ،APEC ،

USAID ،ASEAN 

وکارکسب جامعه  

 اطلاعاتی

00 Information Security 
Readiness of 

Government 

Institution in 
Indonesia 

بر مدل بلوغ  020٤

مدل  اساس
KAMI 

حاکمیت، مدیریت ریستتتک، 

چتارچوب متدیریت، مدیریت 

دارایتی، فنتتاوری و فنتتاوری 

اطلتاعتات کته هر یک دارای 

کنترلی  یهاشتتاخصتعدادی 

 امنیت هستند

 امنیت فناوری

00 Organizational E-
Government 

Readiness: An 
Investigation in 

Saudi Arabia 

استتراتژی، دسترسی، پورتال،  مدل بومی 020٤

فرآیند، زیرستتاخت ارتباطات، 

 افراد

دارای  هتتترکتتتدامکتتته 

 هستند ییهارشاخهیز

وکارکسب خدمات  

سازمانی به 

 مشتریان

03 Digital Government 
Evolution: from 

Transformation to 

Contextualization 

متتراحتتل متتدل بتتلتتوغ:  مدل بومی 0205

، تبتتدیتتل، یستتتتازتتتالیجید

تتتعتتامتتل، بتتافتتتتتمتتنتتدی و 

 یسازنهیزم

خدمات 

 عمومی

دولت 

 دیجیتال

0٤ Proposing a 

Multidimensional 
Framework to 

Assess Mobile 

Government 
Readiness 

فتاکتورهتای داده و اطلاعات،  مدل بومی 0206

فناوری اطلاعات، فتاکتورهای 

فتتاکتتتورهتتای متتدیتریتی و 

ستتازمانی، فاکتورهای حقوقی 

 و سیاسی، فاکتورهای محیطی

خدمات  فناوری

سازمانی به 

 مشتریان

05 Public 

administration 
employees’ 

readiness and 

acceptance of e-
government: 

Findings from a 

Croatian survey 

ستتتاده  یهتتامهتارتفتاکتور  مدل بومی 0202

ICT ،متدیریتت فتایل، ایمیل(

مترورگتر وب، پردازش متن، 

 اجتماعی( یهاشبکه

پیشتتترفته  یهامهارتفاکتور 

ICT ،فوتوگرافی/تنظیم ویدئو(

 یهاگاهیپتاطراحی گرافیکی، 

خدمات 

 عمومی

آمادگی 

برای 

پذیرش و 

 اجرا
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 کارکردی

 تمرکز

داده، رایانش ابری، نصتتتب یا 

، حل مستتتائل افزارنرمحذف 

ستتتاده کامپیوتری، صتتتفحه 

 (هاارائه، هاگسترده

06 Readiness of Afghan 
Government for the 

Deployment of e-
Government 

Solutions 

فرآینتد ارتبتاط، گردش کتتار،  مدل بومی 020٤

کتتامپیوتر، -تعتتامتتل انستتتتان

خطوط راهنمای فنی، خطوط 

 راهنمای سیاسی

خدمات 

 عمومی

خدمات 

سازمانی به 

 مشتریان

02 Readiness 

assessment of e-
government: a 

developing country 
perspective 

-کتتارکتردهتتای اطتلتتاعتتاتی مدل بومی 0205

کتتارکتردهتتای تتتراکنشتتتی، 

کتتارکتردهتتای عتتمتتلتتیتتاتی، 

 کارکردهای جمعی

خدمات 

 عمومی

خدمات 

عمومی 

 شهروندی

08 Ready, Set, Govern: 

Readiness of Saudi 

Arabian 
Organizations for E-

Government 

استتتراتژی، دستتترستتی کاربر،  مدل بومی 0206

دولت الکترونیک،  یهابرنتامه

پورتال، فرآیندها، زیرستتاخت 

 ارتباطات، منابع انسانی

وکارکسب خدمات  

سازمانی به 

 مشتریان

09 Refining E-
government 

Readiness Index by 

Cloud Computing 

صتتال، زیرستاخت ارتباطات، ات مدل بومی 0203

ستتترمایه انستتتانی، قوانین و 

 هااستیس

 یهایفناور فناوری

 نوین

32 REGIONAL PILOT 

STUDY TO 

EVALUATE E-

READINESS AND 

LOCAL E-

GOVERNMENT 
SERVICES 

دولتی از  یهاستتازمانستتهم  مدل بومی 020٤

زیرستتتاختتت  یهتاشتتتاخص

کامپیوتر، شتتتبکه ارتباطات )

LAN اینترانتت، اینترنتت و ،

دولتی  یهاسازمان...(، ستهم 

 یختتدمتتات یهتتاشتتتاخصاز 

مدیریت جریان کار، حضتتور )

 و ...( DMSدر وب، 

خدمات 

 عمومی

خدمات 

عمومی 

 شهروندی

30 Regional E-

Government 
Readiness 

Evaluation Based on 

Administrative 
Ecology Theory 

مدل بومی  0200

برای مدل 
UN 

ختدمتات دولتی برخط، پتایه 

اقتصتتتتادی، زیرستتتتاختتت 

 ارتباطات، سرمایه انسانی

یطیمحستیز آمادگی  

ارزیابی 

یامنطقه  

30 Socio-Cultural 

Context of E-

Government 

Readiness 

تشریح زمینه  0200

-فرهنگی

 اجتماعی

 یهتتاکلتتاسانواع نواحی یتتا 

جامعه اطلاعاتی: پیشتتتگامان، 

در حتتال ظهور،  یهتتاقتتدرت

 کمتر پیشرفته

-اجتماعی

 فرهنگی

جامعه 

 اطلاعاتی

33 Technology Aspects 

of E-Government 

Readiness in 
Developing 

Countries: A Review 

of the Literature 

مروری بر  0206

ادبیات جنبه 

ارزیابی  فنّاورانه

آمادگی 

 الکترونیک

، هامهتارتعملیتات، کتاربرد، 

رستتاخت اطلاعات، اینترنت، زی

ستتیستتتم، شتتکاف دیجیتال، 

اتصتتتتال، پشتتتتیبتتانی فنی، 

، زیرساخت افزارنرمارتباطات، 

، امنیت، افزارستتختشتتبکه، 

 ICTزیرساخت 

فناوری  فناوری

موردنیاز 

دولت 

 الکترونیک
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3٤ The Readiness and 

Limitations of E-
Government in 

Yemen 

ختدمات آنلاین، زیرستتتاخت  مدل بومی 0205

 ارتباطات، سرمایه انسانی

: فنی، ستتتازمانی، هتاچتالش

 انطباق

خدمات 

 عمومی

خدمات 

عمومی 

 شهروندی

35 The E-readiness 
Assessment Pattern 

Designing with an 
Approach to E 

commerce (a Case 

Study Conducted in 
Sistan and 

Balouchestan 

Province of Iran) 

صتتال و زیرستتتاخت محیط ات مدل بومی 0205

فنتتاوری، محیط اجتمتتاعی و 

دولتی  یهاستتازمانفرهنگی، 

 و خصوصی، محیط تجاری

 تجارت تجارت

36 FACTORS 
AFFECTING 

CITIZEN 

READINESS FOR 
E-GOVERNMENT 

SYSTEMS IN 

KENYA 

منابع و زیرستتاخت ارتباطات،  مدل بومی 0202

 هامهارتاجرا،  یهایاستتتراتژ

و نگرش، مشارکت شهروندان، 

شتتتکتاف دیجیتال، فرهنگ، 

ملتتاحظتتات امنیتتت و حریم 

خصتوصتی، دانش، سیاست و 

 قوانین

خدمات 

 عمومی

خدمات 

عمومی به 

 شهروندان

32 E-Government: 

Challenges and 

Opportunities in 
Botswana 

زیرستتتاخت فناوری اطلاعات،  مدل بومی 0200

دولتتت  یهتتابرنتتامتتهدانتش 

الکترونیتتک، امنیتتت و حریم 

خصتتوصتتی اطلاعات، آموزش 

افراد، فرهنتتگ، پشتتتتیبتتانی 

و قوانین  هااستیستمدیریت، 

، مشتتتارکتتت و یریکتتارگبتته

 یهتتابتترنتتامتتههتتمتتکتتاری، 

مت در برابر واستتتراتژیک، مقا

 تغییر، منابع مالی

خدمات 

 عمومی

خدمات 

عمومی به 

 شهروندان

38 E-Government 

Adoption in 

Developing 
Countries; the Case 

of Indonesia 

مزیت نسبی، تصور، سازگاری،  مدل بومی 0200

آستتانی استتتفاده، تمایل برای 

 استفاده

خدمات 

 عمومی

خدمات 

عمومی به 

 شهروندان

39 A Review of E-

Government 

Readiness in India 

and the UAE  

تتولتیتتد نتتاختتالتص داخلی،  مدل بومی 0200

 یستتوادآموزشتتهرنشتتینی، 

 سرمایه انسانی

خدمات 

 عمومی

خدمات 

عمومی به 

 شهروندان

٤2 E-Government in 
Egypt: An Analysis 

of Practices and 

Challenges 

مستتتائتتل حقوقی و قتتانونی،  چارچوب بومی 0205

امنیتتت و حریم  یهتتاینگران

خصتتتوصتتتی، موضتتتوعتتات 

اقتتصتتتتادی، اجتتتمتتاعی و 

فرهنگی، سواد اطلاعاتی و نرخ 

 نفوذ اینترنت

خدمات 

 عمومی

خدمات 

عمومی 

 شهروندی
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٤0 Inhibiting Factors 

For E-Government 
Adoption: The 

Pakistan Context 

ستتتتازمتتانی، استتتتراتژیتتک،  مدل بومی 0200

زیرساخت ارتباطات، سیاسی، 

 نفعانیذتی، اجتماعی، عملیا

خدمات 

 عمومی

خدمات 

عمومی به 

 شهروندان

٤0 e-Government 

readiness in Ghana: 
a SWOT and PEST 

analyses 

مدل بومی  0200

مبتنی بر 

 هایمدل
SWOT  و 

PEST 

چارچوب حقوقی، ) یاستتیستت

 یهاپروژهدموکراسی، استمرار 

 نیروی) یاقتصاددولتی و ...(، 

ارزان، بودجتته  یاحرفتتهکتتار 

دولت، درآمدهای نفتی و ...(، 

تعداد دانشتتجویان ) یاجتماع

در حوزه فنتتاوری اطلتتاعتتات، 

مستتتائل شتتتکاف دیجیتال، 

مقتتاومتتت برای تغییر و ...(، 

توسعه سریع فناوری ) یفناور

اطلتاعتتات، دستتتترستتتی بتته 

زیرستاخت شبکه و تجهیزات 

 موبایل و ...(

 ریزیبرنامه

 راهبردی

 ریزیبرنامه

 راهبردی

٤3 Assessing Electronic 

Government 

Readiness in Egypt: 
Comparison between 

Two Public 

Organizations 

ستتتازمانی،  یهتایاستتتتراتژ مدل بومی 0202

فرآیندهای ستتازمانی، فناوری 

 و افراد

وکارکسب مدیریت و  

اداره 

 الکترونیک

٤٤ ASSESSING AND 

MODELING THE 

READINESS OF 

ELECTRONIC 
GOVERNMENT 

کیفیت فناوری، تعهد، تعامل،  مدل بومی 0200

، یریزبرنامهقابلیت اطمینان، 

 کاربردها

 یهاستمیس حاکمیت

 اطلاعاتی

٤5 Assessing E-

Government 
Readiness of Local 

Governments in 

China: Developing a 
Bottom-up Approach 

دولتتت آمتتادگتتی درونتتی  مدل بومی 0200

چتارچوب مدیریتی، رهبری، )

، قابلیت نیروی یگذارهیسرما

کار، زیرساخت درونی فناوری 

اطلتاعتات، امنیتت اطلتاعات، 

متتحتتیتتط حقوقی و قتتانونی 

 مرتبط با اطلاعات(

 یرونیبتتآمتتادگتی متحتیتط 

زیرساخت فناوری اطلاعات و )

ارتبتاطتات اجتمتتاعی، محیط 

 فردی و اجتماعی(

خدمات 

 عمومی

 یهادولت

 محلی

٤6 Assessing Local 

Readiness for City E-
Governance in 

Europe 

اتحادیه اروپا،  یهااستتتیستت مدل بومی 0202

 ،یامنطقهملی و  یهااستیس

ستتیاست حاکمیت  یهادامنه

، ICTنوآوری ) کیتتالتکترون

مهنتتدستتتی مجتتدد دولتتت، 

مشتتتتارکتتت التکترونیتتک(، 

 یشهرتوستعه  یهااستتیست

حاکمیت  حاکمیت

الکترونیک 

 شهری
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، اندازچشتتمرهبری، نوآوری، )

، هاروش، بته یستتتنج اریتمع

 یهااستتتتیستتتمشتتتارکت(، 

زیرساخت، محتوا، ) یبانیپشت

 دسترسی، گردش کار و ...(

٤2 A Statistical 

Analysis of Priority 

Factors for Local e-
Government in a 

Developing Country: 

Case Study of 
Yogyakarta Local 

Government, 

Indonesia 

، شتتایستگی یستازمانفرهنگ مدل بومی 0200

حاکمیت الکترونیک، تمایل و 

، ICTشتایستتگی استفاده از 

کیفیت اطلاعات، شتتایستتتگی 

 منابع انسانی، کیفیت سیستم

خدمات 

 عمومی

 یهادولت

 محلی

٤8 E-Government 

Readiness 
مروری بر  0202

هامدل  

مدل ارزیابی  6بررستتی حدود 

متتدل بتتلتتوغ و ارائتته  03و 

راهنمتتای  یهتتایمشتتتختط

 انتخاب مدل

خدمات 

 عمومی

 هایمدل

بلوغ و 

 آمادگی

٤9 CONCEPTUAL 
MODEL OF 

CITIZEN 

ADOPTION OF E-
GOVERNMENT 

مدل بومی  0202

برای مدل 
TAM 

اعتماد، سودمندی درک شده، 

آستتانی استتتفاده درک شتتده، 

تمایل به  ریستک درک شده،

گرفتن اطلتاعتات، تمتایتل به 

 انجام تراکنش

خدمات 

 عمومی

آمادگی 

برای 

پذیرش و 

 اجرا

52 cyber security 

readiness in the south 
Australian 

government 

متدیریتت امنیتتت اطلتاعتتات،  مدل بومی 0205

حتاکمیت، ارزیابی ریستتتک، 

استتتتراتژیک  یوستتتوستتتمت

دولتتت، مستتتتنتتدات امنیتتت 

دولتی،  هتتاگزارشاطلتاعتتات، 

، تتأمین هتاداده یبنتدطبقته

، آموزش آگاهی، هاپروژهمنابع 

 گواهی امنیتی

 امنیت فناوری

50 Does better e-

readiness induce 

more use of e-
government? 

Evidence from the 

Korean central e-
government 

، تیستتتاوبتعداد بازدیدهای  مدل بومی 0203

هتتر بتتازدیتتد،  زمتتانمتتدت

، اطلتاعات یریپتذدستتتترس

التکتتترونیتتک، تقتتاضتتتتای 

التکتترونیتتک، مشتتتتارکتتت 

 الکترونیک

خدمات  فناوری

سازمانی به 

 مشتریان

50 E-gov Readiness 

Assessment to 

Determine 
EGovernment 

Maturity Phase 

هامدلمرور  0206 آمتادگی ستتتازمانی، آمادگی  

رهبری و حتاکمیتت، آمادگی 

، آمادگی نفعانیذمشتتتریان/

افراد/شتتتایستتتتگی، آمادگی 

 فناوری، آمادگی حقوقی

خدمات 

 عمومی

خدمات 

عمومی 

 شهروندی

53 E-government 
Implementation and 

Readiness: A 

Comparative Study 

زیرستتاخت ارتباطات، خدمات  مدل بومی 0205

 انسانیآنلاین، سرمایه 

خدمات 

 عمومی

خدمات 

عمومی 

 شهروندی
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حوزه  مورداستفادهپارامترهای 

 کارکردی

 تمرکز

Between Saudi 

Arabia and Republic 
of Korea 

5٤ The state of e-

government 

readiness in Africa: 
A comparative web 

assessment of 

selected African 
countries 

 یاسهیمقامرور  0200

 بر اساس

 UNشاخص 

 یروزرستتتتانتتبتتهتتتداوم در 

زیرستتتاختتت  یهتاشتتتاخص

ارتبتاطتات، ختدمتات آنلاین، 

سرمایه انسانی در طی مراحل 

 بلوغ

مدیریت  فناوری

خدمات 

 عمومی

55 A hybrid fuzzy group 

ANP-TOPSIS 
framework for 

assessment of e-

government 
readiness from a 

CiRM perspective 

بررستتی ستتطح  یهاشتتاخص مدل بومی 0203

، فرآیند، سازمان، فناوریبلوغ: 

 استراتژی، سطح خدمت

آمادگی دولت  یهاشتتتاخص

التکتتترونیتتک: کتتاربردهتتای 

، کتتاربتتردهتتای یاطتتلتتاعتتاتتت

تتراکتتنشتتتی، کتتاربتتردهتتای 

 عملیاتی،

ارتباطات 

 شهروندان

مدیریت 

ارتباطات با 

 شهروندان

56 E-government 
implementation in 

Nigeria: An 

assessment of 
Nigeria's global e-

gov ranking 

وب،  یریگاندازه یهاشتتاخص UNمدل  0200

زیرستتاخت، ستترمایه انستتانی، 

 اطلاعات) کیالکترونمشارکت 

التتکتتتتترونتتیتتک، مشتتتتاوره 

 یریگمیتصتتتمالکترونیتتک، 

 الکترونیک(

خدمات 

 عمومی

خدمات 

عمومی 

 شهروندی

52 Conception, 
Development and 

Implementation of an 

E-Government 
Maturity Model in 

Public Agencies 

استتتتراتژی دولت الکترونیک،  مدل بومی 0200

حتاکمیتت فنتاوری اطلاعات، 

متدیریت فرآیند، ستتتازمان و 

 افراد

خدمات 

 عمومی

خدمات 

عمومی 

 شهروندی

58 A General 
Framework for E-

Government: 

Definition Maturity 
Challenges, 

Opportunities, and 

Success 

مروری بر  0202

هامدل  

و  یستتتتازآمتتادهستتتطتتوح 

دولت الکترونیک:  یسازادهیپ

، یامنطقهمحلی، استتتتتانی، 

 یالمللنیبملی و 

خدمات 

 عمومی

خدمات 

عمومی 

 شهروندی

59 Evaluating E-

government 

Implementation by 
Local Government: 

Digital Divide in 

Internet Based Public 
Services in Indonesia 

 یهتتایژگتتیتتوشتتتتاختتص  مدل بومی 0200

نقشتته ستتایت، ) سیستترووب

FAQ ،جستتتتجو، اتصتتتال ،

تتتاریخچتته و ...(، محبوبیتتت 

تحلیل ترافیک(، ) تیستتتاوب

صتتتفحات وب ) یهاستتتنجه

 یهالیتفتااینتدکس شتتتده، 

 یهتتانتتکیلدنبتتال شتتتده و 

 ورودی(

خدمات 

عمومی، 

 فناوری

 یهادولت

 محلی
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 انتشار

مدل 

 مورداستفاده

حوزه  مورداستفادهپارامترهای 

 کارکردی

 تمرکز

62 Modeling and 

Assessing of 
Electronic Readiness 

Among Agricultural 

Organization 
Workers: Case Study 

in Ardebil Province, 

Iran 

فتتاکتورهتتای زیرستتتتاختی،  مدل بومی 020٤

فاکتورهای انسانی، فاکتورهای 

آمتتوزشتتتتی، فتتاکتتتتتورهتتای 

اجتتتتتمتتاعتتی، -فتترهتتنتتگتتی

فتتاکتتورهتتای پشتتتتیبتتانی، 

 فاکتورهای مدیریتی

کشاورزی، 

وکارکسب  

خدمات 

 سازمانی به

 کارکنان

60 Measuring 
Electronic Readiness 

of Extension 

Personnel in Assiut 
Governorate 

زیترستتتتاختتت و متتحتتتوای  مدل بومی 0205

دیتجتیتتتتال، تتوان متتالی و 

بودن برای  صتتترفتتهبتهمقرون

در توستتتعتته  ICTکتتاربرد 

کشتتاورزی، مهارت در فناوری 

 اطلاعات و ارتباطات

خدمات  کشاورزی

سازمانی به 

رکنانکا  

60 An Empirical 
Investigation of the 

Effect of E-

Readiness Factors on 
Adoption of E-

Procurement in 

Kingdom of Bahrain 

حاکمیت، صتتنایع پشتتتیبان،  مدل بومی 020٤

، نیروهای بازار، فناوریمنتابع 

، منتتابع وکتتارکستتتبمنتتابع 

انستتتانی، آگاهی، تعهد، نقش 

 دولت

 خدمات تدارکات

سازمانی به 

 کارکنان

63 Predicting e-

readiness at firm-

level: An analysis of 
technological, 

organizational and 

environmental 
effects on e-

maintenance 

readiness in 
manufacturing firms 

 ، شایستگیفنّاورانهزیرساخت  مدل بومی 020٤

 یهاچالش، مزایتا و فنّتاورانته

شتتتتده نتتگتتهتتداری درک 

الکترونیک، اولویت نگهداری، 

 اندازه شرکت، فشار رقابت

وکارکسب آمادگی  

نگهداری 

 الکترونیک

6٤ Appraisal of 

Electronic Readiness 
Resources for 

Information Services 

Delivery, Utilization, 
Benefits and 

Challenges for 

Museums and 
Monuments in 

Nigeria 

زیرستاخت ارتباطات، سرمایه  مدل بومی 0202

 انسانی، خدمات برخط

خدمات  گردشگری

 اطلاعاتی

65 An e-readiness 

assessment model for 
disaster management 

منابع انستتانی، ستتیاستتت و  مدل بومی 0206

دولتتت، محیط  انتتدازچشتتتم

حتقوقی، محیطی فرهنگی و 

اجتماعی، اتصال و زیرساخت 

 فنّاورانه

مدیریت 

 بحران

بهبود 

مدیریت 

 بحران

66 An eclectic model 

for assessing e-
learning readiness in 

the Iranian 

universities 

شتتتبکتته، تجهیزات، امنیتتت،  مدل بومی 0200

فرهنگ، منابع انستتانی، مالی، 

قوانین، محتوا، استتتتانداردها، 

 مدیریت، سیاست

یادگیری  آموزش

 الکترونیک
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 انتشار
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 مورداستفاده

حوزه  مورداستفادهپارامترهای 

 کارکردی

 تمرکز

62 Assessing e-

Readiness of the 
Copperbelt 

University, Zambia: 

Case Study 

ستتتیاستتتت ) طیمحآمادگی  NRIمدل  0206

، ستتتازوکار ICTستتتازمتانی 

متحتیط برای استتتتفتتاده از 

ICT آمتتتادگتتتی بتتترای ،)

)توستتعه ICTدستتترستتی به 

، دسترسی به ICTزیرساخت 

(، ICTکتتاربردهتتای مختلف 

 شتتبکه یریکارگبه یهامؤلفه

تتتوستتتتط  ICTکتتاربتترد )

 ICTدانشتتتجویتتان، کتتاربرد 

 (یعلم ئتیهتوسط 

خدمات  آموزش

سازمانی به 

 مشتریان

68 Rethinking the 

assessment of e-
government 

implementation in 

developing countries 
from the perspective 

of the design-reality 

gap: Applications in 
the Indonesian e-

procurement system 

، ستتازمان، فناوریاستتتراتژی،  مدل بومی 0206

 افراد، محیط

 یهاستمیس تدارکات

 اطلاعاتی

69 A Detailed Study of 

E-government 
Readiness in Jordan 

 EGDIمدل  0203

 UNو 

ظهور خدمات ) نیآنلاخدمات 

اطلتاعتاتی، افزایش ختدمتتات 

اطلاعاتی، خدمات تراکنشتتی، 

خدمات پیوستتته(، زیرساخت 

خطوط دور )ارتبتتاطتتات راه 

تلفن ثابت، مشترکان موبایل، 

کامپیوترهای شخصی، پهنای 

باند ثابت، کاربران اینترنت( و 

 سرمایه انسانی

خدمات 

 عمومی

خدمات 

عمومی به 

 شهروندان

22 Are Students Ready 

to Adopt E-
Learning? A 

Preliminary E-

readiness Study of a 
University in the 

Gulf Region 

زیرستاخت ارتباطات، استفاده  مدل بومی 0200

از اینترنتت، توستتتعه مهارت 

فتنتی، توستتتعتته اعتمتتاد و 

اطتمتیتنتتان، متتد تترجیحی 

ارتباطات، ادراک دانشتتجویان 

 نسبت به یادگیری الکترونیک

ادگیری ی آموزش

 الکترونیک

20 Establishing 

Government Chief 
Information Officer 

Systems – Readiness 

Assessment 

رهتتبتتر فنتتاوری اطلتتاعتتات،  مدل بومی 0200

، نفعانیذستتتاختار، محیط، 

 منابع، همسویی، ادراک

 یهاستمیس سیاسی

مدیریت 

ارشد 

 اطلاعاتی

20 An assessment of 

online instructor e-

learning readiness 
before, during, and 

after course delivery 

کیفیت ستتتیستتتتم یادگیری  مدل بومی 0206

الکترونیتک، کیفیت اطلاعات، 

کیفیت خدمات، استتتتفاده از 

سیستم یادگیری الکترونیک، 

خدمات  آموزش

سازمانی به 

 مشتریان
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رضتتتتایتتت کتتاربر، مزایتتا و 

 شبکه یهاچالش

23 E-readiness of 

website acceptance 
and implementation 

in SMEs 

آگتاهی، تعهتد مدیر ارشتتتد،  مدل بومی 020٤

حاکمیت وب، منابع انستتانی، 

منابع ستتتازمانی، منابع فنی، 

آمتتادگی الکترونیتتک دولتتت، 

بازار و صتتتنعت، پشتتتتیبانی 

 یامشاوره

، وکارکسب

 فناوری

آمادگی 

برای 

پذیرش و 

 اجرا

2٤ The Presenting a 

Model for 
Municipalities E-

Readiness 
Assessment 

زیرستتتاختتت فنی و امنیتی،  مدل بومی 020٤

چارچوب حقوقی و قضتتتایی، 

منتتابع انستتتتانی، آمتتادگی 

و  هااستتتتیتستتتمتدیریتت، 

 هایاستراتژ

خدمات 

 عمومی

خدمات 

عمومی به 

 شهروندان

25 E-Readiness Among 

Male and Female 
Extension Officers in 

North-West 

Province, South 
Africa 

شتخصی و شغلی،  یهایژگیو مدل بومی 0205

، ICTآگتتاهتی از ابزارهتتای 

، ICTدستترسی به ابزارهای 

 یریکارگبهشتتتایستتتتگی در 

و اهتمیتتت  ICTابتزارهتتای 

 ICTابزارهای 

کشاورزی، 

وکارکسب  

خدمات 

سازمانی به 

 کارکنان

26 A Study of TESCA 

an Indonesia' Higher 
Education E-

Readiness 

Assessment Model 

مدل  0205
TESCA 

ستاختار موستتسه، زیرساخت 

 ذینفعان یهایژگیو، فناوری

 آموزش آموزش

22 Operational 

Indicators for 

Measuring 
Organizational E-

readiness Based on 

Fuzzy Logic: A 
Challenge in the 

Agricultural 

Organization of 
Guilan 

Province, Iran 

فاکتورهای زیرستتاخت، افراد،  مدل بومی 020٤

آموزش، دولتتت، متتدیریتتت، 

 اجتماعی و حقوقی-فرهنگی

کشاورزی، 

وکارکسب  

خدمات 

سازمانی به 

 کارکنان

28 Research on e-
Government 

evaluation model 

based on the 
principal component 

analysis 

متدیریتت امنیتتت اطلتاعتتات،  مدل بومی 0200

 یهاسازه، یاپروژه یهاستازه

ویژه، شتتتفافیت امور دولتی، 

 اطلاعاتی یهاییتوانا

خدمات 

 عمومی

 یهادولت

 محلی

29 E-publishing 

readiness assessment 
in Iranian publishing 

companies 

فتتاکتتتتتورهتتای متتدیتتریتتت،  مدل بومی 0202

اجتماعی، زیرستتتاختت فنی، 

منابع انسانی، موضوعات مالی 

 و اقتصادی، قانونی

چاپ و نشر  چاپ و نشر

 الکترونیک

82 I-SRI, an SDI 

Readiness Index for 

Local Government in 
Indonesia 

ستتیاستتی و نهادی،  یهاجنبه مدل بومی 020٤

و  فنّتتاورانتتهمنتتابع انستتتانی، 

 جغرافیایی یهاداده

فناوری  فناوری

 یهاداده

 فضایی
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 مورداستفاده
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 کارکردی

 تمرکز

80 Use of Facebook by 

Secondary School 
Students at 

Nuku'alofa as an 

Indicator of E-
Readiness for E-

Learning in the 

Kingdom of Tonga 

 زمانمدت -بوکسیفکاربران  مدل بومی 0206

 یابزارها-سبوکیاستفاده از ف

دفعات تکرار -مورد استتتتفاده

 متوسط-سبوکیف یدهایبازد

 دیزمان صرف شده در هر بازد

محبوب  یهاجنبه-ستتبوکیف

-لیموبا یدسترس-ستبوکیف

 یگروه یهابحثشتترکت در 

 یهابحثشرکت در -سبوکیف

ا ب ییآشنا-ستتبوکیصتفحه ف

 بوکسیف یهاجنبه

یادگیری  آموزش

 الکترونیک

80 Assessing E-

Government 
Readiness of Local 

Governments in 

China: Developing a 
Bottom-up Approach 

زیرستتاخت فناوری اطلاعات و  مدل بومی 0200

ارتبتاطتات اجتمتتاعی، محیط 

انستتانی و اجتماعی، چارچوب 

متتدیتتریتتتتتی، رهتتبتتری، 

، توانمندی یگذارهیتستتترمتا

نیروی کار، زیرستتاخت درونی 

فنتتاوری اطلتتاعتتات، امنیتتت 

اطلتاعتات، اطلاعات مرتبط با 

 محیط حقوقی و قانونی

خدمات 

 عمومی

 یهادولت

 محلی

83 The Role of 

Partnership in 

E-Government 
Readiness: 

The Knowledge 

Stations (KSs) 
Initiative in Jordan 

-اجتمتتاعی یهتتاتیتتفتتعتتال مدل بومی 0200

 یهتتابرنتتامتتهاقتتصتتتتادی، 

فناوری اطلاعات  یسازتیظرف

 یهاسیستتتروو ارتبتاطتات، 

اینترنت، ستتتواد کامپیوتری، 

توانمنتدی توستتتعته فناوری 

اطلتاعات و ارتباطات، افزایش 

 آگاهی اجتماعی و اقتصادی

فناوری، 

 مشارکت

مشارکت 

الکترونیک 

 شهروندان

 

 


