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چکیده :هدف این پژوهش ارائه یک روششناسی برای ایجاد مدل ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک برای استانهاست.
برای این منظور لازم است سیر تکوین مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک بهصورت دقیق موردبررسی قرار
گیرد .این بررسی به دو روش انجامشده است .روش اول مرور نظاممند مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک از
سال  0202تا  0202است که پارامترهایی مانند حوزه تمرکز کارکردی ،حوزه تمرکز جغرافیایی ،نوع دادههای
مورداستفاده ،روش جمعآوری دادهها ،روش تحلیل دادهها ،مدل پایهای مورداستفاده و شاخصهای اصلی ارزیابی
موردبررسی قرارگرفته است .روش دوم بررسی سیر تکوین مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک است که بر این
اساس روشهای ارزیابی چهار نسل یا دوره تکوینی را طی کردهاند و برای توصیف این دورهها از فرآیند پویای چرخه
دمینگ که از چهار مرحله برنامهریزی ،اجرا ،بررسی و اقدام تشکیلشده ،استفادهشده است .فرآیند تکوین مدلهای
ارزیابی از بررسی مدلهای ارزیابی شکاف دیجیتال آغاز و با بررسی فاصله طراحی-واقعیت خاتمه مییابد .بر اساس
مرور مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک ،جدیدترین رویکرد در ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک استفاده از
تئوری فاصله طراحی-واقعیت است که از بدیههسازی محلی برای ایجاد مدلهای مناسب و منطبق با ویژگیهای بومی
استفاده میکند  .در این مقاله با بررسی دقیق این تئوری و تعمیم آن به حوزه ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک ،یک
روششناسی گامبهگام برای ایجاد مدل مناسب ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک برای استانها ارائهشده است .در این
روششناسی ابعاد تئوری طراحی-واقعیت شامل اطلاعات ،فناوری ،فرآیند ،اهداف ،ارزشها و انگیزهها ،کارکنان و
مهارتها ،مدیریت و ساختارها و سایر منابع (پول و زمان) بهعنوان شاخصهای اصلی در نظر گرفته میشوند که برای
بومی نمودن آنها و ایجاد زیرشاخصها برای هر یک از آنها لازم است بر اساس سه نوع فاصله مطرح در تئوری که
در محیط طراحی و محیط اجرا وجود دارد ،شامل فاصله بستر و زمینه ،فاصله نرم و سخت و فاصله عمومی و خصوصی،
این شاخصها تعدیل و برای استان موردنظر ،مدل خاص آن ایجاد گردد.
کلیدواژهها :آمادگی دولت الکترونیک استانها ،چرخه دمینگ ،روششناسی ارزیابی ،شکاف دیجیتال ،فاصله
طراحی-واقعیت.

 .0نویسنده مسئولpouti.np@gmail.com :
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مقدمه
ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک که یکی از حوزههای ارزیابی آمادگی الکترونیک محسوب میشود ،بیش از
دو دهه موردبررسی قرارگرفته و مفهومی است که در اواخر دهه  0992و بهمنظور فراهم نمودن چارچوبی
یکپارچه برای ارزیابی وسعت و عمق شکاف دیجیتال میان کشورهای توسعهیافته و کشورهای درحالتوسعه
شکل گرفت (.)Luyt et al. 2006
بر اساس تعریف اجو ،آمادگی دولت الکترونیک میزان آمادگی یک جامعه برای به دست آوردن فرصتها
از فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی را اندازهگیری میکند ( .)Ojo et al. 2008ارزیابی آمادگی دولت
الکترونیک بررسی میکند که چگونه یک کشور ،یک شهر یا یک آژانس دولتی خاص قرار است دولت
الکترونیک را توسعه دهد ( )Zheng and Jiang 2011و میتواند یک ابزار مؤثر برای انجام برنامهریزی،
پایش و ارزیابی ابتکارات و خلاقیتها برای ایجاد جامعه اطلاعاتی در حالت کلی و دولت الکترونیک بهصورت
خاص باشد ( .)Ojo et al. 2008این ارزیابی میتواند یک نقطه شروع مناسب و مفید باشد زیرا درحرکت
به سمت دولت الکترونیک لازم است که وضعیت جاری برای تصمیمگیری مناسب در دسترس باشد؛ بنابراین
ارزیابی آمادگی چارچوبی را فراهم میکند که میتواند پایه استراتژی ،برنامه ،سیاست و تصمیمات باشد
( .)Dada 2006از طریق ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک ،یک دولت میتواند مراحل آمادگی را ارزیابی
کند ،فاصلههایش را شناسایی کند و سپس مجدداً استراتژی دولت الکترونیک خود را طراحی کند .ارزیابی
بهویژه برای یک دولت در مراحل ابتدایی یا میانی توسعه دولت الکترونیک مناسب است و میتواند برای
سنجش و برنامهریزی برای یکپارچهسازی فناوری اطلاعات و ارتباطات به کشورهای درحالتوسعه کمک
کند و روی تلاشهای درونی و حمایتهای بیرونی موردنیاز تمرکز کند (.)Rahman 2007
در طی دو دهه بررسی ارزیابی آمادگی الکترونیک رویکردهای مختلفی اتفاق افتاده است و روندهای
متفاوتی توسط محققان به کار گرفتهشده است .برخی از محققان بهصورت واضح بین ارزیابی آمادگی دولت
الکترونیک برای زمینههای خاص مثل تجارت الکترونیک یا دولت الکترونیک با ارزیابی آمادگی دولت
الکترونیک همهمنظوره 0بدون تمرکز روی جنبههای خاص جامعه دولتی تمایز قائل شدهاند ( Zheng and
 .)Jiang 2011عدهای به ایجاد مدلها و شاخصهای ارزیابی آمادگی الکترونیک پرداختهاند مانند شاخص
ارزیابی آمادگی ،)UN( 2رتبهبندی دولت الکترونیک دانشگاه برون ،3شاخص ارزیابی آمادگی )NRI( 4توسط
انجمن جهانی اقتصاد ،5شاخص  ITUتوسط اتحادیه بینالمللی ارتباطات راه دور ،6شاخص توسعه،)IDI( 2
شاخص واحد هوشمندی اقتصادی .)EIU( 8برخی محققان نیز رویکردهای مبتنی بر سطوح متفاوت ارزیابی
را پیشنهاد کردهاند  .)Sharma 2004; Wang 2008برخی دیگر از محققان روی حوزههای خاص ارزیابی
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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تمرکز نمودهاند .این تمرکز گاهی در حوزه ارائه خدمات عمومی ( ;Hermana and Silfianti 2011

 ،)Alghamdi 2013گاهی تمرکز بر منابع انسانی و شهروندان ( ،)Akram and Malik 2012گاهی به
سمتوسوی مسائل برنامهریزی کلان ( ،)Koﬁ Andoh-Baidoo et al. 2012در برخی مطالعات با تمرکز
بر کسبوکار و تجارت ( ،)Al-Shqairat 2011; Keikha 2015گاهی در حوزه بررسی زیرساختها بهویژه
فناوری ( )Yuan et al. 2012; Hung et al. 2014; Omar M. Baeuo et al. 2016و غیره دنبال شده
است .بهعلاوه در ارزیابی گاهی سطح ملی ( Asogwa 2011; Farooquie 2011; Almarabeh and
 ،)Adwan 2013گاهی سطح استانی ،منطقهای یا ایالتی ( Koen et al. 2016; Mabe and Oladele
 )2015; Liu and Zhou 2012و حتی گاهی در سطح یک سازمان دولتی ( Daghighi Masouleh et
 )al. 2014; Alghamdi 2013در نظر گرفتهشده است.
با توجه به سیر تغییرات قابلملاحظه در رویکردها و حتی روشهای ارزیابی آمادگی ،بررسی جامع
مدلها و کشف روندها و تحلیل آنها میتواند برای ایجاد رویکردهای جدید و بومی مورداستفاده قرار گیرد.
بررسیهای جامع انجامشده در این حوزه معمولاً با تأکید بر تعدادی از شاخصها ()Srinuan et al. 2011
یا با تمرکز روی یکروند مشخص ( )Omar et al. 2016انجامشدهاند .درحالیکه برای کشف روندها و
تحلیل تغییرات لازم است از یک رویکرد پویای سیستماتیک استفاده شود بهگونهای که بتوان تمامی تغییرات
اتفاق افتاده در این دو دهه را پوشش داد .بر این اساس در این مقاله از رویکرد چرخه پویای دمینگ جهت
پوشش کلیه تغییرات و تحلیل روندهای پیش رو در مسیر تکامل مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک
استفادهشده است .بهعلاوه با توجه به تأکید روشهای ارزیابی روی شاخصها ،رویکرد کمی برای مقایسه
ارزش زمانی شاخصها و مقایسه تحلیلی گرافیکی نیز استفاده شده است.
درنهایت بر اساس سیر تکاملی روشهای ارزیابی و حرکت آنها به سمت سطوح تحلیل خرد ،در این
مقاله یک روششناسی برای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک در سطح تحلیل استانی ارائهشده است .در
این روششناسی از نتایج تحلیل و روند تغییرات کشف شده استفادهشده است و بر اساس جدیدترین
رویکردها در حوزه ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک ایجادشده است.
روششناسی پژوهش
با توجه به اینکه مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک از رویکردهای مختلفی برخوردار بودهاند ،ابتدا
جدیدترین مطالعات مربوط به این حوزه یعنی مطالعات سال  0202تا  0202بهصورت نظاممند و با دیدگاه
ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک موردبررسی دقیقتر قرار گرفت .برای این منظور دو پایگاه اطلاعات علمی
گوگل اسکولار 0و اسکوپوس 0با کلیدواژه ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک برای سالهای  0202تا 0202
مورد جستجو قرار گرفت و  83منبع شامل مقالات ژورنال ،مقالات کنفرانس و فصل کتاب بهعنوان نتیجه
جستجو موردبررسی قرار گرفت .مرور نظاممند این منابع بر اساس فاکتورهای متمایزکننده ورودی تحقیقات
شامل حوزه تمرکز کارکردی ،حوزه تمرکز جغرافیایی ،مدلهای پایهای بهکاررفته ،نوع دادهها و روش تحلیل
1. Google Scholar
2. Scopus
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دادهها و فاکتورهای متمایزکننده خروجی شامل مؤلفههای تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر/از ارزیابی موردبررسی
و مقایسه قرار گرفتند و بهصورت گرافیکی بر اساس روش وقایعنگاری برای سالهای  0202تا  0202ترسیم
شدند بهگونهای که کار مقایسه و روند یابی را سادهتر میسازند .بهعلاوه برخی از آیتمهای بررسیشده مقالات
نیز در پیوست الف آورده شدهاند .سپس سیر تکوینی مطالعات انجامشده در حوزه ارزیابی آمادگی دولت
الکترونیک بهعنوان بخش تکمیلی وقایعنگاری موردبررسی قرار گرفت که درنتیجه آن چهار روند کلی
قابلمشاهده بودند و بر اساس فرآیند پویای چرخه دمینگ تحلیل شدند .درنهایت برای ارائه مدل ارزیابی
آمادگی دولت الکترونیک استانها بر اساس نتایج حاصل از مرور نظاممند و روندیابی مطالعات ارزیابی
آمادگی دولت الکترونیک یک روششناسی ارائهشده است که بر پایه تلفیق جدیدترین رویکردهای ارزیابی
آمادگی دولت الکترونیک یعنی رویکرد فاصله طراحی-واقعیت و رویکرد طراحی پایین به بالا برای روشهای
ارزیابی ایجادشده است.
مرور نظاممند ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک
با بررسی مطالعات انجامشده در حوزه ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک ،چندین نوع رویکرد در این مطالعات
قابلتوجه است .ازآنجاکه حوزه بررسی این گزارش سال  0202به بعد است اشاره مختصری به روند مطالعات
در قبل از این سال خواهد شد .مطالعات آمادگی ارزیابی دولت الکترونیک با تکیهبر مطالعات تکبعدی آغاز
شد که معمولاً یکی از جنبههای دولت الکترونیک را موردتوجه قرار میدادند .این جنبه غالب گاهی بعد
فناوری ،گاهی ابعاد اجتماعی و فرهنگی ،گاهی آموزش و گاه مالی و اقتصادی و جغرافیایی و غیره بودند.
شکل یک توزیع زمانی مطالعات انجامشده در هر بعد و تعداد مطالعات در هر بعد به ازای هرسال را نشان
میدهد ( .)Srinuan and Bohlin 2011همانگونه که در این شکل مشاهده میگردد آغاز مطالعات حوزه
ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک تنها با توجه به ابعاد محدودی مانند فناوری و نیروی انسانی صورت گرفته
است .بر اساس روند مشاهدهشده در این بازه  02ساله فناوری بهعنوان بعد غالب در اکثر سالها در مطالعات
ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک مطرح بوده است .اوج مطالعات حوزه آمادگی دولت الکترونیک به سال
 0228مربوط میشود که البته پسازاین سال مطالعات مجدداً سیر نزولی داشتهاند.
82
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)Srinuan and Bohlin 2011
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بر اساس این نمودار ابعاد آموزشی و اقتصادی ابعاد قابلتوجه دیگر در این بازه زمانی است و همچنین بعد
سیاسی نیز دارای توجه قابل قبولی در طی سالهای مختلف است (Williams 2010; Shirazi et al.
) 2010; Xia 2010یکی از روندهای موردتوجه در مطالعات ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک توجه
پژوهشگران به ماهیت ارتباطات دولتی است ،زیرا دولت الکترونیک دارای تراکنشهای متعددی در جامعه
است و بر این اساس ماهیت ارتباطات دولت الکترونیک به چهار گروه قابلتقسیم است که عبارتاند از
تراکنشهای دولت با شهروندان ،0تراکنشهای دولت با کسبوکارها ،0تراکنشهای دولت با کارکنان 3و
تراکنشهای دولت با دولت.)Alghamdi 2013; Kamal 2012; Paskaleva 2010; Kofi et al. 2012( ٤
بر اساس این دستهبندی و مرور ادبیات این حوزه ،پژوهشهای سال  0202به بعد به تفکیک هرسال به
چهار دسته تراکنشهای دولتی تقسیمبندی شدهاند که شکل دو این تفکیک را نشان میدهد .همانگونه
که در شکل دو ملاحظه میگردد ،بیشتر مطالعات معطوف به حوزه  G2Cاست که در سال  0200به نحو
چشمگیری قابلملاحظه است .تراکنشهای  G2Bو  G2Gدر ردههای بعدی قرار دارند اما در حوزه G2E
مجموع مطالعات کمتر بوده که البته روند رو به رشدی داشته است بهطوریکه در سالهای  0205و 0206
درمجموع پس از مطالعات  G2Cدر رده دوم مطالعات موردبررسی قرار دارد و در سال  0202نیز به این
موضوع همچنان پرداختهشده است.
شکل  .0توزیع زمانی تعداد مطالعات پرداختهشده به هر یک از انواع تراکنشهای دولت الکترونیک
02
02
2
0202

0206

0205
G2E

020٤
G2G

0203

0200

G2B

G2C

0200

0202

حوزه دولت الکترونیک بهعنوان یک حوزه یکپارچه کننده با زیر حوزههای مختلفی مانند سلامت ،بهداشت
و درمان ،آموزش ،تجارت و کسبوکار و غیره که با چالشهای جدیدی در حوزه کاربردی مواجه است
بهطوریکه کاربرد دولت الکترونیک باوجود شکاف دیجیتال منجر به اهمیت یافتن موضوع ارزیابی آمادگی
دولت الکترونیک شد .بر اساس مرور ادبیات این حوزه ،دولت الکترونیک معمولاً با دو رویکرد برای ارزیابی
آمادگی دولت الکترونیک موردتوجه قرارگرفته است :رویکرد اول حوزه کاربردی خاص و رویکرد دوم
گستردگی بهویژه گستردگی جغرافیایی است .با بررسی مطالعات انجامشده در بازه زمانی سال  0202تا
 0202حوزههای کارکردی موردتوجه در دولت برای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک در شکل سه نشان
)1.Government to Citizen (G2C
)2.Government to Business (G2B
)3.Government to Employee (G2E
)4.Government to Government (G2G
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دادهشدهاند .در این شکل  02حوزه کارکردی بر اساس مرور نظاممند تحقیقات ،شناساییشده است .این
حوزههای کارکردی درواقع حوزه تمرکز مطالعات انجامشده را نشان میدهند .بیشترین مطالعات در حوزه
کارکردی خدمات عمومی است .با یک بررسی اجمالی روی این نمودار ملاحظه میشود که خدمات عمومی
یکی از حوزههای مورداستفاده در تمامی سالها بوده که بهصورت مکرر در مطالعات آورده شده است .با
توجه به ماهیت دولت و اینکه خدماترسانی در حوزههای مختلف ازجمله آموزش ،بهداشت و درمان،
سیاست ،فرهنگ ،اجتماع ،اقتصاد از اهداف اصلی دولت است بنابراین بیشتر مطالعات خدمات عمومی به
شهروندان را برای ارزیابی آمادگی دولت موردتوجه قرار دادهاند .حوزههایی مانند فناوری ،کسبوکار ،فرهنگی
در ردههای بعدی قرار دارند که در مطالعات مربوطه بهعنوان کارکرد اصلی دولت و تأثیر آن بر ارزیابی
آمادگی دولت مورد ارزیابی قرارگرفتهاند .برخی مطالعات که به حوزههای مدیریت بحران ،چاپ و نشر،
گردشگری پرداختهاند منحصربهفرد بوده و تنها در مطالعات اندکی دیدهشدهاند که البته در این بررسی به
خاطر دیده شدن تنوع حوزههای کارکردی مورداستفاده در ارزیابی ،مورد تأکید قرارگرفتهاند.
02

5

2
0206
0202
فرهنگی
اجتماعی
تدارکات
چاپ و نشر

0205
حقوقی
منابع انسانی
کشاورزی
جغرافیا

0203
020٤
سیاسی
تجارت
حاکمیت
مدیریت بحران

0200
فناوری
مشارکت
راهبردی
آموزش

0202
0200
کسب و کار
خدمات عمومی
زیست محیطی
گردشگری

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

با وجود آنکه به لحاظ حوزه کارکردی تنوع زیادی در مطالعات مشاهده میشود اما بررسی شاخصهای
ارزیابی مطالعات نشان میدهد که اکثر مطالعات سه حوزه کلی خدمات ،زیرساخت و افراد را موردتوجه قرار
دادهاند که البته این سه حوزه ،در بسیاری از مدلهای بهاصطلاح تک سایز ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک
نیز قابلمشاهده هستند .شکل چهار توزیع شاخصهای ارزیابی مطالعات را به تفکیک سال انجام پژوهش
نشان میدهد که بر اساس استخراج اطلاعات مربوط به  83منبع موردمطالعه بهدستآمده است .بر اساس
شکل چهار در سالهای ابتدایی بازه بررسی موردنظر ما ،توجه به شاخصهای زیرساخت قابلمشاهده است
که بهمرور در سالهای آتی این توجه به سمت شاخصهای خدمات تغییریافته است .شاخصهای مربوط به
افراد و ارزیابی آمادگی آنها روند منظمی ندارد و در سالهای مختلف دچار نوسانات متعددی بوده است که
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البته اوج توجه به شاخصهای مربوط به ارزیابی آمادگی مرتبط با افراد به سال  0200بازمیگردد که به
لحاظ تعداد نیز در بین دو شاخص دیگر رکورددار است.
شکل  .٤پراکندگی زمانی سه شاخص مشترک در اکثر مطالعات ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک
2010
15
خدمات

2011

10

2017

5
زیرساخت

2012

0

2016

افراد
2015

2013
2014

رویکرد دیگر در مطالعات ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک گستردگی حوزه موردمطالعه است .این حوزه
گاهی یک قاره ،گاهی مجموعه چند کشور یا یک منطقه ،گاه یک کشور ،یک ایالت یا استان ،یک شهر و
حتی گاهی یک ناحیه است .درواقع حوزه تمرکز و گستردگی مطالعه ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک برای
جمعآوری دادهها راهگشا بوده و قابلیت تعمیم مدل حاصل را نشان میدهد .بر اساس بررسی مطالعات
انجامشده در بازه زمانی موردبررسی شکل پنج توزیع تمرکز مطالعات ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک را
نشان میدهد .همانگونه که در این شکل ملاحظه میگردد اکثر مطالعات انجامشده در حوزه ارزیابی آمادگی
دولت الکترونیک به بررسی کشورها پرداخته و در سطح ملی مطرحشده است .در سالهای اخیر تمایل به
سمت ارزیابی دولتهای محلی با حوزه تمرکز استان ،ایالت و شهر افزایشیافته است و بسیاری از مطالعات
به این سمت گرایش یافتهاندBaeuo 2016; Hlela 2016; Alghamdi 2014; King 2016; Yuan ( .
 .)2012تعدادی از مطالعات به مطالعات منطقهای معطوف شدهاند مثلاً منطقه کشورهای عرب نشین آسیا
یا کشورهای اروپایی یا حتی تعدادی از کشورهای آفریقایی که در همسایگی یکدیگر قرار داشته و باهم
ارتباطات همکاری و تراکنشهای زیادی داشتهاند انگیزهای برای مطالعهای مشترک جهت تعیین وضعیت
آمادگی دولت الکترونیک در این مناطق بوده است( .شکل )5
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شکل  .5تعدد مطالعات انجامشده در حوزههای تمرکز جغرافیایی

یکی از پارامترهای موردتوجه در مطالعات ،پایه نظری مطالعات ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک است.
معمولاً این مطالعات با یک مدل پایهای آمادگی دولت الکترونیک مرتبط هستند اما مدلهای پایهای دیگری
نیز در مطالعات دیدهشدهاند .بهعنوانمثال برخی از مطالعات ارزیابی آمادگی از مدلهای بلوغ ( Kautsarina
 )and Gautama 2014و یا حتی مدلهای انطباق ( )Al-adawi 2014استفاده کردهاند و از شاخصهای
آنها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بهرهبرداری نمودهاند .برخی مطالعات مدلهای آمادگی را با این
مدلها تلفیق نمودهاند .تعداد کمی از مطالعات نیز از مدلهای دیگری مانند مدلهای تصمیمگیری
( )Daghighi Masouleh et al. 2014یا مدلهای یادگیری ( )Darab and Montazer 2011برای
پیادهسازی مراحل مختلف روششناسی ارزیابی آمادگی استفاده نمودهاند .حتی در برخی از مطالعات استفاده
از مدلهای راهبردی ( )Koﬁ et al. 2012نیز مشاهدهشده است .سایر مطالعات نیز بدون داشتن مدلهای
پایهای صرفاً با استفاده از مدلهای آماری به تحلیل توصیفی دادهها پرداختهاند .در چند مطالعه نیز از
تئوریهای و مدلهای سیستمهای اطلاعاتی استفادهشده است .به لحاظ کمیت تعداد مطالعاتی که از
مدلهای آمادگی استفاده نمودهاند در رده اول قرار دارند و استفاده از مدلهای بلوغ و مدلهای انطباق به
ترتیب در ردههای دوم و سوم قرار میگیرند.
مدلهای آمادگی

1.61

مدلهای بلوغ
مدلهای انطباق
مدلهای تصمیم گیری
مدلهای یادگیری
سایر مدلها

1.13
1.11

1.12

1.61
1.63

شکل  .6درصد بهکارگیری مدلهای مورداستفاده در ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک

یکی از عواملی که منجر به تعدد و تنوع مطالعات ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک شده است ،اهداف
مطالعات و درنتیجه خروجیهای متفاوتی است که در این مطالعات مشاهده میگردد .پژوهشهای یافت
شده بر اساس خروجی به  08گروه دستهبندیشدهاند .تمرکز تعدادی از مطالعات روی شاخصهای ارزیابی
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بوده است و خروجیهای آن بهصورت مدل ارزیابی ،چارچوب ارزیابی ،پارامترهای مؤثر ،ارزیابی شاخصها،
رویه ایجاد شاخصها ،ارتباط شاخصها و مدل مفهومی است .تعدادی از مطالعات بر وضعیت تمرکز دارند
که این مطالعات معمولاً از مدلهای استاندارد بومیشده آمادگی استفاده نمودهاند و خروجی آنها وضعیت
موجود ،نقاط ضعف و قوت ،فرصتها و چالشها ،راهکارها و خطوط راهنما است ( Tucker 2012; Fathey
 .)Mohammeda 2013برخی از مطالعات نیز بهصورت منحصربهفرد جهتگیریهای خاصی داشتهاند
بهعنوانمثال به ایجاد چارچوب مقایسه منطقهای به لحاظ ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک پرداختهاند و یا
عوامل بحرانی موفقیت در اجرای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک را موردتوجه قرار دادهاند ( ;Sabri 2012
 .)Khalil 2011; Alghamdi 2011برخی مطالعات نیز با جهتگیریهای راهبردی و نگاه کلان به دنبال
ایجاد مدلهای راهبردی در حوزه ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک بودهاند ( .)Koﬁ et al. 2012در برخی
از مطالعات تداوم کسبوکار بهعنوان یکی از مؤلفههای تأثیرپذیر از بحث ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک
موردتوجه و بررسی قرارگرفته است .شکل هفت بر اساس تعدد مطالعات پرداختهشده به هر گروه از
خروجیها ترسیمشده است .بر اساس این شکل بیشتر پژوهشهای صورت گرفته بهعنوان خروجی دارای
چارچوب ارزیابی ،مدل ارزیابی ،پارامترهای مؤثر بر ارزیابی ،راهکارها و خطوط راهنما برای ارزیابی و تعیین
وضعیت موجود ناحیه مورد ارزیابی بودهاند.

641
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از نظر روششناسی مطالعات انجامشده در حوزه ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک به چند دسته تقسیم
میشوند .تعدادی از این مطالعات صرفاً بهمرور ادبیات این حوزه پرداخته و درنهایت به ارائه یک مدل
مفهومی اکتفا نمودهاند ( .)Shapira 2010; Kamal 2012; Al-Adawi 2014برخی از مطالعات بر اساس
نتایج حاصل از بررسی مؤسسات بینالمللی درباره ارزیابی کشورهای مختلف ،به تحلیل روند و ارائه نقاط
ضعف و قوت ،چالشها و موانع و فرصتها پرداختهاند و گاهی حتی با استفاده از تحلیلهای راهبردی اقدام
به ارائه برنامههای راهبردی نمودهاند (  .)Dukic´ 2017; Baheer 2014, Angeleski 2014برخی از
مطالعات که به دنبال ایجاد مدل بومی برای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک بودهاند از دو رویکرد به این
مسئله پرداختهاند :رویکرد اول که رویکرد بالا به پایین نامیده میشود ،رویکردی است که در آنیک مدل
ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک بهعنوان مدل پایه انتخاب و شاخصهای آن بر اساس بافت موردنظر
بومیسازی شده است ( .)Kautsarina 2014; Marasini 2015; Hlela 2016رویکرد دوم که رویکرد
پایین به بالا است از هیچ مدل پایهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک استفاده نمیکند و برای به دست
آوردن شاخصهای ارزیابی آمادگی از روشهای مطالعات میدانی و پیمایشی بافت موردنظر استفاده میکند
و یک مدل کاملاً بومی برای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک ایجاد میکند ( Valdés 2011; Khalil
 .)2011; King 2016دادههای جمعآوریشده برای روشهای مختلف در مطالعات ارزیابی آمادگی دولت
الکترونیک به دودسته دادههای اولیه و دادههای ثانویه تقسیم میگردند .دادههای اولیه دادههایی هستند
که مستقیماً از حوزه موردمطالعه اتخاذشدهاند درحالیکه دادههای ثانویه حاصل بررسی و مرور مطالعات
قبلی یا اسناد ارزیابی موجود هستند .دادههای اولیه به دو روش کمی و کیفی جمعآوری میشوند و دادههای
ثانویه که آنها را دادههای تاریخی مینامیم با بررسی مستندات سابق به دست میآیند .شکل هشت تعداد
هر یک از روشهای جمعآوری داده را در بین  83مطالعه انجامشده در حوزه ارزیابی آمادگی دولت
الکترونیک مربوط به سالهای  0202تا  0202را نشان میدهد .همانگونه که ملاحظه میگردد ازنظر انواع
دادههای جمعآوریشده ،دادههای کمی در رتبه نخست قرار دارد ،سپس دادههای تاریخی و درنهایت
دادههای کیفی قرار دارند.

شکل  .8توزیع انواع دادههای مورداستفاده در مطالعات بر اساس تعداد
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از نظر روشهای جمعآوری داده مطالعات انجامشده از پنج روش برای جمعآوری دادهها استفاده نمودهاند
که عبارتاند از :پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده ،ارزیابی اسناد موجود و مرور ادبیات که روش جمعآوری داده
با استفاده از پرسشنامه در رتبه اول قرار دارد .نمودار شکل نه برای مقایسه تعداد پژوهشهایی که از هر
یک از روشهای جمعآوری داده استفاده میکنند ،ترسیمشده است.
41
31
21
61
1
مرور ادبیات

ارزیابی اسناد

مشاهده

مصاحبه

پرسش نامه

موجود
تعداد پژوهشها

شکل  .9مقایسه انواع روشهای جمعآوری داده در مطالعات به لحاظ تعداد

برای تحلیل دادهها از روشهای متعددی استفادهشده است .بسیاری از مطالعات بهویژه مطالعاتی مانند
دریگاس و کوکیاناکیس )0203(0که بهمرور ادبیات و ارائه مدل یا چارچوب مفهومی پرداختهاند از روشهای
دستهبندی و خوشهبندی استفاده کردهاند .شماری از مطالعهها مانند تاوانا 0و همکاران ( )0203و
آدِیِمو )0200(3که از روشهای کمی و کیفی برای جمعآوری دادهها استفاده نمودهاند با استفاده از روشهای
توصیفی به تحلیل همبستگی ،تحلیل عاملی ،تحلیل رگرسیون و استفاده از آزمونهای فرضیه آماری
پرداختهاند .برخی از مطالعات بهویژه مطالعاتی که دارای دادههای کیفی بودهاند از روش تحلیل محتوا
استفاده کردهاند .با توجه به اهمیت اولویتبندی شاخصهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک تعدادی از
مطالعات با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره به رتبهبندی شاخصهای ارزیابی پرداختهاند
( .)Shan et al. 2011; Almarabeh et al. 2010برخی از مطالعات بهمنظور ایجاد مدل بومی از روشهای
راهبردی و شناسایی نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها استفاده نمودهاند و حتی گاهی از تئوریهای
حاکمیت فناوری اطلاعات برای برنامهریزی راهبردی در راستای ارزیابی آمادگی استفاده کردهاند .شکل 02
تعداد مطالعات و نوع روشهای تحلیل داده مربوط به هر یک از انواع روشها را نشان میدهد.

1.Drigas and Koukianakis
2.Tavana
3.Adeyemo
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تعدد هر یک از روشها

شکل  .02انواع روشهای تحلیل داده و مقایسه تعداد آنها در مطالعات

مراحل تکوین مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک
چرخه دمینگ از چهار مرحله برنامهریزی ،اجرا ،بررسی و اقدام تشکیلشده است که معمولاً نتایج حاصل
از این اقدام به برنامهریزی بعدی منجر میگردد .علت استفاده از این چرخه برای نشان دادن سیر تکوین
مدلهای ارزیابی آمادگی ،انتقال ماهیت تکاملی این مدلها درگذر زمان است (.)Knight and Allen 2012
0

دور اول حرکت در چرخه دمینگ
در دور اول چرخۀ دمینگ مدلهای ارزیابی تکبعدی قرار میگیرند که شکاف دیجیتال تنها دریکی از ابعاد
جامعه مانند فناوری ،اقتصادی ،فرهنگی ،یا اجتماعی ارزیابی میشود .در این مطالعات معمولاً علاوه بر بعد
در نظر گرفتهشده ،یک مطالعه دقیق روی حوزه موردمطالعه به لحاظ ویژگیهای بعد موردنظر انجام میشود،
جمعآوری دادهها معمولاً به روش مصاحبه و دادههای موردنظر دادههای کیفی هستند و سپس تحلیل نهایی
بر اساس دادههای کیفی انجام میشود.
برای شبیهسازی دور اول چرخه دمینگ که نشاندهنده سری اول پژوهشها در حوزه شکاف دیجیتال
و آمادگی دولت الکترونیک است اولین گام ،برنامهریزی است .مهمترین تصمیم محققان در دور اول این
چرخه تعیین حوزه بررسی شکاف دیجیتال است .مرحله اجرا معمولاً همراه با یک تست پایلوت انجام میشود
و در مرحله اقدام ،بررسی اصلی و تحلیل ارائهشده انجام میگیرد .نتیجه حاصل از این پژوهشهای بخشی
و تکبعدی نهتنها کمکی به شکاف دیجیتال نکرد بلکه بسیاری از این حوزهها ارزش یکدیگر را زیر سؤال
بردند بهعنوانمثال پژوهشهایی که در حوزه فرهنگی انجام میشد ( Zhao et al. 2007; Sabri et al.
1.Plan, Do, Check, Act
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 )2012کاملاً اهمیت ابعاد فنّاورانه را زیر سؤال میبرد و بهاینترتیب نگاه بخشی به شکاف دیجیتال ایجاد
شد و چالشی را پیش روی محققان قرار داد.
دور دوم حرکت در چرخه دمینگ
بر اساس چالشی که در دور اول حرکت به وجود آمد و شکاف دیجیتال همچنان از نگاه بخشی محققان رنج
میبرد ،تحقیقات حوزه آمادگی دولت الکترونیک رنگ تازهای به خود گرفت ،محققان چندبعدی نگاه کردن
به موضوع شکاف دیجیتال را چاره کار میدیدند ( )Mutula et al. 2006بنابراین در مرحله برنامهریزی
تلاشها برای ایجاد مدل بود ،مدلی جامع و یکپارچه ،اما تعیین حوزه بررسی هنوز حلنشده است .در دور
اول حوزه بررسی گاهی یک گروه خاص اجتماعی ،یک شهر ،یک دانشگاه ،یک کشور ،یک قاره و  ...بود ،اما
با برنامهریزی مدلهای چندبعدی برای شکاف دیجیتال سطح بررسی بهناچار کلانتر میشد .زمانی که ابعاد
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،قانونی ،حقوقی ،زیرساخت و  ...قرار باشد در کنار یکدیگر موردسنجش و تحت
تأثیر واقع شوند یک تلاش و هماهنگی ملی موردنیاز است .بنابراین برنامهریزی در این دور از چرخه دمینگ،
معمولاً در سطح کلان ملی شکل میگرفت .معمولاً ایجاد مدلهای ارزیابی دور دوم چرخه توسط مؤسسات
ملی و حتی بینالمللی یا دانشگاهها صورت میگرفت که در سطح ملی قابلاستفاده بود .در مرحله اجرا
بهصورت پایلوت مدل ایجادشده تست و پس از تعیین وزن شاخصها در کشور موردنظر به اجرا درمیآمد.
حوزه متفاوت چارچوبهای ایجادشده معمولاً هدف مطالعه بود که معمولاً دارای سوگیریهای مختلفی بود.
علاوه بر مؤسسات ارائهدهنده چارچوبهای جهانشمول و جامع برخی محققان نیز در این حوزه مدلهای
ارزیابی را ارائه دادهاند ( Machado 2007; ZiaeiPour et al. 2009; Ismail 2008; Estevez et al.
 .)2011; Berthon et al. 2008با ارائه این چارچوبها بهویژه چارچوبهای بینالمللی علاقهای بین محققان
برای سنجش ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک کشورها و مقایسه شکاف دیجیتال بین کشورهای مختلف و
بهویژه کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته شکل گرفت .مدلهای ایجادشده در دور دوم چرخه دمینگ
معمولاً مدلهای کمی بودند و روش جمعآوری دادهها در این دور از تحقیقات معمولاً روش پیمایشی و با
استفاده از پرسشنامه بود .تعدادی از مدلهای پرکاربرد ارزیابی مربوط به دور دوم چرخه دمینگ عبارتاند
از مدل  ،APEC0مدل  ،CSPP0مدل  ،CID3مدل  ،MQ٤مدل  ،McConnellمدل  ،IDC5مدل  ،KAM6مدل
 ،NRI2مدل  ،OECD8مدل  ،UN9مدل  UNESCO02و غیره .مدلهای ایجادشده در دور دوم چرخه دمینگ
ازنظر افراد یا مؤسسههای تحقیقاتی که اقدام به ایجاد آنها مینمودند مدلهای جهانشمول یا بهاصطلاح
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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تک سایزی 0بودند .بهاینترتیب اکثر سازمانها یا محققان تلاش نمودند با دیدگاه جهانی و در مقیاس ماکرو
اقدام به توسعه مدلهای ارزیابی نمایند که ازنظر ایشان قابل کاربرد برای کشورهای مختلف بود و حتی
بعضی سازمانها اقدام به رتبهبندی کشورها با استفاده از مدلهای خاص خود نمودند ( Economist
.)Intelligence Unit 2009
دور سوم حرکت در چرخه دمینگ
محققان کشورهای مختلف که حالا با استفاده از مدلهای دور دوم اکثراً توسط مؤسسات موردنظر مورد
ارزیابی قرارگرفته بودند ،تلاش نمودند که خودشان مدل مناسب ملی خود را برای کاربرد موردنظر انتخاب
نموده و اقدام به ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک کشور خودنمایند تا بهاینترتیب با نقاط ضعف و قوت ملی
در راستای پیادهسازی جامعه اطلاعاتی آشنا شوند (Darab et al. 2011; Almarabeh 2011; Al-
 .)Osaimi 2008; Zaied et al. 2007; Azab et al. 2009در این دور از حرکت چرخه دمینگ عمر
مدلهای جهانشمول و تک سایز خاتمه یافت .رویکرد بهکارگیری مدلهای ارزیابی در این دوره معمولاً
رویکرد بالا به پایین بود به این معنا که مدلهای اصطلاحاً تک سایز ایجادشده قبلی با یک شرایط جدید
منطبق میشد .دور سوم حرکت در چرخه دمینگ معمولاً در مرحله برنامهریزی به دو مسئله توجه مینمود:
 )0کدام حوزه جامعه اطلاعاتی نقطه تمرکز ارزیابی قرارگرفته است؟
 )0کدام مدل از بین مدلهای ایجادشده مناسب کاربرد در آن حوزه است؟
پاسخگویی به این دو سؤال معمولاً منجر به یکجهت گیری موضوعی نسبت به ارزیابی آمادگی دولت
الکترونیک میشد .این جهتگیری معمولاً به سمت حوزههای فرهنگی ( ،)Elamin et al 2016آموزشی
( ،)Govender 2007سازمانی ( Fathian et al, 2007; Fathial et al. 2015; Lou 2010; Hourali et
 ،)al. 2008; Kalusopa et al. 2012; Naseebullah et al. 2011مالی (،)Yaghoubi et al. 2011
صنعتی ( ،)Ern et al. 2012تجاری ( )Janom et al. 2008دولتی ( Khan et al. 2010; Lou et al.
 ،)2010; Marasini et al. 2015; Bhuiyan 2011سلامت ( )Kiberu et al. 2016بود .اما نگاه کلان در
سطح ملی را همواره حفظ میکردند .در مرحله اجرا کاری که توسط محققان صورت میگرفت این بود که
مدل انتخابشده را بومی میکردند؛ یعنی برخی فاکتورها را حذف و برخی را اضافه میکردند .درحالیکه
اگر یک مدل پایهای مناسب برای جهتگیری موردنظر خود نمییافتند ،معمولاً تعدادی از مدلها را با
یکدیگر ادغام میکردند ( .)Chen et al. 2013; Zakaria 2011سپس در مرحله بررسی با استفاده از
تکنیکهایی مانند تکنیک دلفی مدل را تعدیل نموده و در مرحله اقدام آن را جهت ارزیابی در حوزه موردنظر
به کار میبردند؛ اما هنوز یک چالش بزرگ وجود دارد و آن این است که بسیاری از پروژههای ارزیابی
آمادگی دولت الکترونیک با شکست مواجه میشوند .برای توجیه این شکستها محققان از اصطلاح فاصله
طراحی-واقعیت 0استفاده میکنند ( .)Choi et al. 2016این اصطلاح نخستین بار توسط هیکز در مورد
ارزیابی اجرای سیستمهای اطلاعاتی در دولتها ،در کشورهای درحالتوسعه به کار رفت (.)Heeks 2002
1.One-Size-Fits-All
2.Design-Reality Gap
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او ادعا میکرد که یک سری فاکتورهای خاص موقعیتی برای هر سیستم اطلاعاتی وجود دارد که انطباق یا
عدم انطباق آن با واقعیت محلی و طراحی سیستم موفقیت یا شکست سیستم را تعیین میکند .این تحلیل
مبتنی بر فاصله برای کشورهای مختلف بهویژه کشورهایی که فاصله بین واقعیت محلی و طراحی مدل
ارزیابی در آنها زیاد است کاملاً قابل کاربرد است .به همین دلیل کاربرد مدلهای ارزیابی که اکثراً در
کشورهای توسعهیافته ایجادشدهاند ،در کشورهای درحالتوسعه حتی باوجود بومیسازی با شکست مواجه
میشود .این چالش منجر به برنامهریزی دور جدیدی از چرخه دمینگ برای ایجاد مدلهای ارزیابی آمادگی
دولت الکترونیک شد.
دور چهارم حرکت در چرخه دمینگ
با چالش دور سوم ،تحت عنوان فاصله طراحی-واقعیت ،دور جدیدی از مدلهای ارزیابی آمادگی دولت
الکترونیک آغاز شد که این مدلها درواقع به دنبال رفع فاصله موردنظر بودند .در مرحله برنامهریزی،
نخستین گام ،طراحی مدلهای خاص منظور و نه بومیسازی مدلهای دیگر بود .این رویکرد اصطلاحاً
رویکرد پایین به بالا نامیده شد ( .)Zheng et al. 2011در این رویکرد علاوه بر آنکه مدلهای جدیدی
توسعه یافتند هر یک از این مدلها با رویکردهای نوینی ایجاد شدند .تعدادی از مدلها بر اساس شرایط
منطقهای و محلی برای استانها ،شهرها و منطقههای مختلف ایجاد شدند ( ;Hermana 2011
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. 2015تعدادی از مدلها برای

کاربردهای خاصی مانند حوزه آموزش ( ،)Gay 2016; Chipembele et al. 2016; Marcel 2015حوزه
مدیریت بحران ( ،)Benssam et al. 2016حوزه چاپ و نشر ( ،)Toufani et al. 2011حوزه کشاورزی
( ،)Daghighi et al. 2014حوزه حقوق بشر ( ،)Abu-Shanab et al. 2013حوزه جغرافیا و محیطزیست
( ،)Sutanata et al, 2014حوزه تجارت ( ،)Hayat Ali et al, 2014; Montazer et al, 2013حوزه
گردشگری ( ،)Ojo 2017حوزه سلامت ( ،)Gholamhosseini et al. 2016; Coleman et al. 2013حوزه
ساختوساز ( ،)Goulding 2014حوزه شهرداری ( )Memarzadeh et al. 2014و  ...توسعهیافتهاند.
تعدادی از مدلها با رویکردهای نوین ارائه مدل ایجاد شدند .بهعنوانمثال برخی از محققان برای ایجاد
مدلهای جدید از رویکرد تحلیل روند سالهای گذشته حوزه موردبررسی استفاده کردند و بهاینترتیب مدل
خاصمنظورهای را توسعه دادند ( .)Cloete 2012; Almarabeh et al. 2013; Park et al. 2013برخی
مطالعات مدلهای ارزیابی پیش از توسعه ،حین توسعه و پس از توسعه را برای بهبود مستمر ارزیابی آمادگی
توسعه دادند ( .) Choi et al. 2016برخی از مطالعات از مفاهیم سازمانی فناوری اطلاعات مانند حاکمیت
فناوری اطلاعات یا سیستمهای اطلاعاتی برای توسعه مدلهای جدید ارزیابی استفاده کردند ( Shin-Ping
 .)2012برخی مطالعات در سطح سازمانی بهویژه سازمانهای کوچک و متوسط با شرایط خاص سازمانی
توسعه یافتند ( Alghamdi et al. 2011; Alghamdi et al. 2014; Aboelmaged 2014; Hung et
 .)al. 2014; Mohitmafi et al. 2016بهاینترتیب در دور چهارم چرخه دمینگ خط بطلانی بر اصل
جهانشمولی مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک حتی باوجود بومیسازی این مدلها ،کشیده شد.
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در دور چهارم چرخه پویای دمینگ انطباق شرط اصلی به کار رفتن یک مدل ارزیابی در یک موقعیت خاص
محسوب میشود .با بررسی روند تحقیقات آورده شده در چهار دور چرخه دمینگ ملاحظه میشود که برخی
حوزهها مانند حوزه تجارت این چهار دور را بهسرعت طی کردهاند .اما بعضی حوزهها هنوز در مراحل اولیه
حرکت این چرخه هستند یا در مورد مناطق مختلف باآنکه برخی کشورهای توسعهیافته به دنبال ایجاد
مدلهای خاصمنظوره منطبق با شرایط هستند .هنوز برخی کشورها از مدلهای جهانشمول برای
بومیسازی در کشور خود استفاده میکنند و در دور سوم چرخه قرار دارند .در توضیحاتی که در مورد هر
دور چرخه دمینگ آورده شده است نمونههایی از هر دو نوع آورده شدهاند؛ بنابراین سرعت حرکت در این
چرخه کاملاً به شرایط بستگی دارد (.)Omar 2016; Alghamdi 2013
ارائه روششناسی تدوین مدل ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک استانها
در بخش قبل چهار دوره تکوین مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک با رویکرد دولت الکترونیک را
بررسی نمودیم و درنهایت جدیدترین رویکرد یعنی ملاحظه رویکرد فاصله طراحی-واقعیت ،در این بخش
بهعنوان خطمشی ایجاد روششناسی مورداستفاده قرار میگیرد .این رویکرد دلیل وجودی نیاز به ایجاد
0
مدلهای خاصمنظوره ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک برای استانها است .تحلیل فاصله طراحی-واقعیت
نخستین بار در سال  0220توسط هیکز برای تحلیل موفقیت و شکست سیستمهای اطلاعاتی مورداستفاده
در دولتهای کشورهای درحالتوسعه ارائه شد .این تحلیل به بررسی تطابق یا عدم تطابق بین طراحیهای
سیستمهای اطلاعاتی و واقعیتهای کاربر محلی میپرداخت و سه نوع ریسک بالا که روی پروژههای
سیستمهای اطلاعاتی در کشورهای درحالتوسعه ،تأثیر میگذاشت را شناسایی میکرد شامل فاصلههای
بافتهای 0کشور ،فاصلههای سخت-نرم 3و فاصلههای خصوصی-عمومی .٤این مدل توضیح میدهد که چرا
این فواصل میتواند ابتکارهای محلی را در کشورهای درحالتوسعه کاهش دهد .بنابراین خطوط راهنما و
روشهای عمومی را ارائه میدهد که نرخ موفقیت پروژههای سیستمهای اطلاعاتی را در کشورهای
درحالتوسعه افزایش میدهند .فاصله طراحی-واقعیت در هر موقعیتی میتواند اتفاق بیفتد .این فاصلهها بر
اساس پژوهش هیکز ( )2002با استفاده از هفت بعد قابلبحث هستند که این ابعاد عبارتاند از :اطلاعات؛
فناوری؛ فرآیند؛ اهداف ،ارزشها و انگیزهها5؛ کارکنان و مهارتها6؛ مدیریت و ساختارها و سایر منابع.
فاصلههای بستر و زمینه ،بهویژه زمانی ایجاد میشوند که طراحیها و ذینفعان غالب طراحی ،به لحاظ
جسمی یا روحی از بستر اجرا و استفاده سیستمهای اطلاعاتی دور هستند .جدول یک بستر طراحی و اجرا
را بر اساس هفت بعد مذکور مقایسه مینماید.

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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جدول  .0مقایسه ابعاد تئوری فاصله طراحی-واقعیت بر اساس فاصله بستر و زمینه ()Heeks 2002
بستر اجرا

بستر طراحی

ابعاد

اطلاعات کیفی و کمتر ارزشگذاری شده (غیر
کمیتی)

اطلاعات رسمی و کمی

اطلاعات

محدودتر و قدیمیتر

توسعهیافتهتر و جدیدتر

فناوری

تصادفی ،بیثبات ،تحت تأثیر سیاسیکاری

پایدار و باثبات

فرآیندها

وفاداری ،اختیار ،هویت ،اسرار و اجتناب از
خطرپذیری

مواجهه با خطرپذیری ،سطح وفاداری کمتر

اهداف و ارزشها

مهارتهای محدودتر محاسباتی و سواد
کامپیوتری و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

مهارتهای گستردهتر برای برنامهریزی ،اجرا و
مدیریت ابتکارات سیستمهای اطلاعات

کارکنان و مهارتها

سلسله مراتبی و متمرکز

مسطح و غیرمتمرکز

سیستمهای مدیریت
و ساختارها

منابع پولی کمتر ،هزینه  ICTبیشتر و هزینه
نیروی انسانی کمتر

منابع پولی بیشتر ،هزینه نیروی انسانی بیشتر و
هزینه  ICTکمتر

سایر منابع :پول و
زمان

سیستمهای اطلاعاتی که نمود سازمانی فناوری اطلاعات هستند ،بهتنهایی تمایل دارند بر اساس مدلهای
عقلایی طراحی شوند زیرا فناوری بهعنوان یک موجودیت عینی و منطقی درک میشود نه بهعنوان چیزی
که ارزشهای فرهنگی و سیاسی خاص را شامل میشود .گرایش به منطقی بودن در طراحی سیستمهای
اطلاعاتی توسط فلسفه عقلایی موضوع نوین موردبحث مدرنیزه تقویت میشود که نوآوریهایی را از محل
طراحی به محل اجرا انتقال میدهد ( .)Choi, et al. 2016اعتبار مدلهای عقلایی را در بستر یک محیط
توسعهیافته میتوان در نظر گرفت .بااینحال در اینجا مسئله فاصله بین عقلانیت و طراحی سیستمهای
اطلاعاتی و واقعیتهای سیاسی/رفتاری سازمانهای درحالتوسعه است .این واقعیتهای دیرپا ،بهصورت
گستردهای توصیفشدهاند و فاصله بین طراحی عقلایی (منطقی) سخت و واقعیتهای سیاسی نرم در جدول
دو بهصورت مختصر آورده شدهاند (.)Lungo 2008
جدول  .0فاصله بین طراحی منطقی و واقعیت سیاسی ()Heeks 2002
واقعیت سیاسی «نرم»

طراحی منطقی «سخت»

ابعاد

تأکید روی اطلاعات کیفی ،غیررسمی ،تصادفی
(محتمل)

تأکید روی اطلاعات کمی ،رسمی،
استانداردشده

اطلاعات

یک موجودیت پیچیده ارزشمند ،نماد وضعیت برای
برخی ،ابزار ظلم و ستم برای دیگران

یک مکانیسم ساده توانمندسازی

فناوری

انعطافپذیر ،پیچیده ،محدود و اغلب غیررسمی،
خروجیهای تصمیم بهعنوان توافقهایی بر اساس
بازی قدرت

پایدار ،ساده و رسمی ،خروجیهای تصمیم
بهعنوان راهحلهای بهینه بر اساس معیارهای
منطقی

فرآیندها

اهداف شخصی غیررسمی و چندگانه

اهداف رسمی سازمانی

اهداف و ارزشها

کارکنان بهعنوان موجودیتهای سیاسی دیده
میشوند

کارکنان بهعنوان موجودیتهای منطقی دیده
میشوند

کارکنان و مهارتها

611

مروری جامع بر مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک و  / ...پوطی

واقعیت سیاسی «نرم»

طراحی منطقی «سخت»

ابعاد

تأکید روی ساختارها و فرآیندهای غیررسمی و
ذهنی

تأکید روی ساختارها و فرآیندهای رسمی و
عینی

سیستمهای
مدیریت و
ساختارها

مورداستفاده برای دستیابی به اهداف شخصی

مورداستفاده برای دستیابی به اهداف سازمانی

سایر منابع :پول و
زمان

در محیطهای توسعهیافته ،نوآوری و کاربرد فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در سیستمهای اطلاعاتی غلبه
دارد که این نقش در دهههای گذشته از بخش دولتی (عمومی) دریافت میشد .بااینحال در محیطهای
درحالتوسعه بخش دولتی نقش قابلتوجه بیشتری را ایفا میکند .به عنوان مثال ازنظر سهم آن در تولید
ناخالص داخلی و یا کل اشتغال .تعداد قابلتوجهی از پروژههای توسعه که شامل انتقال به بخش عمومی و
دولتی است ،سیستمهای اطلاعاتی طراحیشده در بخش خصوصی و برای بخش دولتی است .این میتواند
مشکلساز باشد زیرا بخش عمومی اساساً در تمام ابعاد  ITPOSMOمتفاوت از بخش خصوصی است
( .)Heeks 2002این تفاوتها در جدول سه آورده شده است.
جدول  .3فاصله بین محیط اجرای عمومی و محیط طراحی خصوصی ()Heeks 2002
اجرای عمومی

طراحی خصوصی

ابعاد

استفاده کمتر از اطلاعات استراتژیک ،تأکید کمتر روی
اطلاعات مالی و تأکید بیشتر روی شاخصهای عملکرد
قانونمند ،نگهداری کلیاتی از اطلاعات هر جنبهای از زندگی
افراد

استفاده از اطلاعات استراتژیک به دلیل
رقابت ،تأکید روی اطلاعات هزینههای
مالی ،تأکید روی اطلاعات تراکنش مبادله
یا معامله با مشتری و نه همه اطلاعات او

اطلاعات

زیرساختهای قدیمیتر و محدودتر ،نگرش منفی به فناوری

زیرساختهای جدید و نگرش مثبت به
فناوری برای نوآوری در رقابت

فناوری

فرآیندهایی مانند سیاستگذاری ،مشاورههای سیاسی
اجتماعی و گزارش دهی به دولت و مجلس ،فرآیندهای
کوتاهمدت/یکبارمصرف به دلیل تغییرات ثابت و ناپایداری

عدم وجود فرآیندهای سیاستگذاری،
عدم وجود تغییرات وابسته به ناپایداری
قوانین ،ابتکارات و احزاب سیاسی

فرآیندها

اهداف گستردهتر برای پوشش دادن همه فاکتورهای
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،
واحدها و سازمان ،همگرایی انگیزههای
شخصی و اهداف سازمانی

اهداف و
ارزشها

انعطافپذیری کمتر کارکنان ،مهارتهای سنتی بیشتر،
مشکلات استخدام و نگهداری

انعطافپذیری بیشتر ،مهارتهای جدید و
نوظهور بیشتر

کارکنان و
مهارتها

عدم وجود ساختار مرتبط با بخشهای مختلف

دارای ساختارهای مدیریت بخشهای
مختلف فروش ،بازاریابی ،تولید و غیره

سیستمهای
مدیریت و
ساختارها

منابع محدودتر ،فشار و رقابت کمتر درباره عملکرد

منابع وسیعتر اما رقابت بالاتر

سایر منابع:
پول و زمان
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بر اساس تفاوتهای فوق ،سیستمهای اطلاعاتی توسعهیافته برای بخش خصوصی اغلب برای انطباق با
واقعیتهای بخش دولتی شکست خواهد خورد (.)KINYUA 2014
بر اساس نظر چوی 0و همکاران ( )0206تئوری فاصله طراحی-واقعیت قابلتعمیم و بهکارگیری در
زمینه ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک است؛ بنابراین میتوان از سه فاصله فوق استنباط نمود که حتی
مدلهای خاص منظور ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک که در دور چهارم چرخه دمینگ ایجادشدهاند برای
کاربرد در ارزیابی آمادگی استانها به دلیل سه فاصله فوق مناسب نبوده و لازم است مدل خاص ارزیابی
آمادگی دولت الکترونیک استانها ایجاد شود.
0
هیکز معتقد بود یکی از علل وجود یا تغییر فاصله طراحی-واقعیت بدیههسازی محلی است که عبارت
است از اقدامات ذینفعان محلی در پیادهسازی و استفاده از سیستمهای اطلاعاتی که میتواند فواصل
طراحی-واقعیت را کاهش با افزایش دهد .بدیههسازیهای محلی میتواند در مورد هر یک از هفت بعد
عنوانشده و همچنین سه نوع فاصله نامبرده شده فوق اتفاق بیفتد .بر اساس این استدلال توصیههای زیر
میتواند به کاهش فاصله طراحی-واقعیت کمک کند (:)Heeks 2004; Sabri 2012











ایجاد ابزارهایی برای ذینفعان بهمنظور کشف ،آشکارسازی ،درک ،تصدیق و مشروعیت بخشی به
واقعیت که یکسر طیف فاصله طراحی-واقعیت قرار دارد.
بهبود قابلیتهای محلی و ایجاد ترکیبها که عبارتاند از نیروهایی که هر دو زمینه ،سازمان و
فرآیندهای کاری بخش خود و نقش سیستمهای اطلاعاتی را درک میکنند.
کاهش بیگانگی انضباطی (زمانی که طراحان از یک دامنه کاری متفاوت نسبت به کاربران انتخاب
میشوند ).و بیگانگی بخشی (فقدان درک فرآیندهای منحصربهفرد ،سیستمها ،ساختارها و فرهنگ در
زمینه) در طراحان مدل ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک استانها بهمنظور پیشگیری از برخوردهای
زمینهای.
آموزش حاملان (انتقالدهندگان طراحی به واقعیت) برای ارزیابی (یک حس صحیح و واقعی از میزان
موفقیت و شکست بهجای اغراق در موفقیت) ،یکپارچهسازی (دیدگاه یکپارچه به فناوری و مؤلفههای
اجتماعی شامل کارکنان و سازمان) و تولید (تأکید بر تولید اجزا فناوری و نه حمایت از استفاده از
فناوری).
انتخاب بهترین نقطه روی طیف واقعیت-پشتیبانی (نوعی طراحی که مؤلفههای زمینهای کمتری را
تحمیل میکند) و طراحی-تحمیل (نگاه تقلیلی و سیستماتیک به طراحی که اغلب موجب مواجهه
غیر زمینهای میگردد) بهمنظور کاهش فاصله طراحی-واقعیت و بهاندازه کافی نزدیک شدن به بستر
و زمینه موردمطالعه تا حدی که موازنه مناسبی میان صحت طراحی و تمایلات کاربری ایجاد گردد
(.)Heeks 2002
استفاده از اصول تقسیمپذیری برای تسهیل بدیههسازیهای محلی مانند ماژولاریتی (تفکیک کارکردی
کسبوکار) و تغییر تدریجی که میتواند به کاهش فاصله طراحی-واقعیت کمک کند.
1.Choi
2.Improvisation
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 تلاش برای نزدیک نمودن و از بین بردن فاصله سه بستر شکلگیری فناوری ،طراحی مبتنی بر فناوری
و پیادهسازی با استفاده از فناوری بهویژه در حوزه محلی.
بر اساس خطوط راهنمای فوق گامهای ارائهشده برای روششناسی تدوین مدل ارزیابی آمادگی دولت
الکترونیک استانها بهصورت زیر خواهد بود (شکل :)00
گام  )0استفاده از ماژولاریتی بر اساس ساختار استاندارد استانها برای جمعآوری دادههای کیفی در
مورد اهداف ،اولویتها ،محدودیتها ،توانمند سازها.
گام  )0جمعآوری دادههای کیفی بر اساس هفت بعد اطلاعات ،فناوری ،فرآیندها ،اهداف و ارزشها،
کارکنان و مهارتها ،سیستمهای مدیریت و ساختارها ،منابع با روشهای تحلیل کیفی و استخراج
شاخصهای ارزیابی خاصمنظوره.
گام  )3تحلیل و دستهبندی دادههای کیفی.
گام  )٤هدایت یک تست پایلوت برای بررسی فاصلهها ی بستر و زمینه طراحی و اجرا و تعدیل
شاخصهای مربوط به هفت بعد در نظر گرفتهشده.
گام  )5هدایت یک تست پایلوت برای بررسی فاصلههای سخت و نرم طراحی و اجرا و تعدیل شاخصهای
ابعاد.
گام  )6هدایت یک تست پایلوت برای بررسی فاصلههای عمومی و خصوصی طراحی و اجرا و تعدیل
مجدد شاخصهای هفت بعد.
گام  )2در نظر گرفتن دو حد آستانه بالا و پایین برای هر شاخص که یک آستانه مربوط به وضعیت
واقعیت-پشتیبانی و یک آستانه مربوط به وضعیت طراحی-تحمیل است.
گام  )8هدایت یک تست پایلوت برای تعیین نقطه مناسب بین آستانههای واقعیت-پشتیبانی و طراحی-
تحمیل برای هر یک از شاخصهای ایجادشده.
گام  )9پیادهسازی ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک استانها بر اساس شاخصهای مدل بهدستآمده.
گام  )02جمعآوری و تحلیل دادههای کمی و کیفی برای اعتبارسنجی مدل.
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استفاده از ماژولاریتی بر اساس ساختار استاندارد استانها برای جمعآوری دادههای
کیفی بر اساس ماژولهای ساختاری
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نتیجهگیری و بحث
بر اساس هدف این مطالعه که ارائه روششناسی تدوین مدل ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک استانها بوده
است ،ابتدا بهمرور نظاممند در حوزه مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک با رویکرد دولت الکترونیک،
پرداختهشده است و بر این اساس چهار دوره تکوین در مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک مشاهده
و مورد تحلیل قرارگرفته است .ازنظر مقیاس بررسی ،دور اول حرکت این چرخه دیدگاه ماکرو را فقط در
یک بعد موردتوجه قرار میداد که در اکثر این مطالعات بعد موردنظر زیرساخت فنی یا ملاحظات اقتصادی
بود .دور دوم که دور نگاه جامع به ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک بود ،ابعاد مختلف بهعنوان پیشنیازهای
توسعه جامعه اطلاعاتی موردنظر قرار گرفتند اما هنوز جهتگیریهای موضوعی در مدلهای ماکرو چند
دیدگاهی دیده میشد .در دور سوم چرخه دمینگ بومیسازی مدلهای جهانشمول و تک سایز آغاز شد.
یکی از مشکلات این دور چرخه دمینگ این بود که معمولاً با بومیسازی برخی مدلها ،ابعاد یا شاخصهای
اضافهشده بیشتر به شاخصهای مدلهای توسعه و مدلهای بلوغ شباهت داشتند و ارزیابی را دچار مشکل
میکردند .از سوی دیگر معمولاً این مدلها از فاصله طراحی-واقعیت رنج میبردند .دور چهارم که میتوان
آن را مدلهای ارزیابی کاملاً سفارشی نامید دارای یک نقطهضعف مهم بود و آن این بود که این رویکرد
بسیار زمانبر بود.
ی کی از مشکلاتی که هر چهار دور چرخه دمینگ از آن رنج میبرند وجود یک تفاوت و ابهام آشکار و
یک شکاف بین چارچوب نظری و دلالت عملی در مدلهای ارزیابی است که دلیل آن معمولاً به مرحله
جمعآوری دادهها و عدم همکاری مناسب شرکتکنندگان در پروژه ارزیابی به دلیل ترس از واقعیتها و
نتایج مدل بازمیگردد .لازم به ذکر است که این چهار دوره حیات که مسیر تکاملی مدلهای ارزیابی آمادگی
دولت الکترونیک را نشان میدهند ازنظر تقارن زمانی در حوزههای مختلف با یکدیگر متفاوت هستند .بر
اساس آخرین روند موجود در ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک که مبتنی بر تئوری فاصله طراحی-واقعیت
است ،این تئوری با ملاحظات خاص آن برای ارائه روششناسی تدوین مدل ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک
استانها بهکاربرده شده است .بر اساس مطالعات قبلی که تعمیم این تئوری را به حوزه ارزیابی آمادگی
دولت الکترونیک مجاز و موجه دانستهاند ،هفت بعد مهم برای ارزیابی در نظر گرفتهشده است که هر یک
از این ابعاد میتوانند ایجادکننده شاخصها و سنجههای ارزیابی باشند .بهعلاوه بر اساس تئوری فاصله
طراحی-واقعیت سه فاصله مطرحشده یعنی فاصله بستر و زمینه ،فاصله نرم و سخت و فاصله عمومی و
خصوصی که تفاوتهای بستر طراحی و اجرای مدل را نشان میدهد در ایجاد مدل باید مدنظر قرار گیرند
که هر یک بهعنوان گامهای جداگانهای در این روششناسی موردتوجه قرارگرفتهاند.
تمامی بررسیهای این مطالعه جامع باهدف آمادهسازی یک روششناسی برای ایجاد مدلهای ارزیابی
خاصمنظوره انجامشده است ،بنابراین پیشنهاد میشود که در تحقیقات آتی بهمنظور اعتبار سنجی ،این
روششناسی ،بهصورت کاربردی پیادهسازی و در سطح استانی برای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک
مورداستفاده قرار گیرد .بهعلاوه برای تکمیل این روششناسی لازم است که سطح میکرو یعنی سطح سازمانی
برای ارزیابی آمادگی با توجه به ملاحظات موردنظر با این روششناسی تلفیق گردد .ازنظر ابعاد تحقیق،
ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک در سطح استانها در وسط هرم منطقهای قرار دارد بنابراین یکی از
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موضوعات قابلبررسی و تحقیق آتی میتواند یکپارچهسازی روش شناسیهای ارزیابی فراتر از این سطح
یعنی سطح ملی یا فروتر از آن یعنی سطح سازمانی باشد.
علاوه بر موارد فوقالذکر ارائه روششناسیهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک در سطح استانی با
تمرکز بر کارکردهای مختلف مانند آموزش ،تجارت ،بهداشت و درمان و غیره یا تمرکز بر زیرساختهای
مختلف منابع انسانی ،فناوری ،زیرساختهای قانونی و غیره میتواند موضوع تحقیقات آتی باشد و به بومیتر
شدن مدل ارزیابی کمک میکند.
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 پوطی/ ... مروری جامع بر مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک و

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 University 1

Abstract: The purpose of this research is to provide a methodology for creating an egovernment 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 designreality 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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ستتترمایه انستتتانی ،قوانین و
سیاستها

فناوری

فناوریهای
نوین

020٤

مدل بومی

ستتهم ستتازمانهای دولتی از
شتتتاخصهتای زیرستتتاختتت
ارتباطات (کامپیوتر ،شتتتبکه
 ،LANاینترانتت ،اینترنتت و
 ،)...ستهم سازمانهای دولتی
از شتتتاخصهتتای ختتدمتتاتی
(مدیریت جریان کار ،حضتتور
در وب DMS ،و )...

خدمات
عمومی

خدمات
عمومی
شهروندی

0200

مدل بومی
برای مدل
UN

ختدمتات دولتی برخط ،پتایه
اقتصتتتتادی ،زیرستتتتاختتت
ارتباطات ،سرمایه انسانی

زیستمحیطی

آمادگی
ارزیابی
منطقهای

0200

تشریح زمینه
فرهنگی-
اجتماعی

انواع نواحی یتتا کلتتاسهتتای
جامعه اطلاعاتی :پیشتتتگامان،
قتتدرتهتتای در حتتال ظهور،
کمتر پیشرفته

اجتماعی-
فرهنگی

جامعه
اطلاعاتی

0206

مروری بر
ادبیات جنبه
فنّاورانه ارزیابی
آمادگی
الکترونیک

عملیتات ،کتاربرد ،مهتارتها،
اینترنت ،زیرستتاخت اطلاعات،
ستتیستتتم ،شتتکاف دیجیتال،
اتصتتتتال ،پشتتتتیبتتانی فنی،
ارتباطات ،نرمافزار ،زیرساخت
شتتبکه ،ستتختافزار ،امنیت،
زیرساخت ICT

فناوری

فناوری
موردنیاز
دولت
الکترونیک
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سال

مدل
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مورداستفاده

611
پارامترهای مورداستفاده

حوزه

تمرکز

کارکردی

3٤

The Readiness and
Limitations of EGovernment in
Yemen

0205

مدل بومی

ختدمات آنلاین ،زیرستتتاخت
ارتباطات ،سرمایه انسانی
چتالشهتا :فنی ،ستتتازمانی،
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
FACTORS
AFFECTING
CITIZEN
READINESS FOR
E-GOVERNMENT
SYSTEMS IN
KENYA

0205

مدل بومی

محیط اتصتتال و زیرستتتاخت
فنتتاوری ،محیط اجتمتتاعی و
فرهنگی ،ستتازمانهای دولتی
و خصوصی ،محیط تجاری

تجارت

تجارت

0202

مدل بومی

منابع و زیرستتاخت ارتباطات،
استتتراتژیهای اجرا ،مهارتها
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

0200

مدل بومی

زیرستتتاخت فناوری اطلاعات،
دانتش برنتتامتتههتتای دولتتت
الکترونیتتک ،امنیتتت و حریم
خصتتوصتتی اطلاعات ،آموزش
افراد ،فرهنتتگ ،پشتتتتیبتتانی
مدیریت ،ستیاستها و قوانین
بتتهکتتارگیری ،مشتتتارکتتت و
هتتمتتکتتاری ،بتترنتتامتتههتتای
استتتراتژیک ،مقاومت در برابر
تغییر ،منابع مالی

خدمات
عمومی

خدمات
عمومی به
شهروندان

38

E-Government
Adoption in
Developing
Countries; the Case
of Indonesia
A Review of EGovernment
Readiness in India
and the UAE
E-Government in
Egypt: An Analysis
of Practices and
Challenges

0200

مدل بومی

مزیت نسبی ،تصور ،سازگاری،
آستتانی استتتفاده ،تمایل برای
استفاده

خدمات
عمومی

خدمات
عمومی به
شهروندان

0200

مدل بومی

تتولتیتتد نتتاختتالتص داخلی،
شتتهرنشتتینی ،ستتوادآموزی
سرمایه انسانی

خدمات
عمومی

خدمات
عمومی به
شهروندان

0205

چارچوب بومی

مستتتائتتل حقوقی و قتتانونی،
نگرانیهتتای امنیتتت و حریم
خصتتتوصتتتی ،موضتتتوعتتات
اقتتصتتتتادی ،اجتتتمتتاعی و
فرهنگی ،سواد اطلاعاتی و نرخ
نفوذ اینترنت

خدمات
عمومی

خدمات
عمومی
شهروندی

36

39
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٤0

Inhibiting Factors
For E-Government
Adoption: The
Pakistan Context
e-Government
readiness in Ghana:
a SWOT and PEST
analyses

٤3

Assessing Electronic
Government
Readiness in Egypt:
Comparison between
Two
Public
Organizations
ASSESSING AND
MODELING THE
READINESS
OF
ELECTRONIC
GOVERNMENT
Assessing
EGovernment
Readiness of Local
Governments
in
China: Developing a
Bottom-up Approach

٤6

Assessing
Local
Readiness for City EGovernance
in
Europe

٤0

٤٤

٤5

سال

مدل

انتشار

مورداستفاده

پارامترهای مورداستفاده

حوزه

تمرکز

کارکردی

0200

مدل بومی

ستتتتازمتتانی ،استتتتراتژیتتک،
زیرساخت ارتباطات ،سیاسی،
عملیاتی ،اجتماعی ،ذینفعان

خدمات
عمومی

خدمات
عمومی به
شهروندان

0200

مدل بومی
مبتنی بر
مدلهای
و SWOT
PEST

ستتیاستتی (چارچوب حقوقی،
دموکراسی ،استمرار پروژههای
دولتی و  ،)...اقتصادی (نیروی
کتتار حرفتتهای ارزان ،بودجتته
دولت ،درآمدهای نفتی و ،)...
اجتماعی (تعداد دانشتتجویان
در حوزه فنتتاوری اطلتتاعتتات،
مستتتائل شتتتکاف دیجیتال،
مقتتاومتتت برای تغییر و ،)...
فناوری (توسعه سریع فناوری
اطلتاعتتات ،دستتتترستتتی بتته
زیرستاخت شبکه و تجهیزات
موبایل و )...

برنامهریزی
راهبردی

برنامهریزی
راهبردی

0202

مدل بومی

استتتتراتژیهتای ستتتازمانی،
فرآیندهای ستتازمانی ،فناوری
و افراد

کسبوکار

مدیریت و
اداره
الکترونیک

0200

مدل بومی

کیفیت فناوری ،تعهد ،تعامل،
قابلیت اطمینان ،برنامهریزی،
کاربردها

حاکمیت

سیستمهای
اطلاعاتی

0200

مدل بومی

آمتتادگتتی درونتتی دولتتت
(چتارچوب مدیریتی ،رهبری،
سرمایهگذاری  ،قابلیت نیروی
کار ،زیرساخت درونی فناوری
اطلتاعتات ،امنیتت اطلتاعات،
متتحتتیتتط حقوقی و قتتانونی
مرتبط با اطلاعات)
آمتتادگتی متحتیتط بتیرونی
(زیرساخت فناوری اطلاعات و
ارتبتاطتات اجتمتتاعی ،محیط
فردی و اجتماعی)

خدمات
عمومی

دولتهای
محلی

0202

مدل بومی

ستتیاستتتهای اتحادیه اروپا،
سیاستهای ملی و منطقهای،
دامنههای ستتیاست حاکمیت
التکترونی تک (نوآوری ،ICT
مهنتتدستتتی مجتتدد دولتتت،
مشتتتتارکتتت التکترونیتتک)،
ستیاستتهای توستعه شهری

حاکمیت

حاکمیت
الکترونیک
شهری
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A
Statistical
Analysis of Priority
Factors for Local eGovernment in a
Developing Country:
Case
Study
of
Yogyakarta
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Government,
Indonesia
E-Government
Readiness

سال

مدل

انتشار

مورداستفاده

611
پارامترهای مورداستفاده

حوزه

تمرکز

کارکردی
(رهبری ،نوآوری ،چشتتمانداز،
معیتار ستتتنجی ،بته روشها،
مشتتتارکت) ،ستتتیاستتتتهای
پشتیبانی (زیرساخت ،محتوا،
دسترسی ،گردش کار و )...

0200

مدل بومی

فرهنگستازمانی ،شتتایستگی
حاکمیت الکترونیک ،تمایل و
شتایستتگی استفاده از ،ICT
کیفیت اطلاعات ،شتتایستتتگی
منابع انسانی ،کیفیت سیستم

خدمات
عمومی

دولتهای
محلی

0202

مروری بر
مدلها

بررستتی حدود  6مدل ارزیابی
و  03متتدل بتتلتتوغ و ارائتته
ختطمشتتتیهتتای راهنمتتای
انتخاب مدل

خدمات
عمومی

مدلهای
بلوغ و
آمادگی

٤9

CONCEPTUAL
MODEL
OF
CITIZEN
ADOPTION OF EGOVERNMENT

0202

مدل بومی
برای مدل
TAM

اعتماد ،سودمندی درک شده،
آستتانی استتتفاده درک شتتده،
ریستک درک شده ،تمایل به
گرفتن اطلتاعتات ،تمتایتل به
انجام تراکنش

خدمات
عمومی

آمادگی
برای
پذیرش و
اجرا

52

cyber
security
readiness in the south
Australian
government

0205

مدل بومی

متدیریتت امنیتتت اطلتاعتتات،
حتاکمیت ،ارزیابی ریستتتک،
ستتتمتوستتتوی استتتتراتژیک
دولتتت ،مستتتتنتتدات امنیتتت
اطلتاعتتات ،گزارشهتتا دولتی،
طبقتهبنتدی دادههتا ،تتأمین
منابع پروژهها ،آموزش آگاهی،
گواهی امنیتی

فناوری

امنیت

50

Does
better
ereadiness
induce
more use of e?government
Evidence from the
Korean central egovernment

0203

مدل بومی

تعداد بازدیدهای وبستتتایت،
متتدتزمتتان هتتر بتتازدیتتد،
دستتتترسپتذیری ،اطلتاعات
التکتتترونیتتک ،تقتتاضتتتتای
التکتترونیتتک ،مشتتتتارکتتت
الکترونیک

فناوری

خدمات
سازمانی به
مشتریان

50

E-gov
Readiness
Assessment
to
Determine
EGovernment
Maturity Phase

0206

مرور مدلها

آمتادگی ستتتازمانی ،آمادگی
رهبری و حتاکمیتت ،آمادگی
مشتتتریان/ذینفعان ،آمادگی
افراد/شتتتایستتتتگی ،آمادگی
فناوری ،آمادگی حقوقی

خدمات
عمومی

خدمات
عمومی
شهروندی

53

E-government
Implementation and
Readiness:
A
Comparative Study

0205

مدل بومی

زیرستتاخت ارتباطات ،خدمات
آنلاین ،سرمایه انسانی

خدمات
عمومی

خدمات
عمومی
شهروندی
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55

56
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58

59
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Between
Saudi
Arabia and Republic
of Korea
The state of egovernment
readiness in Africa:
A comparative web
assessment
of
selected
African
countries
A hybrid fuzzy group
ANP-TOPSIS
framework
for
assessment of egovernment
readiness from a
CiRM perspective

سال

مدل

انتشار

مورداستفاده

پارامترهای مورداستفاده

حوزه

تمرکز

کارکردی

0200

مرور مقایسهای
بر اساس
شاخص UN

تتتداوم در بتتهروزرستتتتانتتی
شتتتاخصهتای زیرستتتاختتت
ارتبتاطتات ،ختدمتات آنلاین،
سرمایه انسانی در طی مراحل
بلوغ

فناوری

مدیریت
خدمات
عمومی

0203

مدل بومی

شتتاخصهای بررستتی ستتطح
بلوغ :فناوری ،سازمان ،فرآیند،
استراتژی ،سطح خدمت
شتتتاخصهای آمادگی دولت
التکتتترونیتتک :کتتاربردهتتای
اطتتلتتاعتتات تی ،کتتاربتتردهتتای
تتراکتتنشتتتی ،کتتاربتتردهتتای
عملیاتی،

ارتباطات
شهروندان

مدیریت
ارتباطات با
شهروندان

E-government
implementation
Nigeria:
assessment
Nigeria's global
gov ranking

0200

مدل UN

شتتاخصهای اندازهگیری وب،
زیرستتاخت ،ستترمایه انستتانی،
مشارکت الکترونیک (اطلاعات
التتکتتتتترونتتیتتک ،مشتتتتاوره
الکترونیتتک ،تصتتتمیمگیری
الکترونیک)

خدمات
عمومی

خدمات
عمومی
شهروندی

Conception,
Development
and
Implementation of an
E-Government
Maturity Model in
Public Agencies
A
General
Framework for EGovernment:
Definition Maturity
Challenges,
Opportunities, and
Success
Evaluating
Egovernment
Implementation by
Local Government:
Digital Divide in
Internet Based Public
Services in Indonesia

0200

مدل بومی

استتتتراتژی دولت الکترونیک،
حتاکمیتت فنتاوری اطلاعات،
متدیریت فرآیند ،ستتتازمان و
افراد

خدمات
عمومی

خدمات
عمومی
شهروندی

0202

مروری بر
مدلها

ستتتطتتوح آمتتادهستتتتازی و
پیادهسازی دولت الکترونیک:
محلی ،استتتتتانی ،منطقهای،
ملی و بینالمللی

خدمات
عمومی

خدمات
عمومی
شهروندی

0200

مدل بومی

شتتتتاختتص ویتتژگتتیهتتای
وبستترویس (نقشتته ستتایت،
 ،FAQجستتتتجو ،اتصتتتال،
تتتاریخچتته و  ،)...محبوبیتتت
وبستتتایت (تحلیل ترافیک)،
ستتتنجههای وب (صتتتفحات
اینتدکس شتتتده ،فتایتلهای
دنبتتال شتتتده و لینتتکهتتای
ورودی)

خدمات
عمومی،
فناوری

دولتهای
محلی

in
An
of
e-

مروری جامع بر مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک و  / ...پوطی
ردیف

نام مقاله

62

Modeling
and
Assessing
of
Electronic Readiness
Among Agricultural
Organization
Workers: Case Study
in Ardebil Province,
Iran
Measuring
Electronic Readiness
of
Extension
Personnel in Assiut
Governorate

60

An
Empirical
Investigation of the
Effect
of
EReadiness Factors on
Adoption of EProcurement
in
Kingdom of Bahrain
Predicting
ereadiness at firmlevel: An analysis of
technological,
organizational and
environmental
effects
on
emaintenance
readiness
in
manufacturing firms
Appraisal
of
Electronic Readiness
Resources
for
Information Services
Delivery, Utilization,
Benefits
and
Challenges
for
Museums
and
Monuments
in
Nigeria
An
e-readiness
assessment model for
disaster management

66

An eclectic model
for assessing elearning readiness in
the
Iranian
universities

60

63

6٤

65

سال

مدل

انتشار

مورداستفاده

613
پارامترهای مورداستفاده

حوزه

تمرکز

کارکردی

020٤

مدل بومی

فتتاکتورهتتای زیرستتتتاختی،
فاکتورهای انسانی ،فاکتورهای
آمتتوزشتتتتی ،فتتاکتتتتتورهتتای
فتترهتتنتتگتتی-اجتتتتتمتتاعتتی،
فتتاکتتورهتتای پشتتتتیبتتانی،
فاکتورهای مدیریتی

کشاورزی،
کسبوکار

خدمات
سازمانی به
کارکنان

0205

مدل بومی

زیترستتتتاختتت و متتحتتتوای
دیتجتیتتتتال ،تتوان متتالی و
مقرونبتهصتتترفتته بودن برای
کتتاربرد  ICTدر توستتتعتته
کشتتاورزی ،مهارت در فناوری
اطلاعات و ارتباطات

کشاورزی

خدمات
سازمانی به
کارکنان

020٤

مدل بومی

حاکمیت ،صتتنایع پشتتتیبان،
منتابع فناوری ،نیروهای بازار،
منتتابع کستتتبوکتتار ،منتتابع
انستتتانی ،آگاهی ،تعهد ،نقش
دولت

تدارکات

خدمات
سازمانی به
کارکنان

020٤

مدل بومی

زیرساخت فنّاورانه ،شایستگی
فنّتاورانته ،مزایتا و چالشهای
درک شتتتتده نتتگتتهتتداری
الکترونیک ،اولویت نگهداری،
اندازه شرکت ،فشار رقابت

کسبوکار

آمادگی
نگهداری
الکترونیک

0202

مدل بومی

زیرستاخت ارتباطات ،سرمایه
انسانی ،خدمات برخط

گردشگری

خدمات
اطلاعاتی

0206

مدل بومی

منابع انستتانی ،ستتیاستتت و
چشتتتمانتتداز دولتتت ،محیط
حتقوقی ،محیطی فرهنگی و
اجتماعی ،اتصال و زیرساخت
فنّاورانه

مدیریت
بحران

بهبود
مدیریت
بحران

0200

مدل بومی

شتتتبکتته ،تجهیزات ،امنیتتت،
فرهنگ ،منابع انستتانی ،مالی،
قوانین ،محتوا ،استتتتانداردها،
مدیریت ،سیاست

آموزش

یادگیری
الکترونیک
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کارکردی

62

Assessing
eReadiness of the
Copperbelt
University, Zambia:
Case Study

0206

مدل NRI

آمادگی محیط (ستتتیاستتتت
ستتتازمتانی  ،ICTستتتازوکار
متحتیط برای استتتتفتتاده از
 ،)ICTآمتتتادگتتتی بتتترای
دستتترستتی به (ICTتوستتعه
زیرساخت  ،ICTدسترسی به
کتتاربردهتتای مختلف ،)ICT
مؤلفههای بهکارگیری شتتبکه
(کتتاربتترد  ICTتتتوستتتتط
دانشتتتجویتتان ،کتتاربرد ICT
توسط هیئت علمی)

آموزش

خدمات
سازمانی به
مشتریان

68

Rethinking
the
assessment of egovernment
implementation in
developing countries
from the perspective
of the design-reality
gap: Applications in
the Indonesian eprocurement system
A Detailed Study of
E-government
Readiness in Jordan

0206

مدل بومی

استتتراتژی ،فناوری ،ستتازمان،
افراد ،محیط

تدارکات

سیستمهای
اطلاعاتی

0203

مدل EGDI
و UN

خدمات آنلاین (ظهور خدمات
اطلتاعتاتی ،افزایش ختدمتتات
اطلاعاتی ،خدمات تراکنشتتی،
خدمات پیوستتته) ،زیرساخت
ارتبتتاطتتات راه دور (خطوط
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
Ereadiness Study of a
University in the
Gulf Region

0200

مدل بومی

زیرستاخت ارتباطات ،استفاده
از اینترنتت ،توستتتعه مهارت
فتنتی ،توستتتعتته اعتمتتاد و
اطتمتیتنتتان ،متتد تترجیحی
ارتباطات ،ادراک دانشتتجویان
نسبت به یادگیری الکترونیک

آموزش

یادگیری
الکترونیک

20

Establishing
Government Chief
Information Officer
Systems – Readiness
Assessment
An assessment of
online instructor elearning readiness
before, during, and
after course delivery

0200

مدل بومی

رهتتبتتر فنتتاوری اطلتتاعتتات،
ستتتاختار ،محیط ،ذینفعان،
منابع ،همسویی ،ادراک

سیاسی

سیستمهای
مدیریت
ارشد
اطلاعاتی

0206

مدل بومی

کیفیت ستتتیستتتتم یادگیری
الکترونیتک ،کیفیت اطلاعات،
کیفیت خدمات ،استتتتفاده از
سیستم یادگیری الکترونیک،

آموزش

خدمات
سازمانی به
مشتریان
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کارکردی
رضتتتتایتتت کتتاربر ،مزایتتا و
چالشهای شبکه

23

E-readiness
of
website acceptance
and implementation
in SMEs

020٤

مدل بومی

آگتاهی ،تعهتد مدیر ارشتتتد،
حاکمیت وب ،منابع انستتانی،
منابع ستتتازمانی ،منابع فنی،
آمتتادگی الکترونیتتک دولتتت،
بازار و صتتتنعت ،پشتتتتیبانی
مشاورهای

کسبوکار،
فناوری

آمادگی
برای
پذیرش و
اجرا

2٤

The Presenting a
Model
for
Municipalities
EReadiness
Assessment

020٤

مدل بومی

زیرستتتاختتت فنی و امنیتی،
چارچوب حقوقی و قضتتتایی،
منتتابع انستتتتانی ،آمتتادگی
متدیریتت ،ستتتیتاستتتتها و
استراتژیها

خدمات
عمومی

خدمات
عمومی به
شهروندان

25

E-Readiness Among
Male and Female
Extension Officers in
North-West
Province,
South
Africa

0205

مدل بومی

ویژگیهای شتخصی و شغلی،
آگتتاهتی از ابزارهتتای ،ICT
دستترسی به ابزارهای ،ICT
شتتتایستتتتگی در بهکارگیری
ابتزارهتتای  ICTو اهتمیتتت
ابزارهای ICT

کشاورزی،
کسبوکار

خدمات
سازمانی به
کارکنان

26

A Study of TESCA
an Indonesia' Higher
Education
EReadiness
Assessment Model
Operational
Indicators for
Measuring
Organizational Ereadiness Based on
Fuzzy Logic: A
Challenge in the
Agricultural
Organization of
Guilan
Province, Iran
Research
on
eGovernment
evaluation
model
based
on
the
principal component
analysis
E-publishing
readiness assessment
in Iranian publishing
companies

0205

مدل
TESCA

ستاختار موستتسه ،زیرساخت
فناوری ،ویژگیهای ذینفعان

آموزش

آموزش

020٤

مدل بومی

فاکتورهای زیرستتاخت ،افراد،
آموزش ،دولتتت ،متتدیریتتت،
فرهنگی-اجتماعی و حقوقی

کشاورزی،
کسبوکار

خدمات
سازمانی به
کارکنان

0200

مدل بومی

متدیریتت امنیتتت اطلتاعتتات،
ستازههای پروژهای ،سازههای
ویژه ،شتتتفافیت امور دولتی،
تواناییهای اطلاعاتی

خدمات
عمومی

دولتهای
محلی

0202

مدل بومی

فتتاکتتتتتورهتتای متتدیتتریتتت،
زیرستتتاختت فنی ،اجتماعی،
منابع انسانی ،موضوعات مالی
و اقتصادی ،قانونی

چاپ و نشر

چاپ و نشر
الکترونیک

020٤

مدل بومی

جنبههای ستتیاستتی و نهادی،
منتتابع انستتتانی ،فنّتتاورانتته و
دادههای جغرافیایی

فناوری

فناوری
دادههای
فضایی
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Indonesia
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80

Use of Facebook by
Secondary School
Students
at
Nuku'alofa as an
Indicator
of
EReadiness for ELearning in the
Kingdom of Tonga

0206

مدل بومی

کاربران فیسبوک -مدتزمان
استفاده از فیسبوک-ابزارهای
مورد استتتتفاده-دفعات تکرار
بازدیدهای فیسبوک-متوسط
زمان صرف شده در هر بازدید
فیستتبوک-جنبههای محبوب
فیستبوک-دسترسی موبایل-
شتترکت در بحثهای گروهی
فیسبوک-شرکت در بحثهای
صتفحه فیستتبوک-آشنایی با
جنبههای فیسبوک

آموزش

یادگیری
الکترونیک

80

Assessing
EGovernment
Readiness of Local
Governments
in
China: Developing a
Bottom-up Approach

0200

مدل بومی

زیرستتاخت فناوری اطلاعات و
ارتبتاطتات اجتمتتاعی ،محیط
انستتانی و اجتماعی ،چارچوب
متتدیتتریتتتتتی ،رهتتبتتری،
ستتترمتایتهگذاری ،توانمندی
نیروی کار ،زیرستتاخت درونی
فنتتاوری اطلتتاعتتات ،امنیتتت
اطلتاعتات ،اطلاعات مرتبط با
محیط حقوقی و قانونی

خدمات
عمومی

دولتهای
محلی

83

The Role of
Partnership in
E-Government
Readiness:
The Knowledge
)Stations (KSs
Initiative in Jordan

0200

مدل بومی

فتتعتتالی تتهتتای اجتمتتاعی-
اقتتصتتتتادی ،برنتتامتتههتتای
ظرفیتسازی فناوری اطلاعات
و ارتبتاطتات ،ستتترویسهای
اینترنت ،ستتتواد کامپیوتری،
توانمنتدی توستتتعته فناوری
اطلتاعات و ارتباطات ،افزایش
آگاهی اجتماعی و اقتصادی

فناوری،
مشارکت

مشارکت
الکترونیک
شهروندان

