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Abstract 

In recent years, and with the advent of information and communication technology, 

the realization of e-government by governments is an inevitable necessity to reduce 

costs, increase productivity and satisfaction of people and, ultimately, sustainable 

development. Regardless of this, unfortunately, the evidence and statistical reports 

indicate the inappropriate situation of Iran in the field of electronic government and 

electronic governance, and Iran is not well positioned in relation to related indicators. 

In this regard, the interactions and the lack of coherence and efficiency of the 

technological innovation system in the country are among the most important reasons 

for this. In this regard, due to the importance of the issue, in this research, the analysis 

of the functions and growth of technological sectors in the field of Iranian electronic 

governance based on the development of information technology and the formation of 

innovation system in the field of electronic governance in Iran is studied. The results 

of the presented questionnaire and the confirmatory factor analysis performed using 

the LISREL software indicate the impact of the components and indicators measured 

in the realization of the technological innovation system in the field of e-government 

in the country, and it can be considered in the macro planning. 

 

Keywords: e-government, e-governance, technological innovation system, 

components and indicators. 

                                                      
* Corresponding Author: dr.taghavifard@gmail.com 



121

هوالحکیم

( 31)پیاپی  3شماره  31دوره 

3131بهار 

ارائه مدل نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت 

 الکترونیک ایران

یدانشگاه عالمه طباطبائ ی،تکنولوژ یریتمد یدکترا یدانشجو  امیر شجاعان

یدانشگاه عالمه طباطبائ یو حسابدار یریتدانشکده مد یاردانشسیدمحمدتقی تقوی فرد

یدانشگاه عالمه طباطبائ یو حسابدار یریتدانشکده مد یاراستاد مهدی الیاسی

دانشگاه تهران یپژوه یندهگروه آ یاراستادمهدی محمدی

1چکیده

الکترونیک از جانب حکومت ها  یتاطالعات و ارتباطات، تحقق حاکم یو باگسترش فناور یراخ یدر سالها

توسعه  یتآحاد مردم و درنها یتبهره وری و رضا یشکاهش هزینه ها، افزا یاجتناب ناپذیر در راستا یضرورت

ت نامناسب ایران دهنده وضعی نشانامر، متاسفانه شواهد و گزارشات آماری  ینمحسوب میگردد. علیرغم ا یدارپا

 یگاهجا یدر حوزه دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک بوده و کشور ایران در زمینه شاخص های مرتبط دارا

راستا، تداخالت و عدم انسجام و کارآمدی نظام نوآوری فناورانه در کشور از مهم ترین  ینباشد. در ا ینم یمناسب

کارکردها و  یلبه تحل یقتحق ینموضوع، در ا یتو باتوجه به اهم یبترت ین. بدشود یامر برشمرده م یندالیل ا

بر پایه توسعه فناوری اطالعات پرداخته شده و  یرانفناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ا یرشد بخش ها

به دست آمده  یجفناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتا یکارکرد نظام نوآور

 یرتاث یزانم یانگرب یزرلبا استفاده از نرم افزار ل یرفتهانجام پذ یدیتائ یعامل یلاز پرسشنامه ارائه شده و تحل

درکشور بوده و  یکالکترون یتفناورانه در حوزه حاکم یاحصا شده در تحقق نظام نوآور یمولفه ها و شاخص ها

 باشد.می هگشا احوزه ر ینکالن در ا یزیدر برنامه ر

فناورانه، مولفه ها و شاخص ها ینظام نوآور یک،الکترون یتحاکم یک،دولت الکترون :كلیدی واژگان

 مسئول مکاتبات :Dr.taghavifard@gmail.com
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 مقدمه -1

به کارگیری فناوری اطالعات در سازمان ها در دهه های اخیر، روندی فزاینده داشته استت. پتیش   

      همتتراه بتتوده و ، کتتاربرد فنتتاوری اطالعتتات بتتا رویکتتردی درون نگتتر 1891از ظهتتور اینترنتتت در دهتته 

 بتوده مورد استتفاده   ییو افزایش کارا یبهبود ارتباطات درون یمنحصر به فرد آن در راستا یها یتقابل

یافتته و   ییتر بترون نگتر ت    یکتردی بته رو  یدولتت  یریتدرون نگر در مد یکرداست. با ظهور اینترنت، رو

تعامالت مبتنی بر اینترنت با شهروندان در دستور کار قرار گرفت. در این رویکرد، بته حتداقل رستاندن    

ختدمت رستانی حتائز     نتد شکاف میان دولت و شهروندان مورد انتظار بوده و تستهیل و تسترید در فرآی  

به نام دولتت   یدیجد مفهوم یجآن، به تدر یریو به کارگ ینترنتبا گسترش ا یبترت ین. بداستاهمیت 

 یفیتت سرعت و ک یشاطالعات و افزا یاز فناور یحداکثر یریبهره گ یدر کشورها در راستا یکالکترون

 خدمات ارائه شده مورد توجه قرار گرفته است.

عنتوان  دولتت الکترونیتک   متفتاوتی بترای    یمدل هاتعاریف و تاکنون  ید،باتوجه به آنچه ذکر گرد

استفاده دولت (، Duffy, 2000) ساعته در هفت روز هفته 22دولتی به صورت  ارائه خدماتگردیده است. 

( و OECD, 2001ها از فناوری های جدیتد اطالعتات و ارتباطتات در طیتف وستیعی از وظتایف دولتتی )       

 بهبتود  شتهروندان،  بته  دولتتی  بهتر ختدمات  استفاده از نهادهای دولتی از فناوری اطالعات در راستای ارائه

دولتتی   متدیریت  و اطالعتات  به دسترسی واسطه به شهروندان وکار، توانمندسازی کسب و صنعت با تعامل

   .متی باشتد  (، برخی از تعاریف مطرح ارائه شده بترای دولتت الکترونیتک    World Bank, 2012کارآمدتر )

تحقتق  به منظور  یازموردن یتکامل یرنشان دهنده س یبه نوع های ارائه شده در این حوزه نیز یمدل ها

     نمونته از  یباشتد. بترا   یالزم راهگشتا مت   یهتا  یتزی بوده و در انجام  برنامته ر  یکاهداف دولت الکترون

 ;Layne and Lee, 2001) یمرحله ا 2 یتوان به مدل ها یحوزه م ینمطرح ارائه شده در ا یمدل ها

Stamoulis, et.al, 2001  یمرحلته ا  5 ی( و متدل هتا (Siau and Long, 2005; Blenger and 

Hiller, 2006; Moon, 2002یاز متدل هتا   یکتی استت کته    ینکته ضرور ین( اشاره نمود.  توجه به ا 

در ( کته  United Nations, 2014باشد ) یم سازمان ملل متحدای مرحله  2مدل  ،حوزه ینمطرح در ا

 است: یدهلحاظ گرد یرمرحله ز 2 دولت الکترونیک، یبراآن 

  2اطالعاتی مقدماتی: ارائه خدمات 1 مرحله

   3یافتهبهبود  ی: ارائه خدمات اطالعات2 مرحله

   2: ارائه خدمات تبادلی3 مرحله 

    5: خدمات متصل 2 مرحله

                                                      
2
 Emerging information services 

3
 Enhanced information services 

4
 Transactional services 

5
 Connected Services 



 3131( بهار 31)پیاپی  3شماره  31دوره فصلنامه علمی بهبود مدیریت:  

123 

که در مرحله نخست، اطالعاتی در رابطه با سیاست های عمتومی، قتوانین، مقتررات،     یبترت بدین

اسناد و انواع خدمات ارائه شده در وب سایت های دولتی در اختیار آحاد جامعه قرار داده شده و امکان 

دوم،  مرحلته دسترسی شهروندان به اطالعات به روز و نیز اطالعات بایگانی شده فتراهم متی گتردد. در    

وب ستایت هتای    برقراری ارتباطات یک طرفه یا دوطرفه ساده میان دولت و شتهروندان بتا استتفاده از   

از جمله این ارتباطات، امکان دریافت فترم هتا و برنامته هتای کتاربردی یتا ارائته         که شدهفراهم دولتی 

شتد. در  متی با  اشتاره قابتل   ،درخواست از سوی شهروندان به منظور دریافت فترم هتای غیرالکترونیتک   

از  کته  گردیدهسومین مرحله، امکان ارتباط دوطرفه با شهروندان از طریق وب سایت های دولتی فراهم 

درخواستت   یتا  یمالیتات  یفرمها ینجمله این خدمات، می توان به انجام تراکنشهایی مانند پرکردن آنال

ختدمات متصتل(، ختدمات    مرحله آختر )  درو صدور پروانه و مجوزهای موردنیاز اشاره نمود.  ینامهگواه

متی شتود.   فتراهم   یکپارچته الکترونیک در میان بخشها و وزارتخانه ها بته صتورت    یو راهکارها ینآنال

انتقتال متی یابتد. در     یکپارچته  یبا استتفاده از برنامته هتا    یدولت یاطالعات میان دستگاهها همچنین

نموده و بستر الزم جهت مشارکت بیشتتر   رحقیقت رویکرد دولتها از دولت محور به شهروند محور ت یی

 . (3131 ران،یاطالعات ا ی)سازمان فناور شهروندان فراهم  می گردد

 یاستت کته بتا گستترش فنتاور      یمیمفاه یگراز ددر کنار دولت الکترونیک  6یکالکترون اکمیتح

پیش از پترداختن بته مفهتوم حاکمیتت الکترونیتک،      اطالعات و ارتباطات مورد توجه قرار گرفته است. 

توجه به دو مفهوم حاکمیت خوب و دموکراسی الکترونیک موردنیاز استت. باتوجته بته تعتاریف مطترح      

فرآینتد هتا، اهتداف،     یتت، کته عامل  یگسترده تر از دولت بوده به گونه ا یمفهوم یدارا یتحاکمشده، 

 یو ساختار بتاال )رو بنتا(، تصتمیمات، ختط مشت      یتحاکم یاز مشخصه ها یجعملکرد، هماهنگی و نتا

در ایتن راستتا،    (.Riley, 2003) متی باشتد   ولتت از مشخصتات د  ی(، نقش هتا، اجترا و خروجت   ین)قوان

به عنوان فرآیند تدوین و اجرای خط مشی های عمومی در زمینته هتای اقتصتادی،     نیز خوب یتحاکم

امعته متدنی و بتا رعایتت اصتول شتفافیت،       اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با مشتارکت ستازمان هتای ج   

بوده به گونه ای که ضمن برآوردن نیازهای اساستی جامعته، منجتر     یفپاسخگویی و اثربخشی قابل تعر

(. 1399 یانگتردد )هاشتم   یبه تحقق عدالت، امنیت و توسعه پایدار منابد انسانی و محتیط زیستت مت   

 یت،اصتل مشتروع   5 یرنتده ختوب دربرگ  یتت مطابق برنامه توسعه سازمان ملل متحتد، حاکم  ینهمچن

 (: United Nations 1997باشد ) یم یطرف یوب ییکارکرد، پاسخگو ی،رهبر

 (یجمع یشات)تمرکز بر مشارکت و گرا یتمشروع •

 (یکاستراتژ یدگاهد یک)تمرکز بر  یرهبر   •

 (یو اثربخش ییکارا یت،کارکرد )تمرکز بر مسئول •

 (یتو شفاف یی)تمرکز بر پاسخگو ییپاسخگو •

                                                      
6
 E-Governance 
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 و حکومت قانون( ی)تمرکز بر برابر یطرف یب •

از دیگر مفاهیم مطترح شتده در ایتن    همان گونه که ذکر گردید، مفهوم دموکراسی الکترونیک نیز 

فرآینتدها و   یجتاد ا یتک، الکترون یدموکراست  یتف در تعر .بوده که توجه به آن حائز اهمیتت استت  حوزه 

اری انواع ارتباطات الکترونیک میان دولت و شتهروندان، رد و بتدل   ساختارهای مورد نیاز به منظور برقر

که زمینه مشتارکت شتهروندان    یکردن اطالعات، نظرسنجی، سرشماری و بحث و گفت و گو به گونه ا

امتر،   یتن ( و باتوجه بته ا Grönlund, 2001بوده ) یدگیری های دولت فراهم گردد، مورد تاک صمیمدر ت

و انتخابتات   یتک الکترون یریگ یرا یک،مشارکت الکترون یک،مباحثات الکترون یک،پورتال دولت الکترون

 متتی شتتود        برشتتمرده  یتتکالکترون یپیشتتنهادی بتترای دموکراستت  یرستتطوحبتته عنتتوان ز یتتکالکترون

(Meier, 2009).  ،از دموکراستی   یبته عنتوان ترکیبت    یکالکترون یتحاکمباعنایت به تعاریف ارائه شده

 یتت حاکممعنتا کته   بتدین  . (Okot-Uma, 2001)قابل تعریف می باشد الکترونیک و دولت الکترونیک 

از عصر اطالعتاتی   یو به عنوان مدل می باشد یکگسترده تر از دولت الکترون یمفهوم یالکترونیک دارا

در ستطوح   ICTبلیتت هتای   از حکومت که به دنبال درك فرآیندها و ساختارها بوده و با استتفاده از قا 

     باشتد  یمت  یتف قابتل تعر  استت دنبتال ایجتاد یتک حکومتت ختوب       بته مختلف دولت و بخش عمومی 

(Bedi, Singh and Srivastava, 2001; Holmes, 2001 .) 

کته  تتاکنون    یتب ترت ین. بتد استت  یمطرح در حوزه فنتاور  یممفاه یگراز د 7فناورانه ینوآور نظام

سیستمهای نوآوری از زوایای گوناگونی مورد توجته قترار گرفتته و تعتاریف متعتددی بترای آنهتا ارائته         

 ;Freeman, 1987; Lundvall, 1992; Nelson, 1993)  9ینتوآور  یگردیده است. سه سطح نظام مل

Edquist and Hommen 19998ینوآور ی(، نظام بخش (Breschi and Malerba 1997; Malerba, 

2002; Malerba, 200411ینتوآور  ی( و نظام منطقه ا (Cooke, 1992  ستطوح غالتب مورد ) در  اشتاره

نظتام   یفاست که در تعار ینکته ضرور ینباشند. توجه به ا یحوزه  م یندر ا یرفتهصورت پذ یقاتتحق

 یکو تحت  یو صنعت یاقتصاد ینهزم یککه در  یگراناز باز یایینظام به شبکه پو ینفناورانه، ا ینوآور

 یرنتد درگ یاز تکنولتوژ  یبردار در تعامل بوده و در خلق، انتشار و بهره یکدیگرخاص با  یچارچوب نهاد

همچنتین مطتابق تعتاریف    (. Carlsson and Stankievicz 1991; Carlsson 1994) شتود  یاطالق م

و موجتود کته    یتد والت جداز محصت  یعبارت است از مجموعه ا یدو تول ینوآور ینظام بخش شده،ارائه 

 یربتازاری و غ یتعامالت بتازار  یکه دارا یگراناز باز یاستفاده در حوزه ای خاص بوده و مجموعه ا یبرا

 یتر نظ یمتوارد  یرنتده دربرگ ی،نظام بخشت  یک باشند. یو فروش آن محصوالت م یدخلق، تول ینهدر زم

ستازمان هتا و افتراد )مصترف      غالبا ها و تقاضا )موجود و بالقوه( بوده و یها، ورود یفناور  دانش،  یهپا

                                                      
7
 Technological Innovation System 

8  National Innovative System 
9  Sectoral Innovative System 
10 Regional Innovative System 
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درنظر گرفته  یبخش یستمس یکدهنده  یلتشک یگرانو دانشمندان( به عنوان باز ینانکنندگان، کارآفر

     یتادگیری،  ینتدها ی)مانند: فرآ یخاص یها یژگیبا و یگرانهر یک از باز ی،نظام بخش یکمی شوند. در 

 ینتدهای فرآ یتق ( مشخص شتده کته از طر  یسازمان یها، اعتقادات، اهداف، ساختار و رفتارها یتوانمند

 یلهو تعتامالت آنهتا بته وست     رداختهپبه تعامل  یکدیگربا  یرقابت و فرمانده ی،همکار ی،تبادل ی،ارتباط

از  یشبخ یستمس یکطول زمان،  رشود. الزم به ذکر است که د یو قواعد( شکل داده م یننهادها )قوان

               گتتردد یو تحتتول متت  ییتترت  ینتتدهایتکامتتل همزمتتان عناصتتر مختلتتف آن، دچتتار فرآ     یتتقطر

(Breschi and Malerba 1997; Malerba 2002; Malerba 2004.) 

نظتام   یتک  یعنوان شده بترا  یکارکردها ی،به مطالعات صورت گرفته در حوزه نظام نوآور باتوجه

استت کته عملکترد نوآورانته      ینکتته ضترور   یتن است. توجه به ا یدهگرد ارائه 1در قالب جدول ینوآور

و  هتا  ها، مؤسستات تحقیقتاتی، دانشتگاه    نوآوری نظیر شرکت ه یکشورها تنها به عملکرد بازیگران عرص

 نظتام  یک دهندة تشکیل عناصر عنوان به یکدیگر با بازیگران این تعامل چگونگی به و نبوده وابسته …

توجه به فاکتورهایی نظیر سرمایه انسانی )به عنوان عامل دانش پنهان(، قوانین حکتومتی،   نیز و نوآوری

 Johnson, Edquist and) مترتبط خواهتد بتود    نیتز  نهادهای دولتی و نیمه دولتتی و منتابد طبیعتی   

Lundvall, 2003; Niosi 2002 .)  
 نظام نوآوریمهم ترین کارکردهای ارائه شده : 1 جدول

 کارکردهای نظام نوآوری مرجد ردیف کارکردهای نظام نوآوری مرجد ردیف

1  (Hekkert et 

al., 2007) 

 ینانهتهای کارآفریفعال -

 خلق دانش -

 انتشار دانش -

 یستمبه س یجهت ده -

 بازار یریشکل گ -

 منابد یجبس -

 یبخش تیمشروع -

2 (Rickne, 2000) 

 ارتقا و گسترش بازار به منظور نیقوان لیتسه -

 ها و شرکت یمندکردن فناور قانون -

 فناورانه یخلق و انتشار فرصت ها -

و  زاتیتجه الت،یتسه ،یپرورش یفضا جادیا -

 یتیریمد یها تیحما

 خلق و انتشار محصوالت -

 خلق بازار و انتشار دانش بازار -

 خلق بازار کار مناسب -

 یانسان هسرمای خلق -

 یساز شبکه ءارتقا -

 ها بازار و مشارکت ،یفناور قاتیتحق تیهدا -

 یمنابد مال نیتام لیتسه -
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کارکردهای نظام نوآوری مرجد ردیف کارکردهای نظام نوآوری مرجد ردیف

2
(Galli and 

Teubal, 

1997)

گذاری به   سیاست -

واسطه نهادهای دولتی

طراحی و پیاده سازی  -

نهادها

تحقیق و توسعه -

انتشار اطالعات، دانش و  -

فناوری

انتشار فرهنگ علمی -

ارائه خدمات فنی و  -

 علمی

ای انجام هماهنگی حرفه -

5(Bergek et al., 

2008)

ینانههای کارآفر جربهت -

خلق و انتشار دانش -

یستمبه س یجهت ده -

بازار یریشکل گ -

منابد یجبس -

یتبخش یمشروع -

مثبت یتوسعه اثرات جانب

3

(Ørstavik 

and Olav 

Nas, 1997; 

OECD, 

1999)

 ،یگذار استسی -

یابی، نظارت و ارزیهماهنگ

 یانتشار فناور -

ی منابد مال نیتام -

R&D موردنیاز در حوزه

R&Dانجام  -

و  یتوسعه منابد انسان -

 آن ییجابجا شیافزا

فناورانه ینیکارآفر ءارتقا -

6(Johnson, 

2001)

 شناسایی مساله -

 خلق دانش جدید -

 ها ها و انگیزش تأمین محرك -

 هتأمین منابد و بودج -

های نوآورانه گیری فعالیت هدایت جهت -

 های رشد نوآوری شناسایی پتانسیل -

 تسهیل تبادل اطالعات و دانش -

 تحریک یا خلق بازارها -

یکاهش عدم اطمینان اجتماع -

 ها در برابر ت ییر خنثی کردن مقاومت -

در  یتک اطالعات و ارتباطتات، مفهتوم دولتت الکترون    یباگسترش فناور ید،همان گونه که ذکر گرد

اطالعتات و   یمبحتث فنتاور   یتت راستتا و باتوجته بته اهم    ینکشورها مورد توجه قرار گرفته است. در ا

 یدر کشور متورد توجته جتد    1391اطالعات و ارتباطات از حدود سال  یآن، صنعت فناور یکاربردها

 ینته زم یتن های خصوصی نیز در کنار بخش دولتی، فعالیتت هتایی را در ا   شرکت یجگرفته و به تدر رقرا

 ردر کشتو  یتک در حتوزه توستعه دولتت الکترون    یرفتهصورت پذ یراقدامات اخ ینآغاز نمودند. از مهم تر

اشتاره نمتود )معاونتت توستعه و      یتران ا یتک و ابالغ نقشه راه توسعه دولتت الکترون  یبتوان به تصو یم

در ستطوح مختلتف    یتاز متورد ن  ی(. درسند مذکور، کارگروهها1383 ،یجمهور یاستر یانسان یهسرما

کته   یفه ایحسب نوع وظ ییاجرا یدستگاهها یدو خوشه بن یدهاستان و شهرستان لحاظ گرد ی،ستاد

ختدمات   یشتتر استت بتر لتزوم ارائته هرچته ب      یتدی ستند تاک  یناست. ا یرفتهصورت پذ یندنما یم یفاا

 یاطالعتات  یگسترش بانک ها یک،استعالمات الکترون ی،اطالعات یتدستگاهها، شفاف یاز سو یکالکترون
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 یمعمتار  حاستت کته اصتال    ینکتته ضترور   یتن به ا . توجهیمکان یو باالخص مباحث مرتبط با داده ها

 باشد. یم سند ینا یدینکات کل یگراز د یازمورد ن یو ارائه اموزش ها یندهابهبود فرآ ی،سازمان

با بررسی اسناد باالدستی موجود و نحوه توسعه فناوری اطالعات در کشور و رتبه ایران در منطقته  

و جهان در حوزه دولت الکترونیک، مشهود است که تاکنون مدلی جامد و مورد پذیرش جهتت توستعه   

د ارائته  حاکمیت الکترونیک که مورد پذیرش ذینفعان باالدستی، بازیگران و نقش آفرینان این حوزه باش

نگردیده است. این در شرایطی است که تشتکیل نهادهتا و ستاختارهای مختلتف در بدنته دولتت، قتوه        

  قضائیه و مقننه و اخیرا نیز شورای عالی مجازی در ستطح حاکمیتت تتاکنون راهگشتای چتالش هتای       

رنامته در ایتن   پیش رو در این حوزه نبوده و نتوانسته با ارائه مدلی جامد و مورد پذیرش از توسعه بتی ب 

در کشور و اقدامات  یکباوجود اسناد مصوب در حوزه دولت الکترون یبترت ین. بدیدحوزه جلوگیری نما

مناستب   یزیحوزه ضرورت برنامه ر ینراستا، توجه به آمارهای منتشر شده در ا یندر ا یرفتهصورت پذ

از  یدو ساالنه خود گزارشت  یبیاسازد. در حال حاضر، سازمان ملل متحد در ارز یامر را آشکار م یندر ا

 11یک. شاخص توسعه دولت الکترونیدنما یجهان ارائه م یدر کشورها یکشاخص توسعه دولت الکترون

 یارتبتاط  یها یرساختز ین،مورد اشاره در گزارش سازمان ملل متحد، بر اساس سه مولفه خدمات آنال

 2119ستازمان در ستال    یتن ا خیتر کشورها سنجیده می شتود. باتوجته بته گتزارش ا     یانسان  یهو سرما

(United Nations, 2018کشور ا،)قترار گرفتته استت.     96کشتور جهتان در رتبته     183 یتان از م یران

 یتم رژ ین،امتارات، بحتر   یدر رتبه نهم و پس از کشتورها  یرانکشور ا یزن یانهدر منطقه خاورم ینهمچن

گرفتته   یجتا  یتک دولت الکترون عهو عمان در شاخص توس یهقطر، عربستان، ترک ،یتاش الگر قدس، کو

 یا،را دانمتارك، استترال   2119شاخص در ستال   یندر ا یاکشور برتر دن 11است که  یدر حال یناست. ا

           دهنتتد یمتت یلفرانستته و ژاپتتن تشتتک  یوزیلنتتد،ستتوئد، فنالنتتد، ستتنگاپور، ن  یتانیتتا،بر ی،کتتره جنتتوب

(United Nations, 2018همچن .)در  یتران ا یتک دولتت الکترون  یتمربوط به وضع یآمارها یسهمقا ین

در  111به رتبته   2111در سال  112از  یراندهد که رتبه ا ی، نشان م2119تا  2111 یها فاصله سال

است. توجه بته رونتد توستعه     یدهرس 2119در  96و  2116در  116، 2112در سال 115، 2112سال 

حتوزه   یتن در ا یتران رشد ا هنده، نشان د2119و  2116 یدر کشور و در فاصله سالها یکوندولت الکتر

 یکشتورها  یاناست که درم ینکته ضرور یناست اما توجه به ا یدواریام یهامر ما ینباشد. اگرچه ا یم

 یمناستب  یگتاه حتوزه، از جا  یتن فتراوان در ا  یلدارابودن پتانس یرغمعل یرانکشور ا یایی،و آس یانهخاورم

حتوزه در کشتور در    یتن سرعت نامناسب رشد ا دهکه به نوبه خود نشان دهن یباشد. امر یبرخوردار نم

امتر و کتاهش    یتن حاصل نگتردد، جبتران ا   یهرو یندر ا ییریکشورها بوده و چنانچه ت  یربا سا یسهمقا

بدین ترتیب با توجه بته   از انتظار خواهد بود. دور یندهحوزه در آ ینموفق در ا یبا کشورها یرانفاصله ا

      کشتورها استت، توجته بته آن و     یتوستعه اقتصتاد   یاز محورهتا  یکتی  یتک توسعه دولتت الکترون  ینکها

                                                      
11

 E-government Development Index (EGDI)  
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خواهد بود. گرچه ریشه های متعتددی بترای    یضرور یحوزه در کشور امر ینمناسب در ا یزیبرنامه ر

الت و عدم انسجام و کارآمتدی نظتام   به نظر می رسد تداخ ینباشد، اما چن یدالیل این امر قابل ارائه م

اطالعات و کاستی های مربوط به اشاعه و انتشار ایتن فنتاوری    ورینوآوری کشور باالخص در بخش فنا

 (.1381 ،یگردد )محمد یدر کشور از کلیدی ترین نقاط ضعف این نظام محسوب م

حاکمیت الکترونیک، اهمیت ، ضرورت ارتقای جایگاه کشور در حوزه دولت و به موارد فوق باعنایت

عدم وجتود متدل مناستبی    باتوجه به و  پرداخت به نظام نوآوری فناورانه در جهت تحقق اهداف مذکور

 یکارکردها یینبه تب یقتحق یندر ا برای نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک در کشور،

رداخته شده و در این راستا با تحلیل اجتزا و  فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران پ ینظام نوآور

گتردد.   یارائه مت  یازموجود، مدل موردن یدیبا شناخت موضوعات کل یزحوزه و ن ینکارکردهای خاص ا

 ینوآور ینظام بخش یکبه عنوان  یکالکترون یتفناورانه در حوزه حاکم ینظام نوآور یکنون یقدر تحق

که در این تحقیق از روش ترکیبی کمتی و کیفتی استتفاده     در نظر گرفته شده است. الزم به ذکر است

شده که در بخش کیفی روش مطالعه تطبیقی و تحلیل محتوای دیدگاه خبرگان در مورد وضد مطلوب 

استت.   یتده شده از پرسشنامه ارائه شده، استتفاده گرد  یگردآور یپیمایش داده ها زو در بخش کمی ا

در کشور در جهت توستعه   یکتحقق اهداف دولت الکترون تیپژوهش و اهم یتباتوجه به ماه ینهمچن

 یطراح یکبه صورت الکترون یقتحق ینپرسشنامه مورد استفاده در ا یست،ز یطو حفاظت از مح یدارپا

ثبت شتده بتا استتفاده از     یحوزه قرار گرفته است. داده ها ینکارشناسان و خبرگان ا تیارشده و در اخ

متوثر   یتوانتد نقشت   یقرار گرفته و مدل به دست آمده م یلمورد تحل LISRELو  SPSS ینرم افزارها

.یدنما یفاحوزه ا ینکشور در ا یگاهجا یارتقا یو در راستا یآت یها یزیبرنامه ر در

پیشینه پژوهش -2

 یتز و ن یعدالت، انصاف و مردم ستاالر  ی،استفاده، دسترس یتبعد قابل 2(، بر Rahman, 2010در )

 یتد تاک یکالکترون یتبه عنوان ملزومات تحقق حاکم یدستگاهها در سطوح محل یساختن تمام یردرگ

 یدسترست  یتت قابل یمدرگرو توجته بته مفتاه    یکالکترون یتکه تحقق حاکم یبترت یناست. بد یدهگرد

 یاستفاده کنندگان(، دسترس یو قابل درك بودن آن برا یستمس یفیتک ی،اثربخش ی،بهره ور ایش)افز

و  یاثربخش یت،شفاف یی،پاسخگو یش(، عدالت و انصاف )افزایتحاکم یستمبوطه به س)ارائه اطالعات مر

 یتق ( خواهتد بتود. تحق  یتو شفاف ییصداقت، پاسخگو یج)ترو یمردم ساالر یت( و درنهایزندگ یفیتک

بتوده کته در آن    یتک الکترون یتمطالعات در حوزه حاکم یگر(، از دSharon, 2009در ) یرفتهصورت پذ

تعتامالت و   یتک، اهتداف و نقتش دولتت الکترون    ی،تکنولتوژ  ی،عناصر انسان ی،هداف اجتماعو ا یالتتما

بتا   یتا پو یستتمی س یتق کته از طر  یتده گرد یمعرف یکالکترون یتاطالعات به عنوان ابعاد حاکم یریتمد

دگرگتونی کستب و    "( چهار سطح Pablo and Pan, 2002در ) ینباشند. همچن یدر تعامل م یکدیگر

دگرگتونی ارتباطتات میتان دولتت و     "، "افزایش مشتارکت، آزادی، شتفافیت و ارتباطتات   "، "کار دولت
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12مشتریان داخلی و ختارجی )در قالتب تعتامالت دولتت بته دولتت )      
G2G     دولتت بته کستب و کتار ،)

(13
G2B)، ( دولت به شهروندانG2C

15( و دولت به کارمندان )12
G2E)"  ن سازی جوامد بته  دگرگو"و

16علت ایجاد جوامد الکترونیک )دربرگیرنده شبکه های ارتباطی همچون شهروند به شتهروند ) 
C2C و )

NGOارتباطات بین سازمان های غیر دولتی )
برشمرده شده  یکالکترون یتبه عنوان سطوح حاکم "(17

 Estevezپایتدار ) در خصوص نقش حاکمیت الکترونیک در تحقق توستعه   یرفتهانجام پذ بررسیاست. 

and Janowski, 2013بعتد دولتت،    5حوزه بتوده کته در آن    ینمطالعات صورت گرفته در ا یگر(، از د

 فناوری، تعامالت، مشتری و جامعه از ابعاد موثر در تحقق حاکمیت الکترونیک برشمرده شده است.

حتوزه در کشتور،    یتن مطالعتات صتورت گرفتته در ا    یاست که با بررست  ینکته ضرور ینبه ا توجه

کته   یباشتد امتا تتاکنون مطالعته ا     یامر قابل مشتاهده مت   ینخاص در ا یمنحصر به حوزه ا یمطالعات

 یرفتته باشد در کشتور انجتام نپذ   یکالکترون یتفناورانه و دولت و حاکم یدر حوزه نظام نوآور یمامستق

مقتدم   ینی)حست  "در کشور کیاستقرار دولت الکترون یمواند و چالشها ییشناسا"نمونه در  ی. براستا

در استتقرار   یتخصصت  یانستان  یتروی و وجود منتابد و ن  ی(، سه مولفه فرهنگ، ساختار سازمانیگرانو د

       (Ahmadi, 2010در ) ینقتترار گرفتتته استتت. همچنتت   یتتددر کشتتور متتورد تاک  یتتکدولتتت الکترون

متورد   یاطالعات، دانش و آگاه یفناور یاطالعات و ارتباطات، فقدان مهارت ها یفناور یها یرساختز

 یکتاربرد محتدود فنتاور    ی،و اجتماع یسامانه ها، مباحث فرهنگ یتو مقررات مربوطه، امن ینقوان یاز،ن

از ختدمات،   یتری و بهتره گ  جهیتزات ت یتد در خر یاطالعات و ارتباطات در سازمان ها، مباحث اقتصتاد 

اطالعتات و ارتباطتات از موانتد     یزار فنتاور کار مرتبط و امکان مهاجرت آنان و بتا  یرویدرآمد محدود ن

(، 1381 ،یبتا  و د یبرشمرده شده است. در )ثقفی، زارعت  یراندر ا یکو استقرار دولت الکترون یشرفتپ

و  یاستی بته متوازات توستعه س    یو فرهنگت  صتادی بودن، توسعه اقت یستماتیکنگری، س یندهآ ینفعان،ذ

شتش   یهتای  در گتام  یرانا یکای توسعه دولت الکترونبر یسازی مورد توجه قرار گرفته و مدل یکپارچه

گامهتا و   یمتوازی در تمتام   یتیبه عنوان فعال یاسیمشارکت س یجاددر آن ااست که  یدهگانه ارائه گرد

 یکتدیگر مربوطه را به  یکه گامها یمحور ییها لیتو کنترل به عنوان فعا یابیارز یکپارچگی، یریت،مد

به شترح  در تحقیق مذکور آنها  یاجرا یبارائه شده و ترت ی. گام هاباشدمی مورد توجه  یدهند،م یوندپ

: ذیل می باشند

 یکاستراتژی دولت الکترون ینو تدو یرسان ی: آگاه1

یکدولت الکترون یازمورد ن یکاستراتژ یتهایظرف یجاد: ا2

12
 Government to Government  

13
 Government to Business  

14
 Government to Citizens 

15
 Government to Employees  

16
 Citizen to Citizen 

17
 Non-Government Organization 
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 یکدولت الکترون یازمورد ن ییاجرا یتهایظرف یجاد: ا3

 یکونسازی دولت الکتر یاده: پ2

   یکدولت الکترون یکپارچگی یجاد: ا5

  ی: بهبود مستمر و خط شکن6

 یشپ یدر کشور و چالش ها یکالکترون یتتحقق حاکم یدر راستا یزیبرنامه ر یتبه اهم باتوجه

در  یتک الکترون یتت حاکم یازموردن ی( ابعاد و کارکردها1382 ،امر، در )شجاعان و تقوی فرد ینرو در ا

(، کاستتی هتای مربتوط بته اشتاعه و انتشتار       1381 ،یقرار گرفته است. در )محمتد  یمورد بررس یرانا

و توجه به ایتن امتر از    یدهاطالعات در کشور از کلیدی ترین نقاط ضعف این نظام محسوب گرد یفناور

بتر   یراننظام نوآوری ا یحکمران یلتحل"نکات مهم در تحقق حاکمیت الکترونیک برشمرده شده است. 

مطالعتات صتورت    یگتر (، از د1381 ،یگتران و د ینیحست  ی)حتاج  "نتوآوری  یاستتگذاری چرخه س یهپا

و  یتده نظتام نتوآوری استتخرا  گرد    یحکمران یبرا یمفهوم یحوزه بوده که در آن مدل یندر ا ذیرفتهپ

و  یاستتها س یتابی ستازی برنامته هتا و ارز    یتاده و پ یطراحت  یتهتا، اولو یتین تع یاستگذاری،س یندهایفرآ

باشند: یم یلمربوطه به شرح ذ یقرار گرفته است که مولفه ها یدتاکمورد  یادگیری

 : یتهاو اولو یاستهاس ینتدو •

 یاستگذاریس یندفرآ یکپارچگیو  یفوظا یکتفک یافتگی،نظام  -

 یاستگذاریس ینددر فرآ یافق یکپارچگی -

   یاستگذاریس یندعمودی در فرآ یکپارچگی -

 یاستگذاریس ینددر فرآ یزمان یکپارچگی -

 یاستیس یکپارچگیو  یهماهنگ یجاداز ابزارهای ا یریبهره گ -

 یاستگذاریس ینداز شوراها در فرآ یریو بهره گ ینفعانمشارکت ذ -

 سازی برنامه ها: یادهو  پ یطراح •

 یکالن مل یتهایو اولو یاستهابرنامه ها با س یارتباط طراح -

نوآوری   یتو هدا یزیبرنامه ر یازهایبودجه با ن یصتخص یندتطابق فرآ -

سطوح کالن و خرد  یانسازی برنامه ها م یادهبرای پ یتعامل یرهایمس -

 برنامه ها   ینتدو یندمشارکت گروههای مختلف در فرآ -

 نوآوری یاستهایس یابیارز یو اثربخش یافتگینظام  -

 یادگیریو  یابیارز:

 ری  نوآو یاستهایس یابیارز یو اثربخش یافتگینظام  -

 و برنامه ها   یاستهااز صحت س ینانبرای اطم یشنگرپ یابیارز -

و برنامه ها یاستهاس یحسازی صح یادهاز پ ینانبرای اطم یندیفرآ یابیارز -

 و برنامه ها یاستهاعملکرد س یلو تحل یپس نگر برای بررس یابیارز -
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جامد در خصتوص   یمباحث مذکور، تاکنون مطالعه ا یترغم اهم یعل یدگونه که ذکر گرد همان

حتوزه   یتن مناسب در ا یدر حوزه حاکمیت الکترونیک ایران و ارائه مدل ینظام نوآور یکارکردها ینتبب

 یمباحث مذکور، در ادامته کارکردهتا   یتباتوجه به اهم یبترت یناست. بد یرفتهکشور صورت نپذ یبرا

 یمناستب بترا   یگردیتده و متدل   ییناکمیت الکترونیک ایران تبخاص نظام نوآوری فناورانه در حوزه ح

 عنوان می گردد. یرانقابلیت نوآورانه و فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک در ا یریگ نحوه شکل

 پژوهش روش -3

فناورانته و   یدر حوزه نظام نتوآور  یرفتهپژوهش اشاره شده و مطالعات صورت پذ یشینهباتوجه به پ

مصتاحبه، مولفته هتا و شتاخص هتای       یتق استفاده از نظرات خبرگتان از طر  یزو ن یکنالکترو یتحاکم

مولفته هتا و    یتز و نشتاخص(   19)دربرگیرنتده سته مولفته و    در کشتور   یکالکترون یتحاکم یعملکرد

دربرگیرنتده  ) یکالکترون یتفناورانه در حوزه حاکم ورینظام نوآ یکارکردها یریشاخص های شکل گ

 ینباشتد. همچنت   یقابتل مشتاهده مت    1شتکل  در و مدل مربوطه  یدهاحصا گردشاخص(  38مولفه و 7

 یاز پوشش کامل شاخص ها در کارکردها ینانمربوطه جهت اطم ی، انطباق شاخص ها2جدولمطابق 

که در هردو  ینیمتخصص ینکها دلیلاست. الزم به ذکر است ب یرفتهفناورانه صورت پذ ینظام نوآور یک

باشتند از روش   یمت  فناورانه تسلط داشته باشتند انتدك   ینوآور یو نظام ها یکالکترون یتحوزه حاکم

بتا   ییو آشنا یقتحق یشینهمعنا که با توجه به پ یناست. بد یدهدر مصاحبه ها استفاده گرد یگلوله برف

آنتان   ینفر و با معرف 3و متخصص، ابتدا به  وچکگروه نسبتا ک یکذکر شده در  یکارشناسان حوزه ها

مشتخص   ینظتام نتوآور   یارتباط آن بتا کارکردهتا   یزنفر مصاحبه صورت گرفته و شاخص ها و ن 12با 

پرسشتنامه پتس از    ینکه ا یی. از آنجایدو ارائه گرد یمربوطه طراح  است. پس از آن پرسشنامه یدهگرد

شتده   ینضوع تدومو ینبا استفاده از نظرات متخصص یزو ن ثموضوع مورد بح ی ینهمطالعات الزم در زم

 یشآن، در ابتتدا پرسشتنامه بته عنتوان پت      یاییپا یالزم برخوردار بوده و به منظور بررس ییاست، از روا

کرونباخ بته دستت آمتده     ی. با توجه به مقدار آلفایدگرد یدامر توز یننفر از خبرگان ا 31 یانآزمون، م

 1985کرونباخ برابتر   یکه مقدار آلفا یی، از آنجاSPSSتوسط نرم افزار  یرفتهصورت پذ یلبر تحل یمبتن

است که در  ینکته ضرور ین. توجه به ایدگرد ییالزم برخوردار بوده و نها یاییباشد پرسشنامه از پا یم

بته   ییپرسشتنامه نهتا   یستت، ز یطو حفاظت از محت  یکعمل به اهداف دولت الکترون یادامه، در راستا

حوزه کته عمومتا متخصتص حتوزه      ینا ینز متخصصنفر ا 251 یانشده و م یطراح یکالکترون تصور

هتا،   یهتا و فرمانتدار   یاطالعات در استاندار یکل و کارشناسان فناور رانی)مدبودند  یکدولت الکترون

 یبته عنتوان اعضتا    (یمرتبط با حتوزه نتوآور   نیمرتبط و متخصص یدر رشته ها انیاز دانشجو یتعداد

شتده   یتد توز یته پرسشتنامه اول  31و بتا   یتد گرد یافتت پاست  از آن در  173شد که  یدتوز ینمونه آمار

هتر   یرتتأث  یتزان پرسشتنامه، م  یتن استت. در ا  یدهگرد یافتپاس  در 213( در مجموع ی)بصورت کاغذ

( یتاد ز یلتی و خ یادز سط،کم، کم، متو یلیخ یرگزینه ای لیکرت )شامل مقاد 5شاخص بر اساس طیف 



حوزه حاكمیت الکترونیک ایرانارائه مدل نظام نوآوری فناورانه در 

132

هر شاخص، به منظور  یشده برا یجمد آور یها داده یبر رو ینمورد سنجش قرار گرفته است. همچن

انجتام   t-studentکمتر از آن( آزمون  یااز حد متوسط  یشتر)ب یشاخص از نظر آمار یرتاث یزانم یینتع

ارائته شتده، متورد     یمفهتوم  یالگو مونو آز یبه منظور بررس یدیتائ یعامل یلو در ادامه تحل یرفتهپذ

حاصتل از   یجدر بختش بعتد نتتا    یتد، و باتوجه به آنچه ذکتر گرد  یبترت یناستفاده قرار گرفته است. بد

 داده ها مورد اشاره قرار خواهد گرفت. یلو تحل یهتجز
. تطبیق کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران و کارکردهای نظام نوآوری فناورانه 2ولجد

(Hekkert et al., 2007) 
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1
مطالعه و بررستی تجتارب و متدل هتای موفتق

 تحقق حاکمیت الکترونیک 
**

2

شناستتایی نقتتاط قتتوت، ضتتعف، فرصتتت هتتا و  

تهدیتتدات پتتیش رو و تتتدوین ستتند راهبتتردی  

و اهداف راهبتردی   )بیانیه چشم انداز، ارزش ها

و برنامه های عملیاتی(

*  * *

3

شتتناخت محتتدودیت هتتا و موانتتد موجتتود در   

، زیرساخت های مالکیت معنوی و نظتام  قوانین

حقوقی ملی در فضای مجازی

*  * *

2

، بازنگری و برطترف کتردن ختالء هتای قتانونی     

و  نظام حقوقی ملتی در فضتای مجتازی    تدوین

دستتورالعمل هتای   و تصویب قتوانین و  تدوین 

مورد نیاز

**

5
تعیین منابد مالی الزم جهت اجرای برنامه های

 درنظر گرفته شده در افق زمانی تعیین شده
** * *

6
تدوین مشوق های مالی مورد نیاز جهت اجرایی

 شدن طرح ها به ویژه در دستگاههای اجرایی
****

7

ارائته راهکتار جهتت مشتارکت     سیاستگذاری و 

بخش عمومی و خصوصی در اجرا و پیاده سازی 

پروژه ها

** * *

9
ایجتتاد نهادهتتای جدیتتد در راستتتای تحقتتق

 حاکمیت الکترونیک
***

8
تعیتتین نقتتش هتتا، سلستتله مراتتتب و ستتطوح

پاسخگویی در میتان دستتگاههای اجرایتی بتر     
***
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 اساس اهداف و برنامه های تدوین شده

11  
تدوین مدل، ساختار و مستئولیت هتا در نظتام    

 ارزیابی
   *  * * 

11  
و حاکم کردن  ایجاد ساز و کار نظارت و ارزیابی

 (PDCA)چرخه بهبود
   *  * * 

12  

ارائتته بتتازخورد  انجتتام ارزیتتابی هتتای دوره ای،

در راستای ایجتاد   ونظارت بر اهداف و برنامه ها

 بهبود مستمر

   *  * * 

13  

خدمات و تعامالت موردنیتاز در حتوزه   شناخت 

(، دولت بتا کستب و کتار    G2Gدولت با دولت )

(G2B ( دولت با شتهروندان ،)G2C   دولتت بتا ،)

  ( G2Eکارکنان )

 * * * *   

12  
پیاده ستازی  الکترونیکی نمودن و اولویت بندی 

 و تعامالت، فرایندها خدمات
 * * * *   

   * * * * * تعیین درگاههای ارائه خدمات الکترونیک  15

    * * *  تعیین چارچوب تعامالت میان دستگاهی  16

17  
تعیین استانداردها در حوزه فناوری اطالعتات و  

 )مانند استاندارد تعامل پذیری(ارتباطات
 * * *    

19  
فراهم سازی امکان دسترسی آحتاد جامعته بته    

 اینترنت و گسترش شبکه ملی اطالعات
  * * * *  

18  
در  اینترنتت متورد استتفاده   افزایش پهنای باند 

 کشور
*   *  *  

  *  *   * گسترش شبکه تلفن همراه  21

  *  *   * روستایی ICT توسعه مراکز  21

22  

از  سرمایه گذاری بر فناوری های جدید ارتباطی

هتا( و  VCطریق سرمایه گذاری های خطرپذیر)

 صندوق های تامین سرمایه

* * * * * *  

23  
اطالعتتات و  تهیتته و تولیتتد تجهیتتزات امنیتتت 

 مانند فایروال و... ارتباطات بومی
* * * * * *  

22  
مشارکت در تدوین و بکارگیری پروتکتل هتای   

 بین المللی و همکاری در حوزه دفاع سایبری
 * *    * 
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25  
به کارگیری سامانه مدیریت امنیت اطالعتات و  

  مراکز دفاع سایبری
 * *   *  

26  

میتتانی تعیتتین استتتانداردها و مراکتتز ریشتته و  

و  درگاههتتای دسترستتی  و گتتواهی دیجیتتتال 

 امضای دیجیتال

 * * *   * 

27  

ایجاد و توسعه بانک هتای اطالعتاتی پایته )در    

بخش هایی نظیر ثبت احوال، ثبت اسناد و داده 

 اشتیاء،  ، هویت دیجیتال)افراد،های مکانی و....(

و...(و زیرستاخت هتای الزم جهتت بهتره      محتوا

 گیری از داده های مکانی و ماهواره ای 

 * *   *  

29  

برنامتته ریتتزی بتته منظتتور صتتادرات ختتدمات و 

محصوالت فناوری اطالعات و ارتباطات و تعیین 

 سهم آن در برنامه های توسعه پنج ساله کشور

*   * * *  

28  
حمایت از استارت آپ ها و شرکت های دانتش  

 بنیان در حوزه فناوری اطالعات و ارتباط 
* * * * * *  

31  
گسترش تجتارت الکترونیتک و تتراکنش هتای     

 الکترونیکی و برخط مالی
*   *  *  

31  

در  در فناوری های نوین و آینتده ستاز  پژوهش 

فناوری  مانندحوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

 (Green ITاطالعات و ارتباطات سبز )

* * * * *   

32  
رشتد و پارکهتای   نوآوری، تقویت و ایجاد مراکز 

 اطالعات و ارتباطاتدر حوزه فناوری 
* * * * * *  

33  

تعیین جایگاه کشور به لحاظ کمی و کیفتی در  

تولید مقاالت و هدفگذاری در راستتای ارتقتای   

بمنظور توسعه مقاالت و پتنتت هتا در ایتن     آن

 حوزه

 * * *  *  

32  

شبکه های اجتمتاعی بتا   ساماندهی و گسترش 

، محتتوای مفیتد و   تاکید بر سامانه هتای بتومی  

 مجازی فضای در فارسی زبان و خط وفاخر 

 * * *  *  

35  

به کارگیری روش های جدید نظیر استتفاده از  

تلفتتن همتتراه بتته منظتتور توستتعه مشتتارکت،   

فعتاالن   بتا  رستانی  اطالع نظرسنجی، ارتباط و 

*   *  *  
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اجتماعی مانند احزاب و سازمان های مردم نهاد 

آحاد جامعه و نیز

 *  *برگزاری انتخابات الکترونیک36

37

بتتا تربیتتت نیتتروی فنتتی و تخصصتتی متناستتب 

در مراکتز  نیازهتای موجتود   اهداف، برنامه ها و 

علمی و دانشگاهها

***

39
بمنظور ارتقای ستوادآموزش برای آحاد جامعه 

 و فرهنگ سازیدیجیتال 
*  * *

38

در سازمان حرفه ای و آموزش حین کار آموزش 

 ها و دستگاههای اجرایی در ستطوح مختلتف و  

در بکتتارگیری صتتحیح و امتتن  فرهنتتگ ستتازی

سامانه ها

*  * *
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. مدل کارکرد نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران1شکل
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 ها یافته -4

پرسشنامه باتوجته بته کتارکرد متورد      یداده ها یلتحل ید،همان گونه که ذکر گرد یق،تحق یندر ا

حاصله مورد  یجکه در ادامه نتا یرفتهانجام پذ یکالکترون یتفناورانه در حوزه حاکم یانتظار نظام نوآور

 :یردگ یاشاره قرار م

 :یانجمعیت شناختی پاسخگو های یژگیو  -

ارائته   3جتدول شده، در قالتب   ینپاس  دهندگان به پرسشنامه تدو یشناخت یتجمع یها ویژگی

است: یدهگرد
 یانجمعیت شناختی پاسخگو های یژگیو .3جدول

تعدادعنوانتعدادعنوان

جنسیت
51زن

سطح 

تحصیالت

1دیپلم و پایین تر

9کاردانی153مرد

رده سنی

77کارشناسی35سال 31کمتر از 

111کارشناسی ارشد113سال 21تا  31

51سال 51تا  21
7دکترا و باالتر

2سال 51بیشتر از 

سابقه خدمت

21سال 5کمتر از 

سطح 

 یتمسئول

ش لی

22مدیر ارشد

52سال 11تا  5
61 مدیر میانی

66سال 15تا  11

31سال 21تا  16
22 کارشناس

12سال 21بیشتر از 

پرسشتنامه   یتل مترد در تکم  153زن و  51 یتق، تحق یتن گتردد در ا  یهمان گونه که مشتاهده مت  

 ینباشتد. همچنت   یسال م 52سن،  یشترینسال و ب 26سن پاس  دهندگان  ینمشارکت نموده و کمتر

سال قترار گرفتته و بته لحتاظ متدرك       15تا  11 یتعداد پاس  دهندگان در رده با سابقه کار یشترینب

متدرك   یدرصتد دارا  5297دکترا و باالتر،  یلیمدرك تحص یدرصد پاس  دهندگان دارا 392 یلی،تحص

بتوده انتد.    یمتدرك کتاردان   یدرصد دارا 398و  یمدرك کارشناس یدرصد دارا 3798ارشد،  یکارشناس

 3191ارشتد،   یراندرصد پاس  دهندگان بته رده متد   11919 ی،ش ل یتبه لحاظ سطح مسئول ینهمچن

تعلق داشته است.  یدرصد به سطح کارشناس 5991و  میانی یراندرصد به مد

 شاخص ها یانگینآزمون م  -

 یتت فناورانته و در حتوزه حاکم   یمتوثر در نظتام نتوآور    یکتارکرد  یشاخص هتا  یینمنظور تع به

   ارائه شده به صتورت جداگانته توستط آزمتون     یاز شاخص ها یکهر  یانگینآزمون م یران،ا یکالکترون

t-student آمتاره   یرارائته شتده بتا مقتاد     یکه شاخص ها یدحاصل مشاهده گرد یج. در نتایدانجام گرد
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 یتت فناورانته و حاکم  یبر  نظام نوآور 1915کمتر از  داری یسطح معن یزو ن19625تر از  بزرگ  t نآزمو

    یرتتاث  یتزان کته م  یدهتد نشتان م  یتانگین آزمتون م  یگتر گذار است. بته عبتارت د   یرتاث یرانا یکالکترون

 یشتاخص هتا   یتان باشد. الزم به ذکر است کته از م  یاز حد متوسط م یشترشاخص ها از نظر آماری ب

 "توستعه مقتاالت و پتنتت هتا    "و  "یتد جد ینهاد ها یجادا"ناورانه، دو شاخص ف ینظام نوآور یکارکرد

 یتب ترت ینباشتند. بتد   یم 1915از  یشترب یدار یو سطح معن 19625مقدار آماره آزمون کمتر از  یدارا

در حتوزه   نته فناورا ینظتام نتوآور   یبتر کارکردهتا   ییشده به تنهتا  یاد یشاخص ها یرتاث یزاناگرچه م

     دار  یمعنت  یرباشتد امتا باتوجته بته احتمتال تتاث       یقابتل توجته نمت    یاز نظر آمتار  یکالکترون یتحاکم

 یتن مولفته مربوطته، در ا   یشاخصتها  یردر ارتباط با سا یعامل یلمذکور پس از انجام تحل یشاخص ها

 د.یرقرار گ یمورد بررس یزن یعامل یلتا در تحل یدهمذکور حذف نگرد یمرحله شاخص ها

 انجام شده: یدیئات یعامل یلتحلمروری بر نتایج  -

فناورانه در  ینظام نوآور یکارکردها یمرتبه دوم مولفه ها یدیتائ یعامل یلمدل تحل) 2در شکل 

مرتبته   یدیتائ یعامل یلمدل تحل) 3شکل در و ( استاندارد یبدر حالت ضرا یکالکترون یتحوزه حاکم

ضرایب استاندارد شاخص هتا    ،(استاندارد یبدر حالت ضرا یکالکترون یتعملکردحاکم یدوم مولفه ها

مدل از عدد  یپارامترها یتمام داری یاعداد معنو مولفه های مربوطه قابل مشاهده می باشد. همچنین 

بتدین ترتیتب و   . گتردد  یمت  یدئات 1915 داری یدر سطح معنها سازه  ینا ییبزرگتر بوده و لذا روا 1986

مرتبته   یدیئات یعامل یلمدل تحل (،برازش مدل یها شاخص) 5و  2در جدول براساس نتایج ارائه شده 

 .استبرخوردار  یمطلوب یدوم، از برازندگ
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 یکالکترون یتفناورانه در حوزه حاکم ینظام نوآور یکارکردها یمرتبه دوم مولفه ها تائیدی یعامل یلمدل تحل. 2شکل

 استاندارد یبدر حالت ضرا
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  استاندارد یبدر حالت ضرا یکالکترون یتعملکردحاکم یمرتبه دوم مولفه ها ائیدیت یعامل یلمدل تحل. 3شکل
 

 فناورانه یکارکرد نظام نوآورئیدی مرتبه دوم تا. پارامترهای برازندگی مدل تحلیل عاملی 2جدول

 df2χ RMSEA GFI AGFI SRMR NFI NNFI IFI CFI/ شاخص برازندگی

 1989 1989 1989 1987 19197 1969 1971 19179 2921 مقدار شاخص

 

 یکالکترون یتمرتبه دوم عملکرد حاکم یدیتائ یعامل یلمدل تحل یبرازندگ یپارامترها. 5جدول

 df2χ RMSEA GFI AGFI SRMR NFI NNFI IFI CFI/ شاخص برازندگی

 1989 1989 1989 1987 19131 1973 1978 1911 3955 مقدار شاخص
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 فناورانه در حوزه حاكمیت الکترونیک ایران نوآوری ارائه مدل مفهومی نظام -

 یربناییز یاز مولفه ها یکهر  یکرونباخ برا یآلفا یبضرباتوجه به آنچه ذکر گردید، در ادامه 

گردیده محاسبه  و نیز مولفه های عملکرد حاکمیت الکترونیک ایران فناورانه یکارکرد نظام نوآور

دهنده، معرف  یلتشک ینشانگر آن است که شاخص ها ( که مقادیر به دست آمده7و 6)جداول 

که  دهد یمحاسبه شده نشان م یاییپا یبضر یجنتاهمچنین . می باشندآن مولفه  یاز محتوا یمناسب

 .می باشند   برخوردار  ییباال یدرون یهمسان ازهر مولفه  یلذ یشاخص ها ،مولفه ها یهدر مورد کل

کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک های ص. ضریب آلفای کرونباخ کل شاخ6جدول

 های زیربنایی آن و مولفه

ضریب آلفای کرونباختعداد شاخصمولفه

71982تدوین سیاست ها و اسناد راهبردی،حقوقی

51999ایجاد ساختار اجرایی، نظارتی)رگوالتوری(

51981تدوین چارچوب تعامل پذیری

51983زیرساخت فناوریتوسعه 

51982گسترش فضای امنیت اطالعات

61982و تحقق اقتصاد فناوری ینیتوسعه کارآفر پژوهش،

61981سازی فرهنگ و آموزش الکترونیک، مشارکت

یکالکترون یتعملکرد حاکم یکرونباخ مولفه ها یآلفا یبضر. 7جدول 

ضریب آلفای کرونباختعداد شاخصمولفه

51983اقتصاد از طریق توسعه حاکمیت الکترونیک یارتقا

61982ارتقا و بهبود خدمت رسانی در حاکمیت الکترونیک

71986 ارتقای مشارکت و دموکراسی الکترونیک در بستر حاکمیت الکترونیک

 2ایتران در قالتب شتکل    الکترونیک حاکمیت حوزه در فناورانه نوآوری نظامکارکرد مدل مفهومی 

 یتر متدل دو مت   یندر اارائه گردیده که مبتنی بر مدلهای نظری و تحلیل معادالت ساختاری می باشد. 

حضتور   یتک الکترون یتو عملکرد حاکمحاکمیت الکترونیک فناورانه در حوزه  ینظام نوآور یکارکردها

رونیک بر اساس پنهان مستقل کارکرد های نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکت یرمت  داشته و

. یشتود م یدهمولفته ستنج   3پنهان وابسته عملکترد حاکمیتت الکترونیتک بتر استاس       یرمولفه و مت  7

کتارکرد هتای نظتام نتوآوری      یینهتا  یهتا  استاندارد شده مدل یبمذکور با استفاده از ضرا یمولفه ها

 یتری محاسبه و اندازه گ فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک و مدل عملکرد حاکمیت الکترونیک قابل

 یببا استفاده از ضترا  یقتحق یزا برونپنهان درون زا و  یامکنون  یها یرمت  یگر. به عبارت دباشد یم
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بدست  یرلذا با استفاده از مقاددارا بوده فمشاهده شده را  یها یربه مت  یلتبد یتقابل یمفهوم یمدلها

 یتل نمتودار تحل  یانگرنما 2بدین ترتیب شکل است. گردیدهارائه  یمعادالت ساختار یمدل مفهوم ،آمده

 یبدر حالتت ضترا   یتران ا یتک الکترون یتت نظتام نتوآوری فناورانته در حتوزه حاکم     یمدل مفهوم یرمس

 .باشد یاستاندارد م

استاندارد یبدر حالت ضرا یرانا یکالکترون یتفناورانه در حوزه حاکم ورینوآ نظام . مدل2شکل

 حاکمیتتت حتتوزه در فناورانتته نتتوآوری متتدل مفهتتومی نظتتام برازنتتدگی پارامترهتتای ،9جتتدولدر 

هتا، متدل    هتا و دامنته پتذیرش آن    ایران مورد اشاره قرار گرفته است. با مقایسه این شاخص الکترونیک

مدل نظام نتوآوری  فناورانته در حتوزه    ، به عنوان این مدلمذکور از برازندگی مطلوبی برخوردار بوده و 

از آنجایی که آماره آزمتون تمتامی   الزم به ذکر است  .می باشد یرشمورد پذ یرانا یکالکترون یتحاکم

همچنین  گردد. ئید میات 1915داری  تر می باشد، لذا روایی مدل در سطح معنی بزرگ 1986پارامترها از 

می باشد. 1998و حداکثر آن  1966مطابق نتایج به دست آمده، حداقل ضریب تعیین، 



 3131( بهار 31)پیاپی  3شماره  31دوره فصلنامه علمی بهبود مدیریت:  

123 

 رانیا کیالکترون تینظام نوآوری  فناورانه در حوزه حاکم مفهومی برازندگی مدل ی. پارامترها9جدول

 df2χ RMSEA GFI AGFI SRMR NFI NNFI IFI CFI/ شاخص برازندگی

 1988 1988 1988 1988 19125 1981 1982 1916 1978 مقدار شاخص

 گیری بحث و نتیجه -5

نظام نواوری فناورانته در کشتور و نیتز درنظتر     همان گونه که ذکر گردید، باتوجه به اهمیت تحقق 

کشتور جهتان    183از میان  96رتبه گرفتن جایگاه کنونی ایران در ارزیابی دولت الکترونیک در جهان )

، ضترورت ارائته متدل مناستب     )(United Nations, 2018)سازمان ملل متحد  2119در ارزیابی سال 

می گردد. در احساس ت الکترونیک ایران بیش از پیش کارکردی نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمی

کتارکردی نظتام نتوآوری    متدل  این راستا و باتوجه به انجام مطالعات موردنیاز و مصاحبه بتا خبرگتان،   

در همان گونه که مشاهده می گردد، . (1ارائه گردید )شکل فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران

شتاخص هتای کلیتدی کتارکردی نظتام نتوآوری فناورانته در حتوزه         مولفه ها و مدل  نیسمت راست ا

الزم به ذکر . شاخص( 38مولفه و 7)دربرگیرنده  حاکمیت الکترونیک ایران مورد اشاره قرار گرفته است

کتارکرد  مدل مفهتومی   برازندگی تعیین پارامترهایتوجه به نتایج حاصل شده و ا است در این تحقیق ب

برکتارکرد نظتام    عنتوان شتده  مولفته   7، تاثیر ایران الکترونیک حاکمیت حوزه در فناورانه نوآوری نظام

باتوجته بته نتتایج     همچنتین  .می باشتد نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک کشور مورد تائید 

 یتاز خدمات و ارتباطات متورد ن  یساز یادهو پ یریتعامل پذ چارچوب ینتدو"، مولفه تحلیل انجام شده

. پتس از ایتن مولفته، دو مولفته     مولفه با بیشترین تاثیر در این حوزه می باشد "یکالکترون یتدر حاکم

پتژوهش و توستعه   "و  "توسعه مشارکت الکترونیک، توسعه سرمایه انسانی، آموزش و فرهنتگ ستازی  "

در جایگتاه دوم   "کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعتات و ارتباطتات، تحقتق اقتصتاد فنتاوری اطالعتات      

رین تاثیر کارکردی نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران قرار داشتته و پتس از   بیشت

عناصتر کلیتدی احتراز هویتت در      یشکل ده تبادل اطالعات و یتگسترش فضای امن"آن، مولفه های 

 ایجتاد ستاختار اجرایتی متورد    "، "توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات"، "مجازی فضای

تتدوین سیاستتها، استناد    "و  ")رگوالتتوری(  نیاز، نظام نظارت و ارزیابی در حوزه حاکمیت الکترونیتک 

به ترتیب در جایگاه سوم  "راهبردی، حقوقی، اجرایی و مشوقهای مربوطه در حوزه حاکمیت الکترونیک

 تا ششم بیشترین تاثیر در این حوزه جای گرفته اند.

کرد حاکمیت الکترونیک در کشور مورد توجه قرار گفتته و  عمل درسمت چپ مدل، 1مطابق شکل 

ارتقتا و بهبتود    "، "یتک الکترون یتت توستعه حاکم  یتق ارتقاء اقتصتاد از طر  "برای آن سه مولفه کلیدی 

در بستتتر  یتتکالکترون یمشتتارکت و دموکراستت یارتقتتا "و  "یتتکالکترون یتتتدر حاکم یختتدمت رستتان

قای اقتصاد کشور از توجه به مدل ارائه شده، درخصوص ارلحاظ گردیده است. بات "یکالکترون یتحاکم

طریق توسعه حاکمیت الکترونیک، شاخص هایی در ارتباط با توستعه پایتدار، توستعه اشتت ال، توستعه      
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و  تهتا یقابل جتاد یاو  الملتل  نیدر ستطح بت   کیت الکترون یو متال  یتوسعه تعامالت اقتصاد، جذب سرمایه

لحتاظ گردیتده    اطالعتات و ارتباطتات   یفناور یها تیظرف هیبر پا یدر حوزه اقتصاد دیجد تهاییظرف

است که با توجه به چالش های کنونی در سطح جهانی توجه به مفاهیم مذکور گریزناپتذیر متی باشتد.    

، شاخص های اطالعتات روزآمتد،   کیالکترون تیدر حاکم یارتقا و بهبود خدمت رساندر خصوص مولفه 

دسترسی به خدمات از کانال های چندگانه، ختدمات رستانی کتارا بته     افزایش کیفیت خدمات، قابلیت 

اقشار کم بهره، مدیریت موثر بحران و کاهش شکاف دیجیتال موردتوجه قرار گرفته است که گستترش  

فناوری های نوین و ایجاد ت ییرات شگرف درحوزه های گوناگون و باالخص در حوزه فنتاوری اطالعتات   

 نیتز  کیالکترون یمشارکت و دموکراس یارتقایت موارد عنوان شده می باشد. و ارتباطات، گواهی بر اهم

از دیگر مفاهیم مورداشاره در این مدل بوده کته در آن شتاخص هتای شتفافیت اطالعتات و فرآینتدها،       

پاس  گویی دولت، کاهش فساد، رفاه و ستالمت، دموکراستی الکترونیتک، ارتقتای حقتوق شتهروندی و       

گردیده است. توجه به این نکته ضروری است که فناوری های نوین زمینه ستاز   اثربخشی نقش ها ارائه

ت ییراتی شگرف در مفاهیم مورداشاره بوده و بی شتک دموکراستی الکترونیتک روشتی مناستب بترای       

 تصمیم گیری های کلیدی در کشورها می باشد. گسترش مشارکت آحاد جامعه در

توستعه   یقارتقاء اقتصاد از طر"گر تاثیر معنادار سه مولفه نمایان نیز از تحلیل به دست آمدهنتایج  

بتر   "یتک الکترون یمشارکت و دموکراس یارتقا"و "یارتقا و بهبود خدمت رسان"، "یکالکترون یتحاکم

   می باشد که نتتایج حاصتله بته ترتیتب میتزان بیشتترین تتاثیر         عملکرد حاکمیت الکترونیک در کشور

 داده است.  نشان  8مولفه ها و نیز بیشترین تاثیر شاخص های هر مولفه، در قالب جدول 

 
 به ترتیب بیشترین تاثیر  . مولفه ها و شاخص های احصا شده عملکردحاکمیت الکترونیک8جدول 

 شاخص ردیف نام مولفه ردیف

1  
ارتقا و بهبتود ختدمت   

 رسانی

1 
  افزایش کیفیت خدمات 

 دیجیتالیکاهش شکاف 

 اطالعات روزآمد 2

3 
 خدمت رسانی به اقشار کم بهره

   مدیریت موثر بحران

  دسترسی خدمات چندگانه  2

2  

 یتق ارتقاء اقتصاد از طر

 یتتتتتتوستتتتعه حاکم

 یکالکترون

1 
 یالملل ینب یتوسعه تعامالت مال

 ظرفیتهای جدید اقتصادی

 جذب سرمایه 2

 توسعه پایدار 3

 اشت ال 2
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شاخصردیف نام مولفه ردیف

مشتتتارکت و  یارتقتتتا

 یکالکترون یدموکراس

شفافیت اطالعات و فرآیندها 1

رضایتمندی ،رفاه، سالمت 2

3
پاسخگویی دولت

ارتقای حقوق شهروندی

2
کاهش فساد

دموکراسی الکترونیک 

اثر بخشی نقش ها  5

، اقتدامات ذیتل در راستتای    و براساس نتایج به دست آمتده  باعنایت به آنچه ذکر گردید، درخاتمه

بهره گیری حداکثری از نقاط قوت کنونی و در راستای اتخاذ گزاره های سیاستتی مناستب بته منظتور     

 در این حوزه پیشنهاد می گردد: شایسته کشوردستیابی به جایگاه 

  و رصد محیط کستب وکتار متناستب بتا رویکترد       رانیا کیالکترون تیچشم انداز حاکم تدوین سند

نظام نوآوری فناورانه:  

تصتویب و ابتالغ    1383ولتت الکترونیتک ایتران در ستال     دهمان گونه که ذکر گردیتد، نقشته راه   

ستند   نیتتدو ، ضترورت  و با توجه به اقدامات انجام پذیرفته در کشتور  ن زمان تاکنونآگردیده است. از 

در و در راستای بهره گیری از ظرفیت های نظام نوآوری فناورانته   رانیا کیالکترون تیچشم انداز حاکم

و ، بتازیگران  یفعلت  تیو شناخت وضتع  لیکه تحل بیترت نی. بدکشور، بیش از پیش احساس می گردد

در  نقشتی کلیتدی   ،موردانتظتار  یاهداف و ارزش ها درافق زمان ،ها تیمامورتعیین  نهادهای تاثیر گذار،

همچنین رصد مداوم محیط و ت ییرات در حوزه فناوری اطالعات  خواهد نمود. فایا مدنظراهداف تحقق 

نقتش آفرینتی در تتامین     و ارتباطات به منظور ایجاد آمادگی در پذیرش نتوآوری هتای فناورانته و نیتز    

ی مت    در ایتن راستتا    نیازهای نوین بازار، خلق دانش و نیز شکل دهی به بازار مورد انتظتار متی باشتد.   

تکلیتف دستتگاهها و نهادهتای     ،گردیده و با نگاشت نهتادی 19این سند منجر به اقدامات اجرایی بایست

تاثیر گذار در آن بصورت شفاف مشخص و ردپای آن در برنامه های بلند متدت و کوتتاه متدت ملتی و     

شتاخص هتای راهبتردی و     بتا تعریتف   ضروری است همچنین. گردددستگاهی کامال مشخص و شفاف 

جهت رصد متداوم   18کارت امتیازی متوازن نظیرعملیاتی از یکی از نظام های ارزیابی عملکرد راهبردی 

عمال مدیران و سیاست گتذاران ایتن   ه و ، خروجی ها و نتایج و تاثیرات آن بهره گرفتاقدامات، راهبردها

این حوزه را داشته باشند.  حوزه با در اختیار داشتن داشبوردهای مناسب امکان راهبری 

18
Action Plan 

19
 Balanced Score Card (BSC) 
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 وری آی متناسب با رشد فناوری اطالعتات و ارتباطتات، بته کتارگیری نظتام نتو      حقوق نیقوان بازنگری

 فناورانه و مشروعیت بخشی به محصوالت و ایده های فناورانه:

در از اهمیت بتاالیی برختوردار متی باشتد.     درکشور قوانین حقوقی در این حوزه  و تجمید بازنگری

حال حاضر، قوانین حقوقی و الزامات این حوزه غالبا به صتورت پراکنتده در برختی از استناد باالدستتی      

 18متاده  به موجب رای مثال )ب است ارائه گردیدهنظیر قانون تجارت الکترونیک و نقشه راه دولت ایران 

 یاستت ر یانسان یهسرما معاونت توسعه وتوسعه دولت الکترونیک ایران )نقشه راه ضوابط فنی و اجرایی 

 ،دستتگاههای ذیتربط  موظف است با همکتاری ستایر    یوزارت امور اقتصادی و دارای(، 1383، یجمهور

مطتابق بنتد    را ذید کاغنانظیراس الکترونیک حسابداری – یپذیرش اسناد مال یضوابط و الزامات اجرای

تجمیتد قتوانین ایتن حتوزه و      جتود، بتااین و  .(توسعه، تدوین نماید قانون برنامه پنجم( 19)ماده « ب »

از اهمیت باالیی برختوردار بتوده و نیازمنتد توجته     حاصل شده ن متناسب با پیشرفت های آبروزرسانی 

 رشیپتذ  در متواردی نظیتر   باالخص) کیخدمات به صورت الکترون ارائهویژه می باشد. بدین ترتیب که 

 بازنگریدر گرو ( و تسهیل فرایندها و کارکردهای مرتبط با نظام نوآوری فناورانه کیالکترون یاسناد مال

الزم متورد بتازنگری قترار     یمربوطه در بازه زمان نی. چنانچه قوانخواهد بوددر این حوزه  یحقوق نیقوان

مواردی نظیر بته رستمیت شتناختن امضتای      گردد. یبا چالش مواجه متحقق اهداف این حوزه ، نگیرد

و نیتز  منظور ارائه خدمات غیرحضتوری و التزام آور نمتودن آن بترای دستتگاهها و نهادهتا       ه جیتال بدی

مقررات زدائی در مواردی همچون دریافت مدارك و رونوشت های )کپی( زائد از مدارك هویتی و ستایر  

خدمات باعتث  مدارك با توجه به امکان استعالم برخط از پایگاههای اطالعاتی که عالوه بر تسهیل ارائه 

از دیگر مباحث مهتم در ایتن   می باشد. موردنیاز  قوانیننمونه ای از این حذف امکان جعل نیز میگردد 

حوزه نظام و پشتوانه حقوقی جهتت بته رستمیت شتناختن مالکیتت معنتوی و مبتارزه بتا استتفاده از

. عدم توجه به ایتن امتر ستبب    استسامانه های قفل شکسته به منظور حمایت از نوآوری در این حوزه 

بت به ارائه محصوالت جدید و خالقانه در کشور غو عدم ر هدررفت سرمایه گذاری های صورت پذیرفته

شتکل          در اختیار گذاردن داده هتای متورد نیتاز جهتت    همچنین الزامات قانونی برای  خواهد بود.

از دیگر موارد بسیار مهتم در   21ه های بازمفهوم داد ا لحاظگیری کسب و کارهای نوین و استارت آپی ب

   این مبحث می باشد.

  در حوزه حاکمیت  ازیمورد ن ینظارتتدوین طرحی جامد جهت بازنگری نقش ها و تعیین سازوکار

الکترونیک و شکل گیری نظام نوآوری فناورانه:

اطالعتات و   یشده در حوزه فنتاور  بیتصو یبرنامه ها یاجرا یدر راستا یاصل یاز چالش ها یکی

 منظتور ه بکارآمد  ینظارتتعیین ساز و کار عدم وجود نگاشت نهادی منسجم و نیز ارتباطات در کشور، 

درحال حاضتر، تعتدد    باشد. یم و درنهایت اعمال ت ییرات متناسب با بازخوردها الزم یارائه بازخوردها

20
Open Data 
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و نیتز عتدم   د ارزیتابی  ، روش هتای غیتر منستجم و هدفمنت    نهادهای تصمیم گیرنده و ارزیتابی کننتده  

، سبب اتتالف زمتان و هزینته    هابکارگیری شیوه های نوین و خالقانه در دریافت بازخورد و تحلیل داده 

بترای مثتال در حتال    مورد نیاز می باشتد.   زمینهدر این حوزه شده و لذا انجام مطالعه ای جامد در این 

لب جشنواره شهید رجایی و جایزه دولتت  حاضر در حوزه دولت الکترونیک، ارزیابی های متعددی در قا

دولتت الکترونیتک توستط ستازمان      بیالکترونیک توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و نیتز ارزیتا  

فناوری اطالعات انجام می پذیرد که وجود شاخص های متنوع و دوره های متفاوت ارزیتابی، دستتیابی   

      ،یتی ستازوکار اجرا  نیتی تعدر نهایتت  متود.  را بتا چتالش مواجته خواهتد ن    مربوطته در کشتور   به اهداف 

و در نظر داشتن نقش تمتامی   در کشور ییها در سطوح مختلف اجرا تینقش ها و مسئولشفاف سازی 

 زیت پرهپدید آوردن زمینه های بروز خالقیت و نوآوری و در  مهم سهمی بازیگران و ذینفعان این حوزه 

 خواهد نمود. ایفاو رسیدن به اهداف پیشبرد برنامه ها  در نهایت و یکار یاز مواز

     ی متورد توافتق در حتوزه دولتت     ریاستتانداردها و چتارچوب تعامتل پتذ     تسرید در تتدوین و ارائته

 :الکترونیک

ارائه خدمات و انجتام   یساز کپارچهیدرگرو  ،در کشور کیالکترون تیحاکم تحققبدیهی است که 

 یتت یامن یو استتانداردها  یریخواهد بود. چنانچه چتارچوب تعامتل پتذ    ازیتعامالت و استعالمات موردن

بته   نجرامر م نیا رد،یقرار نگ ربطیذ یدستگاهها و سازمان ها اریمعقول در اخت یدر بازه زمان ازیمورد ن

 انیت تعتامالت م امکتان  گتردد و   یمت  ازیت بتدون لحتاظ ضتوابط موردن    کیارائه خدمات الکترون و توسعه

اگرچته در نقشته راه دولتت الکترونیتک      فراوان مواجه خواهد نمتود.  یدگیچیبا پدر آینده را  یدستگاه

سال از تصتویب ایتن    5ایران نیز این امر به کررات مورد تاکید قرار گرفته است، با ابن وجود و باگذشت 

نکتته   توجته بته ایتن    تهیه ضوابط موردنیاز در این حوزه می باشیم.نقشه راه، نیازمند تسرید در جهت 

دلیل خالء در این استانداردها امکان انطبتاق بتا فضتای    ه ضروری است که نوآوری های این حوزه نیز ب

کسب و کار و فرایندها و ابعاد دولت الکترونیک را نداشته و باعث هدر رفت سرمایه های ملتی بواستطه   

  گردد. شکل گیری سامانه ها و پایگاه های موازی در سطح ملی می

   زیرساخت امضای دیجیتال در کشور در راستای بهره گیتری حتداکثری از ظرفیتت هتای      توافق بر

جدید فناوری:

علی رغم نقش کلیدی امضای دیجیتال در مبحث حاکمیت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک، 

پیشتگیری از  در این امر در کشور حاصل نگردیده و چنانچه توافق بر استتانداردها و   الزم تاکنون توافق

. از خواهد بودحاکمیت الکترونیک  مانعی جدی در تحققدر کشور کماکان به تعویق افتد، موازی کاری 

 جمله این موارد میتوان به ظرفیت امضای دیجیتال موجود در کتارت هوشتمند ملتی اشتاره نمتود کته      

 یکی از انتظارات مهم بالاستفاده باقیمانده و عمال ،کشور درهزینه های سنگین  صرفمتاسفانه علیرغم 

عدم سیاستگذاری مناسب و پیتروی از   درصورتاز هوشمند سازی کارت ملی را زیر سوال برده است و 

. خواهد نمودراهبردهای این حوزه امکان هرگونه بهره برداری از این ظرفیت بزرگ ملی را دچار خدشه 
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بسیاری از کستب و کارهتای    گردد میامضای دیجیتال باعث  عدم استفاده ازاین در شرایطی است که 

 و تائیتد ستپس  نوآورانه و نیز خدمات دولت الکترونیک که نیاز به شناستایی دقیتق ختدمت گیرنتده و     

عتالوه بترآن، ایتن امتر باعتث       انکارناپذیری وی را دارد قابلیت اجرا و عملیاتی شتدن را نداشتته باشتد.   

 امضتای دیجیتتال   یی متوازی و غیتر ضترور   هزینه هتای ستنگین و بتی متورد در استتفاده از ابزارهتا      

)توکن های امضا( و نیز سردرگمی توسعه دهندگان سامانه هتای الکترونیتک در استتفاده از امضتاهای     

کاربران گردیده است.برای همچنین دشواری  و متعدد موجود در کشور

      نتوآوری   تدوین طرحی جامد در خصوص بهره گیری از ظرفیتت هتای اقتصتادی حاصتل از نظتام

فناورانه در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال:

به منظور بهره گیری از پتانسیل های این حوزه، نیازمند شناسایی مزیت های رقابتی کشور و بهره 

و لی خواهیم بود. به عبارت دیگتر، چنانچته چشتم انتداز     ن در جهت افزایش تولید ناخالص مگیری از آ

روشنی در این خصوص در دستور کار قرار نگرفته و بازه های زمانی موردنیاز جهتت تحقتق   برنامه های 

میستر نخواهتد   نیتز  اهداف مربوطه تعیین نگردد، در عمل بهره گیری از پتانسیل موجود در این حتوزه  

پلتفترم   کیت بتا ارائته    که بتواننتد  تالیجیدر اقتصاد د شرویپ یشرکتهاعدم حمایت و شکل گیری  بود.

از  یادیت ارائته دهنتده ختدمات را بتا تعتداد ز      ایکننده  دیتول یادیتعداد ز نیامکان تعامل آنال تالیجید

و  دهشت  جادیو از محل ارزش افزوده ا کنندشکل ممکن فراهم  نیتر ها به ساده و مصرف کننده انیمشتر

. در حوزه استت  ضعف های این بپردازند از دیگرو فروشنده به کسب درآمد  داریخر نیارتباط ب لیتسه

 عدم امکان سبب 21تحلیل داده های عظیمو  یداده کاو یو ابزارها میگرفتن مفاهنبه خدمت  انیم نیا

بتا   تتوان  نمتی و عمتال   خریدار و فروشتنده شتده  دو طرف  حاتیو ترج قیسالسرید و کم هزینه کشف 

 یرا بترا  یداشتته و محصتوالت و ختدمات اختصاصت     اریت روندها نتب  بتازار را در اخت   قیدق ینیب شیپ

عدم توجه به مفهوم داده های باز نیز خصوصا در سطوح حاکمیتی با  .نمود یابیو بازار یطراح انیمشتر

پیش فرض محرمانگی باعث حبس اطالعات و عدم بهره گیری شرکتهای نوآور در حوزه هتای مختلتف   

 هتای  یتت فعال یمشتخص ستازمانده   یزمنبتودن مکتان   در این حوزه، یگرچالش د کسب و کار می گردد.

مختلتف اعتم از وزارت صتنعت، معتدن و      یهتا  دستگاه کاری یاست. با توجه به مواز یکتجارت الکترون

حوزه با مشتکل بتزرگ    ینو...، فعاالن ا ییو قضا یانتظام ینهادها ی،تجارت، وزارت ارتباطات، رگوالتور

بهداشت و... عالوه  یسم،مانند تور یخاص یها در حوزه ین،بر ا. عالوه دمواجه هستن گیری یممرجد تصم

وزارت بهداشتت و...   ی،سازمان گردشتگر  مختلف ارائه شده از سوی یبر همه مشکالت موجود، مجوزها

 یتمرکز کتامل  ینترنتیا یو کارها و کسب یکمختلف تجارت الکترون یها فعاالن حوزه شود یهم باعث م

ختود را صترف    یو انستان  یاز منتابد زمتان   یتادی باشتند و بختش ز   شتهدان یمشتر یبر خلق ارزش برا

کنند. یبرداشتن مواند مختلف ادار

21
 Big Data 
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        تعهد به اجرای برنامه ها منطبق با برنامه زمانی تعیین شتده در دستتگاههای اجرایتی و در حتوزه

 دولت الکترونیک:

زیرستاخت هتای    از، تقویتت اگرچه مواردی نظیر ضرورت تامین منابد مالی در بازه زمتانی موردنیت  

فناوری و تعیین چارچوب و استانداردهای تعامل پذیری در ایتن حتوزه حتائز اهمیتت متی باشتند، امتا        

در  کماکان چنین به نظر می رسد که نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرایی و مدیران این حوزه

تعهد مدیران ارشتد در اجرایتی    نمایند.، نقشی موثر در تحقق برنامه های تدوین شده ایفا می کشور نیز

شرکت های دانش بنیان و مشارکت و استفاده از راهکارهای خالقانه و نیز نمودن برنامه های این حوزه 

ه و این امر جتز بتا انتختاب و بت    بوده از اهمیت باالیی برخوردار استارت آپی در اجرایی نمودن برنامه ها 

و نیز ارزیابی آنان بر اساس میزان پایبندی و تحقتق برنامته هتای    کارگماردن مدیران آشنا با این حوزه 

نبایتد   نیتز  تمرکز بر اجرای پروژه های این حوزه از بودجته هتای دولتتی    .امکان پذیر نمی باشدابالغی 

استتفاده از ظرفیتت هتای بختش خصوصتی و       .جرای برنامه های ایتن حتوزه گتردد   منجر به تاخیر در ا

برنامته هتا بتا     اجترای  پدیدآوردن فضتای مناستب جهتت     و کت الکترونیمشارکت آنان در توسعه دول

از متواردی استت کته توجته بته آن در کشتور و در راستتای        استفاده از سرمایه گزاری بخش خصوصی 

 مورد نیاز است.تسرید در دستیابی به اهداف مربوطه 

 نظام نوآوری فناورانه: تدوین و ارائه طرحی جامد در حوزه توسعه پایدار و با رویکرد به کارگیری 

      توسعه پایدار کشتور و حفاظتت از محتیط زیستت بتا یکتدیگر ارتبتاط تنگتاتنگی داشتته و انجتام          

      برنامه ریتزی در ایتن امتر مبتنتی بتر نظتام نتوآوری فناورانته و در راستتای بته کتارگیری جدیتدترین             

ایفا خواهد نمود. امری که متاسفانه بتا  فناوری های اطالعاتی و ارتباطی، نقشی مهم در پیشرفت کشور 

وجود اهمیت فراوان تاکنون م فول مانده است. وجود فراینتد هتای ناکارآمتد و دستت و پتاگیر و عتدم       

استفاده از نوآوری در ارائه خدمات باعث اتالف منابد گردیده و ضرورت برنامه ریزی موثر در این حتوزه  

این موارد میتتوان بته استتفاده از سیستتم هتای دستتی بته        از جمله  را بیش از پیش آشکار می نماید.

موازات سامانه های رایانه ای و حجم باالی اسناد کاغذی که در سازمان ها و نهادهتای دولتتی کماکتان    

منجر بته از بتین رفتتن ستالیانه صتدها هتزار درختت        گردد اشاره نمود که  مبادله و بایگانی میتولید، 

تعدد کارت های الکترونیک و صدور کارت های متوازی  حوزه می توان به این میگردد. از دیگر مصادیق 

صدها نیز در طبیعت ها جذب آن عالوه بر ایجاد موازی کاری، که اشاره نمود در کشور  یو یا غیرضرور

و متعاقبا فناوری های مترتبط   22. همچنین توجه به مفاهیمی نظیر شهرهوشمندسال بطول می انجامد

، داده های کالن و .... از دیگر مواردی است که متی توانتد نقشتی مهتم در توستعه      23نظیر اینترنت اشیا

  پایدار و به کارگیری نظام نوآوری فناورانه در کشور ایفا نماید.

                                                      
22 Smart City 
23 Internet of Things (IOT) 
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          انجام برنامه ریزی های مناسب در راستای توسعه تعتامالت بتین المللتی در حتوزه فنتاوری هتای

حوزه: اطالعاتی و ارتباطی و صدور محصوالت این

درجهت تحقق حاکمیت الکترونیک، استفاده از تجارب کشورهای موفق در این حوزه راهگشا بوده 

همایش هتا   در و ظرفیت های جدید اقتصادی را در این حوزه برای کشور ایجاد می نماید. حضور جدی

ز قواعتد ایتن   پایبندی به قوانین بتین المللتی و نیتز بستیاری ا     و نمایشگاههای معتبر جهانی این حوزه،

حوزه مانند احترام به مالکیت معنوی و استفاده از مجوزها و الیسنس های رسمی باعث متی گتردد تتا    

پدید آوردن امکان فعالیت شرکت  های این حوزه حاصل شود. فرصتی مناسب جهت استفاده از ظرفیت

حتوزه در داختل    های دانش بنیان و استارت آپ در سطح بین المللی عالوه بر حفت  کارشناستان ایتن   

عدم ضرورت حضور فیزیکی برای ارائه خدمت در بسیاری از کسب و کارهتا باعتث رونتق    کشور بواسطه 

اقتصادی و کاهش فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه نیز گردیده و باعث کسب و انتقتال تجربیتات   

موفق به کشور در راستای تحقق حاکمیت الکترونیک نیز خواهد شد.

    به آحاد جامعه: یآموزش و فرهنگ سازح جامد تدوین طر 

توستعه   یبرنامته هتا   یساز ادهیدر پ ریانکار ناپذ ینقش ،به آحاد جامعه ازیموردن یآموزش ها ارائه

عمال مفاهیمی چون شتهر الکترونیتک   ه و نمود فایو استفاده مردم از خدمات مربوطه ا کیدولت الکترون

لذا ارائه طرحی جامد در این حوزه از اهمیت بسزایی  می یابد. در کنار شهروند الکترونیک معنا و تجلی

برخوردار می باشد. پائین بودن سواد دیجیتال به نوبه خود باعث ناتوانی بخش قابتل تتوجهی از جامعته    

گردد. استفاده از آموزش هتای مجتازی و بکتارگیری     در بهره گیری از مزایای حاکمیت الکترونیک می

همچنتین در   آموزش آحاد جامعه از عوامل راهگشتا در ایتن حتوزه خواهتد بتود.      شیوه های نوآورانه در

       واردی نظیتتر تحقتتق اهتتداف شتتهر هوشتتمند، شتتهرداریهای کشتتور قتتادر بتته ارائتته نقشتتی جتتدی درمتت

فرهنگ سازی بهره گیری از فناوری های نوین این حوزه در کشور می باشند.
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