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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.
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در سالهای اخیر و باگسترش فناوری اطالعات و ارتباطات ،تحقق حاکمیت الکترونیک از جانب حکومت ها
ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای کاهش هزینه ها ،افزایش بهره وری و رضایت آحاد مردم و درنهایت توسعه
پایدار محسوب میگردد .علیرغم این امر ،متاسفانه شواهد و گزارشات آماری نشان دهنده وضعیت نامناسب ایران
در حوزه دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک بوده و کشور ایران در زمینه شاخص های مرتبط دارای جایگاه
مناسبی نمی باشد .در این راستا ،تداخالت و عدم انسجام و کارآمدی نظام نوآوری فناورانه در کشور از مهم ترین
دالیل این امر برشمرده می شود .بدین ترتیب و باتوجه به اهمیت موضوع ،در این تحقیق به تحلیل کارکردها و
رشد بخش های فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران بر پایه توسعه فناوری اطالعات پرداخته شده و
کارکرد نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران مورد بررسی قرار می گیرد .نتایج به دست آمده
از پرسشنامه ارائه شده و تحلیل عاملی تائیدی انجام پذیرفته با استفاده از نرم افزار لیزرل بیانگر میزان تاثیر
مولفه ها و شاخص های احصا شده در تحقق نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک درکشور بوده و
در برنامه ریزی کالن در این حوزه راهگشا می باشد.
واژگان كلیدی :دولت الکترونیک ،حاکمیت الکترونیک ،نظام نوآوری فناورانه ،مولفه ها و شاخص ها

 مسئول مکاتباتDr.taghavifard@gmail.com :
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 -1مقدمه

به کارگیری فناوری اطالعات در سازمان ها در دهه های اخیر ،روندی فزاینده داشته استت .پتیش
از ظهتتور اینترنتتت در دهتته  ،1891کتتاربرد فنتتاوری اطالعتتات بتتا رویکتتردی درون نگتتر همتتراه بتتوده و
قابلیت های منحصر به فرد آن در راستای بهبود ارتباطات درونی و افزایش کارایی مورد استتفاده بتوده
است .با ظهور اینترنت ،رویکرد درون نگر در مدیریت دولتتی بته رویکتردی بترون نگتر ت ییتر یافتته و
تعامالت مبتنی بر اینترنت با شهروندان در دستور کار قرار گرفت .در این رویکرد ،بته حتداقل رستاندن
شکاف میان دولت و شهروندان مورد انتظار بوده و تستهیل و تسترید در فرآینتد ختدمت رستانی حتائز
اهمیت است .بدین ترتیب با گسترش اینترنت و به کارگیری آن ،به تدریج مفهوم جدیدی به نام دولتت
الکترونیک در کشورها در راستای بهره گیری حداکثری از فناوری اطالعات و افزایش سرعت و کیفیتت
خدمات ارائه شده مورد توجه قرار گرفته است.
باتوجه به آنچه ذکر گردید ،تاکنون تعاریف و مدل های متفتاوتی بترای دولتت الکترونیتک عنتوان
گردیده است .ارائه خدمات دولتی به صورت  22ساعته در هفت روز هفته ( ،)Duffy, 2000استفاده دولت
ها از فناوری های جدیتد اطالعتات و ارتباطتات در طیتف وستیعی از وظتایف دولتتی ( )OECD, 2001و
استفاده از نهادهای دولتی از فناوری اطالعات در راستای ارائه بهتر ختدمات دولتتی بته شتهروندان ،بهبتود
تعامل با صنعت و کسب وکار ،توانمندسازی شهروندان به واسطه دسترسی به اطالعتات و متدیریت دولتتی
کارآمدتر ( ،)World Bank, 2012برخی از تعاریف مطرح ارائه شده بترای دولتت الکترونیتک متی باشتد.
مدل های های ارائه شده در این حوزه نیز به نوعی نشان دهنده سیر تکاملی موردنیاز به منظور تحقتق
اهداف دولت الکترونیک بوده و در انجام برنامته ریتزی هتای الزم راهگشتا متی باشتد .بترای نمونته از
مدل های مطرح ارائه شده در این حوزه می توان به مدل های  2مرحله ای (;Layne and Lee, 2001
 )Stamoulis, et.al, 2001و متدل هتای  5مرحلته ای ( Siau and Long, 2005; Blenger and
 )Hiller, 2006; Moon, 2002اشاره نمود .توجه به این نکته ضروری استت کته یکتی از متدل هتای
مطرح در این حوزه ،مدل  2مرحله ای سازمان ملل متحد می باشد ( )United Nations, 2014کته در
آن برای دولت الکترونیک 2 ،مرحله زیر لحاظ گردیده است:
2
مرحله  :1ارائه خدمات اطالعاتی مقدماتی
3
مرحله  :2ارائه خدمات اطالعاتی بهبود یافته
2
مرحله  :3ارائه خدمات تبادلی
5
مرحله  :2خدمات متصل
2

Emerging information services
Enhanced information services
4
Transactional services
5
Connected Services
3
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بدین ترتیب که در مرحله نخست ،اطالعاتی در رابطه با سیاست های عمتومی ،قتوانین ،مقتررات،
اسناد و انواع خدمات ارائه شده در وب سایت های دولتی در اختیار آحاد جامعه قرار داده شده و امکان
دسترسی شهروندان به اطالعات به روز و نیز اطالعات بایگانی شده فتراهم متی گتردد .در مرحلته دوم،
برقراری ارتباطات یک طرفه یا دوطرفه ساده میان دولت و شتهروندان بتا استتفاده از وب ستایت هتای
دولتی فراهم شده که از جمله این ارتباطات ،امکان دریافت فترم هتا و برنامته هتای کتاربردی یتا ارائته
درخواست از سوی شهروندان به منظور دریافت فترم هتای غیرالکترونیتک ،قابتل اشتاره متی باشتد .در
سومین مرحله ،امکان ارتباط دوطرفه با شهروندان از طریق وب سایت های دولتی فراهم گردیده کته از
جمله این خدمات ،می توان به انجام تراکنشهایی مانند پرکردن آنالین فرمهای مالیتاتی یتا درخواستت
گواهینامه و صدور پروانه و مجوزهای موردنیاز اشاره نمود .در مرحله آختر (ختدمات متصتل) ،ختدمات
آنالین و راهکارهای الکترونیک در میان بخشها و وزارتخانه ها بته صتورت یکپارچته فتراهم متی شتود.
همچنین اطالعات میان دستگاههای دولتی با استتفاده از برنامته هتای یکپارچته انتقتال متی یابتد .در
حقیقت رویکرد دولتها از دولت محور به شهروند محور ت ییر نموده و بستر الزم جهت مشارکت بیشتتر
شهروندان فراهم می گردد (سازمان فناوری اطالعات ایران.)3131 ،
حاکمیت الکترونیک 6در کنار دولت الکترونیک از دیگر مفاهیمی استت کته بتا گستترش فنتاوری
اطالعات و ارتباطات مورد توجه قرار گرفته است .پیش از پترداختن بته مفهتوم حاکمیتت الکترونیتک،
توجه به دو مفهوم حاکمیت خوب و دموکراسی الکترونیک موردنیاز استت .باتوجته بته تعتاریف مطترح
شده ،حاکمیت دارای مفهومی گسترده تر از دولت بوده به گونه ای کته عاملیتت ،فرآینتد هتا ،اهتداف،
عملکرد ،هماهنگی و نتایج از مشخصه های حاکمیت و ساختار بتاال (رو بنتا) ،تصتمیمات ،ختط مشتی
(قوانین) ،نقش هتا ،اجترا و خروجتی از مشخصتات دولتت متی باشتد ( .)Riley, 2003در ایتن راستتا،
حاکمیت خوب نیز به عنوان فرآیند تدوین و اجرای خط مشی های عمومی در زمینته هتای اقتصتادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی با مشتارکت ستازمان هتای جامعته متدنی و بتا رعایتت اصتول شتفافیت،
پاسخگویی و اثربخشی قابل تعریف بوده به گونه ای که ضمن برآوردن نیازهای اساستی جامعته ،منجتر
به تحقق عدالت ،امنیت و توسعه پایدار منابد انسانی و محتیط زیستت متی گتردد (هاشتمیان .)1399
همچنین مطابق برنامه توسعه سازمان ملل متحتد ،حاکمیتت ختوب دربرگیرنتده  5اصتل مشتروعیت،
رهبری ،کارکرد ،پاسخگویی وبی طرفی می باشد (:)United Nations 1997
• مشروعیت (تمرکز بر مشارکت و گرایشات جمعی)
• رهبری (تمرکز بر یک دیدگاه استراتژیک)
• کارکرد (تمرکز بر مسئولیت ،کارایی و اثربخشی)
• پاسخگویی (تمرکز بر پاسخگویی و شفافیت)
E-Governance
123
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• بی طرفی (تمرکز بر برابری و حکومت قانون)
همان گونه که ذکر گردید ،مفهوم دموکراسی الکترونیک نیز از دیگر مفاهیم مطترح شتده در ایتن
حوزه بوده که توجه به آن حائز اهمیتت استت .در تعریتف دموکراستی الکترونیتک ،ایجتاد فرآینتدها و
ساختارهای مورد نیاز به منظور برقراری انواع ارتباطات الکترونیک میان دولت و شتهروندان ،رد و بتدل
کردن اطالعات ،نظرسنجی ،سرشماری و بحث و گفت و گو به گونه ای که زمینه مشتارکت شتهروندان
در تصمیم گیری های دولت فراهم گردد ،مورد تاکید بوده ( )Grönlund, 2001و باتوجه بته ایتن امتر،
پورتال دولت الکترونیک ،مباحثات الکترونیک ،مشارکت الکترونیک ،رای گیری الکترونیتک و انتخابتات
الکترونیتتک بتته عنتتوان زیرستتطوح پیشتتنهادی بتترای دموکراستتی الکترونیتتک برشتتمرده متتی شتتود
( .)Meier, 2009باعنایت به تعاریف ارائه شده ،حاکمیت الکترونیک بته عنتوان ترکیبتی از دموکراستی
الکترونیک و دولت الکترونیک قابل تعریف می باشد ( .)Okot-Uma, 2001بتدین معنتا کته حاکمیتت
الکترونیک دارای مفهومی گسترده تر از دولت الکترونیک می باشد و به عنوان مدلی از عصر اطالعتاتی
از حکومت که به دنبال درك فرآیندها و ساختارها بوده و با استتفاده از قابلیتت هتای  ICTدر ستطوح
مختلف دولت و بخش عمومی بته دنبتال ایجتاد یتک حکومتت ختوب استت قابتل تعریتف متی باشتد
(.)Bedi, Singh and Srivastava, 2001; Holmes, 2001
نظام نوآوری فناورانه 7از دیگر مفاهیم مطرح در حوزه فنتاوری استت .بتدین ترتیتب کته تتاکنون
سیستمهای نوآوری از زوایای گوناگونی مورد توجته قترار گرفتته و تعتاریف متعتددی بترای آنهتا ارائته
گردیده است .سه سطح نظام ملی نتوآوریFreeman, 1987; Lundvall, 1992; Nelson, 1993; ( 9
 ،)Edquist and Hommen 1999نظام بخشی نوآوریBreschi and Malerba 1997; Malerba, ( 8
 )2002; Malerba, 2004و نظام منطقه ای نتوآوری )Cooke, 1992( 11ستطوح غالتب مورداشتاره در
تحقیقات صورت پذیرفته در این حوزه می باشند .توجه به این نکته ضروری است که در تعاریف نظتام
نوآوری فناورانه ،این نظام به شبکه پویایی از بازیگران که در یک زمینه اقتصادی و صنعتی و تحت یک
چارچوب نهادی خاص با یکدیگر در تعامل بوده و در خلق ،انتشار و بهرهبرداری از تکنولتوژی درگیرنتد
اطالق می شتود ( .)Carlsson and Stankievicz 1991; Carlsson 1994همچنتین مطتابق تعتاریف
ارائه شده ،نظام بخشی نوآوری و تولید عبارت است از مجموعه ای از محصتوالت جدیتد و موجتود کته
برای استفاده در حوزه ای خاص بوده و مجموعه ای از بازیگران که دارای تعامالت بتازاری و غیربتازاری
در زمینه خلق ،تولید و فروش آن محصوالت می باشند .یک نظام بخشتی ،دربرگیرنتده متواردی نظیتر
پایه دانش ،فناوری ها ،ورودی ها و تقاضا (موجود و بالقوه) بوده و غالبا ستازمان هتا و افتراد (مصترف
7

Technological Innovation System
National Innovative System
9
Sectoral Innovative System
10
Regional Innovative System
8
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کنندگان ،کارآفرینان و دانشمندان) به عنوان بازیگران تشکیل دهنده یک سیستم بخشی درنظر گرفته
می شوند .در یک نظام بخشی ،هر یک از بازیگران با ویژگی های خاصی (مانند :فرآینتدهای یتادگیری،
توانمندی ها ،اعتقادات ،اهداف ،ساختار و رفتارهای سازمانی) مشخص شتده کته از طریتق فرآینتدهای
ارتباطی ،تبادلی ،همکاری ،رقابت و فرماندهی با یکدیگر به تعامل پرداخته و تعتامالت آنهتا بته وستیله
نهادها (قوانین و قواعد) شکل داده می شود .الزم به ذکر است که در طول زمان ،یک سیستم بخشی از
طریتتق تکامتتل همزمتتان عناصتتر مختلتتف آن ،دچتتار فرآینتتدهای ت ییتتر و تحتتول متتی گتتردد
(.)Breschi and Malerba 1997; Malerba 2002; Malerba 2004
باتوجه به مطالعات صورت گرفته در حوزه نظام نوآوری ،کارکردهای عنوان شده بترای یتک نظتام
نوآوری در قالب جدول 1ارائه گردیده است .توجه به ایتن نکتته ضتروری استت کته عملکترد نوآورانته
کشورها تنها به عملکرد بازیگران عرصه ی نوآوری نظیر شرکتها ،مؤسستات تحقیقتاتی ،دانشتگاههتا و
… وابسته نبوده و به چگونگی تعامل این بازیگران با یکدیگر به عنوان عناصر تشکیل دهندة یک نظتام
نوآوری و نیز توجه به فاکتورهایی نظیر سرمایه انسانی (به عنوان عامل دانش پنهان) ،قوانین حکتومتی،
نهادهای دولتی و نیمه دولتتی و منتابد طبیعتی نیتز مترتبط خواهتد بتود ( Johnson, Edquist and
.)Lundvall, 2003; Niosi 2002
جدول  :1مهم ترین کارکردهای ارائه شده نظام نوآوری

ردیف

1

مرجد

کارکردهای نظام نوآوری

ردیف

(Hekkert et
)al., 2007

 فعالیتهای کارآفرینانه خلق دانش انتشار دانش جهت دهی به سیستم شکل گیری بازار بسیج منابد -مشروعیت بخشی

2

مرجد

)(Rickne, 2000
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کارکردهای نظام نوآوری
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مرجد

کارکردهای نظام نوآوری

ردیف

ردیف

2

(Galli and
Teubal,
)1997

 سیاست گذاری بهواسطه نهادهای دولتی
 طراحی و پیاده سازینهادها
 تحقیق و توسعه انتشار اطالعات ،دانش وفناوری
 انتشار فرهنگ علمی ارائه خدمات فنی وعلمی
 -انجام هماهنگی حرفهای

5

3

(Ørstavik
and Olav
;Nas, 1997
OECD,
)1999

 سیاست گذاری،هماهنگی ،نظارت و ارزیابی
 انتشار فناوری تامین منابد مالیموردنیاز در حوزه R&D
 انجام R&D توسعه منابد انسانی وافزایش جابجایی آن
 -ارتقاء کارآفرینی فناورانه

6

مرجد

(Bergek et al.,
)2008

(Johnson,
)2001

کارکردهای نظام نوآوری

 تجربه های کارآفرینانه خلق و انتشار دانش جهت دهی به سیستم شکل گیری بازار بسیج منابد مشروعی تبخشیتوسعه اثرات جانبی مثبت

-

شناسایی مساله
خلق دانش جدید
تأمین محركها و انگیزشها
تأمین منابد و بودجه
هدایت جهتگیری فعالیتهای نوآورانه
شناسایی پتانسیلهای رشد نوآوری
تسهیل تبادل اطالعات و دانش
تحریک یا خلق بازارها
کاهش عدم اطمینان اجتماعی
خنثی کردن مقاومتها در برابر ت ییر

همان گونه که ذکر گردید ،باگسترش فناوری اطالعات و ارتباطتات ،مفهتوم دولتت الکترونیتک در
کشورها مورد توجه قرار گرفته است .در این راستتا و باتوجته بته اهمیتت مبحتث فنتاوری اطالعتات و
کاربردهای آن ،صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات از حدود سال  1391در کشور متورد توجته جتدی
قرار گرفته و به تدریج شرکتهای خصوصی نیز در کنار بخش دولتی ،فعالیتت هتایی را در ایتن زمینته
آغاز نمودند .از مهم ترین اقدامات اخیر صورت پذیرفته در حتوزه توستعه دولتت الکترونیتک در کشتور
می توان به تصویب و ابالغ نقشه راه توسعه دولتت الکترونیتک ایتران اشتاره نمتود (معاونتت توستعه و
سرمایه انسانی ریاست جمهوری .)1383 ،درسند مذکور ،کارگروههای متورد نیتاز در ستطوح مختلتف
ستادی ،استان و شهرستان لحاظ گردیده و خوشه بندی دستگاههای اجرایی حسب نوع وظیفه ای کته
ایفا می نمایند صورت پذیرفته است .این ستند تاکیتدی استت بتر لتزوم ارائته هرچته بیشتتر ختدمات
الکترونیک از سوی دستگاهها ،شفافیت اطالعاتی ،استعالمات الکترونیک ،گسترش بانک های اطالعتاتی
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و باالخص مباحث مرتبط با داده های مکانی .توجه به ایتن نکتته ضتروری استت کته اصتالح معمتاری
سازمانی ،بهبود فرآیندها و ارائه اموزش های مورد نیاز از دیگر نکات کلیدی این سند می باشد.
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
حاکمیت الکترونیک که مورد پذیرش ذینفعان باالدستی ،بازیگران و نقش آفرینان این حوزه باشد ارائته
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
پیش رو در این حوزه نبوده و نتوانسته با ارائه مدلی جامد و مورد پذیرش از توسعه بتی برنامته در ایتن
حوزه جلوگیری نماید .بدین ترتیب باوجود اسناد مصوب در حوزه دولت الکترونیک در کشور و اقدامات
صورت پذیرفته در این راستا ،توجه به آمارهای منتشر شده در این حوزه ضرورت برنامه ریزی مناستب
در این امر را آشکار می سازد .در حال حاضر ،سازمان ملل متحد در ارزیابی دو ساالنه خود گزارشتی از
11
شاخص توسعه دولت الکترونیک در کشورهای جهان ارائه می نماید .شاخص توسعه دولت الکترونیک
مورد اشاره در گزارش سازمان ملل متحد ،بر اساس سه مولفه خدمات آنالین ،زیرساخت های ارتبتاطی
و سرمایه انسانی کشورها سنجیده می شتود .باتوجته بته گتزارش اخیتر ایتن ستازمان در ستال 2119
(،)United Nations, 2018کشور ایران از میتان  183کشتور جهتان در رتبته  96قترار گرفتته استت.
همچنین در منطقه خاورمیانه نیز کشور ایران در رتبه نهم و پس از کشتورهای امتارات ،بحترین ،رژیتم
اش الگر قدس ،کویت ،قطر ،عربستان ،ترکیه و عمان در شاخص توسعه دولت الکترونیتک جتای گرفتته
است .این در حالی است که  11کشور برتر دنیا در این شاخص در ستال  2119را دانمتارك ،استترالیا،
کتتره جنتتوبی ،بریتانیتتا ،ستتوئد ،فنالنتتد ،ستتنگاپور ،نیوزیلنتتد ،فرانستته و ژاپتتن تشتتکیل متتی دهنتتد
( .)United Nations, 2018همچنین مقایسه آمارهای مربوط به وضعیت دولتت الکترونیتک ایتران در
فاصله سالهای  2111تا  ،2119نشان می دهد که رتبه ایران از  112در سال  2111به رتبته  111در
سال 115 ،2112در سال  116 ،2112در  2116و  96در  2119رسیده است .توجه بته رونتد توستعه
دولت الکترونیک در کشور و در فاصله سالهای  2116و  ،2119نشان دهنده رشد ایتران در ایتن حتوزه
می باشد .اگرچه این امر مایه امیدواری است اما توجه به این نکته ضروری است که درمیان کشتورهای
خاورمیانه و آسیایی ،کشور ایران علیرغم دارابودن پتانسیل فتراوان در ایتن حتوزه ،از جایگتاه مناستبی
برخوردار نمی باشد .امری که به نوبه خود نشان دهنده سرعت نامناسب رشد ایتن حتوزه در کشتور در
مقایسه با سایر کشورها بوده و چنانچه ت ییری در این رویه حاصل نگتردد ،جبتران ایتن امتر و کتاهش
فاصله ایران با کشورهای موفق در این حوزه در آینده دور از انتظار خواهد بود .بدین ترتیب با توجه بته
اینکه توسعه دولتت الکترونیتک یکتی از محورهتای توستعه اقتصتادی کشتورها استت ،توجته بته آن و
)E-government Development Index (EGDI
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برنامه ریزی مناسب در این حوزه در کشور امری ضروری خواهد بود .گرچه ریشه های متعتددی بترای
دالیل این امر قابل ارائه می باشد ،اما چنین به نظر می رسد تداخالت و عدم انسجام و کارآمتدی نظتام
نوآوری کشور باالخص در بخش فناوری اطالعات و کاستی های مربوط به اشاعه و انتشار ایتن فنتاوری
در کشور از کلیدی ترین نقاط ضعف این نظام محسوب می گردد (محمدی.)1381 ،
باعنایت به موارد فوق ،ضرورت ارتقای جایگاه کشور در حوزه دولت و حاکمیت الکترونیک ،اهمیت
پرداخت به نظام نوآوری فناورانه در جهت تحقق اهداف مذکور و باتوجه به عدم وجتود متدل مناستبی
برای نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک در کشور ،در این تحقیق به تبیین کارکردهای
نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران پرداخته شده و در این راستا با تحلیل اجتزا و
کارکردهای خاص این حوزه و نیز با شناخت موضوعات کلیدی موجود ،مدل موردنیاز ارائه متی گتردد.
در تحقیق کنونی نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک به عنوان یک نظام بخشی نوآوری
در نظر گرفته شده است .الزم به ذکر است که در این تحقیق از روش ترکیبی کمتی و کیفتی استتفاده
شده که در بخش کیفی روش مطالعه تطبیقی و تحلیل محتوای دیدگاه خبرگان در مورد وضد مطلوب
و در بخش کمی از پیمایش داده های گردآوری شده از پرسشنامه ارائه شده ،استتفاده گردیتده استت.
همچنین باتوجه به ماهیت پژوهش و اهمیت تحقق اهداف دولت الکترونیک در کشور در جهت توستعه
پایدار و حفاظت از محیط زیست ،پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق به صورت الکترونیک طراحی
شده و در اختیار کارشناسان و خبرگان این حوزه قرار گرفته است .داده های ثبت شتده بتا استتفاده از
نرم افزارهای  SPSSو  LISRELمورد تحلیل قرار گرفته و مدل به دست آمده می توانتد نقشتی متوثر
در برنامه ریزی های آتی و در راستای ارتقای جایگاه کشور در این حوزه ایفا نماید.
 -2پیشینه پژوهش

در ( ،)Rahman, 2010بر  2بعد قابلیت استفاده ،دسترسی ،عدالت ،انصاف و مردم ستاالری و نیتز
درگیر ساختن تمامی دستگاهها در سطوح محلی به عنوان ملزومات تحقق حاکمیت الکترونیک تاکیتد
گردیده است .بدین ترتیب که تحقق حاکمیت الکترونیک درگرو توجته بته مفتاهیم قابلیتت دسترستی
(افزایش بهره وری ،اثربخشی ،کیفیت سیستم و قابل درك بودن آن برای استفاده کنندگان) ،دسترسی
(ارائه اطالعات مربوطه به سیستم حاکمیت) ،عدالت و انصاف (افزایش پاسخگویی ،شفافیت ،اثربخشی و
کیفیت زندگی) و درنهایت مردم ساالری (ترویج صداقت ،پاسخگویی و شفافیت) خواهتد بتود .تحقیتق
صورت پذیرفته در ( ،)Sharon, 2009از دیگر مطالعات در حوزه حاکمیت الکترونیتک بتوده کته در آن
تمایالت و اهداف اجتماعی ،عناصر انسانی ،تکنولتوژی ،اهتداف و نقتش دولتت الکترونیتک ،تعتامالت و
مدیریت اطالعات به عنوان ابعاد حاکمیت الکترونیک معرفی گردیتده کته از طریتق سیستتمی پویتا بتا
یکدیگر در تعامل می باشند .همچنین در ( )Pablo and Pan, 2002چهار سطح " دگرگتونی کستب و
کار دولت"" ،افزایش مشتارکت ،آزادی ،شتفافیت و ارتباطتات"" ،دگرگتونی ارتباطتات میتان دولتت و
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مشتریان داخلی و ختارجی (در قالتب تعتامالت دولتت بته دولتت ( ،)G2G12دولتت بته کستب و کتار
( ،)G2B13دولت به شهروندان ( )G2C12و دولت به کارمندان ( ")G2E15و "دگرگون سازی جوامد بته
علت ایجاد جوامد الکترونیک (دربرگیرنده شبکه های ارتباطی همچون شهروند به شتهروند ( )C2C16و
ارتباطات بین سازمان های غیر دولتی ( ")NGO17به عنوان سطوح حاکمیت الکترونیک برشمرده شده
است .بررسی انجام پذیرفته در خصوص نقش حاکمیت الکترونیک در تحقق توستعه پایتدار ( Estevez
 ،)and Janowski, 2013از دیگر مطالعات صورت گرفته در این حوزه بتوده کته در آن  5بعتد دولتت،
فناوری ،تعامالت ،مشتری و جامعه از ابعاد موثر در تحقق حاکمیت الکترونیک برشمرده شده است.
توجه به این نکته ضروری است که با بررستی مطالعتات صتورت گرفتته در ایتن حتوزه در کشتور،
مطالعاتی منحصر به حوزه ای خاص در این امر قابل مشتاهده متی باشتد امتا تتاکنون مطالعته ای کته
مستقیما در حوزه نظام نوآوری فناورانه و دولت و حاکمیت الکترونیک باشد در کشتور انجتام نپذیرفتته
است .برای نمونه در "شناسایی مواند و چالشهای استقرار دولت الکترونیک در کشور" (حستینی مقتدم
و دیگران) ،سه مولفه فرهنگ ،ساختار سازمانی و وجود منتابد و نیتروی انستانی تخصصتی در استتقرار
دولتتت الکترونیتتک در کشتتور متتورد تاکیتتد قتترار گرفتتته استتت .همچنتتین در ()Ahmadi, 2010
زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات ،فقدان مهارت های فناوری اطالعات ،دانش و آگاهی متورد
نیاز ،قوانین و مقررات مربوطه ،امنیت سامانه ها ،مباحث فرهنگی و اجتماعی ،کتاربرد محتدود فنتاوری
اطالعات و ارتباطات در سازمان ها ،مباحث اقتصتادی در خریتد تجهیتزات و بهتره گیتری از ختدمات،
درآمد محدود نیروی کار مرتبط و امکان مهاجرت آنان و بتازار فنتاوری اطالعتات و ارتباطتات از موانتد
پیشرفت و استقرار دولت الکترونیک در ایران برشمرده شده است .در (ثقفی ،زارعتی و دیبتا ،)1381 ،
ذینفعان ،آینده نگری ،سیستماتیک بودن ،توسعه اقتصتادی و فرهنگتی بته متوازات توستعه سیاستی و
یکپارچه سازی مورد توجه قرار گرفته و مدلی برای توسعه دولت الکترونیک ایران در گتام هتایی شتش
گانه ارائه گردیده است که در آن ایجاد مشارکت سیاسی به عنوان فعالیتی متوازی در تمتامی گامهتا و
مدیریت ،یکپارچگی ،ارزیابی و کنترل به عنوان فعالیت هایی محوری که گامهای مربوطه را به یکتدیگر
پیوند میدهند ،مورد توجه می باشد .گام های ارائه شده و ترتیب اجرای آنها در تحقیق مذکور به شترح
ذیل می باشند:
 :1آگاهی رسانی و تدوین استراتژی دولت الکترونیک
 :2ایجاد ظرفیتهای استراتژیک مورد نیاز دولت الکترونیک
12

Government to Government
Government to Business
14
Government to Citizens
15
Government to Employees
16
Citizen to Citizen
17
Non-Government Organization
13
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 :3ایجاد ظرفیتهای اجرایی مورد نیاز دولت الکترونیک
 :2پیاده سازی دولت الکترونیک
 :5ایجاد یکپارچگی دولت الکترونیک
 :6بهبود مستمر و خط شکنی
باتوجه به اهمیت برنامه ریزی در راستای تحقق حاکمیت الکترونیک در کشور و چالش های پیش
رو در این امر ،در (شجاعان و تقوی فرد )1382 ،ابعاد و کارکردهای موردنیاز حاکمیتت الکترونیتک در
ایران مورد بررسی قرار گرفته است .در (محمتدی ،)1381 ،کاستتی هتای مربتوط بته اشتاعه و انتشتار
فناوری اطالعات در کشور از کلیدی ترین نقاط ضعف این نظام محسوب گردیده و توجه به ایتن امتر از
نکات مهم در تحقق حاکمیت الکترونیک برشمرده شده است" .تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران بتر
پایه چرخه سیاستتگذاری نتوآوری" (حتاجی حستینی و دیگتران ،)1381 ،از دیگتر مطالعتات صتورت
پذیرفته در این حوزه بوده که در آن مدلی مفهومی برای حکمرانی نظتام نتوآوری استتخرا گردیتده و
فرآیندهای سیاستگذاری ،تعیتین اولویتهتا ،طراحتی و پیتاده ستازی برنامته هتا و ارزیتابی سیاستتها و
یادگیری مورد تاکید قرار گرفته است که مولفه های مربوطه به شرح ذیل می باشند:
• تدوین سیاستها و اولویتها :
 نظام یافتگی ،تفکیک وظایف و یکپارچگی فرآیند سیاستگذاری یکپارچگی افقی در فرآیند سیاستگذاری یکپارچگی عمودی در فرآیند سیاستگذاری یکپارچگی زمانی در فرآیند سیاستگذاری بهره گیری از ابزارهای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی سیاستی مشارکت ذینفعان و بهره گیری از شوراها در فرآیند سیاستگذاری• طراحی و پیاده سازی برنامه ها:
 ارتباط طراحی برنامه ها با سیاستها و اولویتهای کالن ملی تطابق فرآیند تخصیص بودجه با نیازهای برنامه ریزی و هدایت نوآوری مسیرهای تعاملی برای پیاده سازی برنامه ها میان سطوح کالن و خرد مشارکت گروههای مختلف در فرآیند تدوین برنامه ها نظام یافتگی و اثربخشی ارزیابی سیاستهای نوآوری ارزیابی و یادگیری:
 نظام یافتگی و اثربخشی ارزیابی سیاستهای نوآوری ارزیابی پیشنگر برای اطمینان از صحت سیاستها و برنامه ها ارزیابی فرآیندی برای اطمینان از پیاده سازی صحیح سیاستها و برنامه ها ارزیابی پس نگر برای بررسی و تحلیل عملکرد سیاستها و برنامه ها131
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همان گونه که ذکر گردید علی رغم اهمیت مباحث مذکور ،تاکنون مطالعه ای جامد در خصتوص
تببین کارکردهای نظام نوآوری در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران و ارائه مدلی مناسب در ایتن حتوزه
برای کشور صورت نپذیرفته است .بدین ترتیب باتوجه به اهمیت مباحث مذکور ،در ادامته کارکردهتای
خاص نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران تبیین گردیتده و متدلی مناستب بترای
نحوه شکلگیری قابلیت نوآورانه و فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک در ایران عنوان می گردد.
 -3روشپژوهش

باتوجه به پیشینه پژوهش اشاره شده و مطالعات صورت پذیرفته در حوزه نظام نتوآوری فناورانته و
حاکمیت الکترونیک و نیز استفاده از نظرات خبرگتان از طریتق مصتاحبه ،مولفته هتا و شتاخص هتای
عملکردی حاکمیت الکترونیک در کشتور (دربرگیرنتده سته مولفته و  19شتاخص) و نیتز مولفته هتا و
شاخص های شکل گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک (دربرگیرنتده
7مولفه و  38شاخص) احصا گردیده و مدل مربوطه در شتکل  1قابتل مشتاهده متی باشتد .همچنتین
مطابق جدول ،2انطباق شاخص های مربوطه جهت اطمینان از پوشش کامل شاخص ها در کارکردهای
یک نظام نوآوری فناورانه صورت پذیرفته است .الزم به ذکر است بدلیل اینکه متخصصینی که در هردو
حوزه حاکمیت الکترونیک و نظام های نوآوری فناورانه تسلط داشته باشتند انتدك متی باشتند از روش
گلوله برفی در مصاحبه ها استفاده گردیده است .بدین معنا که با توجه به پیشینه تحقیق و آشنایی بتا
کارشناسان حوزه های ذکر شده در یک گروه نسبتا کوچک و متخصص ،ابتدا به  3نفر و با معرفی آنتان
با  12نفر مصاحبه صورت گرفته و شاخص ها و نیز ارتباط آن بتا کارکردهتای نظتام نتوآوری مشتخص
گردیده است .پس از آن پرسشنامه مربوطه طراحی و ارائه گردید .از آنجایی که این پرسشتنامه پتس از
مطالعات الزم در زمینهی موضوع مورد بحث و نیز با استفاده از نظرات متخصصین موضوع تدوین شتده
است ،از روایی الزم برخوردار بوده و به منظور بررسی پایایی آن ،در ابتتدا پرسشتنامه بته عنتوان پتیش
آزمون ،میان  31نفر از خبرگان این امر توزید گردید .با توجه به مقدار آلفای کرونباخ بته دستت آمتده
مبتنی بر تحلیل صورت پذیرفته توسط نرم افزار  ،SPSSاز آنجایی که مقدار آلفای کرونباخ برابتر 1985
می باشد پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار بوده و نهایی گردید .توجه به این نکته ضروری است که در
ادامه ،در راستای عمل به اهداف دولت الکترونیک و حفاظت از محتیط زیستت ،پرسشتنامه نهتایی بته
صورت الکترونیک طراحی شده و میان  251نفر از متخصصین این حوزه کته عمومتا متخصتص حتوزه
دولت الکترونیک بودند (مدیران کل و کارشناسان فناوری اطالعات در استانداری هتا و فرمانتداری هتا،
تعدادی از دانشجویان در رشته های مرتبط و متخصصین مرتبط با حتوزه نتوآوری) بته عنتوان اعضتای
نمونه آماری توزید شد که  173پاست از آن دریافتت گردیتد و بتا  31پرسشتنامه اولیته توزیتد شتده
(بصورت کاغذی) در مجموع  213پاس دریافت گردیده استت .در ایتن پرسشتنامه ،میتزان تتأثیر هتر
شاخص بر اساس طیف  5گزینه ای لیکرت (شامل مقادیر خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلتی زیتاد)
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مورد سنجش قرار گرفته است .همچنین بر روی داده های جمد آوری شده برای هر شاخص ،به منظور
تعیین میزان تاثیر شاخص از نظر آماری (بیشتر از حد متوسط یا کمتر از آن) آزمون  t-studentانجتام
پذیرفته و در ادامه تحلیل عاملی تائیدی به منظور بررسی و آزمون الگوی مفهتومی ارائته شتده ،متورد
استفاده قرار گرفته است .بدین ترتیب و باتوجه به آنچه ذکتر گردیتد ،در بختش بعتد نتتایج حاصتل از
تجزیه و تحلیل داده ها مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
جدول . 2تطبیق کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران و کارکردهای نظام نوآوری فناورانه
()Hekkert et al., 2007

فعالیتهای کارآفرینی

خلق دانش

انتشار دانش

سیستم

جهت دهی به
*

3

شتتناخت محتتدودیت هتتا و موانتتد موجتتود در
قوانین ،زیرساخت های مالکیت معنوی و نظتام
حقوقی ملی در فضای مجازی

*

2

بازنگری و برطترف کتردن ختالء هتای قتانونی،
تدوین نظام حقوقی ملتی در فضتای مجتازی و
تدوین و تصویب قتوانین و دستتورالعمل هتای
مورد نیاز

*

شکل دهی به بازار

2

شناستتایی نقتتاط قتتوت ،ضتتعف ،فرصتتت هتتا و
تهدیتتدات پتتیش رو و تتتدوین ستتند راهبتتردی
(بیانیه چشم انداز ،ارزش ها و اهداف راهبتردی
و برنامه های عملیاتی)

بسیج منابد

1

مطالعه و بررستی تجتارب و متدل هتای موفتق
تحقق حاکمیت الکترونیک

*

*

*

*

*

*

*

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

سیاستگذاری و ارائته راهکتار جهتت مشتارکت
بخش عمومی و خصوصی در اجرا و پیاده سازی
پروژه ها

*

*

مشروعیت بخشی

شاخص

*

*

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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فعالیتهای کارآفرینی

خلق دانش

انتشار دانش

سیستم

جهت دهی به

شکل دهی به بازار

بسیج منابد

مشروعیت بخشی

شاخص

اساس اهداف و برنامه های تدوین شده
11

تدوین مدل ،ساختار و مستئولیت هتا در نظتام
ارزیابی

*

*

*

11

ایجاد ساز و کار نظارت و ارزیابی و حاکم کردن
چرخه بهبود)(PDCA

*

*

*

12

انجتتام ارزیتتابی هتتای دوره ای ،ارائتته بتتازخورد
ونظارت بر اهداف و برنامه ها در راستای ایجتاد
بهبود مستمر

*

13

شناخت خدمات و تعامالت موردنیتاز در حتوزه
دولت با دولت ( ،)G2Gدولت بتا کستب و کتار
( ،)G2Bدولت با شتهروندان ( ،)G2Cدولتت بتا
کارکنان ()G2E

*

*

*

*

12

اولویت بندی الکترونیکی نمودن و پیاده ستازی
خدمات ،فرایندها و تعامالت

*

*

*

*

15

تعیین درگاههای ارائه خدمات الکترونیک

*

*

*

*

16

تعیین چارچوب تعامالت میان دستگاهی

*

*

*

17

تعیین استانداردها در حوزه فناوری اطالعتات و
ارتباطات(مانند استاندارد تعامل پذیری)

*

*

*

19

فراهم سازی امکان دسترسی آحتاد جامعته بته
اینترنت و گسترش شبکه ملی اطالعات

*

*

*

*

*

*

18

افزایش پهنای باند اینترنتت متورد استتفاده در
کشور

*

*

*

21

گسترش شبکه تلفن همراه

*

*

*

21

توسعه مراکز  ICTروستایی

*

*

*

22

سرمایه گذاری بر فناوری های جدید ارتباطی از
طریق سرمایه گذاری های خطرپذیر(VCهتا) و
صندوق های تامین سرمایه

*

*

*

*

*

*

23

تهیتته و تولیتتد تجهیتتزات امنیتتت اطالعتتات و
ارتباطات بومی مانند فایروال و...

*

*

*

*

*

*

22

مشارکت در تدوین و بکارگیری پروتکتل هتای
بین المللی و همکاری در حوزه دفاع سایبری

*

*
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فعالیتهای کارآفرینی

خلق دانش

انتشار دانش

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

*

سیستم

*

جهت دهی به

27

ایجاد و توسعه بانک هتای اطالعتاتی پایته (در
بخش هایی نظیر ثبت احوال ،ثبت اسناد و داده
های مکانی و ،)....هویت دیجیتال(افراد ،اشتیاء،
محتوا و)...و زیرستاخت هتای الزم جهتت بهتره
گیری از داده های مکانی و ماهواره ای

شکل دهی به بازار

*

*

*

*

*

*

*

بسیج منابد

26

تعیتتین استتتانداردها و مراکتتز ریشتته و میتتانی
گتتواهی دیجیتتتال و درگاههتتای دسترستتی و
امضای دیجیتال

*

*

*

*

*

*

*
*

*

پژوهش در فناوری های نوین و آینتده ستاز در
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات مانند فناوری
اطالعات و ارتباطات سبز ()Green IT

*

*

*

*

*

32

تقویت و ایجاد مراکز نوآوری ،رشتد و پارکهتای
فناوری در حوزه اطالعات و ارتباطات

*

*

*

*

*

33

*

تعیین جایگاه کشور به لحاظ کمی و کیفتی در
تولید مقاالت و هدفگذاری در راستتای ارتقتای
آن بمنظور توسعه مقاالت و پتنتت هتا در ایتن
حوزه

*

*

*

*

32

ساماندهی و گسترش شبکه های اجتمتاعی بتا
تاکید بر سامانه هتای بتومی ،محتتوای مفیتد و
فاخر و خط و زبان فارسی در فضای مجازی

*

*

*

*

35

به کارگیری روش های جدید نظیر استتفاده از
تلفتتن همتتراه بتته منظتتور توستتعه مشتتارکت،
نظرسنجی ،ارتباط و اطالع رستانی بتا فعتاالن

*
132

مشروعیت بخشی

25

به کارگیری سامانه مدیریت امنیت اطالعتات و
مراکز دفاع سایبری

*

*

شاخص

*

*
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فعالیتهای کارآفرینی

خلق دانش

انتشار دانش

سیستم

جهت دهی به

شکل دهی به بازار

بسیج منابد

مشروعیت بخشی

شاخص

اجتماعی مانند احزاب و سازمان های مردم نهاد
و نیزآحاد جامعه
36

برگزاری انتخابات الکترونیک

*

37

تربیتتت نیتتروی فنتتی و تخصصتتی متناستتب بتتا
اهداف ،برنامه ها و نیازهتای موجتود در مراکتز
علمی و دانشگاهها

*

*

39

آموزش برای آحاد جامعه بمنظور ارتقای ستواد
دیجیتال و فرهنگ سازی

*

*

38

آموزش حرفه ای و آموزش حین کار در سازمان
ها و دستگاههای اجرایی در ستطوح مختلتف و
فرهنتتگ ستتازی در بکتتارگیری صتتحیح و امتتن
سامانه ها

*

*
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شکل . 1مدل کارکرد نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران
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 -4یافتهها

در این تحقیق ،همان گونه که ذکر گردید ،تحلیل داده های پرسشنامه باتوجته بته کتارکرد متورد
انتظار نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک انجام پذیرفته که در ادامه نتایج حاصله مورد
اشاره قرار می گیرد:
 ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان:ویژگی های جمعیت شناختی پاس دهندگان به پرسشنامه تدوین شده ،در قالتب جتدول 3ارائته
گردیده است:
جدول .3ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان

عنوان
جنسیت

رده سنی

سابقه خدمت

عنوان

تعداد

تعداد

زن

51

دیپلم و پایین تر

1

مرد

153

کاردانی

9

کمتر از  31سال

35

کارشناسی

77

 31تا  21سال

113

کارشناسی ارشد

111

 21تا  51سال

51

بیشتر از  51سال

2

کمتر از  5سال

21

 5تا  11سال

52

 11تا  15سال

66

 16تا  21سال

31

بیشتر از  21سال

12

سطح
تحصیالت

سطح
مسئولیت
ش لی

دکترا و باالتر

7

مدیر ارشد

22

مدیر میانی

61

کارشناس

22

همان گونه که مشتاهده متی گتردد در ایتن تحقیتق 51 ،زن و  153مترد در تکمیتل پرسشتنامه
مشارکت نموده و کمترین سن پاس دهندگان  26سال و بیشترین سن 52 ،سال می باشتد .همچنتین
بیشترین تعداد پاس دهندگان در رده با سابقه کاری  11تا  15سال قترار گرفتته و بته لحتاظ متدرك
تحصیلی 392 ،درصد پاس دهندگان دارای مدرك تحصیلی دکترا و باالتر 5297 ،درصتد دارای متدرك
کارشناسی ارشد 3798 ،درصد دارای مدرك کارشناسی و  398درصد دارای متدرك کتاردانی بتوده انتد.
همچنین به لحاظ سطح مسئولیت ش لی 11919 ،درصد پاس دهندگان بته رده متدیران ارشتد3191 ،
درصد به مدیران میانی و  5991درصد به سطح کارشناسی تعلق داشته است.
 آزمون میانگین شاخص هابه منظور تعیین شاخص هتای کتارکردی متوثر در نظتام نتوآوری فناورانته و در حتوزه حاکمیتت
الکترونیک ایران ،آزمون میانگین هر یک از شاخص های ارائه شده به صتورت جداگانته توستط آزمتون
 t-studentانجام گردید .در نتایج حاصل مشاهده گردید که شاخص های ارائته شتده بتا مقتادیر آمتاره
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آزمون  tبزرگ تر از 19625و نیز سطح معنیداری کمتر از  1915بر نظام نوآوری فناورانته و حاکمیتت
الکترونیک ایران تاثیر گذار است .بته عبتارت دیگتر آزمتون میتانگین نشتان میدهتد کته میتزان تتاثیر
شاخص ها از نظر آماری بیشتر از حد متوسط می باشد .الزم به ذکر است کته از میتان شتاخص هتای
کارکردی نظام نوآوری فناورانه ،دو شاخص "ایجاد نهاد های جدیتد" و "توستعه مقتاالت و پتنتت هتا"
دارای مقدار آماره آزمون کمتر از  19625و سطح معنی داری بیشتر از  1915می باشتند .بتدین ترتیتب
اگرچه میزان تاثیر شاخص های یاد شده به تنهتایی بتر کارکردهتای نظتام نتوآوری فناورانته در حتوزه
حاکمیت الکترونیک از نظر آمتاری قابتل توجته نمتی باشتد امتا باتوجته بته احتمتال تتاثیر معنتی دار
شاخص های مذکور پس از انجام تحلیل عاملی در ارتباط با سایر شاخصتهای مولفته مربوطته ،در ایتن
مرحله شاخص های مذکور حذف نگردیده تا در تحلیل عاملی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
 مروری بر نتایج تحلیل عاملی تائیدی انجام شده:در شکل ( 2مدل تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم مولفه های کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در
حوزه حاکمیت الکترونیک در حالت ضرایب استاندارد) و در شکل ( 3مدل تحلیل عاملی تائیدی مرتبته
دوم مولفه های عملکردحاکمیت الکترونیک در حالت ضرایب استاندارد) ،ضرایب استاندارد شاخص هتا
و مولفه های مربوطه قابل مشاهده می باشد .همچنین اعداد معنیداری تمامی پارامترهای مدل از عدد
 1986بزرگتر بوده و لذا روایی این سازه ها در سطح معنیداری  1915تائید متیگتردد .بتدین ترتیتب و
براساس نتایج ارائه شده در جدول  2و ( 5شاخصهای برازش مدل) ،مدل تحلیل عاملی تائیدی مرتبته
دوم ،از برازندگی مطلوبی برخوردار است.
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شکل .2مدل تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم مولفه های کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک
در حالت ضرایب استاندارد
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شکل .3مدل تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم مولفه های عملکردحاکمیت الکترونیک در حالت ضرایب استاندارد
جدول .2پارامترهای برازندگی مدل تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم کارکرد نظام نوآوری فناورانه

شاخص برازندگی

χ2/df

RMSEA

GFI

AGFI

SRMR

NFI

NNFI

IFI

CFI

مقدار شاخص

2921

19179

1971

1969

19197

1987

1989

1989

1989

جدول .5پارامترهای برازندگی مدل تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم عملکرد حاکمیت الکترونیک

شاخص برازندگی

χ2/df

RMSEA

GFI

AGFI

SRMR

NFI

NNFI

IFI

CFI

مقدار شاخص

3955

1911

1978

1973

19131

1987

1989

1989

1989
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باتوجه به آنچه ذکر گردید ،در ادامه ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از مولفه های زیربنایی
کارکرد نظام نوآوری فناورانه و نیز مولفه های عملکرد حاکمیت الکترونیک ایران محاسبه گردیده
(جداول 6و  )7که مقادیر به دست آمده نشانگر آن است که شاخص های تشکیل دهنده ،معرف
مناسبی از محتوای آن مولفه می باشند .همچنین نتایج ضریب پایایی محاسبه شده نشان میدهد که
در مورد کلیه مولفه ها ،شاخص های ذیل هر مولفه از همسانی درونی باالیی برخوردار می باشند.
جدول .6ضریب آلفای کرونباخ کل شاخص های کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک
و مولفه های زیربنایی آن

تعداد شاخص

ضریب آلفای کرونباخ

مولفه
تدوین سیاست ها و اسناد راهبردی،حقوقی

7

1982

ایجاد ساختار اجرایی ،نظارتی(رگوالتوری)

5

1999

تدوین چارچوب تعامل پذیری

5

1981

توسعه زیرساخت فناوری

5

1983

گسترش فضای امنیت اطالعات

5

1982

پژوهش ،توسعه کارآفرینی و تحقق اقتصاد فناوری

6

1982

مشارکت الکترونیک ،آموزش و فرهنگ سازی

6

1981

جدول  .7ضریب آلفای کرونباخ مولفه های عملکرد حاکمیت الکترونیک

تعداد شاخص

ضریب آلفای کرونباخ

مولفه
ارتقای اقتصاد از طریق توسعه حاکمیت الکترونیک

5

1983

ارتقا و بهبود خدمت رسانی در حاکمیت الکترونیک

6

1982

ارتقای مشارکت و دموکراسی الکترونیک در بستر حاکمیت الکترونیک

7

1986

مدل مفهومی کارکرد نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایتران در قالتب شتکل2
ارائه گردیده که مبتنی بر مدلهای نظری و تحلیل معادالت ساختاری می باشد .در این متدل دو مت یتر
کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک و عملکرد حاکمیت الکترونیتک حضتور
داشته و مت یر پنهان مستقل کارکرد های نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک بر اساس
 7مولفه و مت یر پنهان وابسته عملکترد حاکمیتت الکترونیتک بتر استاس  3مولفته ستنجیده میشتود.
مولفه های مذکور با استفاده از ضرایب استاندارد شده مدل هتای نهتایی کتارکرد هتای نظتام نتوآوری
فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک و مدل عملکرد حاکمیت الکترونیک قابل محاسبه و اندازه گیتری
می باشد .به عبارت دیگر مت یر های مکنون یا پنهان درون زا و برون زای تحقیق با استفاده از ضترایب
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مدلهای مفهومی قابلیت تبدیل به مت یر های مشاهده شده را دارا بوده فلذا با استفاده از مقادیر بدست
آمده ،مدل مفهومی معادالت ساختاری ارائه گردیده است .بدین ترتیب شکل 2نمایانگر نمتودار تحلیتل
مسیر مدل مفهومی نظتام نتوآوری فناورانته در حتوزه حاکمیتت الکترونیتک ایتران در حالتت ضترایب
استاندارد میباشد.

شکل .2مدل نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران در حالت ضرایب استاندارد

در جتتدول ،9پارامترهتتای برازنتتدگی متتدل مفهتتومی نظتتام نتتوآوری فناورانتته در حتتوزه حاکمیتتت
الکترونیک ایران مورد اشاره قرار گرفته است .با مقایسه این شاخصهتا و دامنته پتذیرش آنهتا ،متدل
مذکور از برازندگی مطلوبی برخوردار بوده و این مدل ،به عنوان مدل نظام نتوآوری فناورانته در حتوزه
حاکمیت الکترونیک ایران مورد پذیرش می باشد .الزم به ذکر است از آنجایی که آماره آزمتون تمتامی
پارامترها از  1986بزرگتر می باشد ،لذا روایی مدل در سطح معنیداری  1915تائید میگردد .همچنین
مطابق نتایج به دست آمده ،حداقل ضریب تعیین 1966 ،و حداکثر آن  1998می باشد.
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جدول .9پارامترهای برازندگی مدل مفهومی نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران

شاخص برازندگی

χ2/df

RMSEA

GFI

AGFI

SRMR

NFI

NNFI

IFI

CFI

مقدار شاخص

1978

1916

1982

1981

19125

1988

1988

1988

1988

 -5بحث و نتیجهگیری

همان گونه که ذکر گردید ،باتوجه به اهمیت تحقق نظام نواوری فناورانته در کشتور و نیتز درنظتر
گرفتن جایگاه کنونی ایران در ارزیابی دولت الکترونیک در جهان (رتبه  96از میان  183کشتور جهتان
در ارزیابی سال  2119سازمان ملل متحد ( ،()United Nations, 2018ضترورت ارائته متدل مناستب
کارکردی نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران بیش از پیش احساس می گردد .در
این راستا و باتوجه به انجام مطالعات موردنیاز و مصاحبه بتا خبرگتان ،متدل کتارکردی نظتام نتوآوری
فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران ارائه گردید (شکل .)1همان گونه که مشاهده می گردد ،در
سمت راست این مدل مولفه ها و شتاخص هتای کلیتدی کتارکردی نظتام نتوآوری فناورانته در حتوزه
حاکمیت الکترونیک ایران مورد اشاره قرار گرفته است (دربرگیرنده 7مولفه و  38شاخص) .الزم به ذکر
است در این تحقیق با توجه به نتایج حاصل شده و تعیین پارامترهای برازندگی مدل مفهتومی کتارکرد
نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران ،تاثیر  7مولفته عنتوان شتده برکتارکرد نظتام
نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک کشور مورد تائید می باشتد .همچنتین باتوجته بته نتتایج
تحلیل انجام شده ،مولفه "تدوین چارچوب تعامل پذیری و پیاده سازی خدمات و ارتباطات متورد نیتاز
در حاکمیت الکترونیک" مولفه با بیشترین تاثیر در این حوزه می باشد .پتس از ایتن مولفته ،دو مولفته
"توسعه مشارکت الکترونیک ،توسعه سرمایه انسانی ،آموزش و فرهنتگ ستازی" و "پتژوهش و توستعه
کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعتات و ارتباطتات ،تحقتق اقتصتاد فنتاوری اطالعتات" در جایگتاه دوم
بیشترین تاثیر کارکردی نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران قرار داشتته و پتس از
آن ،مولفه های "گسترش فضای امنیت تبادل اطالعات و شکل دهی عناصتر کلیتدی احتراز هویتت در
فضای مجازی"" ،توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات"" ،ایجتاد ستاختار اجرایتی متورد
نیاز ،نظام نظارت و ارزیابی در حوزه حاکمیت الکترونیتک (رگوالتتوری)" و "تتدوین سیاستتها ،استناد
راهبردی ،حقوقی ،اجرایی و مشوقهای مربوطه در حوزه حاکمیت الکترونیک" به ترتیب در جایگاه سوم
تا ششم بیشترین تاثیر در این حوزه جای گرفته اند.
مطابق شکل  ،1درسمت چپ مدل عملکرد حاکمیت الکترونیک در کشور مورد توجه قرار گفتته و
برای آن سه مولفه کلیدی " ارتقاء اقتصتاد از طریتق توستعه حاکمیتت الکترونیتک" " ،ارتقتا و بهبتود
ختتدمت رستتانی در حاکمیتتت الکترونیتتک" و " ارتقتتای مشتتارکت و دموکراستی الکترونیتتک در بستتتر
حاکمیت الکترونیک" لحاظ گردیده است .باتوجه به مدل ارائه شده ،درخصوص ارتقای اقتصاد کشور از
طریق توسعه حاکمیت الکترونیک ،شاخص هایی در ارتباط با توستعه پایتدار ،توستعه اشتت ال ،توستعه
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جذب سرمایه ،توسعه تعامالت اقتصادی و متالی الکترونیتک در ستطح بتین الملتل و ایجتاد قابلیتهتا و
ظرفیتهای جدید در حوزه اقتصادی بر پایه ظرفیت های فناوری اطالعتات و ارتباطتات لحتاظ گردیتده
است که با توجه به چالش های کنونی در سطح جهانی توجه به مفاهیم مذکور گریزناپتذیر متی باشتد.
در خصوص مولفه ارتقا و بهبود خدمت رسانی در حاکمیت الکترونیک ،شاخص های اطالعتات روزآمتد،
افزایش کیفیت خدمات ،قابلیت دسترسی به خدمات از کانال های چندگانه ،ختدمات رستانی کتارا بته
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
و ارتباطات ،گواهی بر اهمیت موارد عنوان شده می باشد .ارتقای مشارکت و دموکراسی الکترونیک نیتز
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
اثربخشی نقش ها ارائه گردیده است .توجه به این نکته ضروری است که فناوری های نوین زمینه ستاز
ت ییراتی شگرف در مفاهیم مورداشاره بوده و بی شتک دموکراستی الکترونیتک روشتی مناستب بترای
گسترش مشارکت آحاد جامعه در تصمیم گیری های کلیدی در کشورها می باشد.
نتایج به دست آمده از تحلیل نیز نمایانگر تاثیر معنادار سه مولفه "ارتقاء اقتصاد از طریق توستعه
حاکمیت الکترونیک"" ،ارتقا و بهبود خدمت رسانی"و "ارتقای مشارکت و دموکراسی الکترونیتک" بتر
عملکرد حاکمیت الکترونیک در کشور می باشد که نتتایج حاصتله بته ترتیتب میتزان بیشتترین تتاثیر
مولفه ها و نیز بیشترین تاثیر شاخص های هر مولفه ،در قالب جدول  8نشان داده است.
جدول .8مولفه ها و شاخص های احصا شده عملکردحاکمیت الکترونیک به ترتیب بیشترین تاثیر

ردیف

نام مولفه

1

ارتقا و بهبتود ختدمت
رسانی

2

ارتقاء اقتصاد از طریتق
توستتتتعه حاکمیتتتتت
الکترونیک

ردیف
1
2
3
2
1

شاخص
افزایش کیفیت خدمات
کاهش شکاف دیجیتالی
اطالعات روزآمد
خدمت رسانی به اقشار کم بهره
مدیریت موثر بحران
دسترسی خدمات چندگانه
توسعه تعامالت مالی بین المللی
ظرفیتهای جدید اقتصادی

2

جذب سرمایه

3

توسعه پایدار

2

اشت ال
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ردیف

نام مولفه

ارتقتتتای مشتتتارکت و
دموکراسی الکترونیک

شاخص

ردیف
1

شفافیت اطالعات و فرآیندها

2

رفاه ،سالمت ،رضایتمندی

3
2
5

پاسخگویی دولت
ارتقای حقوق شهروندی
کاهش فساد
دموکراسی الکترونیک
اثر بخشی نقش ها

درخاتمه ،باعنایت به آنچه ذکر گردید و براساس نتایج به دست آمتده ،اقتدامات ذیتل در راستتای
بهره گیری حداکثری از نقاط قوت کنونی و در راستای اتخاذ گزاره های سیاستتی مناستب بته منظتور
دستیابی به جایگاه شایسته کشور در این حوزه پیشنهاد می گردد:

 تدوین سند چشم انداز حاکمیت الکترونیک ایران و رصد محیط کستب وکتار متناستب بتا رویکترد
نظام نوآوری فناورانه:
همان گونه که ذکر گردیتد ،نقشته راه دولتت الکترونیتک ایتران در ستال  1383تصتویب و ابتالغ
گردیده است .از آن زمان تاکنون و با توجه به اقدامات انجام پذیرفته در کشتور ،ضترورت تتدوین ستند
چشم انداز حاکمیت الکترونیک ایران و در راستای بهره گیری از ظرفیت های نظام نوآوری فناورانته در
کشور ،بیش از پیش احساس می گردد .بدین ترتیب که تحلیل و شناخت وضتعیت فعلتی ،بتازیگران و
نهادهای تاثیر گذار ،تعیین ماموریت ها ،اهداف و ارزش ها درافق زمانی موردانتظتار ،نقشتی کلیتدی در
تحقق اهداف مدنظر ایفا خواهد نمود .همچنین رصد مداوم محیط و ت ییرات در حوزه فناوری اطالعات
و ارتباطات به منظور ایجاد آمادگی در پذیرش نتوآوری هتای فناورانته و نیتز نقتش آفرینتی در تتامین
نیازهای نوین بازار ،خلق دانش و نیز شکل دهی به بازار مورد انتظتار متی باشتد .در ایتن راستتا متی
بایست این سند منجر به اقدامات اجرایی19گردیده و با نگاشت نهتادی ،تکلیتف دستتگاهها و نهادهتای
تاثیر گذار در آن بصورت شفاف مشخص و ردپای آن در برنامه های بلند متدت و کوتتاه متدت ملتی و
دستگاهی کامال مشخص و شفاف گردد .همچنین ضروری است بتا تعریتف شتاخص هتای راهبتردی و
عملیاتی از یکی از نظام های ارزیابی عملکرد راهبردی نظیر کارت امتیازی متوازن 18جهت رصد متداوم
اقدامات ،راهبردها ،خروجی ها و نتایج و تاثیرات آن بهره گرفته و عمال مدیران و سیاست گتذاران ایتن
حوزه با در اختیار داشتن داشبوردهای مناسب امکان راهبری این حوزه را داشته باشند.

Action Plan
)Balanced Score Card (BSC
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 بازنگری قوانین حقوقی متناسب با رشد فناوری اطالعتات و ارتباطتات ،بته کتارگیری نظتام نتوآوری
فناورانه و مشروعیت بخشی به محصوالت و ایده های فناورانه:
بازنگری و تجمید قوانین حقوقی در این حوزه درکشور از اهمیت بتاالیی برختوردار متی باشتد .در
حال حاضر ،قوانین حقوقی و الزامات این حوزه غالبا به صتورت پراکنتده در برختی از استناد باالدستتی
نظیر قانون تجارت الکترونیک و نقشه راه دولت ایران ارائه گردیده است (برای مثال به موجب متاده 18
ضوابط فنی و اجرایی نقشه راه توسعه دولت الکترونیک ایران (معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاستت
جمهوری ،)1383 ،وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکتاری ستایر دستتگاههای ذیتربط،
ضوابط و الزامات اجرایی پذیرش اسناد مالی – حسابداری الکترونیک نظیراسناد کاغذی را مطتابق بنتد
«ب » ماده ( )19قانون برنامه پنجم توسعه ،تدوین نماید) .بتااین وجتود ،تجمیتد قتوانین ایتن حتوزه و
بروزرسانی آن متناسب با پیشرفت های حاصل شده از اهمیت باالیی برختوردار بتوده و نیازمنتد توجته
ویژه می باشد .بدین ترتیب که ارائه خدمات به صورت الکترونیک (باالخص در متواردی نظیتر پتذیرش
اسناد مالی الکترونیک) و تسهیل فرایندها و کارکردهای مرتبط با نظام نوآوری فناورانه در گرو بازنگری
قوانین حقوقی در این حوزه خواهد بود .چنانچه قوانین مربوطه در بازه زمانی الزم متورد بتازنگری قترار
نگیرد ،تحقق اهداف این حوزه با چالش مواجه می گردد .مواردی نظیر بته رستمیت شتناختن امضتای
دیجیتال به منظور ارائه خدمات غیرحضتوری و التزام آور نمتودن آن بترای دستتگاهها و نهادهتا و نیتز
مقررات زدائی در مواردی همچون دریافت مدارك و رونوشت های (کپی) زائد از مدارك هویتی و ستایر
مدارك با توجه به امکان استعالم برخط از پایگاههای اطالعاتی که عالوه بر تسهیل ارائه خدمات باعتث
حذف امکان جعل نیز میگردد نمونه ای از این قوانین موردنیاز می باشد .از دیگر مباحث مهتم در ایتن
حوزه نظام و پشتوانه حقوقی جهتت بته رستمیت شتناختن مالکیتت معنتوی و مبتارزه بتا استتفاده از
سامانه های قفل شکسته به منظور حمایت از نوآوری در این حوزه است .عدم توجه به ایتن امتر ستبب
هدررفت سرمایه گذاری های صورت پذیرفته و عدم رغبت به ارائه محصوالت جدید و خالقانه در کشور
شتکل
خواهد بود .همچنین الزامات قانونی برای در اختیار گذاردن داده هتای متورد نیتاز جهتت
گیری کسب و کارهای نوین و استارت آپی با لحاظ مفهوم داده های باز 21از دیگر موارد بسیار مهتم در
این مبحث می باشد.
 تدوین طرحی جامد جهت بازنگری نقش ها و تعیین سازوکار نظارتی مورد نیاز در حوزه حاکمیت
الکترونیک و شکل گیری نظام نوآوری فناورانه:
یکی از چالش های اصلی در راستای اجرای برنامه های تصویب شده در حوزه فنتاوری اطالعتات و
ارتباطات در کشور ،عدم وجود نگاشت نهادی منسجم و نیز تعیین ساز و کار نظارتی کارآمد به منظتور
ارائه بازخوردهای الزم و درنهایت اعمال ت ییرات متناسب با بازخوردها می باشد .درحال حاضتر ،تعتدد
Open Data
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نهادهای تصمیم گیرنده و ارزیتابی کننتده ،روش هتای غیتر منستجم و هدفمنتد ارزیتابی و نیتز عتدم
بکارگیری شیوه های نوین و خالقانه در دریافت بازخورد و تحلیل داده ها ،سبب اتتالف زمتان و هزینته
در این حوزه شده و لذا انجام مطالعه ای جامد در این زمینه مورد نیاز می باشتد .بترای مثتال در حتال
حاضر در حوزه دولت الکترونیک ،ارزیابی های متعددی در قالب جشنواره شهید رجایی و جایزه دولتت
الکترونیک توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و نیتز ارزیتابی دولتت الکترونیتک توستط ستازمان
فناوری اطالعات انجام می پذیرد که وجود شاخص های متنوع و دوره های متفاوت ارزیتابی ،دستتیابی
به اهداف مربوطته در کشتور را بتا چتالش مواجته خواهتد نمتود .در نهایتت تعیتین ستازوکار اجرایتی،
شفاف سازی نقش ها و مسئولیت ها در سطوح مختلف اجرایی در کشور و در نظر داشتن نقش تمتامی
بازیگران و ذینفعان این حوزه سهمی مهم در پدید آوردن زمینه های بروز خالقیت و نوآوری و پرهیتز
از موازی کاری و در نهایت پیشبرد برنامه ها و رسیدن به اهداف ایفا خواهد نمود.
 تسرید در تتدوین و ارائته استتانداردها و چتارچوب تعامتل پتذیری متورد توافتق در حتوزه دولتت
الکترونیک:
بدیهی است که تحقق حاکمیت الکترونیک در کشور ،درگرو یکپارچه سازی ارائه خدمات و انجتام
تعامالت و استعالمات موردنیاز خواهد بود .چنانچه چتارچوب تعامتل پتذیری و استتانداردهای امنیتتی
مورد نیاز در بازه زمانی معقول در اختیار دستگاهها و سازمان های ذیربط قرار نگیرد ،این امر منجر بته
توسعه و ارائه خدمات الکترونیک بتدون لحتاظ ضتوابط موردنیتاز متی گتردد و امکتان تعتامالت میتان
دستگاهی را در آینده با پیچیدگی فراوان مواجه خواهد نمتود .اگرچته در نقشته راه دولتت الکترونیتک
ایران نیز این امر به کررات مورد تاکید قرار گرفته است ،با ابن وجود و باگذشت  5سال از تصتویب ایتن
نقشه راه ،نیازمند تسرید در جهت تهیه ضوابط موردنیاز در این حوزه می باشیم .توجته بته ایتن نکتته
ضروری است که نوآوری های این حوزه نیز به دلیل خالء در این استانداردها امکان انطبتاق بتا فضتای
کسب و کار و فرایندها و ابعاد دولت الکترونیک را نداشته و باعث هدر رفت سرمایه های ملتی بواستطه
شکل گیری سامانه ها و پایگاه های موازی در سطح ملی می گردد.
 توافق بر زیرساخت امضای دیجیتال در کشور در راستای بهره گیتری حتداکثری از ظرفیتت هتای
جدید فناوری:
علی رغم نقش کلیدی امضای دیجیتال در مبحث حاکمیت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک،
تاکنون توافق الزم در این امر در کشور حاصل نگردیده و چنانچه توافق بر استتانداردها و پیشتگیری از
موازی کاری در کشور کماکان به تعویق افتد ،مانعی جدی در تحقق حاکمیت الکترونیک خواهد بود .از
جمله این موارد میتوان به ظرفیت امضای دیجیتال موجود در کتارت هوشتمند ملتی اشتاره نمتود کته
متاسفانه علیرغم صرف هزینه های سنگین در کشور ،بالاستفاده باقیمانده و عمال یکی از انتظارات مهم
از هوشمند سازی کارت ملی را زیر سوال برده است و درصورت عدم سیاستگذاری مناسب و پیتروی از
راهبردهای این حوزه امکان هرگونه بهره برداری از این ظرفیت بزرگ ملی را دچار خدشه خواهد نمود.
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این در شرایطی است که عدم استفاده از امضای دیجیتال باعث می گردد بسیاری از کستب و کارهتای
نوآورانه و نیز خدمات دولت الکترونیک که نیاز به شناستایی دقیتق ختدمت گیرنتده و ستپس تائیتد و
انکارناپذیری وی را دارد قابلیت اجرا و عملیاتی شتدن را نداشتته باشتد .عتالوه بترآن ،ایتن امتر باعتث
هزینه هتای ستنگین و بتی متورد در استتفاده از ابزارهتای متوازی و غیتر ضتروری امضتای دیجیتتال
(توکن های امضا) و نیز سردرگمی توسعه دهندگان سامانه هتای الکترونیتک در استتفاده از امضتاهای
متعدد موجود در کشور و همچنین دشواری برای کاربران گردیده است.

 تدوین طرحی جامد در خصوص بهره گیری از ظرفیتت هتای اقتصتادی حاصتل از نظتام نتوآوری
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
گیری از آن در جهت افزایش تولید ناخالص ملی خواهیم بود .به عبارت دیگتر ،چنانچته چشتم انتداز و
برنامه های روشنی در این خصوص در دستور کار قرار نگرفته و بازه های زمانی موردنیاز جهتت تحقتق
اهداف مربوطه تعیین نگردد ،در عمل بهره گیری از پتانسیل موجود در این حتوزه نیتز میستر نخواهتد
بود .عدم حمایت و شکل گیری شرکتهای پیشرو در اقتصاد دیجیتال که بتواننتد بتا ارائته یتک پلتفترم
دیجیتال امکان تعامل آنالین تعداد زیادی تولید کننده یا ارائته دهنتده ختدمات را بتا تعتداد زیتادی از
مشتریان و مصرف کنندهها به سادهترین شکل ممکن فراهم کنند و از محل ارزش افزوده ایجاد شتده و
تسهیل ارتباط بین خریدار و فروشنده به کسب درآمد بپردازند از دیگر ضعف های این حوزه استت .در
این میان به خدمت نگرفتن مفاهیم و ابزارهای داده کاوی و تحلیل داده های عظیم 21سبب عدم امکان
کشف سرید و کم هزینه سالیق و ترجیحات دو طرف خریدار و فروشتنده شتده و عمتال نمتی تتوان بتا
پیشبینی دقیق روندها نتب بتازار را در اختیتار داشتته و محصتوالت و ختدمات اختصاصتی را بترای
مشتریان طراحی و بازاریابی نمود .عدم توجه به مفهوم داده های باز نیز خصوصا در سطوح حاکمیتی با
پیش فرض محرمانگی باعث حبس اطالعات و عدم بهره گیری شرکتهای نوآور در حوزه هتای مختلتف
کسب و کار می گردد .چالش دیگر در این حوزه ،نبتودن مکتانیزم مشتخص ستازماندهی فعالیتتهتای
تجارت الکترونیک است .با توجه به موازیکاری دستگاههتای مختلتف اعتم از وزارت صتنعت ،معتدن و
تجارت ،وزارت ارتباطات ،رگوالتوری ،نهادهای انتظامی و قضایی و ،...فعاالن این حوزه با مشتکل بتزرگ
مرجد تصمیمگیری مواجه هستند .عالوه بر این ،در حوزههای خاصی مانند توریسم ،بهداشت و ...عالوه
بر همه مشکالت موجود ،مجوزهای مختلف ارائه شده از سوی سازمان گردشتگری ،وزارت بهداشتت و...
هم باعث میشود فعاالن حوزههای مختلف تجارت الکترونیک و کسبو کارهای اینترنتی تمرکز کتاملی
بر خلق ارزش برای مشتری نداشته باشتند و بختش زیتادی از منتابد زمتانی و انستانی ختود را صترف
برداشتن مواند مختلف اداری کنند.
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:
اگرچه مواردی نظیر ضرورت تامین منابد مالی در بازه زمتانی موردنیتاز ،تقویتت زیرستاخت هتای
فناوری و تعیین چارچوب و استانداردهای تعامل پذیری در ایتن حتوزه حتائز اهمیتت متی باشتند ،امتا
کماکان چنین به نظر می رسد که نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرایی و مدیران این حوزه در
کشور نیز ،نقشی موثر در تحقق برنامه های تدوین شده ایفا می نمایند .تعهد مدیران ارشتد در اجرایتی
نمودن برنامه های این حوزه و استفاده از راهکارهای خالقانه و نیز مشارکت شرکت های دانش بنیان و
استارت آپی در اجرایی نمودن برنامه ها از اهمیت باالیی برخوردار بوده و این امر جتز بتا انتختاب و بته
کارگماردن مدیران آشنا با این حوزه و نیز ارزیابی آنان بر اساس میزان پایبندی و تحقتق برنامته هتای
ابالغی امکان پذیر نمی باشد .تمرکز بر اجرای پروژه های این حوزه از بودجته هتای دولتتی نیتز نبایتد
منجر به تاخیر در اجرای برنامه های ایتن حتوزه گتردد .استتفاده از ظرفیتت هتای بختش خصوصتی و
مشارکت آنان در توسعه دولت الکترونیک و پدیدآوردن فضتای مناستب جهتت اجترای برنامته هتا بتا
استفاده از سرمایه گزاری بخش خصوصی از متواردی استت کته توجته بته آن در کشتور و در راستتای
تسرید در دستیابی به اهداف مربوطه مورد نیاز است.
 تدوین و ارائه طرحی جامد در حوزه توسعه پایدار و با رویکرد به کارگیری نظام نوآوری فناورانه:
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
فناوری های اطالعاتی و ارتباطی ،نقشی مهم در پیشرفت کشور ایفا خواهد نمود .امری که متاسفانه بتا
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
را بیش از پیش آشکار می نماید .از جمله این موارد میتتوان بته استتفاده از سیستتم هتای دستتی بته
موازات سامانه های رایانه ای و حجم باالی اسناد کاغذی که در سازمان ها و نهادهتای دولتتی کماکتان
تولید ،مبادله و بایگانی می گردد اشاره نمود که منجر بته از بتین رفتتن ستالیانه صتدها هتزار درختت
میگردد .از دیگر مصادیق این حوزه می توان به تعدد کارت های الکترونیک و صدور کارت های متوازی
و یا غیرضروری در کشور اشاره نمود که عالوه بر ایجاد موازی کاری ،جذب آن ها در طبیعت نیز صدها
سال بطول می انجامد .همچنین توجه به مفاهیمی نظیر شهرهوشمند 22و متعاقبا فناوری های مترتبط
نظیر اینترنت اشیا ،23داده های کالن و  ....از دیگر مواردی است که متی توانتد نقشتی مهتم در توستعه
پایدار و به کارگیری نظام نوآوری فناورانه در کشور ایفا نماید.
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 انجام برنامه ریزی های مناسب در راستای توسعه تعتامالت بتین المللتی در حتوزه فنتاوری هتای
اطالعاتی و ارتباطی و صدور محصوالت این حوزه:
درجهت تحقق حاکمیت الکترونیک ،استفاده از تجارب کشورهای موفق در این حوزه راهگشا بوده
و ظرفیت های جدید اقتصادی را در این حوزه برای کشور ایجاد می نماید .حضور جدی در همایش هتا
و نمایشگاههای معتبر جهانی این حوزه ،پایبندی به قوانین بتین المللتی و نیتز بستیاری از قواعتد ایتن
حوزه مانند احترام به مالکیت معنوی و استفاده از مجوزها و الیسنس های رسمی باعث متی گتردد تتا
فرصتی مناسب جهت استفاده از ظرفیت های این حوزه حاصل شود .پدید آوردن امکان فعالیت شرکت
های دانش بنیان و استارت آپ در سطح بین المللی عالوه بر حفت کارشناستان ایتن حتوزه در داختل
کشور بواسطه عدم ضرورت حضور فیزیکی برای ارائه خدمت در بسیاری از کسب و کارهتا باعتث رونتق
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.
 تدوین طرح جامد آموزش و فرهنگ سازی به آحاد جامعه:
ارائه آموزش های موردنیاز به آحاد جامعه ،نقشی انکار ناپذیر در پیاده سازی برنامته هتای توستعه
دولت الکترونیک و استفاده مردم از خدمات مربوطه ایفا نموده و عمال مفاهیمی چون شتهر الکترونیتک
در کنار شهروند الکترونیک معنا و تجلی می یابد .لذا ارائه طرحی جامد در این حوزه از اهمیت بسزایی
برخوردار می باشد .پائین بودن سواد دیجیتال به نوبه خود باعث ناتوانی بخش قابتل تتوجهی از جامعته
در بهره گیری از مزایای حاکمیت الکترونیک می گردد .استفاده از آموزش هتای مجتازی و بکتارگیری
شیوه های نوآورانه در آموزش آحاد جامعه از عوامل راهگشتا در ایتن حتوزه خواهتد بتود .همچنتین در
متواردی نظیتتر تحقتتق اهتتداف شتتهر هوشتتمند ،شتتهرداریهای کشتتور قتتادر بتته ارائتته نقشتتی جتتدی در
فرهنگ سازی بهره گیری از فناوری های نوین این حوزه در کشور می باشند.

151

3131 ) بهار31  (پیاپی3  شماره31  دوره:فصلنامه علمی بهبود مدیریت

منابع
 تحلیل وضعیت توسعه دولت الکترونیک درجهان و ایران براساس گزارش توسعه،سازمان فناوری اطالعات ایران
 مجموعه گزارش های نظام پایش شاخص های فناوری اطالعات و ارتباطات،2112 دولت الکترونیک سازمان ملل در سال
.1383  مرداد،کشور
 سیاست علم و فناوری. مدل ملی توسعه دولت الکترونیکی ایران.1381 .  بهروز زارعی و مهدی دیبا، فاطمه،ثقفی
.31-27 :)12(2
 تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران.1381. فرهاد عباسی و مهدی الیاسی، مهدی محمدی،حجت اله،حاجی حسینی
.33-29 :)13(1  سیاست علم و فناوری.بر پایه چرخه سیاستگذاری نوآوری
 «شناسایی مواند و چالشهای استقرار دولت. علی محمد فاضلی و سید حسن شجاعی، سید سجاد،حسینی مقدم
.darabkola20.blogfa.com/post-478.aspx ».الکترونیک درکشور
» سومین. « معرفی ابعاد و کارکردهای حاکمیت الکترونیک ایران.1382. امیر و سید محمدتقی تقوی فرد،شجاعان
. دانشگاه تربیت مدرس تهران،کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطالعات
 دانشگاه،» رساله دکتری. « مدلی برای شکلگیری نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران.1381. مهدی،محمدی
. رشته مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری،عالمه طباطبایی
. نقشه راه توسعه دولت الکترونیک ایران.1383.معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
.http://www.mdhc.ir
» ششمین. «بررسی و تحلیل دو مفهوم دولت الکترونیکی و حاکمیت الکترونیکی.1399 . احمدرضا،هاشمیان
. موسسه مدیریت فناوری اطالعات، تهران،کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات
Ahmadi Zeleti, Fatemeh. "The progress and obstacles of implementing and improving egovernment in Islamic Republic of Iran." (2010).
Bedi, Kiran, Parminder Jeet Singh, and Sandeep Srivastava. Government@ net: New governance
opportunities for India. SAGE Publications Pvt. Limited, 2001.
Soliman, Khalid S., John F. Affisco, France Belanger, and Janine S. Hiller. "A framework for e‐
government: privacy implications." Business process management journal (2006).
Bergek, Anna, Staffan Jacobsson, Bo Carlsson, Sven Lindmark, and Annika Rickne. "Analyzing the
functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis." Research policy 37, no.
3 (2008): 407-429.
Breschi, Stefano, and Franco Malerba. "Sectoral innovation systems: technological regimes,
Schumpeterian dynamics, and spatial boundaries." Systems of innovation: Technologies, institutions and
organizations (1997): 130-156.
Dawes, Sharon S. "Governance in the digital age: A research and action framework for an uncertain
future." Government Information Quarterly 26, no. 2 (2009): 257-264.
Duffy, D. "Q&A: Balancing the role of e-Government: Interview with Mike Hernon, vice president
of egovernment for New York City-based GovWorks." CNN, Retrieved on 5, no. 04 (2000): 2001.
Edquist, Charles, and Leif Hommen. "Systems of innovation: theory and policy for the demand
side." Technology in society 21, no. 1 (1999): 63-79.
Estevez, Elsa, and Tomasz Janowski."Electronic Governance for Sustainable Development—
Conceptual framework and state of research."Government Information Quarterly 30(2013):S94
Freeman, Christopher. Technology policy and economic performance. Great Britain: Pinter
Publishers, 1989.
Galli, Riccardo, and Morris Teubal. "Paradigmatic shifts in national innovation systems." Systems of
innovation: Technologies, institutions and organizations (1997): 342-370.
Gronlund, Ake. "Democracy in an IT-framed society." Communications of the ACM 44, no. 1
(2001): 22-22.
151

ارائه مدل نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاكمیت الکترونیک ایران

Rahman, Hakikur. "Framework of e-governance at the local government level." In Comparative egovernment, pp. 23-47. Springer, New York, NY, 2010.
Hekkert, Marko P., Roald AA Suurs, Simona O. Negro, Stefan Kuhlmann, and Ruud EHM Smits.
"Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change." Technological
forecasting and social change 74, no. 4 (2007): 413-432.
Holmes, Douglas. eGov: eBusiness strategies for government. Nicholas Brealey Publishing, 2001.
Johnson, Anna. "Functions in innovation system approaches." In Nelson and Winter Conference,
Aalborg, Denmark, pp. 12-15. 2001.
Björn, Johnson., Charles Edquist and Bengt-Åke Lundvall. First Globelics Conference. "Economic
Development and National Systems of Innovation Approach.",. 2003
Layne, Karen, and Jungwoo Lee. "Developing fully functional E-government: A four stage model."
Government information quarterly 18, no. 2 (2001): 122-136.
Lundvall, Bengt-Åke. "National systems of innovation: towards a theory of innovation and
interactive learning." London: Pinter Publishers.
Malerba, Franco. "Sectoral systems of innovation and production." Research policy 31, no. 2
(2002): 247-264.
Malerba, Franco, ed. Sectoral systems of innovation: concepts, issues and analyses of six major
sectors in Europe. Cambridge University Press, 2004.
Meier, Andreas. eDemocracy & eGovernment: Entwicklungsstufen einer demokratischen
Wissensgesellschaft. Springer-Verlag, 2009.
Moon, M. Jae. "The evolution of e‐government among municipalities: rhetoric or reality?." Public
administration review 62, no. 4 (2002): 424-433.
Nelson, Richard R. "National systems of innovation: a comparative study." (1993).
Niosi, Jorge. "National systems of innovations are “x-efficient”(and x-effective): Why some are
slow learners." Research policy 31, no. 2 (2002): 291-302.
OECD, Edwin Lau. "E-Government: Analysis framework and methodology." (2001).
Okot-Uma, R. W. "Electronic governance:(leading to good government)." Electronic governance
and electronic democracy: living and working in the connected world (2001).
Ørstavik, Finn, and Svein Olav Nås. "Institutional mapping of the Norwegian national system of
innovation." (1998).
Pablo, Zelinna D., and Shan L. Pan. "A multi-disciplinary analysis of e-governance: Where do we
start." In Proceedings of the 6th Pacific Conference on Information Systems (PACIS 2002), Tokyo,
Japan. 2002.
Rickne, Annika. "New technology-based firms and industrial dynamics: Evidence from the
technological system of biomaterials in Sweden, Ohio and Massachusetts." Doktorsavhandlingar vid
Chalmers Tekniska Hogskola 1659 (2000): 1-340.
Riley, Thomas B. "E-government vs. E-governance: Examining the Differences in a Changing
Public Sector Climate." International tracking survey report 3 (2003).
Siau, Keng, and Yuan Long. "Synthesizing e-government stage models–a meta-synthesis based on
meta-ethnography approach." Industrial Management & Data Systems 105, no. 4 (2005): 443-458.
Stamoulis, D., Dimitris Gouscos, Panagiotis Georgiadis, and Drakoulis Martakos. "Revisiting public
information management for effective e-government services." Information Management & Computer
Security 9, no. 4 (2001): 146-153.
The World Bank, “Definition of e-Government”,
http://web.worldbank.org/wbsite/external/topics/extinformationandcommUnicationandtechnologies/exteg
overnment/0,,contentMDK:20507153~menuPK:702592~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:7025
86,00.html.
Development Programme United Nations. Governance for sustainable human development: A
UNDP policy document. UNDP, 1997.
United Nations E-Government Survey 2014, Available at:
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014.
United Nations E-Government Survey 2014, Available at:
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014
United Nations E-Government Survey 2018, Available at:
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018.
152

