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چکیده :لزوم ارائه خدمات الكترونيكي در عصر اطالعات امري بديهي است كه پياده سازي موفق آن نيازمند برنامه
ريزي عملياتي و قابل اجرا است .اسناد زيادي در حوزه خدمات دولت الكترونيكي در ايران تدوين و به تازگي مصوب شده
اند ،ولي اين اسناد روندها و سناريوهاي آينده را ترسيم نكرده اند .اين مقاله به بحث در خصوص ترسيم سناريوهاي آينده
خدمات دولت الكترونيكي ايران در افق سال  1404هجري شمسي مي پردازد .چارچوب نظري اين تحقيق ،روش
هنجاري پس نگري است .براي تدوين سبد سناريوها از نرم افزار سناريو ويزارد استفاده شد .براي گردآوري داده ها از
توزيع پرسشنامه بين 20خبره ،بررسي اسناد و مدارک و پانل تخصصي و براي سنجش روايي از پنل خبرگان و براي
اعتبارسنجي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد .نتايج نشان داد كه با توجه به سازگاري دروني بين وضعيتهاي عوامل،
2سناريو با احتمال وقوع بسيار باال16 ،سناريو با احتمال وقوع متوسط به باال و  57سناريو با احتمال وقوع پايين و ضعيف
استخراج شده است كه با نظر خبرگان سناريوي مطلوب ارائه خدمات بهتر دولت الكترونيكي از سبد سناريوها تعيين شد.

واژههای كلیدی :پس نگري ،دولت الكترونيک ،سناريونويسي

 استادیار ،گروه بين رشته اي فناوري  ،دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 استاد ،گروه مهندسی صنا یع ،دانشكده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
 استاد ،گروه مدیریت فناوري اطالعات ،دانشكده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران
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مقدمه
توسعة دولت الكترونيكي و ارائه خدمات آن به شهروندان ،به گونه اي كه فاصلة دولت را با دنياي

پيشرفته كم و كمتر سازد ،آرزوي هر دولتي است كه در اين پهنه تالش كند؛ اما اين آرزو چگونه
عملي مي شود و در واقع چگونه مي توان آرمان و امكان را به يكديگر نزديک كرد؟ از طرفي با توجه
به مشاهده روند توسعه دولت الكترونيكي در چهار سال گذشته بر اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد
در سال  1393مشخص شده كه ميزان رشد و تغييرات ايران در اين حوزه بسيار ناچيز بوده و رتبه
ايران در پياده سازي دولت الكترونيكي از  93در سال  2008به  105در سال  2014نزول كرده است.
اقدامات انجام شده در سالهاي اخير نشان داده است وضعيت توسعه دولت الكترونيكي كشورمان
چندان مساعد نبوده و هر گونه توسعه در اين بخش نيازمند توجه به محيط خارجي كشور و الگوگيري
از كشورهاي منتخب است( .سند نقشه جامع دولت الكترونيكي )1394-1390،همچنين فعاليتهاي
انجام شده در حوزه خدمات دولت الكترونيكي در ايران مبتني بر نيازهاي موجود و بصورت جزيره اي
و پراكنده بوده و خدمات يكپارچه و با معماري مورد نياز براي نسل آينده ارائه نشده است(.سند
راهبردي سازمان فناوري اطالعات در برنامه پنجم توسعه )1393،مطالعه و بررسي آينده خدمات دولت
الكترونيكي از لحاظ امكانات ،نيازها و محدوديتها و آگاهي از نحوة تأثيرگذاري آن بر ساير بخشها نه
تنها مديران را در اتخاذ تصميمات واقع بينانه ياري ميرساند ،بلكه به برنامهريزان امكان ميدهد تا در
عرصههاي مختلف با اطمينان خاطر بيشتري براي دستيابي به آيندة بهتر برنامه ريزي كنند.
( )Bicking et al.,2012بنابراين در اين تحقيق به منظور استفاده بهتر از خدمات دولت
الكترونيكي به عنوان يكي از پديده هاي مهم حاصل از بكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات كه
تحوالت عميقي را در شيوه زندگي بشر امروزي ايجاد كرده ،نياز به استفاده از روشهاي معقول و
مناسب آيندهپژوهي است .يكي از روشهاي شناخت آينده هاي باوركردني ،بهره گيري از برنامه ريزي
برپايه سناريوسازي است (Borjeson et al.,2010( .به همين دليل در اين مقاله تالش مي شود تا
با شناخت عوامل كليدي و پيشرانهاي شكل دهنده آينده خدمات دولت الكترونيكي (ثقفي و
همكاران )1393،و شناسايي عوامل داراي عدم قطعيت باال ،بتوان آينده هاي بديل خدمات دولت
الكترونيكي ايران را ترسيم نمود و با استفاده از روش پس نگري سناريوي مطلوب را با نظر خبرگان
تعيين كرد .اين پژوهش توجه دولت را به سناريوهاي آينده پيش روي خدمات دولت الكترونيكي و
ترسيم آن فضا را براي تصميم گيري در اين حوزه برنامه ريزي معطوف مي كند .بنابراين هدف كلي

126

دستيابی به آینده مطلوب خدمات دولت الكترونيكی ایران در افق 1404
مبتنی بر روش پس نگري

اين تحقيق عبارت از چگونگي دستيابي به سناريوهاي آينده خدمات دولت الكترونيكي ايران در
افق 1404و تعيين سناريوي مطلوب با استفاده از روش پسنگري است .در ادامه عوامل داراي عدم
قطعيت پيشروي ارائه خدمات دولت الكترونيكي ايران شناسايي ميشود .سپس سناريوهاي آينده
براي ارائه خدمات دولت الكترونيكي ايران به شهروندان ترسيم و سناريوي مطلوب ارائه خدمات دولت
الكترونيكي ايران به شهروندان با نظر خبرگان و با برگزاري كارگاه پس نگري شناسايي مي شود.
ادبیات پژوهش
روش هاي پيش بيني آينده متنوع و بر پايه پيش فرض هاي گوناگون و در خدمت هدف هاي متنوع

هستند .عده اي با فرض همساني رويدادهاي گذشته و آينده ،با تحليل گذشته ساده ترين آينده
شناسي ها را عرضه مي دارند .گروهي با منظور داشتن همه متغيرهاي ذيربط و توجه به همه روابط
متقابل و آثار محتمل اجزا بر هم ،دست به توصيف مفصلي از آينده مي زنند )Godet, 2009(.تفكر
نيازمند زبان مشخصي است تا به وسيله آن فرمول بندي شود .برنامه ريز احتياج به ابزاري دارد تا
بتواند آينده را در قالب عناصر قابل پيش بيني و عدم قطعيت ها بيان كند .اين ابزار همان سناريوها
هستند .به طور منطقي ،اگر آينده مملو از عدم قطعيت ها و وضعيت هاي نامعلوم است ،پس آينده
هاي قابل باوري كه احتمال رخداد برابري دارند نيز در بين آنها وجود دارند .سناريوها اين آينده ها را
بيان كرده و روايت هاي بديلي درباره موقعيت مرتبط آينده ارائه مي دهند .سناريوها با همديگر عدم
قطعيت موجود در آينده را نشان مي دهند .عناصر نسبتاً مشخص و عدم قطعيت هاي آينده را مي
توان با دسته اي از سناريوها تشريح كرده و بر اساس آن نسبت به آينده موضع گرفت و برنامه ريزي
كرد ( (Fahey & Roert, 2011و براي تعيين سناريوهاي مطلوب از روش پس نگري استفاده
نمود .مطالعات پس نگري براي اولين بار در سال 1970در ارتباط با بخش انرژي سوئد و سپس در
سال  1976با اصطالح "تحليل با نگاه به عقب" توسط "آموري الوينز" به كار برده شد .وي كه
عضو هيات مشاوران "شوراي آمريكائي انرژي تجديد پذير" است ،هنگام بررسي مدلهاي عرضه و
تقاضاي صنعت برق از اين تحليل به عنوان يک جايگزين براي روشهاي سنتي برنامه ريزي نام
برد )Wangel،2011( .پس از او "جان رابينسون" ،استاد دانشگاه بريتيش كلمبيا در كانادا ،مقالهاي
در ژورنال "سياست انرژي" در سال  1982تحت عنوان "پس نگري از آينده به امروز انرژي :روشي
پيشنهادي براي تحليل سياست" چاپ كرد و ايده آموري الوينز را بيشتر توسعه داد .هر دوي آنها در
واقع ميخواستند نشان دهند تقاضاي آينده انرژي تابعي از تصميم هاي سياستي امروز است و چه
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بهتر آنكه با تصور آيندههاي مطلوب و تالش در جهت تحقق آنها از رخداد آيندههاي نامطلوب
محتمل جلوگيري شود .كارل هنريک دريبورگ نيز از جمله مشهورترين آيندهپژوهان سوئدي است كه
عالقه خاصي به پارادايم هنجاري و همچنين روش پس نگري از آينده به امروز داردWilson, ( .
 )2006از پس نگري اغلب به عنوان روشي كه در تضاد با پيش بيني است ياد مي شود( Segalàs,

 ،)2011برخي ديگر معتقدند كه پس نگري بر عكس پيش بيني نيست و در واقع اين دو مكمل
يكديگرند ،با اين تفاوت كه پيش بيني براي بازه هاي كوتاه مدت به كار مي رود و پس نگري براي
بازه هاي بلند مدت) )Mitchell,2009اگر آينده را به سه دسته آينده هاي محتمل ،شدني و مطلوب
تقسيم كنيم ،پس نگري در دسته سوم از انواع آينده پژوهي جاي خواهد گرفت .اين دسته از انواع
روش هاي آينده پژوهي كمتر مورد استفاده قرار گرفته اند ،اما در سال هاي اخير به واسطه قابليت
پياده سازي اين روش در مباحث مربوط به توسعه پايدار محبوبيت بيشتري پيدا كرده اندQuist, .

) )2011پس نگري يک روش براي توسعه سناريوهاي هنجاري و بررسي امكان سنجي و پيامدهاي
آن است .پس نگري تكنيكي مهم در حوزه پايداري به حساب مي آيد و ابزاري است كه سناريوي
آينده مطلوب بلند مدت را به موقعيت فعلي به واسطه يک فرايند مشاركتي وصل مي كندJanssen .
)),2009

در ارتباط با كليد واژه هاي تحقيق مانند پس نگري فناوري اطالعات و پس نگري دولت الكترونيک
جستجو به عمل آمد ولي منبعي يافت نشد ،ليكن برخي از پژوهشهايي كه با موضوع پژوهش حاضر
همپوشاني داشته يا ارتباط بيشتري دارند عبارتند از :تركيب پسنگري مشاركتي و سناريوي اكتشافي
در پروژه آبهاي تازه اروپا توسط كوک( ،)Kok،2011استفاده از رويكرد پس نگري مشاركتي براي
ايجاد تغييرات سيستماتيک پايدار در صنايع محرک آلمان توسط زيمرمن(،)2012 ,Zimmermann
استفاده از پسنگري مشاركتي با هدف كاهش مصرف انرژي در خانه هاي مسكوني در سوئد توسط
اسونفلت( ،)Svenfelt et al., 2011توسعه پسنگري براي آينده زماني و مكاني استكهلم توسط
هوجر( ، (Hojer et al.,2011كاهش تغييرات آب و هوايي با استفاده از پس نگري بر پايه چشم
اندازهاي آينده دور در سال  2050توسط گمي( ،)Gomi et al.,2011پسنگري براي ايجاد
پايداري در رشتههاي مهندسي ،مطالعه موردي :دانشگاه فن آوري دلفت توسط
كوئيست( ،)Quist،2011استفاده از رويكرد پس نگري در آناليز رقابتي به منظور فرموله كردن
استراتژي توسط كلمنت(.)Clement،2011

128

دستيابی به آینده مطلوب خدمات دولت الكترونيكی ایران در افق 1404
مبتنی بر روش پس نگري

از آنجا كه تاكنون پژوهشي كه سناريوهاي آينده خدمات دولت الكترونيكي ايران را تعيين و توسعه
دهد و سناريوي مطلوب را تعيين نمايد ،مالحظه نشد لذا اين مقاله به اين سؤالها پاسخ خواهد داد:
 عدم قطعيتهاي موجود در ارائه خدمات دولت الكترونيكي كدامند؟
 سناريوهاي محتمل پيش روي ارائه خدمات دولت الكترونيكي ايران كدامند؟
 چگونه ميتوان با استفاده از تجزيه و تحليل پس نگري سناريوي مطلوب ارائه خدمات
دولت الكترونيكي ايران را تعيين نمود؟
روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نوع توصيفي  -پيمايشي و ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامه است .جامعه آماري مورد
بررسي ،خبرگاني هستند كه به مباحث مرتبط با دولت الكترونيكي و خدمات آن آشنايي داشته و نمونه
ي آماري مشتمل بر اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران مراكز پژوهشي و دانشگاههاي تهران و
جمعي از آينده پژوهان مي باشد .در اين پژوهش به منظور شناسايي عوامل داراي عدم قطعيت باالتر
از ماتريس عدم قطعيت  -ميزان تأثير استفاده مي شود كه در اختيار خبرگان اين حوزه قرار مي گيرد
و عوامل داراي تأثير باال و عدم قطعيت باال به عنوان عدم قطعيتهاي كليدي استخراج مي شود.
(وحيدي مطلق )1387 ،همچنين جهت تشكيل سبد سناريوها ،وضعيتهاي مختلف هر عامل كليدي در
قالب پرسشنامه اي در اختيار خبرگان قرار گرفته و از آنها خواسته مي شود تا تأثير هر وضعيت را بر
وضعيت ديگر با اعداد 3تا  -3مشخص نمايند .سپس جهت تحليل پرسشنامه از نرم افزار سناريو
ويزارد استفاده مي شود كه در نهايت با نظر خبرگان سناريوهاي مطلوب جهت ارائه خدمات دولت
الكترونيكي تعيين مي شود .نرم افزار سناريوويزارد براي انجام محاسبات پيچيده سناريونويسي طراحي
شده است .پس از انتخاب عوامل كليدي داراي عدم قطعيت ،هر يک از عوامل به وضعيتهاي
مختلف طبقه بندي شده و اين وضعيت ها براي تمام عوامل كليدي به صورت ماتريسي در اختيار
متخصصين حوزه مربوطه قرار مي گيرد .در اين پرسشنامه ،وضعيت ها مي توانند تأثير گذاري منفي را
نيز نشان دهند و اعداد پرسشنامه از  -3تا  3متغير است .سؤال محوري اين پرسشنامه اين است كه "
اگر وضعيت  A1از عامل كليدي

A

در آينده اتفاق بيافتد ،چه تأثيري مثالً بر وقوع يا عدم وقوع

وضعيت  B2از عامل كليدي  Bخواهد داشت كه جواب آن به صورت طيفي از اعداد  -3تا  3ذكر شده
و در نهايت ،نرم افزار مذكور تحليل مي شود ".تكنيک تحليل اين نرم افزار به  1 CIBمعروف است و
هدف آن بهينه سازي سناريوها و قابل اطمينان كردن آنهاستWeimer, & Weimer،2010( .
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)2011بدين منظور در اين تحقيق براي  6عامل كليدي داراي عدم قطعيت 26،وضعيت ممكن و
محتمل تعريف گرديد و و در قالب ماتريس تاثيرات متقابل به ابعاد  26*26در ا ختيار  20خبره دولت
الكترونيكي قرار گرفت و با استفاده از قابليت هاي نرم افزار سناريوويزارد 2 ،سناريوي با سازگاري
دروني بسيار باال 16 ،سناريوي با سازگاري متوسط به باال و  57سناريو با سازگاري پايين و ضعيف،
استخراج شد كه در اين مقاله  2سناريوي بسيار قوي و  14سناريو با احتمال وقوع متوسط به باال با
توجه به سازگاري دروني مورد تحليل قرار گرفت و در نهايت در قالب برگزاري كارگاههاي پس
نگري به تجزيه و تحليل سناريوها پرداخته و با نظر خبرگان دولت الكترونيكي سناريوي مطلوب
تعيين شد .با توجه به توضيحات فوق ،چارچوب مفهومي تحقيق مطابق نمودار( )1است:
مرور ادبيات دولت الكترونيكی

تدوین و توزیع پرسشنامه شماره 1

شناسایی عوامل کليدي داراي عدم قطعيت باال

تعيين وضعيتهاي مختلف عوامل داراي عدم قطعيت

تدوین و توزیع پرسشنامه شماره 2

تدوین سبد سناریوهاي آینده خدمات دولت الكترونيكی
با نرم افزار سناریو ویزارد
برگزاري کارگاه پس نگري و تفكيک سناریوهاي آینده از
یكدیگر و تعيين سناریوي مطلوب خدمات دولت الكترونيكی
نمودار ( :)1مراحل روش تحقيق حاضر

یافتههای پژوهش

 .1گردآوری اطالعات:
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داده هاي اين تحقيق از طريق مطالعه جامع ادبيات حوزه دولت الكترونيك ي در اي ران و جه ان جم ع
آوري شده و با نظر خبرگان داخل ايران بومي شد.

 .2تعیین عوامل كلیدی و پیشرانها:
با توجه به آغاز مطالعات مربوط به دول ت الكترونيك ي و نوش تن اس ناد راهب ردي آن از س ال 1380
خورشيدي در ايران ،مطالعات موجود در بازه زم اني س ال  1380ت اكنون در مطالع ات پيش ين م ورد
بررسي قرار گرفته است .سپس روندهاي مؤثر بر ارائه خدمات با كيفيت ب ه ش هروندان در  6بخ ش و
 33شاخص بر مبناي روش  2 PESTLEتنظيم و شناسايي شدند .اين اطالعات از تحقيقي ب ا عن وان
طراحي و پياده سازي مدل مرجع پس نگري براي شناسايي عوامل كليدي موفقيت دولت الكترونيك ي
در ايران استخراج و مورد استفاده قرار مي گي رد )Saghafi et al., 2013( .س پس م اتريس ع دم
قطعيت -تأثير اين عوامل و روندهاي مؤثر در قالب پرسشنامه در اختيار  20خب ره مختل ف در مراك ز
پژوهش -آموزشي و دانشگاهها كه نسبت به دولت الكترونيكي آش نايي داش تند ،ق رار گرف ت ك ه از
مجم وع اي ن تع داد 18 ،پرس ش نام ه ع ودت ش د .در اي ن تحقي ق  8عام ل زيرس اخت
حق وقي( ،)Borjeson،2010زيرس اخت فن ي( ،)Caroline,2013 & Clay,2012كيفي ت و
كارآم دي خ دمات ،امني ت و حف ص ح ريم خصوص ي( ،)George،2012 & Elsa,2013رس انه
مل

ي( ،)Kamar،2012 & Hartman ,2013،& Weimer،2010فرهن

ف اس

تفاده از

خدمات( ،)Pasquale،2008يكپارچگي بين بخشهاي مختلف ( )Sharon, 2011و توس عه فن اوري
اطالعات ) (West،2013به عنوان عوامل كليدي با تاثير باال و عدم قطعيت متوسط استخراج ش د و
 6عامل داراي اهميت باال و عدم قطعيت باال شامل قابليت تعامل پذيري ،س طح اعتم اد عم ومي ب ه
دولت و اينترنت ،مشاركت شهروندان ،تحريم هاي موجود ،ورود ب ه ب ازار تج ارت جه اني و ش فافيت
فعاليتهاي دولتي با استفاده از پنل خبرگان از ميان عوامل كليدي شناسايي شد و در قال ب پرسش نامه
مربوط به نرم افزار سناريو ويزارد تكميل و براي تعيين سناريوها تحليل شد.
 .3تدوین سبد سناریوها
در اين بخش ابتدا وضعيتهاي مختلف براي هر 6عامل داراي عدم قطعيت تعيين مي شود و در مرحله
بعدي با استفاده از نرم افزار سناريو ويزارد ،سبد سناريوها ترسيم مي شود.

131

فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال نهم ،شماره  ،34تابستان  ،1393ص125-144

 .1 .3تعیین وضعیتهای بدیل برای هر عامل كلیدی
وضعيتهاي احتمالي هر عامل كليدي در ارائه خدمات دولت الكترونيكي در قالب جدول  1تدوين شده
است.
جدول : 1عوامل دارای عدم قطعیت و وضعیت های احتمالی آنها در آینده پیش روی خدمات دولت الکترونیک

در جدول  2ويژگيهاي وضعيت احتمالي هر يک از عوامل مؤثر در ارائه خدمات دولت الكترونيكي
ايران به تفصيل آورده شده است.
جدول :2توصیف وضعیت های احتمالی عوامل در ارائه خدمات دولت الکترونیکی ایران
نام اختصاری
عامل

A

عاملهای دارای عدم قطعیت در ارائه خدمات
دولت الکترونیک به شهروندان

اعتماد

مشاركت شهروندان در زمینه های سیاسی و اجتماعی
B

C

قابلیت تعامل پذیری

D

شفافیت

تحریم
E
F

وضعیت

زیر مجموعه هر عامل

ورود به بازار جهانی تجارت

A1
A2
A3
A4
A5
B1

اعتماد زياد بين مردم و دولت الكترونيک
اعتماد نسبت ًا زياد
وجود شواهدي از اعتماد
اعتماد نسبتا پايين به دولت
اعتماد بسيار پايين شهروندان به دولت
مشاركت باالي شهروندان

B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
C5
D1
D2
D3
D4
D5
E1
E2
E3
F1
F2
F3

مشاركت تدريجي شهروندان
اعمال محدوديت براي مشاركت شهروندان
مشاركت نسبتاً پايين شهروندان
عدم مشاركت شهروندان
تعامل پذيري باال بين سازمانها
تعامل پذيري نسبتاً باال بين سازمانها
وجود شواهدي از تعامل پذيري بين سازمانها
تعامل پذيري نسبتاً پايين بين سازمانها
سطح بسيار پايين تعامل پذيري بين سازمانها
شفافيت باالي دولت در ارائه خدمات
شفافيت نسبتاً باالي دولت در ارائه خدمات
ادامه وضع موجود
شفافيت نسبتاً پايين دولت در ارائه خدمات
كم رنف شدن شفافيت دولت در ارائه خدمات
افزايش تحريم عليه ايران
ادامه وضع موجود
كاهش تحريم عليه ايران
ورود موفق به بازار جهاني تجارت
ادامه وضع موجود
عدم ورود به بازار جهاني تجارت
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نام وضعیت

ویژگی وضعیت

اعتماد زياد به دولت الكترونيک

افزايش فرهنف پاسخگويي و انسجام مردم ،توان فني پاسخگويي در سيستمهاي الكترونيكي آينده ،افزايش پيشرفت تكنولوژي هاي اطالعاتي و
اعتماد به گرايش و اينترنت ارتباطي ،استفاده از فن آوري جهت پايين آوردن فساد اداري ،افزايش شفافيت و امنيت اطالعات در سازمانها ،تجربه

اعتماد نسبتا باال

تالش براي ارتقاء كيفي و كمي پيشرفتهاي تكنولوژيكي ،درک اهميت استفاده از فن آوري براي كاهش فساد و افزايش امنيت

توسعه تدريجي اعتماد

وجود اراده سازماني و برنامه اي براي ارتقاء سطح اعتماد و امنيت ،تنظيم قوانين جهت حمايت و ارتقاء پيشرفتهاي فناوري

روند تدريجي و كند اعتماد شهروندان به
خدمات دولت الكترونيک
بي اعتمادي كامل شهروندان به دولت
الكترونيک

شخصي ،افزايش كالهبرداريهاي آن الين و وجود قوانين دست و پا گير حساس اطالعات به جا بي دسترسي نگراني
واقعي توسط سازمانها ،عدم ايجاد امكانات فني براي آگاهي از صحت اطالعات توسط مردم و تمركز بر غير و مبهم نادرست ،اطالعات ارائه
استفاده از فنّاوريهاي حفص حريم خصوصي

شفافيت باالي دولت در ارائه خدمات

افزايش پاسخگويي بخش اداري ،كاهش شكاف ديجيتالي ،دسترسي شهروندان به اطالعات ،بستر سازي و شرايط الزم جهت رشد

شفافيت تدريجي دولت در ارائه خدمات

درک اهميت شفافيت بين بخشهاي مختلف دولت براي ارائه بهتر خدمات توسط دولت ،وجود شرايط مناسب جهت رشد

ادامه وضع موجود

سردرگمي در اهداف و برنامه هاي دولت ،بي تفاوتي نسبت به فرصتهاي ارزشمند ايجاد سفيافيت بيشتر دولت در ارائه خدمات

سطح نسبتا پايين از
شفافيت
كم رنف شدن شفافيت دولت در ارائه
خدمات
مشاركت باالي شهروندان

كاهش متمركز بودن مراكز پاسخگو در ارائة خدمات الكترونيک
كاهش كانالهاي مختلف براي پاسخگويي ،كاهش سعي مشتريان در دسترسي به خدمات ،كاهش كيفيت خدمات دولت الكترونيک و سطح پايين
امنيت اطالعات
لزوم به اشتراک گذاري نيازهاي مشترک ،اعتماد افراد جامعه به دولت و استفاده از نظرات و توانمنديهاي شهروندان ،افزايش شفافيت و
پاسخگويي دولتها از طريق تعامل با شهروندان در فرآيندهاي تصميم گيري

مشاركت نسبتا باال شهروندان

درک اهميت مشاركت افراد در ارائه بهتر خدمات توسط دولت و استفاده از نظرات و توانمنديهاي آنان

توسعه تدريجي مشاركت

سردرگمي در اهداف و برنامه ها ،بالتكليفي و ادامه وضع موجود

اعمال محدوديت براي مشاركت
شهروندان

كاهش متمركز بودن مراكز پاسخگو در ارائة خدمات الكترونيک

عدم مشاركت شهروندان

تضمين پاسخ گويي سريع به نيازهاي شهروندان ،لزوم شفاف سازي روابط بين مردم و سازمان ها و ادارات دولتي و افزايش سرمايه اجتماعي ،بهره-
مندي يكنواخت از خدمات دولت الكترونيک در تمام سطوح دولتي و غير دولتي

سطح بااليي از تعامل پذيري

ايجاد خدمات ارزش افزوده ميان سازماني براي شهروندان ،دسترسي به خدمات امن تر ،سريعتر و كارآمدتر براي شهروندان و كسب وكارها،
دسترسي سريع به مراكز پاسخگو در ارائة خدمات ،فعال سازي فرايندها و فعاليت هاي خاص ،هماهنگي فرايندهاي كاري به صورت واضح ميان
سازمان هاي همكار

سطح نسبتا بااليي از تعامل پذيري

درک اهميت مشاركت افراد در ارائه بهتر خدمات توسط دولت و استفاده از نظرات و توانمنديهاي آنان

ادامه وضع موجود

عدم وجود مشوق هايي براي133
تعامل پذيري بين سازماني ،ترديد در هماهنگي فرايندهاي كاري بين سازماني

سطح نسبتا پايين از تعامل پذيري

كاهش متمركز بودن مراكز پاسخگو در ارائة خدمات الكترونيک
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سطح پايين از تعامل پذيري

تمركز بر بخشي نگري و عدم يكپارچگي خدمات براي جذب مشتريان خاص ،كاهش برنامه هاي مشترک بين سازمانها ايجاد ارتباطات ،كاهش
قوانين مناسب جهت هم راستايي استراتژيک بين سازمانها ،كاهش به اشتراک گذاري دانش بين سازماني،كاهش تبادل فيزيكي يا الكترونيكي داده
ها بين سازماني

افزايش تحريم

افزايش مخالفت حكومت ايران با سياستهاي آمريكا ،مخالفت آمريكا با روند صلح در خاورميانه

ادامه وضع موجود

مخالفت ايران با سياستهاي آمريكا

كاهش تحريم

توافق بين ايران و آمريكا ،ايجاد رابطه منطقي و دوستانه ايران با دنيا

ورود موفق ايران به بازار جهاني تجارت

بكارگيري سياستهاي گسترده آزادسازي تجاري و توليدي و تغييرات قابل توجهي در قوانين و مقررات اقتصادي

ادامه وضع موجود

نفوذ و تاثير جريانات و تفكرات سياسي و خارجي در تعيين سياستهاي اقتصادي كشور ،ضعف زيرساختهاي مناسب براي گسترش تعامل با اقتصاد
بينالملل

عدم ورود ايران به بازار جهاني تجارت

ضعف حضور و فعاليت ايران در سازمانهاي تجاري و اقتصادي بينالمللي ،بيثباتي سياسي ،اقتصادي كشور؛ وجود چالشها و مجادالت سياسي

 .2.3تهیه سبد سناریوها
براساس وضعيت هاي احتمالي آينده پيش روي خدمات دولت الكترونيكي ايران ،مجموعاً  26وضعيت
مختلف براي 6عامل كليدي داراي عدم قطعيت باال طراحي گرديد .تعداد وضعيت هاي هر عامل
متناسب با ميزان پيچيدگي شرايط ايران بين  3تا  5حالت متغير بوده است.
با طراحي وضعيت ها و تهيه ماتريس متقاطع  26*26مجدداً همانند مرحله قبل در تعيين عوامل
كليدي ،پرسشنامه مفصلي با راهنماي كار تهيه و در اختيار متخصصان قرار گرفت .متخصصان
براساس سه ويژگي توانمندساز ،بي تأثير و محدوديت ساز اقدام كردند و با درج ارقامي بين  -3تا 3
ميزان تأثيرگذاري هر كدام ار وضعيت ها را بر سيستم مشخص كردند.
با جمع آوري داده ها كه توسط متخصصين حوزه دولت الكترونيكي صورت گرفت ،امكان استفاده از
نرم افزار سناريو ويزارد فراهم گرديد .براي بدست آوردن سناريوها كمک ارزشمند اين نرم افزار
ضروري و حياتي است .با توجه به اينكه هدف ما تهيه سناريوهاي ممكن از تركيب  26وضعيت براي
 6عامل مي باشد انتظار مي رود حداقل  5625سناريوي تركيبي از بين آنها استخراج شود كه شامل
همه احتماالت ممكن در آينده پيش روي دولت الكترونيک براي ارائه خدمات به شهروندان است.
البته نتايج به هيچ وجه امكان تحليل ،سياستگذاري و برنامه ريزي ندارد و صرفاٌ استفاده آماري دارند.
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نرم افزار سناريو ويزارد با محاسبات پيچيده و بسيار سنگين ،امكان استخراج سناريوهاي با احتمال
قوي ،سناريوهاي با احتمال ضعيف و سناريوهاي با احتمال سازگاري و انطباق باال را براي محقق
فراهم مي آورد .با توجه به وسعت ماتريس و ابعاد آن به اندازه ( )26*26پردازنده سناريوهاي تركيبي
را براساس داده هاي وارد شده پرسشنامه ،تحليل و تعداد سناريوهاي زير را گزارش داد.
 سناريوهاي قوي (با سازگاري بسيار زياد دروني)  2:سناريو سناريوهاي باور كردني(با سازگاري زياد دروني) 16 :سناريو سناريوهاي ضعيف (با سازگاري كم و خيلي كم دروني) 57:سناريوماهيت اين نرم افزار به كاهش ابعاد احتمالي وقوع سناريوها از ميان ميليونها سناريو به چند سناريوي
محدود با سازگاري باالست .نتايج حاكي از آن است كه  2سناريو با امتياز بسيار باال و احتمال وقوع
بيشتر در شرايط پيش روي دولت الكترونيک ايران متصور هستند كه از ميان آنها  1سناريو شرايط
اميدوار كننده و مطلوب و سناريوي ديگر شرايط بحراني براي دولت الكترونيک ايران را نشان مي
دهند .نكته مهم اينكه نرم افزار هيچ اصرار و تأكيدي بر وجود انواع سناريوها از طيف هاي مختلف
ندارد و تنها بر اساس روابط منفي تاثيرگذار و مثبت تاثيرگذار نسبت به طراحي سناريوها اقدام مي كند.
در اين نرم افزار امكان دارد كه در پروژه اي تمام سناريوها طيف وسيعي از وضعيت هاي مطلوب باشد
و هيچ سناريوي بحراني براي پروژه پيش بيني نگردد و بالعكس آن نيز صادق است.
همچنين نرم افزار  57سناريو با احتمال ضعيف را نشان مي دهد كه به نظر مي رسد از يک طرف
اعتماد به سناريوي ضعيف منطقي باشد و از طرف ديگر پرداختن به  57سناريو و سياستگذاري و
برنامه ريزي براي آنها تقريباً كاري غيرعملي ،غيرممكن و غير منطقي است .آنچه كه به نظر مي رسد
منطقي بوده و مابين سناريوهاي محدود قوي و سناريوهاي وسيع ضعيف مي باشد .بنابراين مبناي كار
انتخاب سناريوهايي با سازگاري  1است كه اين فاصله يک در واقع گسترش پهنه سناريوهاي قوي به
اندازه يک واحد به سمت سناريوهاي ضعيف است.
براساس اين ويژگي از نرم افزار ،امكان افزايش دامنه سناريوهاي قوي ممكن مي شود و بنابراين
يک واحد افزايش كه واحد استاندارد افزايش اين دامنه براساس نرم افزار است تعداد  16سناريوي
معقول و منطقي جهت برنامه ريزي و سياستگذاري در اختيار محقق قرار گرفت.
 .3.3سناریوهای منتخب و محتمل در ارائه خدمات دولت الکترونیکی به شههروندان
ایرانی
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تحليل داده هاي مربوط به وضعيت هاي مختلف خدمات دولت الكترونيكي با نرم افزار پيشرفته و
جديد سناريو ويزارد 16 ،سناريو را با سازگاري دروني بيشتري نسبت به ساير سناريوها دانسته و
سازگاري دروني ساير سناريوها را در حد بسيار ناچيز و ضعيف ارزيابي كرده است .اين سناريوها از هم
كنشي بين وضعيت هاي هر يک از عوامل در ارتباط با وضعيت هاي هر يک از عوامل ديگر استخراج
مي شوند ،اينكه اتفاق افتادن يک وضعيت بر احتمال اتفاق افتادن يا تقويت و توانمندسازي وضعيت
هاي ديگر و يا حتي محدود ساختن وضعيت هاي ديگر چه تأثيري مي تواند داشته باشد ،پايه اصلي
شكل گيري سناريوهاست كه مستلزم لحاظ همزمان عوامل و وضعيت هاي بسيار پيچيده اي است كه
توان تحليل آن از ذهن و توانمندي بشر خارج بوده و تنها پردازندههاي هوشمند قادر به تحليل
همزمان آنها هستند.
بررسيهاي اوليه سناريوهاي  16گانه حاكي از سيطره نسبي تعداد وضعيت هاي نامطلوب بر وضعيت
مطلوب است .غير از چند سناريو كه داراي ويژگيهاي مطلوب و رو به پيشرفت هستند بقيه سناريوها
آينده مطلوب و در شأن ايران با مأموريتهاي مهم به سمت چشم انداز را در ذهن متبادر نمي كنند.
جدول  3وضعيت هاي ممكن را به وضوح به تفكيک سناريو و عامل كليدي نشان مي دهد.
جدول : 3وضعیت های هر یک از عوامل به تفکیک هر سناریو
ورود به بازار جهاني تجارت

تحريم

شفافيت

تعامل پذيري

مشارکت

اعتماد

کاهش تحریم

ورود موفق ایران به بازار
جهانی تجارت

شفافيت نسبتا باالي
دولت

سطح باالي

مشارکت نسبتا
باالي شهروندان

سطح باالیی از
اعتماد

کاهش تحریم

ورود موفق ایران به بازار
جهانی تجارت

شفافيت باالي دولت

سطح نسبتا باالي
تعامل پذیري

مشارکت نسبتا
باالي شهروندان

سطح نسبتاً

کاهش تحریم

عدم ورود ایران به بازار
جهانی تجارت

شفافيت باالي دولت

سطح نسبتا پایين

مشارکت باالي
شهروندان

سطح نسبتا باالي
اعتماد

افزایش تحریم

عدم ورود ایران به بازار
جهانی تجارت

شفافيت نسبتا باالي
دولت

سطح نسبتا پایين

مشارکت نسبتا
باالي شهروندان

سطح نسبتا

افزایش تحریم

ادامه وضعيت موجود

سطح نسبتا پایين
شفافيت دولت

سطح نسبتا باالي

مشارکت پایين
شهروندان

عدم ورود ایران به بازار

شفافيت باالي دولت

سطح نسبتا باالي

مشارکت نسبتا

عليه ایران

عليه ایران

عليه ایران

عليه ایران

عليه ایران
ادامه وضعيت موجود

تعامل پذیري

تعامل پذیري

تعامل پذیري

تعامل پذیري
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سناريوي دوم

باالي اعتماد
سناريوي سوم

سناريوي چهارم

باالي اعتماد
سطح

سناريوي پنجم

اعتماد نسبتا پایين
سطح نسبتا باالي

سناريوي ششم
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مبتنی بر روش پس نگري
تعامل پذیري

باالي شهروندان

اعتماد

جهانی تجارت

سطح نسبتا باالي
تعامل پذیري

مشارکت پایين
شهروندان

سطح

ادامه وضعيت موجود

مشارکت پایين
شهروندان

سطح نسبتا پایين
تعامل پذیري

مشارکت نسبتا باال
شهروندان

سطح نسبتا باالي
اعتماد

ادامه وضعيت موجود

ادامه وضعيت موجود

سطح نسبتا پایين
شفافيت دولت

سطح نسبتا پایين
تعامل پذیري

ادامه وضعيت
موجود

سطح نسبتا پایين

کاهش

عدم ورود موفق ایران به
بازار جهانی تجارت

کم رنگ شدن

ادامه وضعيت موجود

مشارکت

سطح

تدریجی
شهروندان

اعتماد نسبتاٌ پایين

مشارکت

سطح نسبتاً

تعامل پذیري

باالي شهروندان

باالي اعتماد

سطح نسبتا پایين
تعامل پذیري

مشارکت تدریجی
شهروندان

سطح

سطح نسبتا پایين
تعامل پذیري

مشارکت

سطح

پایين شهروندان

پایين اعتماد

مشارکت نسبتا
پایين شهروندان

سطح

کم رنگ شدن

ادامه وضعيت موجود

ادامه وضعيت موجود

افزایش

عدم ورود موفق ایران به
بازار جهانی تجارت

سطح نسبتا پایين
شفافيت دولت

ادامه وضعيت موجود

کم رنگ شدن

شفافيت دولت

تحریم هاي ایران
کاهش
تحریم عليه ایران

تحریم هاي ایران

افزایش

شفافيت دولت

ادامه وضعيت موجود

شفافيت دولت

شفافيت باالي دولت

تحریم هاي ایران
ادامه وضعيت موجود

ادامه وضعيت موجود

افزایش تحریم هاي ایران

عدم ورود موفق ایران به
بازار جهانی تجارت

افزایش تحریم هاي ایران

عدم ورود موفق ایران به
بازار جهانی تجارت

کاهش تحریم هاي ایران

ادامه وضعيت موجود

کم رنگ شدن
شفافيت دولت
شفافيت
نسبتا پایين دولت

سطح نسبتا باالي

شفافيت

سطح پایين

پایين دولت

تعامل پذیري

اعتماد پایين
سطح

سناريوي هشتم

اعتماد پایين
سناريوي نهم

سناريوي دهم

از اعتماد
سناريوي يازدهم

سناريوي دوازدهم

سناريوي سيزدهم

اعتماد نسبتاً پایين
سناريوي چهاردهم

سناريوي پانزدهم

پایين اعتماد

شفافيت

سطح نسبتا پایين

مشارکت

سطح

باالي دولت

تعامل پذیري

باالي شهروندان

باالیی از اعتماد

با توجه به جدول 3متأسفانه وضعيت هاي بحراني و آستانه بحراني بخش عمده اي از صفحه
سناريوها را به خود اختصاص داده اند و وضعيت هاي مطلوب تنها بخش اندكي از صفحه را شامل مي
شوند .از مجموع  96وضعيت حاكم بر صفحه سناريو براساس تعداد 32 ،وضعيت بحراني معادل
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33.3درصد 13،وضعيت آستانه بحراني معادل13.5درصد20،وضعيت در حالت ايستا و بالتكليفي معادل
20.83درصد14 ،وضعيت داراي روند مطلوب معادل 14.5درصد و فرصتهاي كامالً مطلوب با
16وضعيت تنها  16.6درصد از كل صفحه سناريوها را به خود اختصاص داده است .با احتساب جمع و
وضعيت هاي بحراني و در آستانه بحران 46.8درصد از كل وضعيت ها شرايط نامطلوب را گزارش مي
دهند .در مقابل شرايط مطلوب و بسيار مطلوب تنها  31.1درصد از وضعيت ها را شامل مي شوند.
با اين وضعيت به نظر مي رسد الزمه رسيدن به اهداف توسعه احساس تعهد مديران بخشهاي مربوطه
به اسناد ملي و منطقه اي است .صحنه سناريوها حاكي از برتري احتماالت شرايط بحراني بر شرايط
مطلوب بوده و دقت در اجراي برنامه هاي پنج ساله و بودجه ريزي دولت در راستاي آن از الزامات
اصلي يافتن راه درست توسعه دولت الكترونيكي در ارائه خدمات به شهروندان در ايران است.
به منظور تحقق چارچوب پس نگري در موضوع ارائه خدمات دولت الكترونيكي جلسه هاي متعدد با
افراد خبره برگزار شد و در خصوص خروجي هاي حاصل شده بحث و تبادل نظر صورت پذيرفت و
نتايج زير حاصل شد.
در مجموع16سناريوي باوركردني را با توجه به سازگاري دروني آنها با يكديگر به  5گروه (خوشه)
تقسيم شد كه هر يک از گروهها شامل چند سناريو با ويژگيهاي تقريباً مشترک با تفاوت كم در يک
يا چند وضعيت از ميان 6عامل هستند .اين گروهها يه شرح ذيل هستند:
 سناريوهاي بسيار مطلوب شامل 2سناريوي ( اول و دوم ) سناريوهاي مطلوب با روند بسيار آرام شامل 3سناريوهاي (سناريوهاي شانزدهم ،ششم و دوازدهم) سناريوهاي ايستا و كمي در آستانه بحران شامل  6سناريوي (سوم ،چهارم ،پنجم ،هفتم ،نهم،يازدهم )
 سناريوهاي در آستانه بحراني شامل 4سناريوي (هشت ،ده ،سيزدهم و چهاردهم) سناريوهاي بحراني شامل  1سناريوي (پانزدهم)اين  5گروه نشان دهنده چارچوب كلي وضعيت هاي حاكم بر آينده خدمات دولت الكترونيكي به
شهروندان هستند.
 سناریوهای گروه اول :شرایط بسیار مطلوب و مطلوب
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اين گروه شامل سناريوهاي اول و دوم بوده و بهترين و ايده آل ترين شرايط ممكن براي ارائه خدمات
دولت الكترونيكي به شهروندان ،سناريوهاي گروه اول هستند يكي از اين دو سناريو در كيفيت
برخورداري از فناوريهاي اطالعاتي تفاوت اساسي با سناريوي اول دارد .اين گروه داراي دو سناريو با
امتياز باال و احتمال تحقق بسيار باال هستند.
از نقاط قوت اين گروه از سناريوها مي توان به ورود موفق ايران به بازار جهاني تجارت و سطح
مطلوبي از اعتماد مردم به دولت ،مشاركت شهروندان در بخشهاي سياسي و اجتماعي ،تعامل پذيري
باالي سازمانها در ارائه خدمات و شفافيت دولت در ارائه خدمات اشاره نمود.
 سناریوهای گروه دوم :روند بسیار آرام با حفظ وضع موجود

در اين سناريو تغييرات بسيار كند و آرام در برخي بخشها و وجود چالش هاي عمده در برخي از
وضعيتهاي ديگر عمده ويژگي اين سناريوهاست .البته فقط يک سناريو قابل مشاهده است كه
سناريوي ششم مي باشد.
در اين سناريو ويژگي مهمي در بخش روابط با خارج مشاهده نمي شود .وضعيت تحريمها بالتكليفي و
ايران به بازار جهاني تجارت ورود نيافته است .نكته مهم كه ذكر آن ضروري به نظر مي رسد فاصله
بين سناريوي گروه دوم تحت عنوان وضع موجود تا وضعيت هاي بسيار مطلوب كه همان دسته اول
بودند است.
 سناریوهای گروه سوم :شرایط ایستا و بعضاً در آستانه بحران

اين گروه از سناريوها با موانع و مشكالتي در توسعه خدمت رساني الكترونيكي دولت به شهروندان
روبرو هستن د كه از جمله مي توان به افزايش تحريم ها عليه ايران ،عدم ورود به بازار جهاني تجارت
و در بعضي موارد مشاركت پايين شهروندان ،اعتماد پايين و تعامل پذيري پايين سازمانها اشاره كرد.
ذكر اين نكته ضروري است كه سناريوهاي هر گروه به دليل نزديكي به همديگر و تفاوتهاي بسيار
كمي با هم دارند كه ماهيت سناريوها را از هم متفاوت ساخته است ولي اين تفاوت به اندازه اي
نيست كه باعث فاصله عميق بين اين سناريوها شود چون سناريوهاي هر گروه در بخش هاي زيادي
از وضعيت ها اشتراک دارند و تنها در چند وضعيت دچار اختالف هستند.
 سناریوهای گروه چهارم :شرایط آستانه بحرانی

مجموعه چهارم از سناريوها شرايط را در آستانه ورود به بحران در تمامي بخشها نشان مي دهد .اين
سناريوها به نوعي نشان دهنده وضعيت هاي نامطلوب و روندهاي بحراني هستند كه لزوم توجه به
اين سناريوها مهمتر و ارزشمندتر از ساير سناريوهاي با وضعيت هاي نسبتاً مطلوب يا روندهاي موجود
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است .چه بسا ورود به شرايط بحراني وضعيت هاي غيرقابل برگشتي را بوجود آورده و ممكن است
تبعات آن ساليان سال بر اقتصاد و اجتماع ايران ماندگار گردد .در اين گروه از سناريوها برخي از
وضعيت ها در آستانه بحران كامل هستند.
 سناریوهای گروه پنجم :شرایط بحرانی و بسیار نامطلوب و ضد توسعه

از اين گروه از سناريوها كه فقط وضعيت هاي بحراني كامل يا در آستانه بحران را شامل مي شوند
تحت عنوان فاجعه برنامه ريزي ياد مي شود .اين سناريوها كه  2سناريو را شامل مي شود هيچ اثري
از تالش براي ارتقاء مشاهده نمي شود و بحران جدي و كاملي در تمام بخشها گريبانگير دولت شده
است .از جمله ويژگيهاي اين گروه از سناريوها مي توان به كاهش اعتماد ،مشاركت ،تعامل پذيري و
شفافيت ،همپنين تحريم ايران و عدم ورود به بازار جهاني را نام برد.
اعتبارسنجی یافتهها

بمنظور بررسي روايي پرسشنامه با بررسي نظرات خبرگان دولت الكترونيكي و پس از اعمال
اصالحات ايشان و تأييد نهايي ،نمونة اولية آن براي 20خبره ارسال شد كه از اين تعداد  18پرسشنامه
در نهايت مورد تحليل قرار گرفت .به منظور تعيين اعتبار پرسشنامه با توجه به اينكه آلفاي كرونباخ
براي كل پرسشنامه ها برابر  %94بود كه با توجه به مناسب بودن آلفاي كرونباخ باالي  0.7عدد
بدست آمده نشاندهنده اعتبار باالي نتايج پرسشنامه مي باشد.
بحث
پرداختن به آينده تنها با اتكاء به اطالعات گذشته نگر نظير پيش بيني و تحليل روندها ،مشكالت بي
شماري در اجراي برنامهها به وجود آورده است .اين مشكالت اغلب ناشي از بي توجهي به تاثير
شرايط سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و فناوري هاي نوظهور يا در حال ظهور در زندگي بشر و يا غفلت
از نيروهاي پيشران ،عدم قطعيتها و عوامل كليدي موثر بر تسهيل حل مشكالت يا چالش هاي آتي
است .در دنياي كنوني كه سرعت تحوالت بسيار باالست ضرورت دارد با ترسيم سناريوهاي مناسب از
رخداد آيندههاي نامطلوب محتمل جلوگيري شود .در اين تحقيق با كمک نرم افزار سناريوويزارد16 ،
سناريوي باوركردني با تركيب هاي متفاوتي از وضعيت ها تعيين گرديد و سناريوهاي مطلوب در قالب
كارگاههاي پس نگري تعيين شد .با اينكه تعداد كمتري از اين سناريوها مطلوب هستند و بخش
بيشتري از سناريوهاي  16گانه ،حاالت نامطلوب را نشان مي دهند ،ولي احتمال دارد با توجه به
رايزني هاي جديد دولت با كشورهاي خارجي احتمال تحقق شرايط مطلوب افزايش يابد .نكته بسيار
مهم در نتا يج ،فاصله نسبي ميزان مطلوبيت در بهترين سناريو با اهداف نهايي دولت الكترونيكي ايران
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است .با اين فرض كه از ميان سناريوهاي  16گانه ،بهترين سناريو (سناريوهاي مطلوب) اتفاق بيفتد،
هنوز هم ايران موفق به پوشش كامل مأموريت خود در قبال ارائه كامل خدمات در برخي زمينه ها
نيست و فاصله محسوسي با راهبردهاي اصلي و پايه نقشه جامع دولت الكترونيكي دارد.
در مجموع بايد گفت نتيجه اصلي اين تحقيق حاكي از اين است كه كه وضعيت فعلي خدمات رساني
الكترونيكي دولت چندان مناسب نيست و سناريوهاي احتمالي پيش روي ايران نيز اگرچه اميدهاي
فراواني به وقوع شرايط مطلوب در خدمات رساني الكترونيكي دولت به شهروندان را نشان مي دهند،
اما وقوع شرايط بحراني را دور از انتظار نمي دانند .در ادامه مي توان با ترسيم راهبردهاي پابرجا جهت
دستيابي به سناريوهاي مطلوب راهكارهاي عملياتي براي پياده سازي سناريوم مطلوب ارائه خدمات
دولت الكترونيكي را فراهم ساخت.

پی نوشت
Cross-Impact Balance
Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental
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