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ارزیابی درگاهها و خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی
مقدمه

یكــی از اهــداف دولــت الكترونیكــی مهیــا نمــودن محیطــی اســت كــه در آن جامعــه ،افــراد بتواننــد بــه صــورت مســاوی و عادالنــه بــه بهتریــن نحــو از خدمــات دولتــی
بــا بهرهگیــری از قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات اســتفاده كننــد.

ســازمانها و نهادهــای اجرایــی کشــور بــه منظــور آگاهــی از میــزان کارایــی و اثربخشــی فعالیتهــای خــود در حــوزه دولــت الکترونیکــی بــه ویــژه در محیطهــای

پیچیــده و پویــا نیــاز مبــرم بــه نظــام ارزیابــی خدمــات الکترونیکــی دارنــد ،امــا در ســالهای اخیــر ایــن موضــوع مغفــول مانــده اســت و نیــاز اســت نهــادی حاکمیتــی
نســبت بــه ایــن امــر اهتمــام ورزد.

یکــی از مراحــل مهــم جهــت توســعه و بهبــود هــر فرآینــدی ارزیابــی آن اســت .در ایــن فراینــد ،عــاوه بــر شناســایی شــاخصهای ارزیابــی خدمــات الکترونیکــی

دســتگاههای اجرایــی میــزان آمادگــی دســتگاهها و ســازمانها جهــت ورود بــه نســل دوم دولــت الکترونیکــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد.

مراحل ارزیابی

مطالعه تطبیقی مدلهای بلوغ دولت الکترونیکی
ارائه مدل بومی بلوغ خدمات الکترونیکی
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ارائه پیشنهاداتی جهت افزایش بلوغ خدمات الکترونیکی به دستگاههای اجرایی

مدل بلوغ پیشنهادی
حضور در وب

در ایــن مرحلــه هیــچ یــک از قابلیتهــای دولــت بــاز وجــود نــدارد (و یــا بنــدرت

تعامل

وجــود دارد) و معمــو ًال از رســانه اجتماعــی اســتفاده نمیشــود .تمرکــز آن بیشــتر بر

کاربــر در ایــن مرحلــه میتوانــد بــه صــورت الکترونیکــی بــا دولــت تعامــل داشــته
باشــد ،امــا دولــت ضرورتـ ً
ـا بــا کاربــر ارتبــاط نــدارد .کاربــر ممکــن اســت پاسـخهای

ایســتای ارتبــاط یــک ســویه اســتفاده میکنــد و اطالعــات موجــود ،اطالعــات

و ارســال کنــد .امــا تراکنــش بــه صــورت کامــل انجــام نمیشــود.

روی فهرســت و انتشــاراطالعات بــه صــورت عمومــی اســت و دولــت از روشهــای

عمومــی روی تارنمــا هســتند.

تراکنش

در ایــن مرحلــه کاربــر میبایســت قــادر باشــد بــا دولــت ارتبــاط برقـرار کنــد و دولــت

فــردی بــه ســواالتش را دریافــت کنــد یــا فرمــی را بــه صــورت الکترونیکــی تکمیــل

یکپارچگی

درایــن مرحلــه تارنمــا دیگــر صرفـ ً
ـا یــک صفحــه بــا رونــد قدیمــی نیســت و بــه طور

بایــد قــادر باشــد بــه صــورت الکترونیکــی بــه کاربــر پاســخگو باشــد .ایــن مرحلــه
تغییراتــی در فرآیندهــای رســمی کــه قب ـ ً
ا بصــورت کاغــذی انجــام میشــد و یــا

بــه دو صــورت افقــی و عمــودی تعریــف مــی شــود .یکپارچگــی افقــی بــه معنــای

میتواننــد بــه ازای خدمــات و یــا انجــام معامــات بــه صــورت برخــط پرداخــت

سیســتمهای یکســان در ســطوح مختلــف میباشــد.

نیــاز بــه مراجعــه حضــوری بــه ســازمان داشــت اعمــال میکنــد .همچنیــن کاربـران
انجــام دهنــد.

مشارکت

ایــن مرحلــه شــامل افزایــش مشــارکت عمــوم در کارهــا و تصمیــم هــای دولــت ،با
اســتفاده از رســانه هــای اجتماعــی مختلــف ،بهبــود تصمیمگیریهــای سیاســی
و خدمــات دولتــی بــا ابزارهایــی چــون فرمهــای نظرخواهــی ،نظــر ســنجی و یــا

رأیگیــری الکترونیکــی اســت.

کامــل سیســتمهای پشــت دفتــری و فرآیندهــا را یکپارچــه میســازد .یکپارچگــی
یکپارچگــی توابــع و خدمــات مختلــف و یکپارچگــی عمــودی بــه معنــای تجمیــع

ارزیابی خدمات  71دستگاه اجرایی
تعداد کل خدمات  71دستگا ه اجرایی  ۶۴۶خدمت و  ۴72زیر خدمت میباشد

در مرحلــه تراکنشــی 9 ،شــاخص در مرحلــه یکپارچگــی و  ۱۴شــاخص در

تعــداد شــاخصهای احصــاء شــده بهمنظــور ارزیابــی درگاه دســتگاههای اجرایــی

مرحلــه مشــارکت

تعــداد شــاخصهای هریــک ازمراحــل بلــوغ خدمــات الکترونیکی به تفکیــک عبارتنــد از:

و تعاملــی عملکــرد بهتــری نســبت بــه مراحــل تراکنشــی ،یکپارچگــی و

 ۱۵شــاخص میباشــد

 23شــاخص در مرحلــه حضــور در وب 10 ،شــاخص در مرحلــه تعاملــی ۱۵ ،شــاخص

خدمات الکترونیکی پیشرو درهریک ازمراحل بلوغ

خدمــات الکترونیکــی دســتگاههای اجرایــی در مراحــل حضــور در وب

مشــارکت دارنــد.

