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Living in today’s world with the appearance of communication and information technolo-
gy caused the development of competitive advantage and in the meantime the Electronic 
Government is the most striking example of it from which the state institutions and or-
ganizations are going to use in order to facilitate the services and obtain the customer’s 
satisfaction.
In spite of the entire endeavor made to implement the Electronic Government in recent 
years, the complete establishment of it has faced many challenges and obstacles.
This survey has been done to identify the obstacles of the establishment of the Electron-
ic Government in Tehran municipality in which after assessing the theoretical basis of 
survey, ten effective factors (from past researches) in different organizations have been 
identified and evaluated in Tehran Municipality.
Present research is semi-exploratory and without assumption.
The questionnaire designed according to ten questions of the survey and distributed among 
the personnel of Tehran Municipality and the examination of the model has done by SPSS 
and AMOS software (kolmogorov-smirnov, confirmatory factor analysis and T-Test).
The results confirm the effects of all these ten factors included: human factors, manage-
ment factors, environmental, financial, social, cultural, organizational, security, technical 
and political factors. The results show that these 10 factors are the most important and 
powerful obstacles in establishment of the Electronic Government in Tehran Municipality.
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زندگی در دنیای امروز با ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات سبب ایجاد مزیت رقابتی شده است؛ در این 
میان دولت الکترونیک بارزترین نمونه آن است و سازمان ها و نهادهای دولتی درصدد استفاده از آن در 
جهت سهولت در ارائه خدمات و کسب رضایت مشتریان هستند. علی رغم همه تالش های صورت گرفته در 
سال های اخیر برای پیاده سازی دولت الکترونیک هنوز استقرار دولت الکترونیک با چالش ها و موانع متعددی 
روبه روست. پژوهش حاضر در راستای شناسایی موانع عدم استقرار کامل دولت الکترونیک در شهرداری 
تهران انجام شد. پس از بررسی مبانی نظری پژوهش، از تحقیقات گذشته، 10 عامل مؤثر در سازمان های 
مختلف شناسایی و در شهرداری تهران بررسی شده است. پژوهش حاضر نیمه اکتشافی و فاقد فرضیه است 
پرسش نامه بر اساس 10 سؤال پژوهش، تنظیم و بین کارکنان شهرداری تهران توزیع شده که داده ها از 
طریق آزمون های کلموگروف اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و آزمون تی تست، با استفاده از نرم افزار 
SPSS و AMOS تحلیل شده است. طبق نتایج آزمون، تأثیر تمامی 10 عامل تأیید شد و به ترتیب عوامل 
انسانی، مدیریتی، محیطی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، سازمانی، امنیتی، فنی و سیاسی بیشترین مانع در 

استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران هستند.
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مقدمه

اکنون در دورانی زندگی می کنیم که از آن با عنوان عصر فناوری اطالعات و ارتباطات یاد می شود. نفوذ 
فناورهای اطالعات و ارتباطات در جنبه های مختلف زندگی انسان باعث شده است روش های ارتباط افراد، به 
طور کلی تغییر کند. امروزه اجتماعات به جوامع علمی و شهروندان نیز به کاربران شبکه ای اطالعاتی تبدیل 
شده اند. اکنون مردم بیشتر به حقوقشان آگاه هستند و سعی می کنند که توانایی های خود را در اخذ تصمیمات 
آگاهانه در جنبه های تأثیرگذار بر زندگی خویش توسعه دهند. در همین راستا ایده دولت های الکترونیکی در 
اقصی نقاط دنیا مورد توجه قرار گرفته است و کشورهای توسعه یافته حرکت هایی را در جهت نیل به این هدف 
شروع کرده اند. دیرزمانی است که دولت الکترونیک به طور اعم و سازمان الکترونیک به طور اخص به عنوان یک 
پارادایم جدید مطرح شده است و هر مدیری که می خواهد در این رقابت بر رقیب پیروز شود، اولین راهکاری 
که در ذهن می پروراند استفاده از فناوری و الکترونیکی بودن است. با توجه به اهدافی که برای دولت الکترونیکی 
مورد نظر است، کشورها فقط در صورتی در پیاده سازی مطلوب دولت الکترونیکی موفق می شوند که سیستم های 
داخلی بخش دولتی،  داده ها و اطالعات و ابزارهای مدیریتی با یکدیگر هماهنگی و سازگار باشند، از سوی 
دیگر در دولت الکترونیک هدف این است که به جای اینکه زمان و منابع را به پیش پردازش و ورود اطالعات و 
سازمان دهی آن ها اختصاص دهند، بتوانند قسمت عمده زمان و منابع موجود را به حل مشکالت، بررسی و ارائه 

راه حل های شاخص و خدمات دهی مستقیم به استفاده کنندگان خدمات دولتی اختصاص دهند. 

1. ادبیات موضوع

از ضروریات عصر اطالعات و ارتباطات، استقرار دولت الکترونیک برای تحقق مردمساالری و تسهیل در امور 
روزمره زندگی شخصی و شغلی است. رسوخ و گسترش روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات در همه ابعاد 
زندگی انسان منجر به تغییر راه های ارتباطی افراد با جامعه، تغییر روش ها، رویه ها و حتی شکل زندگی افراد 
شده است به نوعی که امروزه جریان زندگی بدون ارتباطات الکترونیکی امکان پذیر نیست؛ درواقع جریان زندگی 
الکترونیکی سبب ایجاد پارادیم جدیدی شده است؛ از این رو بسیاری از کشورها با توجه خاص به توسعه فناوری 
اطالعات و ارتباطات در نظام اداری، اقتصادی و اجتماعی خویش،  به دنبال استقرار دولت الکترونیک جهت 

پیشبرد اهداف و برنامه ها و رسیدن به جامعه توسعه یافته هستند.

دولت الکترونیک الزمه حکومت بر جامعه اطالعاتی است. مدیریت آن نیاز به خلق دولت الکترونیک مقتدر و 
قوی دارد. این ابزار، ارائه بهتر و با کیفیت تر خدمات دولتی، کاهش کاغذبازی، اقدامات زائد اداری، افزایش سالمت 

کاری، شفافیت در امور، تسهیل امور و افزایش رضایت مندی مردم از خدمات را به دنبال دارد.

شاخص توسعه دولت الکترونیک کشورها در سه زیرشاخه خدمات آنالین، زیرساخت ارتباطی و سرمایه انسانی 
مورد ارزیابی قرار می گیرد که در بخش زیرساخت ارتباطی و خدمات آنالین، کشورمان دارای شرایط نامساعدی 

است و طی سال های اخیر رشد ویژه ای را در این بخش شاهد نبودیم (فقیهی، 1393). 
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رشد شاخص خدمات برخط ایران 0/37درصد، شاخص زیرساختی ارتباطی 0/29درصد و شاخص سرمایه 
انسانی 0/68درصد است که باید با استفاده از سرمایه های انسانی به توسعه زیرساخت های ارتباطی و ارائه 
خدمات برخط بپردازیم. از طرفی ضریب نفوذ اینترنت در کشور 30 درصد است که این رقم برای ایران درخور 

توجه است، ولی از سوی دیگر وضعیت ارائه خدمات درکشور مطلوب نیست (انتظاری، 1393). 

وضعیت ارائه خدمات به صورت الکترونیکی در سطح مطلوبی قرار ندارد و این درحالی است که برابر قانون 
برنامه پنجم توسعه، باید تمامی خدمات به صورت صددرصد الکترونیکی ارائه شود. بزرگ ترین ضعف فعلی در 
محقق شدن وضعیت خدمات الکترونیکی در ایران وضعیت نابسامان تعامالت بین دستگاه ها (دولت ـ دولت)1 

است (فقیهی، 1393). 

رتبه ایران در شاخص های دولت الکترونیک در بین 109 کشور جهان در سال های 2011 تا 20114 به 
ترتیب 100، 102، 108 و 105 بوده در حالی که جا داشت تا ایران در زمره 50 کشور نخست در این زمینه 
قرار گیرد. همچنین ایران در منطقه در رتبه 14 و بعد از کشورهای بحرین، امارات، عربستان و قطر قرار دارد 

(انتظاری، 1393).

علی اکبر جاللی، دبیر علمی دومین کنفرانس شهر الکترونیک و استاد دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو با 
همشهری گفته است: شهروندان کره جنوبی برای 550 خدمت و شهروندان کانادا برای 350 خدمت از منزل 
خارج نمی شوند. وی با اشاره به اینکه تنها یک درصد در زمینه اجرای پروژه دولت الکترونیکی موفق بوده ایم، 
افزوده است: در حالی که اکثر کشورها در این زمینه تا70 درصد موفقیت حاصل کرده اند، دست اندرکاران این 
امر برنامه ای برای اجرایی کردن این پروژه ندارند، وی ادامه داده است هرچند تاکنون شهر الکترونیکی کاملی 
در ایران ایجاد نشده، ولی بحث های فرهنگی و بسترهای بیشتری برای ایجاد شهر الکترونیک در کشور ایجاد 

شده است (جاللی، 1390).

استقرار دولت الکترونیک برای نخستین بار در برنامه چهارم توسعه مطرح و گنجانده شد و اقداماتی زیادی 
نیز انجام شد که زمینه ساز گسترش آن نیز شده است، اما علی رغم همه تالش ها و هزینه های انجام شده به نظر 
همچنان رویه های سنتی در جریان است و دولت الکترونیک به طور کامل فراگیر نشده است. اگرچه تحقیقات 
زیادی انجام شده است، برابر گزارش ها و نظرات ارائه شده مذکور تحقق دولت الکترونیک در ایران، در ردیف 

کشورهای بسیار ضعیف قرار دارد.

1-1. اهمیت و ضرورت

محیط های دولتی و نیمه دولتی و سازمان هایی که بیشترین ارتباط را با ارباب رجوع دارند و مسئول ارائه 
خدمات به مردم هستند، بیش از هر زمان دیگری دچار پیچیده شدند و نیاز به تحول دارند. شهرداری ها به علت 
کثرت مراجعات و همچنین تنوع خدمات، رکورددار شکایت و نارضایتی ها در دیوان عدالت اداری هستند و یکی 

1. Government to Governments
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از دالیل آن عدم پاسخ گویی، شفافیت و ارائه خدمات مطلوب است. استقرار دولت الکترونیک می تواند بخش 
زیادی از این مشکل را رفع کند؛ بنابراین بقا در بافت سنتی و گذشته سازمان ها باید تغییر کند و پویایی محیط 
الزامی است. دولت الکترونیک به عنوان رویکرد جدید خدمات رسانی و پاسخ گویی، به دنبال سازگاری با محیط 
و دنیای جدید کسب و کار است که مورد توجه مدیریت دولتی در عصر اطالعات و ارتباطات قرار گرفته است. در 
این خصوص، تحقیقاتی توسط محققین مختلف در سازمان های ذی ربط انجام گرفته است و دستگاه های دولتی 
بسته به اهدافی که داشته اند پروژه هایی را تعریف کرده اند و به نتایجی دست یافتند. محققین در شناسایی و 
بیان موانع نظرات متفاوتی داشته اند، اما تاکنون به صورت جامع به موضوع پرداخته نشده تا تمامی عوامل و 
موانع استقرار، بررسی و اولویت بندی شوند. در بیشتر تحقیقات سعی شده از یک مدل استفاده و بسته به دیدگاه 
محقق تعدادی از موانع بیان و بررسی شود، اما آنچه مغفول مانده است، شناسایی و بررسی تمامی موانع است؛ 
هرچند اثر آن اندک باشد، اما ممکن است در سازمانی اثر آن متفاوت و چشمگیر باشد؛ بنابراین بررسی تمامی 
موانعی که محققین در گذشته شناسایی کرده اند در شهرداری تهران بسته به اهداف، ساختار و شرایط، می تواند 
متفاوت باشد. شاید بتوان با دستاوردهای این تحقیق در خصوص موانع استقرار، گامی در جهت کمک به روند 

گسترش روزافزون دولت الکترونیک و استقرار کامل و نهایی آن برداشت.

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه داد و ستد اطالعات و داده ها مفهوم جدیدی چون دوران 
الکترونیکی را به وجود آورده است؛ دورانی که پدیده های الکترونیکی فراوانی را به همراه داشته است؛ مانند 
دولت الکترونیک،  تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، شهروند الکترونیکی، شهر الکترونیکی، یادگیری 

الکترونیکی و درمجموع زندگی الکترونیکی.

دولت الکترونیکی نیز یکی از اطالعاتی است که نتیجه کاربرد فناوری اطالعاتی و ارتباطی در دولت است؛ به 
عبارت دیگر دولت الکترونیکی ترکیبی از فناوری اطالعات و شبکه جهانی وب است که هدف آن ارائه مستقیم 
خدمات شهروندان، شرکت ها،  سازمان های تجاری صنعتی و کارکنان دولت است. استفاده از رویکرد دولت 
الکترونیکی باعث افزایش کارایی و اثربخشی سیستم های دولتی، نحوه خدمات رسانی به مردم و جلب رضایت 

عمومی در سطح وسیعی خواهد شد (مفهوم مردم ساالری الکترونیکی مکمل دولت الکترونیک است).

دولت الکترونیک به  عنوان مفهومي جدید در عرصه حکومت داري و فرصت هایي که براي دولتمردان و 
شهروندان ایجاد مي کند، نه تنها چهره اي جدید از حکومت داري و دیوان ساالري پدید آورده، بلکه باعث شده 
است باالترین مقامات رسمي کشورها بر ظهور جهاني تازه و نو و با عنوان «جامعه اطالعاتي» صحه گذارند. 
سازمان ملل نخستین بار در سال 1998با توجه به  اهمیت نقش فناوري هاي جدید و به ویژه فناوري اطالعات و 
ارتباطات، تصمیم گرفت در سال 2003 یک اجالس جهاني سران در زمینه جامعه  اطالعاتي برگزار کند. بسیاري 
از کشورهاي توسعه یافته ازجمله آمریکا و به ویژه کشور های حوزه اسکاندیناوي در اروپا از پیش قراوالن تحقق 
رؤیاي دولت الکترونیک هستند و باید اذعان داشت که موفقیت این کشورها در تحقق دولت الکترونیک باعث 
شد سران کشورهاي جهان نه از روي خالقیت و یا اختیار، بلکه از باب اجبار و ناچاري یکپارچه تصمیم گرفتند 

تا آرمان و اهداف جهان تازه تأسیس را تبیین و تشریح کنند.
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دولت الکترونیک برخالف رویکردي که در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه و به ویژه خاورمیانه مشاهده 
مي شود عبارت از دادن رایانه به مقامات و کارمندان دولتي، اتوماتیک کردن رویه های علمي، قدیمي یا صرًفا 
ارائه اطالعات نهادها و وزارتخانه ها روي وب سایت یا ایجاد وب سایت هاي وزارتخانه اي و به بیان ساده تر فناوري 
اطالعات و ارتباطات کامپیوتر، اینترنت، سخت افزار، پایگاه داده ها ادوات ارتباطي همراه و مانند آن نیست. 
این ها همگي از مظاهر و نمودهاي ظاهري این تکنولوژي هستند. همین درک کوته بینانه از فناوري اطالعات و 
ارتباطات است که در عمل موجب بروز هرج ومرجي شگفت آور در مدیریت و رویکرد نسبت به آن شده است 

(قربانی، سرفرازی، همتی و ابراهیمی، 1385). 

دولت الکترونیک عبارت است از استفاده از فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي براي متحول کردن دولت و فرایند 
حکومتگري از طریق قابل دسترس تر، کارآمدتر، و پاسخ گوتر بودن. بر اساس تعریف دیگر، دولت الکترونیک 
به معناي بهره گیري از قدرت اطالعات و تکنولوژي هاي اطالعاتي براي ایجاد ساخت جدیدي از دولت است 
که با جامعه اطالعاتي و شبکه ها همخوان است؛ از این رو دولت الکترونیک دربرگیرنده توسعه و به کارگیري 
زیرساخت هاي اطالعاتي و همچنین تدوین و اجراي سیاست ها، قوانین و مقررات الزم براي تسهیل عملکرد 

جامعه اطالعاتي و دیجیتالي است (جاللی، 1382). 

دولت الکترونیک استفاده از فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي به منظور ارائه خدمات دولتي، به صورت بهنگام و 
مستقیم به شهروندان، در 24 ساعته شبانه روز و هفت روز هفته است (رضایی و داوری، 1383). دولت الکترونیک 
شیوه ای برای دولت ها به منظور استفاده از فناوری جدید است که به افراد تسهیالت الزم جهت دسترسي 
مناسب به اطالعات و خدمات دولتي و فرصت هاي گسترده تر براي مشارکت در فرایندها و نهادهای مردم ساالر 
را اعطا می کند (هیل و هزلت، 2003)2؛ درواقع دولت الکترونیک از فناوري براي انجام اصالحات از طریق تقویت 
شفافیت، حذف فاصله، دیگر شکاف ها، توانمندسازي افراد براي مشارکت در فرایندهاي سیاسي که بر زندگي 

آن ها تأثیر مي گذارد استفاده می کند (سرفرازی، معمارزاده و قربانی، 1386).

1-2. ابعاد دولت الکترونیکی

1-2-1. دولتـ  شهروند3

 این نوع خدمت بر «توانایی دولت و شهروند برای  برقرار کردن ارتباط اطالعاتی از راه الکترونیکی و کارا» 
تمرکز دارد. در این رابطه ، شهروند، سود بیشتری از ارتباطات  دولت می برد که از ساده ترین مثال های آن می توان 
به انتقال  الکترونیکی  فرم های پستی اشاره کرد؛ همچنین در مقابل، در ارتباط میان دولت و مردم، شهروندان 
اطالعاتي را به دولت ارائه مي دهند؛ به عنوان مثال در یک رأي گیري الکترونیکي فرم ها و آرایي که شهروندان به 

دولت ارائه مي دهند؛ یک ارتباط دولتـ  شهروند را به وجود مي آورد. 

2. Hill & Hezlett
3. Government to Citizens
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1-2-2. دولت  با بازار4

این نوع،  تمرکز بر «توانایی کاهش هزینه ها و جمع آوری بهتر اطالعات» دارد. این بُعد به دولت  اجازه می دهد 
که  کاالهایی  را بخرد، صورت  حسابش  را پرداخت  کند و با روشی  اثربخش تر از لحاظ  هزینه ، با بازار تجاری ارتباط 
بگیرد. همچنین  دولت  را یاری  می کند تا داده ها را برای  تجزیه و تحلیل جهت کمک در تصمیم گیری ها به  
دست آورد. از اهداف این بخش از دولت  الکترونیک، این موارد قابل  ذکر است: توانایی تنظیم مستمر و پویا  برای  
نمایندگی ها و توانمندی های  الکترونیکی  فزآینده  مالیاتی برای بخش تجاری، تثبیت و تقویت اطالعات تجاری 

برای داده های صادرات / واردات  و به  وجود آوردن پذیرش تجاری برای «مرکز اطالعاتی».
1-2-3. دولتـ  دولت5

این نوع تالش دارد که  کارایی  تحویل خدماتی را زمانی که تبادل اطالعات در خالل  خود دولت  یا با دیگر 
دولت  هاست ، باال ببرد. این نوع به دولت امکان می دهد که  به  نحوی  اثربخش ، با حذف موانع و دوباره کاری ها، 
ارتباط  برقرار کند. همچنین  این نحوه رابطه می تواند بازرسی  جرائم و امنیت کشوری را ممکن کند. از مثال های 
آن  می توان به همکاری میان دولتی ، توسعه سیستم های پاسخ  اضطراری  و ارتباط گیری نمایندگی های اجرایی 

قانون، اشاره کرد. 
1-2-4. دولتـ  کارمندان6

رابطه بین دولت با کارمندانش شامل سرویس هایي است که از طرف دولت به کارمندان اداري سازمان هاي 
مختلف دولتي در رابطه با کار و شغل آن ها ارائه شده است. این سرویس ها مي توانند شامل امور مالي، حقوقي 
و مالیات و غیره مربوط به کارمندان باشد. رسیدگي به نحوه عملکرد کارمندان و ارتباطات داخلي یک سازمان 
دولتي جهت کاهش کاغذبازي و جلوگیري از اتالف زمان و افزایش کارایي سازمان دولتي نیز از جمله کارکردهاي 

GE هست.

1-2-5. دولتـ  مهاجری7

این مؤلفه دولت الکترونیک که به تازگی به مدل های قبل افزوده شده است، در  زمینه تعامل دولت ها با کسانی 
است که می خواهند از سایر کشورها به آن کشور مهاجرت کنند.

در زمینه بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک مدل ها و تئوری های مختلفی وجود دارد که در مطالعات 
متعدد و در سازمان های مختلف از آن استفاده شده که شامل یکپارچگی دولت الکترونیک، موانع توسعه دولت 
الکترونیک، چالش های دولت الکترونیک و موانع توسعه دولت الکترونیک است. در این تحقیق مدل نهایی 

4. Government to Businesses (GB)
5. Government to Governments (GG)
6. Government to Employees (GE)
7. Government to Foreigners (GF)
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برگرفته از این مدل ها و با تأکید بر تمامی موانع شناسایی شده در تحقیقات گذشته بوده است تا کوچک ترین و 
کم اهمیت ترین عامل نیز مغفول نماند (جدول شماره 1).

1-3. هدف اصلی تحقیق 

هدف اصلی تحقیق بررسی و اولویت بندی موانع مؤثر در استقرار دولت الکترونیک در سازمان های دولتی بوده 
است.

1-3-1. اهداف فرعی

بررسی و اولویت بندی عوامل مدیریتي مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت بندی  
عوامل سازماني مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت بندی عوامل فني مانع 
استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت بندی عوامل انساني مانع استقرار دولت الکترونیک 
در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت بندی عوامل مالي مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی 
و اولویت بندی عوامل محیطي مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت بندی عوامل 
اجتماعی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت بندی عوامل فرهنگی مانع استقرار 

جدول 1. مدل های تحقیق

مؤلفه هاموضوع مطالعهسال تحقیقنویسندهردیف

یکپارچگی دولت 1388 )یعقوبی، 1388(1
موانع فناوری، ساختاری، حقوقی و فرهنگی اجتماعیالکترونیک

چالش های دولت 2005الم2
استراتژی، تکنولوژی، سیاست،سازمانیالکترونیک

چالش های دولت 2005وسیالکس3
الکترونیک

موانع اجتماعی، تکنولوژی، مدیریتی، موانع مربوط به 
کاربران، قانون گذاری

چالش های دولت 2005ژانگ4
فنی، سازمانی، قانونی، سیاسیالکترونیک

)ابراهیمی و ایرانی، 5
موانع توسعه دولت 20052005(

الکترونیک

زیرساخت های فناوری اطالعات، امنیت و حفظ حریم 
شخصی، مهارت های فناوری اطالعات، موانع سازمانی، 

هزینه های عملیاتی

)امیری و حسنی نژاد، 6
موانع توسعه دولت 13911391(

فرهنگ، سیاست، تکنولوژیالکترونیک

عیسی جمشیدی و همکاران. بررسی موانع استقرار ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان های دولتی



زمستان 1398 . دوره 7 . شماره 4

590

دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت بندی عوامل امنیتی مانع استقرار دولت الکترونیک در 
شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت بندی عوامل سیاسی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران.

1-4. سؤال اصلی تحقیق

موانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام اند؟

1-4-1. سؤاالت فرعی

 موانع مدیریتي استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام اند؟؛ موانع سازماني استقرار دولت الکترونیک 
در شهرداری تهران کدام اند؟؛ موانع فني استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام اند؟ موانع انساني 
استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام اند؟؛ موانع مالي استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران 
کدام ند؟؛ موانع محیطي مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام اند؟؛ موانع اجتماعی استقرار 
دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام اند؟؛ موانع فرهنگی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران 
کدام اند؟؛ موانع امنیتی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام اند؟؛ موانع سیاسی استقرار دولت 

الکترونیک در شهرداری تهران کدام اند؟

1-5. موانع استقرار دولت الکترونیک 

1-5-1. عوامل مدیریتی

اجرای پروژه ها بیش از هرچیز نیازمند مدیریت کارآمد است که خود شامل اجرای طرح توسعه فناوری های 
اطالعاتی و ارتباطی در کلیه سطوح دولتی، تقابل با مرکز اطالع رسانی، تهیه و تدوین و ارائه سیاست های 
موردنظر، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی،  نظارت بر روند فعالیت ها و غیره است و مدیریت این طرح در اغلب 
کشورها برعهده رئیس دولت یا رئیس جمهور است؛ به عنوان مثال در کشور کره، رئیس جمهور شخصاً مدیریت 
هماهنگی و ایجاد دولت الکترونیکی را برعهده دارد و همین امر موجب شده تا مشکالت فراوانی از پیش ِرو 
برداشته شود. در ایاالت متحده آمریکا نیز ایجاد دولت الکترونیکی یکی از پنج هدف اصلی رئیس جمهور است.

1-5-2. عوامل سازمانی 

ادارات دولتی و سازمان ها دارای روابط بین سازمانی ضعیف هستند و این به دلیل فقدان یک شبکه الکترونیکی 
مناسب بین آن هاست. مسئولین این سازمان ها نیز تنها به مدیریت در حوزه درون سازمانی عادت کرده اند و 
ارتباط بین سازمان های مختلف می تواند مشکالتی برای آن ها ایجاد کند. روش تصمیم گیری باال به پایین نیز 

عامل دیگری است که به مشکالت مدیریتی دامن زده است.

در یک نظام دولتی الکترونیک، موانع و حصارهای بین سازمانی برداشته شده و دولت از یک نظام بسته و 
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محتاط به یک نظام باز که در آن نوآوری حرف اول را می زند تبدیل شده است. یکی از راه های مؤثر می تواند 
دادن پاداش به کارمندان و مدیرانی که به جا افتادن دولت الکترونیک در سازمان خود کمک می کنند باشد. 
حتی برخی دولت ها ارگان های خاصی را جهت دنبال کردن این موضوع تأسیس کرده اند. در همین حال به 
موازات این فعالیت ها، متخصصین فناوری اطالعات در حال ساختن زیربنای الزم برای مرتبط کردن ارگان های 

مختلف به یکدیگر هستند.

1-5-3. عوامل فنی

زیرساخت های  کاربران،  با  مطابقت سیستم  مناسب،  و سخت افزار  نرم افزار  قبیل  از  عواملی  فنی،  عوامل 
تکنولوژیکی و مخابراتی است. کمبود سخت افزار یعنی کافي نبودن تعداد کامپیوترهاي سازمان و عدم دسترسي 
کافي کاربران به سیستم. کمبود نرم افزار یعنی نبود بخش انفورماتیک یا نارسایي هاي سخت افزاري و نرم افزاري 
بخش انفورماتیک، فقدان سیستم مناسب براي کاربراني که از طریق پست الکترونیک تماس می گیرند، عدم 
دسترسي به پست الکترونیک در سازمان، عدم امکان تبادل اطالعات از طریق شبکه داخلي، نداشتن پایگاه وب. 
کمبود تجهیزات یعنی نبود تجهیزات کافي و یا عدم هماهنگي و هم خواني دستگاه ها و تجهیزات بین واحدها و 
بین سازمان ها با یکدیگر؛ پایین بودن سرعت سیستم، یعنی به دلیل عدم برخورداري از تجهیزات و امکانات به روز 
سرعت ها اغلب پایین باشد؛ به روز نبودن سیستم: با توجه به عدم آشنایي برخي افراد به سیستم های اطالعاتي 
و عدم به کارگیري افراد متخصص و ماهر به هنگام خرید تجهیزات و واردات تکنولوژي، اغلب دستگاه هایي که 
تاریخ مصرف آن ها منقضي شده و یا با تکنولوژي های حاکم بر سیستم های ارتباطي و اطالعاتي هماهنگي 
ندارد خریداري و وارد می شود که این نیز مانع بزرگي بر سر راه توسعه خدمات اطالعاتي و ارتباطي برخط در 

سازمان هاي دولتي است.

1-5-4. عوامل انسانی

در حال حاضر در جوامع پیشرفته ای مانند ایاالت متحده، کمبودی از لحاظ منابع تکنولوژیک احساس        
نمی شود، اما کمبود نیروی انسانی متخصص چه از لحاظ فنی و چه از نظر مدیریتی یک مشکل عمده در راه 
سرعت بخشیدن به روند تغییر به دولت الکترونیک به شمار می رود؛ از طرفی به دلیل نو و بدیع بودن این موضوع 
درواقع می توان گفت هیچ نیروی مدیریتی با تجربه ای، برای پیاده سازی دولت الکترونیک در سطح جامعه وجود 
ندارد. در وضعیت مطلوب برای پیاده سازی دولت الکترونیک، یک موج جدید از افراد تحصیل کرده در فناوری 
اطالعات و مدیریت وارد دولت مرکزی خواهند شد. از طرفی بهتر است دولت تا حد امکان به وسیله آموزش 
و حقوق بیشتر به جذب افراد شایسته از بین کارکنان فعلی دولت اقدام کند؛ زیرا این افراد با ساختار دولتی و 
اداری آشنایی بیشتری دارند. در راه رسیدن به وضعیت مطلوب استخدام مدیرانی که توانایی های گسترده ای 
در فناوری اطالعات دارند، یک اقدام اساسی و اصولی محسوب می شود، اما آموزش مدیران قدیمی و استفاده از 
آن ها این مزیت را داردکه این افراد می توانند در هزینه ها صرفه جویی کرده و اعتبارات مازاد را برای بهبود کیفیت 

زیرساخت های تکنولوژیک دولت الکترونیک به کار گیرند.
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1-5-5. عوامل مالی

به ویژه  فناوري هاي جدید  باالي  بي نهایت  و هزینه های  مالي  منابع  به  نسبي  به عدم دسترسي  توجه  با 
فناوري اطالعات و ارتباطات، الزم است دستگاه ها و شرکت ها و سازمان ها در تأمین سرمایه و منابع و امکانات 
استراتژي های خود را دقیقاً مشخص و معین کنند و بر اساس منابع و سرمایه های تأمین شده نسبت به تعریف 
اهداف و چشم اندازهاي خود اقدام کنند. موانع مالي شامل سرمایه، از قبیل بودجه پیش بینی شده، تخصیص 
به موقع، سرمایه گذاری مناسب، سرمایه گذاری بخش خصوصی، حمایت و یارانه های دولت، توانایی اقتصادی 

مردم و همچنین هزینه های قابل تخصیص است.

1-5-6. عوامل محیطی

میزان دسترسی به اینترنت، وجود سیستم یکپارچه، قوانین و مقرارت الزمه، زیرساخت های حفظ حریم 
خصوصی، پهنای باند مناسب، سرعت و کیفیت اینترنت از جمله مواردی است که می توان به عنوان عوامل و 
موانع استقرار دولت الکترونیک از آن ها نام برد؛ درواقع شرایط و زمینه موردنیاز برای استقرار و فضای موجود        
در جامعه، بخش عمده ای از نگرانی و خواست شهروندان است که می تواند مشوق استقرار دولت الکترونیک باشد. 

محیط آماده برای اجرای یک قانون، پذیرش مناسب آن را به دنبال دارد.

1-5-7. عوامل اجتماعی

زیرساخت های اجتماعی، شامل نیروی انسانی است که مخاطب اصلی فناوری اطالعات است و چنانچه 
طبق عادت در برابر تغییرات حاصل از توسعه مقاومت کند،  نمی توان به نتایج مطلوب دست یافت. آموزش 
و فرهنگ سازی برای ارتقای علمی و فکری افراد جامعه از ضروریات مستمر توسعه فناوری اطالعات است؛ به 
عنوان مثال آموزش کاربردی کامپیوتر، دستورالعمل توجیه کارکنان، دستورالعمل های آموزشی، نظام کار از راه 
دور (دورکاری)، نگرش و عالقه کارکنان و کاربران، تبلیغات و اطالع رسانی و وجود پایگاه های اطالع رسانی و 

پذیرش عمومی.

1-5-8. عوامل فرهنگی

موقعیت کنونی: بررسی دولت ها و مطالعات اولیه آن ها برای به اجرا درآوردن طرح دولت الکترونیک نشان 
داده است که مشکل اصلی ایجاد و توسعه دولت الکترونیک، تکنولوژی نیست، بلکه مشکل اصلی در این است 
که آیا فرهنگ جامعه آمادگی پذیرش تغییرات بسیار زیادی که ایجاد خواهد شد را دارد یا خیر؟ این تغییرات 
تأثیر اصلی خود را بر کارمندان دولتی خواهند گذاشت بررسی ها نیز نشان داده که عده ای از کارمندان دولت با 
تغییرات سریع در نظام اداری مخالف اند، در حالی که عده ای دیگر با آن موافق بوده و از آن استقبال می کنند. 

محیط فرهنگی مطلوب دولت الکترونیک: در ساختار سازمانی یک دولت الکترونیک، کارمندان به جای 
جلوگیری از خطر و ریسک در کارهای اداری به مدیریت ریسک می پردازند. در چنین محیطی افراد به خالقیت 
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و نوآوری در کارهای اداری تشویق می شوند. همچنین در جامعه اطالعاتی پیشرفته، شهروندان و واحدهای 
خصوصی به امنیت سیستم دولت الکترونیک اطمینان دارند و اکثر امور خود را از طریق آن انجام می دهند. 

راه رسیدن به محیط فرهنگی مطلوب: در جامعه ای مثل جامعه آمریکا، طی یک دوره تبدیلی پنج ساله 
موقعیت فرهنگی مناسب برای پیاده سازی دولت الکترونیک پیش بینی می شود. پیش از هرچیز، عملی ساختن 

دولت الکترونیک به یک مدیریت و راهبردی بسیار کارآمد نیاز دارد. 

1-5-9. عوامل امنیتی

عواملی از قبیل اعتماد، اطمینان کارکنان و کاربران به سیستم فناوری اطالعات،  وجود زیرساخت های امنیتی 
مناسب برای اطمینان خاطر افراد از جمله مسائلی است که امروزه بیشتر مورد توجه کاربران است. استفاده از 
فضای مجازی و انجام امورات شخصی و اداری و بانکی مستلزم اطمینان خاطر و اعتماد به سیستم الکترونیکی 
است بروز سوء استفاده های گوناگون و عدم مهارت کافی و آشنایی مناسب اکثر کاربران، امنیت این حوزه را با 
مخاطراتی روبه رو کرده است. بخش مهم و قابل توجه تأمین امنیت از سوی متولیان امر جهت کسب اعتماد 

کاربران در استفاده از دولت الکترونیک است.

1-5-10. عوامل سیاسی  

ارتباطات،  از فناوری اطالعات و  از قبیل نگرش های سیاسی در خصوص استفاده  در این زمینه عواملی 
تصمیمات سیاسی، فرهنگ سیاسي ایرانو ترس مسئوالن نظام از وابستگي کشور را می توان نام برد. اجرای قوانین 
متأثر از نگرش متولیان و مسؤالن امر است که آیا خود اعتقاد و باور دارند یا خیر؟ درحقیقت اجرای قوانین جدید 

اگر دستخوش تصمیمات سیاسی نشود، می تواند مورد پذیرش مناسب کاربران قرار گیرد. 

2. روش شناسی پژوهش 

برای جمع آوری داده های تحقیق از روش میدانی و پرسش نامه حضوری استفاده شد. جامعه آماري موردنظر 
در این تحقیق مدیران و کارشناسان خبره و مطلع شهرداری تهران در سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری تهران بوده اند که با موضوعات دولت الکترونیک آشنایی کامل دارند و با توجه به روش تجزیه و تحلیل 
تحقیق که تحلیل عاملی تأییدی است، برای هر گویه حداقل پنج نمونه انتخاب شد و با توجه به تعداد سؤاالت 

(40 سؤال) درمجموع حجم نمونه 200 نفر تعیین شد و در نمونه گیري از روش تصادفي ساده استفاده شد.

آمار توصیفی مربوط به اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان (افراد نمونه) و همچنین وضعیت متغیرهای 
تحقیق با به کارگیری جداول و نمودارها به نمایش گذاشته شده است. برای پاسخ گویی به سؤاالت پژوهش و 
نتیجه گیری، از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نسخه 20 نرم افزار SPSS و نسخه 18 نرم افزار  
AMOS به نحوی که ذکر می شود، استفاده شده است؛ برای محاسبه پایایی، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه 
شده است؛ برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنف و از آزمون همبستگی اسپیرمن، 
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تحلیل عاملی تأییدی، آزمون تی تست و ضریب همبستگی چند گانه برای آزمون فرضیات استفاده شده است.

3. یافته های پژوهش

مدل اندازه گیری نشان دهنده بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده (عامل) برای هر متغیر مکنون است. 
قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده با بار عاملي نشان داده شده است. بار عاملي مقداري 
بین صفر و یک است. اگر بار عاملي کمتر از 0/3 باشد، رابطه ضعیف و بهتر است از مدل حذف شود. بار عاملي 

بین 0/3 تا 0/6، متوسط و اگر بزرگ تر از 0/6 باشد خیلي مطلوب است. 

در تحلیل عاملی تأییدی، توجه به برازش مدل نیز مهم است. شاخص های برازش رایج در مدل های اندازه گیری 
برای متغیرهای مکنون تحقیق ارائه شده است. در میان شاخص های برازش اگر نسبت کاي دو به درجه آزادي 
کمتر از دو باشد، مدل از برازش مناسبي برخوردار است. شاخص RMSEA کمتر از 0/05 مطلوب است. سایر 

شاخص ها نیز هر چقدر به یک نزدیک تر باشند مطلوب ترند (قاسمی، 1389).

3-1. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل مدیریتی

نسبت کای اسکوئر مدل عوامل مدیریتی به درجه آزادی برابر 0/14 و مناسب است. شاخص های برازش 
تطبیقی باالتر از 90 درصد و مناسب هستند. شاخص RMSEA پایین تر از پنج درصد (0/000) و مناسب 
است. شاخص های مقتصد (اقتصادی بودن) همه پایین تر از 50 درصد و نامناسب هستند؛ درکل مدل از برازش 
مناسبی برخوردار است در جدول شماره 2 شاخص های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده 

شده است.

در جدول شماره 3 رابطه تمامی عامل ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤاالت 
0/000 و کمتر از 0/05 است). سؤاالت یک (عدم آگاهی مناسب از مسائل روز و تکنولوژی) و سه (عدم آگاهی 
مطلوب از مزایای فناوری اطالعات) به ترتیب بیشتر (0/85) و کمتر (0/70) از سؤاالت دیگر توانسته اند متغیر 

عوامل مدیریتی را اندازه گیری کنند.

ضرایب نشان داده شده در جدول شماره 4 همبستگی های چندگانه هستند که اگر مقادیر همبستگی کمتر 
از 20 درصد باشد نشان دهنده این است که متغیر مشاهده پذیر، مقیاس ضعیفی جهت اندازه گیری متغیر پنهان 
است و باید از کل مدل حذف شود. مقادیر همبستگی بین 20 تا 30 درصد نشان دهنده مقیاس ضعیف هستند  
و احتماالً باید از مدل حذف شود. مقادیر همبستگی بین 30 تا 50 درصد نشان می دهد متغیر دارای مقیاس 
نسبتاً ضعیف، ولی در عین حال برای ادامه آنالیز کفایت می کند و مقادیر بزرگ تر از 50 درصد نشان می دهد 
متغیر مشاهده پذیر، مقیاسی قابل اطمینان برای محاسبه متغیر پنهان است. با توجه به جدول شماره 4 تمامی 

سؤاالت دارای همبستگی باالی 50 درصد و مناسب هستند.
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جدول2. شاخص های برازش مدل

χ2/dfRMSEANFICFIIFIRFIGFIPRATIOPNFIPCFIPشاخص ها

0/05>0/5>0/5>0/5>0/9>0/9>0/9>0/9>0/9>0/05<2< بهترین میزان 

0/140/0000/991/001/000/990/990/400/400/400/966محاسبه شده

جدول 3. آماره تی و سطح معناداری

ابعاد گویه ها 
)عوامل(

تخمین 
غیراستاندارد

خطای 
استاندارد

نسبت 
)بحرانی 
آماره تی(

سطح 
معناداری

ضریب 
استاندارد

q1 عدم آگاهی مناسب از مسائل
0/849   1مدیریتیروز تکنولوژی

q2 عدم دانش و تجربه الزم درباره
0/8190/06612/3720/0000/798مدیریتیرایانه

q3 آگاهی نامناسب از مزایای
0/8090/07410/9880/0000/703مدیریتیفناوری اطالعات

q40/8170/07411/0750/0000/738مدیریتیکوتاهی عمر دوره های مدیریتی

q5 فقدان انگیزه و حمایت الزم
0/8370/0711/9360/0000/746مدیریتیمدیران

جدول 4. مربع ضریب همبستگی های چندگانه 

Estimateگویه ها

q50/557
q40/545
q30/494
q20/637
q10/720
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3-2. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل سازمانی

با توجه به نسبت کای اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص های برازش تطبیقی، شاخص 
RMSEA و شاخص های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار هستند. در جدول 

شماره 5 شاخص های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است.

در جدول شماره 6، رابطه تمامی عامل ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤاالت 
0/000 و کمتر از 0/05 است). سؤاالت هفت (فقدان همکاری مناسب بین بخش های مختلف سازمانی) و سؤال 
9 (فرایندهای پیچیده کاری) به ترتیب بیشتر (0/99) و کمتر (0/57) از سؤاالت دیگر توانسته اند متغیر عوامل 

سازمانی را اندازه گیری کنند. 

ضرایب نشان داده شده در جدول شماره 7 همبستگی های چندگانه هستند. با توجه به  جدول شماره 7، سؤال 
9 دارای همبستگی نسبتاً ضعیفی است (0/33)، اما سایر سؤاالت دارای همبستگی باالی 0/5هستند.

3-3. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل فنی

با توجه به نسبت کای اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص های برازش تطبیقی، شاخص 

جدول 5. شاخص های برازش مدل

χ2/dfRMSEANFICFIIFIRFIGFIPRATIOPNFIPCFIPشاخص ها

0/05>0/5>0/5>0/5>0/9>0/9>0/9>0/9>0/9>0/05<2< بهترین میزان 
0/720/0000/991/001/000/990/990/160/160/160/394محاسبه شده

جدول 6. آماره تی و سطح معناداری

ابعاد گویه ها 
)عوامل(

تخمین 
غیراستاندارد

خطای 
استاندارد

نسبت 
بحرانی 
)آماره تی(

سطح 
معناداری

ضریب 
استاندارد

q6)0/787   1سازمانی)فقدان دستورالعمل های شفاف

q7 فقدان همکاری مناسب بین(
1/3480/09414/3460/0000/986سازمانیبخش های مختلف سازمانی(

q8)1/160/0912/8780/0000/806سازمانی)بلند بودن هرم سازمانی
q9)0/730/0868/5140/0000/575سازمانی)فرایندهای پیچیده کاری
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RMSEA و شاخص های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند. در جدول شماره 
8 شاخص های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است.

در جدول شماره 9، رابطه تمامی عامل ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤاالت 
کمتر از 0/05 است). سؤاالت 11 (سیستم های ناسازگار و پیچیده) و 13 (کمبود زیرساخت های نرم افزاری) به 

ترتیب بیشتر (0/90) و کمتر (0/55) از سؤاالت دیگر توانسته اند متغیر عوامل فنی را اندازه گیری کنند. 

ضرایب نشان داده شده در جدول شماره 10 همبستگی های چندگانه هستند. با توجه به جدول شماره 10 
سؤال 11 دارای همبستگی باالیی است (0/81) اما سایر سؤاالت دارای همبستگی نسبتاً ضعیفی با عوامل فنی 

هستند.

3-4. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل انسانی

با توجه به نسبت کای اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص های برازش تطبیقی، شاخص 
RMSEA و شاخص های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند. 

ضرایب نشان داده شده در جدول شماره 11 همبستگی های چندگانه هستند با توجه به جدول شماره 12 دو 
سؤال 17 و 18 دارای همبستگی ضعیفی هستند و باید از مدل حذف و آزمون مجدد انجام شود.

جدول 7. مربع ضریب همبستگی های چندگانه 

Estimateگویه ها

q90/330

q80/650

q70/972

q60/619

جدول 8. شاخص های برازش مدل

χ2/dfRMSEANFICFIIFIRFIGFIPRATIOPNFIPCFIPشاخص ها

0/05>0/5>0/5>0/5>0/9>0/9>0/9>0/9>0/9>0/05<2< بهترین میزان 
0/360/0000/991/001/000/990/990/160/160/160/546محاسبه شده
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جدول 9. آماره تی و سطح معناداری

ابعاد گویه ها 
)عوامل(

تخمین 
غیراستاندارد

خطای 
استاندارد

نسبت 
بحرانی 

)آماره تی(

سطح 
معناداری

ضریب 
استاندارد

q10 کمبود زیرساخت های(
0/668   1فنیفناوری(

q11 سیستم های ناسازگار و(
1/5510/1967/9040/0000/903فنیپیچیده(

q12 عدم استفاده از نرم افزارهای(
0/9970/137/6570/0000/628فنیجدید(

q13 کمبود زیرساخت های(
0/8790/136/7420/0000/546فنینرم افزاری(

جدول 10. مربع ضریب همبستگی های چندگانه

Estimateگویه ها

q130/298

q120/394

q110/815

q100/446

جدول 11. شاخص های برازش مدل

Χ2/dfRMSEANFICFIIFIRFIGFIPRATIOPNFIPCFIPشاخص ها

0/05>0/5>0/5>0/5>0/9>0/9>0/9>0/9>0/9>0/05<2< بهترین میزان 

0/950/0000/981/001/000/960/990/400/390/400/43محاسبه شده
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در جدول شماره 13، رابطه تمامی عامل ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤاالت 
0/000 و کمتر از 0/05 است). سؤاالت 16 (کمبود نیروی آموزش دیده مورد نیاز) و 14 (کمبود مهارت های فنی) 

به ترتیب بیشتر (0/83) و کمتر (0/70) از سؤاالت دیگر توانسته اند متغیر عوامل انسانی را اندازه گیری کنند. 

ضرایب نشان داده شده در جدول شماره 14، همبستگی های چندگانه هستند که با توجه به ضرایب تمامی 
عوامل دارای همبستگی قابل قبولی هستند. 

3-5. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل مالی

با توجه به نسبت کای اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص های برازش تطبیقی، شاخص 
RMSEA و شاخص های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است. در جدول 
شماره 15 شاخص های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است. ضرایب نشان داده شده 
در جدول شماره 16 همبستگی های چندگانه هستند. با توجه به جدول شماره 16 سؤال 20 دارای همبستگی 

جدول 12. مربع ضریب همبستگی های چندگانه 

Estimateگویه ها

q180/137

q170/160

q160/586

q150/901

q140/298

جدول 13. آماره تی و سطح معناداری

ابعاد گویه ها 
)عوامل(

تخمین 
غیراستاندارد

خطای 
استاندارد

نسبت 
بحرانی 
)آماره تی(

سطح 
معناداری

ضریب 
استاندارد

q14 کمبود مهارت های فنی(
0/696   1 انسانیمورد نیاز(

q15)0/766   1 انسانی)مقاومت در برابر تغییر
q16 )1/190/11410/4560/0000/834 انسانی)کمبود نیروی آموزش دیده
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جدول 14. مربع ضریب همبستگی های چندگانه 

Estimateگویه ها

q160/695
q150/586
q140/485

جدول 15. شاخص های برازش مدل

χ2/dfRMSEANFICFIIFIRFIGFIPRATIOPNFIPCFIPشاخص ها

0/05>0/5>0/5>0/5>0/9>0/9>0/9>0/9>0/9>0/05<2< بهترین میزان 
1/030/0130/980/990/990/940/990/330/320/330/35محاسبه شده

جدول 16. مربع ضریب همبستگی های چندگانه 

Estimateگویه ها

q220/474
q210/377
q200/192
q190/340

جدول 17. آماره تی و سطح معناداری

ابعاد گویه ها 
)عوامل(

تخمین 
غیراستاندارد

خطای 
استاندارد

نسبت 
بحرانی)آماره 

تی(

سطح 
معناداری

ضریب 
استاندارد

q19)0/616   1مالی)کمبود منابع مالی

q21 ،هزینه های نصب(
0/571   1 مالینگهداری و تعمیر(

q22 هزینه باال متخصصان(
1/1470/2055/609000/00/699 مالیفناوری(
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ضعیفی است و باید از مدل حذف و آزمون مجدد انجام شود.

در جدول شماره 17، رابطه تمامی عامل ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤاالت 
کمتر از 0/05 است). سؤاالت 22 (هزینه باالی متخصصان فناوری) و 21 (هزینه های نصب و نگهداری و تعمیر) 

به ترتیب بیشتر (0/70) و کمتر (0/57) از سؤاالت دیگر توانسته اند متغیر عوامل مالی را اندازه گیری کنند. 

ضرایب نشان داده شده در جدول شماره 18 همبستگی های چندگانه هستند که با توجه به ضرایب تمامی 
عوامل دارای همبستگی قابل قبولی هستند.

3-6. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل محیطی

با توجه به نسبت کای اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص های برازش تطبیقی، شاخص 
RMSEA و شاخص های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است. در جدول 

شماره 19 شاخص های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است.

در جدول شماره 20، رابطه تمامی عامل ها با متغیر مکنون تأیید شده است (سطح معناداری مربوط به کلیه 
سؤاالت 0/000 و کمتر از 0/05 است).

ضرایب نشان داده شده در جدول 21 همبستگی های چندگانه هستند. با توجه به جدول 21 تمامی سؤاالت 
دارای همبستگی مناسب با عامل محیطی هستند.

3-7. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل اجتماعی

با توجه به نسبت کای اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص های برازش تطبیقی، شاخص 
RMSEA و شاخص های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند. در جدول شماره 
22 شاخص های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است. با توجه به نتیجه آزمون و 
سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل اجتماعی در جدول شماره 23، رابطه تمامی عامل ها 

با متغیر مکنون تأیید شد(سطح معناداری مربوط به کلیه سؤاالت کمتر از 0/05 است). 

جدول 18. مربع ضریب همبستگی های چندگانه 

Estimateگویه ها

q220/489

q210/326

q190/379
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ضرایب مندرج در جدول شماره 24 همبستگی های چندگانه است. سؤاالت 27 و 28 دارای همبستگی 
مناسب با عامل اجتماعی بوده، اما سؤال 29 دارای همبستگی کمتر از 0/3 است، ولی به دلیل کم شدن سؤاالت 

(کمتر از سه و اجرا نشدن مدل) بهتر است این سؤال حذف نشود.

3-8. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل فرهنگی

با توجه به نسبت کای اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص های برازش تطبیقی، شاخص 
RMSEA و شاخص های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند. در جدول شماره 

جدول 19. شاخص های برازش مدل

χ2/dfRMSEANFICFIIFIRFIGFIPRATIOPNFIPCFIPشاخص ها

0/05>0/5>0/5>0/5>0/9>0/9>0/9>0/9>0/9>0/05<2< بهترین میزان 
0/060/0001/001/001/000/991/000/330/330/330/799محاسبه شده

جدول 20. آماره تی و سطح معناداری

ابعاد گویه ها 
)عوامل(

تخمین 
غیراستاندارد

خطای 
استاندارد

نسبت بحرانی 
)آماره تی(

سطح 
معناداری

ضریب 
استاندارد

q23 عدم وجود شبکه(
0/742   1محیطییکپارچه(

q24 فقدان قوانین و(
0/887   1محیطیمقررات الزم(

q26)0/55***0/4950/0657/648محیطی)سرعت پایین اینترنت

جدول 21. مربع ضریب همبستگی های چندگانه 

Estimateگویه ها

q260/302

q240/786

q230/550
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جدول22. شاخص های برازش مدل

χ2/dfRMSEANFICFIIFIRFIGFIPRATIOPNFIPCFIPشاخص ها

0/05>0/5>0/5>0/5>0/9>0/9>0/9>0/9>0/9>0/05<2< بهترین میزان 

1/640/050/980/990/990/950/990/330/330/330/20محاسبه شده

جدول 23. آماره تی و سطح معناداری

ابعاد گویه ها 
)عوامل(

تخمین 
غیراستاندارد

خطای 
استاندارد

نسبت بحرانی        
)آماره تی(

سطح 
معنادار

ضریب 
استاندارد

q27)0/727   1اجتماعی)فقدان اطالع رسانی

q28 عالقه کارکنان به(
0/719   1اجتماعیدولت الکترونیک(

q29 عدم واگذاری پروژه ها(
0/6920/1175/9140/000/499اجتماعیبه متخصصان(

جدول 24. مربع ضریب همبستگی های چندگانه 

Estimateگویه ها

q290/249

q280/517

q270/529

جدول 25. شاخص های برازش مدل 

χ2/dfRMSEANFICFIIFIRFIGFIPRATIOPNFIPCFIPشاخص ها

0/05>0/5>0/5>0/5>0/9>0/9>0/9>0/9>0/9>0/05<2< بهترین میزان 

1/160/0290/980/990/990/950/990/330/330/330/31محاسبه شده
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25 شاخص های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است

در جدول شماره 26، رابطه تمامی عامل ها با متغیر مکنون تأیید شد(سطح معناداری مربوط به کلیه سؤاالت 
0/000 و کمتر از 0/05 است). سؤاالت 31 (عدم پذیرش دولت الکترونیک) و 30 (فقدان آموزش صحیح) به 

ترتیب بیشتر (0/69) و کمتر (0/57) از سؤاالت دیگر توانسته اند متغیر عوامل فرهنگی را اندازه گیری کنند.

ضرایب نشان داده شده در جدول شماره 27 همبستگی های چندگانه هستند. با توجه به جدول شماره 27 
تمامی سؤاالت دارای همبستگی مناسبی (باالتر از 0/3) با عامل فرهنگی هستند.

3-9. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل امنیتی

با توجه به نسبت کای اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص های برازش تطبیقی، شاخص 

جدول 26. آماره تی و سطح معناداری

ابعاد گویه ها 
)عوامل(

تخمین 
غیراستاندارد

خطای 
استاندارد

نسبت بحرانی 
)آماره تی(

سطح 
معناداری

ضریب 
استاندارد

q30 کمبود آموزش(
0/574   1فرهنگیصحیح(

q31 عدم پذیرش(
1/360/2186/2390/0000/69فرهنگیدولت الکترونیک(

q32 مقاومت در برابر(
1/3350/2166/190/0000/674فرهنگیتغییر(

q33 تمرکز زیاد روی(
1/2260/2026/0650/0000/644 فرهنگیتکنولوژی(

جدول 27. مربع ضریب همبستگی های چندگانه

Estimateگویه ها 

q330/414

q320/455

q310/476

q300/329
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RMSEA و شاخص های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند. 

ضرایب نشان داده شده در جدول شماره 28 همبستگی های چندگانه هستند. با توجه به جدول شماره 29 
سؤال 36 دارای همبستگی ضعیفی است و باید از مدل حذف شوند. 

در جدول شماره 30، رابطه تمامی عامل ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤاالت 
0/000 و کمتر از 0/05 است). سؤاالت 35 (فقدان زیرساخت های امنیتی) و 37 (فقدان حریم خصوصی) به 
ترتیب بیشتر (0/83) و کمتر (0/58) از سؤاالت دیگر توانسته اند متغیر عوامل امنیتی را اندازه گیری کنند. 
ضرایب نشان داده شده در جدول شماره 31 همبستگی های چندگانه هستند که با توجه به ضرایب، تمامی 

عوامل دارای همبستگی قابل قبول اند.

3-10. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل سیاسی

با توجه به نسبت کای اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص های برازش تطبیقی، شاخص 
RMSEA و شاخص های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند (جدول شماره 

 .(32

در جدول شماره 33، رابطه تمامی عامل ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤاالت 
0/000 و کمتر از 0/05 است). سؤاالت 39 (تحریم های بین المللی) و 38 (سلطه دولت بر فضای مجازی) به 

جدول 28. شاخص های برازش مدل

χ2/dfRMSEANFICFIIFIRFIGFIPRATIOPNFIPCFIPشاخص ها

0/05>0/5>0/5>0/5>0/9>0/9>0/9>0/9>0/9>0/05<2< بهترین میزان 
0/450/0000/991/001/000/980/990/160/160/160/49محاسبه شده

جدول 29. مربع ضریب همبستگی های چندگانه

Estimateگویه ها 

q370/382

q360/244

q350/652

q340/323
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جدول 30. آماره تی و سطح معناداری

ابعاد گویه ها 
)عوامل(

تخمین 
غیراستاندارد

خطای 
استاندارد

نسبت بحرانی 
)آماره تی(

سطح 
معناداری

ضریب 
استاندارد

q34)0/583   1امنیتی)فقدان امنیت سیستم ها

q35 فقدان زیرساخت های(
1/5050/2565/8860/0000/829امنیتیامنیتی(

q37)0/578   1امنیتی)فقدان حریم خصوصی

جدول 31. مربع ضریب همبستگی های چندگانه 

Estimateگویه ها 

q370/334
q350/687
q340/340

جدول 32. شاخص های برازش مدل

χ2/dfRMSEANFICFIIFIRFIGFIPRATIOPNFIPCFIPشاخص ها

0/05>0/5>0/5>0/5>0/9>0/9>0/9>0/9>0/9>0/05<2< بهترین میزان 
0/110/0000/991/001/000/991/000/330/330/330/73محاسبه شده

جدول 33. آماره تی و سطح معناداری

تخمین ابعادگویه ها 
غیراستاندارد

خطای 
استاندارد

نسبت بحرانی 
)آماره تی(

سطح 
معناداری

ضریب 
استاندارد

q38 سلطه دولت بر فضای(
0/5   1عوامل سیاسیمجازی(

q39 تحریم های(
1/6670/3145/30/0000/838عوامل سیاسیبین المللی(

q40)0/612   1عوامل سیاسی)کمبود و ابهام قوانین
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ترتیب بیشتر (0/84) و کمتر (0/50) از سؤاالت دیگر توانسته اند متغیر عوامل سیاسی را اندازه گیری کنند. 

ضرایب نشان داده شده در جدول شماره 34 همبستگی های چندگانه هستند که با توجه به ضرایب سؤاالت 
40 و 39 دارای همبستگی قابل قبول اند. اما سؤال 38 دارای همبستگی کمتر از 0/3 است که به دلیل کم شدن 

سؤاالت (کمتر از سه و اجرا نشدن مدل) بهتر است این سؤال حذف نشود.

3-11. تحلیل عاملی تأییدی کل

با توجه به نسبت کای اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص های برازش تطبیقی، شاخص 
RMSEA و شاخص های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند. در جدول شماره 

35 شاخص های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است.

در جدول شماره 36، رابطه تمامی عامل ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه متغیرها 
0/000 و کمتر از 0/05 است). این بدین معناست که هر 10 عامل در تعریف موانع استقرار ماده 38 قانون 
مدیریت خدمات کشوری (دولت الکترونیک) در شهرداری تهران نقش دارند. طبق ضرایب استاندارد، عوامل 
انسانی به عنوان مهم ترین مانع (0/90) و عوامل سیاسی به عنوان کم اهمیت ترین مانع (0/65) شناسایی شده اند.

ضرایب نشان داده شده در جدول شماره 37 همبستگی های چندگانه هستند که با توجه به ضرایب، تمامی 
همبستگی ها باالی 0/4 و قابل قبول اند. همان طور که در جدول شماره 37 نشان داده شده است، موانع مرتبط 
با عامل انسانی با 80 درصد و موانع مربوط به عامل سیاسی با 41 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر 

جدول 34. مربع ضریب همبستگی های چندگانه 

Estimateگویه ها 

q400/374

q390/703

 q380/250

جدول 35. شاخص های برازش مدل 

χ2/dfRMSEANFICFIIFIRFIGFIPRATIOPNFIPCFIPشاخص ها

0/05>0/5>0/5>0/5>0/9>0/9>0/9>0/9>0/9>0/05<2< بهترین میزان 
1/120/020/980/990/990/960/970/510/500/510/31محاسبه شده
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در استقرار دولت الکترونیک را دارند. نتیجه کلی آزمون ها نشان دهنده تأیید تمامی متغیرهای مستقل (عوامل 
مدیریتی، سازمانی، فنی، انسانی، مالی، محیطی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی) است.

4. بحث و نتیجه گیري

استقرار کامل دولت الکترونیک مزایای بالقوه ای دارد با توجه به مطالب ارائه شده و نتایج این پژوهش، تمامی 
عوامل و موانع شناسایی شده تأیید شدند و نشان از اثر گذاری قابل توجه در روند استقرار کامل دولت الکترونیک 
دارند. بر اساس یافته های حاصل از نتایج تجزیه و تحلیل داده ها در آزمون های انجام شده که جداول مربوطه 
در متن آمده است، عدم آگاهی مناسب از مسائل روز و تکنولوژی در موانع مدیریتی؛ فقدان همکاری مناسب 
بین بخش های مختلف سازمانی در موانع سازمانی؛ سیستم های ناسازگار و پیچیده در موانع فنی؛ کمبود 
نیروی آموزش دیده در موانع انسانی؛ هزینه باالی متخصصان فناوری در موانع مالی؛ فقدان قوانین و مقررات 
حقوقی الزم در موانع محیطی؛ فقدان اطالع رسانی مناسب در موانع اجتماعی؛ عدم پذیرش دولت الکترونیک 
در موانع فرهنگی؛ فقدان زیرساخت های امنیتی مناسب در موانع امنیتی و تحریم های بین المللی در موانع 
سیاسی از مهم ترین موانع استقرار کامل دولت الکترونیک در شهرداری تهران بوده است و نشان می دهد موانع 
شناسایی شده و گویه های مرتبط تأثیر متفاوتی بر روند استقرار دولت الکترونیک داشته اند و همین امر کمک 
می کند که بتوان ضمن تبیین اهداف نسبت به اولویت بندی موانع بر اساس اهمیت موضوع و همچنین امکانات 

موجود اقدام کرد.

جدول 36. آماره تی و سطح معناداری

تخمین  ابعاد
غیراستاندارد

خطای 
استاندارد

نسبت بحرانی 
)آماره تی(

سطح 
معناداری

ضریب 
استاندارد

0/817   1موانععوامل مدیریتی
0/8680/05914/7720/0000/719موانععوامل سازمانی

0/7670/05912/9010/0000/706موانععوامل فنی
0/9060/06114/8040/0000/897موانععوامل انسانی
0/7570/06212/2220/0000/778موانععوامل مالی

0/6880/05312/9370/0000/781موانععوامل محیطی
0/8240/06712/3190/0000/755موانععوامل اجتماعی
0/7130/06311/3670/0000/737موانععوامل فرهنگی
0/7180/06710/7840/0000/716موانععوامل امنیتی
0/6850/0729/5410/0000/65موانععوامل سیاسی
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در آزمون نهایی تحلیل عاملی تأییدی کل موانع که در جداول شماره 35، 36 و 37 آمده است، نشان می دهد 
در رتبه بندی موانع استقرار دولت الکترونیک، اولویت تأثیرگذاری موانع به ترتیب موانع انسانی، موانع مدیریتی، 
موانع محیطی، موانع مالی، موانع اجتماعی، موانع فرهنگی، موانع سازمانی، موانع امنیتی، موانع فنی وموانع 
سیاسی هستند. با توجه به نتایج آزمون های انجام شده، پیشنهاد می شود بر مبناي یافته های پژوهش حاضر، 
متناسب با امکانات موجود و همچنین اهمیت موارد و مهم ترین موانع استقرار دولت الکترونیک و گویه های 
آن که در این پژوهش شناسایی شده است، ضمن برنامه ریزی دقیق و هدف گذاری متناسب، نسبت به رفع 
ضعف های موجود در زمان مناسب اقدام شود و تحقیق حاضر پس از اجرا، مجدداً انجام شود تا میزان بهبود 

شاخص ها و رفع موانع شناسایی شوند.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

همه اصول اخالقی در این مقاله رعایت شده است. شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند 
از پژوهش خارج شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. اطالعات آن ها محرمانه 

نگه داشته شد.

جدول 37. مربع ضریب همبستگی های چندگانه

Estimateمتغیر مستقل

0/422عوامل سیاسی

0/512عوامل امنیتی

0/543عوامل فرهنگی

0/569عوامل اجتماعی

0/610عوامل محیطی

0/606عوامل مالی

0/804عوامل انسانی

0/498عوامل فنی

0/517عوامل سازمانی

0/668عوامل مدیریتی
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حامي مالي

این مقاله حامی مالی نداشته است و برگرفته از پایان نامه ای با موضوع بررسی موانع استقرار ماده 38 قانون 
مدیریت خدمات کشوری در سازمان های دولتی، نوشته عیسی جمشیدی با همراهی اساتید جناب آقای دکتر 
عبداهلل مجیدی و سرکار خانم دکتر نسرین آخوندی است که در گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد  

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ارائه شده است.

مشارکت نویسندگان

تمامی نویسندگان به یک اندازه در نگارش اثر مشارکت داشته اند. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
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