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The aim of the current research is to identify and analyze the effective factors of developing the 
E-government considering the general policies of administrative system in tax affairs organizations 
of Tehran. The objectives are practical, employing the mixed method. The population of the study 
was 15 experts in the qualitative phase of the study, and in the quantitative phase, 1097 staff mem-
bers of the tax affairs organizations in Tehran, from which 285 were selected. The sampling, in the 
qualitative phased, was done purposefully through snow-ball sampling, and in the quantitative phase, 
it was done through clustering and random sampling. To analyze the data qualitatively, Kendal agree-
ment was used, and in the quantities phase, confirmatory factor analysis and hierarchical analysis 
were employed. The suggested model included six factors and 19 elements. The required data was 
extracted through a questionnaire consisting 54 items, which were analyzed through SPSS, PLS, and 
Expert Choice software. The exploratory and confirmatory factor analyses suggested three elements 
for the human, technological, economic-financial, sociocultural, and organizational-managerial cap-
itals, and four elements for political-regulatory aspects. Considering the effect size and t-test, six el-
ements were identified to have a significant impact on the development of E-government. Also, the 
findings indicated that the technological element attracted 0.263 weighted index, which was the first 
and most effective factor of developing E-government. This was followed by human, sociocultural, 
political-regulatory, organizational-managerial, and economic-financial capitals.
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نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

هــدف از پژوهــش حاضــر، شناســایی و تحلیــل عوامــل مؤثــر در توســعۀ دولــت الکترونیــک بــا 
رویکــرد سیاســت های کلــی نظــام اداری در ســازمان امــور مالیاتــی شــهر تهــران اســت. ایــن 
پژوهــش از نظــر هــدف، کاربــردی و از نظــر روش تحقیــق، آمیختــه اســت. جامعــۀ مــورد مطالعه 
در بخــش کیفــی 15 نفــر از خبــرگان و متخصصــان و در بخــش کّمــی 1097 نفــر از کارکنــان 
ســازمان امــور مالیاتــی شــهر تهــران اســت کــه بــا اســتفاده از روش کوکــران، 285 نفــر به عنــوان 
نمونــه انتخــاب شــدند. روش نمونه گیــری در بخــش کیفــی هدفمنــد و گلوله برفــی و در بخــش 
کّمــی خوشــه ای و تصادفــی طبقــه ای بــود. بــرای تحلیــل داده هــا در بخــش کیفــی از ضریــب 
توافــق کنــدال و در بخــش کّمــی از تحلیــل عاملــی تأییــدی و تحلیــل سلســله مراتبی اســتفاده 
شــد. الگــوی پیشــنهادی بــا شــش عامــل و نــوزده مؤلفــه ارائــه شــد. اطالعــات مــورد نیــاز بــا 
اســتفاده از پرســش نامۀ طراحی شــده بــا 54 گویــه جمــع آوری و از طریــق نرم افزارهــای 
ــج حاصــل از  ــه نتای ــا توجــه ب ــل شــد. ب ــس  تحلی ــی ال اس و اکســپرت چوی ــی اس اس، پ اس پ
تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تأییــدی، بــرای هریــک از عوامل ســرمایۀ انســانی، فناورانــه، اقتصادی 
ــرای عامــل سیاســی ـ  ــی، فرهنگــی ـ اجتماعــی و ســازمانی ـ مدیریتــی ســه مؤلفــه و ب ـ مال
قانونــی چهــار مؤلفــه شناســایی شــد. بــا توجــه بــه تأییــد شــدن ضریــب مســیر، آمــارۀ t، شــش 
عامــل شناسایی شــده در توســعۀ دولــت الکترونیــک تأثیــر معنــادار و مســتقیم دارد. همچنیــن 
ــن و  ــی 0.263 اولی ــب وزن ــب ضری ــا کس ــه ب ــل فناوران ــان داد عام ــش نش ــای پژوه یافته ه
مهم تریــن عامــل مؤثــر در توســعۀ دولــت الکترونیــک اســت و ســپس به ترتیــب عوامــل ســرمایۀ 
انســانی، فرهنگــی ـ اجتماعــی، سیاســی ـ قانونــی، ســازمانی ـ مدیریتــی و اقتصــادی ـ مالــی در 

رتبه های بعدی اثرگذاری هستند.
.O3 ،O38  :JEL طبقه بندی

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک با رویکرد 
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1. مقدمه  
»دولــت الکترونیــک« اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــرای تحقــق بخشــیدن بــه روش های 
ــد اجــرای خدمــات عمومــی به منظــور تســهیل دسترســی عمومــی  ــر دولــت در رون ــر و مؤث کارآمدت
 Farida &( ــه اطالعــات و ایجــاد اصــول پاســخ گویی، شــفافیت و مشــارکت خــوب عمومــی اســت ب
ــار  ــود می بخشــد و ب ــا را بهب ــی فراینده ــت و کارای ــک کیفی ــت الکترونی Lestari, 2021, p. 72(. دول
 Mengesha & Ayanso, 2021, p.( اداری را بــر شــهروندان، مشــاغل و ســایر ادارات کاهــش می دهــد
ــراي تشــویق حکومــت دموکراتیــک و ایجــاد اعتمــاد بیــن  85(. همچنیــن ظرفیــت بســیار زیــادی ب

 .)Verkijika  & De Wet, 2018( شــهروندان/ بخــش خصوصــی و دولــت دارد

فنــاوري اطالعــات ســالح و ابــزاری جدیــد بــراي فعالیــت در جهــان معاصــر محســوب مـي شـــود 
کـــه بــه کار نگرفتــن آن، انــزواي کشــور و درنهایــت حــذف شــدن از جامعــۀ جهـــاني را بـه دنبـــال 
خواهـــد داشـــت. اهمیــت دولـــت الکترونیـــک در افـــزایش بهــره وري و ارتقای ســطح خدمات رســاني 
ــت  ــردم اس ــت م ــش رضای ــه اش افزای ــن نتیجـ ــت و مهم تری ــدنی اس ــز انکارناش ــات نی و دادن اطالع
ــات و  ــاوری اطالع ــرفت فن ــا پیش ــی، 1400، ص. 485(. ب ــام و امین ــور، توحیدف ــی، درویش پ )قیاس
ایجــاد بســترهای زیرســاخت در کشــور، لــزوم حرکــت در مســیر خدمات رســانی الکترونیــک یکپارچــه 
ــعۀ  ــی توس ــداف عال ــن اه ــق یافت ــۀ تحق ــود. الزم ــاس می ش ــش احس ــش از پی ــتر بی ــن بس در ای
ــات  ــات و خدم ــادل اطالع ــه تب ــا و یکپارچ ــر، پوی ــاد زیرســاخت تعامل پذی ــت الکترونیــک در ایج دول
ــران، 1396، ص. 14(. در  ــاوری اطالعــات ای دولــت اســت کــه خــود را نشــان می دهــد )ســازمان فن
ــي  ــي و فن ــاخت فیزیک ــد: زیرس ــعه مي یاب ــطح توس ــار س ــک در چه ــت الکترونی ــورها، دول ــب کش اغل
ــه شــبکه(؛ زیرســاخت اطالعاتــي )خدمــات برخــط(؛ زیرســاخت  )زیرســاخت ارتباطــي و دسترســي ب
انســاني ـ  فــردي بــراي خدمــات  رســانی )تعامــل انســان بــا رایانــه(؛ زیرســاخت انســاني ـ اجتماعــي 
ــت،  ــا، پاســخ گویي دول ــوم سیاســي، مشــارکت شــهروندان در رأي گیري ه ــي، عل )آزادي هــاي اجتماع
ــت  ــعۀ دول ــی، 1394، ص. 53(. توس ــوری و حورعل ــدی، قاضی ن ــی، علی احم ــت( )ثقف ــفافیت دول ش
ــران شــناخته می شــود  ــی مدی ــدرت، ســاخت، شــفافیت و کارای ــی افزایــش ق الکترونیــک عامــل اصل

  .)Venkatesh, Sykes & Venkatraman, 2014(

در نخســتین ماه هــای اســتقرار دولــت یازدهــم، بــا شــناخت کامــل قّوت هــا و ضعف هــای 
ــام اداری و  ــالح نظ ــک در اص ــت الکترونی ــر دول ــم و مؤث ــش مه ــه نق ــان ب ــور، اذع ــام اداری کش نظ
پیشــرفت کشــور در راســتای اجــرای سیاســت های کلــی نظــام اداری ابالغــی مقــام معظــم رهبــری، 
ــی  ــای قانون ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس ــی و ب ــات قبل ــات مطالع ــا و تجربی ــۀ ظرفیت ه ــری هم به کارگی
ــک در  ــت الکترونی ــعۀ دول ــع توس ــات، نقشــۀ جام ــاوری اطالع ــورای عالی فن ــورای عالی اداری و ش ش
ــورای عالی اداری  ــک« مصــوب ش ــات الکترونی ــعۀ خدم ــۀ توس ــگ »آیین نام ــۀ هماهن ــب دو مصوب قال
کــه بــر موضوعــات اداری تمرکــز دارد و مصوبــۀ »ضوابــط فنــی و اجرایــی توســعۀ دولــت الکترونیــک« 
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ــردارد،  ــوع می پ ــه موض ــی ب ــی و اجرای ــر فن ــه از منظ ــات ک ــاوری اطالع ــورای عالی فن ــوب ش مص
ــا  ــل ب ــا در تعام ــد ت ــب ش ــه و تصوی ــک تهی ــت الکترونی ــعۀ دول ــی توس ــوان زیرســاخت مقررات به عن
یکدیگــر بتواننــد جریــان اجرایــی نظــام اداری را هدایــت و بــه مقصــد مطلــوب رهنمــون کننــد. اهــم 

اهــداف ایــن اســناد بــه شــرح ذیــل اســت: 

ـ ترســیم چشــم انداز ملمــوس از آینــدۀ کشــور در حــوزۀ دولــت الکترونیــک و خدمــات 
الکترونیــک؛ 

ـ تقســیم کار و تعییــن نقش  هــا بیــن دســتگاه های مختلــف در ایجــاد و توســعۀ زیرســاخت های 
اصلــی و مکمــل دولــت الکترونیــک و حــذف تداخــل وظایــف دســتگاه ها؛

ــک و کارا  ــک، کوچ ــت الکترونی ــعۀ دول ــتای توس ــتگاه ها در راس ــای دس ــازی فراینده ـ بهینه س
ــت؛ ــی دول ــره وری کل ــش به ــای اداری و افزای ــت، کاهــش هزینه ه ــردن دول ک

ـ نهادینــه کــردن موضــوع دولــت الکترونیــک و خدمــات الکترونیــک در ســطح دولــت و 
دســتگاه های اجرایــی کشــور )معاونــت توســعۀ مدیریــت و ســرمایۀ انســانی رئیس جمهــور و ســازمان 

ــران، 1393، ص. 6(.   ــات ای ــاوری اطالع فن

ــه »ایجــاد  ــاً موظــف ب ــت را صراحت ــران، دول ــوری اســالمی ای ــون اساســی جمه اصــل ســوم قان
ــات و  ــتا، مقام ــن راس ــح و حــذف تشــکیالت غیرضــرور« دانســته اســت. در همی ــام اداری صحی نظ
ــالش  ــر شــدن آن به صــورت مســتمر ت ــت و کارآمدت ــاختار دول ــرای اصــالح س ــوط ب مســئوالن مرب
ــل را  ــن اص ــد ای ــورت هدفمن ــت به ص ــته اس ــت نتوانس ــش  ها، دول ــن کوش ــود ای ــا وج ــد؛ ب کرده ان
ــون اساســی نه فقــط وظیفــه ای اساســی،  تحقــق بخشــد. گفتنــی اســت کــه اجــرای اصــل ســوم قان
ــی یکپارچــه  ــه اقدامات ــد مجموع ــن اصــل نیازمن ــل ای ــات ذی ــد. اقدام بلکــه ضــرورت به شــمار می آی
ــن اصــل  ــرای ای ــد اج ــدون تردی ــام اداری اســت و ب ــون اصــالح نظ ــای گوناگ ــر جنبه ه ــی ب و مبتن
ــرمایۀ  ــت و س ــعۀ مدیری ــت توس ــد )معاون ــم می کن ــور را فراه ــعۀ کش ــور توس ــروز و ظه ــۀ ب زمین
انســانی رئیس جمهــور، 1392، ص. 6(. در همیــن راســتا، شــورای عالی اداری در صدوشــصت ودومین 
ــی نظــام اداری ابالغــی رهبــری  جلســه، مــورخ 1392/12/14، در راســتای تحقــق سیاســت های کل
ــۀ  ــت و ســرمایۀ انســانی رئیس جمهــور، »برنام ــت توســعۀ مدیری ــه پیشــنهاد معاون ــی( ب )مدظله العال
عملیاتــی اصــالح نظــام اداری در ســال 1393« منبعــث از نقشــه راه اصــالح نظــام اداری مصــوب را 
کــه در 26 بنــد تنظیــم شــده، تصویــب کــرد. نقشــه راه اصــالح نظــام اداری کشــور در هشــت برنامــه 
ــازی اداری،  ــک و هوشمندس ــت الکترونی ــعۀ دول ــت، توس ــاختار دول ــش و س ــی نق ــامل مهندس »ش
ــعۀ  ــی، توس ــای مدیریت ــانی، فناوری ه ــرمایۀ انس ــت س ــی، مدیری ــای رقابت ــی در فض ــات عموم خدم
ــی« تدویــن شــده و  ــت از حقــوق مــردم و ســالمت اداری، نظــارت و ارزیاب فرهنــگ ســازمانی، صیان
ــره و  ــری اســت. ثم ــم  رهب ــام  معظ ــی مق ــام اداری ابالغ ــی نظ ــوس سیاســت های کل ــر رئ ــی ب مبتن



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

718

زمستان 1401. دورۀ 10. شمارۀ 4

کبری خرم و همکاران. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری.

نتیجــۀ غایــی اجــرای دقیــق آن، محقــق شــدن »نظــام اداری بهــره ور برپایــۀ ارزش هــای اســالمی« 
ــس، 1394، ص. 115(.  ــفی طب ــی و یوس اســت )یعقوب

توســعۀ دولــت الکترونیــک و هوشمندســازی اداری پیامدهــا و دســتاوردهایی به همــراه دارد کــه 
ــه  عبــارت اســت از: ارتقــای کیفیــت در خدمات رســانی، افزایــش ســرعت و تســهیل در دسترســی ب
خدمــات، ارتقــای ســطح رضایتمنــدی مــردم از دولــت، چابک ســازی و کوچک ســازی دولــت، بهبــود 
شــاخص فضــای کســب وکار، ارتقــای شــاخص شــفافیت و اعتمــاد عمومــی )ســازمان برنامه ریــزی و 

مدیریــت کشــور، 1394ـ1396، ص. 6(.

ــت  ــازمان های دول ــی س ــی و اثربخش ــش کارای ــتای افزای ــالش در راس ــا ت ــک ب ــت الکترونی دول
ــی اداری و  ــش بوروکراس ــع، کاه ــۀ مناب ــص بهین ــفافیت، تخصی ــش ش ــخ گویی، افزای ــش پاس )افزای
دولتــی( می توانــد در نگــرش مــردم بــه دولــت تغییــر ایجــاد کنــد. دولــت الکترونیــک واســطۀ آشــتی 
بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی اســت؛ زیــرا بــا بهبــود کاســتی های دولــت کــه همــواره به ســبب 
آن هــا از ســوی بخــش خصوصــی ســرزنش می شــده )اتــالف وقــت و منابــع، کاغذبــازی، ناهماهنگــی 
ــادرت  ــش مب ــن دو بخ ــن ای ــی بی ــر و گاه رقابت ــه ای نزدیک ت ــاد رابط ــه ایج ــیختگی( ب و ازهم گس
مــی ورزد. دولــت الکترونیــک بــا توجــه بــه اینکــه اطالعاتــی ارزشــمند از نیازهــای جامعــه در اختیــار 
دارد، می توانــد نهادهــای اقتصــادی را در جهــت پاســخ دهی مطلوب تــر بــه آن نیاز هــا ســوق 
دهــد. درحقیقــت فعالیــت نهادهــای اقتصــادی را از طریــق ســاِزکارهای تشــویقی )آن هایــی کــه در 
ــا از طریــق ســاِزکارهای تنبیهــی )آن هایــی کــه در  ــد( ی ــه نیازهــای جامعه  ان راســتای پاســخ گویی ب
راســتای پاســخ گویی بــه نیازهــای جامعــه نیســتند(، یــاری کنــد )یعقوبــی و یوســفی طبــس، 1394، 
ــرورت  ــن ض ــام اداری و همچنی ــالح نظ ــک در اص ــت الکترونی ــری دول ــت به کارگی ص 116(. اهمی
پژوهــش در ایــن زمینــه زمانــی بیشــتر می شــود کــه دومیــن برنامــۀ نقشــه راه اصــالح نظــام اداری 
کشــور یعنــی »توســعۀ دولــت الکترونیــک و هوشمندســازی اداری« و دو بنــد از سیاســت های کلــی 
ــور  ــات آن به منظ ــم آوردن الزام ــک و فراه ــام  اداری الکترونی ــعۀ نظ ــن توس ــا مضامی ــام اداری ب نظ
ارائــۀ مطلــوب خدمــات عمومــی )بنــد 15( و توجــه بــه اثربخشــی و کارایــی در فرایندهــا و روش هــای 
ــک  ــت الکترونی ــه دول ــد 12( ب ــوری )بن ــات کش ــۀ خدم ــهیل در ارائ ــریع و تس ــور تس اداری به منظ

اختصــاص داده شــده اســت.

اهمیــت و نقــش مالیــات در دســتیابی بــه رشــد مســتمر و پایــدار اقتصــادی، تنظیــم اقتصــاد و 
ــروت  ــد و ث ــۀ درآم ــع عادالن ــت و توزی ــا، ایجــاد امنی ــی قیمت ه ــات ســطح عموم ــورم، ثب کاهــش ت
ــروزه در  ــت. ام ــیده نیس ــت پوش ــاد و سیاس ــوزۀ اقتص ــرگان ح ــان و خب ــک از متخصص ــر هیچ ی ب
ــادی  ــداف اقتص ــه اه ــتیابی ب ــت دس ــا جه ــن ابزاره ــی از مؤثرتری ــات یک ــدرن، مالی ــای م اقتصاده
ــی، 1397،  ــا و اجــرای سیاســت های اقتصــادی اســت )حکیمــی، مهــرکام، کریمــی و میرزای دولت ه
ــت  ــادرات نف ــای حاصــل از ص ــران درآمده ــت در ای ــد دول ــن درآم ــع تأمی ــن منب ص. 148(. مهم تری
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ــه  ــت ب ــش وابســتگی دول ــر کاه ــعه ب ــم توس ــۀ شش ــون برنام ــت. در قان ــای  آن اس ــام و فراورده ه خ
درآمدهــای حاصــل از صــادرات نفــت و افزایــش ســهم مالیــات تأکیــد کــرده اســت. کاهــش وابســتگی 
بــه درآمدهــای نفتــی و روی آوردن بــه درآمدهــای مالیاتــی فرصتــی اســت کــه از طریــق آن، اقتصــاد 
ــد و  ــاه، فرازمن ــت، خداپن ــد )منتظرحج ــد ش ــا خواه ــی ره ــاد نفت ــه از دام اقتص ــرای همیش ــور ب کش

ــی، 1398، صــص. 7ـ8(.  دلف

ســازمان امــور مالیاتــی کشــور کــه نهــادی دولتــی اســت، دایــرۀ وظایــف و فعالیت هــای گوناگــون 
و گســترده ای دارد. ایــن ســازمان به منظــور دســتیابی بــه بهــره وری و اثربخشــی، افزایــش شــفافیت 
ــان،  ــت آن ــن رضای ــی و تأمی ــان مالیات ــه مؤدی ــه روز ب ــب و ب ــانی مناس ــاد، خدمات رس ــش فس و کاه
ــه  ــی، ب ــاد غیرنفت ــدف اقتص ــه ه ــتیابی ب ــت در دس ــه دول ــک ب ــی و کم ــای مالیات ــش درآمده افزای
ــا  ــا ب ــاز دارد. ام ــعه یافته نی ــک توس ــام الکترونی ــی و نظ ــی و ارتباط ــرفتۀ اطالعات ــای پیش فناوری ه
ــی  ــی در حــوزۀ فناوری هــای اطالعات ــران ســازمان امــور مالیات وجــود رشــد ســرمایه گذاری های مدی
و ارتباطی و همچنین تأکید اســــناد باالدســــتی و فرمایش هــــا و بیانات رهبــــر معظــــم انقـــالب، 
هنــوز هــدف توســعۀ دولــت الکترونیــک به منظــور برخــورداری از مزایــای آن محقــق نشــده 
ــل و  ــه شناســایی عوام ــه ب ــون پژوهشــی ک ــا کن ــرده، ت ــق جســت وجو ک ــه محق ــا آنجــا ک اســت. ت
مؤلفه هــای مؤثــر در توســعۀ دولــت الکترونیــک بپــردازد، انجــام نشــده اســت؛ بنابرایــن در پژوهــش 
حاضــر، عوامــل اثربخــش در توســعۀ دولــت الکترونیــک بــا رویکــرد سیاســت های کلــی نظــام اداری 
در ســازمان امــور مالیاتــی شــهر تهــران شناســایی و تحلیــل شــده اســت. نــوآوری ایــن پژوهــش از 
ــۀ  ــاظ جامع ــز به لح ــام و نی ــتی نظ ــناد باالدس ــده در اس ــای پیش بینی ش ــی و اولویت ه ــر موضوع نظ

آمــاری مــورد مطالعــه و روش هــای آمــاری جدیــد تحلیــل داده هــا قابــل توجــه اســت. 

2. پیشینۀ تحقیق 
ثقفــی، عباســی و دســترنج )1391( در پژوهشــی بــا عنــوان چارچــوب سیســتمی پیاده ســازی دولــت 
الکترونیکــی یکپارچــه، زیرســاخت های توســعۀ دولــت الکترونیــک را شــش عامــل فنــی )اطالعاتــی، 
ــی،  ــینۀ تاریخ ــی )پیش ــت(، فرهنگ ــارت و صنع ــاه، تج ــازار، رف ــادی )ب ــی(، اقتص ــی و محتوای ارتباط
ارزش هــای جــاری و ارزش هــای جدیــد(، سیاســی )نظــام حاکــم، اســتقالل حاکمیــت و آزادی هــای 
ــن و  ــی و قوانی ــت اجتماع ــم شــخصی، امنی ــت حری ــی )امنی نظــام ]شــفافیت و دموکراســی[(، قضای
ــا و  ــش مهارت ه ــازی و افزای ــوآوری، توانمندس ــش و ن ــوزش، پژوه ــی )آم ــتانداردها( و اجتماع اس

ــمرده اند.  ــتغال( برش اش

توســعۀ  در  مؤثــر  عوامــل  بررســی  عنــوان  بــا  مقالــه ای  در  اعظمــی )1391(  و  ســرداری 
زیرســاخت های دولــت الکترونیــک در بخــش بازرگانــی ایــران، پنــج عامــل مدیریتــی، فنــی، ســرمایۀ 
ــی( را در  ــم خصوص ــات و حری ــت اطالع ــاد، امنی ــی )اعتم ــی و حقوق ــی ـ اجتماع ــانی، فرهنگ انس

توســعۀ زیرســاخت های دولــت الکترونیــک اثرگــذار دانســته اند. 
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ــک در  ــت الکترونی ــعۀ دول ــدل توس ــوان م ــا عن ــه ای ب ــارزاده )1394( در مطالع ــی و معم  فقیه
ــات برخــط، ســرمایۀ  ــه خدم ــران 1404، شــش مؤلفــۀ زیرســاخت فنــی و ارتباطــی، دسترســی ب ای
انســانی، محیــط سیاســی و مقررات گــذاری، محیــط کســب وکار و نــوآوری و دسترســی بــه محتــوای 

ــد.  ــایی کرده ان ــک شناس ــت الکترونی ــعۀ دول ــدل توس ــای م ــی را مؤلفه ه دیجیتال

رحیم دوســت )1400( در پژوهشــی بــا عنــوان بــرآوردی از دولــت الکترونیــک و الزام هــای 
حرکــت در مســیر توســعۀ دولــت الکترونیــک، افــزون بــر چالش هاي سازماني، اقتصادي، دموکراتیک 
و فنــاورانه کــه روند تحول دولت الکترونیک در سطح دنیا را بــا مشــکل مواجــه کــرده، در ایران نبود 
یک متولي مشخص براي توسعۀ دولت الکترونیک، فقدان خدمات پشتیباني دولت الکترونیک و فقدان 
شــبکۀ الکترونیــک یکپارچه بین سازمان و اداره ها را اصلي ترین مشکل توســعۀ دولت الکترونیک بیــان 

کــرده اســت. 

ــت الکترونیــک و اقتصــاد  ــوان توســعۀ دول ــا عن ــه ای ب ــو، والیــس و ســینگ1 )2015( در مقال  ژائ
ــد رابطــۀ متقابــل مثبــت و قــوی )دوطرفــه( بیــن توســعۀ  ــل، نشــان دادن دیجیتــال: رابطــه ای متقاب
ــن  ــای ای ــن گوی ــش همچنی ــن پژوه ــج ای ــود دارد. نتای ــال وج ــاد دیجیت ــک و اقتص ــت الکترونی دول
ــی  ــناختی، برخ ــاوری و جمعیت ش ــی، فن ــادی، سیاس ــی، اقتص ــل اجتماع ــا عوام ــراه ب ــه هم ــود ک ب
ویژگی هــای فرهنــگ ملــی تأثیــرات چشــمگیری بــر اقتصــاد دیجیتــال و توســعۀ دولــت الکترونیــک 

دارنــد.  

لــو، یانــگ و ژنــگ2 )2020( پژوهشــی بــا عنــوان درک تحــوالت مشــارکت عمومــی و خصوصــی در 
ــۀ خدمــات مشــترک، مدیریــت  ــۀ توســعه )برون ســپاری، ارائ ــت الکترونیــک چیــن: چهــار مرحل دول
ــد و دریافتنــد کــه مشــارکت های دولتــی و خصوصــی  مشــترک و حاکمیــت مشــارکتی( انجــام دادن

به طــور گســترده ای در توســعۀ دولــت الکترونیــک مؤثــر اســت.   

ــا و مســیرهای  ــوج: چالش ه ــک در کامب ــت الکترونی ــوان دول ــا عن ــو3 )2021( در پژوهشــی ب مون
عملــی بــرای دســتیابی بــه یــک دولــت الکترونیکــی عملکــردی، نشــان داد مســیر نزدیــک شــدن بــه 
دولــت الکترونیــک نیازمنــد برنامــه ای دقیــق اســت؛ ازجملــه افزایــش زیرســاخت فنــاوری اطالعــات 
ــروی کار قدیمــی در  ــام نی ــر، حــل و ادغ ــررات و سیاســت های مؤث ــب مق و ارتباطــات )ICT(، تصوی

دولــت بــرای ایجــاد محیــط الکترونیــک مطلــوب و ایجــاد حمایــت مالــی پایــدار. 

کومــار، بایشــیا، ســرین، ســادارانگانی و ســامالیا4 )2021( در مطالعــه ای بــا عنــوان تأثیــر فرهنــگ 

1. Zhao, Wallis & Singh 
2. Liu, Yang & Zheng 
3. Mono 
4. Kumar, Baishya, Sreen, Sadarangani & Samalia 
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ــت  ــعۀ دول ــی و توس ــگ مل ــاد فرهن ــۀ ابع ــی رابط ــه بررس ــک، ب ــت الکترونی ــعۀ دول ــر توس ــی ب مل
ــد  ــرانۀ تولی ــی و س ــاد فرهنگ ــه ابع ــود ک ــن ب ــی از ای ــش حاک ــج پژوه ــد. نتای ــک پرداختن الکترونی

ناخالــص داخلــی پیش بینی کننده هــای مهمــی بــرای توســعۀ دولــت الکترونیــک هســتند.   

ــت الکترونیــک آشــکار شــد اوالً تحقیقــات در ایــن  ــا بررســی تحقیقــات در حــوزۀ توســعۀ دول ب
ــد؛ ثانیــاً بیشــتر مطالعــات  ــه ایــن مفهــوم پرداخته ان حــوزه محــدود اســت و مطالعــات پراکنــده ای ب
به شــکل نامنظــم شــاخص های معــدودی را بــرای توســعۀ دولــت الکترونیــک بیــان کرده انــد؛ 
ــی و  ــد )ثقف ــز کرده ان ــه تمرک ــل فناوران ــش عام ــایی نق ــر شناس ــاً ب ــا صرف ــِب پژوهش ه ــاً اغل ثالث
دیگــران، 1391؛ ســرداری و اعظمــی، 1391؛ فقیهــی و معمــارزاده، 1394؛ ثقفــی و دیگــران، 1394؛ 
دولــت  توســعۀ  جنبه هــای  دیگــر  و   )Zhao et al., 2015; Mono, 2021 1400؛  رحیم دوســت، 
ــن  ــا در ای ــای آن ه ــی و مؤلفه ه ــازمانی ـ مدیریت ــی و س ــادی ـ مال ــل اقتص ــد عوام ــک مانن الکترونی
حــوزه فرامــوش شــده اســت. بنابرایــن پژوهــش حاضــر ســعی کــرده بــا بهره گیــری از روش آمیختــه، 
ــامان دهی  ــی و س ــترش آن، انسجام بخش ــک و گس ــت الکترونی ــه دول ــردی ب ــع و راهب ــی جام نگاه
ــدگان عرصــۀ  ــان و برگزی ــی، بهره گیــری از نظــر خبــرگان، متصدی ــج پژوهش هــای پراکنــدۀ قبل نتای
ــام  ــی نظ ــت های کل ــرد سیاس ــا رویک ــن ب ــک و همچنی ــت الکترونی ــعۀ دول ــی توس ــی و اجرای علم
ــد  ــق آی ــک فائ ــت الکترونی ــعۀ دول ــوزۀ توس ــده در ح ــات انجام ش ــای تحقیق ــر محدودیت ه اداری، ب
ــده  ــوی معرفی  ش ــد. الگ ــه کن ــک ارائ ــت الکترونی ــعۀ دول ــر در توس ــل مؤث ــع از عوام ــی جام و الگوی
ــل  ــه عوام ــود و توجــه ب ــد ب ــی خواه ــور مالیات ــرای مشــکل ســازمان ام ــی ب ــق راه حل ــن تحقی در ای
ــران،  ــرای مدی ــش الزم ب ــی و بین ــاد آگاه ــن ایج ــد ضم ــده می توان ــدل ترسیم ش ــای م و مؤلفه ه
الکترونیــک  دولــت  توســعۀ  بــا  مرتبــط  تصمیم گیری هــای  در  سیاســت گذاران  و  مســئوالن 

الهام بخــش باشــد. 

3. چارچوب نظری
ــی  ــیوه های دولت ــات و ش ــات )IT( در خدم ــاوری اطالع ــرد فن ــت کارب ــک درحقیق ــت الکترونی دول
به منظــور ارائــۀ خدمــات و اطالعــات عمومــی بــه شــهروندان، مشــاغل و دولت هــا به صــورت 
ــت الکترونیــک تعامــل بیــن ادارات و مشــتریان )ماننــد شــهروندان، مشــاغل  الکترونیــک اســت. دول
و ســایر ادارات( را بازتعریــف می کنــد و یــک بســتر الکترونیــک شــفاف تر، چابــک و پاســخ گو 
ــی  ــش دسترس ــد افزای ــوه دارد؛ مانن ــت بالق ــن مزی ــک چندی ــت الکترونی ــی آورد. دول ــود م به وج
ــه  ــا ب ــتر دولت ه ــخ گویی بیش ــات و پاس ــه اطالع ــردم ب ــتر م ــی بیش ــی، دسترس ــات دولت ــه خدم ب

  .)Mengesha & Ayanso, 2021, p. 85( شــهروندان 

ــک  ــت الکترونی ــعه ای دول ــوغ و توس ــل بل ــرای مراح ــی ب ــای مختلف ــال 2000م، مدل ه از س
ــا  ــار ت ــت الکترونیــک شــامل چه ــوغ دول ــای بل پیشــنهاد شــده اســت )Lee, 2010(. بیشــتر مدل ه
ــودن  ــه دردســترس ب ــوالً ب ــۀ اول معم ــد. مرحل ــز دارای شــش مرحله ان ــدادی نی ــه و تع ــج مرحل پن
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ــی  ــه اطالعات ــد ب ــران می توانن ــه کارب ــی ک ــود؛ جای ــوط می ش ــی مرب ــا درگاه اینترنت ــایت ی وب س
دربــارۀ خدمــات دولــت دســت یابنــد. مرحلــۀ دوم معمــوالً مربــوط بــه تغییــر از ارتباطــات 
یک طرفــه بــه ارتباطــات دوطرفــه بــا دولــت اســت. مرحلــۀ ســوم مربــوط بــه وجــود معامــالت بیــن 
دولــت و کاربــران اســت و مرحلــۀ نهایــی معمــوالً بــه ادغــام داده هــا و خدمــات بیــن ســازمان های 
ــن  ــود )Wessiani, Suwignjo, Pratiwi & Pramesti, 2021, p. 2416(. چندی ــوط می ش ــی مرب دولت
ــت از:  ــارت اس ــه ، عب ــه کار رفت ــع ب ــوان مرج ــش به عن ــن پژوه ــه در ای ــعه ای ک ــوغ و توس ــدل بل م
مــدل هیکــس5 )2001(، مــدل آســیای جنــوب شــرقی و اقیانوســیه )Wescott, 2001(، مــدل وســت6 
Bhatan-( مــدل آســیای شــرقی و اقیانوســیه ،)Affisco & Soliman, 2006( ESGM مــدل ،)2004(

  .)ISACA, 2018( 8ــت ــدل کوبی ــران )2011( و م ــدس7 و دیگ ــدل وال gar, 2008(، م

ــاد  ــمرده اســت: 1. ایج ــه برش ــار مرحل ــک چه ــت الکترونی ــعۀ دول ــرای توس هیکــس )2001( ب
ــت  ــاز دول ــورد نی ــردی م ــای راهب ــاد ظرفیت ه ــک؛ 2. ایج ــت الکترونی ــه دول ــی ب ــد و آگاه تعه
ــای  ــی طرح ه ــرای آزمایش ــک؛ 4. اج ــت الکترونی ــرای دول ــای اج ــاد ظرفیت ه ــک؛ 3. ایج الکترونی
دولــت الکترونیــک. در مــدل آســیای جنــوب شــرقی و اقیانوســیه، توســعۀ دولــت الکترونیــک شــامل 
شــش مرحلــه اســت: 1. راه انــدازی ســامانۀ پســت الکترونیــک و شــبکۀ داخلــی؛ 2. به وجــود آوردن 
توانایــی دسترســی بین ســازمانی و عمومــی بــه اطالعــات؛ 3. ســاختن ارتبــاط دوطرفــه؛ 4. امــکان 
ــت )2004(  ــه )Wescott, 2001(. وس ــت یکپارچ ــی؛ 6. دول ــی دیجیتال ــادل ارزش؛ 5. دموکراس تب
ــی؛ 2.  ــای اینترنت ــی پایگاه ه ــد: 1. طراح ــه می دان ــار مرحل ــک را در چه ــت الکترونی ــعۀ دول توس
ــش  ــا افزای ــوأم ب ــاالری ت ــات؛ 4. مردم س ــی خدم ــی؛ 3. یکپارچگ ــورت بخش ــانی به ص خدمات رس
ــازار  ــه اســت: 1. ب ــت مرحل ــامل هف ــک ش ــت الکترونی ــعۀ دول ــدل ESGM، توس پاســخ گویی. در م
ــوذ؛ 5.  ــرم ارزش و نف ــت؛ 4. اه ــیوۀ خدم ــعۀ ش ــا؛ 3. توس ــایی تفاوت ه ــدف؛ 2. شناس ــۀ ه و جامع
 Affisco &( طراحــی مجــدد راهبــرد عملیاتــی؛ 6. هم راســتایی راهبــرد سیســتم؛ 7. خدمت رســانی
Soliman, 2006(. در مــدل آســیای شــرقی و اقیانوســیه، توســعۀ دولــت الکترونیــک چهــار مرحلــه 
ــای  ــردن چارچوب ه ــم ک ــک؛ 2. فراه ــت الکترونی ــرای دول ــب ب ــاخت مناس ــعۀ زیرس دارد: 1. توس
ــوزش و  ــک؛ 4. آم ــت الکترونی ــازی دول ــک؛ 3. پیاده س ــت الکترونی ــعۀ دول ــی توس ــی و سیاس قانون
 .)Bhatangar, 2008( پــرورش نیــروی انســانی مناســب و افزایــش قابلیت هــای انســانی و ســازمانی 
ــارت  ــه عب ــود دارد ک ــاختاریافته وج ــی س ــر اصل ــه عنص ــران )2011(، س ــدس و دیگ ــدل وال در م
ــی  ــای اهرم ــم. حوزه ه ــای مه ــوزۀ متغیره ــدی و ح ــای کلی ــی، حوزه ه ــای اهرم ــت از: حوزه ه اس
ــز تشــکیل شــده اســت.  ــم نی ــای مه ــه از متغیره ــدی اســت ک ــۀ کلی ــن حــوزۀ دامن شــامل چندی

5. Heeks 
6. West 
7. Valdés 
8. Cobit 
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چهــار حــوزۀ اهرمــی از ایــن قــرار اســت: راهبــرد دولــت الکترونیــک، حکمرانــی فنــاوری اطالعــات، 
مدیریــت فراینــد، و ســازمان و افــراد. هــر دامنــۀ اهرمــی دارای چنــد حــوزۀ دامنــۀ کلیــدی اســت؛ 
ــد  ــت فراین ــت: مدیری ــی اس ــوزۀ اصل ــش ح ــد دارای ش ــت فراین ــرم مدیری ــۀ اه ــال دامن ــرای مث ب
ــاق  ــکاری، انطب ــت هم ــاغل، قابلی ــهروندان و مش ــه ش ــات ب ــرد  ، خدم ــت عملک ــب وکار، مدیری کس
ــم تشــکیل شــده  ــر مه ــن متغی ــدی از چندی ــۀ کلی ــر حــوزۀ دامن ــت. ه ــت و امنی ــن کیفی و تضمی
ــت:  ــم اس ــر مه ــه متغی ــب وکار دارای س ــد کس ــت فراین ــی مدیری ــوزۀ اصل ــال ح ــرای مث ــت؛ ب اس
ــزان  ــی می ــخ گویی. ارزیاب ــد و پاس ــر فراین ــارت ب ــد و نظ ــازی فراین ــد، شبیه س ــازی فراین مدل س
ــری  ــا اندازه گی ــه ب ــدی اســت ک ــای کلی ــت الکترونیــک براســاس ســطح قابلیــت حوزه ه ــوغ دول بل
ــان دهندۀ  ــدی نش ــوزۀ کلی ــت ح ــطح قابلی ــود. س ــن می ش ــم تعیی ــای مه ــت متغیره ــطح قابلی س
ــرای حمایــت از توســعۀ ســازمانی اســت؛ در حالــی کــه ســطح بلــوغ از ویژگی هــای  آمادگــی آن ب
ــدی  ــای کلی ــای حوزه ه ــطوح قابلیت ه ــدی س ــه پیکربن ــت ک ــک اس ــت الکترونی ــازمان دول کل س
حــوزه اســت. بلــوغ شــامل پنــج ســطح بــه ایــن شــرح اســت: اولیــه، درحال توســعه، تعریف شــده، 
ــارۀ حاکمیــت  مدیریت شــده و بهینه سازی شــده. در مــدل کوبیــت )ISACA, 2018( دیدگاهــی درب
ــی  ــی و مدیریت ــداف حاکمیت ــه اه ــه ب ــردد ک ــی گ ــه م ــک ارائ ــت الکترونی ــات دول ــاوری اطالع فن
تقســیم شــده اســت؛ اهدافــی کــه ســطح قابلیــت آن هــا ارزیابــی می شــود. هــر هــدف حاکمیتــی 
ــدی و  ــۀ کلی ــای دامن ــاختار حوزه ه ــابه س ــت؛ مش ــدی اس ــای فراین ــی دارای فعالیت ه و مدیریت
متغیرهــای مهــم والــدس و دیگــران )2011(؛ در حالــی کــه ســطح بلــوغ بــا منطقــۀ تمرکــز ارتبــاط 
دارد. ایــن مــدل حــوزۀ تمرکــز را مجموعــه ای از اهــداف حاکمیتــی و مدیریتــی و اجــزای زیربنایــی 
آن هــا تعریــف می کنــد. در صــورت دســتیابی بــه ســطوح توانایــی مــورد نیــاز اهــداف، ســطح بلــوغ 

 .)ISACA, 2018( ــود ــل می ش حاص

4. روش تحقیق 
ــی،  ــی ـ پیمایشــی و از نظــر زمان ــردی، از نظــر روش، توصیف پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف، کارب
ــا تلفیــق روش هــای کیفــی و  ــۀ اکتشــافی و ب ــا رویکــرد آمیخت مقطعــی اســت. ماهیــت پژوهــش ب
کّمــی صــورت گرفتــه اســت. در بخــش کیفــی، در مرحلــۀ اول از ابــزار  فیــش  و یادداشــت  و روش 
مطالعــۀ کتابخانــه ای و در مرحلــۀ دوم از ابــزار پرســش نامه و روش دلفــی و در بخــش کّمــی، 
ــد.  ــتفاده ش ــا اس ــردآوری داده ه ــور گ ــی به منظ ــاخته و روش میدان ــش نامۀ محق س ــزار پرس از اب
ــتۀ  ــگاه در رش ــی دانش ــای هیئت علم ــی از اعض ــش خبرگان ــی پژوه ــش کیف ــاری در بخ ــۀ آم جامع
مدیریــت دولتــی، مدیریــت مالــی و مدیریــت فنــاوری اطالعــات بــا درجــۀ اســتادتمام، نویســندگان 
و پژوهشــگران حــوزۀ فنــاوری اطالعــات دارای دســت کم ده تألیــف و تحقیــق و همچنیــن مدیــران 
و معاونــان ســازمان امــور مالیاتــی بــا ســابقۀ کاری پانــزده ســال و بیشــتر در زمینــۀ تصمیم گیــری 
ــاس  ــی و براس ــد و گلوله برف ــا روش هدفمن ــه ب ــتند ک ــک هس ــت الکترونی ــوزۀ دول ــرا در ح و اج
قانــون اشــباع بــه تعــداد پانــزده نفــر انتخــاب شــدند. جامعــۀ آمــاری در بخــش کّمــی 1097 نفــر 



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

724

زمستان 1401. دورۀ 10. شمارۀ 4

کبری خرم و همکاران. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری.

ــا کمــک فرمــول کوکــران 285 نفــر  از کارکنــان ســازمان امــور مالیاتــی شــهر تهــران اســت کــه ب
ــای  ــل داده ه ــرای تحلی ــدند. ب ــاب ش ــه ای انتخ ــی طبق ــه ای و تصادف ــری خوش ــا روش نمونه گی ب
ــا  ــی، ب ــای کّم ــل داده ه ــرای تحلی ــه شــد و ب ــه کار گرفت ــدال ب ــق کن ــون تواف ــی پژوهــش آزم کیف
ــا از  ــت آن ه ــب اهمی ــا و ضرای ــط متغیره ــن رواب ــرای تعیی ــش، ب ــش های پژوه ــه پرس ــه ب توج
ــرای رتبه بنــدی  ــی اکتشــافی و تأییــدی( و ب ــار توصیفــی و اســتنباطی )تحلیــل عامل روش هــای آم
ــا و  ــاخص ها، مؤلفه ه ــوع ش ــد. از مجم ــتفاده ش ــله مراتبی9 اس ــل سلس ــا از تحلی ــل و مؤلفه ه عوام
ــل، 19  ــا 6 عام ــاخته ب ــش نامه ای محقق س ــش پرس ــی پژوه ــش کیف ــده از بخ ــل استخراج ش عوام
ــامل  ــش نامه ش ــد. پرس ــی ش ــرت طراح ــه ای لیک ــف پنج گزین ــای طی ــاخص برمبن ــه و 54 ش مؤلف
ــی  ــش کیف ــش نامه های بخ ــی پرس ــی و پایای ــت. روای ــی اس ــی و تخصص ــؤاالت عموم ــش س دو بخ
ــار، قابلیــت  ــا و لینکــن کــه شــامل عناصــر قابلیــت اعتب ــار قابلیــت اعتمــاد گوب ــا اســتفاده از معی ب
انتقــال، قابلیــت اتــکا و قابلیــت تأییــد اســت، مــورد ســنجش و تأییــد قــرار گرفــت. تعییــن روایــی 
پرســش نامۀ کّمــی تحقیــق نیــز بــه روش روایــی صــوری، روایــی محتوایــی )ضریــب نســبی روایــی 
ــه دور  ــش نامه ب ــوری پرس ــی ص ــود. روای ــازه ب ــی س ــوا11( و روای ــی محت ــاخص روای ــوا10 و ش محت
ــه،  ــای نمون ــر از اعض ــد نف ــگر، چن ــک پژوهش ــی و... به کم ــکلی و امالی ــی، ش ــای ویرایش از ایراده
اســتاد راهنمــا و مشــاور تدویــن شــد. مقــدار ضریــب نســبی روایــی محتــوا بــرای تک تــک ســؤاالت 
ــه  ــدول الوش ــدد ج ــش نامه از ع ــؤال پرس ــر 54 س ــدد CVR ه ــد و ع ــبه ش ــش نامه محاس پرس
ــد  ــت آم ــوال 0.81 به دس ــداد 54 س ــن CVR تع ــدار میانگی ــن مق ــود. همچنی ــر ب )0.62( بزرگ ت
کــه از عــدد جــدول الوشــه )0.62( بزرگ تــر بــود و ایــن تعــداد از پرســش ها پذیرفتــه شــد. مقــدار 
 CVI ــبۀ ــج محاس ــد و نتای ــبه ش ــش نامه محاس ــؤاالت پرس ــام س ــرای تم ــوا ب ــی محت ــاخص روای ش
نیــز حاکــی از ایــن بــود کــه 54 ســؤال نمــرۀ CVI بزرگ تــر از 0.79 داشــتند. همچنیــن میانگیــن 
ــی  ــی محتوای ــه روای ــود ک ــر از 0.79 ب ــه بزرگ ت ــد ک ــت آم ــوا  0.92 به دس ــی محت ــاخص روای ش
ــی اکتشــافی  ــل عامل ــازه از تحلی ــی س ــرای ســنجش روای ــرد. ب ــق ک پرســش نامۀ پژوهــش را تصدی
و تأییــدی بهــره گرفتــه شــد. بــرای ســــنجش پایایــــی و همســــانی درونــــی پرسـ ـــش نامۀ کّمــی 
از آزمــــون آلفــــای کرونبــــاخ و نرم افــزار اس پــی اس اس12 اســــتفاده شــــد. در ایــن تحقیــق، در 
ــاخ  ــای کرونب ــب آلف ــد و ضری ــع ش ــری توزی ــۀ چهل نف ــن نمون ــش نامه بی ــون، پرس ــب پیش آزم قال
ــش نامه را  ــؤاالت پرس ــاد س ــی زی ــه پایای ــود ک ــر از 0.7( ب ــی 0.908 )بزرگ ت ــش نامۀ مقدمات پرس
ــای  ــدار آلف ــد. مق ــنجیده ش ــز س ــی نی ــرای نهای ــس از اج ــش نامه پ ــی پرس ــد. پایای ــان می ده نش
ــی  ــان از پایای ــدول 1( نش ــا )ج ــرای متغیره ــر از 0.7 ب ــی بزرگ ت ــی ترکیب ــدار پایای ــاخ و مق کرونب

ــق دارد.   ــش نامۀ تحقی ــاد پرس زی

9. AHP
10. CVR 
11. CVI 
12. SPSS
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جدول 1. روایی هم گرا، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در برازش مدل های اندازه گیری متغیرهای پژوهش

میانگین واریانس استخراجیمتغیرهای پژوهش
AVE>0.5

پایایی ترکیبی
CR>0.7

آلفای کرونباخ
Alpha>0.7

0.5497910.8661460.822338سرمایۀ انسانی

0.5684190.8974910.872543فنی )فناورانه(

0.5681650.8752870.836839اقتصادی ـ مالی

0.5494910.9160390.896248فرهنگی ـ اجتماعی

0.5146850.8857810.858000سیاسی ـ قانونی

0.5516990.8645380.818030سازمانی ـ مدیریتی

0.5274550.9624130.959820توسعۀ دولت الکترونیک

5. یافته های تحقیق 

5ـ1. یافته های توصیفی 
ــۀ آمــاری، 68 نفــر )23.9 درصــد( زن و 211 نفــر  یافته هــای توصیفــی نشــان داد از میــان 285 نمون
)74 درصــد( مــرد بودنــد و 6 نفــر )2.1 درصــد( بــه ســؤال مربــوط بــه جنســیت پاســخ ندادنــد؛ 45 
ــا 35  ــد( 29 ت ــر )44.9 درص ــال، 128 نف ــا 28 س ــن 22 ت ــخ دهندگان بی ــد( از پاس ــر )15.8 درص نف
ســال، 72 نفــر )25.3 درصــد( 36 تــا 45 ســال، 33 نفــر )11.6 درصــد( 46 ســال و بیشــتر داشــتند 
ــر )42.5 درصــد( از  ــد؛ 111 نف ــه ســن پاســخ ندادن ــوط ب ــه ســؤال مرب ــه ب ــر )2.4 درصــد( ب و 7 نف
پاســخ دهندگان 1 تــا 10 ســال، 137 نفــر )48.1 درصــد( 11 تــا 20 ســال ، 16 نفــر )5.6 درصــد( 21 
ســال و بیشــتر از آن ســابقۀ خدمــت داشــتند و 11 نفــر )3.9 درصــد( بــه ســؤال مربــوط بــه ســابقۀ 
ــر )20.4  ــم، 58 نف ــدرک دیپل ــخ دهندگان م ــد( از پاس ــر )15.1 درص ــد؛ 43 نف ــخ ندادن ــت پاس خدم
ــر )16.1 درصــد(  ــدرک کارشناســی، 46 نف ــر )41.1 درصــد( م ــم، 117 نف ــدرک فوق دیپل درصــد( م
ــه  مــدرک کارشناسی ارشــد و 14 نفــر )4.9 درصــد( مــدرک دکتــرا داشــتند و 7 نفــر )2.5 درصــد( ب
ســؤال مربــوط بــه مــدرک تحصیلــی پاســخ ندادنــد؛ 217 نفــر )76.1 درصــد( از پاســخ گویان کارمنــد 
ــر )4.2  ــد و 12 نف ــس بودن ــر )6.7 درصــد( رئی ــاون  و 19 نف ــر )13 درصــد( مع ــناس، 37 نف و کارش

درصــد( بــه ســؤال مربــوط بــه ِســمت پاســخ ندادنــد. 
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5ـ2. یافته های تحلیلی 
ــر در توســعۀ  نتیجــۀ تحلیــل ســؤال اول پژوهــش: عوامــل، مؤلفه هــا و شــاخص های مؤث

دولــت الکترونیــک کــدام اســت؟ 

در پژوهــش حاضــر، بــرای تعییــن میــزان اتفاق نظــر میــان اعضــای پانــل دلفــی از ضریــب توافــق 
ــد  ــه بای ــت ک ــل اس ــای پان ــان اعض ــوی می ــر ق ــری اتفاق نظ ــار تصمیم گی ــد. معی ــتفاده ش ــدال اس کن
ــر  ــش و نظ ــات پژوه ــاخته براســاس ادبی ــدا پرســش نامۀ محقق س ــد. ابت ــدار آن بیشــتر از 0.7 باش مق
خبــرگان بــا 6 بُعــد، 19 مؤلفــه و 58 شــاخص طراحــی و بــرای اعضــای پانــل ارســال شــد. پــس از اجــرای 
ــارۀ عوامــل،  ــل دلفــی درب ــزان هماهنگــی پان ــدال به منظــور بررســی می ــق کن ــب تواف دور اول دلفــی، ضری
ــد  ــان می کن ــه بی ــد ک ــت آم ــب 0.506 به دس ــد و ضری ــبه ش ــش محاس ــاخص های پژوه ــا و ش مؤلفه ه
بیــن اعضــای پانــل توافــق چندانــی حاصــل نشــده اســت. در ایــن دور، بــا نظــر اعضــای پانــل یــازده 
شــاخص حــذف، نُــه شــاخص اضافــه و شــش شــاخص اصــالح شــد. پــس از اجــرای دور دوم دلفــی، 
ــای  ــدال 0.613 گوی ــق کن ــب تواف ــه و 56 شــاخص، ضری ــل، 19 مؤلف ــا 6 عام ــرای پرســش نامه ای ب ب
ایــن اســت کــه هنــوز بیــن اعضــای پانــل اجمــاع قــوی حاصــل نشــده اســت. در ایــن دور نیــز، بــا نظــر 
اعضــای پانــل، پنــج شــاخص حــذف، ســه شــاخص اضافــه و یــک شــاخص اصــالح شــد. پــس از اجــرای 
ــان  ــوی می ــی ق ــر هم رأی ــه بیانگ ــید ک ــه 0.742 رس ــدال ب ــی کن ــب هماهنگ ــی، ضری ــوم دلف دور س
خبــرگان درخصــوص همــۀ مفاهیــم اســت. به دلیــل حصــول اجمــاع کلــی در دور ســوم دلفــی، از ورود 
بــه چهــارم خــودداری شــد. براســاس نتایــج تحلیــل در دور ســوم روش دلفــی مــدل طراحی شــده بــا 6 
عامــل و 19 مؤلفــه و 54 شــاخص مــورد تأییــد نهایــی قــرار گرفــت و به علــت معرفــی نشــدن شــاخص 
جدیــد به نظــر میرســد اجمــاع و اشــباع نظــری حاصــل شــده اســت )نتایــج ضریــب توافــق کنــدال در 

ــع پرســش نامۀ دلفــی در پیوســت 1 آمــده اســت(.   ســه دور توزی

ــمیرنف13  ــروف ـ اس ــون کولموگ ــش از آزم ــای پژوه ــع متغیره ــودن توزی ــال ب ــی نرم ــرای بررس ب
اســتفاده شــد. براســاس ایــن آزمــون، توزیــع همــۀ متغیرهــا غیرنرمــال اســت )چــون ســطح معنــاداری 
همــۀ آن هــا صفــر شــده کــه از 0.05 کمتــر اســت(؛ لــذا آزمــون مــدل بــا نرم افــزار پــی ال اس14 انجــام 
شــد. همچنیــن به منظــور بررســی مناســب بــودن داده هــا بــرای انجــام تحلیــل عاملــی از آزمــون کایــزر 
ـ مایــر ـ اولکیــن15 و آزمــون کرویــت بارتلــت16 اســتفاده شــد. نتیجــۀ آزمــون کایــزر ـ مایــر ـ اولکیــن 
در ایــن پژوهــش برابــر بــا 0.836، نمــرۀ آزمــون بارتلــت برابــر بــا 888.113، درجــۀ آزادی برابــر بــا 15 
و آزمــون معنــاداری کرویــت نمونــه بارتلــت برابــر بــا 0.000 بــود کــه نشــان از مناســب بــودن داده هــا 
ــنهادی از  ــای پیش ــط متغیره ــی رواب ــرای بررس ــی دارد. ب ــل عامل ــرای تحلی ــری ب ــت نمونه گی و کفای

13. Kolmogorov- Smirnov (K-S)
14. PLS
15. Kaiser-Mayer-Olkin (KMO)
16. Bartlett's test of sphericity
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تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تأییــدی و نرم افزارهــای اس پــی اس اس و پــی ال اس و بــرای اولویت بنــدی 
عوامــل و مؤلفه هــا از روش تحلیــل سلســله مراتبی و نرم افــزار اکســپرت چویــس17 بهــره گرفتــه شــد.  

طبــق نتایــج جــدول مؤلفه هــای اســتخراجی براســاس دوران واریماکــس تحلیــل عاملــی اکتشــافی 
دربــارۀ عامــل ســرمایۀ انســانی ســه مؤلفــه بــه شــرح زیــر به عنــوان مؤلفه هــای متغیــر ســرمایۀ انســانی 
احصــا و نهایــی شــد: 1. آمــوزش و پــرورش نیــروی انســانی؛ 2. توانمندســازی و افزایــش مهارت هــا؛ 3. 
ــج جــدول مؤلفه هــای اســتخراجی براســاس دوران واریماکــس،  ــای نتای مشــارکت و پشــتیبانی. برمبن
ــه نشــان داد ســه مؤلفــه به عنــوان مؤلفه هــای متغیــر  ــارۀ عامــل فناوران تحلیــل عاملــی اکتشــافی درب
ــی  ــاخت ارتباطات ــی؛ 2. زیرس ــاخت اطالعات ــد: 1. زیرس ــی ش ــمرده و نهای ــرح ش ــن ش ــه ای ــه ب فناوران
ــتخراجی  ــای اس ــدول مؤلفه ه ــج ج ــاس نتای ــی. براس ــاخت محتوای ــبکه؛ 3. زیرس ــه ش ــترسی ب و دس
براســاس دوران واریماکــس، تحلیــل عاملــی اکتشــافی دربــارۀ عامــل اقتصــادی ـ مالــی نشــان داد ســه 
ــۀ  ــازار و جامع ــن شــد: 1. ب ــن شــرح تعیی ــه ای ــی ب ــر اقتصــادی ـ مال ــای متغی ــوان مؤلفه ه ــه به عن مؤلف
ــای اســتخراجی  ــج جــدول مؤلفه ه ــق نتای ــی. طب ــع مال ــاه اقتصــادی؛ 3. مناب ــی و رف ــدف؛ 2. راحت ه
براســاس دوران واریماکــس، تحلیــل عاملــی اکتشــافی درخصــوص عامــل فرهنگــی ـ اجتماعــی نشــان 
داد ســه مؤلفــه به عنــوان مؤلفه هــای متغیــر فرهنگــی ـ اجتماعــی بــه ایــن شــرح احصــا و نهایــی شــد: 
1. فرهنگ ســازی مناســب؛ 2. پژوهــش و نــوآوری؛ 3. پیشــینۀ تاریخــی و ارزش هــا. طبــق نتایــج جــدول 
مؤلفه هــای اســتخراجی براســاس دوران واریماکــس، تحلیــل عاملــی اکتشــافی دربــارۀ عامــل سیاســی ـ 
قانونــی نشــان داد ســه مؤلفــه به عنــوان مؤلفه هــای متغیــر سیاســی ـ قانونــی بــه ایــن شــرح شــمرده 
ــت  ــی؛ 4. امنی ــت های دولت ــتانداردها؛ 3. سیاس ــن و اس ــام؛ 2. قوانی ــای نظ ــد: 1. آزادی ه ــی ش و نهای
ــی  ــل عامل ــای اســتخراجی براســاس دوران واریماکــس، تحلی ــج جــدول مؤلفه ه ــق نتای ــات. طب اطالع
اکتشــافی درخصــوص عامــل ســازمانی ـ مدیریتــی نشــان داد ســه مؤلفــه به عنــوان مؤلفه هــای متغیــر 
ســازمانی ـ مدیریتــی بــه ایــن شــرح احصــا و نهایــی شــد: 1. ســاختار ســازمانی؛ 2. نقــش مدیریــت؛ 

3. ویژگــی ســازمان.  

ــدل  ــش در م ــدل پژوه ــاخصهای م ــاداری ش ــب معن ــی و ضری ــار عامل ــدول ب ــج ج ــۀ نتای برپای
اندازه گیــری، تمــام ســؤاالت )شــاخص ها( دارای بــار عاملــی بیشــتر از 0.5 اســت کــه نشــان می دهــد 
ــوده و  ــرار ب ــاد بیــن متغیرهــای مشاهده شــده و عامل هــا برق ــوی و هم بســتگی زی ــاداری ق ســطح معن

اینکــه ســازه خــوب تعریــف شــده اســت )پیوســت 2(. 

مقــدار میانگیــن واریانــس استخراج شــده18ی متغیرهــای پژوهــش در جــدول 1 نشــان داده شــده 
اســت. بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار میانگیــن واریانــس اســتخراجی متغیرهــا بیشــتر از 0.5 اســت، روایــی 

ــد می شــود.   ــدل پژوهــش تأیی ــرای م هم گ

17. Expert choice
18. AVE
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نتایــج جــدول 2 روایــی واگــرا از طریــق مقایســۀ میــزان هم بســتگی یــک ســازه بــا شــاخص هایش 
در مقابلــه بــا هم بســتگی آن شــاخص ها بــا ســایر ســازه ها )روش فورنــل ـ الرکــر19( را نشــان 
ــن  ــی ای ــر اصل ــد. قط ــی باش ــر م ــل ـ الرک ــه روش فورن ــرا ب ــی واگ ــد روای ــر تأیی ــه بیانگ ــد ک می ده
ماتریــس، حــاوی جــذر مقادیــر AVE ســازه های تحقیــق اســت. اگــر میــزان جــذر مقادیــر AVE هــر 
ــا ســایر ســازه ها بیشــتر باشــد، از نظــر فورنــل ـ الرکــر دارای  ســازه از میــزان هم بســتگی آن ســازه ب

روایــی واگــرا خواهــد بــود.  
جدول 2. ماتریس هم بستگی و بررسی روایی واگرا به روش فورنل ـ الرکر )1981( 

توسعۀ دولت 
الکترونیک

سازمانی ـ 
مدیریتی

سیاسی ـ 
قانونی

فرهنگی ـ 
اجتماعی

اقتصادی ـ  
مالی

فنی 
)فناورانه(

سرمایۀ 
انسانی سازه ها

0.7414 سرمایۀ انسانی

0.7539 0.6302 فنی )فناورانه(

0.7537 0.7268 0.7031 اقتصادی ـ مالی

0.7412 0.6523 0.5516 0.7320 فرهنگی ـ 
اجتماعی

0.7174 0.6443 0.4897 0.4499 0.5373 سیاسی ـ قانونی

0.7427 0.5719 0.6881 0.6732 0.5725 0.7062 سازمانی ـ 
مدیریتی

0.7262 0.7049 0.7161 0.7235 0.6671 0.7038 0.7103 توسعۀ دولت 
الکترونیک

ــان  ــک را نش ــت الکترونی ــعۀ دول ــرازش توس ــر در ب ــل ـ الک ــس هم بســتگی فورن ــدول 2، ماتری ج
می دهــد. همان طــور کــه مشــخص اســت، تمــام ضرایــب حاکــی از مناســب بــودن ایــن معیــار اســت 

ــی واگراســت.  ــد روای ــد و بیانگــر تأیی ــارۀ تمــام ســازه های پژوهــش صــدق می کن ــه درب ک

19. Fornell-Larcker 
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کبری خرم و همکاران. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری.

شکل 1. مدل توسعۀ دولت الکترونیک در حالت ضرایب استاندارد

شکل 2. مدل توسعۀ دولت الکترونیک در حالت ضرایب معناداری

ــرا( و  ــرا و واگ ــی )هم گ ــری از روای ــای اندازه گی ــی ال اس، مدل ه ــزار پ ــی نرم اف ــج خروج ــق نتای طب
پایایــی )بــار عاملــی، ضریــب پایایــی ترکیبــی و ضریــب آلفــای کرونبــاخ( مناســب برخــوردار اســت. حــال 
بــه بررســی تأییــدی متغیرهــای پنهــان در مــدل متغیــر توســعۀ دولــت الکترونیــک پرداختــه می شــود. 
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کبری خرم و همکاران. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری.

جدول 3. ضرایب مسیر و ضرایب معناداری مدل تأییدی توسعۀ دولت الکترونیک

نتیجه P-valueآمارۀ tضریب مسیرمسیر میان متغیرها 

معنادار است0.16313.9850.001سرمایۀ انسانی - < توسعۀ دولت الکترونیک 

معنادار است0.23120.5000.009فناورانه - <  توسعۀ دولت الکترونیک

معنادار است0.18816.6190.002اقتصادی - مالی- < توسعۀ دولت الکترونیک

معنادار است0.25217.9100.002فرهنگی- اجتماعی- < توسعۀ دولت الکترونیک

معنادار است0.21818.3260.009سیاسی- قانونی- < توسعۀ دولت الکترونیک

معنادار است0.1419.7920.000سازمانی- مدیریتی- < توسعۀ دولت الکترونیک

ــرمایۀ  ــای س ــان متغیره ــیر می ــب مس ــه ضرای ــه ب ــا توج ــد ب ــان می ده ــدول 3 نش ــج ج نتای
ــازمانی ـ  ــی و س ــی ـ قانون ــی، سیاس ــی ـ اجتماع ــی، فرهنگ ــادی ـ مال ــه، اقتص ــانی، فناوران انس
ــد،  ــر باش ــدازهt  کوچک ت ــر ان ــر از 0.05 )ه ــدار P-value کمت ــارۀ t و مق ــن آم ــی، همچنی مدیریت
ــت الکترونیــک به طــور  ــر توســعۀ دول ــه متغی ــوط ب ــدل مرب ــر اســت(. م ــدار P-value هــم کمت مق
ــدۀ  ــات باقی مان ــن مربع ــۀ میانگی ــدار ریش ــز، مق ــدل نی ــی م ــی کل ــد. در بررس ــد ش ــل تأیی کام
استانداردشــده20 کــه یــک مقــدار تقریبــی از نیکویــی بــرازش مــدل اســت، برابــر بــا 0.079 بــوده 

ــی اســت.  ــدار مناســب و مقبول ــه مق ک

ــرازش آن  ــده و ب ــاختاری ارائه ش ــوی س ــش: الگ ــؤال دوم پژوه ــل س ــۀ تحلی نتیج
ــت؟ ــه اس چگون

مــدل کلــی شــامل هــر دو بخــش مــدل اندازه گیــری و مــدل ســاختاری اســت و بــا تأییــد بــرازش 
ــدل  ــی م ــرازش کل ــار و ب ــی اعتب ــرای بررس ــود. ب ــل می ش ــدل کام ــک  م ــرازش در ی ــی ب آن، بررس
ــوی اســت.  ــدار ق ــک مق ــا 0.74 و ی ــر ب ــه براب ــتفاده شــد ک ــار GOF اس ــی ال اس از معی ــل پ در تحلی
ــی )هم گــرا و  ــی تأییــدی )مــدل اندازه گیــری( نشــان داد مــدل از روای ــج تحلیــل عامل همچنیــن نتای
واگــرا( و پایایــی )بــار عاملــی، ضریــب پایایــی ترکیبــی و ضریــب آلفــای کرونبــاخ( مناســب برخــوردار 
اســت. ماتریــس هم بســتگی فورنــل ـ الرکــر در بــرازش، مــدل پژوهــش را نشــان می دهــد و چنان کــه 

ــودن ایــن معیــار را بیــان می کنــد.  مشــخص اســت، تمــام ضرایــب مناســب ب

20. SRMR 
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کبری خرم و همکاران. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری.

الگــوی ســاختاری نشــان داد عامــل ســرمایۀ انســانی متغیــری اثرگــذار در توســعۀ دولــت الکترونیک 
اســت کــه بــا ضریــب مســیر 0.163 و معنــاداری 13.985 اثــر مثبــت، مســتقیم و معنــادار در توســعۀ 
دولــت الکترونیــک دارد. ایــن عامــل دارای ســه مؤلفــۀ آمــوزش و پــرورش نیروی انســانی، توانمندســازی 
ــتقیم و  ــل غیرمس ــن عوام ــدام از ای ــه هرک ــت ک ــتیبانی اس ــارکت و پش ــا، و مش ــش مهارت ه و افزای
ــیر  ــل مس ــج تحلی ــر دارد. نتای ــک تأثی ــت الکترونی ــعۀ دول ــانی در توس ــرمایۀ انس ــل س ــق عام از طری
ــازی  ــب مســیر 0.838، توانمندس ــا ضری ــروی انســانی ب ــرورش نی ــوزش و پ ــای آم نشــان داد مؤلفه ه
ــیر 0.740  ــب مس ــا ضری ــتیبانی ب ــارکت و پش ــیر 0.922 و مش ــب مس ــا ضری ــا ب ــش مهارت ه و افزای
ــری  ــه متغی ــل فناوران ــان داد عام ــاختاری نش ــوی س ــذارد. الگ ــر می گ ــانی اث ــرمایۀ انس ــل س ــر عام ب
ــاداری 20.500  ــیر 0.231 و معن ــب مس ــا ضری ــه ب ــت ک ــک اس ــت الکترونی ــعۀ دول ــذار در توس اثرگ
ــۀ  ــه مؤلف ــل دارای س ــن عام ــک دارد. ای ــت الکترونی ــعۀ دول ــادار در توس ــت، مســتقیم و معن ــر مثب اث
زیرســاخت اطالعاتــی، زیرســاخت ارتباطــی و دسترســی بــه شــبکه و زیرســاخت محتوایــی اســت کــه 
هریــک از ایــن عوامــل غیرمســتقیم و از طریــق عامــل فناورانــه در توســعۀ دولــت الکترونیــک اثــر دارد. 
ــا ضریــب مســیر  ــی ب ــج تحلیــل مســیر حاکــی از ایــن اســت کــه مؤلفه هــای زیرســاخت اطالعات نتای
0.872، زیرســاخت ارتباطــی و دسترســی بــه شــبکه بــا ضریــب مســیر 0.931 و زیرســاخت محتوایــی 
ــل  ــان داد عام ــاختاری نش ــوی س ــذارد. الگ ــر می گ ــه اث ــل فناوران ــر عام ــیر 0.866 ب ــب مس ــا ضری ب
اقتصــادی ـ مالــی متغیــری اثرگــذار در توســعۀ دولــت الکترونیــک اســت کــه بــا ضریــب مســیر 0.188 
و معنــاداری 16.619 اثــر مثبــت، مســتقیم و معنــادار در توســعۀ دولــت الکترونیــک دارد. ایــن عامــل 
دارای ســه مؤلفــۀ بــازار و جامعــه هــدف، راحتــی و رفــاه اقتصــادی، و منابــع مالــی اســت کــه هرکــدام 
از ایــن عوامــل غیرمســتقیم و از طریــق عامــل اقتصــادی ـ مالــی در توســعۀ دولــت الکترونیــک تأثیــر 
دارد. نتایــج تحلیــل مســیر گویــای ایــن اســت کــه مؤلفه هــای بــازار و جامعــه هــدف بــا ضریــب مســیر 
0.873، راحتــی و رفــاه اقتصــادی بــا ضریــب مســیر 0.847 و منابــع مالــی بــا ضریــب مســیر 0.869 
بــر عامــل اقتصــادی ـ مالــی اثــر می گــذارد. الگــوی ســاختاری نشــان داد عامــل فرهنگــی ـ اجتماعــی 
ــاداری  ــیر 0.252 و معن ــب مس ــا ضری ــه ب ــت ک ــک اس ــت الکترونی ــعۀ دول ــذار در توس ــری اثرگ متغی
ــر مثبــت، مســتقیم و معنــادار در توســعۀ دولــت الکترونیــک دارد. ایــن عامــل دارای ســه  17.910 اث
مؤلفــۀ فرهنگ ســازی مناســب، پژوهــش و نــوآوری و پیشــینۀ تاریخــی و ارزش هاســت کــه هرکــدام از 
ایــن عوامــل غیرمســتقیم و از طریــق عامــل فرهنگــی ـ اجتماعــی در توســعۀ دولــت الکترونیــک تأثیــر 
ــب مســیر 0.866،  ــا ضری ــای فرهنگ ســازی مناســب ب ــل مســیر نشــان داد مؤلفه ه ــج تحلی دارد. نتای
پژوهــش و نــوآوری بــا ضریــب مســیر 0.919 و پیشــینۀ تاریخــی و ارزش هــا بــا ضریــب مســیر 0.916 
ــن اســت کــه عامــل  ــر می گــذارد. الگــوی ســاختاری حاکــی از ای ــر عامــل فرهنگــی ـ اجتماعــی اث ب
سیاســی ـ قانونــی متغیــری اثرگــذار در توســعۀ دولــت الکترونیــک اســت کــه بــا ضریــب مســیر 0.218 
و معنــاداری 18.326 اثــر مثبــت، مســتقیم و معنــادار در توســعۀ دولــت الکترونیــک دارد. ایــن عامــل 
دارای چهــار مؤلفــۀ آزادی هــای نظــام، قوانیــن و اســتانداردها، سیاســت های دولتــی و امنیــت اطالعــات 
اســت کــه هرکــدام از ایــن عوامــل غیرمســتقیم و از طریــق عامــل سیاســی ـ قانونــی در توســعۀ دولــت 
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کبری خرم و همکاران. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری.

الکترونیــک اثــر دارد. نتایــج تحلیــل مســیر نشــان داد مؤلفه هــای آزادی هــای نظــام بــا ضریــب مســیر 
ــیر  ــب مس ــا ضری ــی ب ــت های دولت ــیر 0.763، سیاس ــب مس ــا ضری ــتانداردها ب ــن و اس 0.832، قوانی
0.839، و امنیــت اطالعــات بــا ضریــب مســیر 0.813 بــر عامــل سیاســی ـ قانونــی تأثیــر دارد. الگــوی 
ســاختاری نشــان داد عامــل ســازمانی ـ مدیریتــی متغیــری اثرگــذار در توســعۀ دولــت الکترونیک اســت 
کــه بــا ضریــب مســیر 0.141 و معنــاداری 9.792 اثــر مثبــت، مســتقیم و معنــادار در توســعۀ دولــت 
الکترونیــک دارد. ایــن عامــل دارای ســه مؤلفــۀ ســاختار ســازمانی، نقــش مدیریــت و ویژگــی ســازمان 
ــق عامــل ســازمانی ـ مدیریتــی در توســعۀ  ــن عوامــل غیرمســتقیم و از طری اســت کــه هرکــدام از ای
دولــت الکترونیــک اثرگــذار اســت. نتایــج تحلیــل مســیر بیــان کــرد کــه مؤلفه هــای ســاختار ســازمانی 
ــب  ــا ضری ــب مســیر 0.862 و ویژگــی ســازمان ب ــا ضری ــت ب ــب مســیر 0.815، نقــش مدیری ــا ضری ب

مســیر 0.883 بــر عامــل ســازمانی ـ مدیریتــی تأثیــر دارد.  

نتیجــۀ تحلیــل ســؤال ســوم پژوهــش: اولویــت عوامــل و مؤلفه هــای مؤثــر در توســعۀ 
دولــت الکترونیــک چگونه اســت؟  

ــتفاده  ــله مراتبی اس ــل سلس ــش از روش تحلی ــای پژوه ــل و مؤلفه ه ــدی عوام ــور اولویت بن به منظ
شــد. بــر طبــق شــکل 3، نرخ ناسازگاری مقایســۀ زوجي عوامــل مــدل 0.07 اســت که دقت زیــاد این 
مقایســۀ زوجي را نشــان می دهــد. براســاس ایــن نمــودار، عامــل فناورانــه بــا بیشــترین ضریــب وزنــی 
ــد و  ــناخته ش ــک ش ــت الکترونی ــعۀ دول ــر در توس ــل مؤث ــن عام ــن و مهم تری ــوان اولی )0.263( به عن
ــی  ــب وزن ــا ضری ــی ب ــی ـ اجتماع ــی 0.196، فرهنگ ــب وزن ــا ضری ــرمایۀ انســانی ب ــل س ســپس عوام
0.184، سیاســی ـ قانونــی بــا ضریــب وزنــی 0.154، ســازمانی ـ مدیریتــی بــا ضریــب وزنــی 0.118 و 

ــرار دارد.   ــی 0.084 در رتبه هــای بعــدی ق ــب وزن ــا ضری ــی ب اقتصــادی ـ مال

شکل 3. ضرایب رتبه ای عوامل مدل )سرمایۀ انسانی، فناورانه، اقتصادی ـ مالی، فرهنگی ـ اجتماعی، سیاسی ـ 
قانونی و سازمانی ـ مدیریتی(

در نمــودار رتبه بنــدی مؤلفه هــای عوامــل اصلــی مــدل، نرخ ناسازگاری مقایســۀ زوجي مؤلفه هــای 
ــت  ــه، اولوی ــل فناوران ــۀ زوجي است. در عام ــاد این مقایس ــود که نشان دهندۀ دقت زی ــدل 0.00 ب م
مؤلفه هــا براســاس ضریــب وزنــی عبــارت اســت از: زیرســاخت اطالعاتــی 0.413، زیرســاخت ارتباطــی 
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ــت  ــانی، اولوی ــرمایۀ انس ــل س ــی 0.260. در عام ــاخت محتوای ــبکه 0.327 و زیرس ــه ش ــی ب و دسترس
ــانی 0.493،  ــروی انس ــرورش نی ــوزش و پ ــت: آم ــرار اس ــن ق ــی از ای ــب وزن ــاس ضری ــا براس مؤلفه ه
ــی ـ  ــل فرهنگ ــتیبانی 0.196. در عام ــارکت و پش ــا 0.311 و مش ــش مهارت ه ــازی و افزای توانمندس
اجتماعــی، اولویــت مؤلفه هــا براســاس ضریــب وزنــی بــه ایــن شــرح اســت: پژوهــش و نــوآوری 0.443، 
ــی،  ــل سیاســی ـ قانون ــا 0.169. در عام ــازی مناســب 0.387 و پیشــینۀ تاریخــی و ارزش ه فرهنگ س
ــات 0.340، سیاســت های  ــت اطالع ــارت اســت از: امنی ــی عب ــب وزن ــا براســاس ضری ــت مؤلفه ه اولوی
دولتــی 0.287، آزادی هــای نظــام 0.237 و قوانیــن و اســتانداردها 0.136. در عامــل ســازمانی ـ 
ــازمان 0.493،  ــی س ــت: ویژگ ــرار اس ــن ق ــی بدی ــب وزن ــاس ضری ــا براس ــت مؤلفه ه ــی اولوی مدیریت
ــا  ــت مؤلفه ه ــی، اولوی ــل اقتصــادی ـ مال ــت 0.196. در عام ــش مدیری ــازمانی 0.311 و نق ــاختار س س
براســاس ضریــب وزنــی عبــارت اســت از: بــازار و جامعــۀ هــدف 0.493، منابــع مالــی 0.311 و راحتــی 

ــاه اقتصــادی 0.196.  و رف

6. نتیجه 
در ســال های اخیــر، توســعۀ دولــت الکترونیــک از اقدمــات الزامــی در کشــورها بــوده اســت. در ایــران 
ــم  ــائل مه ــواره از مس ــته هم ــۀ گذش ــی دو ده ــک ط ــت الکترونی ــعۀ دول ــرا و توس ــت اج ــز، اهمی نی
ــور و  ــتی کش ــناد باالدس ــر، در اس ــال اخی ــد س ــت و در چن ــوده اس ــذاری ب ــت گذاری و قانون گ سیاس
همچنیــن فرمایش هــــا و بیانــات رهبــــر معظــــم انقـــالب بــر رشــد جایــگاه ایــران در منطقــه و جهان 
در حــوزۀ دولــت الکترونیــک و تســهیل ارائــۀ خدمــات دولتــی بــه مــردم بــا الکترونیکــی کــردن ایــن 
خدمــات بارهــا تأکیــد شــده اســت. هــدف از توســعۀ دولــت الکترونیــک و هوشمندســازی اداری تســهیل 
ــارغ از  ــه خدمــات دولتــی ف و تســریع دسترســی مــردم، بنگاه هــا، کارکنــان و دســتگاه های اجرایــی ب
زمــان و مــکان اســت. ایــن مهــم را می تــوان از طریــق توســعۀ نظــام اداری الکترونیــک و فراهــم آوردن 
ــی نظــام اداری( و  ــد 15 سیاســت های کل ــی )بن ــات عموم ــوب خدم ــۀ مطل ــات آن به منظــور ارائ الزام
ــۀ  ــهیل در ارائ ــریع و تس ــت تس ــای اداری جه ــا و روش ه ــی در فرایند ه ــی و کارای ــه اثربخش ــه ب توج
خدمــات کشــوری )بنــد 12 سیاســت های کلــی نظــام اداری( در ســازمان اجــرا کــرد. بنابرایــن بــا نظــر 
بــه جایــگاه خــاص موضــوع توســعۀ دولــت الکترونیــک و اهمیــت فــراوان آن در میــان مســائل جــاری 
ایــن حــوزه در ســازمان امــور مالیاتــی و نیــز تأکیــد بــر توســعۀ دولــت الکترونیــک در اســناد باالدســتی 
ــی  ــا رویکــرد سیاســت های کل ــت الکترونیــک ب ــر در توســعۀ دول ــن پژوهــش عوامــل مؤث نظــام، در ای
نظــام اداری در ســازمان امــور مالیاتــی شــهر تهــران شناســایی و تحلیــل شــد. پژوهــش حاضــر اولیــن 
ــا اســتفاده از روش ترکیبــی )کیفــی ـ کّمــی( توســعۀ دولــت الکترونیــک را در  تحقیقــی اســت کــه ب

ســازمان امــور مالیاتــی شــهر تهــران بررســی کــرده اســت.

 نتایــج بخــش کیفــی پژوهــش 6 عامــل، 19 مؤلفــه و 54 شــاخص را به عنــوان عوامــل، مؤلفه هــا 
ــی  ــش کّم ــج بخ ــرد. نتای ــد ک ــایی و تأیی ــک شناس ــت الکترونی ــعۀ دول ــر در توس ــاخص های مؤث و ش
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ــی،  ــی ـ اجتماع ــی، فرهنگ ــادی ـ مال ــه، اقتص ــانی، فناوران ــرمایۀ انس ــل س ــان داد عوام ــش نش پژوه
سیاســی ـ قانونــی و ســازمانی ـ مدیریتــی تأثیــر مثبــت و معنــادار در توســعۀ دولــت الکترونیــک دارد.   

در ایــن پژوهــش، هماننــد مطالعات ژائــو و دیگران )2015(، مونــو )2021(، ثقفی و دیگــران )1391(، 
ــران )1394( و رحیم دوســت  ــی و دیگ ــران )1394(، فقیه ــی و دیگ ســرداری و اعظمــی )1391(، ثقف
ــت الکترونیــک مطــرح شــده  ــر در توســعۀ دول ــل مؤث ــه( یکــی از عوام ــی )فناوران ــل فن )1400(، عام
ــت  ــل اثربخــش در توســعۀ دول ــن عام ــن و مهم تری ــی 0.263 اولی ــب وزن ــا ضری ــل ب ــن عام اســت. ای
الکترونیــک شــناخته شــد و شــامل مؤلفه هــای زیرســاخت اطالعاتــی، زیرســاخت ارتباطــی و دسترســی 
بــه شــبکه و زیرســاخت محتوایــی اســت. زیرســاخت اطالعاتــی در مطالعــات ثقفــی و دیگــران )1394( 
و ثقفــی و دیگــران )1391(، زیرســاخت ارتباطــی در تحقیقــات فقیهــی و معمــارزاده )1394( و ثقفــی 
و دیگــران )1391(، زیرســاخت ارتباطــی و دسترســی بــه شــبکه در مقــاالت ثقفــی و دیگــران )1394( 
و زیرســاخت محتوایــی در مطالعــات ثقفــی و دیگــران )1391( مطــرح شــده اســت. در مــدل آســیای 
جنــوب شــرقی و اقیانوســیه )Wescott, 2001( نیــز ایجــاد توانایــی دسترســی بین ســازمانی و عمومــی 
بــه اطالعــات یکــی از مراحــل مــدل توســعۀ دولــت الکترونیــک شناســایی شــده اســت. شــاخص توســعۀ 
پهنــای بانــد اینترنــت و شــبکه های بی ســیم مربــوط بــه مؤلفــۀ زیرســاخت ارتباطــی و دسترســی بــه 
شــبکه در تحقیقــات پیشــین نادیــده گرفتــه شــده اســت و فقــط از طریــق نظــر خبــرگان  بــه آن دســت 
ــی 0.413  ــا ضریــب وزن یافتــه شــد. مؤلفــۀ زیرســاخت اطالعاتــی در میــان مؤلفه هــای ایــن عامــل ب

بیشــترین اهمیــت را دارد.

ــت. در  ــانی اس ــرمایۀ انس ــل س ــک، عام ــت الکترونی ــعۀ دول ــر در توس ــل مؤث ــر از عوام ــی دیگ یک
مطالعــات ســرداری و اعظمــی )1391(، ثقفــی و دیگــران )1394( و فقیهــی و معمــارزاده )1394( بــه 
ایــن عامــل پرداختــه شــده اســت. مونــو )2021( در تحقیقــات خــود بــه عامــل حــل و ادغــام نیــروی 
کار قدیمــی در دولــت بــرای ایجــاد محیــط الکترونیــک مطلــوب، ژائــو و دیگــران )2015( بــه موضــوع 
ــن  ــد. ای ــی و خصوصــی اشــاره کرده ان ــه مشــارکت عموم ــران )2020( ب ــو و دیگ جمعیت شــناختی و ل
ــر در توســعۀ دولــت الکترونیــک شــناخته شــد و  ــا ضریــب وزنــی 0.196 دومیــن عامــل مؤث عامــل ب
شــامل مؤلفه هــای آمــوزش و پــرورش نیــروی انســانی، توانمندســازی و افزایــش مهارت هــا و مشــارکت 
ــانی و  ــای انس ــش قابلیت ه ــب و افزای ــانی مناس ــروی انس ــرورش نی ــوزش و پ ــت. آم ــتیبانی اس و پش
ــازی و  ــوزش و توانمندس ــیه )Bhatangar, 2008( و آم ــرقی و اقیانوس ــیای ش ــدل آس ــازمانی در م س
ــۀ  ــه اســت. مؤلف ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــی و دیگــران )1391( م ــات ثقف ــا در مطالع ــش مهارت ه افزای
ــۀ  ــه مؤلف ــوط ب ــت مرب ــری و خالقی ــت یادگی ــز جه ــاد مراک ــاخص های ایج ــتیبانی و ش ــارکت و پش مش
ــوط  ــک مرب ــت الکترونی ــترش دول ــق و گس ــارکت در تحق ــا و مش ــش مهارت ه ــازی و افزای توانمندس
بــه مؤلفــۀ مشــارکت و پشــتیبانی یافته هــای اختصاصــی پژوهــش حاضــر به شــمار می آیــد کــه از بخــش 
کیفــی تحقیــق به دســت آمــده اســت. مؤلفــۀ آمــوزش و پــرورش نیــروی انســانی در میــان مؤلفه هــای 

ــا ضریــب وزنــی 0.493 بیشــترین اهمیــت را دارد.  ایــن عامــل ب
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عامــل فرهنگــی ـ اجتماعــی یکــی از عوامــل مؤثــر در توســعۀ دولــت الکترونیــک اســت. ثقفــی 
ــل  ــه عام ــران )2021( ب ــار و دیگ ــی، کوم ــل اجتماع ــه عام ــود ب ــات خ ــران )1394( در مطالع و دیگ
فرهنــگ ملــی و ژائــو و دیگــران )2015(، ثقفــی و دیگــران )1391( و ســرداری و اعظمــی )1391( بــه 
ــک  ــت الکترونی ــاخت های دول ــعۀ زیرس ــر در توس ــل مؤث ــوان عام ــی به عن ــی ـ اجتماع ــل فرهنگ عام
ــر در  ــل مؤث ــان عوام ــوم را در می ــۀ س ــی 0.184 رتب ــب وزن ــا ضری ــل ب ــن عام ــد. ای ــاره کرده ان اش
ــوآوری  ــش و ن ــب، پژوه ــازی مناس ــای فرهنگ س ــامل مؤلفه ه ــک دارد و ش ــت الکترونی ــعۀ دول توس
ــی و  ــات فقیه ــوآوری در مطالع ــب وکار و ن ــط کس ــۀ محی ــت. مؤلف ــی و ارزش هاس ــینۀ تاریخ و پیش
ــات  ــا در مطالع ــی و ارزش ه ــینۀ تاریخ ــوآوری و پیش ــش و ن ــای پژوه ــارزاده )1394( و مؤلفه ه معم
ــت  ــۀ فرهنگ ســازی مناســب و شــاخص حمای ــی و دیگــران )1391( بررســی شــده اســت. مؤلف ثقف
ــه مؤلفــۀ فرهنگ ســازی مناســب  ــوط ب ــوآوری مرب ــروری و ایجــاد فرصت هــای ن از خالقیــت و ایده پ
در ادبیــات پژوهــش مــورد توجــه قــرار نگرفتــه کــه فقــط از طریــق نظــر خبــرگان بــه آن هــا دســت 
ــی 0.443  ــب وزن ــا ضری ــن عامــل ب ــان مؤلفه هــای ای ــوآوری در می ــه شــد. مؤلفــۀ پژوهــش و ن یافت

ــت را دارد.  بیشــترین اهمی

ــت.  ــک اس ــت الکترونی ــعۀ دول ــر در توس ــل مؤث ــر از عوام ــی دیگ ــی یک ــی ـ قانون ــل سیاس عام
ــو  ــل سیاســی، مون ــه عام ــات خــود ب ــران )1391( در مطالع ــی و دیگ ــران )2015( و ثقف ــو و دیگ ژائ
)2021( بــه عامــل تصویــب مقــررات و سیاســت های مؤثــر، ســرداری و اعظمــی )1391( بــه عامــل 
ــد.  ــه عامــل محیــط سیاســی و مقررات گــذاری پرداخته ان حقوقــی و فقیهــی و معمــارزاده )1394( ب
ــک، و  ــت الکترونی ــعۀ دول ــر در توس ــل مؤث ــن عام ــی 0.154 چهارمی ــب وزن ــا ضری ــل ب ــن عام ای
ــت  ــی و امنی ــت های دولت ــتانداردها، سیاس ــن و اس ــام، قوانی ــای نظ ــای آزادی ه ــامل مؤلفه ه ش
اطالعــات اســت. آزادي هــاي اجتماعــي در مطالعــات ثقفــی و دیگــران )1394(، آزادی هــای نظــام 
ــات  ــات در مطالع ــت اطالع ــران )1391( و امنی ــی و دیگ ــات ثقف ــتانداردها در مطالع ــن و اس و قوانی
ســرداری و اعظمــی )1391( بررســی شــده اســت. در مــدل آســیای جنــوب شــرقی و اقیانوســیه 
 Bhatangar,( دموکراســی دیجیتالــی، در مــدل آســیای شــرقی و اقیانوســیه )Wescott, 2001(
ــای  ــردن چارچوب ه ــم ک ــک و فراه ــت الکترونی ــرای دول ــب ب ــاخت مناس ــعۀ زیرس 2008( توس
ــا افزایــش پاســخ گویی مراحــل  قانونــی و سیاســی و در مــدل وســت )2004( مردم ســاالری تــوأم ب
ــران )2011(  ــدس و دیگ ــدل وال ــت. در م ــده اس ــناخته ش ــک ش ــت الکترونی ــعۀ دول ــدل توس م
ــد کســب وکار  ــت فراین ــی مدیری ــای حــوزۀ اصل ــد و پاســخ گویی یکــی از متغیره ــر فراین نظــارت ب
ــِت  ــه امنی ــاد ب ــاخص اعتم ــی و ش ــت های دولت ــۀ سیاس ــی و مؤلف ــی ـ قانون ــارت سیاس ــت. عب اس
ــات در  ــت اطالع ــۀ امنی ــه مؤلف ــوط ب ــبکه ها مرب ــق ش ــا از طری ــردازش داده ه ــره و پ ــال، ذخی انتق
تحقیقــات پیشــین نادیــده گرفتــه شــده اســت کــه فقــط از طریــق نظــر خبــرگان بــه آن هــا دســت 
ــی 0.340  ــب وزن ــا ضری ــل ب ــن عام ــای ای ــان مؤلفه ه ــات در می ــت اطالع ــۀ امنی ــه شــد. مؤلف یافت

ــت را دارد.  ــترین اهمی بیش
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ــت الکترونیــک اســت. عامــل  ــر در توســعۀ دول عامــل ســازمانی ـ مدیریتــی از دیگــر عوامــل مؤث
ــت  ــش رحیم دوس ــازمانی در پژوه ــل س ــی )1391( و عام ــرداری و اعظم ــۀ س ــی در مطالع مدیریت
)1400( واکاوی شــده اســت. ایــن عامــل بــا ضریــب وزنــی 0.118 پنجمیــن عامــل مؤثــر در توســعۀ 
دولــت الکترونیــک، و شــامل مؤلفه هــای ســاختار ســازمانی، نقــش مدیریــت و ویژگــی ســازمان اســت. 
ــت  ــعۀ دول ــل توس ــی از مراح ــک را یک ــت الکترونی ــه دول ــی ب ــد و آگاه ــاد تعه ــس )2001( ایج هیک
الکترونیــک می دانــد. در مــدل والــدس و دیگــران )2011( ســازمان و افــراد به عنــوان یکــی از چهــار 
حــوزۀ اهرمــی شــناخته شــده اســت؛ همچنیــن در مــدل او مدیریــت فراینــد کســب وکار و مدیریــت 
 ISACA,(  ــت ــدل کوبی ــت. در م ــد اس ــت فراین ــرم مدیری ــۀ اه ــای دامن ــا از حوزه ه ــرد دو ت عملک
2018( حــوزۀ تمرکــز مجموعــه ای از اهــداف حاکمیتــی و مدیریتــی و اجــزای زیربنایــی آن هــا تعریــف 
شــده اســت. عبــارت ســازمانی ـ مدیریتــی و مؤلفه هــای نقــش مدیریــت و ویژگــی ســازمان و شــاخص 
ــازمان در  ــی س ــۀ ویژگ ــه مؤلف ــوط ب ــازمانی مرب ــازمانی و برون س ــی درون س ــتم اطالعات ــام سیس ادغ
تحقیقــات پیشــین مطــرح نشــده اســت کــه فقــط از طریــق نظــر خبــرگان بــه آن هــا دســت یافتــه 
ــی 0.493 بیشــترین  ــا ضریــب وزن ــن عامــل ب ــان مؤلفه هــای ای شــد. مؤلفــۀ ویژگــی ســازمان در می

ــت را دارد.  اهمی

ــو و  عامــل اقتصــادی ـ مالــی نیــز یکــی از عوامــل مؤثــر در توســعۀ دولــت الکترونیــک اســت. ژائ
ــل  ــه عام ــود ب ــات خ ــت )1400( در مطالع ــران )1391( و رحیم دوس ــی و دیگ ــران )2015(، ثقف دیگ
اقتصــادی نظــر داشــته اند و مونــو )2021( بــه عامــل ایجــاد حمایــت مالــی پایــدار اشــاره کــرده اســت. 
ــر در  ــل مؤث ــان عوام ــت را در می ــن اولوی ــۀ ششــم و آخری ــی 0.084 رتب ــب وزن ــا ضری ــل ب ــن عام ای
توســعۀ دولــت الکترونیــک دارد و شــامل مؤلفه هــای بــازار و جامعــۀ هــدف، راحتــی و رفــاه اقتصــادی 
ــازار و جامعــۀ هــدف  ــاه در مطالعــات ثقفــی و دیگــران )1391( و  ب ــازار و رف ــی اســت. ب ــع مال و مناب
ــی و  ــادی ـ مال ــارت اقتص ــت. عب ــده اس ــرح ش ــدل Affisco & Soliman, 2006( ESGM( مط در م
مؤلفه هــای راحتــی و رفــاه اقتصــادی و منابــع مالــی و شــاخص وضعیــت اقتصــادی مربــوط بــه مؤلفــۀ 
بــازار و جامعــۀ هــدف در تحقیقــات پیشــین مطــرح نشــده اســت کــه فقــط از طریــق نظــر خبــرگان بــه 
ــا ضریــب  ــازار و جامعــۀ هــدف در میــان مؤلفه هــای ایــن عامــل ب آن هــا دســت یافتــه شــد. مؤلفــۀ ب

ــی 0.493 بیشــترین اهمیــت را دارد.  وزن

7. پیشنهادهای سیاستی
در ادامه براساس یافته های پژوهش پیشنهادهای سیاستی مطرح شده است: 

ــبکه های  ــل و ش ــت بین المل ــد اینترن ــای بان ــعۀ پهن ــه: توس ــل فناوران ــت عام ــور تقوی ـ به منظ
ــی و به روزرســانی  ــردازش، بازیاب ــره، پ ــا حجــم مناســب جهــت ذخی بی ســیم، ایجــاد ســامانۀ داده ب
داده و اطالعــات الکترونیــک، ارائــۀ خدمــات نســل چهــارم و پنجــم تلفن همــراه و اجــراي پروژه هایــی 
ــا  ــراه ب ــک هم ــات الکترونی ــۀ خدم ــد و عرض ــۀ تولی ــن نقش ــازل، تدوی ــا من ــوري ت ــر ن ــر فیب نظی
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ــی و  ــترده از درگاه )الکترونیک ــوع و گس ــات متن ــۀ خدم ــور ارائ ــی به منظ ــل اجرای ــا و مراح اولویت ه
فیزیکــی( بــه مــردم؛ 

ــی و متناســب  ــف اجتماع ــوزش در ســطوح مختل ــل ســرمایۀ انســانی: آم ــت عام ـ به منظــور تقوی
ــای  ــی در زمینه ه ــای اداری و دولت ــوزی نیروه ــت و بازآم ــوزش ضمن خدم ــد، آم ــای جدی ــا فراینده ب
ــا دولــت الکترونیــک در  ــا دولــت الکترونیــک، برگــزاری همایش هــا و ســمینارهای مرتبــط ب مرتبــط ب
ــه روز کــردن اطالعــات کارکنــان، تفویــض اختیــار به منظــور توانمندســازی کارکنــان، ایجــاد  جهــت ب
ــی و  ــای انگیزش ــتفاده از برنامه ه ــان، اس ــری کارکن ــت و یادگی ــرورش خالقی ــت پ ــزی در جه مراک
آموزشــی در راســتای افزایــش مشــارکت و پشــتیبانی مدیــران و کارکنــان بــرای راه انــدازی و توســعۀ 

ــک؛  ــت الکترونی ــای دول طرح ه

ــاوری  ــق و توســعۀ فن ــت از بخــش تحقی ــی: حمای ــل فرهنگــی ـ اجتماع ــت عام  ـ به منظــور تقوی
اطالعــات و ارتباطــات و شــرکت های دانش بنیــان، فرهنگ ســازی اســتفاده مناســب از فنــاوری اطالعــات 
و خدمــات الکترونیــک در ســطح جامعــه و ســازمان ها، آگاهــی دادن بــه شــهروندان درخصــوص نحــوۀ 
ــهولت در  ــریع و س ــور تس ــانه به منظ ــی و رس ــایل ارتباط جمع ــق وس ــان از طری ــه آن ــانی ب خدمات رس

ــروری؛   ــوآوری، خالقیــت و ایده پ ــاوری، تشــویق و حمایــت از فعالیت هــای پژوهشــی و ن ــرش فن پذی

ـ به منظــور تقویــت عامــل سیاســی ـ قانونــی: صیانــت از حقــوق مردم از طریــق ایجــاد چارچوب های 
حقوقــی و قانونــی ازجملــه قانــون حفاظــت از داده هــا، قانــون آزادی اطالعــات، قانــون امضــای دیجیتــال 
ــی  ــخ گویی و دموکراس ــفافیت، پاس ــازی ش ــبکه، پیاده س ــتفاده از ش ــبکه ای و سوء اس ــون جرم ش و قان
ــم  ــان، تنظی ــی آن ــارکت سیاس ــۀ مش ــاد زمین ــهروندان و ایج ــازی در ش ــور اعتمادس ــال به منظ دیجیت

قوانیــن و اســتانداردها مطابــق بــا نیازهــای اســتراتژی و اصــالح و بازنگــری قوانیــن ناقــص؛

ــازمان  ــی س ــرد کل ــم انداز و راهب ــن چش ــی: تدوی ــازمانی ـ مدیریت ــل س ــت عام ــور تقوی  ـ به منظ
ــا دقــت و آگاهــی کامــل، طراحــی مؤثــر ســاختار ســازمانی  درمــورد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ب
ــت الکترونیــک و نظــارت مســتقیم  ــراری دول ــارۀ برق ــران ارشــد درب ــزی مدی ــا IT، برنامه ری منطبــق ب
بــر نحــوۀ اجــرای دولــت الکترونیــک، ایجــاد تعهــد و آگاهــی در کارکنــان نســبت به دولــت الکترونیــک 
از طریــق آمــوزش و ارتباطــات مناســب، ارتقــای دانــش مدیــران درخصــوص اهــداف، ســاختار، مزایــا و 

ــک؛  ــت الکترونی ــعۀ دول ــاخت های توس ــای زیرس کارکرده

ــع و اعتبــارات الزم از جانــب دولــت  ــی: تخصیــص مناب ـ به منظــور تقویــت عامــل اقتصــادی ـ مال
ــش  ــر در بخ ــرمایه گذاري خطرپذی ــت از س ــک، حمای ــت الکترونی ــای دول ــت از پروژه ه ــرای حمای ب
فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات، تخصیــص منابــع مالــی متناســب بــا راهبــرد و برنامه هــای تعیین شــده 
ــق و  ــب در تحقی ــرمایه گذاري مناس ــاخت های الزم، س ــعۀ زیرس ــداری و توس ــدازی، نگه ــرای راه ان ب

توســعۀ صنعــت فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات. 
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کبری خرم و همکاران. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری.

مالحظات اخالقی

حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت کرده اند.

تعارض منافع
بنابه اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت
طبق تعهد نویسندگان، حق کپی رایت )CC( رعایت شده است.
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پیوست 1 
جدول 4 . نتایج محاسبات ضریب  توافق کندال برای دلفی

دور سوم دلفیدوردوم دلفیدور اول دلفیدورهای دلفی

151515تعداد

0.5060.6130.742ضریب کندال

137.403159.975176.773آمارۀ کای دو

0.0000.0000.000سطح معناداری

پیوست 2 
جدول 5. بار عاملی و ضریب معناداری شاخص های مدل

بار شاخص هامؤلفه هامتغیر )عامل(
عاملی

ضریب 
اولویت براساس نتیجهمعناداری

بار عاملی

سرمایۀ انسانی

آموزش و پرورش 
نیروی انسانی

آموزش در سطوح مختلف 
3تأیید0.71111.460اجتماعی

تربیت نیروی انسانی ماهر و 
1تأیید0.78419.829متخصص

آموزش و یادگیری متناسب با 
2تأیید0.75319.013فرایندهای جدید

توانمندسازی و 
افزایش مهارت ها

توانمندسازی منابع انسانی و 
1تأیید0.81729.981به اشتراک گذاشتن دانش

ایجاد مراکز جهت یادگیری و 
3تأیید0.78621.131خالقیت

به روز کردن اطالعات کارکنان 
2تأیید0.81128.749دربارۀ فناوری اطالعات و ارتباطات

مشارکت و 
پشتیبانی

مشارکت در تحقق و گسترش دولت 
1تأیید0.87448.041الکترونیک

حمایت و پشتیبانی از دولت 
2تأیید0.79621.612الکترونیک
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فنی )فناورانه(

زیرساخت اطالعاتی 
)خدمات برخط( 

ایجاد سامانۀ داده  با حجم 
مناسب جهت ذخیره، پردازش، 
بازیابی و به روزرسانی داده و 

اطالعات الکترونیک

2تأیید0.78624.131

ارائۀ خدمات دولت الکترونیک از 
1تأیید0.82229.142درگاه الکترونیک واحد به مردم

ارائۀ خدمات متنوع و گسترش 
3تأیید0.74811.743پوشش خدمات الکترونیک

زیرساخت ارتباطی 
و دسترسی به 

شبکه

توسعۀ پهنای باند اینترنت و 
3تأیید0.76923.084شبکه های بی سیم

سهولت دسترسی به اطالعات، 
2تأیید0.79229.094خدمات و شبکه های اجتماعی

4تأیید0.72013.974میزان دسترسی به اینترنت

1تأیید0.79316.443توسعۀ شبکۀ ملی اطالعات

زیرساخت محتوایی

1تأیید0.76427.467عرضۀ فناوري هاي مناسب

2تأیید0.74213.762به کارگیری مناسب  فناوری

پشتیباني از فناوري هاي 
3تأیید0.71414.301به کارگرفته شده

اقتصادی ـ 
مالی

بازار و جامعه هدف

2تأیید0.75918.067وضعیت اقتصادی

حمایت از سرمایه گذاري 
خطرپذیر در بخش فناوري 

اطالعات و ارتباطات
1تأیید0.82226.936

3تأیید0.72815.418تخصیص اعتبار از جانب دولت

راحتی و رفاه 
اقتصادی

کاهش قیمت خدمات ارتباطی و  
2تأیید0.82732.963افزایش  کیفیت آن

دریافت نکردن هزینه در قبال ارائۀ 
1تأیید0.84236.551برخی خدمات دولت الکترونیک

منابع مالی

تأمین هزینه های الزم جهت 
3تأیید0.75615.892راه اندازی دولت الکترونیک

تأمین منابع الزم برای نگهداری و 
2تأیید0.76417.950توسعۀ دولت الکترونیک

تأمین منابع الزم جهت ایجاد 
زیرساخت های الزم ارتباطی و 

هزینۀ تأمین متخصصان
1تأیید0.82940.135



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

741

زمستان 1401. دورۀ 10. شمارۀ 4

کبری خرم و همکاران. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری.

فرهنگی ـ 
اجتماعی

فرهنگ سازی 
مناسب

1تأیید0.83633.721پذیرش )مقبولیت( فناوری

آگاهی دادن به شهروندان از نحوۀ 
3تأیید0.73616.869خدمات رسانی 

فرهنگ سازی استفاده از فناوری 
اطالعات و خدمات الکترونیک در 

سطح جامعه و سازمان ها
2تأیید0.80128.499

پژوهش و نوآوری

حمایت از خالقیت و ایده پروری و 
3تأیید0.81929.542ایجاد فرصت های نوآوری

حمایت از شرکت های دانش بنیان 
2تأیید0.82135.398بخش فناوری اطالعات

حمایت از تحقیق و توسعه در 
1تأیید0.82228.248بخش فناوری اطالعات

پیشینۀ تاریخی و 
ارزش ها

1تأیید0.87958.822سنت ها

2تأیید0.86141.303ارزش های جاری اجتماع

3تأیید0.81725.921ایجاد و فراگیری ارزش های جدید

سیاسی ـ  
قانونی

آزادی های  نظام

3تأیید0.70814.455شفافیت

2تأیید0.85333.323پاسخ گویی

دموکراسی دیجیتالی )آزادی 
1تأیید0.86845.440اطالعات(

قوانین و استانداردها

تنظیم سیاست ها و قوانین 
2تأیید0.78625.758مشخص

بازنگری و اصالح قوانین ناقص 
1تأیید0.80626.139مطابق با نیازهای استراتژی

انسجام بخشی به ساختار 
سیاست گذاری و اجرایی فناوری 

اطالعات و ارتباطات
3تأیید0.70911.599

سیاست های دولتی

توسعۀ زیرساخت های مناسب 
2تأیید0.77719.534برای دولت الکترونیک

تسهیل شرایط عقد قراردادهای 
1تأیید0.80125.782دولتی حوزۀ فناوری اطالعات
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سیاسی ـ  
امنیت اطالعاتقانونی

حفظ حریم خصوصی اطالعات 
2تأیید0.79122.211شخصی

اعتماد به امنیت انتقال، ذخیره و 
1تأیید0.83933.694پردازش داده ها از طریق شبکه ها

قانونی کردن امضاهاي الکترونیک 
2تأیید0.79118.311)دیجیتال(

سازمانی ـ 
مدیریتی

ساختار سازمانی

3تأیید0.6368.119پیچیدگی

2تأیید0.75722.712رسمیت

1تأیید0.78828.849تمرکز

نقش مدیریت
ایجاد تعهد و آگاهی به دولت 

2تأیید0.83027.682الکترونیک

1تأیید0.87253.164هدایت طرح دولت الکترونیک

ویژگی سازمان

چشم انداز و راهبرد  کلی سازمان 
درمورد فناوری اطالعات و 

ارتباطات
1تأیید0.86946.015

هماهنگی و همکاری متقابل 
1تأیید0.86946.997بین سازمانی

ادغام سیستم اطالعاتی 
2تأیید0.6319.130درون سازمانی و برون سازمانی
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