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Abstract 

Today, information and communication technology in the form of e-governance 

has played an important role in the development of various societies; therefore, the 

present study aimed to identify the factors affecting the establishment and 

development of e- governance in state organizations. For this purpose, after 

defining the subject and conducting preliminary library and exploratory studies, the 

identified factors and components through the Delphi method and by researcher-

made questionnaires were considered by experts and after obtaining qualitative and 

quantitative corrective comments based on statistical methods, the appropriateness 

of the model, components and combination of factors reached their consensus. The 

study population in this study includes 28 academic experts and professionals 

familiar with the subject who were selected as non-probabilistic and judgmental. 

Then, in order to test the model, a researcher-made questionnaire was distributed 

among 360 managers and experts of selected public sector organizations in South 

Khorasan province who were selected by random cluster sampling and data 

analysis obtained in this section was performed using confirmatory factor analysis 

by Smart PLS 3 software. Finally, the research findings showed that three 

categories of contextual, content and structural factors are effective on the 

establishment and development of e-governance in state organizations, of which, 

content factors with an impact factor of 56.8, have the greatest impact on the 

establishment and development of e-governance in state organizations. 
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در  عوامل مؤثر بر استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک شناسایی

 های دولتیسازمان

 2نورمحمد یعقوبی، *1عادله دقتی
 

 چکیده 

ت و توسعه امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات در قالب حکمرانی الکترونیک نقش مهمی در پیشرف
ش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار و توسعه پژوه ،روازاین جوامع مختلف داشته است؛

پس از تعریف موضوع و انجام بدین منظور های دولتی انجام شده است. حکمرانی الکترونیک در سازمان
از طریق روش دلفی و توسط  َشدهساییشناهای ای اولیه، عوامل و مؤلفهمطالعات اکتشافی و کتابخانه

به نظر خبرگان رسید و پس از اخذ نظرات اصالحی کیفی و کمّی از سوی  ساختهای محققپرسشنامه
ها و ترکیب عوامل به های آماری مربوط تحلیل و درنهایت تناسب مدل، مؤلفهایشان بر اساس روش

ای آشنا با نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه 22شامل بخش مطالعه در این  اجماع آنان رسید. جامعه مورد
منظور آزمون مدل بهغیراحتمالی و قضاوتی انتخاب شدند. در ادامه، صورت که بهت موضوع اس
های منتخب بخش دولتی در نفر از مدیران و کارشناسان سازمان 063ساخته در بین ای محققپرسشنامه

وتحلیل ای تصادفی انتخاب شدند، توزیع گردید و تجزیهاستان خراسان جنوبی که به روش خوشه
 Smart PLSافزار دست آمده در این بخش نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی توسط نرم بههای داده

ای، محتوایی و ساختاری بر سه دسته عوامل زمینههای پژوهش نشان داد که درنهایت، یافتهانجام شد.  3
ن میان، عوامل باشند که از ایهای دولتی مؤثر میاستقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان

، بیشترین اثرگذاری را بر استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در 2/66محتوایی با ضریب تأثیر 
  های دولتی دارند.سازمان

 روش دلفیهای دولتی، سازمانحکمرانی الکترونیک، : واژگان کلیدی

                                                             
 نویسنده مسئول(، رایانامه:ایران )، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهداندکترای مدیریت دولتی،  .1

Adele.Deghati68@yahoo.com 
اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران، رایانامه:  استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و. 2

Yaghoubi@mgmt.usb.ac.ir 



 

 

 

 بر استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک ... شناسایی عوامل مؤثر 3           

 مقدمه   

نظران علوم اجتماعی، نخبگان صاحبهای ها و دغدغهترین چالشنیافتگی از مهمتوسعه و توسعه     

فرد، )یاراحمدی و الماسی شودتوسعه محسوب میهای تاریخ معاصر در کشورهای درحالسیاسی و دولت

زیست، استفاده و تخصیص مشکالتی از قبیل فقر، نابرابری، تبعیض، فساد، تخریب محیط (. 1036

بیکاری پنهان باال، گسترش نامتعادل بخش نادرست منابع مادی و انسانی، نرخ شهرنشینی فزاینده، 

های مصرفی دولت، نرخ تورم باال از جمله بودن هزینهثباتی اقتصادی و سیاسی، باالبی دولتی،

 به (.1036رودی و همکاران، )زاینده رو هستندتوسعه با آن روبههایی است که کشورهای درحالچالش

هه هشتاد درباره عملکرد ضعیف کشورهایی که نتوانستند به شماری از اواخر دمطالعات بی ،منظور همین

یک مسئله اساسی در راهبرد توسعه این  1توسعه دست یابند، صورت گرفت و روشن ساخت حکمرانی

در دو دهه  2رشد سریع فناوری اطالعات و ارتباطات ،از سوی دیگر(. 1030)زهیری،  دسته از کشورهاست

)مقدسی و همکاران،  داری را متحول کرده استوکار و حکومتکسب های گوناگون زندگی،گذشته جنبه

 ها را تحتنها و کارایی آدارد، سازماناین فناوری واسطه کاربردهای متنوع و فراگیری که به و( 1036

در بعضی از کشورهای  ،توان گفتای که میگونهبه(؛ 1032)عشقی و همکاران،  تأثیر قرار داده است

فناوری اطالعات و ارتباطات برای اجرای  ،رو استبهحکمرانی با نرخ باالی فساد روه کتوسعه درحال

برای بهبود حکمرانی این فناوری و استفاده از  مؤثر بودههای حکمرانی در این کشورها رسیدگی به چالش

  (.2312، 0)میمبی و کیوبی شده استگذار توصیه حالدر کشورهای در

های درون فعالیت های اخیر تحوالت مثبتی را در روابط وارتباطات طی دهه فناوری اطالعات و     

دولتی، حکمرانی،  هایهنقش مهمی در بهبود تعامالت بین ادار و ها ایجاد کرده استجوامع و بین آن

و موجب کارایی بیشتر، دسترسی بیشتر به  (2316، 4)کوئیکود نهادهای دولتی و شهروندان داشته است

ارائه بهتر خدمات، مشارکت بیشتر شهروندان، پاسخگویی بهتر، شفافیت بیشتر در تصمیمات و  اطالعات،

تحول های مهمی را برای تواند فرصتواقع، این فناوری می(. در 1036)عبادی،  اقدامات دولت شده است

رهای حکومتی از که ساختا هنگامی(. 2314، 6اداره عمومی با ابزار توسعه پایدار فراهم کند )سازمان ملل

(. 2312، 2)کامپال نامندمی «6حکمرانی الکترونیک»کنند، آن را فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده می
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دهد ای راحت، کارآمد و شفاف به شهروندان ارائه میحکمرانی الکترونیک، خدمات دولتی را به شیوه

گذار را حالو سازوکارهای ضروری برای جوامع در تواند ابزارمی و( 2310، 1)آکوتام آگومبا و آکوتام آگومبا

منظور تأمین خدمات مداوم پاسخگو دهندگان خدمات را بهارائه هم گذاران وسیاست همتا  سازدفراهم 

، 2)سالم کننداساس نیاز خود دریافت  به بخش عمومی اجازه دهد تا شهروندان اطالعات را برهم کند و 

 ابی به حکومتی ساده، اخالقی، مسئول، پاسخگو، شفاف، کارا و اثربخشدستیو درنهایت، موجب  (2310

توان گفت، هدف از این نوع حکمرانی، تأمین و رو میازاین (؛2316، 4؛ الیاس2316، 0)سریواستا گرددمی

 (2316، 6)داش و پانی وکار استهای کسبها یعنی دولت، مردم و بنگاهتسهیل حکمرانی برای همه گروه

مین دلیل در حال حاضر توسعه هر کشوری وابسته به استفاده از حکمرانی الکترونیک و همچنین و به ه

استقرار و ، بررسی عوامل مؤثر بر اساسبراین .(2316، 6)گاش باشدمیزان نفوذ آن در جوامع مختلف می

شواهد حاکی ا ام ؛آیدشمار می ترین مسائل ضروری هر کشوری بهتوسعه این نوع حکمرانی، یکی از مهم

حکمرانی استقرار و توسعه  شناسایی عوامل مؤثر براز آن است که تاکنون مطالعات اندکی در رابطه با 

 ؛صورت گرفته است بستر فرهنگی و شرایط بومی کشوربا توجه به های دولتی در سازمان الکترونیک

رار و توسعه حکمرانی الکترونیک استق بررسی و شناسایی عوامل مؤثر برپژوهش حاضر به دنبال و، رازاین

 .است و ارائه مدل مناسب در این زمینههای دولتی کشور در سازمان

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 مفهوم حکمرانی الکترونیک     

نتیجه پیشرفت و توسعه فناوری اطالعات و  در 1333الکترونیک در اواخر دهه  اصطالح حکمرانی     

حکمرانی الکترونیک به معنی استفاده از (. 2310وتام آگومبا و آکوتام آگومبا، )آک ارتباطات ظهور کرد

ها، ادارات دولتی، دولت و فناوری اطالعات و ارتباطات برای تبادل اطالعات و معامله میان دولت

 کارایی، اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی در کشور است منظور ارتقاءوکار بهدولت و کسب شهروندان، و

های دولتی دادن یکسری از فعالیتاغلب برای نشان ،این نوع حکمرانی .(2310، 2تیوز و جانوسکی)اس

ها در بدنه گیریسازی در مورد تصمیمهای دموکراتیک، اطمینان از عدالت و شفافمانند مدیریت فعالیت

رونیک، استفاده بخش طور کلی، حکمرانی الکتبه(. 1030)مقدسی و مانیان،  رودکار می بخش عمومی به
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عمومی از فناوری اطالعات و ارتباطات با هدف بهبود ارائه خدمات و اطالعات، تشویق مشارکت 

 شودتر و مؤثرتر ساختن دولت تعریف میگیری، پاسخگویی بیشتر، شفافشهروندان در فرایند تصمیم

وضعیتی است که مردم تمام  حکمرانی الکترونیک،توان گفت همچنین می(. 1030نژاد، )عبادی و پیران

روز هفته بدون  2و روز ساعت شبانه 24ها با دولت در نرا در اختیار دارند و تعامالت آ امکانات دولت

که هر یک از شهروندان قادر به طوریبه ؛دگیرصورت میدولتی  هایهها در دفاتر ادارنحضور فیزیکی آ

و بر این اساس هر فرم، اخبار و یا اطالعاتی که  تندسایت هسبرقراری ارتباط با دولت از طریق یک وب

وکار سه گروه عمده دولت، شهروندان و کسب(. 2312، 1)جهانگیر علمشود ها است، فراهم مینیاز آنمورد 

ها، کاهش هزینه که درنهایت، این نوع حکمرانی موجب کننددر حکمرانی الکترونیک ایفای نقش می

ارائه خدمات و اداره عمومی، تسهیل یک جامعه الکترونیک و ایجاد  ترویج توسعه اقتصادی، بهبود

 (. 2310، 2)تانگ شودمی در جوامع دموکراسی الکترونیک

 اهداف حکمرانی الکترونیک

های مختلف تر کرده و به بهبود جنبههدف اصلی حکمرانی الکترونیک این است که امور را ساده     

ویژه بتوان با استفاده از حکمرانی الکترونیک و فناوری اطالعات به ای کهگونهحکمرانی کمک شود؛ به

 های دولتی به راحتی ارائه کردوکارها و سایر سازمانبه شهروندان، کسبرا اینترنت، خدمات دولتی 

توان به موارد همچنین از دیگر اهداف استقرار حکمرانی الکترونیک در جوامع مختلف می (.2316)الیاس، 

 ره کرد:زیر اشا

 های دولت؛کاهش هزینه -

 ها؛رسانی به مردم در مورد صنعت محلی و سایر بخشتوسعه اقتصادی از طریق اطالع ارتقاء -

 شفافیت و پاسخگویی بیشتر دولت؛ -

 توانمندسازی مردم از طریق دسترسی بیشتر به اطالعات؛ -

 وکار و صنعت؛بهبود رابط کاربری دولت با کسب -

)داش و پانی،  ی شرایط مناسب برای دسترسی به قوانین، مقررات و جریان کار ادارات دولتیسازفراهم - 

2316 .) 
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 نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در حکمرانی الکترونیک

مثبتی را در روابط و تعامالت بین نهادهای تحوالت های اخیر فناوری اطالعات و ارتباطات دههطی      

ای که در حال حاضر ابزارهای فناوری اطالعات گونه؛ بهایجاد کرده است وندانوکار و شهردولتی، کسب

شان حداقل های روزمرهناپذیری از فعالیتو ارتباطات توسط بخش دولتی فراخوانده شده و بخش جدایی

کارگیری فناوری اطالعات و از سوی دیگر، به(. 2316)کوئیکود، است  یافته شدهدر کشورهای توسعه

توان گفت، بنابراین می دهد؛نشان میباطات در ساختار حکومت خود را در قالب حکمرانی الکترونیک ارت

حکمرانی الکترونیک شامل استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای حمایت از خدمات عمومی، اداره 

)استیوز تی است دولت، فرایندهای دموکراتیک، روابط بین مشتریان، جامعه مدنی، بخش خصوصی و دول

سازی کارآمد، بازیابی و تر و بهتر، ذخیرهعنوان ابزاری برای ارتباط سریعکه به( 2310و جانوسکی، 

گیرد تا درنهایت ها قرار میاستفاده دولت مورد ها و تبادل و استفاده از اطالعات به کاربرانپردازش داده

 (؛2312، 1)میمبی و کیوبی امروزی را برطرف نمایدهای حکمرانی در شرایط متغیر و پیچیده بتواند چالش

توان گفت، حکمرانی الکترونیک در راستای انجام وظایف سیاسی، خدمات و توسعه عبارت دیگر می به

نفعان چندجانبه در یک دولت با کمک فناوری اطالعات و ارتباطات به دنبال مدیریت و هدایت روابط ذی

أثیری که فناوری اطالعات و ارتباطات در جوامع و همچنین ماهیت، مراتب غیرمتمرکز است و تسلسله

 (.2316)گاش،  طور خاص دارد، بسیار زیاد استدامنه، درک و عمل مدیریت عمومی به

و عوامل مؤثر بر آن در جوامع مختلف های اخیر مطالعاتی در زمینه حکمرانی الکترونیک طی سال     

های پیشین داخلی و خارجی شده در پژوهشبرخی عوامل شناسایی ، به1که در جدول  انجام شده است

 اشاره شده است. 

 استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در مطالعات پیشین برشده مؤثر . عوامل شناسایی0جدول 

 شدهعوامل شناسایی محققان
 

مقدسی و همکاران 
(1036) 

 ،شرایط و بستر مالیشده، وجود دهداجمله بودجه اختصاصبرخورداری از منابع مالی از 
 مناسب فناورانه و فرهنگی ،اجتماعی

 

جعفری و همکاران 
(1036) 

در ساختار دولت و ایجاد امنیت سایبری از طریق  معماری مناسب پایگاه دادهتغییر ساختاری و 
ای هحفظ حریم خصوصی افراد و امکان بازیابی اطالعات، و ایجاد آمادگی از طریق ایجاد نظام

 مدیریت دانش
 

رونقی و محمودی 
(1034) 

افزارها و هایی از جمله فناوری اطالعات و ارتباطات، اینترنت، نرمبرخورداری از زیرساخت
ها، و اجرای سازی، معماری الکترونیک از طریق طراحی زیرساختافزارهای شبکهسخت

 های ایجاد تغییر مدیریت الکترونیک از طریق برنامه

 

                                                             
1. Mimbi & Kyobe  
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 استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در مطالعات پیشین برشده مؤثر عوامل شناسایی. 0دول ادامه ج

 شدهعوامل شناسایی محققان
 

سردارنیا و شاکری 
(1030) 

 هایی مانند اینترنت، برقراری دموکراسی از طریق مشارکت الکترونیکبرخورداری از زیرساخت

 (2312) 1ایکسیا
های باز دادههایی مانند اینترنت پرسرعت و امن، و وجود منابعی مانند برخورداری از زیرساخت

 دولتی
 

 2سانتوس و سانتوس
(2312) 

، های باز دولتیداده، وجود منابعی مانند های اجتماعیرسانههایی مانند برخورداری از زیرساخت
دهی سازمان، کارگیری سازوکارهای فرایندی، ساختاری و ارتباطیایجاد آمادگی از طریق به

 از طریق مدیریت، و مشارکت الکترونیک ایجاد همکاری میان بازیگران و های بازیگرانفعالیت

 (2316) 0کیمکواکو

هایی مانند فناوری اطالعات و ارتباطات، اینترنت، طراحی پورتال، برخورداری از زیرساخت
جاد آمادگی از طریق کارگیری تجهیزاتی مانند تلفن همراه، ایهای اجتماعی، بهرسانه

های داخلی دولت، و ایجاد دموکراسی از طریق ارائه اطالعات به سازی سیستمظرفیت
 صورت الکترونیک شهروندان به

 ج

 4تونهولدن و وان کلی
(2316) 

کارگیری هایی مانند فناوری اطالعات و ارتباطات و اینترنت، بهبرخورداری از زیرساخت
ه، رایانه و ابزارهای الکترونیکی، و برقراری دموکراسی از طریق تجهیزاتی مانند تلفن همرا

 دولت و شهروندان بینگوی دوطرفه ومشاوره الکترونیک و امکان گفت

 (2316) 6ماهوندا
های مخابراتی و هایی مانند فناوری اطالعات و ارتباطات، وجود شبکهبرخورداری از زیرساخت

کارگیری سازوکارهای ساختاری، و برقراری دموکراسی بهرایانش ابری، ایجاد آمادگی از طریق 
 سطح تعامل بین نهادهای دولتی و شهروندان ءارتقااز طریق 

 (2316) 6مادون
سازی، ایجاد افزارهای شبکهافزارهای رابط کاربری و سختبرخورداری از تجهیزاتی مانند نرم

 وسط مدیریتها تها، و کنترل و نظارت فعالیتیکپارچگی میان فعالیت

 2ساپرو و ساپرو
(2314) 

، برقراری فرایندهای دولتی و عملیات الکترونیکهای الکترونیک از طریق بهبود اداره فعالیت
، و ایجاد دموکراسی از ایجاد شناسه کاربری، ایجاد امضای دیجیتالامنیت سایبری از طریق 

 ورت الکترونیکصبه جذب و توانمندسازی شهروندان در فرایندهای سیاسیطریق 

تیم پروژه حکمرانی 
 (2310) 2الکترونیک

، منابع مورد نیاز، آمادگی برای اجرای حکمرانی الکترونیک، معماری تجهیزات و زیرساخت
های الزم، مدیریت مجدد ساختار و فرایندها، امنیت سایبری، بازیگران، تدوین استراتژی

های برنامههای اداری از طریق اجرای فعالیتمناسب، برقراری دموکراسی، و اداره فرایندها و 
 اصالح مدیریت عمومی

 3هارت و همکاران
(2311) 

 در  شفافیتهایی مانند اینترنت، طراحی وب و ایجاد پلتفرم، و برخورداری از زیرساخت
 هابه هنگام تدوین استراتژی انداز و اهداف کلیدی حکمرانی الکترونیکچشم

 13تجاسوی و همکاران
(2313) 

مهندسی و  هاها و زیرساختافزارها، دادهافزارها، سختسازی نرمیکپارچهمعماری از طریق 
های جدید برای مشارکت ایجاد کانال، و ایجاد دموکراسی از طریق مجدد فرایندهای اداری

  گذاریو فرایندهای سیاست گیریشهروندان در تصمیم

                                                             
1. Xia  
2. Santos & Santos 
3. Kwaku Kyem 
4. Holden & Van Klyton 
5. Mahundu 
6. Madon 
7. Sapru & Sapru 
8. E-Governance Project Team 
9. Hart et al. 
10. Tejasvee et al. 
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     0011 تابستان، 2، شماره 2حکمرانی و توسعه، دوره 

در رابطه با استقرار و توسعه حکمرانی  گرفتهصورت عاتطالممبانی نظری و در ادامه با توجه به      

؛ سردارنیا 1034؛ رونقی و همکاران، 1036؛ جعفری و همکاران، 1036الکترونیک )مقدسی و همکاران ، 

؛ هولدن و وان کلیتون، 2316؛ کواکوکیم، 2312؛ سانتوس و سانتوس، 2312؛ ایکسیا، 1030و شاکری، 

؛ هارت 2310؛ تیم پروژه حکمرانی الکترونیک، 2316؛ ساپرو سپرو، 2316ون، ؛ ماد2316؛ ماهوندا، 2316

، 1مدل مفهومی پژوهش حاضر در قالب شکل ، (2313و تجاسوی و همکاران،  2311و همکاران، 

 استخراج گردید.

 

 . مدل مفهومی پژوهش0شکل 

 شناسی پژوهشروش

 -ها از نوع توصیفینحوه گردآوری دادهنوع کاربردی و برحسب اساس هدف از  پژوهش حاضر بر     

است که پس از تعریف موضوع و انجام  1استراتژی تحقیق از نوع آمیخته ،پیمایشی است. در این پژوهش

که خود از  2از طریق روش دلفی شدهشناساییهای ای اولیه، عوامل و مؤلفهمطالعات اکتشافی و کتابخانه

های طیف ساخته )شامل پاسخققای محط پرسشنامهشود، توسهای کیفی تحقیق تلقی میروش

های جدید احتمالی( به نظر خبرگان شدن مؤلفه ی لیکرت و یک پرسش باز جهت اضافهاگزینهپنج

بندی ای آشنا با موضوع رسید و پس از اخذ نظرات اصالحی کیفی و کمّی )اولویتدانشگاهی و حرفه
                                                             
1. Mixed Method 
2. Delphi Questionnaire 
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بوط تحلیل و درنهایت، طی سه دور رفت و برگشت تناسب های آماری مراساس روش عوامل( ایشان بر

نفر از  22ها و ترکیب عوامل به اجماع نخبگان رسید. جامعه موردمطالعه در این بخش شامل مدل، مؤلفه

صورت غیراحتمالی و قضاوتی انتخاب شدند. باشد که بهای آشنا با موضوع میخبرگان دانشگاهی و حرفه

نفر از مدیران و  063در بین  ساختهای محققمون مدل نهایی پژوهش پرسشنامهمنظور آزدر ادامه، به

ای تصادفی که به روش خوشههای منتخب بخش دولتی در استان خراسان جنوبی سازمانکارشناسان 

و با  1دست آمده از طریق تحلیل عاملی تأییدی های بهانتخاب شدند، توزیع گردید و درنهایت، داده

 وتحلیل قرار گرفتند.مورد تجزیه Smart PLS 3افزار نرم استفاده از

 

 پژوهشهای یافته

های تحقیق شامل اعتبارسنجی مدل از طریق روش دلفی و همچنین، آزمون مدل نهایی از یافته     

 باشد که در ادامه به شرح هر یک پرداخته شده است.طریق تحلیل عاملی تأییدی می

 اعتبارسنجی مدل

دست آمده از روش دلفی استفاده گردید. اولین گام در روش  منظور تأیید مدل بهین پژوهش، بهدر ا     

دلفی، تشکیل پانل خبرگان و نحوه انتخاب اعضای آن است. در این حالت، اعضاء برای کاربرد دانش آنان 

ه پژوهش نشأت شوند که این حالت از ماهیت مسئلای خاص و برمبنای معیارهایی برگزیده میدر مسئله

ای با نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه 22بر این اساس، تعداد (. 1032بیگی و همکاران، )مهدی گیردمی

توجه به سطح تحصیالت، آشنایی با روش تحقیق، سوابق پژوهشی و برخورداری از تجربه در رابطه با 

گیری غیراحتمالی و ستفاده از نمونهبا ا ای و یا هر دو()تدریس، کار حرفه حکمرانی الکترونیکموضوع 

 ، خالصه شده است.2شناختی اعضای منتخب پانل در جدول اطالعات جمعیتقضاوتی انتخاب شدند. 

 شناختی اعضای پانل دلفی. اطالعات جمعیت2جدول 

 ای(خبرگان غیردانشگاهی )حرفه خبرگان دانشگاهی

 تحصیالت
مرتبه 
 علمی

 درصد تعداد تحصیالت درصد تعداد سابقه خدمت درصد تعداد

 
 

 دکتری

 21/13 0 دکتری 02/16 2 سال 13کمتر از  62/0 1 استاد

 24/60 2 سال 23تا  13 22/14 4 دانشیار
کارشناسی 

 ارشد
3 14/02 

 62/0 1 کارشناسی 26/03 4 سال 23بیشتر از  2/06 13 استادیار
 44/46 10 جمع 133 10 جمع 66/60 16 جمع
 22 کل

                                                             
2. Confirmative Factor Analysis 



 

 

 

    01 
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ای تدوین شد و اساس مطالعات موجود و مدل پشنهادی، پرسشنامه از تعیین اعضای پانل، بر پس     

ها در اختیار نمونه منتخب قرار گرفت. ها و شاخصعاد، مؤلفهز ابمنظور تعیین میزان اهمیت هر یک ابه

های موفق شسنجه که از پژوه 24مؤلفه و  11متغیر،  0بدین منظور در دور اول، اعضای پانل بر روی 

بسیاری از عوامل را دارای تأثیر زیاد و بسیار زیاد )دارای میانگین  ، اظهارنظر نمودند واستخراج شده بودند

که برای تعیین  1ضریب هماهنگی کندال( در طراحی مدل تشخیص دادند. 4تر و یا مساوی تأثیر بزرگ

مقدار این مقیاس هنگام هماهنگی شود و در روش دلفی استفاده می نظر میان اعضای پانل میزان اتفاق

)دهقانی و همکاران،  یا موافقت کامل برابر با یک و در زمان نبود کامل هماهنگی برابر صفر است

گانه که دارای تأثیر زیاد و بسیار زیاد  24های اعضاء درباره ترتیب عوامل برای پاسخدر این دور (، 1032

نظران ها و تحلیل نتایج و ارزیابی دیدگاه صاحبآوری پرسشنامهمعبعد از جدست آمد.  به 206/3بودند، 

پانل، در دور دوم دوباره تمامی عوامل به همراه میانگین نظر اعضاء در دور اول و نظر پیشین همان عضو 

عامل که  24عامل را از میان  42در این دور، اعضای پانل، نظران پانل قرار گرفت. در اختیار همه صاحب

استقرار و توسعه ( بر 4ور دوم ارائه شده بودند، دارای تأثیر بسیار زیاد )دارای میانگین بیشتر از در د

های تشخیص دادند. ضریب هماهنگی کندال برای پاسخ های دولتیحکمرانی الکترونیک در سازمان

دست  به 642/3دند، گانه که در این دور دارای تأثیر زیاد و بسیار زیاد بو 24اعضاء درباره ترتیب عوامل 

به این دلیل که  ،در این دوردر دور سوم نیز همین فرایند با در نظر گرفتن نتایج دور دوم تکرار شد. آمد. 

تر و تر )دارای میانگین تأثیر کوچکنظران، عاملی با اهمیت متوسط و پاییناساس میانگین نظر صاحب بر

گانه که در دور دوم دلفی از  24د و فهرست عوامل ( وجود نداشت، هیچ عاملی حذف نگردی0یا مساوی 

( در طراحی مدل 4تر از نظران پانل دارای تأثیر زیاد و بسیار زیاد )دارای میانگین بزرگسوی صاحب

تشخیص داده شده بودند به همراه میانگین نظر اعضاء در دور دوم و نظر پیشین همان عضو در اختیار 

 24ت. اعضاء در این دور نظر خود را درباره میزان تأثیر هر یک از عوامل نظران پانل قرار گرفهمه صاحب

ها عالوه بر این باید ترتیب اهمیت عوامل را از نظر خود مشخص انه در طراحی مدل اعالم کردند. آنگ

گانه که در این دور دارای  24های اعضاء درباره ترتیب عوامل کردند. ضریب اهمیت کندال برای پاسخمی

اساس منطق نظری و رویه معمول دلفی  بنابراین، بر دست آمد؛ به 220/3یر زیاد و بسیار زیاد بودند، تأث

های خاص اجماع در دورهای سه گانه دلفی افزایش یافت، چون مقادیر کمّی آماری و میزان شاخص

یافته های دلفی خاتمهشده، دورفق حاصلنیازی به ادامه فرایند دلفی در دور چهارم نبود و با توجه به توا

است  2/3تلقی گردید. همچنین، مقادیر ضریب هماهنگی کندال در دور سوم برای کلیه عوامل باالتر از 

                                                             
1. Kendall's coefficient of concordance (w)  
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های یافتهدهنده اجماع قوی در بین خبرگان در خصوص مفاهیم و عوامل ارائه شده است. که نشان

 ست. ، ارائه شده ا0حاصل از اجرای روش دلفی در هر سه دور در جدول 

 گانه دلفیهای اجماع دورهای سه. مقایسه نتایج شاخص3جدول 

 هامؤلفه عوامل
 میزان ضریب هماهنگی کندال

 دور سوم دور دوم دور اول

 ایزمینه

 222/3 624/3 262/3 تجهیزات و زیرساخت

 366/3 622/3 264/3 منابع

 362/3 623/3 466/3 گیریشرایط و بستر شکل

 246/3 666/3 012/3 لبازیگران دخی

 محتوایی

 224/3 426/3 244/3 هااستراتژی

 222/3 433/3 262/3 مدیریت الکترونیک

 226/3 620/3 220/3 اداره الکترونیک

 262/3 403/3 122/3 دموکراسی الکترونیک

 200/3 414/3 160/3 امنیت سایبری

 ساختاری
 222/3 604/3 026/3 آمادگی الکترونیک

 236/3 624/3 001/3 الکترونیک معماری
 

پانل حاصل شد و در دور سوم  نظر میان اعضایدالیل زیر اتفاق اساس نتایج دورهای دلفی به بر     

 روش دلفی پایان پیدا کرد:

استقرار و عامل تأثیرگذار در طراحی مدل عوامل مؤثر بر  42درصد اعضاء،  63. در دور دوم بیش از 1

عنوان بودند را به 4تر از را که دارای میانگین بزرگ های دولتیرونیک در سازمانتوسعه حکمرانی الکت

 عامل اول خود برگزیدند.

های اعضاء درباره میزان اهمیت عوامل در دور سوم نسبت به دورهای قبلی کاهش . انحراف معیار پاسخ2

 گیری داشت.چشم

دست آمد،  به 220/3ترتیب عوامل در دور سوم های اعضاء درباره . ضریب هماهنگی کندال برای پاسخ0

 که تعداد اعضای پانل بیش از ده نفر بودند، این میزان ضریب کندال کامالً معنادار بهکه با توجه به این

 آید.حساب می

 های اجتماع دورهای سه گانه دلفی نشان داده شده است.، مقایسه نتایج شاخص1در نمودار 
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 گانه دلفیهای اجماع دورهای سهایج شاخص. مقایسه نت0نمودار 

 آزمون مدل

در سه  Smart-PLS-SEMها در روش برای برازش مدل مفهومی پژوهش از الگوریتم تحلیل مدل     

ری و گی( برازش کلی مدل )اندازه0( برازش مدل ساختاری و 2گیری، ( برازش مدل اندازه1بخش 

گیری با استفاده از های اندازهتدا از صحت روابط موجود در مدلترتیب که اب ساختاری( استفاده شد. بدین

معیارهای پایایی و روایی اطمینان حاصل گردید و سپس به بررسی و تفسیر روابط موجود در بخش 

 بررسی قرار گرفت. د ساختاری پرداخته شد و در مرحله پایانی نیز برازش کلی مدل پژوهش مور

 گیریالف( برازش مدل اندازه

های پژوهش استفاده گردید. سازه 2و روایی 1گیری از معیارهای پایاییبرای بررسی برازش مدل اندازه     

و آلفای  4، پایایی ترکیبی0بدین منظور جهت سنجش پایایی مدل از سه معیار ضرایب بارهای عاملی

 ستفاده گردید.ا 2و روایی واگرا 6، و جهت سنجش روایی مدل از دو معیار روایی همگرا6کرونباخ

 

                                                             
1. Reliability 

2. Validity 
3. loadings 
4. Composite Reliability 
5. Cronbach's Alpha  
6. Convergent Validity 
7. Divergent Validity 
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 سنجش پایایی مدل 

ها به مقدار بارهای عاملی هر یک از متغیرهای پایایی هر یک از گویه سنجش بارهای عاملی:     

شده( تا گیری )متغیرهای مشاهدههای اندازهکه شاخصکردن ایناشاره دارد و برای مشخص شده،مشاهده

)عباس اسفنجانی،  گیرداند، مورد استفاده قرار میچه اندازه برای سنجش متغیرهای پنهان قابل قبول

شود. بار نظر میباشد، رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرف 0/3اگر بار عاملی کمتر از (. 1036

کننده مناسبی برای متغیر موردنظر دهد که سؤاالت تبیینقابل قبول و نشان می 6/3و  0/3عاملی بین 

 باشد، بسیار مطلوب است.  6/3هستند و اگر بیشتر از 

صورت مطلق، بلکه با توجه به ها، نه بهپایایی ترکیبی به محاسبه پایایی سازه سنجش پایایی ترکیبی:     

 باشد. 2/3که باید مقدار آن بیشتر از ( 1036)شکاری و همکاران،  پردازدها با یکدیگر میهمبستگی سازه

)سازگاری  1باخ معیاری مناسب برای ارزیابی پایداری درونیآلفای کرون سنجش آلفای کرونباخ:     

، 4باشد. در جدول  2/3که مقدار آن باید بیشتر از ( 1032)داوری و رضازاده،  شوددرونی( محسوب می

 های مدل نشان داده شده است. مقادیر ضرایب بار عاملی، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ سازه

 های مدلعاملی، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ سازه. نتایج ضرایب بار 0جدول 

های مرتبه سازه
 دوم

 سؤال های مرتبه اولسازه
 بار عاملی

0/1  

پایایی ترکیبی 
(CR) 
7/1  

 آلفای کرونباخ
7/1  

 ایزمینهعوامل 

 
 هاتجهیزات و زیرساخت

Q1 204/3 

334/3 

242/3 

334/3 

242/3 

Q2 246/3 

Q3 236/3 

Q4 262/3 

Q5 226/3 

Q6 226/3 

Q7 230/3 

Q8 632/3 

Q9 442/3 

Q10 666/3 

Q11 602/3 

شرایط و بستر 
 گیریشکل

Q12 214/3 

231/3 202/3 
Q13 221/3 

Q14 260/3 

Q15 224/3 

                                                             
1. Internal Consistency 
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 های مدلبار عاملی، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ سازه . نتایج ضرایب0جدول ادامه 

های مرتبه سازه

 دوم
 سؤال های مرتبه اولسازه

 بار عاملی

0/1  

پایایی ترکیبی 

(CR) 

7/1  

 آلفای کرونباخ

7/1  

 ایزمینهعوامل 

 منابع مورد نیاز

Q16 226/3 

212/3 

 

216/3 

 
Q17 221/3 

Q18 260/3 

Q19 224/3 

 بازیگران دخیل

Q20 226/3 

262/3 220/3 
Q21 203/3 

Q22 206/3 

Q23 211/3 

 
 عوامل محتوایی

 هااستراتژی

Q24 214/3 

312/3 

314/3 

223/3 

313/3 

Q25 206/3 

Q26 226/3 

Q27 202/3 

Q28 620/3 

 مدیریت الکترونیک

Q29 220/3 

364/3 342/3 

Q30 221/3 

Q31 266/3 

Q32 211/3 

Q33 223/3 

Q34 263/3 

Q35 222/3 

Q36 242/3 

Q37 232/3 

Q38 226/3 

Q39 222/3 

 اداره الکترونیک

Q40 266/3 

324/3 232/3 
Q41 266/3 

Q42 212/3 

Q43 266/3 

Q44 241/3 

 دموکراسی الکترونیک

Q45 200/3 

324/3 332/3 

Q46 242/3 

Q47 224/3 

Q48 266/3 

Q49 636/3 

Q50 246/3 
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 های مدل. نتایج ضرایب بار عاملی، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ سازه0جدول ادامه 

های مرتبه هساز

 دوم
 سؤال های مرتبه اولسازه

 بار عاملی

0/1  

پایایی ترکیبی 

(CR) 

7/1  

 آلفای کرونباخ

7/1  

 امنیت سایبری عوامل محتوایی

Q51 602/3 

323/3  310/3 

 
Q52 224/3 

Q53 262/3 

Q54 211/3 

Q55 232/3 

Q56 236/3 

Q57 621/3 

Q58 230/3 

Q59 212/3 

 عوامل ساختاری

 آمادگی الکترونیک

Q60 242/3 

314/3 

220/3 

243/3 

221/3 

Q61 210/3 

Q62 260/3 

Q63 234/3 

Q64 630/3 

Q65 266/3 

Q66 622/3 

Q67 622/3 

Q68 264/3 

 معماری الکترونیک

Q69 246/3 

314/3 226/3 

Q70 262/3 

Q71 222/3 

Q72 242/3 

Q73 202/3 

Q74 211/3 
 

است که نشان از  4/3، ضرایب بارهای عاملی برای تمامی سؤاالت بیشتر از 4با توجه به جدول      

ی ر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی براشده دارد. همچنین، مقداسطح همبستگی باال با متغیرهای مشاهده

ها از پایایی باالیی در مدل برخوردار توان گفت، همه سازهبنابراین می است؛ 2/3ها باالتر از همه سازه

 هستند. 
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 سنجش روایی مدل 

ها( خود را بررسی های )شاخصروایی همگرا میزان همبستگی هر سازه با سؤال روایی همگرا:     

)داوری گردد استفاده می 1شدهمنظور سنجش روایی همگرا از معیار میانگین واریانس استخراجهکند. بمی

های مدل در جدول مربوط به سازه AVEباشد. مقدار  6/3که مقدار آن باید بیشتر از ( 1032و رضازاده، 

 ، نشان داده شده است. 6

 ای مدله( سازهAVEشده ). مقدار میانگین واریانس استخراج2جدول 

 سازه مرتبه اول سازه مرتبه دوم
میانگین واریانس 

 (AVE)استخراجی 
2/1  

 ایزمینهعوامل 

 666/3 هاتجهیزات و زیرساخت

223/3 
 620/3 گیریشرایط و بستر شکل
 203/3 منابع مورد نیاز
 634/3 بازیگران دخیل

 

 محتواییعوامل 

 620/3 هااستراتژی

344/3 
 664/3 ونیکمدیریت الکتر

 232/3 اداره الکترونیک
 621/3 دموکراسی الکترونیک

 636/3 امنیت سایبری

 عوامل فردی
 640/3 آمادگی الکترونیک

300/3 
 643/3 معماری الکترونیک

 اسهت؛  6/3هها بهاالتر از   ( همهه سهازه  AVEشده )، میانگین واریانس استخراج6با توجه به نتایج جدول      

 هایش در سطح مطلوبی قرار دارد.توان گفت، میزان همبستگی هر سازه با شاخصین میبنابرا

ههای یهک سهازه بها آن سهازه را بها میهزان        روایی واگرا میزان همبسهتگی بهین شهاخص    روایی واگرا:     

کند، کهه اگهر مشهخص شهود میهزان      های دیگر مقایسه میهای یک سازه با سازههمبستگی بین شاخص

ک شاخص با سازه دیگری غیر از سازه خود بیشتر از میزان همبسهتگی آن شهاخص بها سهازه     همبستگی ی

و  2دو روش بارهای عهاملی متقابهل  از رود. روایی واگرا با استفاده مربوط به خود است، روایی زیر سؤال می

روش  کهه در ایهن پهژوهش از    (،1036)عباسی اسهفنجانی،   گیردمورد بررسی قرار می 0روش فورنل الرکر

هایش در مقایسه رابطهه آن  فورنل الکر استفاده شده است. در این روش، میزان رابطه یک سازه با شاخص

                                                             
1. Average Variance Extracted (AVE) 
2. Cross- Loadings 
3. Fornell-Larcker  
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هها  های آن حاوی مقادیر ضریب همبستگی بین سهازه ها از طریق یک ماتریس که خانهسازه با سایر سازه

یس سنجش روایهی واگهرا   ، ماتر6بررسی گرفت. جدول مربوط به هر سازه بود، مورد AVE و جذر مقادیر 

 با روش فورنل الرکر را نشان داده است. 

 . ماتریس سنجش روایی واگرا با روش فورنل الکر6جدول 

 های مرتبه دومسازه ایعوامل زمینه عوامل ساختاری عوامل محتوایی

 ایعوامل زمینه 202/3 - -

 عوامل ساختاری 216/3 346/3 -

 یعوامل محتوای 216/3 206/3 263/3
 

مربوط به هر سازه )متغیرهای مکنون( در پژوهش  AVEجا که مقدار جذر ، از آن6با توجه به جدول      

اند، از مقدار همبستگی میانشان که در های موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفتهحاضر که در خانه

های مدل تعامل گفت، سازه توانرو میازاین قطر اصلی قرار دارند، بیشتر است؛ های زیرین و چپخانه

 های دیگر. های خود دارند تا با سازهبیشتری با شاخص

 ب( برازش مدل ساختاری

 R، ضریب تعیین )t-valuesاز معیارهای  PLSبرای بررسی برازش مدل ساختاری با روش      

Squares( یا )2R1گیزر-( و معیار استون (2Q .استفاده شد ) 

بررسی  tمعناداری ارتباط میان سؤاالت و سازه موردنظر براساس مقدار ارزش  :t مقدار معناداری     

باشد تا رابطه بین هر سؤال و سازه موردنظر  36/1شود که باید قدر مطلق این مقدار بیشتر از مقدار می

 دهد.را در حالت معناداری نشان می t-values، مقدار 0شکل  معنادار باشد.

                                                             
1. Stone-Geisser Criterion 
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 در حالت معناداری t-values. ضرایب 3شکل 

بنابراین  است؛ 36/1سؤاالت بیشتر از مقدار برای تمامی  t، قدر مطلق ارزش 0با توجه به شکل      

 توان گفت، رابطه بین هر سؤال و سازه موردنظر معنادار است.می

ش گیری و بخکردن بخش اندازهاین معیار برای متصل (:2R) یا (R Squares)معیار ضریب تعیین      

رود و بیانگر تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا کار میسازی معادالت ساختاری بهساختاری مدل

عنوان مالکی برای ضعیف، به 62/3و  00/3، 13/3که سه مقدار (، 1032بیگی و همکاران، )مهدی است

ش مناسب مدل دارد. در شکل باشد که زیاد بودن مقدار آن نشان از برازمی 2Rبودن مقدار متوسط و قوی

 های مدل و مقدار ضریب تعیین نشان داده شده است. ، ضرایب بار عاملی هر یک از سازه4

 

 در حالت تخمین استاندارد . مقدار ضرایب بار عاملی و ضریب تعیین0شکل 
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که برازش هایی سازد و مدلبینی مدل را مشخص میاین معیار قدرت پیش (:2Qگیزر )-معیار استون     

های درونزای مدل را های مربوط به سازهبینی شاخصبخش ساختاری قابل قبولی دارند، باید قابلیت پیش

بینی به ترتیب قدرت پیش 06/3و  16/3، 32/3که سه مقدار (، 1032)عباسی اسفنجانی،  داشته باشند

 داده شده است.  ، نشان2در جدول  2Qو  2Rکنند. مقادیر ضعیف، متوسط و قوی را مشخص می

 های مدلسازه 2Qو  2Rمقدار . 7جدول 

 (2Rضریب تعیین ) سازه

   67/1و  33/1، 01/1

 (2Qگیزر )-معیار استون

  32/1و  02/1، 12/1

 002/3 230/3 استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک
 

بیشتر از مقدار  لکترونیکاستقرار و توسعه حکمرانی اهای برای سازه 2R، مقدار 2با توجه به جدول      

دست آمد که نشان از قدرت  به 06/3بیشتر از مقدار  نیز برای این سازه 2Qمقدار  همچنین، است. 62/3

 کنند.ها داشته و برازش مناسب مدل ساختاری را تأیید میبینی قوی مدل در خصوص این سازهپیش

 ج( برازش کلی مدل

 GOFبخش ساختاری مدل، برازش کلی مدل از طریق معیار  گیری وپس از بررسی بخش اندازه     

 ، محاسبه گردید.1انجام گرفت. این معیار از طریق رابطه 

GOF=  

 GOF. فرمول مقدار 0رابطه 

نیز مقدار (  2Rدهنده میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه است و )( نشانcommunalityطوری که )به     

 ی درونزای مدل است.هاسازه 2Rمیانگین مقادیر 

 مدل عبارت است از:  GOFمقدار 

GOF = = = 3/664 

آمد که این عدد با توجه به سه مقدار  دست به 664/3برای مدل پژوهش برابر با  GOFمقدار معیار      

زش کلی قوی مدل ، نشان از براGOFعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای به 06/3و  26/3، 31/3

 دارد. 
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 گیری نتیجهبحث و 

دادن به اهداف الکترونیکی موجود در جامعه مرانی الکترونیک نقش مهمی در شکلساخت مفهوم حک     

رو پژوهش حاضر، با ازاین ت و توسعه جوامع مختلف داشته است؛اطالعاتی جهان و به دنبال آن پیشرف

انجام گرفت های دولتی در سازمانتوسعه حکمرانی الکترونیک عوامل مؤثر بر استقرار و  شناساییهدف 

های آینده را در راستای تا بتوان با شناخت حکمرانی الکترونیک و عوامل مؤثر بر آن، راهبردها و برنامه

ابراین با توجه به بن اتخاذ کرد؛کشور های دولتی سازماناستقرار و توسعه اثربخش این نوع حکمرانی در 

اساس منطق تحلیلی سیستم باز و با در نظر گرفتن نظر  گرفته در این زمینه و همچنین، برنجاممطالعات ا

ای، )عوامل زمینهبعد  0خبرگان، درنهایت عوامل مؤثر بر استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در قالب 

بندی اولویت بندی شدند که از حیثدستهشاخص  24و مؤلفه  11 عوامل محتوایی و عوامل ساختاری(،

گیری، منابع، بازیگران ای به ترتیب شرایط و بستر شکلگانه، در بخش عوامل زمینههای عوامل سهمؤلفه

ها، دخیل و تجهیزات و زیرساخت؛ در بخش عوامل محتوایی به ترتیب اداره الکترونیک، استراتژی

عوامل ساختاری به ترتیب  دموکراسی الکترونیک، امنیت سایبری و مدیریت الکترونیک؛ و در بخش

دست آمده از  منظور آزمون مدل بهبه ،بندی شدند. در ادامهمعماری الکترونیک و آمادگی الکترونیک، رتبه

روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. نتایج این بخش از پژوهش نشان داد که مدل پژوهش حاضر 

ربوط به ضرایب مسیر در مدل نهایی پژوهش نشان از برازش مطلوبی برخوردار است. همچنین، مقادیر م

رات یتغیاز  4/26 ساختاریعوامل  درصد، و 2/66 محتواییدرصد، عوامل  2/26 ایزمینهداد که عوامل 

اساس، کنند. براینطور مستقیم تبیین میبه استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک رامربوط به متغیر 

استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در یشترین تأثیر را بر فرایند ب محتواییتوان گفت که عوامل می

نتایج حاصل از مطالعه،  دارند، که در مقایسه با تحقیقات گذشته در زمینه مورد های دولتی کشورسازمان

(، رونقی و 1036ای با نتایج تحقیقات مقدسی و همکاران )در بعد عوامل زمینه ،پژوهشبخش از این 

کیم (، کواکو2312سانتوس سانتوس )(، 2312(، ایکسیا )1030(، سردارنیا و شاکری )1034محمودی )

(، تیم پروژه حکمرانی الکترونیک 2316(، مادون )2316(، ماهوندا )2316کلینتون )(، هولدن و وان2316)

(، 1036(؛ در بعد محتوایی با نتایج تحقیقات جعفری و همکاران )2311(، و هارت و همکاران )2310)

(، 2312نتوز و در داس سانتوس )(، سرکوریا سا1030(، سردارنیا و شاکری )1034رونقی و محمودی )

(، ساپرو و ساپرو 2316(، مادون )2316(، ماهوندا )2316کلینتون )(، هولدن و وان2316کیم )کواکو

 و همکاران(، و تجاسوی 2311(، هارت و همکاران )2310(، تیم پروژه حکمرانی الکترونیک )2314)

(، رونقی و محمودی 1036؛ و در بعد عوامل ساختاری با نتایج تحقیقات جعفری و همکاران )(2313)

(، تیم پروژه 2316(، ماهوندا )2316کیم )(، کواکو2312نتوز و در داس سانتوس )(، سرکوریا سا1034)
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با توجه به  ،درنهایت. باشدراستا می(، هم2313(، و تجاسوی و همکاران )2310حکمرانی الکترونیک )

 :شودمیهای زیر ارائه این پژوهش پیشنهادبه دست آمده از نتایج 

کارگیری رایانش ابری و گردد که با بهای به مدیران دولتی پیشنهاد می. در رابطه با عوامل زمینه1

ولت دسترسی های اجتماعی با هدف سههای قابل اتکا، ساده و کاربرپسند، و ایجاد شبکهطراحی پورتال

های آن سازمانی، و افزایش پهنای باند اینترنت و کاهش هزینهبه اطالعات و بهبود روابط درون و برون

به نحوی که برای همه اقشار جامعه قابل استفاده باشد، و همچنین اختصاص بخشی از بودجه ساالنه 

های آموزش مهارت استفاده ورهکشور به حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در بخش دولتی و برگزاری د

را برای استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک  یاز فناوری اطالعات و ارتباطات برای افراد، زمینه مناسب

 فراهم نمایند.

ها اقداماتی از جمله گردد که در زمان تدوین استراتژی. در رابطه با عوامل محتوایی پیشنهاد می2

در فرایندها و  استای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطاتها در رگیری صحیح سیاستجهت

سازمانی و از طریق بهبود کیفیت ارتباطات درونهای اداری مدنظر مدیران قرار گیرد. همچنین، فعالیت

ها، ایجاد زمینه مناسب همکاری میان دولت، فرایندهای دولتی، تقویت ظرفیت اداری و اجرایی سازمان

منظور افزایش سطح تعامالت های الکترونیکی بهه مدنی و شهروندان، ایجاد کانالبخش خصوصی، جامع

ها و درنهایت، ایجاد نهادهایی تحت گیریوکار و مشارکت آنان در تصمیممیان دولت و مردم و کسب

برای نظارت بر حسن اجرای قوانین حریم خصوصی « بان حریم خصوصی اطالعاتیدیده»عنوان 

فت و رسیدگی به شکایات شهروندان بستر مناسبی را برای استقرار و توسعه حکمرانی اطالعاتی، دریا

 الکترونیک فراهم ساخت.

یک بازنگری و بازمهندسی که اقدام به  گردد. در رابطه با عوامل ساختاری به مدیران دولتی پیشنهاد می0

تی و سنتی به فرایندهای های دسکلی در ساختار و فرایندهای سازمانی با رویکرد تبدیل فعالیت

ایجاد ساختار دولت،  های داخلیسازی سیستمالکترونیکی و خودکار شود. بدین منظور باید ظرفیت

ها، و ها و زیرساختافزارها، دادهافزارها، سختسازی نرمیکپارچه، پذیر، تمرکززداییسازمانی انعطاف

 دولتی در دستور کار مسئولین قرار گیرد. های داده ادارات مختلف در بخشسازی بین پایگاههمسان

شود که به انجام مند در زمینه حکمرانی الکترونیک پیشنهاد میبه پژوهشگران عالقه. درنهایت، 4

تحقیقات توصیفی برای آزمون مدل و تبدیل آن به مدل عملیاتی و نیز تعریف روابط مفروض 

شده های معرفیوجوی بیشتر در ریشهیق و جستشده در این تحقسازی( از متغیرهای شناسایی)فرضیه
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تر از آن خصوص در ابعاد بومی و مهمبرای استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در این تحقیق به

 سازی آن بپردازند.   وجو و ارائه سازوکارهای عملیاتیجست

  منابع

های مدیریت در صلنامه پژوهش(. ف1036جعفری، سید محمد باقر؛ زارعی متین، حسن؛ جوکار، شهناز )

های فصلنامه پژوهشها. های حکمرانی الکترونیکی در شهرداریبندی ارزشایران. شناسایی و اولویت

 . 134-20(، 0)23، مدیریت در ایران

. تهران: انتشارات PLS افزارسازی معادالت ساختاری با نرممدل(. 1032داوری، علی؛ رضازاده، آرش )

 چاپ اول.  جهاد دانشگاهی،

(. ارائه مدل جامع عوامل مؤثر بر 1032دهقانی، مسعود؛ یعقوبی، نورمحمد؛ موغلی، علیرضا؛ وظیفه، زهرا )

 .102-133(، 1)13، رهیافتی نو در مدیریت آموزشیاستقرار اثربخش مدیریت دانش. 

رکتی میان (. رابطه حاکمیت فناوری اطالعات و حاکمیت ش1034رونقی، محمدحسین؛ محمودی، جعفر )

 .604-616(، 0)2، اطالعات فناوریمدیریت های دولتی حوزه فناوری اطالعات. سازمان

های حکمرانی بررسی تأثیر شاخص(. 1036رودی، محسن؛ خسروآبادی، محمد؛ شکیبایی، علیرضا )زاینده

 .ربی آسیا(ها )مطالعه موردی: کشورهای منتخب جنوب غکارگیری پانل دادهخوب بر توزیع درآمد با به

  .62-26(، 0)12، های اقتصادی )رشد و توسعه پایدار(فصلنامه پژوهش

، فصلنامه علوم سیاسی .شناسانه الگوی حکمرانی خوبسنجی بومنسبت(. 1030زهیری، علیرضا )

12(66 ،)22-111 . 

ری: های آن برای حکمرانی خوب شه(. اسنترنت و ظرفیت1030اله؛ شاکری، حمید )سردارنیا، خلیل

 .133-166، 43، راهبرد توسعهبررسی نظری و مصداقی. 

های مدیریت (. بررسی زیرساخت1036کشاورز، حمید ) شکاری، محمدرضا؛ اسمعیلی گیوی، محمدرضا؛

های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانش و تأثیر آن بر هوش سازمانی در پژوهشگاه

 .1332-1326(، 4)01، تپژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعا

فصلنامه های کشور. [. بررسی وضعیت بلوغ حکمرانی الکترونیک در پورتال وزارتخانه1036عبادی، نغمه )

 .426-463(، 0)2، مدیریت دولتی
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های ها: مطالعه پورتال شهرداری(. حکمرانی الکترونیک در شهرداری1030نژاد، علی )عبادی، نغمه؛ پیران

 .222-166(، 2)6، ریت دولتیفصلنامه مدیکشور. 

سازی سازی تحقیقات دانشگاهی با روش مدل(. طراحی الگوی تجاری1036عباسی اسفنجانی، حسین )

 .21-1(، 22)21، پژوهشنامه بازرگانی. (SEM-PLSمعادالت ساختاری حداقل مربعات جزئی )

تبیین الگوی  (. طراحی و1032عشقی، مجید؛ سرلک، محمدعلی؛ درویش، حسن؛ موسوی، محمد )

های فصلنامه پژوهشسازمان کارآفرین الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور )مورد مطالعه: بانک رفاه(. 

 . 63-22(، 2)20، مدیریت در ایران

ماهنامه عصر فناوری (. حکمرانی الکترونیک؛ جایگزینی یا دگرگونی. 1030مقدسی، علیرضا؛ مانیان، امیر )

 . 22-66(، 134)13، اطالعات

(. طراحی مدل حکمرانی 1036زاده، علیرضا )اله؛ حسنپور، رحمتمقدسی، علیرضا؛ مانیان، امیر؛ قلی

 . 623-631(، 0)2، مدیریت فناوری اطالعاتخوب الکترونیک در حوزه آموزش الکترونیک ایران. 

محمدحسین بیگی، نجمه؛ کمالیان، امین رضا؛ یعقوبی، نورمحمد؛ پورعزت، علی اصغر؛ رونقی، مهدی

فصلنامه بنیاد. (. توسعه ظرفیت اصالح نظام اداری در پرتو سازمان هوشمند با رویکرد داده1032)

 .102-111(، 0)3، های مدیریت منابع سازمانیپژوهش

های دولتی ارزیابی وضعیت حکمرانی در سازمان(. 1036فرد، محمد رسول )یاراحمدی، محسن؛ الماسی

ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن المللی برنامهاولین همایش بین .انشاه()مورد مطالعه: استان کرم

 .، کردستانای؛ رویکردها و کاربردهامنطقه
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