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چکيده
در طول دهة اخیر ،همزمان با رشد فزایندة فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،گسترش جهاا یساا ی و با تباآ نهاا ،افازایش گااهی
شهرو دان ،ارضایتیها سبت ب عدم پاسخگویی ،فقدان شفافیت و ساختار متمرکز دولتها افزایش یافت .تا جا ک ب ظهور رویکاردی
وین با عنوان حکمرا ی الکترو یکی منجر شد .حکمرا ی الکترو یکی ،برخالف دولت الکترو یکی با تکی بر تعامل و همکاری دوساوی در
پی افزایش مشارکت ،پاسخگویی ،شفافیت و ب طور کلی عرضة خدمات بهین است .ا این رو ،در پاووهش کااربردی حاضار ،م قا باا
هدف شفافسا ی مفهوم بدیآ حکمرا ی الکترو یکی و تعیین تأثیر عوامل فرهنگی و فنی در شهرداری تهران بر ن ،ابتدا دادههای ماورد
یا را ا طری منابآ کتابخا ای و در گام بعد ب وسیلة ابزار پرسشنام و با روش مو ا گیاری طبقا ای تصاادفی ا میاان  001فار ا
کارکنان مرتبط با پرتال سا ما ی در شهرداری تهران گرد وری کرد .ب منظور سنجش روایی ابزار گرد وری ،ت لیل عاملی تأییادی و با
منظور مون فرضی ها روش مدلیابی معادالت ساختاری اجرا شاد .تاایج شاان داد دو عامال فرهنگای و فنای بار اجارای حکمرا ای
الکترو یکی در شهرداری تهران مؤثر د.

کليدواژگان
حکمرا ی الکترو یکی ،دولت الکترو یکی ،عوامل فرهنگی ،عوامل فنی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهvghorbanizadeh@gmail.com :
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مقدمه
در طول دهة گذشته ،رشد روزافزون فناوری و گسترش دسترسی به اطالعاا

در سا ج اناانی،

آگاهی و حساسیت اوامع را نسبت به عملکارد دوتاتهاا در رفاع نیازهاا و درسواساتهایشاان
افزایش داد .همین امر ،ارگانهای دوتتای را ملاز کارد تاا علیار ر روناد تابات و حتای کاهشای
تخصیص بوداه ،در حوزة فناوریهای اطالعااتی و ارتبااطی باه منواور بنباود عرضاة سادما
سرمایهگذاریهای کالن کنند .این اقداما
شنروندان به اطالعا

و سدما

به صور

با عنوان دوتت اتکترونیکی و با هدف افازایش دساتیابی
برسط ،و بهطور کلی ارتقای عملکرد دوتتهاا شاک

گرفت.
در حاتی که سرمایهگذاری در دوتت اتکترونیکی منافع بسیاری را به ارمغان میآورد ،رفتاهرفتاه
شنروندان سواهان تغییر نقش سود از حاتت منفع به حاتت فعال شدند .آنان باه دنباال برقاراری
روابط دوسویه با ویژگیهاایی مانناد مشاارکت فعاال در تعیاین اوتویاتهاا و تصامیرگیاریهاا،
پاسخگویی دوتت در برابر نتایج ،حتی مشارکت در عرضة سدما

بودند .بدینترتیب دیگار ااادة

یکطرفه دوتت اتکترونیکی (عرضة سدمت از دوتت به شنروند) اوابگوی نیاز شنروندان نباود و
مفنو حکمرانی اتکترونیکی شک

گرفت ).(Accenture, 2009, p.1

اص الح حکمرانی اتکترونیکی ،به مجموعة سازوکارهایی اشاار مایکناد کاه باا باهکاارگیری
فناوری اطالعا

و ارتباطا

با هدف ارتقای اتربخشی ،کارایی ،شفافیت ،پاساخگویی و گساترش

روابط در سه س ج دوتت -مرد  ،دوتت -دوتت و دوتت -ارگانهای سصوصای قابلیات اارایای
دارند ).(Verma & Priyanka, 2015, p.46
بيان مسئله
در عصر حاضر ،اکثر کشورهای در حال توسعه با مشکال

ناکارآمدی و فساد دستگا های اارایی

مواانند .این امر تزو بازنگری در فرایندهای حکومتداری را مسج کرد است .طبا فرماایش
حضر

علی (ع) در نامة پنجاهر به امیران سپا  ،که میفرمایند «حقى که شما بر عناد مان داریاد
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این است که چیزى را از شما مخفى ندار  ،از اسرار انا
بىمشور

را (اشاار باه شافافیت) ،و کاارى را

شما نکنر ،از ااراى حکر سدا را (اشار به مشارکت) ،و حقى را کاه از آن شماسات

از موعد سود به تأسیر نیفکنر و تا به انجامش نرسانر از پاى ننشینر و ح شما را به تساوى دهار
(اشار به مسئوتیت و پاسخگویی)؛ پس وقتی من مسئوتیتهای یادشد را انجا دهر ،بر سداسات
که نعمتهای سود را بر شما ارزانی دارد» (فای

االساال  ،5631 ،ص .)238باهروشانی مایتاوان

دریافت که از شاسصهای حکومت اسالمی شفافیت ،مشارکت و مسئوتیت در قبال حقاو مارد
است و این چیزی است که با پیاد سازی کارآمد حکمرانی اتکترونیکی محق سواهد شد.
از سوی دیگر با تواه به آنکه کاربست اتربخش همة مفاهیر ااتماعی بیش از هر چیز وابساته
به تحقی و بررسی و شناسایی همهاانبة مفنو  ،قب از ااراست و از آنجا که در منابع فارسای تاا
کنون م اتعة اامعی با این عنوان انجا نگرفته است ،تزو تواه به این حوز بیشازپیش احساا
میشود.
از این رو محققان در پژوهش حاضر که با هدف شفافسازی مفنو حکمرانای اتکترونیکای و
تعیین تأتیر عوام فرهنگی و فنی بر آن در شنرداری تنران ،انجا گرفته اسات ،برآنناد تاا پاس از
طرح چیستی حکمرانی اتکترونیکی و نقاط افترا آن با دوتت اتکترونیکای ،باا اتکاا باه داد هاای
میدانی به پرسش اصلی تحقی پاسخ دهند .پرساش اصالی تحقیا باه ایان شارح اسات :عواما
فرهنگی و فنی چه تأتیری بر حکمرانی اتکترونیکی در شنرداری تنران میگذارند؟
مباني نظري و پيشينة تحقيق
پیش از بررسی مفاهیر مرتبط با مبانی پژوهش ،نگاهی باه ساساتگا فکاری آن ضاروری باه نوار
میرسد .مفنو حکمرانی برساسته از دیدگا های مبتنی بر تکثرگرایی است کاه بار تکثیار مناابع و
گرو های قدر
و طبقا

اشعار دارند .حکمرانی به معنای تأکید بر بیطرفی دوتت در منازعا

میان اقشاار

مختلف است و فرایندی است کاه در آن هماة مارد سانمی برابار دارناد (کاظمیاان و

همکاران ،5622 ،ص.)63
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مفهومشناسي

طب تعریف یونسکو ،حکمرانی اتکترونیکای باه معناای اساتفادة بخاش عماومی از فنااوریهاای
اطالعا

و ارتباطا

با هدف تشوی شنروندان به مشارکت در فرایناد تصامیرگیاری باه منواور

گسترش مرد ساالری ،تسنیر اطالعا

و ایجاد دوتت پاسخگو ،شفاف و اتربخش است .حکمرانی
و تصامیرگیاری

اتکترونیکی شام سبکهای ادید رهبری ،سازماندهی و روشهای ادید بحا

پیرامون سیاست و سرمایهگذاری ،شنیدن سواستههاای شانروندان و عرضاة اطالعاا
است ) .(Mphidi, 2008, p.1حکمرانی اتکترونیکی گامی فراتر از عرضة سدما
پی برقراری تعامال

و سادما

ساد برداشته و در

سارای ،گسترش مرد ساالری از طری افزایش مشارکت نمایندگان در اساذ

تصمیرها ،تقویت ننادها و فرایندهای دموکراتیاک و توااه باه نیازهاا و اوتویاتهاای عماومی و
درنورگرفتن آن در انتخاا هاای سیاسای اسات ) .(Kolsaker & Kelley, 2008, p.725باه عباار
دیگر ،حکمرانی اتکترونیکی کاربرد فناوری اطالعا

و ارتباطا

دستیابی به حکومتی ساد  ،اسالقی ،مسئول ،پاسخگو و شفاف

در سیستر حکمرانای باه منواور

5

)(SMART

اسات (

Ranganath et

.)al., 2011, p.232
ابعاد حکمراني الکترونيکي

ع ف به متون نوری منتشر در این حوز  ،میتوان به مشارکت ،شفافیت و پاسخگویی اتکترونیکی
به عنوان سه رکن اصلی حکمرانی اتکترونیکی اشار کرد که در ادامه شرح داد سواهند شد.
شفافیت الکترونیکی :اصلیترین شاسص این بعد را میتاوان دسترسای باه اطالعاا

دوتتای

دانست که از امله ابزارهای منر آن بهکارگیری دادة باز حاکمیتی (OGD) 8است.
دادة باز حاکمیتی عبار
به صور

از امکان دسترسی به اطالعا

دوتتی و استفاد و بنر برداری از آنهاا

برسط برای آحاد اامعه است .دوتتها بعد از تصاویب قاوانین و مقاررا

الز بارای

1. Simple, Moral, Accountable, Responsive, Transparent
2. Open Government Data
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بهکارگیری این ابزار ،عالو بر فراهرکردن امکان نوار
از اطالعا

عمومی (مانند آمار و اطالعا

مردمی بر عملکرد ،امکان بهکارگیری بنینة

در حوز های بنداشات و ساالمت ،آماوزش ،اقتصااد،

امعیت و از آن) را برای مرد  ،همچنین ،همة ارگاانهاای دوتتای و سصوصای فاراهر کارد و
بهعبارتی فرصت سوداستن از اطالعاتی را که در دوتت به دالی گوناگون به انادازة کاافی ماورد
استفاد و تواه قرار نگرفتهاند ،نیز ایجاد میکند ).(UN, 2014, p.163
مشارکت الکترونیکی :به سرمایهگذاری عمومی در فناوریهاای اطالعاا

و ارتباطاا

بارای

ترویج تعام میان دوتت ،ننادهای سصوصی و مرد باا هادف ارتقاای سا ج کیفای تصامیرهاا،
سدما

و بهطور کلی عملیا

دوتتی اشار میکند که در سه س ج عرضاة اطالعاا  ،مشاور

و

گفتوگوی دواانبه ااراشدنی است (.)Zambrano & Seward, 2013, p.9
پاسخگویی الکترونیکی :پاسخگویی ابزاری برای کنترل اقداما
اطمینان از سوءاستفاد نکردن سادمان عمومی از قادر

دوتتی و راهای بارای کساب

اسات .فقادان ساازوکارهای پاساخگویی،

سبب ازدسترفتن هویت عمومی و اعتبار دوتت شد و ممکن است دوتتمردان را به سمت تعقیب
اهداف شخصی سود سو دهد .تذا ،پاسخگویی نیروی محرکهای اسات کاه بار باازیگران اصالی
دوتت فشار میآورد در برابر اقداما
p.140

سود پاسخگو باشند و بنترین عملکرد را نشان دهناد (

 .)2012,بنابراین ،پاسخگویی اتکترونیکی عبار

از کااربرد فنااوری اطالعاا

Ray,

و ارتباطاا

برای اتتزا حکومت به قبول مسئوتیت در قبال رفتار و اعماتش است (.)Shroff, 2012, p.2
همانطور که واضج است میان ابعاد م رحشد  ،همبستگی متقابا وااود دارد باه نحاوی کاه
تالش در انت هر بعد بر سایر ابعاد نیز تأتیرگذار سواهد بود .برای مثال گسترش شفافیت ،آگاهی
اامعه و در پی آن تزو پاسخگویی و فرصت مشارکت و اظنار نور را به همرا دارد (

Zambrano

.)& Seward, 2013, p.9
حکمراني الکترونيکي در برابر دولت الکترونيکي

حکمرانی اتکترونیکی و دوتت اتکترونیکی هر دو به دنبال پاسخ به چاتشهای حکمرانای و دوتات
در فضای فناوریهای مدرن اطالعاتیاند و برای دستیابی باه ایان هادف نیازمناد توانمندساازهای
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مشابنی مانند تحصیال  ،آمادگی فرهنگی ،س ج درآمد ،اعتماد و اطمینان به دوتات ،حفاح حاریر
سصوصی ،قانون کپیرایت و آماادگی اتکترونیکای مایباشاند ) .(Godse & Garg, 2007, p.25اماا
ا لب پژوهشگران بر افترا میان این دو اص الح تأکید میکنند و شناست تفاو

میاان ایان دو را

برای درک چاتشهایی که مدیران دوتتی و سطمشیگذاران در آیناد باا آن مواااه سواهناد شاد،
ضروری میدانند (یعقوبی ،5621 ،ص.)15
تفاوتی بنیادی میان مفاهیر «دوتت» و «حکمرانی» واود دارد .دوتت بهتننایی یک ننااد اسات،
در حاتی که حکمرانی مفنومی گسترد تر بود و شام توصایف اناواع روشهاای حکوماتداری
است که تزوماً توسط دوتت رسمی انجا نمیگیرد .شرکتهای سصوصی ،انجمنها و سازمانهای
یردوتتی نیز ا لب در ارتباط با بدنههای دوتتی و گا بادون قادر

دوتتای حکمرانای مایکنناد.

حکمرانی اتکترونیکی به عنوان مدل حکمرانی در عصر اطالعا  ،باه دنباال شناساایی فراینادها و
ساستارها به منوور بنر برداری از امکانا

فناوری اطالعا

و ارتباطا

در س وح مختلف دوتت،

بخش عمومی و سصوصی برای پیشبرد بیان دموکراتیک ،استقالل ،کرامت انسانی و توسعة حمایت
اقتصادی و تشوی به عرضة سدما

عادالنه و کارآمد است

)2005, p.500

 .(Saxena,در حاتی که،

دوتت اتکترونیکی به معنای بهکارگیری فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتبااطی در ننادهاای دوتتای
برای عرضة سدما

در هر زمان و مکان است (یعقوبی ،5621 ،ص.)15

بدین ترتیب ،دوتت اتکترونیکی مقوتهای اداری و به دنبال افزایش رفاا و آساایش در زنادگی
شنروندان است ،در حاتی که حکمرانی اتکترونیکی مقوتهای سیاسی است و در پی گسترش نقاش
شنروندان و بهرسمیتشناستن آنان در حکومتداری است .تحق دوتت اتکترونیکی سبب افزایش
تراکنش و معامال

میان شنروندان و دوتت (روابط یکسویه) میشاود ،در حااتی کاه حکمرانای

اتکترونیکی فع و انفعال متقاب میان شنروندان و سادمین عمومی (رواباط دوساویه) را گساترش
میدهد (.) Calista & Melitski, 2007, p.89
فرهنگ سازماني

فرهن

سازمانی عبار

از اعتقادها ،مفروضا  ،ارزشها و رفتارهای اعضای سازمانی است که باه
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عنوان منابع منر مزیتهای رقابتی شناسته میشود و آتار مثبت و منفی گوناگونی بر کارایی فاردی
و کلی سازمان میگذارد (.)Ehtesham et al., 2011, p.79
یکی از مدلهای م رح فرهن

سازمانی ،مدل دنیسون با چنار بعد اصلی و دوازد بعاد فرعای

شام سازگاری درونی( 5ارزشهای بنیادی ،تواف  ،هماهنگی و انساجا ) ،ان باا پاذیری( 8ایجااد
تغییر ،مشتریگرایی ،یادگیری سازمانی) ،رساتت(6انتگیری استراتژیک ،اهداف ،چشاراناداز) ،و
درگیرشدن در کار (توانمندسازی ،تیرسازی ،توساعة قابلیاتهاا) اسات (ایارانزاد و محماودی،
 ،5621ص )1که در مقاتة حاضر به عنوان شاسصهای بعد فرهنگی بهکار گرفته شد است.
فناوري سازماني

منوور از فناوری سازمانی (عوام فنی) در پژوهش حاضار ،زیرسااستهاای فنای و آماادگی الز
برای پیاد سازی کاربردهای فناوری اطالعا
زیرساست فناوری اطالعا

توسط دوتت است که از امله ابعاد آن مایتاوان باه

و ارتباطا  ،و پاذیرش فنااوری اشاار کارد (محمادی و همکااران،

 ،5621ص .)558
عناصر زیرساست فناوری اطالعا

و ارتباطا

عموماً شام آموزش ،سختافزار ،نار افازار و

ابزارهای ارتباط از را دور است (تک و اوادیان ،5615 ،ص .)15پذیرش فناوری از سوی کاربران
نیز بر مبنای مدل دیویس ،دارای دو بعد اصلی شام سودمندی ادراکشد و سنوتت باهکاارگیری
درکشد است .سودمندی ادراکشد به این موضوع اشار میکناد کاه کااربران در صاورتی یاک
سیستر را بهکار میگیرند که باور داشاته باشاند باه عملکردشاان کماک سواهاد کارد و سانوتت
بهکارگیری ادراکشد به دراهای که شخص بااور دارد باهکاارگیری یاک سیساتر سان و فاقاد
دشواری سواهد بود ،اشار میکند (.)Al-Hujran, et al., 2011, p.99
1. Consistency
2. Adoptability
3. Mission
4. Involvement
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با تواه به مباح

م رحشد  ،مدل مفنومی پژوهش حاضر با دو فرضیة اصالی باه شارح زیار

ترسیر میشود:
فرضیة اول :عوام فرهنگی (رساتت ،ان با پذیری ،درگیرشدن در کار ،سازگاری) تأتیر مثبات
و معناداری بر حکمرانی اتکترونیکی میگذارد.
و ارتباطا  ،پذیرش فنااوری) تاأتیر

فرضیة دوم :عوام فنی (زیرساستهای فناوری اطالعا
مثبت و معناداری بر حکمرانی اتکترونیکی میگذارد.

رساتت
عوام

5

فرهنگی
درگیرشدن درکار

مشارکت اتکترونیکی
شفافیت اتکترونیکی

حکمرانی

سازگاری

اتکترونیکی

پاسخگویی
اتکترونیکی

ان با پذیری

زیرساستهای فناوری

8

عوام فنی

اطالعا

و ارتباطا

پذیرش فناوری
شکل  .1مدل مفهومي تحقيق

روش تحقيق
تحقی حاضر ،از نور هدف ،کاربردی و از نور نحوة گردآوری داد های مورد نیاز ،توصیفی از نوع
همبستگی است .از آنجا که نتایج این تحقی میتواند به پیاد سازی موف تر حکمرانی اتکترونیکای
در ایران کمک کند ،تحقیقی کاربردی است و به این دتی کاه محقا در صادد تحقیا و بررسای
وضع مواود بود و ارتباط میان متغیرها را بررسی و هر یک از عناصر آن را تجزیهوتحلی میکند،
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توصیفی – همبستگی است .اامعة آماری تحقی  ،متشک از کارکنانی است که در شنرداری تنران
مستقیماً با پورتال سازمانی در ارتباط بود اند که در سازمان فناوری اطالعا

و ارتباطا

شنرداری

تنران و بخش سایت شنرداریهای مناط پراکند است .برای نمونهگیری ،ابتدا تنران به پنج طبقة
شمال ،انو  ،شر  ،ر

و مرکز تقسیر و در هر طبقه سه سازمان بهطور تصادفی انتخا

در ننایت ،نمونة آماری بر اسا

شد و

اامعة محدود از طریا فرماول کاوکران محاسابه شاد .در ایان

فرمول برای تعیین حجر نمونه p ،معادل  q،5/1برابر با  ،5/1ضریب س ای معیار ) (zمعادل  5/13و
دراة اطمینان یا دقت احتماتی م لو

) 5/51 (dدر نور گرفته شاد .بادین ترتیاب از اامعاة 515
شد که در ننایت ،پرسشانامه میاان  555نفار توزیاع

نفری 552 ،نفر به عنوان نمونة آماری انتخا
شد.

8
8

5

8

5

8

5

در گا بعد به منوور سنجش روایی محتوا ،و تعیین اهمیت ابعاد و شاسصها روش دتفی بهکار
گرفته شد .بدین ترتیب که ابعاد و شاسصهای هر متغیر از مدل مفنومی در استیاار سبرگاان قارار
گرفت و از آنان سواسته شد تعیین کنند که شاسصهای مربوط به هر متغیر مناسب است یاا سیار،
سپس ،اهمیت آن را بر اسا

طیف تیکر

مشخص کنند و در پایان نیز اگر شاسصهای دیگاری

به نورشان مؤتر بود ،بیان کنند .در ننایت ،نتایج روش دتفی (با دقات  )5/2حااکی از تازو حاذف
چنار شاسص بود .برای انتخا

افراد پان تخصصی ،از نورهای  65نفر از اساتادان عضاو هیئات

علمی دانشگا های عالمه طباطبائی ،تنران ،تربیت مدر

و آزاد اسالمی بنر گرفته شد .به منواور

تعیین پایایی نیز  65پرسشنامه برای آزمون مقادماتی توزیاع ،و ساپس باا نار افازار  SPSSآتفاای
کرونباخ محاسبه شد .آتفای کرونباخ برای پرسشهای فرهن

سازمانی برابار  ،5/221عواما فنای

برابر  ،5/616حکمرانی اتکترونیکی برابر  5/655به دست آمد ،بنابراین ،یافتهها حکایات از قابلیات
اعتماد الز برای ابزار پژوهش دارد.
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پس از امعآوری ننایی داد های پرسشنامه ،اطالعا

امعیتشناستی نمونه با نر افازار

SPSS

توصیف شد .سپس ،با بنر گیری از نر افزار  ،Lisrelتحلی عاملی تأییدی به منوور سنجش روایای
ساااز و تعیااین شاااسصهااای برازناادگی اتگااو و اتگااوی ماادلیااابی معااادال

ساااستاری باارای

تجزیهوتحلی فرضیهها بهکار گرفته شد.
يافتههاي تحقيق
داد های متغیرهای امعیتشناستی (ادول  )5نشان میدهد اکثر نمونة مورد م اتعه را زنان ،افاراد
با توزیع سنی بین  85تا  65سال ،کارمندان دارای مدرک کارشناسی ،با سابقة سدمت کمتار از پانج
سال و پست سازمانی کارشنا

تشکی میدهند.

جدول  .1وضعيت نمونة آماری از منظر جمعيتشناختي

متغیر جمعیتشناختی

توزیع نمونه

انسیت

زن 68 :نفر ( 31/1درصد)؛ مرد 62 :نفر ( 6 /1درصد)

سن

 33 :65-85نفر ( 35درصد)؛  85 : 5-65نفر ( 52/8درصد)؛  8 :15- 5نفر (85/2درصد)

تحصیال
سابقة سدمت
پست سازمانی

دکتری 6 :نفر ( 8/6درصد)؛ کارشناسی ارشد 68 :نفر ( 81/5درصد)؛ کارشناسی 33 :نفر (35
درصد)؛ کاردانی 1 :نفر ( 2/8درصد)
کمتر از  1سال 16 :نفر ( 15/2درصد)؛  3تا  55سال 86 :نفر ( 85/1درصد)؛  55تا  51سال3 :
نفر ( 1/1درصد)  53تا  85سال 58 :نفر ( 55/1درصد)؛ بیشتر از  85سال 58 :نفر ( 55/1درصد)
کارشنا  16 :نفر ( 2 /1درصد)؛ مدیر 3 :نفر( 1/1درصد)؛ معاون ادار  3 :نفر ( 1/1درصد)
رئیس ادار  1 :نفر ( /1درصد)

به منوور سنجش نرمالبودن توزیع داد ها آزمون کوتموگروف اسمیرنف اارا شد که بر اسا
سروای بهدستآمد (سا ج معنااداری عواما فرهنگای 5/ 33؛ عواما فنای 5/113؛ حکمرانای
اتکترونیکی  )5/553ادعای نرمالبودن توزیع پذیرفته شد.
به منوور آزمون برازندگی مدل تحلی عاملی تأییدی مرتبة دو انجا گرفت کاه باا توااه باه
سروای بهدستآمد  ،برازش مدل نیز تأیید شد.
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, p-value=5/556, RMSEA=5/53

6/58, df= 8

=Chi-square

Goodness of Fit Index=5/15, Adjusted Goodness of Fit Index=5/2

نتایج سنجش روایی ساز که با بنر گیری از تحلی عاملی تأییدی در سه مرحله انجا گرفات،
نیز نشاندهندة اعتبار کافی عوام اسات .بادین ترتیاب کاه در مرتباة اول (سانجش راب اة میاان
شاسصها و مؤتفههای تحقی ) ،چنار شاسص با بار عاملی استاندارد کمتر از  5/6از فرایند تحلیا
حذف شدند .سپس ،در مرتبة دو (سنجش راب ة میان مؤتفهها و ابعاد تحقیا ) و ساو (سانجش
راب ة میان ابعاد و مفاهیر اصلی تحقی ) ،طب سروای تیزرل همة عوام با بار عاملی بایش از 5/6
معتبر شناسته شدند (ادول .)8
جدول  .2نتايج نهايي تحليل عاملي تأييدی

مفاهیم

ابعاد

بار عاملی استاندارد

آمارة تی خطاي برآورد استاندارد

رساتت

5/32

6/32

5/1

عوام

ان با پذیری

5/22

55/12

5/ 8

فرهنگی

درگیرشدن در کار

5/15

55/ 8

5/62

سازگاری

5/15

1/81

5/61

5/2

6/61

5/65

پذیرش فناوری

5/25

6/18

5/61

مشارکت اتکترونیکی

5/35

3/68

5/38

شفافیت اتکترونیکی

5/26

2/ 5

5/68

پاسخگویی اتکترونیکی

5/63

6/66

5/ 8

زیرساست فناوری اطالعا
عوام فنی

حکمرانی
اتکترونیک

و

ارتباطا

به منوور آزمون فرضیههای تحقی مدل معادال
فرضیهها در این روش بر اسا

ساستاری انجاا گرفات .شاایان ذکار اسات

مقادیر ضریب گاما ( )γکه همان ضرایب رگرسایون در معاادال

ساستاری است و آمارة تی آزمون میشوند .اگر میزان ضریب گاما بیش از  5/6و میازان آماارة تای
بیش از قدر م ل  8باشد ،فرضیه تأیید و در یر این صور
شد.

همبستگی میاان متغیرهاا رد سواهاد
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نتايج آزمون فرضيههاي اصلي
نتیجة مدلیابی معادال

ساستاری نشان داد عوام فرهنگی و عوام فنی تأتیر مثبت و معناداری بر

حکمرانی اتکترونیکی میگذارند.
فرضیة اصلی اول :عواما فرهنگای تاأتیر مثبات و معنااداری بار حکمرانای اتکترونیکای در
شنرداری تنران میگذارند.
همانطور که در ادول  6مالحوه میشود ،ضاریب گاماا میاان عواما فرهنگای و حکمرانای
اتکترونیکی  ،5/65ضریب تعیین  5/66و آمارة تی معادل  1/81است که ضمن مثبت و معنااداربودن
راب ه ،به پذیرش فرضیة اول منجر میشود .بدین ترتیب ،عوام فرهنگی با اطمینان  11درصد ،باه
میزان  66درصد بر حکمرانی اتکترونیکی تأتیر ساستاری مثبت و معنادار میگذارد.
جدول  .3نتايج آزمون فرضية اصلي اول

فرضیة اصلی اول

ضریب گاما

آمارة تی

ضریب تعیین

نتیجة آزمون

تأتیر عوام فرهنگی بر حکمرانی اتکترونیکی

5/65

1/81

5/66

تأیید فرضیه

فرضیة اصلی دوم :عوام فنی تأتیر مثبت و معناداری بر حکمرانای اتکترونیاک در شانرداری
تنران میگذارند.
م اب ادول  ،ضریب گاما میان عوام فنی و حکمرانی اتکترونیکی 5/66و آمارة تای معاادل
 3/ 8است که ضمن مثبت و معناداربودن راب ه ،به پذیرش فرضیة دو منجر میشود .بدین ترتیب،
عوام فنی با اطمینان  11درصد به میزان  65درصد بر حکمرانی اتکترونیکی تأتیر ساستاری مثبات
و معناداری میگذارد.
جدول  .4نتايج آزمون فرضية اصلي دوم

فرضیة اصلی دوم

ضریب گاما

آمارة تی

ضریب تعیین

نتیجة آزمون

تأتیر عوام فنی بر حکمرانی اتکترونیکی

5/66

3/ 8

5/65

تأیید فرضیه

نتايج آزمون فرضيههاي فرعي
نتایج آزمون فرضیههای فرعی تحقی نشان داد ابعاد فرهن

سازمانی و ابعاد فنی بهاز بعد پذیرش
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فناوری ،بر حکمرانی اتکترونیکی تأتیر مثبت و معنادار میگذارند .بنابراین ،همة فرضایههاا باهااز
فرضیة فرعی ششر تأیید میشوند.
جدول  .5نتايج آزمون فرضيههای فرعي تحقيق

فرضیههاي فرعی

نتیجه

ضریب گاما آمارة تی ضریب تعیین

تأتیر رساتت بر حکمرانی اتکترونیکی

5/12

1/51

5/11

تأیید فرضیه

تأتیر ان با پذیری بر حکمرانی اتکترونیکی

5/65

3/55

5/35

تأیید فرضیه

تأتیر درگیرشدن درکار بر حکمرانی اتکترونیکی

5/16

/11

5/11

تأیید فرضیه

تأتیر سازگاری بر حکمرانی اتکترونیکی

5/66

8/11

5/ 5

تأیید فرضیه

تأتیر زیرساستهای فاوا بر حکمرانی اتکترونیکی

5/62

3/51

5/61

تأیید فرضیه

تأتیر پذیرش فناوری بر حکمرانی اتکترونیکی

5/56

5/52

5/565

رد فرضیه

رساتت

(5/18 )3/36

( 5/31 )6/1

( 5 16 )1 63مشارکت
/
/
اتکترونیکی

ان با پذیری (5/62)6/36
5/31

حکمرانی
( 5/ 3 )1/88شفافیت ( 5/66 )3/33الکترونیکی
اتکترونیکی
(5/62 )3/65
(5/61) /15

پاسخگویی
اتکترونیکی

(5/65 )1/81

عوامل

()55/36

فرهنگی

5/15

()55/51
5/26

درگیرشدن () /16

در کار

5/

(5/15 )1/ 3

سازگاری

(5/6 )6/55

(5/66 )3/ 8

عوامل فنی

(5/2 ) 6/28

زیرساست (5/61 )8/88
ICT

(5/25)6/13

پذیرش

(5/61)8/25

فناوری
شکل  .2نتايج نهايي اجرای مدل معادالت ساختاری

بحث و نتيجه
در تعریفها از حکمرانی اتکترونیکی به عنوان سبکی ادیاد از حکوماتداری کاه در پای ایجااد
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و

مشارکت شنروندان در فرایند تصمیرگیری به منوور گسترش مارد سااالری ،تسانیر اطالعاا

ایجاد دوتت پاسخگو و شفاف است ،یاد شد اسات ( .)Mphidi, 2008, p.2اماا همانقادر کاه ایان
تعریف دتنشین و سوشایند است ،دستیابی به آن سخت و دشوار سواهد بود .اصاوالً پیادایش ادارة
اتکترونیکی ،موانع ارتباطی میان اربا راوع و سازمان را کنار میزند ،ساستار سلسلهمراتبای نواا
دیوانساالری سنتی را زیر سؤال میبرد و در عین حال تما
حرکت آزاد اطالعا
تبا
قدر

قدر

و ارتباط با همة بخشهای سازمان و

و تقویت شفافیت در نوا اداری را فراهر میکناد .چناین تغییراتای ،طبیعتااً

سیاسی را در ا لب کشورهای در حال توسعه را که عمدتاً بر عد شافافیت و فاصالة

استوارند ،بر هر میزند .در کشورهایی که فرهن

پی حفح قدر

اکثر سازمانها طوری است که مدیران در

برای سود هستند ،ایجاد مشارکت عمومی و شفافیت کار آساانی نخواهاد باود .از

طرفی ،کمبودهای فنی و شکاف دیجیتاتی نیز مزید بر علت شد و اارای اقاداما

اتکترونیکای را

با چاتش موااه کرد است (شمس ،5621 ،ص.)516
همانطور که نتایج بررسی نشان داد دو عاما فرهنگای و فنای بار حکمرانای اتکترونیکای در
شنرداری تنران تأتیر مثبت و معنادار میگذارند .بسیاری از م اتعا

محققان پیشین نیز مؤیاد ایان

نتایج است .برای نمونه ،پژوهشهای اکسون ( ،)8555قوچانی و بدریزاد ( ،)5615و رمضاانیان
و بسا زاد ( )5615نشان دادند فرهن

در س ج سازمانی و در س ج گروهی بهشد

و بهکارگیری سیسترهای اطالعاتی در سازمان ماؤتر اسات .طبا تحقیقاا
( ،)8555بسیاری از مشکال
بهویژ فرهن

بر پاذیرش

ایندااه و نا

نیاز

پیاد سازی فناوریهای ادید در دوتت متاأتر از عواما ساازمانی و

سازمانی است.

با تواه به تأیید فرضیة دو نیز میتوان اذعان کرد زیرساست فنااوری اطالعاا

و ارتباطاا

برای دستیابی به هر متغیر اتکترونیکی (بهویژ حکمرانی اتکترونیکی) الز و ضروری اسات و هار
چه دسترسی به فناوری و دانشِ بهکارگیری آن در س ج بنتری قرار داشته باشد ،دستیابی به آن نیز
آسانتر سواهد بود ) .(Dasgupta, 2010, p.25م اتعا
راب ة میان زیرساستهای فناوری اطالعا

هاامنر و قاضای ( )8551نیاز مؤیاد وااود

و تصمیر افراد برای بهکارگیری فناوری است .از آنجاا
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که در عصر حاضر ،ا لب اوامع کمترتوسعهیافته ،در پای سیاسات دسترسای اناانی 5،باه دنباال
افزایش دسترسی به  ICTو فراهرکاردن حاداکثر پوشاش بارای شانروندان ساود هساتند ،امکاان
بنر مندی از مزایای اتکترونیک برای آحاد اامعه صرف نور از مح سکونت ،انسیت ،معلوتیات
و دیگر ویژگیهای فردی آنان فراهر سواهد شد ) .(Barrett & Slavova, 2011, p.20باا ایان حاال
اگر با واود فناوریهای الز  ،دانش و مناار

باهکاارگیری آن وااود نداشاته باشاد ،حکمرانای

اتکترونیکی در ایجاد شفافیت ،پاسخگویی و اتربخشی ناکا سواهد ماناد

).(Dasgupta, 2010, p.32

آموزش کاربران ،آگاهی و درک صحیج مدیریت ارشد از کاربردهاای فنااوری اطالعاا
مشاوران و متخصصان وااد شرایط در زمینة فناوریهای اطالعا

و ارتباطاا

و وااود

از املاه عاواملی

است که در بسیاری از پژوهشهای پیشاین در بخاشهاای دوتتای و یردوتتای باه عناوان عاما
موفقیت کاربرد فناوری اطالعا

م رح شد است (مشاایخی و همکااران ،562 ،ص .)855اتبتاه

همانطور که مالحوه شد ،در پژوهش حاضر ،راب ة میان پذیرش فناوری و حکمرانی اتکترونیکای
تأیید نشد که این نتایج با نتایج تحقیقا

پیشین متفاو

است .تحقیقا

بسیاری واود راب ة علی

میان ابعاد پذیرش فناوری و کاربرد فناوری را تأیید میکنند .برای مثاال ،در پژوهشای کاه توساط
قربانیزاد و همکاران ( )5626انجا گرفت راب ة معنااداری میاان ایان دو متغیار نشاان داد شاد
(قربانیزاد و همکاران ،5626 ،ص  .)5بنابراین ،رد این فرضیه میتواند ناشی از عوام گونااگونی
مانند واود متغیرهای میانجی از امله سبک رهبری در سازمان ،س ج بلوغ کارکناان ،ردة سانی و
عواملی از این دست باشد.
پيشنهادها و محدوديتها
هر پژوهش علمی با مجموعه محدودیتهایی روبهروست که تحقی حاضر نیز از آن مستثنا نباود
است .علیر ر تالش فراوان محق  ،برای توزیع پرسشنامه در میان معاونتهای مختلف شانرداری
1. Universal Access
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تنران به منوور ارتقای قابلیت اعتماد و تعمیرپذیری یافتههای تحقی  ،تنناا باا توزیاع آن در میاان
کارکنان مرتبط با پرتال موافقت شد .بنابراین ،حجر اامعه و نمونة آماری کاهش یافت و به سابب
تشابه نوع تخصص و تحصیال

اعضای نمونه ،از قابلیت تعمیرپذیری نتایج کاساته شاد .باه هار

حال ،با واود نوبودن مفنو حکمرانی اتکترونیکی و نباود مادتی آزماونشاد بارای سانجش آن،
شاسصها و متغیرهای تحقی توسط امعی از سبرگان بررسی شد و روایی درونی مناسبی دارناد.
در ادامه با تواه به مفنو حکمرانی اتکترونیکی (مرکب از دو وا ة «حکمرانای» و «اتکترونیکای»)،
پیشننادهایی به تفکیک دو بعد متشکلة آن بیان میشود:
 .1حوزة فناوري

پیشننادها در حوزة فناوری به شرح زیر است:
 -طراحی پرتال سازمانی قاب اتکا ،ساد و کاربرپسند با هدف سنوتت دسترسی به اطالعا

و

بنبود روابط درون و برونسازمانی.
 بهکارگیری نیروهای متخصص و متعند برای طراحی و پشتیبانی از درگا . افزایش پننای باند اینترنت و کاهش هزینههای آن توسط دوتت به نحویکه برای همة اقشااراامعه قاب استفاد باشد.
 شفافسازی مفنو حکمرانی اتکترونیکی و ارائة آموزشهاای الز باه شانروندان از طریارسانههای امعی.
 تشوی سانواد ها به یادگیری و افزایش دانش دیجیتال. .2حوزة حاکميتي

پیشننادها در حوزة حاکمیتی به شرح زیر است:
 ایجاد بسترهای قانونی الز در زمینة حکمرانی اتکترونیکی توسط مجلس شورای اسالمی. تنیه و تصویب سندی راهبردی باا ضامانت اارایای باه منواور ااارای اتاربخش دوتاتاتکترونیکی.

تأثير عوامل فرهنگي و فني بر حکمراني الکترونيکي
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 آگا کردن و آموزش مدیران و مسئوالن مجری دربارة مزایا و منافع باهکاارگیری حکمرانایاتکترونیکی به منوور لبه بر مقاومتهای احتماتی.
 بازنگری در ساستار و فرایندهای سازمانی ارگانهای مجاری باه نحاوی کاه ماانعی بارایاارای اتربخش حکمرانی اتکترونیکی نباشد.
 -تمرکز بر ایجاد فرهن

تمای به مشارکت در اامعه.

شناسایی عوام مؤتر بر موفقیات پارو هاای حکمرانای اتکترونیکای باا م اتعاة تجرباههاای
کشورهای پیشرو.
در پایان اینکه در تحقی حاضار باا وااود تقویات مباانی نواری مفناو نوظناور حکمرانای
اتکترونیکی ،صرفاً اتر متغیرهای فنی و فرهنگی ماؤتر بار آن سانجید شاد اسات ،در حااتی کاه
متغیرهای زیادی اعر از سیاسی ،ااتماعی ،مدیریتی ،و اقتصادی به عنوان متغیر مستق و متغیرهایی
مانند هنجارهای ااتماعی ،قصد و نیت شنروندان ،تمای و انگیزة آنان و مواردی از ایان قبیا باه
عنوان متغیر میانجی میتوانند بر حکمرانی اتکترونیکی مؤتر باشند و مبناای نواری تحقیقاا
قرار گیرند.

آتای
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