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 مقدمه

فزون فناوری و گسترش دسترسی به اطالعاا  در سا ج اناانی،    گذشته، رشد روزا ةدر طول ده

هایشاان  هاا در رفاع نیازهاا و درسواسات    آگاهی و حساسیت اوامع را نسبت به عملکارد دوتات  

تاا علیار ر روناد تابات و حتای کاهشای        کارد  های دوتتای را ملاز   همین امر، ارگان. افزایش داد

سادما    عرضاة بنباود   باه منواور  رتبااطی  های اطالعااتی و ا فناوری ةتخصیص بوداه، در حوز

و با هدف افازایش دساتیابی    یعنوان دوتت اتکترونیک بااین اقداما  . کنند های کالنگذاریسرمایه

هاا شاک    طور کلی ارتقای عملکرد دوتتو به ،شنروندان به اطالعا  و سدما  به صور  برسط

 . گرفت

رفتاه   رفتاه  ،آورد میفع بسیاری را به ارمغان منا یگذاری در دوتت اتکترونیککه سرمایه در حاتی

آنان باه دنباال برقاراری    . شنروندان سواهان تغییر نقش سود از حاتت منفع  به حاتت فعال شدند

هاا،  گیاری هاا و تصامیر  مشاارکت فعاال در تعیاین اوتویات     مانناد  هاایی روابط دوسویه با ویژگی

 ةترتیب دیگار اااد  بدین. سدما  بودند عرضةحتی مشارکت در  ،پاسخگویی دوتت در برابر نتایج

اوابگوی نیاز شنروندان نباود و  ( عرضة سدمت از دوتت به شنروند)اتکترونیکی طرفه دوتت  یک

  (Accenture, 2009, p.1). مفنو  حکمرانی اتکترونیکی شک  گرفت

 کاارگیری  باه کاه باا    کناد  مای اشاار   ة سازوکارهایی ، به مجموعیاص الح حکمرانی اتکترونیک

فناوری اطالعا  و ارتباطا  با هدف ارتقای اتربخشی، کارایی، شفافیت، پاساخگویی و گساترش   

های سصوصای قابلیات اارایای    ارگان -دوتت و دوتت -مرد ، دوتت -روابط در سه س ج دوتت

 .(Verma & Priyanka, 2015, p.46)دارند 

 لهئبيان مس

های اارایی ناکارآمدی و فساد دستگا  در عصر حاضر، اکثر کشورهای در حال توسعه با مشکال 

طبا  فرماایش   . داری را مسج  کرد  استیندهای حکومتراین امر تزو  بازنگری در فا. ندمواان

حقى که شما بر عناد  مان داریاد    »فرمایند که می ،پنجاهر به امیران سپا  ةدر نام( ع)حضر  علی 
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و کاارى را   ،(اشاار  باه شافافیت   ) را از اسرار انا   ،این است که چیزى را از شما مخفى ندار 

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

 از موعد سود به تأسیر نیفکنر و تا به انجامش نرسانر از پاى ننشینر و ح  شما را به تساوى دهار 

ای یادشد  را انجا  دهر، بر سداسات  هتیتئوپس وقتی من مس؛ (اشار  به مسئوتیت و پاسخگویی)

تاوان  روشانی مای   باه  .(238، ص5631االساال ،   فای  ) «های سود را بر شما ارزانی داردکه نعمت

های حکومت اسالمی شفافیت، مشارکت و مسئوتیت در قبال حقاو  مارد    دریافت که از شاسص

 . محق  سواهد شد یسازی کارآمد حکمرانی اتکترونیکاست و این چیزی است که با پیاد 

چیز وابساته   مفاهیر ااتماعی بیش از هر همةاز سوی دیگر با تواه به آنکه کاربست اتربخش 

 که در منابع فارسای تاا   مفنو ، قب  از ااراست و از آنجا ةاانب به تحقی  و بررسی و شناسایی همه

ازپیش احساا      بیشتزو  تواه به این حوز ،نگرفته است انجا این عنوان  بااامعی  ةکنون م اتع

 .شودمی

و  یاتکترونیکا  سازی مفنو  حکمرانای در پژوهش حاضر که با هدف شفاف قاناز این رو محق

برآنناد تاا پاس از     انجا  گرفته اسات، تعیین تأتیر عوام  فرهنگی و فنی بر آن در شنرداری تنران، 

هاای  ، باا اتکاا باه داد    یو نقاط افترا  آن با دوتت اتکترونیکا  یطرح چیستی حکمرانی اتکترونیک

عواما   : پرساش اصالی تحقیا  باه ایان شارح اسات       . پاسخ دهندمیدانی به پرسش اصلی تحقی  

 ؟گذارند میدر شنرداری تنران  ییکاتکترون یحکمران فرهنگی و فنی چه تأتیری بر

 تحقيق ةمباني نظري و پيشين

باه نوار   فکاری آن ضاروری   پیش از بررسی مفاهیر مرتبط با مبانی پژوهش، نگاهی باه ساساتگا    

های مبتنی بر تکثرگرایی است کاه بار تکثیار مناابع و     مفنو  حکمرانی برساسته از دیدگا . رسد می

طرفی دوتت در منازعا  میان اقشاار  حکمرانی به معنای تأکید بر بی. های قدر  اشعار دارندگرو 

کاظمیاان و  )دارناد   مارد  سانمی برابار    ةیندی است کاه در آن هما  او طبقا  مختلف است و فر

 (.63، ص5622ن، همکارا
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 شناسي  مفهوم

 هاای وریااز فنا  یبخاش عماوم   ةاساتفاد  یباه معناا   ییکا اتکترون ی، حکمرانیونسکو یفتعر طب 

گیاری باه منواور    یرتصام  یناد اشنروندان به مشارکت در فر ی اطالعا  و ارتباطا  با هدف تشو

 یحکمران. پاسخگو، شفاف و اتربخش است دوتت یجاداطالعا  و ا یرتسن ساالری،گسترش مرد 

 گیاری یربحا  و تصام   یداد هایو روش یسازمانده ی،رهبر یداد هایشام  سبک یونیکاتکتر

اطالعاا  و سادما     عرضاة شانروندان و   هاای سواسته یدنشن ی،گذاریهو سرما یاستس یرامونپ

سدما  ساد  برداشته و در  عرضةگامی فراتر از  یحکمرانی اتکترونیک (Mphidi, 2008, p.1). است

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

هاای عماومی و   یندهای دموکراتیاک و توااه باه نیازهاا و اوتویات     ا، تقویت ننادها و فرها تصمیر

باه عباار     (Kolsaker & Kelley, 2008, p.725).هاای سیاسای اسات    درنورگرفتن آن در انتخاا  

کاربرد فناوری اطالعا  و ارتباطا  در سیستر حکمرانای باه منواور     یحکمرانی اتکترونیک، دیگر

5پاسخگو و شفاف  دستیابی به حکومتی ساد ، اسالقی، مسئول،
 (SMART)  اسات (Ranganath et 

al., 2011, p.232.) 

 يابعاد حکمراني الکترونيک

 یتوان به مشارکت، شفافیت و پاسخگویی اتکترونیکمی، وز منتشر  در این ح متون نوریع ف به 

 .د شدنسواه شرح داد که در ادامه  کرداشار   یبه عنوان سه رکن اصلی حکمرانی اتکترونیک

تاوان دسترسای باه اطالعاا  دوتتای      ترین شاسص این بعد را میاصلی :یشفافیت الکترونیک

 .است (OGD) 8باز حاکمیتی ةداد کارگیری بهدانست که از امله ابزارهای منر آن 

هاا  برداری از آنباز حاکمیتی عبار  از امکان دسترسی به اطالعا  دوتتی و استفاد  و بنر  ةداد

 بارای ها بعد از تصاویب قاوانین و مقاررا  الز     دوتت. به صور  برسط برای آحاد اامعه است

                                                           
1. Simple, Moral, Accountable, Responsive, Transparent 

2. Open Government Data 
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 ةبنین کارگیری بهمی بر عملکرد، امکان امکان نوار  مرد کردن کارگیری این ابزار، عالو  بر فراهر هب

های بنداشات و ساالمت، آماوزش، اقتصااد،     آمار و اطالعا  در حوز  مانند)از اطالعا  عمومی 

هاای دوتتای و سصوصای فاراهر کارد  و      ارگاان  همة ،همچنین، را برای مرد ( از آنامعیت و 

کاافی ماورد    ةوناگون به اناداز که در دوتت به دالی  گ را عبارتی فرصت سوداستن از اطالعاتی به

 . (UN, 2014, p.163)کند نیز ایجاد می ،اند استفاد  و تواه قرار نگرفته

 بارای هاای اطالعاا  و ارتباطاا     گذاری عمومی در فناوریبه سرمایه :یمشارکت الکترونیک

، هاا  ترویج تعام  میان دوتت، ننادهای سصوصی و مرد  باا هادف ارتقاای سا ج کیفای تصامیر      

اطالعاا ، مشاور  و    عرضاة که در سه س ج  کند میطور کلی عملیا  دوتتی اشار     و بهسدما

 (.Zambrano & Seward, 2013, p.9) شدنی استوگوی دواانبه اارا گفت

پاسخگویی ابزاری برای کنترل اقداما  دوتتی و راهای بارای کساب     :یپاسخگویی الکترونیک

های پاساخگویی،  ساازوکار فقادان  . ی از قادر  اسات  سادمان عموم نکردن استفاد اطمینان از سوء

رفتن هویت عمومی و اعتبار دوتت شد  و ممکن است دوتتمردان را به سمت تعقیب  سبب ازدست

 اصالی ای اسات کاه بار باازیگران     محرکه ی، پاسخگویی نیروتذا. اهداف شخصی سود سو  دهد

 ,Ray) ترین عملکرد را نشان دهناد و بن اشندآورد در برابر اقداما  سود پاسخگو بدوتت فشار می

2012, p.140) .عبار  از کااربرد فنااوری اطالعاا  و ارتباطاا       ی، پاسخگویی اتکترونیکبنابراین

 . (Shroff, 2012, p.2) اتتزا  حکومت به قبول مسئوتیت در قبال رفتار و اعماتش است برای

وااود دارد باه نحاوی کاه      ، همبستگی متقابا  شد  طور که واضج است میان ابعاد م رح همان

گسترش شفافیت، آگاهی  برای مثال. تالش در انت هر بعد بر سایر ابعاد نیز تأتیرگذار سواهد بود

 Zambrano) دارداامعه و در پی آن تزو  پاسخگویی و فرصت مشارکت و اظنار نور را به همرا  

& Seward, 2013, p.9). 

 ييکدر برابر دولت الکترون يحکمراني الکترونيک

های حکمرانای و دوتات   هر دو به دنبال پاسخ به چاتش یو دوتت اتکترونیک یحکمرانی اتکترونیک

و برای دستیابی باه ایان هادف نیازمناد توانمندساازهای       اند های مدرن اطالعاتیوریادر فضای فن
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تحصیال ، آمادگی فرهنگی، س ج درآمد، اعتماد و اطمینان به دوتات، حفاح حاریر     مانند مشابنی

اماا   (Godse & Garg, 2007, p.25).باشاند  مای  یرایت و آماادگی اتکترونیکا   سصوصی، قانون کپی

د و شناست تفاو  میاان ایان دو را   کنن میا لب پژوهشگران بر افترا  میان این دو اص الح تأکید 

گذاران در آیناد  باا آن مواااه سواهناد شاد،       مشیهایی که مدیران دوتتی و سطبرای درک چاتش

 (.15، ص5621یعقوبی، )دانند ری میضرو

ننااد اسات،   تننایی یک  به دوتت. واود دارد «کمرانیح»و  «دوتت» میان مفاهیر فاوتی بنیادیت

 داریتحکوما هاای  روشاناواع   بود  و شام  توصایف  ترگسترد  یمفنوم مرانیکه حک یدر حات

 هایو سازمان هاانجمن ی،سصوص یهاشرکت. گیردانجا  نمی یرسمتزوماً توسط دوتت که است 

. کنناد   مای  ی حکمرانای و گا  بادون قادر  دوتتا    یدوتت هایبدنه در ارتباط باا لب  ی نیزدوتتیر 

و  ینادها افرشناساایی   به عنوان مدل حکمرانی در عصر اطالعا ، باه دنباال   یحکمرانی اتکترونیک

، س وح مختلف دوتت در طا اطالعا  و ارتبا یاز امکانا  فناور یبرداربنر به منوور  ساستارها

 یتحما ةو توسع یاستقالل، کرامت انسان یک،دموکرات یانب یشبردپ برایعمومی و سصوصی بخش 

که،  در حاتی. (Saxena, 2005, p.500)است سدما  عادالنه و کارآمد  عرضةبه  ی و تشو یاقتصاد

رتبااطی در ننادهاای دوتتای    های نوین اطالعاتی و اوریاکارگیری فن هبه معنای ب یدوتت اتکترونیک

 (.15، ص5621یعقوبی، )سدما  در هر زمان و مکان است  عرضةبرای 

ای اداری و به دنبال افزایش رفاا  و آساایش در زنادگی    مقوته یترتیب، دوتت اتکترونیک بدین

ای سیاسی است و در پی گسترش نقاش  مقوته یکه حکمرانی اتکترونیک حاتی شنروندان است، در

سبب افزایش  یتحق  دوتت اتکترونیک. داری استشناستن آنان در حکومت رسمیت و بهشنروندان 

کاه حکمرانای    شاود، در حااتی  می( سویه روابط یک)تراکنش و معامال  میان شنروندان و دوتت 

را گساترش  ( رواباط دوساویه  )فع  و انفعال متقاب  میان شنروندان و سادمین عمومی  یاتکترونیک

 (.Calista & Melitski, 2007, p.89 )دهد می

 فرهنگ سازماني

ها و رفتارهای اعضای سازمانی است که باه  ، مفروضا ، ارزشهاعبار  از اعتقاد فرهن  سازمانی
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مثبت و منفی گوناگونی بر کارایی فاردی   آتارشود و های رقابتی شناسته میعنوان منابع منر مزیت

 (.Ehtesham et al., 2011, p.79)گذارد  میو کلی سازمان 

های م رح فرهن  سازمانی، مدل دنیسون با چنار بعد اصلی و دوازد  بعاد فرعای   یکی از مدل

 یجااد ا) 8پاذیری ، ان باا  (و انساجا   یهماهنگ ،تواف  یادی،های بنارزش) 5شام  سازگاری درونی

و  ،(زانادا ، چشار ، اهدافیکاستراتژ یریگانت)6، رساتت(یسازمان یادگیری یی،گرا، مشتریییرتغ

محماودی،   و زاد ایاران )اسات  ( هاا یات قابل ةعتوسا  ،سازییرتوانمندسازی، ت)  درگیرشدن در کار

 .است شد  رفتهگکار  های بعد فرهنگی بهحاضر به عنوان شاسص ةکه در مقات( 1، ص5621

 فناوري سازماني

الز  گی و آمااد فنای   هاای زیرسااست  در پژوهش حاضار، ( عوام  فنی)منوور از فناوری سازمانی 

تاوان باه   است که از امله ابعاد آن مای دوتت  سازی کاربردهای فناوری اطالعا  توسطبرای پیاد 

، همکااران محمادی و  )د کار و پاذیرش فنااوری اشاار      ،زیرساست فناوری اطالعا  و ارتباطا 

 (. 558، ص 5621

 افازار و  نار   ،ارافز شام  آموزش، سختارتباطا  عموماً و  اطالعا  عناصر زیرساست فناوری

پذیرش فناوری از سوی کاربران  .(15، ص5615اوادیان، و  تک)است  را  دور از ارتباط ابزارهای

 کاارگیری  باه شد  و سنوتت  نیز بر مبنای مدل دیویس، دارای دو بعد اصلی شام  سودمندی ادراک

ر صاورتی یاک   کاه کااربران د   کناد  میشد  به این موضوع اشار   سودمندی ادراک. شد  است درک

که باور داشاته باشاند باه عملکردشاان کماک سواهاد کارد و سانوتت          گیرند کار می را بهسیستر 

یاک سیساتر سان  و فاقاد      کاارگیری  باه ای که شخص بااور دارد  شد  به دراه ادراک کارگیری به

 (.Al-Hujran, et al., 2011, p.99)کند  میدشواری سواهد بود، اشار  

                                                           
1. Consistency 

2. Adoptability  

3. Mission  

4. Involvement 
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اصالی باه شارح زیار      ة، مدل مفنومی پژوهش حاضر با دو فرضی شد به مباح  م رحتواه با 

 :شود ترسیر می

تأتیر مثبات  ( پذیری، درگیرشدن در کار، سازگاریرساتت، ان با )ی فرهنگعوام  : فرضیة اول

 .دگذار می ییکاتکترون یحکمرانبر  یادارو معن

تاأتیر  ( پذیرش فنااوری  های فناوری اطالعا  و ارتباطا ،زیرساست)عوام  فنی  :فرضیة دوم

 .گذارد ی مییکاتکترون یبر حکمران داریامثبت و معن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل مفهومي تحقيق  .1 لشک

 روش تحقيق

های مورد نیاز، توصیفی از نوع  گردآوری داد  ةتحقی  حاضر، از نور هدف، کاربردی و از نور نحو

 یتر حکمرانی اتکترونیکا سازی موف به پیاد تواند  می این تحقی تایج ن از آنجا که. است همبستگی

محقا  در صادد تحقیا  و بررسای     و به این دتی  کاه   ، تحقیقی کاربردی استدر ایران کمک کند

کند،  می وتحلی  وضع مواود بود  و ارتباط میان متغیرها را بررسی و هر یک از عناصر آن را تجزیه

حکمرانی 
 اتکترونیکی

 عوام  فنی

 رساتت

پذیری ان با   

 درگیرشدن درکار

 سازگاری

های فناوری زیرساست

 اطالعا  و ارتباطا 

یشفافیت اتکترونیک  

 پاسخگویی

 اتکترونیکی

 مشارکت اتکترونیکی

 پذیرش فناوری

8 

5 

عوام  

 فرهنگی
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آماری تحقی ، متشک  از کارکنانی است که در شنرداری تنران  ةاامع .همبستگی است –توصیفی 

اند که در سازمان فناوری اطالعا  و ارتباطا  شنرداری مستقیماً با پورتال سازمانی در ارتباط بود 

 گیری، ابتدا تنران به پنج طبقةبرای نمونه. های مناط  پراکند  استتنران و بخش سایت شنرداری

طور تصادفی انتخا  شد و  سازمان به سهشر ،  ر  و مرکز تقسیر و در هر طبقه شمال، انو ، 

در ایان   .شاد محدود از طریا  فرماول کاوکران محاسابه      ةآماری بر اسا  اامع ةنمون ،در ننایت

و  13/5 معادل (z)یار مع یس ا ضریب ،1/5برابر با  q،1/5معادل  p نه،فرمول برای تعیین حجر نمو

 515 ةترتیاب از اامعا   بادین . شاد  نور گرفته در 51/5 (d) م لو  یدقت احتمات ای یناناطم ةدرا

نفار توزیاع    555پرسشانامه میاان    ،آماری انتخا  شد که در ننایت ةنفر به عنوان نمون 552نفری، 

 .شد

  

 
8
  

 
8

5 
5

 
 
 
8
  

 
8
 5 

 

کار  بهروش دتفی  ها تعیین اهمیت ابعاد و شاسص و در گا  بعد به منوور سنجش روایی محتوا،

از مدل مفنومی در استیاار سبرگاان قارار     متغیرهای هر بدین ترتیب که ابعاد و شاسص. گرفته شد

 ،های مربوط به هر متغیر مناسب است یاا سیار  که شاسص کنندگرفت و از آنان سواسته شد تعیین 

های دیگاری  شاسص اگرو در پایان نیز  نندکطیف تیکر  مشخص  بر اسا اهمیت آن را  ،سپس

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

ت ئا عضاو هی  تاداننفر از اسا  65 نورهای از ،تخصصیبرای انتخا  افراد پان  . چنار شاسص بود

به منواور  . و آزاد اسالمی بنر  گرفته شد طباطبائی، تنران، تربیت مدر  های عالمهعلمی دانشگا 

آتفاای   SPSSافازار  و ساپس باا نار     ،توزیاع  مقادماتی  آزمون برایپرسشنامه  65تعیین پایایی نیز 

، عواما  فنای   221/5فرهن  سازمانی برابار   های پرسشآتفای کرونباخ برای . محاسبه شد کرونباخ

ها حکایات از قابلیات   یافته ،بنابراین ،ست آمدبه د 655/5برابر  ی، حکمرانی اتکترونیک616/5برابر 

 .دارداعتماد الز  برای ابزار پژوهش 
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 SPSSافازار  نمونه با نر شناستی  اطالعا  امعیتهای پرسشنامه، آوری ننایی داد پس از امع

، تحلی  عاملی تأییدی به منوور سنجش روایای  Lisrelافزار گیری از نر با بنر  ،سپس .شد توصیف

 بااراییااابی معااادال  ساااستاری هااای برازناادگی اتگااو و اتگااوی ماادلو تعیااین شاااسصساااز  

 .کار گرفته شد بهها وتحلی  فرضیه تجزیه

 هاي تحقيقيافته

مورد م اتعه را زنان، افاراد   ةدهد اکثر نموننشان می( 5ادول )شناستی های متغیرهای امعیتداد 

پانج  سدمت کمتار از   ةرای مدرک کارشناسی، با سابقسال، کارمندان دا 65تا  85با توزیع سنی بین 

 .دهندسال و پست سازمانی کارشنا  تشکی  می
 

 شناختي جمعيت منظر از آماری ةنمون وضعيت .1جدول 

شناختیمتغیر جمعیت  توزیع نمونه 

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

(درصد2/85)نفر   8: 15-5  ؛(درصد 8/52)نفر  85: 5 -65؛ (درصد 35)نفر  33: 65-85 سن  

 تحصیال 
 35)نفر  33: کارشناسی؛ (درصد 5/81)نفر  68: کارشناسی ارشد؛ (درصد 6/8)نفر  6: دکتری

(درصد 8/2)نفر  1: کاردانی؛ (درصد  

سدمت ةسابق  
 3: سال 51تا  55؛ (درصد 1/85)ر نف 86: سال 55تا  3؛ (درصد 2/15)نفر  16: سال 1کمتر از 

(درصد 1/55)نفر  58: سال 85بیشتر از ؛ (درصد 1/55)نفر  58: سال 85تا  53( درصد 1/1)نفر   

 پست سازمانی
(درصد 1/1)نفر  3: معاون ادار ؛ (درصد 1/1)نفر 3: مدیر؛ (درصد  1/2)نفر  16: کارشنا   

(درصد  /1)نفر  1: رئیس ادار   

 ر اسا شد که ب ااراها آزمون کوتموگروف اسمیرنف بودن توزیع داد  رمالبه منوور سنجش ن

؛ حکمرانای  113/5؛ عواما  فنای   33/5 داری عواما  فرهنگای   اسا ج معنا  )آمد   دست سروای به

 .بودن توزیع پذیرفته شد ادعای نرمال( 553/5 یاتکترونیک

کاه باا توااه باه     جا  گرفت اندو   ةبه منوور آزمون برازندگی مدل تحلی  عاملی تأییدی مرتب

 . دشآمد ، برازش مدل نیز تأیید  دست سروای به
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Chi-square 58/ 6= , df= 8 , p-value 556/5= , RMSEA 53 /5=  

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

 ،انجا  گرفات گیری از تحلی  عاملی تأییدی در سه مرحله نتایج سنجش روایی ساز  که با بنر 

میاان   ةسانجش راب ا  )اول  ةبادین ترتیاب کاه در مرتبا    . اسات اعتبار کافی عوام   دهندة نیز نشان

یند تحلیا   ااز فر 6/5شاسص با بار عاملی استاندارد کمتر از  ، چنار(های تحقی ها و مؤتفهشاسص

سانجش  )  و ساو ( ها و ابعاد تحقیا  میان مؤتفه ةسنجش راب )دو   ةدر مرتب ،سپس .ندحذف شد

 6/5عوام  با بار عاملی بایش از   همةطب  سروای تیزرل  ،(میان ابعاد و مفاهیر اصلی تحقی  ةراب 

 (.8 ادول)معتبر شناسته شدند 
 

 نتايج نهايي تحليل عاملي تأييدی .2جدول 

 خطاي برآورد استاندارد آمارة تی بار عاملی استاندارد ابعاد مفاهیم

م  عوا
 فرهنگی

32/5 رساتت  32/6  1 /5  

پذیری ان با   22/5  12/55   8/5  
15/5 درگیرشدن در کار   8/55  62/5  

15/5 سازگاری  81/1  61/5  

 عوام  فنی
 و یرساست فناوری اطالعا ز

 ارتباطا 
2 /5  61/6  65/5  

25/5 پذیرش فناوری  18/6  61/5  

حکمرانی 
 اتکترونیک

یمشارکت اتکترونیک  35/5  68/3  38/5  

یشفافیت اتکترونیک  26/5   5/2  68/5  
یپاسخگویی اتکترونیک  63/5  66/6   8/5  

ذکار اسات    شاایان . انجاا  گرفات  تحقی  مدل معادال  ساستاری  های یهبه منوور آزمون فرض

در معاادال    یونرگرسا  یبضراکه همان  (γ)ها در این روش بر اسا  مقادیر ضریب گاما فرضیه

تای   ةو میازان آماار   6/5میزان ضریب گاما بیش از  اگر. شوند آزمون میتی  ةراست و آماساستاری 

تأیید و در  یر این صور  همبستگی میاان متغیرهاا رد سواهاد     هباشد، فرضی 8م ل   بیش از قدر

 .شد
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 اصلي هاي هنتايج آزمون فرضي

بر  داریاثبت و معنی و عوام  فنی تأتیر مفرهنگیابی معادال  ساستاری نشان داد عوام  مدل ةنتیج

 .گذارند می ییکاتکترون یحکمران

در  یاتکترونیکا  عواما  فرهنگای تاأتیر مثبات و معنااداری بار حکمرانای        :فرضیة اصلی اول

 .گذارند میشنرداری تنران 

شود، ضاریب گاماا میاان عواما  فرهنگای و حکمرانای       مالحوه می 6که در ادول طور  همان

که ضمن مثبت و معنااداربودن  است  81/1تی معادل  ةآمار و 66/5، ضریب تعیین 65/5 یاتکترونیک

، باه  درصد 11عوام  فرهنگی با اطمینان  ،بدین ترتیب. شوداول منجر می ةراب ه، به پذیرش فرضی

 .گذارد می تأتیر ساستاری مثبت و معنادار یبر حکمرانی اتکترونیک درصد 66میزان 

 اصلي اول ةنتايج آزمون فرضي .3جدول 

 نتیجة آزمون ضریب تعیین آمارة تی ضریب گاما اصلی اولفرضیة 

 تأیید فرضیه 66/5 81/1 65/5 یتأتیر عوام  فرهنگی بر حکمرانی اتکترونیک

اتکترونیاک در شانرداری    عوام  فنی تأتیر مثبت و معناداری بر حکمرانای  :فرضیة اصلی دوم

 .گذارند میتنران 

تای معاادل    ةآمار و66/5 یو حکمرانی اتکترونیک ، ضریب گاما میان عوام  فنی م اب  ادول 

 ،بدین ترتیب. شوددو  منجر می ةکه ضمن مثبت و معناداربودن راب ه، به پذیرش فرضی است 8/3 

تأتیر ساستاری مثبات   یبر حکمرانی اتکترونیک درصد 65به میزان  درصد 11عوام  فنی با اطمینان 

 .گذارد میو معناداری 
 اصلي دوم ةفرضي نتايج آزمون .4جدول 

 نتیجة آزمون ضریب تعیین آمارة تی ضریب گاما فرضیة اصلی دوم

 تأیید فرضیه 65/5 8/3  66/5 یتأتیر عوام  فنی بر حکمرانی اتکترونیک

 فرعي هاي هنتايج آزمون فرضي

 پذیرشبعد از  فرعی تحقی  نشان داد ابعاد فرهن  سازمانی و ابعاد فنی به های هنتایج آزمون فرضی
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 ااز  باه  هاا  هفرضای  همة ،بنابراین. گذارند می تأتیر مثبت و معنادار یفناوری، بر حکمرانی اتکترونیک

 .شوندفرعی ششر تأیید می ةفرضی
 

 فرعي تحقيق های هنتايج آزمون فرضي .5جدول 

هاي فرعی فرضیه  نتیجه ضریب تعیین آمارة تی ضریب گاما 

یتأتیر رساتت بر حکمرانی اتکترونیک  12/5  51/1  11/5  تأیید فرضیه 

یپذیری بر حکمرانی اتکترونیکتأتیر ان با   65/5  55/3  35/5  تأیید فرضیه 

یتأتیر درگیرشدن درکار بر حکمرانی اتکترونیک  16/5  11/  11/5  تأیید فرضیه 

یتأتیر سازگاری بر حکمرانی اتکترونیک  66/5  11/8   5/5  تأیید فرضیه 

یانی اتکترونیکهای فاوا بر حکمرتأتیر زیرساست  62/5  51/3  61/5  تأیید فرضیه 

یتأتیر پذیرش فناوری بر حکمرانی اتکترونیک  56/5  52/5  565/5  رد فرضیه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجرای مدل معادالت ساختارینهايي نتايج  .2شکل 

 بحث و نتيجه

پای ایجااد    در داری کاه یاد از حکومات  به عنوان سبکی اد یحکمرانی اتکترونیک ها از ریفدر تع

(88/8 )61/5  

(25/8)61/5  

(55/6)6 /5  

(16/  )  /5  

(36/6)62/5  

(36/3 )18/5  

(33/3 )66/5  

 

 عوامل فنی

حکمرانی 
 الکترونیکی

مشارکت 

 اتکترونیکی

شفافیت 

 اتکترونیکی

پاسخگویی 

 اتکترونیکی

(81/1 )65/5  

 

 ( 8/3 )66/5  
(65/3 )62/5  

31/5  

(15/ )61/5  

(88/1 ) 3/5  

(63/1 )16/5  
عوامل 
 فرهنگی

 پذیری ان با 

  درگیرشدن
 کار در

 سازگاری

زیرساست 
ICT 

پذیرش 

 فناوری

(1 /6 )31/5  

(51/55 )
26/5  

( 3/1 )15/5  

 
(36/55 )

15/5  

(28/6 )2 /5  

(13/6)25/5  

 رساتت
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اطالعاا  و   یرتسان  سااالری، گیری به منوور گسترش مارد  یرتصم یندادر فرشنروندان مشارکت 

همانقادر کاه ایان     اماا (. Mphidi, 2008, p.2)د  اسات  ، یاد ششفاف است و دوتت پاسخگو یجادا

 ةاصاوالً پیادایش ادار  . وددستیابی به آن سخت و دشوار سواهد ب ،تعریف دتنشین و سوشایند است

مراتبای نواا     ، ساستار سلسلهزند میراوع و سازمان را کنار ، موانع ارتباطی میان اربا یاتکترونیک

های سازمان و بخش همةبرد و در عین حال تما  و ارتباط با ساالری سنتی را زیر سؤال میدیوان

چناین تغییراتای، طبیعتااً    . دکنا اهر میحرکت آزاد اطالعا  و تقویت شفافیت در نوا  اداری را فر

 ةدر ا لب کشورهای در حال توسعه را که عمدتاً بر عد  شافافیت و فاصال   را تبا  قدر  سیاسی

که مدیران در  طوری استها در کشورهایی که فرهن  اکثر سازمان. زند، بر هر میندقدر  استوار

از . افیت کار آساانی نخواهاد باود   پی حفح قدر  برای سود هستند، ایجاد مشارکت عمومی و شف

را  یشد  و اارای اقاداما  اتکترونیکا  کمبودهای فنی و شکاف دیجیتاتی نیز مزید بر علت  ،طرفی

 . (516، ص5621شمس، )با چاتش موااه کرد  است 

در  یطور که نتایج بررسی نشان داد دو عاما  فرهنگای و فنای بار حکمرانای اتکترونیکا       همان

بسیاری از م اتعا  محققان پیشین نیز مؤیاد ایان   . گذارند می ر مثبت و معنادارشنرداری تنران تأتی

و رمضاانیان   ،(5615)زاد  قوچانی و بدری ،(8555) های اکسوننمونه، پژوهش برای. نتایج است

شد  بر پاذیرش   س ج سازمانی و در س ج گروهی به فرهن  در نشان دادند( 5615)زاد   و بسا 

طبا  تحقیقاا  ایندااه و  نا  نیاز      . های اطالعاتی در سازمان ماؤتر اسات  رسیست کارگیری بهو 

های ادید در دوتت متاأتر از عواما  ساازمانی و    سازی فناوری، بسیاری از مشکال  پیاد (8555)

 .فرهن  سازمانی استویژ   به

طاا   زیرساست فنااوری اطالعاا  و ارتبا   کردتوان اذعان دو  نیز می ةبه تأیید فرضی تواهبا 

 و هار  اسات الز  و ضروری ( یویژ  حکمرانی اتکترونیک به)متغیر اتکترونیکی  برای دستیابی به هر

آن در س ج بنتری قرار داشته باشد، دستیابی به آن نیز  کارگیری بهچه دسترسی به فناوری و دانشِ 

ؤیاد وااود   نیاز م  (8551)م اتعا  هاامنر و قاضای    (Dasgupta, 2010, p.25).تر سواهد بود آسان

 از آنجاا . فناوری است کارگیری رای بههای فناوری اطالعا  و تصمیر افراد بمیان زیرساست ةراب 
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باه دنباال    5یافته، در پای سیاسات دسترسای اناانی،    عصر حاضر، ا لب اوامع کمترتوسعه که در

شانروندان ساود هساتند، امکاان      حاداکثر پوشاش بارای    کاردن  و فراهر ICTافزایش دسترسی به 

مندی از مزایای اتکترونیک برای آحاد اامعه صرف نور از مح  سکونت، انسیت، معلوتیات   ر بن

حاال   باا ایان   (Barrett & Slavova, 2011, p.20).های فردی آنان فراهر سواهد شد و دیگر ویژگی

آن وااود نداشاته باشاد، حکمرانای      کاارگیری  باه های الز ، دانش و مناار   با واود فناوری اگر

 (Dasgupta, 2010, p.32).گویی و اتربخشی ناکا  سواهد ماناد  در ایجاد شفافیت، پاسخ ییکاتکترون

آموزش کاربران، آگاهی و درک صحیج مدیریت ارشد از کاربردهاای فنااوری اطالعاا  و وااود     

های اطالعا  و ارتباطاا  از املاه عاواملی    فناوری ةوااد شرایط در زمین صصانمشاوران و متخ

 یردوتتای باه عناوان عاما      و دوتتای   هاای  های پیشاین در بخاش  یاری از پژوهشاست که در بس

اتبتاه  (. 855، ص 562مشاایخی و همکااران،   )موفقیت کاربرد فناوری اطالعا  م رح شد  است 

 پذیرش فناوری و حکمرانی اتکترونیکای میان  ةدر پژوهش حاضر، راب  ،که مالحوه شد طور همان

علی  ةتحقیقا  بسیاری واود راب . تایج تحقیقا  پیشین متفاو  استنتایج با ن اینتأیید نشد که 

مثاال، در پژوهشای کاه توساط      برای. کنند می میان ابعاد پذیرش فناوری و کاربرد فناوری را تأیید

 نشاان داد  شاد  معنااداری میاان ایان دو متغیار      ةانجا  گرفت راب  (5626)زاد  و همکاران قربانی

تواند ناشی از عوام  گونااگونی  بنابراین، رد این فرضیه می(.  5، ص5626، زاد  و همکاران قربانی)

سانی و   ةسبک رهبری در سازمان، س ج بلوغ کارکناان، رد  از املهواود متغیرهای میانجی مانند 

 .عواملی از این دست باشد

 هاو محدوديت پيشنهادها

نباود    احاضر نیز از آن مستثنروست که تحقی  روبه ییهامحدودیت هر پژوهش علمی با مجموعه

های مختلف شانرداری  ر ر تالش فراوان محق ، برای توزیع پرسشنامه در میان معاونتعلی. است

                                                           
1. Universal Access 
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های تحقی ، تنناا باا توزیاع آن در میاان     پذیری یافتهتنران به منوور ارتقای قابلیت اعتماد و تعمیر

آماری کاهش یافت و به سابب   ةه و نمونحجر اامع ،بنابراین. کارکنان مرتبط با پرتال موافقت شد

باه هار   . پذیری نتایج کاساته شاد  و تحصیال  اعضای نمونه، از قابلیت تعمیر صصتشابه نوع تخ

شاد  بارای سانجش آن،     مادتی آزماون   نباود و  ی، با واود نوبودن مفنو  حکمرانی اتکترونیکحال

. دارناد ایی درونی مناسبی ها و متغیرهای تحقی  توسط امعی از سبرگان بررسی شد و روشاسص

، («یاتکترونیکا »و  «حکمرانای » ةمرکب از دو وا ) یدر ادامه با تواه به مفنو  حکمرانی اتکترونیک

  :شود بیان میآن  ةی به تفکیک دو بعد متشکلهایپیشنناد

 فناوري ةحوز. 1

 :پیشننادها در حوزة فناوری به شرح زیر است

د  و کاربرپسند با هدف سنوتت دسترسی به اطالعا  و طراحی پرتال سازمانی قاب  اتکا، سا -

 .سازمانی بنبود روابط درون و برون

 .طراحی و پشتیبانی از درگا  برایو متعند  صصکارگیری نیروهای متخ هب -

اقشاار  همة که برای های آن توسط دوتت به نحویافزایش پننای باند اینترنت و کاهش هزینه -

 .اامعه قاب  استفاد  باشد

هاای الز  باه شانروندان از طریا      آموزش ةو ارائ یسازی مفنو  حکمرانی اتکترونیکشفاف -

 .های امعیرسانه

 .ها به یادگیری و افزایش دانش دیجیتالتشوی  سانواد  -

 حاکميتي ةحوز. 2

 :پیشننادها در حوزة حاکمیتی به شرح زیر است

 .ورای اسالمیتوسط مجلس ش یونیکحکمرانی اتکتر ةایجاد بسترهای قانونی الز  در زمین -

دوتات   باه منواور ااارای اتاربخش     یای باا ضامانت اارا   یراهبرد یسندیب و تصو یهتن -

 .اتکترونیکی
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 یحکمرانا  یریکاارگ  هو منافع با  یامزا دربارةمجری و مسئوالن  یرانمدو آموزش  کردن آگا  -

 .های احتماتیبه منوور  لبه بر مقاومت ییکاتکترون

های مجاری باه نحاوی کاه ماانعی بارای       یندهای سازمانی ارگاناو فر بازنگری در ساستار -

 .نباشد یاارای اتربخش حکمرانی اتکترونیک

 .تمرکز بر ایجاد فرهن  تمای  به مشارکت در اامعه -

 هاای  هتجربا  ةباا م اتعا   ییکا اتکترون یحکمرانا  هاای پارو    یات عوام  مؤتر بر موفق ییشناسا

 .کشورهای پیشرو

وااود تقویات مباانی نواری مفناو  نوظناور حکمرانای         حقی  حاضار باا  در پایان اینکه در ت

حااتی کاه    در ،، صرفاً اتر متغیرهای فنی و فرهنگی ماؤتر بار آن سانجید  شاد  اسات     یاتکترونیک

اقتصادی به عنوان متغیر مستق  و متغیرهایی  و متغیرهای زیادی اعر از سیاسی، ااتماعی، مدیریتی،

باه   ایان قبیا   آنان و مواردی از  ةو نیت شنروندان، تمای  و انگیزهنجارهای ااتماعی، قصد  مانند

مؤتر باشند و مبناای نواری تحقیقاا  آتای      یتوانند بر حکمرانی اتکترونیکعنوان متغیر میانجی می

 . قرار گیرند
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