
 

 
 

 
 

 149-153 صفحات ،1931بهار  ،1 شماره ، 4 دوره عمومی، سیاستگذاری پژوهشی - علمی فصلنامه

اوا پيامدهای فرای سنجش ب ياستگذاریس یابيطراحي و تبيين مدل ارز
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 (03/1/69تاریخ پذیرش:  - 12/1/69 )تاریخ دریافت:

 چکیده
 وهپايدار و نحهاي توسعه در اين مقاله درصدد شناسايی پيامدهاي توسعه فاوا و نقش آن در بهبود شاخص

يم. هدف اين پژوهش؛ بررسی جايگاه و نقش توسعه پايدار و توسعه فاوا در هستگيري آن براي بوم ايران اندازه

 "ايمشی اكتشافی مرحلهخط" هاي معتبر اثرگذاري فاوا بوده و از روشهاي مختلف و بررسی  مدلحوزه
رديد. با گهاي خبرگی استفاده روش كيفی و ابزار مصاحبه براي شناسايی عوامل اصلی تحقيق از .است شدهاستفاده

، نامهرسشپاجراي  حاصل ازمربوطه تهيه و اطالعات كمی  نامهپرسشكارگيري اين نتايج، مدل تحليلی تحقيق و به
ر ابا ابزارهاي آماري مورد تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل، مبين اثرات محسوس فاوا بر بعد اجتماعی توسعه پايد

  باشد.ايران می

 .، اقتصاد، اجتماعزيستيطمح ،يدار، فاوا، توسعه پامدل سنجش واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ده شيانمطالب بسياري ب يداردر سه دهه اخير در مجامع علمی و پژوهشی درباره توسعه پا
توسعه باره ضرورت توجه به الزامات پژوهان درنظران و دانشاست. تعداد زيادي از صاحب

دي، دهند )زاه اند سطح آگاهی جوامع را در اين زمينه ارتقاءاند و كوشيدهكرده يیفرساقلم يدارپا
با توجه به اهميت سياست گذاري صحيح براي نيل به اهداف توسعه پايدار،  .پيشگفتار( :2061

ي به كار هانتايج حاصل از اين مقاله در راستاي ارزيابی سياست، می تواند براي سنجش سياست
-رفی حوزهمعه بدر ابتدا در اين پژوهش گرفته شده براي توسعه پايدار مورد استفاده قرار گيرد. 

ها در وه اثرگذاري آنحو ن "(3)فاوا2و ارتباطات فناوري اطالعات"و  "1يدارتوسعه پا" هاي 
 اين دو پس از ارائه شرح مختصري از. پردازيممی ايران ازجملهكشورهاي مختلف  جوامع و

ين ادنبال پاسخ  به يدار،هاي اثرگذاري فاوا بر توسعه پاها و همچنين مدلنحوه توسعه آن ،حوزه
 اي و ابعاد آن اثر معناداري داشته است يدارايران فاوا بر توسعه پاكشور  آيا در " كه پرسش

است.  6آميختهرويكرد  ديگریعبارتيا به 5كمی / 4كيفی اين پژوهش، رويكرد .باشيم، می"؟يرخ
پس از  ارد.د نام "ايمشی اكتشافی مرحلهخط"شده در اين تحقيق گرفته مشی تلفيقی بكارخط

ضمن كسب نقاط نظر ارزشمند  مرتبط، شدهو كارهاي انجام سوابقمطالعات نظري و بررسی 
ی هاي كم. اين مدل با روششودمی هئاراپژوهش مدل كيفی  متعدد،هاي متخصصين در مصاحبه

نگی وگردد. در اين مدل چگمی هئآمده مدل نهايی ارادستبهبا توجه به نتايج اعتبار سنجی و 
ی با . در بخش پايانشودینشان داده مدر كشور ايران، و ابعاد آن  يداراثرگذاري فاوا بر توسعه پا

نهادهاي ه همراه پيشبتحقيق  هاييافتهنتايج و  ،شده در طول تحقيقهاي انجاميتفعّالبندي جمع
  خواهد گرديد. هئارابراي ادامه تحقيق،  موردنظراجرايی و پيشنهادهاي 

 بیان مسئله

سازد بدون می شود كه نيازهاي زمان حال را برآوردهمی اي گفتهبه توسعه 7 يدارتوسعه پا
. (Connelly & Smith, 1999) نيازهايشان مايه بگذارد ءنسل آينده براي ارضا هاييیآنكه از توانا

اسی علمی و فناوري، سي اجتماعی و فرهنگی، اقتصادي،به ابعاد  يدارقلمروي موضوعی توسعه پا
در . (8-11 :1335شود )زاهدي، می به بعد معنوي و نشاط اجتماعی گسترش داده يتو درنها

اي آينده و هنگري و مسئوليتی كه نسبت به نسلتوان به آيندهبعد اجتماعی توسعه پايدار می
                                                           

1- Sustainable Development 
2- Information Communication Technology 
3- ICT 
4- Qualitative 
5- Quantitative 
6- Mixed Approach 
7- Sustaiable Development 
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ها وجود دارد، سـالمت جامعه و توجه به بهداشت و كيفيت زندگی مردم، تأمين نيازهاي آن
گيـري شفاف و گرايـی و تصـميمعدالت اجتماعی، مشاركت مردمی، تأكيد بر حـس جمـع

ت، نيس مندكمی و كالبدي عالقه كرد. در اين مفهوم، جامعه پايدار فقط به توسعهآموزش اشاره
بوده و به دنبال فرآيند پايدار زندگی براي نسل حاضر و  مندبلكه به توسعه كيفيت نيز عالقه

توسعه پايدار، اقتصاد حاكم اقتصادي در بعـد . (15 :1385، یاالسالمهاي آينده است )ثقهنسل
 گرفته اركه هاي توليدي بيتفعّاليی كه در هاگيرد. منابع و فناوريمی قراری بررس بر جامعه مورد

قتصاد باشـند. ساختار ا زيستيطشود بايستی هماهنگ با مفهوم توسعه پايدار و سازگاربامحمی
فراوانی دارد. عدم اتكا به مبانی ارزشی جهت  و موانع نواقص ،امروز براي رسيدن به پايداري

اقتصاد كنونی، هدر رفتن منابع تجديد ناپذير، ايجاد، توليد و مصرف ثروت، بازده پايين نظام 
محيطی و اجتماعی براي تعيين قيمت هـاي زيسترويه پسماندها، عدم وجود شاخصـهتوليد بی

و  توسعهدرحالمحصوالت، ساختار نامتوازن و ناعادالنه اقتصاد، نابرابري ميان كشورهاي 
اد كنونی، ها در اقتصاستفاده از مازاد آن يجاهاي طبيعی بهگيري از اصل سرمايهو بهره يافتهتوسعه

هاي توسعه پايدار الگو. براي (5 :1385و عبدالحسين پور،  جعفريانباشند )برخی از اين موارد می
وسعه ا تههمگی آن يباًها، تقرفراوان در ظاهر آن يهاآورده شده است. با توجه به تفاوتمختلفی 

عه هاي مختلف توسمدل در دانند.پايدار را متكی بر سه محور زيست محيط، اقتصاد و اجتماع می
ز اند ولی در برخی اقرارگرفته يدپايدار همواره توسعه محيطی، اقتصادي و اجتماعی مورد تأك

هاي هها عالوه بر سه بعد فوق بعد سياسی و مواردي ديگر نيز لحاظ شده است.يكی از شاخآن
و  فناوري اطالعات باشد، در اين عرصه داشته يتواند نقش مؤثرمهم علم و فناوري كه می

گير دارد و شايد تصور زندگی نفوذي چشم ،است. فاوا در غالب امور جوامع نوينارتباطات)فاوا( 
 دلترين مترين و جامعباشد. مدل مفهومی توسعه فاوا مناسب يرممكندر قرن حاضر بدون آن غ

براي معماري فاوا است و براي بررسی ارتباط فاوا با توسعه پايدار مناسب است. اين مدل اوالً 
اصلی توسعه پايدار در ابعاد اجتماع، اقتصاد،  يهااز جامعيت خوبی برخوردار بوده و مؤلفه

 هماهنگی زيادي با ابعاد توسعه پايدار دارد.  زيست محيط و سياست را در برگرفته و ثانياً
توسعه فاوا از سه محور راهبردي  يبعدشده است، مدل سهنشان داده 1شكلطور كه در همان

مطرح  هايبندي مقولهبراي دسته فرايندها )خدمات( الكترونيكیتوسعه، زيرساخت فناورانه و 
محتواي شده است. محور زيرساخت فناورانه شامل پژوهش فاوا، در اين حوزه استفاده

دسترسی فاوا، و زيرساخت است. حاكميت فاوا و ي فاوا، اعتماد عمومی، هامهارتالكترونيكی، 
، محور خدمات فاوا تيگيرند و درنهاو هماهنگی فاوا در بخش راهبردي قرار می سياستگذاري

، فرهنگ ديجيتالی، امنيت فاوا، دولت الكترونيكی، سالمت الكترونيكی يادگيريشامل 
 (.1334)شريفی و ديگران، الكترونيكی است تصادو اق صنعت فاوا الكترونيكی،
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هاي مختلف اعم از كاربرد، راهبرد بخش ريناپذيیارتباط جدا شگريمدل مفهومی مذكور، نما
ر تواند داينكه فاوا تا چه اندازه میتوسعه و توانمندسازي در فرآيند توسعه فاوا است. حال 

باشد و چگونه به آن نقش بايد بپردازد، جاي تأمل دارد. اين پژوهش  داشته نقش يدارتوسعه پا
و  يدارافاوا بر توسعه پ يراتبراي سنجش ميزان و چگونگی تأث مدلیبه دنبال طراحی و تبيين 

 ابعاد آن است. 

 های پژوهشفرضیه

نگرديد. پس از انجام مطالعات نظري و بعد از مرحله  اي مطرحفرضيهپژوهش  آغاز ايندر 
  گرديد. هاي اصلی و فرعی زير مطرحمرحله دوم تحقيق( فرضيهدر كيفی )

 دارد.در ايران  يدارتوسعه فاوا تأثير مثبت و معناداري بر توسعه پا: اصلی يهفرض

 :فرضيات فرعی
 ارد.د در ايران يداربُعد اجتماعی توسعه پا توسعه فاوا تأثير مثبت و معناداري بر -1
 ارد.د در ايران يدارتوسعه فاوا تأثير مثبت و معناداري بر بُعد اقتصادي توسعه پا -2
 دارد. يراندر ا يدارتوسعه پای محيطزيستتوسعه فاوا تأثير مثبت و معناداري بر بُعد  -3

 

 (.1334)شريفی و ديگران،  مدل مفهومی توسعه ساختار فاوا -1شكل  
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 شناسی تحقیقروش

 الگوی تحقیق

ل و ئمنظور آگاهی از مساشناخت و درك دنياي پيرامون ماست. بهاصوالً هدف تمام علوم، 
ا ه. اين روندها و حركتانديداكردهپ یهاي علمی تغييرات فراوانمشكالت دنياي اجتماعی، روش

 اريزي،پ نژاديرانشوند )ا علمی استفاده هاياست كه براي بررسی دانش بشري، روش شده سبب
ز اي امجموعه»نه لزوماً « فرآيند»عنوان يک تحقيق و پژوهش به راست كه ب الزم. (3، ص 1388

شود كه فرآيند تحقيق، فن كار با ابزارهايی نيست كه انجام آن در  گردد و دانسته تأكيد« هافن
شده در گرفته مشی تلفيقی بكارخط. (3 :1373 كند )خاكی، هر شرايط از روشی واحد پيروي

مشی داراي دو مرحله است. در دارد. اين خط نام "ايی مرحلهمشی اكتشافخط"اين تحقيق 
ی اوليه نتايج كيف بريههاي كيفی و در مرحله دوم با تكمرحله نخست، به گردآوري و تحليل داده

مشی استفاده از . هدف اصلی در اين خطاست شدههاي كمی پرداختهبه گردآوري و تحليل داده
هاي كيفی است. دليل ديگر انتخاب اين شيوه، براي زمانی سير يافتهها و نتايج كمی براي تفداده

 ودست  اندازه كافی دراست كه پژوهشگر نيازمند ايجاد ابزار است؛ چراكه ابزارهاي موجود به
ی را هاي كيف. در اين رهيافت پژوهشگر ابتدا دادهباشندنمی موردنظريا مناسب براي تحقيق 

 آنعدها از كند كه بمی اين تحليل براي ايجاد ابزاري استفادهنتايج از  ،كندمی گردآوري و تحليل
 .(306 :1334)كرسول،  نمايد در نمونه آماري جمعيت استفاده

 
 
 

 

 

ود. در شها جمالت كليدي و كدها استخراج میسازي مصاحبهبراي بخش كيفی پس از پياده
ندي بيت با جمعدرنهاآيد و می به دستادامه با ادغام كدهايی كه زمينه مشترك داشتند مفاهيم 

ها اساس و پايه مدل كيفی را گردند. اين مقولهمی ها تعيينمفاهيم، مقوله قرار دادنو در كنار هم 
 (.15-44: 1330دهند )ايمان و نوشادي، می تشكيل

  

 .(306 :1334اي)كرسول، مرحلهمشی اكتشافی نمودار خط -2 شكل

 تفسير كلی تحليل
 تحليل

 هاداده

گردآوري 

 هاداده

تحليل 

هاداده  

گردآوري 

 هاداده

  كيفی كمی
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 انتخاب سیاقگیری و روش نمونه ،نمونه آماری، تعداد جامعه آماری

ع جااي و مرمتخصصين و خبرگان علمی و حرفهاز  بخش اين تحقيق كيفی جامعه آماري
 ايهاست. خبرگان علمی شامل اساتيد دانشگاه در حوزهده شيلتشك شده توسط ايشانمعرفی

اي از مديران صنايع مرتبط با فاوا و توسعه پايدار باشند و خبرگان حرفهتوسعه پايدار و فاوا می
  اند.شدهانتخاب

تعداد  ،رفتگ مصاحبه عميق صورت پژوهش، از طريق شناسايی عوامل اصلیبخش كيفی: 
تعداد  يگردیعبارتگرديد. به يافت كه كليه عوامل شناسايی افزايشنجا آنمونه در اين بخش تا 

 14 به ،سازيتا رسيدن به اشباع در نمونه يازمتناسب با حجم نمونه موردن صورتينها بدنمونه
 شده تعداد جمعاًهاي انجامبررسی از پسبخش كمی:  يافت. مورد مصاحبه تخصصی افزايش

 50شده شامل يهته نامهپرسش .گرديد واجد شرايط شناسايی و كارشناس نفر متخصص 103
است. نحوه پاسخگويی، انتخاب جواب  شدهمطرحسازه مدل  10باشد كه در ارتباط با می سؤال

 رخطيا بصورت چاپی به نامهپرسشباشد. اين از يک طيف هفت سطحی ليكرت می سؤالهر 
صورت صحيح و به نامهپرسش 82گرديد. تعداد  ارسال ماريهاي منتخب از جامعه آنمونه براي

هم كه  نامهپرسش 3تعداد نشد و داده بازگشت  نامهپرسش 12. داده شد كامل تكميل و عودت
يق تحقبخش كيفی گيري در روش نمونه شد. گذاشته كنار ،بودشده يلطور ناقص تكمبه

 از خبرگان علمی و خبرگان تعدادي معنی كه دينب .استبوده ی يا هدفمند حگيري ترجينمونه
 ندآمد. رو ها مصاحبه به عملو با آن ندگرديد عنوان نمونه انتخاببا قضاوت محقق، به ايحرفه

 ها با معرفی از فردي به فردي ديگر ادامه داشته تا جايی كه به موضوعات يكسان اشارهمصاحبه
 ادامه يافت. شدمیمطرح  و مطالب تكراري گرديدمی

تا رسيدن به اشباع در  يازمتناسب با حجم نمونه موردن هاتعداد نمونهديگر یعبارتبه
صورت و به نامهپرسشگيري در تحقق كمی از طريق روش نمونه يافت. سازي افزايشنمونه
 نها و مراكز علمی و فنی مرتبط مانند سازمااست. طبقات نمونه شامل سازمان بوده بنديطبقه

ها و ارتباطات و اطالعات و اساتيد و خبرگان دانشگاه فناوريزيست، وزارت حفاظت از محيط
 در سطح كشور از طريق ستادهاي مستقر در تهران آنها مراكز پژوهشی مرتبط با دو حوزه فوق

 باشد.می

 هاداده لیوتحلهیتجزروش 

 موضوعی و محتوايی، و براي تحليل كمی از روش وتحليليهبراي تحليل كيفی از روش تجز

د به فراوانی و درص انحراف معيار، ميانگين،هاي تمركز و پراكندگی )آمار توصيفی مانند شاخص
هاي همبستگی آزمون هاي ميانگينتفكيک عوامل( و از روش آمار استنباطی مانند آزمون
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هاي آمار توصيفی و استنباطی از اي روش. برگرددمی استفاده ييديهاي تحليل عاملی تأروش
ي ابندي نتايج مطالعات كتابخانه. با جمعشودمی استفاده SmartPLSو  SPSSهاي آماري افزارنرم

هاي و مصاحبه ، متخصصينهاها، دانشگاهشده توسط سازمانهاي انجامو بررسی پژوهش
 استخراج پژوهش مدل مفهومیو  هاي اصلی توسعه فاوا و توسعه پايدارشده، شاخصانجام

 7عاد و اب يطمح يستگانه توسعه پايدار شامل اقتصاد، اجتماع و زگرديد. در اين مدل ابعاد سه
گانه توسعه فاوا شامل محصوالت، رسانه، محتوا، دولت، تجارت، سالمت و يادگيري الكترونيكی 

 گانه 17 گرفتن ماهيت اهداف است. با در نظر هاي مربوطه موردتوجه قرارگرفتهو شاخص
 توسعه پايدار اصلی ابعاد كه اجتماعی و اقتصادي محيطی، گروه سه در هاآن توسعه پايدار،

رگی هاي خبو مصاحبه قبلشده در بخش ارائه به مدل توجه با. گرديدند بنديباشند، طبقهمی
در جدول زير به تفكيک  هاهمؤلفاين  گرديدند. اثرگذار فاوا به شرح زير استخراج يهامؤلفه

 .اندشدهداده عرضه و تقاضاي فاوا نشان

 (1335)شريفی و همكاران،  هاي سنجش توسعه فاواشاخص -1 جدول
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 .ثرگذاري توسعه فاوا بر توسعه پايداراشده مدل مفهومی اصالح -3 شكل

 رسانه

 محتوا

 زيرساخت

توسعه 

تجارت 

آموزش 

الكترونيكی

سالمت 

 الكترونيكی

دولت 

 الكترونيكی

 محيط

  

 اقتصاد

 اجتماع

 پايدار توسعه
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 های پژوهشیافته

 های کیفیداده لیوتحلهیتجز

در بخش مطالعات نظري و  شدهیهاي كيفی، عالوه بر مستندات بررسآوري دادهبراي جمع
 يد.گرد به مراكز مختلف پژوهشی و دانشگاهی براي مصاحبه خبرگی مراجعه ،ثانويه منابع
شده انجام هايبر تحقيق ابتدا كليه مصاحبه يرگذاربراي استخراج عوامل تأث :كدگذاري باز 

و تمامی عبارات و جمالت مرتبط با موضوع فاوا و توسعه  دگردي سازيصورت جداگانه پيادهبه
 كد شناسايی 205شد. در اين مرحله تعداد  گذاري انجامگرفت و كد پايدار موردبررسی قرار

  .شد
اول )كدگذاري آمده از مرحله دستدر اين مرحله كليه كدهاي باز به :كدگذاري محوري

د. ش برمبناي ارتباط مفاهيم اصلی پژوهش در قالب محورهاي اصلی در كنار هم قرار داده باز(
ک باشند در مقابل يمی به يكديگر نزديک مشابهتدر هر شماره رديف كدهاي متناظر كه ازنظر 

قيق شده در اين تحمطالعات كيفی انجام به است. در كدگذاري محوري با توجه قرارگرفته مفهوم
  گرديد. مفهوم شناسايی 57تعداد 

)كدگذاري  محوري مرحله قبلدر آخرين مرحله از كدگذاري، كدهاي : كدگذاري انتخابي
 بنديمقوله طبقه 10در مرحله قبل در قالب  شدهيیمفهوم شناسا 7شد.  بنديگروهمحوري( 

  .گرديد

 های حوزه توسعه پایدار و توسعه فاواشاخص

وسعه آمده در دو حوزه تدستههاي بمقوله ،با توجه به كدگذاري انتخابی بخش كيفی تحقيق
 اند. شدهآورده  تفكيکدر جداول زير به  ،پايدار و توسعه فاوا

 هاي توسعه پايدارها و شاخصمفاهيم، ابعاد، مؤلفه -پژوهش مدل -2 جدول

 )معرف، شاخص( مفهوم )بعد، سازه( مقوله حوزه )متغير( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماع

 زندگی سالم و رفاه 

 يادگيري  يهاآموزش جامع و فرصت

 جنسيتیعدالت 

 زنان يتوانمندساز

 دسترسی به آب سالم و بهداشت 

 صلح و امنيت

 تأمين عدالت
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 فاوا هاي توسعهها و شاخصمفاهيم، ابعاد، مؤلفه -پژوهش مدل -3 جدول

 

 توسعه پايدار

 اقتصاد

 يیفقرزدا

 امنيت تغذيه 

 ي در كشاورزي(پايداردستيابی به  باهدف )كشاورزيتوسعه 

 رشد اقتصادي 

 اشتغال

 توسعه و رشد صنعت  

 نوآوريميزان پرورش 

 دسترسی به برابري درون كشورميزان 

 برخورداري از مسكن ايمن و پايدار

 ايجاد الگوهاي پايدار توليد و مصرف

 ميزان دسترسی به انرژي پايدار، پاك و مطمئن

 

 

 

 زيستمحيط

 شده براي مقابله با تغييرات اقليمیاقدامات انجام

  هايانوسشده براي حفاظت از درياها و اقاقدامات انجام

 شده براي حفاظت منابع آبی غير دريايی اقدامات انجام

 هاي زمينیشده براي حفاظت اكوسيستماقدامات انجام

 هاشده براي مديريت پايدار جنگلاقدامات انجام

 زايیيابانجلوگيري از ب

 شده براي حفاظت از تنوع زيستیاقدامات انجام

 )معرف، شاخص( مفهوم )بعد، سازه( مقوله حوزه )متغير( 

 

 

 

 

 

 توسعه فاوا

 )عرضه(

 -محصوالت )تجهيزات

 زيرساخت(

 تجهيزات فيزيكی فاوا

 پهناي باند

 افزارنرم

 

 

 محتوا

 

 مطالب آموزشی،...(ها، متن )شامل كتب، نشريات، اخبار، وبالگ

 صوت )موزيک، صحبت و كالم(

 تصوير )عكس و نقشه(

 ، بازي، ...( يانمايیاي )فيلم، پومالتی مديا يا چندرسانه

 

 

 

 رسانه

 

 

 ايهاي ماهوارهتلويزيونی، شبكه يهاتعداد كانال

 ضريب نفوذ اينترنت 

 ضريب نفوذ تلفن همراه

 نشريات و ...(چاپ و انتشارت )كتب، 

 جريان آزاد اطالعات

 ارائه محتوا هاييتتعداد سا
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 های کمیداده لیوتحلهیتجز

در خصوص  يانسهاي رويكرد مبتنی بر كوواربراي اجتناب از محدوديت مطالعهدر اين 
 ;2010، 1)چن حجم نمونه و پيچيدگی مدل)انعكاسی و تكوينی(،  خواص توزيعی، نوع متغيرها

 (PLS) از رويكرد مبتنی بر مؤلفه  (2003و ديگران،  3وتزلس ;1382، 2و بوكشتاين فورنل
صيات نيز منطبق بر خصو مطالعهاست. عالوه بر اين ماهيت سلسله مراتبی مدل مورد شدهاستفاده
 است.  مبتنی بر مؤلفه رويكرد

 ارزیابی مدل

اي هالف( ارزيابی روايی و پايايی مدل شوند:می در دو مرحله ارزيابی و تفسير PLSهاي مدل
براي ارزيابی مدل . (2005و ديگران،  4گيري ب( ارزيابی مدل ساختاري )تننهاوساندازه

                                                           
1- Chin 
2- Fornell & Bookstein 
3- Wetzels 
4- Tenenhaus 

 

 

 

 

 

 توسعه فاوا

 )تقاضا(

 

 

 

 دولت الكترونيكی

  (G2G)دولتی  يهاارتباط الكترونيكی در سازمان

 (G2B)وكار كسب يهاارتباط الكترونيكی دولت و بنگاه

 (G2C)ارتباط الكترونيكی دولت و مردم 

 دفاتر ارائه خدمات دولت الكترونيکتعداد 

 شده در دفاتر ارائه خدمات دولت الكترونيکتنوع خدمات ارائه

 تجهيزات مورداستفاده در دفاتر ارائه خدمات الكترونيک

 محتواي الكترونيكی مناسب و كافی

 

 تجارت الكترونيكی

 يرحضوريغ يدوفروشخر

 بازاريابی اينترنتی

 دادوستد مجازي هاييتساوبها و پرتال

 محتواي الكترونيكی مناسب و كافی

 

 سالمت

 الكترونيكی 

 حضوريتشخيص و درمان غير

 هاي بيماراندسترس از پروندهواحد و قابل ايجاد آرشيو

 تجهيزات پزشكی الكترونيكی

 محتواي الكترونيكی مناسب و كافی

 

 يادگيري

 الكترونيكی

 غيرحضوريآموزش 

 ريزي شخصی براي يادگيريبرنامه

 تجهيزات الكترونيكی براي آموزش

 محتواي الكترونيكی مناسب و كافی
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استراپ بوت کيآزمون ناپارامترابتدا است.  شدهاستفاده SmartPLSافزار از نرم مطالعهمورد
تكرار براي  5000( با 2008و ديگران،  2تننهاوس ;1333، 1و تيبشيرانیايفورن  ;1338)چن،

ود، شمی گيري در دو قسمت سنجيدهپايايی ابزار اندازه .گرديد انجامبرآورد خطاهاي استاندارد 
 ادهد يكی مربوط به پايايی هر معرف انعكاسی و سازه متناظر با آن است كه با مقدار بار نشان

باشد كه براي تعيين هاي انعكاسی با سازه متناظر میهمه معرف 3پايايی مركبِ شود و ديگريمی
رود. مقدار پايايی مناسب براي هر معرف با سازه می گيري به كارهمبستگی درونی ابزار اندازه

ها ازآنجاكه پايايی معرف. (1331 :)آذر و ديگران است 7/0متناظر آن و پايايی مركب حداقل 
ير شود. پژوهشگران معتقدند كه يک متغ ارزيابی يیتنهااست، پايايی هر معرف بايد به متفاوت

(. %50دهد )معموالً حداقل  از پراكندگی هر معرف را توضيح یتوجهمكنون بايد بخش قابل
در آن )يعنی ق شدهبنابراين، قدر مطلق همبستگی بين يک سازه و هركدام از متغيرهاي مشاهده

( باشد. در مورد بارهاي عاملی √≈5/0) 7/0خروجی استانداردشده( بايد بيشتر از  مطلق بارهاي
هستند،  4/0هايی كه داراي بار عاملی كمتر از معرف :كرد صورت زير عملكمتر از آستانه بايد به

هستند،  7/0تا  4/0هايی كه داراي بارهاي عاملی بين معرف و شوند درهرصورت بايد حذف
حذف معرف منجر به افزايش  كهیدرصورت شود. ها بررسیمگرا و پايايی مركب آنبايد روايی ه

 شود بايد حذف (5/0و  7/0)به ترتيب  روايی همگرا و پايايی مركب به باالتر از آستانه پيشنهادي
با توجه به نتايج تحليل  مانند.می در مدل باقیها اين معرفصورت  اين غير شوند، در

 5/0و  7/0همگراي اين متغيرها به ترتيب بيشتر از آماري، پايايی مركب و روايی 
 مانند. می است. بنابراين در مدل باقی

 (PLS افزارنرمخروجی  -)منبعپايايی مركب -هاپايايی معرف -4 جدول

                                                           
1- Efron & Tibshirani 
2- Tenenhaus 
3- Composit Relability 

Average Variance Extracted (AVE) Composite Reliability )معرف )مقوله 

 زيرساخت 0.8662 0.6841

 رسانه 0.8262 0.5454

 محتوا 0.8873 0.7242

 دولت الكترونيكی 0.8452 0.5243

 تجارت الكترونيكی 0.8453 0.6488

 سالمت الكترونيكی 0.8615 0.6748

 يادگيري الكترونيكی 0.8409 0.5704

 اجتماع 0.8876 0.5354
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 مطالعهها و نيز پايايی مركب مدل موردشود پايايی معرفمی طور كه در جداول ديدههمان
به  توجه با ود.شمیيد گيري تائهاي پيشنهادي است، بنابراين پايايی ابزار اندازهبيشتر از آستانه

است، بنابراين  5/0بيشتر از  مطالعهشده متغيرهاي موردجدول باال ميانگين واريانس استخراج
ها ازنظر دهد كه همه آنمی نشان يبآزمون معناداري اين ضرا شود.میيد روايی همگراي مدل تائ
می ابعاد شود. اين بدان معنی است كه تغيير در هركدام از اينمیيد ها تائآماري معنادار و اثر آن

 تواند منجر به تغيير در توسعه فاوا و توسعه پايدار شود.

 آزمون فرضیات تحقیق

  دهد.یمخالصه نشان  طوربههاي تحقيق را يهفرضجدول زير نتايج آزمون 

 (PLS افزارنرمخروجی  -)منبعخالصه نتايج آزمون فرضيات -5 جدول

 نتایج حاصل از تحلیل کمی 

 ترتيب  اوا بهبين ابعاد توسعه فدر نتايج تحليل كمی در ارتباط با ضرايب مسير مدل، به  توجه با
سالمت عد بولی  اندشتهمحتوا و دولت الكترونيكی بيشترين تأثير را بر توسعه فاوا دابعد 

ن بعد ترياقتصاد مهم ،است. از ميان ابعاد توسعه پايداراثر بوده  نيترالكترونيكی داراي كم
 است. شدهشناخته

 اقتصاد 0.9088 0.5000

 زيستيطمح 0.9271 0.6469

 توسعه فاوا 0.8820 -----

 توسعه پايدار 0.9242 -----

 اثر ميزان فرضيات اهفرضيه
 ارزش 

 Tاحتمالی 

قبول / رد 

 فرضيه

 اثر ميزان

 يد شدهتائ

 اصلی
مثبت و معناداري بر  يرتوسعه فاوا تأث

 دارد. يدارتوسعه پا
 ----- رد 74/0 33/0

 1فرعی 
عد مثبت و معناداري بر بُ يرتوسعه فاوا تأث

 دارد. يداراجتماعی توسعه پا
 23/0 قبول 73/1 23/0

 2فرعی 
عد مثبت و معناداري بر بُ يرتوسعه فاوا تأث

 دارد. يداراقتصادي توسعه پا
 ----- رد 80/0 13/0

 3فرعی 
عد مثبت و معناداري بر بُ يرتوسعه فاوا تأث

 دارد. يدارزيستی توسعه پامحيط
 ----- رد 73/0 14/0



 155 ...                       رای سنجش پیامدهای فاواب یاستگذاریس يابیطراحی و تبیین مدل ارز 
 

 در بررسی  ،مدل معناداري ضرایب مسير ساختاريبه نتايج تحليل كمی، در ارتباط با  با توجه
توان گفت می ،است 64/1از  تركه بزرگآماري  Tبه عدد ارزش احتمالی توجه ارزش احتمالی با

اي هتوانند در تحليلمی بعد دار است و هر سهامعن يداركليه روابط بين سه بُعد با توسعه پا
ده ش . مضاف بر اينكه، از بين ابعاد برشمردهقرار گيرند زمون فرضيات مورداستفادهو آ مختلف

 يدار(ايعنی توسعه پ)ي بيشترين رابطه با متغير اصلی خود ادو بُعد اجتماعی و اقتصادي دار
 .هستند

 در بررسی  ،مدل معناداري ضرایب مسير ساختاريبه نتايج تحليل كمی، در ارتباط با  با توجه
توان گفت می ،است 64/1از  تركه بزرگآماري   Tبه عدد ارزش احتمالی توجه ش احتمالی باارز

هاي توانند در تحليلبُعد می 7دار است و تمامی بُعد با توسعه فاوا معنی  7كليه روابط بين 
 دهش . مضاف بر اينكه، از بين ابعاد برشمردهقرار گيرند و آزمون فرضيات مورداستفادهمختلف 

اوا با متغير اصلی خود يعنی توسعه ف را بيشترين رابطه ی،و تجارت الكترونيك ادو بُعد محتو
 .دارند

 لی پژوهش كه ضريب مسير بين دو متغير اصگرفت  توان نتيجهنتايج تحليل كمی، میبه  توجه با
 دهد كه توسعه فاوا اثر مثبتی بر توسعه پايدار دارد.می است. اين نشان 33/0
 به ارزش  وجهبا تT  كه اثر توسعه فاوا بر توسعه  گرفتتوان نتيجه ، میشدهمحاسبهآماري

 پايدار ازنظر آماري معنادار نيست. 
 گيريم كه توسعه فاوا بيشترين تأثير را بر اجتماع دارد و می نتيجه نتايج تحليل كمیبه  توجه با

 دارند. هاي بعدي قرارزيست در ردهاقتصاد و محيط

 فاوا عملکرد توسعه -ریس اهمیتمات

ها را در مدل هركدام از سازه)محور عمودي( و عملكرد  )محور افقی( اين ماتريس اهميت
 كنند كه اهميت بااليی دارند اما تمركز يیهابرسازه شود كهمی توصيه مديرانبه دهد. می نمايش

  ها ضعيف است.عملكرد آن
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 .(PLS افزارنرمخروجی  -)منبع در سطح سازه توسعه فاواعملكرد  -ماتريس اهميت -4 شكل

شود سازه محتوا داراي اهميت بسيار زيادي است به می ديدهدر شكل فوق  طور كههمان
ی سالمت الكترونيك ،هاي مدلد. در بين سازهندار دنبال آن دولت و يادگيري الكترونيكی قرار

تر قيقد حصول نتايجتري دارد. براي عملكرد پايينتر و ها، اهميت كمدر مقايسه با ديگر سازه
 كرد. یها را بررسمعرف در سطح عملكرد -توان ماتريس اهميتمی

 
 .(PLS افزارنرمخروجی  -ها )منبعسطح سازهدر عملكرد توسعه پايدار -ماتريس اهميت -5 شكل

عه ترين اهميت در توسپايين اقتصاد باالترين اهميت و اجتماع در شكل فوق،به  توجه با
 زيست داراي عملكرد ضعيفی است. . ازنظر عملكرد نيز محيطرا داردپايدار 

 مدل نهایی تحقیق

هاي آماري و آزمون فرضيات، مدل به نتايج حاصل از بخش كيفی و كمی، تحليلبا توجه 
را در  اثرگذاري آناست. ضريب مسير هر سازه كه ميزان شده يم ترسنهايی تحقيق در شكل زير 
يد ائتچين ساير مسيرها از جنبه آماري دهد. غير از دو مسير خطمی متغير يا سازه مربوطه نشان

به ضرايب مسير ابعاد رسانه و دولت الكترونيكی بيشتري نقش و سالمت  اند. با توجهشده
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ه بعد عه فاوا بالكترونيكی كمترين نقش را در توسعه فاوا در ايران دارند. ضريب مسير توس
درصد  23/0توسعه فاوا  %1نمايد كه به ازاي هر می و بيان است 23/0يدار توسعه پااجتماعی 

به مطالعات نظري و اينكه ايران نيز در زمره  توجه بانمايد. می بعد اجتماعی توسعه پايدار ارتقاء
ا در كه توسعه فاودهد می باشد، نتايج تحقيق و تحليل آماري نشانتوسعه میكشورهاي درحال

 است. يباً مشابهی با كشورهاي مذكور داشتهتقروضعيت  ايران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 ی سیاستیهاتوصیه

آن است كه شرايط ايران نيز مانند  يدمبين و مؤ حاصل از اين پژوهش نتايج تحليل آماري
ابعاد  فاوا بر يرتأثبا  ارتباطشده در انجام مطالعات است. توسعهدرحالهاي شرايط ساير كشور

ست. ا نبوده خصوص براي همه كشورها يكسان يندر ا گذاري فاواكه اثر داد نشان يدارتوسعه پا
داف يافته فاوا در پيشبرد اهگرفت كه در خصوص كشورهاي توسعه توان نتيجهطوركلی میبه

 یطوركلدر ابعاد اقتصادي و اجتماعی به اين اثرگذاري مثبت بوده و بعد در هر سه يدارتوسعه پا
مشاهده است. ولی در خصوص كشورهاي تري قابلا اثرات ضعيفمحيطی بو در بعد زيست

اشند باين نتايج مبين اين واقعيت می .است آمدهدستنتايج متفاوتی بهايران  ازجمله توسعهدرحال
-اثر يا مشكوك و در مورد محيطدر بعد اقتصادي كم ،توجهقابلفاوا در بعد اجتماعی اثرات كه 

 است. دهنش زيست اثر مثبتی گزارش
 نحوي است كه اثرات توسعه فاوا بر بعد اجتماعی توسعه  ساختار فعلی كشور به

در  گذارييهسرما يدارتوسعه پا اجتماعی بعد لذا براي توسعه .مشهود است يدارپا
   توجيه است. فاوا قابل

 .(PLS افزارنرمخروجی  -)منبعنهايی تحقيق مدل  -6 شكل

 رسانه

 محتوا

 زیرساخت

 فاوا توسعه 

 الکترونيکيتجارت 

 الکترونيکيآموزش 

 الکترونيکی سالمت

 الکترونيکي دولت

 اجتماع

 اقتصاد

 محيط
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  سازه محتوا داراي بيشترين اهميت توسعه فاوا،عملكرد  -ماتريس اهميتبا توجه به 
 قرار الكترونيكی يادگيريو  ست و به دنبال آن دولت الكترونيکا در توسعه فاوا

ها، سالمت الكترونيكی در مقايسه با ديگر سازه ،هاي مدلسازه مياندر و  دارد
مركز تكه توجه به اين . باداردرا در توسعه فاوا  ترياهميت كمتر و عملكرد پايين

است ها ضعيف بااليی دارند اما عملكرد آن باشد كه اهميت يیهاسازه بايد بر
  گردد.میمطرح  هاي زيريشنهادپ

o بود. براي توسعه فاوا تمركز بر محتوي بسيار اثربخش خواهد 

o  است.دوم اولويت در براي توسعه فاوا تمركز بر دولت الكترونيک 

o اشت. د تري در توسعه فاوا خواهدتمركز بر سالمت الكترونيک اثرگذاري ضعيف 
o اقتصاد ايران داراي باالترين و  ،عملكرد توسعه پايدار-اهميت به ماتريس توجه با

ترين اهميت در توسعه پايدار هستند و ازنظر عملكرد نيز اجتماع ايران داراي پايين
  گردد.میهاي زير مطرح يشنهادپ، استزيست داراي عملكرد ضعيفی محيط

o در اين حوزه خواهدزيادي  ءب رشد و ارتقاموج يداربه اقتصاد در توسعه پا توجه 
 گرديد.

o ان يدار در ايرتوسعه پای در توجهقابلي توجه به اجتماع با عملكرد قوي اثرگذار
  .دارد

o  زيست میعملكرد در حوزه محيطصورت متوازن يدار بهتوسعه پابراي هماهنگی-

 بايست تقويت شود.
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