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چكيده
امضاء ديجيتال يکي از زيرساختها و الزامات جدا نشدني دولت الکترونيک محسوب ميگردد .در کشور ما
عليرغم ايجاد زيرساختهای الزم جهت بهرهبرداری از فناوری امضاء ديجيتال به دليل سياستگذاری نادرست از
اين فناوری بهصوورت بسويار محدود اسوتهاده ميشوود هد از اين ماالهه شوناسايي عوامل ثيريرگذار بر انتشار
فناوری امضواء ديجيتال در سوازما های دولتي ايرا بهمنظور ارائه راهکارهای سوياسوتي مناسج جهت اشاعه اين
فناوری ميباشد بدين منظورعوامل شناساييشده در قالج چارچوب مهتبر « فناوری ،سازما و محيط» دستهبندی
گرديده و ثيريرگذاری آ ها با اسوتهاده از آزمو های مهادالت ساختاری مورد ثحليل قرار گرفت نتايج اين ثحقيق
که با اسووتهاده از روت ثحقيق ثرکيبي مک ي-کيهي) انجام شووده اسووت نشووا ميدهد که چهار عامل سووازگاری،
پيچيدگي ،پشوتيباني قانوني و اعت اد به عرضوهکننده فناوری ثيرير مهمثری نسبت به ساير عوامل در اشاعه فناوری
امضواء ديجيتال در سازما های دولتي ايرا دارند با ثوجه به نتايج آزمو فرضيههای ثحقيق ،ثوصيههای سياستي
در قالج سه دسته سياستهای عرضه محور ،ثقاضامحور و عرضه و ثقاضامحور پيشنهادشده است

واژگان کليدي:

امضاء ديجيتال ،چارچوب فناوری ،محيط و سازما  ،سياستهای عرضه و ثقاضامحور

 Email: tabatabaeian@atu.acنویسنده مسئول 1-
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مقدمه
امروزه استهاده از فناوری اطالعات در ارائه خدمات به شهروندا ثوسط دولتها جزئي
کليدی و گريزناپذير ثلقي ميگردد بااينحال اجرای دولت الکترونيک با چالشهايي ه راه
است که يکي از اصليثرين اين چالشها پيادهسازی زيرساختهای امن ثبادل الکترونيکي داده
و اسناد است امضاء ديجيتال يکي از زيرساختها و الزامات امنيتي جدانشدني دولت الکترونيک
محسوب ميگردد در کشور ما نيز بر اساس آييننامه اجرايي ماده  23قانو ثجارت الکترونيکي،
وزارت صنهت ،مهد و ثجارت مسئول پيادهسازی زيرساخت کليد ع ومي و امضاء ديجيتال
مهرفي گرديده است عليرغم ثالتهای انجامشده ثوسط اين وزارثخانه و استقرار کامل اين
زيرساخت در سال  ،6231در حال حاضر از امضاء ديجيتال در ساحي بسيار محدود ثوسط
چندين نهاد و سازما موزارت صنهت ،مهد و ثجارت ،وزارت نهت ،سازما ربتاسناد ،سازما
امور مالياثي و سازما بورس و اوراق بهادار) در کشور استهاده ميشود کشورهای پيشرا در
حوزه دولت الکترونيک با سياستگذاری و برنامهريزی صحيح ،موفق به پيادهسازی و کاربرد
گسترده اين نوع از فناوریهای امنيتي شدهاند سياستگذاری صحيح در اين خصوص نيازمند
درک ع يق مههوم اشاعه فناوری و عوامل ثيريرگذار بر انتشار اين فناوری است بررسي سوابق
ثحقيقاثي اين موضوع نشا ميدهد که پيادهسازی اين فناوری در کشورهای مختلف چالشهايي
را به ه راه داشته است و بنا بر نظر لوپز و اپليگر م )3002فناوری زيرساخت کليد ع ومي و
محصول کليدی آ يهني امضاء ديجيتال آ چنا که بايد گسترت نيافته است( Lopez, Oppliger
 .)et al. 2005پژوهشهای اندکي بهصورت خاص چالشهای اشاعه اين فناوری را مورد بررسي
قرار دادهاند اين ثحقيق با دنبال ن ود رويکرد ک ي و ثبييني ،سهي بر يافتن عوامل ثيريرگذار بر
انتشار فناوری امضاء ديجيتال در ساح سازما های دولتي و ارائه راهکارهای سياستي مناسج
مساح عرضه و ثقاضا) جهت انتشار آ در اين سازما ها دارد

مباني نظري پژوهش
فناوري امضاء ديجيتال
امضاء ديجيتال روشي ثض ينشده جهت اط ينا از محرمانگي ،ثصديق هويت ،يکپارچگي
و انکارناپذيری اسناد و دادههای مبادله شده بهصورت الکترونيکي است امضاء ديجيتال متهاوت
از امضاء الکترونيکي است امضاء الکترونيکي ثصوير گرافيکي يک امضاء دستي است
درصورثيکه کارکرد امضاء ديجيتال بر اساس الگوريتمهای ويژه رمزنگاری نامتقار ميباشد که
در آ ع ليات رمزنگاری و ثصديق هويت با استهاده از يک زوج کليد مکليد ع ومي و کليد
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خصوصي) انجام ميشود که ازنظر رياضي به يکديگر مرثبط هستند()Srivastava, 2011:358

فرستنده با کليد ع ومي طر مقابل فايل را رمزگذاری ميکند و گيرنده پس از دريافت آ را با
کليد خصوصي خود از رمز خارج ميکند( .)Raina ,2003:22به بستر فراهمشده در کشورها
جهت بهکارگيری امضاء ديجيتال و ساير انواع گواهي الکترونيکي ،زيرساخت کليد ع ومي اطالق
ميشود که شامل مج وعهای از قوانين ،سياستها و دستوراله لها ،استانداردها ،سختافزارها،
نرمافزارها و فرايندهاست
پذيرش و اشاعه فناوري در سازمانها
پذيرت و انتشار نوآوری يا فناوری دو مقوله وابسته به يکديگر هستند بهنحویکه در ماالهه
عوامل ثيريرگذار بر انتشار يک نوآوری ناگزير از درنظرگرفتن عوامل ثيريرگذار بر پذيرت آ
نوآوری ميباشيم اشاعه نوآوری عبارت است از فرايندی که به واساه آ نوآوری از طريق
کانالهايي مهين در طي زما ميا اعضاء يک سيستم اجت اعي ثسری مييابد(.)Rogers, 1995
اين فرايند ن يثواند بدو مههوم پذيرت فناوری ثحقق يابد فرايند پذيرت فناوری يا نوآوری
شامل فرايندی است که در آ کاربر يا واحد سازماني ثص يمگيرنده اطالعات اوليه نسبت به
نوآوری به دست آورده و ض ن شکلگيری عقيده در خصوص پذيرت يا رد آ ثص يمگيری
مين ايد( .)Rogers, 2002از مهرو ثرين نظريههای پذيرت فناوری ميثوا به نظريه ع ل
مناقي 6مآجز و فيشبين )6792،مدل پذيرت فناوری3مديويس ،)6737،نظريه انتشار
نوآوری2مراجرز )6772،و چارچوب سازما  ،فناوری و محيط 4مثورناثزکي )6770،اشاره ن ود
بر اساس نظريه ع ل مناقي ،رفتار فرد ثحت ثيرير ث ايلهای رفتاری و ث ايلهای رفتاری مرثبط
با فناوری نيز ثحت ثيرير نگرت به فناوری است) .(Fishbein and Ajzen 1975در مدل پذيرت
فناوری ،استهاده از فناوری اطالعات و ارثباطات با ميل به استهاده ثهيين ميشود که اين ث ايل
رفتاری ،خود بر اساس دو برداشت ذهني مهيد بود و آساني استهاده ثهيين ميشود .(Davis

) 1989به زعم راجرز ،ويژگيهای نوآوری شامل مزيت نسبي ،ثابيقپذيريي ،پيچيدگي،
آزمو پذيری و مشاهدهپذيری بر اشاعه نوآوری ثيريرگذار هستند( .)Rogers ,1995بر اساس
چارچوب «سازما  ،فناوری و محيط» فرايندی که در آ بنگاه نوآوری و يا فناوری جديد را
پذيرفته و پيادهسازی ميکند متارر از عوامل محياي ،فناوری و سازماني ميباشد( Tornatzky et
.)al., 1990
1- Theory of reasoned action
2- Technology Acceptance Model
3- Diffusion of I innovation
4- TOE (Technology, Organization & Environment) Framework
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پيشينه پژوهش
ثحقيقات اندکي در زمينه إشاعه فناوری امضاء ديجيتال در سازما ها انجام شده است نتايج
ثحقيقات سازما اوسيس 6نشا ميدهد که عوامل سازگاری ،هزينه ،درک نادرست از فناوری،
پشتيباني مديرا ارشد و پيچيدگي ازج له مهمثرين موانع اشاعه اين فناوری در ساح
کسجوکارهای مختلف محسوب ميگردند( .)Doyle and Hanna, 2003به زعم کارايانيس و
ثرنرم (Carayannis and Turner 2006) )3001نتايج ماالهات چانگ و ه کارا ( Chang et al., 2007:
 )357نشا داد که زيرساختها ،منابع کافي ،اندازه سازما  ،پشتيباني فروشنده و سياستهای
دولت بر پذيرت امضاء ديجيتال در بي ارستا های ثايوا مؤرر بودهاند در ثحقيق ديگری،
سريواستاو) (Srivastava 2011عنوا ن ود که عدم اطالع در خصوص فناوری امضاء ديجيتال،
موانع حقوقي ،نگرانيهای امنيتي ،هزينه استهاده از فناوری و پيچيدگي راهاندازی و استهاده از
اين فناوری ازج له موانع انتشار فناوری يادشده در ساح جامهه کسج و کارهای استراليا
محسوب ميگردند به زعم لوکيس و ه کارا م )3066ميزا اثکا به فناوریهای سامانههای
اطالعاثي در سازما ها بر پذيرت فناوری امضاء ديجيتال در آ ها ثاريرگذار است( Loukis et
 .)al., 2011رويکرد غالج در ماالهات انجامشده ،ث رکز بر يافتن چالشهای اشاعه فناوری
موردماالهه در ساح ثحليل کال مکل جامهه کسجوکارها) با استهاده از روت ثحقيق ثوصيهي
به شيوه پي ايش بوده و از روت ثحقيق ثوصيهي به شيوه ه بستگي ک تر استهاده شده است اين
ثحقيق با استهاده از رويکردی ثرکيبي در ساح ثحليل بنگاههای دولتي ض ن ک ک به شناخت
دقيقثر عوامل ثيريرگذار بر اشاعه فناوری امضاء ديجيتال در کشور ،به غنای ماالهاثي اين حوزه
ماالهاثي نيز ک ک خواهد ن ود

مدل مفهومي پژوهش
با ثوجه به اعتبار مدل سه بخشي فناوری ،سازما و محيط در ماالهات حوزه انتشار و پذيرت
فناوریم )Lin and Lin, 2008:137اين مدل جهت بررسي عوامل مؤرر بر انتشار فناوری مورد
ماالهه انتخاب گرديد ه چنين با ثوجه به اه يت نقش عوامل محياي ناشي از فشارهای نهادی
در انتشار اين فناوری ،از ثئوری نهادی سازما نيز جهت ثک يل متغيرهای محيط خارجي استهاده
گرديدمدو متغير فشار ثقليد و اجبار) ابتدا مروری نظاممند بر ادبيات موضوع انجام گرفته و به
دنبال آ عوامل ثيريرگذار بر پذيرت فناوری امضاء ديجيتال در قالج چارچوب فناوری ،محيط
و سازما دستهبندی گرديدند مدل اوليه استخراجشده از طريق برگزاری جلسات مصاحبه ني ه
)1- Organization for advanced open standards for information society (OASIS
2- Compatibility
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ساختاريافته با پنج نهر از خبرگا و رسيد به نقاه اشباع نظری مورد ثهديل قرار گرفت بر اين
اساس برخي از متغيرهايي که خبرگا وجود آ ها در مدل را ضروری ن يدانستند حذ گرديده
و عامل اعت اد با ثوجه به نظر خبرگا به مدل اضافه گرديد
متغيرهاي مدل مفهومي
منظور از پيچيدگي ،ميزا درک شده از سختي فناوری امضاء ديجيتال برای فهم و کاربری
آ در سازما استم )Tornatzky and Klein, 1982: 35; Low et al., 2011مزيت نسبي اشاره
به منافع فناوری امضاء ديجيتال دارد ) .(Gupta, Tung et al. 2004; Hoepner 2006جهت
استهاده از امضاء ديجيتال در يک سامانه الزم است آ سامانه قابليت پشتيباني و استهاده از اين
فناوری را داشته باشدمعامل سازگاری)م )Carayannis and Turner, 2006:851مديرا ارشد از
طريق ايجاد محيط مساعد در ساح سازما و ثخصيص بهينه منابع ميثوانند در پذيرت
موفقيتآميز فناوری مورد ماالهه مؤرر واقع گردند زيرساخت فناوری اطالعات اشاره بر موجود
بود سامانههای نرمافزاری و سختافرازی الزم بهمنظور پيادهسازی فناوری امضاء ديجيتال در
سازما ها دارد). (Low, Chen et al. 2011; Rossi, Russo et al. 2012
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•
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•
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•
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شکل -6مدل مههومي ثحقيق

امضاء ديجيتال نوعي فناوری امنيتي محسوب ميگردد بنابراين ميثوا انتظار داشت که
سازما هايي که در آ ها به داليل وجود دادههای حساس دغدغههای امنيتي وجود داشته باشد
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ث ايلي به استهاده از اين فناوری نداشته باشند) .(Srivastava, 2011: 370ه چنين ميثوا انتظار
داشت که آ دسته از سازما هايي که بيشتر از سامانههای فناوری اطالعات جهت ارائه خدمات
خود مبهصورت داخلي و يا خارجي) استهاده مين ايند ث ايل بيشتری جهت پذيرت اين فناوری
از خود نشا دهند عرضهکننده يک فناوری با ارائه خدمات مشاوره ثخصصي و پشتيباني در
ثسهيل فرايند پذيرت نقش مؤرری ايها مين ايد( )Ahmadi et al., 2017: 11با در نظر گرفتن
اه يت عامل اجبار در پذيرت نوآوریهای بازدارنده( )Rogers, 2002ميثوا انتظار داشت که
فشارهای اجباری از جانج دولت نقش موثری در انتشار امضاء ديجيتال داشته باشد فشارهای
ثقليدی نيز ميثوانند بر پذيرت نوآوری امضاء ديجيتال در سازما ها ثيريرگذار باشند دولت
ميثواند با ثدوين قوانين محرک ثوسهه ثجارت بدو کاغذ نقش مؤرری در پذيرت گسترده
امضاء ديجيتال در سازما های دولتي ايها ن ايد ( Zhu and Kraemer, 2005: 62; Pan and Jang
 .), 2008:97با ثوجه به اه يت بحث اعت اد در پذيرت نوآوریهای سامانههای اطالعاثي
( .)Christian Schaupp and Carter, 2005ميثوا انتظار داشت که اعت اد سازما های دولتي به
قابليتهای امضاء ديجيتال جهت ثض ين امنيت ثبادل دادهها و اسناد بهصورت الکترونيکي و
ه چنين اعت اد اين سازما ها به متولي ثهيينشده جهت عرضه خدمات اين فناوری نقش
ثهيينکنندهای در پذيرت اين نوآوری در سازما های دولتي ايها ن ايد

روششناسي پژوهش
اين پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی و اکتشافي است ه چنين از نظر ابزارهای
استهادهشده ميثوا اين ثحقيق را يک پژوهش ثرکيبي به ش ار آورد چراکه از ابزارهای
ک يمپرسشنامه) و کيهي ممصاحبههای ني ه ساختاريافته) استهاده شده است
جدول -6فرضيههای ثحقيق
:H1سازگاري فناوري امضاء ديجيتال تأثير مثبت معناداري بر انتشار اين فناوري در سازمانهاي دولتي دارد.
:H2پيچيدگي فناوري امضاء ديجيتال تأثير منفي معناداري بر انتشار اين فناوري در سازمانهاي دولتي دارد.
 :H3مزيت نسبي فناوري امضاء ديجيتال تأثير مثبت معناداري بر انتشار اين فناوري در سازمانهاي دولتي دارد.
:H4پشتيباني مدير ارشد از فناوري امضاء ديجيتال تأثير مثبت معناداري بر انتشار آن در سازمانهاي دولتي دارد.
:H5

زيرساختهاي فناوري امضاء ديجيتال در سازمانهاي دولتي تأثير مثبت معناداري بر انتشار اين فناوري در سازمانهاي دولتي دارد.

:H6

نيروي انساني متخصص و آشنا با فناوري امضاء ديجيتال در سازمانهاي دولتي تأثير مثبت معناداري بر انتشار اين فناوري در سازمانهاي دولتي دارد.

 :H7دغدغههاي امنيت داده در سازمانهاي دولتي تأثير مثبت معناداري بر انتشار اين فناوري در سازمانهاي دولتي دارد.

:H8

وابستگي به سامانههاي فناوري اطالعات فناوري در سازمانهاي دولتي تأثير مثبت معنادار بر انتشار فناوري امضاء ديجيتال در سازمانهاي دولتي دارد.

:H9

فشار اجبار دولت جهت پيادهسازي فناوري امضاء ديجيتال در سازمانهاي دولتي تأثير مثبت معناداري بر انتشار اين فناوري در سازمانهاي دولتي دارد.
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 :H11پشتيباني عرضهکننده فناوري امضاء ديجيتال تأثير مثبت معناداري بر انتشار اين فناوري در سازمانهاي دولتي دارد.
 :H11فشار تقليدي ميان سازمانهاي دولتي تأثير مثبت معناداري بر انتشار فناوري امضاء ديجيتال در سازمانهاي دولتي دارد.
 :H12پشتيباني قانوني دولت از فناوري امضاء ديجيتال تأثير مثبت معناداري بر انتشار اين فناوري در سازمانهاي دولتي دارد.
 :H13اعتماد به عرضهکننده فناوري امضاء ديجيتال تأثير مثبت معناداري بر انتشار اين فناوري در سازمانهاي دولتي دارد.

 :H14اعتماد به فناوري امضاء ديجيتال تأثير معناداري بر انتشار اين فناوري در سازمانهاي دولتي دارد.

جامهه آماری بخش ک ّي ،کليه سازما های دولتي مستقر در شهر ثهرا و واحد آماری مديرا
فناوری اطالعات اين دسته از سازما ها ميباشند به دليل ثخصصي بود فناوری موردبررسي و
عدم آشنايي ثهداد قابلثوجهي از مديرا سازما های دولتي با آ  ،پرسشنامه ثهيهشده ثنها در
بين آ دسته از مديرا فناوری اطالعات در سازما های دولتي که آشنايي کافي با فناوری امضاء
ديجيتال داشتند ثوزيع گرديد بدين منظور از روت ن ونهگيری غيرثصادفي هدف ند استهاده
گرديده و با ه کاری مرکز ريشه و مرکز صدور گواهي الکترونيکي عام ،ليست آ دسته از
سازما های دولتي که در ه ايشها ،جلسات و يا کارگاههای آموزشي و ه ايشهای ثخصصي
برگزارشده در زمينه امضاء ديجيتال ثوسط اين مراکز شرکت کرده بودند و از آشنايي نسبي با
فناوری موردماالهه برخوردار بودند استخراج و مهادل  620سازما برآورد گرديد با ثوجه به
استقرار ثهداد قابلثوجه سازما ها و وزارثخانههای کليدی و مادر دولتي در شهر ثهرا و ثبهيت
زيرمج وعه آ ها در پيادهسازی فناوریهای امنيتي از سازما های مادر ،قل رو مکاني ثحقيق
صرفاً سازما های دولتي مستقر در شهر ثهرا بوده است ج عآوری دادهها از طريق ارسال
پرسشنامه و يا برگزاری جلسات حضوری انجام پذيرفته و نهايتاً با پيگيریهای انجامشده ثهداد
 32پرسشنامه قابلاستهاده ج عآوری گرديد در اين ثحقيق به دليل نرمال نبود ثوزيع دادهها،
کم بود ثهداد دادهها و ثهداد باالی متغيرهای مستقل موردبررسي مپيچيدگي نسبي مدل) از
روت مهادالت ساختاری به روت مربهات جزئي برای آزمو فرضيههای ثحقيق استهادهشده
است هرچند اين روت ثکنيکي مناسج و قدرث ند برای ثحليل مدلهای پيچيده با ثهداد کم
ن ونه است( )Goodhue et al., 2006: 10بااينحال جهت اط ينا از دقت ثخ ينهای
موردمحاسبه ،کهايت ثهداد ن ونه از طريق نرمافزار مهتبر G Powerنيز موردبررسي قرار گرفت
بر اين اساس ،حداقل ثهداد ن ونه با در نظر گرفتن ثنظي ات قدرت آماری  ،0830آزمو دو دامنه،
ساح مهناداری  ،0802چهارده متغير پيشبيني و اندازه ارر متوسط ( )Cohen 1992مهادل 70
ثهيين ميگردد که فاصله چنداني با ثهداد ن ونه مورداستهاده در اين ثحقيق نداشته و با ک ي
اغ اض ميثوا اين حجم ن ونه را موردقبول دانست
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تجزيهوتحليل دادهها
ثجزيهوثحليل دادههای پژوهش با استهاده از نرمافزار Smart PLSنسخه  28389استهاده شده
است درروت مهادالت ساختاری نتايج از طريق ارزيابي مدل اندازهگيری 6و مدل ساختاری
موردسنجش قرار ميگيرد مدل ساختاری ،ساختار علي بين متغيرهای پنها را مشخص ميکند
و مدل اندازهگيری روابط بين متغيرهای پنها و متغيرهای مشاهده شده را ثهريف مين ايد
( .)Schumacker and Lomax, 2012: 12در اين ثحقيق کليه سازهها انهکاسي بوده و از سازههای
ثرکيبي استهاده نشده است

3

ارزيابي مدل اندازهگيري
ه ا گونه که در
جدول 3نشا داده شده است مقدار آلهای کرونباخ و پايايي ثرکيبي کليه سازهها باالثر از 089
ميباشد که نشانگر پايايي قابلقبول است( .)Hulland ,1999مقادير بارهای عاملي کليه شاخصها
باالثر از  08903بوده و ميانگين واريانس استخراجشده (AVE)3برای کليه سازهها باالثر از مقدار
ثهيينشده  082است که مؤيد روايي ه گرای مالوب ميباشد جهت سنجش روايي واگرا از
روت فورنل الرکر 4استهاده شده است و ريشه دوم مقادير ميانگين واريانس استخراجشده برای
هر سازه مقار اصلي) بزرگثر از مقادير ه بستگي آ سازه با سازههای ديگر است که نشا دهنده
ساح قابلقبول و مالوبي از روايي واگرا در مدل اندازهگيری استمداوری و رضازاده:6272 ،
)643
ارزيابي مدل ساختاري
کليه فرضيههای ثحقيق با استهاده از الگوريتم راهاندازی خودکار 2در ساح مهناداری 0802
مورد آزمو قرار گرفت از چهارده فرضيه ثحقيق ثهداد سه فرضيه ثائيد نگرديده و مابقي
فرضيهها ثائيد گرديد مجدول )6مقدار ضريج ثهيين ) (R2استخراجشده مهادل  0832است که
در ماالهات حوزه مديريت مالوب محسوب ميگردد ضريج اندازه ثيرير يا  f2کوهن سازههای
مختلف در جدول نشا دادهشده است اين ضريج ،ثغيير در مقدار  R2زماني که يک سازه
برو زای مشخص از مدل حذ ميگردد را نشا ميدهد مقادير  0862 ،0803و  0822به ثرثيج
نشا دهنده آرار کم ،متوسط و زياد برای f2هستند( .)Cohen, 1992مقادير ضريج ثيرير برای
1- Measurement models
2- Structural model
3- Avarage variance Extracted
4- Fornell- Larker
5- Bootstrapping

39

بررسی عوامل مؤثر بر اشاعه فناوری امضاء دیجیتال در...

متغيرهای زيرساختهای فني ،پشتيباني مدير ارشد و فشار ثقليدی ضهيف ميباشد اين امر بدين
اين سه متغير ثيرير ضهيهي بر ضريج ثهيين خواهد داشت

مهناست که حذ

جدول -3نتايج آزمو های مرثبط با روايي و پايايي مدل اندازهگيری
نام سازه

آلفاي کرونباخ

پايايي مرکب

ميانگين واريانس استخراجشده ()AVE

سازگاری

0874

0871

1991

پيچيدگي

0871

0879

1992

مزيت نسبي

0839

0876

1979

پشتيباني مدير ارشد

0879

0873

1981

زيرساختهای فني

0873

0873

1979

نيروی انساني متخصص

0879

0873

1994

دغدغههای امنيوتي

0834

0837

1973

وابستگي به سامانههایIT

0879

0873

1994

فشار اجبار دولت

0873

0872

1987

پشتيباني عرضهکننده

0874

0871

1991

فشار ثقليد

0873

0874

1986

پشتيباني قانوني

0870

0872

1983

اعت اد به عرضهکننده فناوری

0879

0873

1994

اعت اد به فناوری امضاء ديجيتال

0874

0872

1981

پذيرت فناوری امضاء ديجيتال

0871

0879

1993

اين موضوع با ثوجه به عدم ثائيد فرضيههای مرثبط با اين سه متغير قابل ثوجيه است قابليت
پيشبيني مدل با استهاده از آزمو نا پارامتری استو و گيسر  Q2مورد ارزيابي قرارگرفته و مهادل
عدد  0891ثخ ين زده شد که نشا دهنده قدرت پيشبيني قوی مدل است مقادير Q2ه انند
حدود ثهيينشده برای ضريج ثيرير ثهسيرمي گردد(. )Geisser, 1974; Stone, 1974

جدول -2نتايج آزمو فرضيههای ثحقيق

عوامل سازماني

ويژگيهای

فناوری

گروه

فرضيه

نام متغير

آمار  tدر سطح معنادار 1915

ضريب مسير

نتيجه بررسي

H

سازگاری

2836

0822

تائيد فرضيه

H

پيچيدگي

4837

-0833

تائيد فرضيه

H

مزيت نسبي

3

0861

تائيد فرضيه

H

پشتيباني مدير ارشد

0811

-08023

رد فرضيه

H

زيرساختهای فني

0842

0802

رد فرضيه

H

نيروی انساني متخصص

286

0869

تائيد فرضيه

H

دغدغههای امنيت داده

389

0861

تائيد فرضيه
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H

وابستگي به سامانههایIT

2802

0863

تائيد فرضيه

H

فشار اجبار دولت

389

0836

تائيد فرضيه

H

پشتيباني عرضهکننده

3866

0869

تائيد فرضيه

H

فشار ثقليدی

0807

-08001

رد فرضيه

H

پشتيباني قانوني

4863

0833

تائيد فرضيه

H

اعت اد به عرضهکننده فناوری

2847

0834

تائيد فرضيه

H

اعت اد به فناوری

3836

0864

تائيد فرضيه

جدول -4مهيارهای برازت مدل ساختاری و کل مدل

مهيار اندازه ثيرير

نام معيار

اندازه

وضعيت

ضريج ثهيين م)R2

0832

عالي

استو گيسر م)Q2

0813

عالي

سازگاری

08223

عالي

پيچيدگي

08207

عالي

مزيت نسبي

08032

متوسط

پشتيباني مدير ارشد

08066

ضعيف

زيرساختهای فني

08004

ضعيف

نيروی انساني

08661

متوسط

دغدغههای امنيتي

08629

متوسط

وابستگي به سامانههایIT

08661

متوسط

فشار اجبار دولت

08626

متوسط

پشتيباني عرضهکننده

08626

متوسط

فشار ثقليدی

08001

ضعيف

پشتيباني قانوني

08334

عالي

اعت اد به عرضهکننده فناوری

0831

عالي

اعت اد به فناوری امضاء ديجيتال

08072

متوسط

بحث
نتايج اين ثحقيق بهخوبي نشا ميدهد که انتشار يک فناوری مستلزم ثوجه به کليه مؤلهههای
ثيريرگذار بر پذيرت آ فناوری و سياستگذاری و برنامهريزی صحيح و اصولي با ثوجه به اين
مؤلههها ميباشد ثحليل دادههای اين پژوهش حاکي از آ است که در ميا عوامل بررسيشده
چهار عامل سازگاری ،پيچيدگي ،پشتيباني قانوني و اعت اد به عرضهکننده فناوری نسبت به ساير
عوامل ،ثيريرگذاری بيشتری بر انتشار فناوری مورد ماالهه در سازما های دولتي داشته و برخال
ثصور بسياری از افراد اکثر سازما های دولتي از حداقل زيرساختهای الزم جهت بهرهبرداری
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از امضاء ديجيتال برخوردار هستند در ادامه در خصوص نتايج يافتههای ثحقيق به ثهکيک
گروههای چهارگانه ارائهشده در مدل ثحقيق بحث و نتيجهگيری شده است
ويژگيهاي فناوري امضاء ديجيتال
در خصوص عوامل مرثبط با ويژگيهای فناوری ،هر سه فرضيه طرحشده ماابق با ساير
ثحقيقات مشابه انجامشده مورد ثائيد قرار گرفتندم)Hameed et al., 2012; Ahmadi et al., 2017
در ميا عوامل اين گروه ،متغير سازگاری و پس آ متغيرهای پيچيدگي و مزيت نسبي به ثرثيج
بيشترين ثيريرگذاری را بر انتشار فناوری امضاء ديجيتال در سازما های دولتي دارند بيشترين
ضريج ثيرير در ميا کل متغيرهای مهروض در مدل متهلق به متغير سازگاری ميباشد که
نشا دهنده اه يت باالی اين عامل است ثحليل دادههای اين ثحقيق نشا ميدهد که سازما های
دولتي به شيوه سنتي امضاء اسناد کاغذی خو گرفته و استهاده از امضاء ديجيتال با ثجارب فهلي
آ ها سازگاری ندارد ه چنين در حال حاضر در ثهداد قابلثوجهي از سازما های دولتي فناوری
امضاء ديجيتال با سامانههای موجود از جنبه فني سازگاری ندارد راباه منهي متغير پيچيدگي با
انتشار فناوری نشا ميدهد که به اعتقاد مديرا سازما های دولتي فناوری امضاء ديجيتال برای
فهم ،پيادهسازی و کاربرد در سازما ها پيچيده و دشوار است
عوامل سازماني
در گروه عوامل سازماني ،ثيرير متغيرهای نيروی انساني ،دغدغههای امنيت داده و وابستگي
به سامانههای فناوری اطالعات همراستا با ماالهات پيشين مورد ثائيد قرار گرفت( Ghobakhloo
 .)et al., 2011; Ahmadi et al., 2017نتايج ثحليلها نشا ميدهد که سه متغير يادشده دارای
ضرايج ثيرير ثقريباً مشابه و در ساحي متوسط هستند آ دسته از سازما های دولتي که وابستگي
بيشتری به سامانههای فناوری اطالعات دارند از پتانسيل باالثری جهت پيادهسازی امضاء ديجيتال
برخوردار هستند و سازما هايي که دادههای حساس را مبادله مين ايند به دليل دغدغههای حهظ
امنيت اين دادهها ث ايل ک تری نسبت به استهاده از امضاء ديجيتال از خود نشا ميدهند عليرغم
انتظار ،ثيرير دو متغير پشتيباني مدير ارشد و زيرساختهای فناوری بر پذيرت امضاء ديجيتال
در سازما های دولتي مورد ثائيد واقع نشد اين امر ميثواند به اين دليل باشد که امضاء ديجيتال
نوآوری بازدارنده محسوب گرديده و مزايای امنيتي آ در حالت عادی برای بسياری از مديرا
بارز و آشکار نيست( )Carayannis and Turner, 2006:854لذا مديرا بسياری از سازما های
دولتي در انتظار دريافت بازخورد از سازما های پذيرنده بوده و در مرحله فهلي از پذيرت اين
فناوری در سازما های خود ح ايت چنداني ن يکنند در اين خصوص بهضاً شواهدی مبني بر
عدم ثيريرمتغير پشتيباني مدير ارشد بر پذيرت فناوری در سازما ها در ساير ثحقيقات مشابه نيز
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گزارتشده است( .)Ahmadi et al., 2017: 21عدم ثيييد فرضيه مرثبط با زيرساختهای فني
ميثواند به اين دليل باشد که اکثر سازما های دولتي در حال حاضر از حداقل زيرساختهای
موردنياز جهت پيادهسازی امضاء ديجيتال برخوردار هستند در اين ثحقيق بر اساس نظر
متخصصين حداقل زيرساخت موردنياز بهمنظور بهرهبرداری از فناوری امضاء ديجيتال مدر ساح
6
احراز هويت) ،موجود بود سامانههای اثوماسيو در سازما های دولتي به ه راه کدهای منبع
اين سامانهها ثهريف شده است بنابراين برخال ثصور بسياری از افراد عامل زيرساخت مانهي
بر سر راه پذيرت اين فناوری در سازما های دولتي کشور محسوب ن يگردد
عوامل اعتماد
دو فرضيه مهروض در اين گروه ،همراستا با نتايج ساير ماالهات مشابه مورد ثائيد قرار
گرفتندم )Christian Schaupp and Carter, 2005در اين ميا با ثوجه به ضرايج ثيرير
استخراجشده عامل اعت اد به عرضهکننده فناوری امضاء ديجيتال اه يت بيشتری داشته و ثيريری
قوی بر انتشار فناوری موردبحث در سازما های دولتي دارد در حال حاضر ثهداد ک ي از
سازما های دولتي در حال استهاده از اين فناوری نوين هستند و ثهدادی از سازما ها نيز بدو
ثوجه به زيرساختهای موجود ايجادشده اقدام به پيادهسازی زيرساختهای مجزا و اختصاصي
بهمنظور استهاده از اين فناوری در سازما های خود ن ودهاند اين اقدام سازما ها ثا حد زيادی
ناشي از عدم اط ينا سازما های دولتي به سازما متولي ثوسهه و انتشار اين فناوری موزارت
صنهت ،مهد و ثجارت) ميباشد نتايج ماالهات ثابيقي نشا ميدهد که در اکثر کشورهايي
که مؤفق به پيادهسازی فناوری امضاء ديجيتال شدهاند سازما متولي طرح ،نهادی مرثبط با ثوسهه
فهاليتهای حوزه فناوری اطالعات در ساح ملي و با اختيارات ثصويج و اجرای برنامههای
ملي ثوسهه فناوری اطالعات و ارثباطات ميباشد در اين خصوص وزارت ارثباطات و فناوری
اطالعات در کشور گزينه مناسبي به نظر ميرسد
عوامل محيطي
ماابق با نتايج ساير ثحقيقات مشابه ،ثيرير سه متغير پشتيباني قانوني ،اجبار و پشتيباني
عرضهکننده بر پذيرت فناوری امضاء ديجيتال در سازما های دولتي مورد ثائيد قرار گرفت ( Zhu
 .)and Kraemer, 2005; Hameed, Counsell et al. 2012: 371باالثرين ضريج ثيرير در اين
گروه متهلق به متغير پشتيباني قانوني ميباشد نتايج اين پژوهش نشا ميدهد که قوانين و
مقررات فهلي بهصورت کامل از استهاده از امضاء ديجيتال در سازما های دولتي پشتيباني
1- Source Code
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ن يکنند اگرچه منع قانوني برای پذيرت اسناد الکترونيکي در کشور وجود ندارد بااينحال
قوانين فهلي بيشتر با سازوکارهای سنتي مبادالت اسناد کاغذی و امضاء دستي آ ها در سازما ها
سازگار بوده و شاهد سياستها و قوانين جدی در حوزه انتشار اسناد الکترونيکي در کشور
نيستيم در خصوص عامل اجبار بايد ثوجه داشت که امضاء ديجيتال نوآوری بازدارنده محسوب
گرديده و بهزعم راجرز عامل اجبار در انتشار اين دسته از نوآوریها مؤرر ميباشد( Rogers,
 .)2002در حال حاضر از اين ابزار سياستي بهصورت محدود و در حد چند سازما خاص
استهاده شده است که يکي از داليل آ ميثواند ساح متوسط بلوغ خدمات دولت الکترونيکي
در کشور باشد مؤرر نبود نقش متغير فشارهای ثقليدی بر پذيرت فناوری امضاء ديجيتال
ميثواند به دليل عدم وجود رقابت قابلثوجه ميا سازما های دولتي باشد اين سازما ها از
ح ايت دولت برخوردار بوده و رقابت ن يثواند محرک قابلثوجهي جهت پذيرت فناوری
امضاء ديجيتال در ميا آ ها باشد عرضهکننده يک فناوری نقشي ثهيينکننده در پذيرت آ ايها
مين ايد که نتايج اين ثحقيق نيز صحه بر اين موضوع ميگذارد()Hameed et al., 2012: 371
طبق قانو  ،عرضه خدمات امضاء ديجيتال به آ دسته از سازما های دولتي که دارای مرکز مياني
مجزای امضاء نيستند ثنها از طريق مرکز صدور گواهي الکترونيکي مياني عام موابسته به مرکز
ثوسهه ثجارت الکترونيکي وزارت صنهت مهد و ثجارت)صورت ميگيرد بر اين اساس
ميثوا انتظار داشت که اين مرکز با ثقويت خدمات پشتيباني خود نقش مؤررثری در پذيرت
فناوری موردبحث در سازما های دولتي ايها ن ايد

توصيههاي سياستي
ديدگاه فهلي حاکم بر انتشار فناوری امضاء ديجيتال ديدگاهي عرضه محور و بدو در نظر
گرفتن مالحظات مديريتي و سياستي بوده است اين ديدگاه سبج بروز مشکالت جدی در
انتشار اين فناوری گرديده بهنحویکه عليرغم وجود زيرساختهای موجود و هزينههای صر
شده کاربرد امضاء ديجيتال در ساح فهلي بسيار محدود ميباشد اشاعه فناوری امضاء ديجيتال
نيازمند سياستگذاری صحيح و اصولي با در نظر گرفتن دو طر عرضه و ثقاضای اين فناوری
ميباشد در اين خصوص با ثوجه به نتايج سنجش عوامل مهروض بر انتشار فناوری موردبحث
در اين ثحقيق ميثوا ثوصيههای سياستي ذيل را ارائه ن ود
تدوين سياستهاي عرضه و تقاضامحور
يکي از راهکارهای مناسج اشاعه فناوری ثحريک ه زما عرضه و ثقاضا برای آ فناوری
ميباشد) .(Gomez-Barroso and Feijoo 2009ثدوين سياستها و مقررات مناسج ثوسهه
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ثجارت و دولت الکترونيکي در کشور موجج افزايش نياز سازما های دولتي به استهاده از امضاء
ديجيتال گرديده و اين امر بهنوبه خود ارر افرايشي بر عرضه اين فناوری خواهد داشت عالوه
بر ثدوين مقررات و قوانين مناسج ،ثدوين استانداردهای الزم جهت اط ينا از پشتيباني
سامانههای فناوری اطالعات سازما ها از فناوری امضاء ديجيتال و انجام اقدامات الزم بهمنظور
ثصويج و ابالغ اين استانداردها به سازما های دولتي راهکاری مناسج جهت اشاعه فناوری
موردبحث محسوب ميگردد اين امر با رفع مانع عدم سازگاری فناوری امضاء ديجيتال با
سامانههای سازما های دولتي ،افرايش ثقاضا و عرضه برای اين فناوری را به دنبال خواهد داشت
تدوين سياستهاي مناسب تقاضامحور
استهاده از ابزارهای سياستي نظير اجبار و برگزاری دورههای آموزت و اطالعرساني در
ثحريک ثقاضا برای فناوری موردبحث ثيريرگذارميباشد امضاء ديجيتال نوآوری بازدارنده
محسوب ميگردد بدين مهنا که پيادهسازی آ مزيت رقابتي قابلاندازهگيری را برای سازما ها
فراهم نکرده و در حقيقت ه انند نوعي بي ه در قبال ريسکهای موجود ع ل مين ايد
سازما های دولتي با انجام فهاليتهای ثحقيق و ثوسهه بهضرورت استهاده از فناوری پي ن يبرند
بلکه الزم است ثا اطالعات کافي در خصوص امضاء ديجيتال و مزيتهای آ در قالج برنامههای
آموزشي به اين سازما ها ارائه گردد برگزاری دورههای آموزشي ثخصصي برای مديرا و
کارکنا بخش فناوری اطالعات سازما های دولتي به کاهش پيچيدگيهای پيادهسازی اين
فناوری در سازما ها ک ک مين ايد ه چنين فراهم ن ود امکا آزمايش ع لي و ثجربه فناوری
امضاء ديجيتال سبج افزايش اعت اد به اين فناوری خواهد شد عالوه بر موارد عنوا شده اجبار
دولت به استهاده از فناوری امضاء ديجيتال در سامانههای سازما های دولتيمپس از حصول
اط ينا از آمادگي کامل سازما ها) نقشي ثهيينکننده در پذيرت اين فناوری در سازما های
دولتي خواهد داشت
تدوين سياستهاي مناسب عرضه محور
با ثوجه به نقش مهم عرضهکننده در اشاعه فناوری و ضهفهای موجود در قس ت عرضه
فناوری امضاء ديجيتال پيشنهاد ميگردد که در سياستهای طر عرضه ،بازبيني کامل صورت
گيرد ثحليل دادههای اين ثحقيق حاکي از عدم اعت اد سازما های دولتي به سازما متولي عرضه
امضاء ديجيتال موزارت صنهت ،مهد و ثجارت) ميباشد لذا ضرورت دارد ثا ساختار ايجادشده
جهت عرضه اين فناوری موردبررسي قرارگرفته و در خصوص ثغيير سازما متولي با در
نظرگرفتن آرار و ثبهات چنين ثغييری ثص يمگيری شود در اين خصوص ماابق ثجربيات
جهاني ،وزارت ارثباطات و فناوری اطالعات ميثواند گزينه مناسبي باشد ه چنين ضرورت
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دارد ثا برنامهريزی الزم بهمنظور ارثقاء ساح ک ي و کيهي خدمات مشاورهای و پشتيباني
ثشکيالت دولتي مسئول عرضه فناوری امضاء ديجيتال صورت گيرد استهاده از ظرفيتهای
بخش خصوصي و برو سپاری بخشي از اين خدمات در اين زمينه ميثواند ک ککننده باشد
در کنار اين موارد الزم است که سازما متولي با ثبهيت از برنامهای جامع اقدام به پيادهسازی
مرحلهبهمرحله امضاء ديجيتال در سازما های دولتي ن ايد شناسايي و دستهبندی سازما های
دولتي با پتانسيل باالثر پذيرت بر اساس مهيارهای مناسج از رکنهای اساسي چنين برنامهای
محسوب ميگردد
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