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 چكيده

در کشور ما . گرددنشدني دولت الکترونيک محسوب مي ها و الزامات جداامضاء ديجيتال يکي از زيرساخت
 گذاری نادرست ازبرداری از فناوری امضاء ديجيتال به دليل سياستهای الزم جهت بهرهزيرساخت عليرغم ايجاد
شوود  هد  از اين ماالهه شوناسايي عوامل ثيريرگذار بر انتشار   صوورت بسويار محدود اسوتهاده مي   به اين فناوری

منظور ارائه راهکارهای سوياسوتي مناسج جهت اشاعه اين   به ی دولتي ايرا هاسوازما  فناوری امضواء ديجيتال در  
بندی دسته« و محيط سازما اوری، فن» شده در قالج چارچوب مهتبر باشد  بدين منظورعوامل شناساييفناوری مي

های مهادالت ساختاری مورد ثحليل قرار گرفت  نتايج اين ثحقيق با اسوتهاده از آزمو   هاآ گرديده و ثيريرگذاری 
که چهار عامل سووازگاری،  دهدشووده اسووت نشووا  مي انجامکيهي( -که با اسووتهاده از روت ثحقيق ثرکيبي مک ي

فناوری  ثری نسبت به ساير عوامل در اشاعهمهم ثيريرکننده فناوری عت اد به عرضوه پيچيدگي، پشوتيباني قانوني و ا 
ياستي های سهای ثحقيق، ثوصيهی دولتي ايرا  دارند  با ثوجه به نتايج آزمو  فرضيههاسازما امضواء ديجيتال در  
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 مقدمه

ها جزئي امروزه استهاده از فناوری اطالعات در ارائه خدمات به شهروندا  ثوسط دولت
 راه هايي هحال اجرای دولت الکترونيک با چالشگردد   بااينکليدی و گريزناپذير ثلقي مي

های امن ثبادل الکترونيکي داده سازی زيرساختها پيادهثرين اين چالشاست که يکي از اصلي
ها و الزامات امنيتي جدانشدني دولت الکترونيک ست  امضاء ديجيتال يکي از زيرساختو اسناد ا

قانو  ثجارت الکترونيکي،  23نامه اجرايي ماده گردد  در کشور ما نيز بر اساس آيينمحسوب مي
سازی زيرساخت کليد ع ومي و امضاء ديجيتال وزارت صنهت، مهد  و ثجارت مسئول پياده

استقرار کامل اين  شده ثوسط اين وزارثخانه وانجامهای ت  عليرغم ثالتمهرفي گرديده اس
، در حال حاضر از امضاء ديجيتال  در ساحي بسيار محدود ثوسط 6231زيرساخت در سال 

 سازما اسناد، ربت سازما موزارت صنهت، مهد  و ثجارت، وزارت نهت،  سازما چندين نهاد و 
شود  کشورهای پيشرا  در وراق بهادار( در کشور استهاده ميبورس و ا سازما امور مالياثي و 

اربرد سازی و کريزی صحيح، موفق به پيادهحوزه دولت الکترونيک با سياستگذاری و برنامه
سياستگذاری صحيح در اين خصوص نيازمند   اندهای امنيتي شدهگسترده اين نوع از فناوری

ريرگذار بر انتشار اين فناوری است  بررسي سوابق درک ع يق مههوم اشاعه فناوری و عوامل ثي
هايي سازی اين فناوری در کشورهای مختلف چالشدهد که پيادهثحقيقاثي اين موضوع نشا  مي

( فناوری زيرساخت کليد ع ومي و 3002را به ه راه داشته است و بنا بر نظر لوپز و اپليگر م
 Lopez, Oppliger)ه بايد گسترت نيافته استکچنا محصول کليدی آ  يهني امضاء ديجيتال آ 

et al. 2005). های اشاعه اين فناوری را مورد بررسي صورت خاص چالشهای اندکي بهپژوهش
 ل ن ود  رويکرد ک ي و ثبييني، سهي بر يافتن عوامل ثيريرگذار براند  اين ثحقيق با دنباقرار داده

ی دولتي و ارائه راهکارهای سياستي مناسج هاسازما انتشار فناوری امضاء ديجيتال در ساح 
 دارد  هاسازما مساح عرضه و ثقاضا( جهت انتشار آ  در اين 

 مباني نظري پژوهش

 فناوري امضاء ديجيتال

ي، ثصديق هويت، يکپارچگي از محرمانگشده جهت اط ينا  ينثض  امضاء ديجيتال روشي
الکترونيکي است  امضاء ديجيتال متهاوت  صورتبهی مبادله شده هادادهو انکارناپذيری اسناد و 
 ستا  امضاء الکترونيکي ثصوير گرافيکي يک امضاء دستي استاز امضاء الکترونيکي 

باشد که يمهای ويژه رمزنگاری نامتقار  يتمالگوراس که کارکرد امضاء ديجيتال بر اسيدرصورث
يد کل در آ  ع ليات رمزنگاری و ثصديق هويت با استهاده از يک زوج کليد مکليد ع ومي و
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  (Srivastava, 2011:358)هستند مرثبط رياضي به يکديگر ازنظرشود که يم انجامخصوصي( 
ا کند و گيرنده پس از دريافت آ  را بفرستنده با کليد ع ومي طر  مقابل فايل را رمزگذاری مي

در کشورها  شدهفراهمبه بستر . (Raina ,2003:22)کندکليد خصوصي خود از رمز خارج مي
يری امضاء ديجيتال و ساير انواع گواهي الکترونيکي، زيرساخت کليد ع ومي اطالق کارگبهجهت 

 ،افزارهاسخت، استانداردها، هادستوراله لها و تياسسی از قوانين، امج وعهشود که شامل يم
 و فرايندهاست  افزارهانرم

 هاسازمانپذيرش و اشاعه فناوري در 

ه در ماالهه کینحوبهپذيرت و انتشار نوآوری يا فناوری دو مقوله وابسته به يکديگر هستند 
رت آ  يرگذار بر پذيثيريرگذار بر انتشار يک نوآوری ناگزير از درنظرگرفتن عوامل ثيرعوامل 
واساه آ  نوآوری از طريق باشيم  اشاعه نوآوری عبارت است از فرايندی که به يمنوآوری 

 .(Rogers, 1995)يابدهايي مهين در طي زما  ميا  اعضاء يک سيستم اجت اعي ثسری ميکانال
ثواند بدو  مههوم پذيرت فناوری ثحقق يابد  فرايند پذيرت فناوری يا نوآوری اين فرايند ن ي

گيرنده اطالعات اوليه نسبت به يمثص ي سازمانشامل فرايندی است که در آ  کاربر يا واحد 
ی گيريمثص يری عقيده در خصوص پذيرت يا رد آ  گشکلآورده و ض ن  به دستنوآوری 

ثوا  به نظريه ع ل های پذيرت فناوری ميثرين نظريهاز مهرو . (Rogers, 2002)ن ايديم
(، نظريه انتشار 6737،مديويس3( مدل پذيرت فناوری6792مآجز  و فيشبين، 6مناقي
( اشاره ن ود  6770مثورناثزکي، 4، فناوری و محيطسازما ( و چارچوب  6772مراجرز،2نوآوری

اری مرثبط های رفتهای رفتاری و ث ايلبر اساس نظريه ع ل مناقي، رفتار فرد ثحت ثيرير ث ايل
در مدل پذيرت  (Fishbein and Ajzen 1975).با فناوری نيز ثحت ثيرير نگرت به فناوری است

ن ث ايل شود که اييفناوری، استهاده از فناوری اطالعات و ارثباطات با ميل به استهاده ثهيين م
 Davis).شودرفتاری، خود بر اساس دو برداشت ذهني مهيد بود  و آساني استهاده ثهيين مي

پذيريي، پيچيدگي، های نوآوری شامل مزيت نسبي، ثابيقراجرز، ويژگي به زعم (1989
بر اساس  .(Rogers ,1995)پذيری بر اشاعه نوآوری ثيريرگذار هستندپذيری و مشاهدهآزمو 

بنگاه نوآوری و يا فناوری جديد را  فرايندی که در آ  «، فناوری و محيطسازما »چارچوب 
 Tornatzky et)باشدي ميسازماناز عوامل محياي، فناوری و  اررمتکند سازی ميپذيرفته و پياده

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

ج شده است  نتاي انجام هاسازما شاعه فناوری امضاء ديجيتال در در زمينه إ ثحقيقات اندکي
هزينه، درک نادرست از فناوری،  دهد که عوامل سازگاری،يمنشا   6اوسيس سازما ثحقيقات 

ين موانع اشاعه اين فناوری در ساح ثرمهم ازج لهپشتيباني مديرا  ارشد و پيچيدگي 
به زعم کارايانيس و . (Doyle and Hanna, 2003)گردنديمی مختلف محسوب وکارهاکسج
 :Chang et al., 2007)نتايج ماالهات چانگ و ه کارا (Carayannis and Turner 2006)( 3001ثرنرم

های تياسس، پشتيباني فروشنده و سازما ها، منابع کافي، اندازه يرساختزنشا  داد که  (357
، در ثحقيق ديگری  اندبوده مؤرری ثايوا  ها اي ارستبدولت بر پذيرت امضاء ديجيتال در 

عنوا  ن ود که عدم اطالع در خصوص فناوری امضاء ديجيتال، (Srivastava 2011)واستاوسري
اده از ی و استهاندازراههای امنيتي، هزينه استهاده از فناوری و پيچيدگي ينگرانموانع حقوقي، 
جامهه کسج و کارهای استراليا  در ساحموانع انتشار فناوری يادشده  ازج لهاين فناوری 
ی هاسامانههای یفناوربه  اثکا( ميزا  3066گردند  به زعم لوکيس و ه کارا ميممحسوب 

 Loukis et)ثاريرگذار است هاآ بر پذيرت فناوری امضاء ديجيتال در  هاسازما اطالعاثي در 

al., 2011).  ی اشاعه فناوری هاچالش، ث رکز بر يافتن شدهانجامرويکرد غالج در ماالهات
( با استهاده از روت ثحقيق ثوصيهي وکارهاکسجدر ساح ثحليل کال  مکل جامهه  موردماالهه

به شيوه پي ايش بوده و از روت ثحقيق ثوصيهي به شيوه ه بستگي ک تر استهاده شده است  اين 
شناخت  ی دولتي ض ن ک ک بههابنگاهثحقيق با استهاده از رويکردی ثرکيبي در ساح ثحليل 

يرگذار بر اشاعه فناوری امضاء ديجيتال در کشور، به غنای ماالهاثي اين حوزه ثيرثر عوامل يقدق
 يز ک ک خواهد ن ود نماالهاثي 

 مدل مفهومي پژوهش

و محيط در ماالهات حوزه انتشار و پذيرت  سازما با ثوجه به اعتبار مدل سه بخشي فناوری، 
بر انتشار فناوری مورد  مؤرراين مدل جهت بررسي عوامل  (Lin and Lin, 2008:137مفناوری

ماالهه انتخاب گرديد  ه چنين با ثوجه به اه يت نقش عوامل محياي ناشي از فشارهای نهادی 
ز جهت ثک يل متغيرهای محيط خارجي استهاده ني سازما در انتشار اين فناوری، از ثئوری نهادی 

رفته و به گ انجامبر ادبيات موضوع  مندنظامگرديدمدو متغير فشار ثقليد و اجبار(  ابتدا مروری 
يرگذار بر پذيرت فناوری امضاء ديجيتال در قالج چارچوب فناوری، محيط ثيردنبال آ  عوامل 

از طريق برگزاری جلسات مصاحبه ني ه  شدهاستخراجی گرديدند  مدل اوليه بنددسته سازما و 

                                                            
1- Organization for advanced open standards for information society (OASIS) 
2  - Compatibility 
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  مدل مههومي ثحقيق -6شکل

ر اين اشباع نظری مورد ثهديل قرار گرفت  ب نقاهو رسيد  به  از خبرگا يافته با پنج نهر ساختار
دانستند حذ  گرديده ي ی نرا ضروردر مدل  هاآ يرهايي که خبرگا  وجود متغ ازاساس برخي 

 مدل اضافه گرديد  و عامل اعت اد با ثوجه به نظر خبرگا  به

 متغيرهاي مدل مفهومي

منظور از پيچيدگي، ميزا  درک شده از سختي فناوری امضاء ديجيتال برای فهم و کاربری 
مزيت نسبي اشاره   (Tornatzky and Klein, 1982: 35; Low et al., 2011ماست سازما آ  در 

جهت  (Gupta, Tung et al. 2004; Hoepner 2006).به منافع  فناوری امضاء ديجيتال دارد 
استهاده از امضاء ديجيتال در يک سامانه الزم است آ  سامانه قابليت پشتيباني و استهاده از اين 

مديرا  ارشد از (Carayannis and Turner, 2006:851مامل سازگاری(فناوری را داشته باشدمع
ثوانند در پذيرت يمو ثخصيص بهينه منابع  سازما طريق ايجاد محيط مساعد در ساح 

واقع گردند  زيرساخت فناوری اطالعات اشاره بر موجود  مؤرر ماالهه موردی فناور آميزيتموفق
سازی فناوری امضاء ديجيتال در يادهمنظور پبهافرازی الزم سختی و افزارنرمی هاسامانهبود  
 (Low, Chen et al. 2011; Rossi, Russo et al. 2012) .دارد هاسازما 

 

 
ه ثوا  انتظار داشت کيمگردد  بنابراين يمامضاء ديجيتال نوعي فناوری امنيتي محسوب 

باشد ی امنيتي وجود داشته هادغدغهی حساس هادادهبه داليل وجود  هاآ يي که در هاسازما 
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ثوا  انتظار يمه چنين . (Srivastava, 2011: 370)نداشته باشندی فناوريلي به استهاده از اين ث ا
ی فناوری اطالعات جهت ارائه خدمات هااز سامانهيي که بيشتر هاسازما داشت که آ  دسته از 

ن ايند ث ايل بيشتری جهت پذيرت اين فناوری يم استهادهداخلي و يا خارجي(  صورتبهخود م
يک فناوری  با ارائه خدمات مشاوره ثخصصي و پشتيباني در  کنندهعرضهاز خود نشا  دهند  

 نظر گرفتنبا در (Ahmadi et al., 2017: 11)ن ايديمی ايها مؤررفرايند پذيرت نقش  ثسهيل
داشت که  انتظارثوا  يم (Rogers, 2002)های بازدارندهینوآوراه يت عامل اجبار در پذيرت 

 شته باشد  فشارهایفشارهای اجباری از جانج دولت نقش موثری در انتشار امضاء ديجيتال دا
  دولت گذار باشندثيرير هاسازما ديجيتال در  امضاء ینوآورثوانند بر پذيرت يمثقليدی نيز 

ه ی در پذيرت گستردمؤررثواند با ثدوين قوانين محرک ثوسهه ثجارت بدو  کاغذ نقش يم
 Zhu and Kraemer, 2005: 62; Pan and Jang) ايها ن ايد ی دولتيهاسازما  امضاء ديجيتال در

ی اطالعاثي هاسامانه هایینوآور يرتپذبا ثوجه به اه يت بحث  اعت اد  در . (2008:97 ,
(Christian Schaupp and Carter, 2005). ی دولتي به هاسازما ثوا  انتظار داشت که اعت اد يم

کي و الکتروني صورتبهو اسناد  هادادههای امضاء ديجيتال جهت ثض ين امنيت ثبادل يتقابل
شده جهت عرضه خدمات اين فناوری نقش يينثه به متولي هاسازما ه چنين اعت اد اين 

  ی دولتي ايها ن ايدهاسازما ای در پذيرت اين نوآوری در کنندهيينثه

 ي پژوهششناسروش

ی زارهانظر اب  ه چنين از استهای کاربردی و اکتشافي پژوهش از نوعاين پژوهش 
ثوا  اين ثحقيق را يک پژوهش ثرکيبي به ش ار آورد چراکه از ابزارهای شده مياستهاده

 شده است   های ني ه ساختاريافته( استهادهک يمپرسشنامه( و کيهي ممصاحبه

 ی ثحقيقهافرضيه -6جدول

1:H ي دولتي داردهاسازمانير مثبت معناداري بر انتشار اين فناوري در تأثديجيتال  امضاء يفناورسازگاري. 

2H:ي دولتي داردهاسازمانير منفي معناداري بر انتشار اين فناوري در تأثفناوري امضاء ديجيتال  پيچيدگي. 

3H :اردي دولتي دهاسازمانير مثبت معناداري بر انتشار اين فناوري در تأثفناوري امضاء ديجيتال  مزيت نسبي. 

4H:ي داردي دولتهاسازمانير مثبت معناداري بر انتشار آن در تأثز فناوري امضاء ديجيتال پشتيباني مدير ارشد ا. 

5H :ي دولتي داردهاسازماني بر انتشار اين فناوري در ير مثبت معنادارتأثي دولتي هاسازمانهاي فناوري امضاء ديجيتال در يرساختز. 

6H : ي دولتي داردهاسازمانير مثبت معناداري بر انتشار اين فناوري در تأثي دولتي هاسازمانبا فناوري امضاء ديجيتال در  ي متخصص و آشناانساننيروي. 

7H :ي دولتي داردهاسازمانير مثبت معناداري بر انتشار اين فناوري در تأثي دولتي هاسازماني امنيت داده در هادغدغه. 

8H :ي دولتي داردهاسازمانبر انتشار فناوري امضاء ديجيتال در  مثبت معنادار تأثير يدولتي هاسازمانفناوري در  فناوري اطالعات يهاوابستگي به سامانه. 

9H :دولتي دارد يهاسازماندر  اين فناوريمثبت معناداري بر انتشار  تأثير دولتي يهاسازمانفناوري امضاء ديجيتال در  سازييادهفشار اجبار دولت جهت پ. 
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11H :دارد ي دولتيهاسازمانير مثبت معناداري بر انتشار اين فناوري در تأثفناوري امضاء ديجيتال  کنندهعرضه پشتيباني. 

11H :دارد ي دولتيهاسازمانير مثبت معناداري بر انتشار فناوري امضاء ديجيتال در تأثي دولتي هاسازمانميان  فشار تقليدي. 

12H :تي داردي دولهاسازمانير مثبت معناداري بر انتشار اين فناوري در تأثفناوري امضاء ديجيتال  پشتيباني قانوني دولت از. 

13H :ي دولتي داردهاسازمانير مثبت معناداري بر انتشار اين فناوري در تأثامضاء ديجيتال  کننده فناورياعتماد به عرضه. 

14H : ي دولتي داردهاسازماني بر انتشار اين فناوري در معنادار يرتأثيجيتال داعتماد به فناوري امضاء. 

ی دولتي مستقر در شهر ثهرا  و واحد آماری مديرا  هاسازما جامهه آماری بخش ک ّي، کليه 
باشند  به دليل ثخصصي بود  فناوری موردبررسي و مي هاسازما فناوری اطالعات اين دسته از 

ا در شده ثنهی دولتي با آ ، پرسشنامه ثهيههاسازما ثوجهي از مديرا  عدم آشنايي ثهداد قابل
ی دولتي که آشنايي کافي با فناوری امضاء هاسازما بين آ  دسته از مديرا  فناوری اطالعات در 

هاده ثصادفي هدف ند استغيرگيری ن منظور از روت ن ونهديجيتال داشتند ثوزيع گرديد  بدي
گرديده و با ه کاری مرکز ريشه و مرکز صدور گواهي الکترونيکي عام، ليست آ  دسته از 

های ثخصصي های آموزشي و ه ايشها، جلسات و يا کارگاهی دولتي که در ه ايشهاسازما 
کز شرکت کرده بودند و از آشنايي نسبي با برگزارشده در زمينه امضاء ديجيتال ثوسط اين مرا

برآورد گرديد  با ثوجه به  سازما  620فناوری موردماالهه برخوردار بودند استخراج و مهادل 
های کليدی و مادر دولتي در شهر ثهرا  و ثبهيت و وزارثخانه هاسازما ثوجه استقرار ثهداد قابل

ی مادر، قل رو مکاني ثحقيق هاسازما منيتي از های اسازی فناوریدر پياده هاآ زيرمج وعه 
ها از طريق ارسال آوری دادهی دولتي مستقر در شهر ثهرا  بوده است  ج عهاسازما صرفاً 

شده ثهداد مانجاهای پذيرفته و نهايتاً با پيگيری انجامپرسشنامه و يا برگزاری جلسات حضوری 
، هاادهددر اين ثحقيق به دليل نرمال نبود  ثوزيع آوری گرديد  استهاده ج عپرسشنامه قابل 32

ي مپيچيدگي نسبي مدل( از موردبررسو ثهداد باالی متغيرهای مستقل  هادادهکم بود  ثهداد 
 دهشاستهادههای ثحقيق يهفرضروت مهادالت ساختاری به روت مربهات جزئي برای آزمو  

م ک پيچيده با ثهداد یهامدل يلثحل یمناسج و قدرث ند برااين روت ثکنيکي  هرچنداست  
های ينثخ ينا  از دقت اط حال جهت ينباا (Goodhue et al., 2006: 10)ن ونه است
ي قرار گرفت  موردبررسنيز  G Powerافزار مهتبرنرم، کهايت ثهداد ن ونه از طريق موردمحاسبه

دو دامنه،  آزمو ، 0830آماری  قدرتبر اين اساس، حداقل ثهداد ن ونه با در نظر گرفتن ثنظي ات 
 70مهادل  (Cohen 1992) متوسط ارربيني و اندازه يشپ،  چهارده متغير 0802ساح مهناداری 

ي ک  ابدر اين ثحقيق نداشته  و  مورداستهادهگردد که فاصله چنداني با ثهداد ن ونه يمهيين ث
 دانست  موردقبولثوا  اين حجم ن ونه را يماغ اض 
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 هاوتحليل دادهتجزيه

استهاده شده  28389نسخه  Smart PLSارافزنرمی پژوهش با استهاده از هادادهوثحليل يهثجز
 3و مدل ساختاری 6يریگاندازهمهادالت ساختاری نتايج از طريق ارزيابي مدل  درروتاست  

کند يمگيرد  مدل ساختاری، ساختار علي بين متغيرهای پنها  را مشخص يمقرار  موردسنجش
 ن ايديمرا ثهريف  شده مشاهده يری روابط بين متغيرهای پنها  و متغيرهایگاندازهو مدل 

(Schumacker and Lomax, 2012: 12). یهاسازهانهکاسي بوده و از  هاسازهدر اين ثحقيق کليه 
 ت  ثرکيبي استهاده نشده اس

 يريگاندازه ارزيابي مدل

 که در گونهه ا 
 089الثر از با هاو پايايي ثرکيبي کليه سازه نشا  داده شده است مقدار آلهای کرونباخ 3جدول

 هاشاخصمقادير بارهای عاملي کليه  .(Hulland ,1999)است قبولقابل نشانگر پايايي که باشديم
باالثر از مقدار  هاسازهبرای کليه  (AVE)3شدهاستخراجيانگين واريانس و مبوده  08903باالثر از 

باشد  جهت سنجش روايي واگرا از يميد روايي ه گرای مالوب مؤکه  است 082شده يينثه
رای ب شدهاستخراجاستهاده شده است و ريشه دوم مقادير ميانگين واريانس  4روت فورنل الرکر

 دهندها نشکه  استی ديگر هاسازهاز مقادير ه بستگي آ  سازه با  ثربزرگهر سازه مقار اصلي( 
: 6272مداوری و رضازاده، است يریگاندازهو مالوبي از روايي واگرا در مدل  قبولقابلساح 
643 ) 

 ل ساختاريارزيابي مد

 0802در ساح مهناداری  2ی خودکاراندازراههای ثحقيق با استهاده از الگوريتم يهفرضکليه 
يد نگرديده و مابقي ثائ يهفرضمورد آزمو  قرار گرفت  از چهارده فرضيه ثحقيق ثهداد سه 

که  است 0832مهادل  شدهاستخراج R)2((  مقدار ضريج ثهيين 6جدوليد گرديد مثائ هايهفرض
ی هاسازهکوهن  2f ير ياثيرگردد  ضريج اندازه يمدر ماالهات حوزه مديريت مالوب محسوب 

زماني که يک سازه  2Rاست  اين ضريج، ثغيير در مقدار  شدهدادهنشا   جدول مختلف در
به ثرثيج  0822و  0862، 0803دهد  مقادير يمگردد را نشا  يمی مشخص از مدل حذ  زابرو 
ير برای ثيرمقادير ضريج .(1992Cohen ,)هستند2fآرار کم، متوسط و زياد برای دهندهنشا 

                                                            
1  - Measurement models  
2- Structural model 
3  - Avarage variance Extracted 
4  - Fornell- Larker 
5  - Bootstrapping 



 39تال در...                                                  فناوری امضاء دیجی اشاعه ثر بربررسی عوامل مؤ

  اين امر بدين باشديمهای فني، پشتيباني مدير ارشد و فشار ثقليدی ضهيف يرساختزمتغيرهای 
 ير ضهيهي بر ضريج ثهيين خواهد داشت ثيرمهناست که حذ  اين سه متغير 

 گيریهای مرثبط با روايي و پايايي مدل اندازهنتايج آزمو  -3جدول

 نام سازه آلفاي کرونباخ پايايي مرکب (AVE) شدهاستخراجميانگين واريانس 

 سازگاری 0874 0871 1991

 پيچيدگي 0871 0879 1992

 مزيت نسبي 0839 0876 1979

 پشتيباني مدير ارشد 0879 0873 1981

 ی فنيهارساختيز 0873 0873 1979

 ي متخصصانساننيروی  0879 0873 1994

 ی امنيوتيهادغدغه 0834 0837 1973

 ITیهاسامانهوابستگي به  0879 0873 1994

 فشار اجبار دولت 0873 0872 1987

 کنندهعرضهپشتيباني  0874 0871 1991

 فشار ثقليد 0873 0874 1986

 پشتيباني قانوني 0870 0872 1983

 فناوری کنندهعرضهاعت اد به  0879 0873 1994

 به فناوری امضاء ديجيتال اعت اد 0874 0872 1981

 پذيرت فناوری امضاء ديجيتال 0871 0879 1993

  قابليت ستاهای مرثبط با اين سه متغير قابل ثوجيه يهفرضيد ثائاين موضوع با ثوجه به عدم 
و مهادل  قرارگرفته يابيمورد ارز2Qی استو  و گيسرنا پارامتربيني مدل با استهاده از آزمو  يشپ

ه انند  2Q  مقاديراستبيني قوی مدل يشپقدرت  دهندهنشا ثخ ين زده شد که  0891عدد 
 . (Geisser, 1974; Stone, 1974)ير ثهسيرمي گرددثيرشده برای ضريج يينثهحدود 

 های ثحقيقنتايج آزمو  فرضيه -2جدول
 گروه فرضيه نام متغير 1915معنادار  در سطح tآمار  ضريب مسير بررسينتيجه 

H سازگاری 2836 0822 فرضيه ديتائ

يو
ژگ

ي
ها

ی
 

 
ی
فناور

 

-0833 فرضيه ديتائ H يدگيچيپ 4837 

H مزيت نسبي 3 0861 فرضيه ديتائ

-08023 رد فرضيه H پشتيباني مدير ارشد 0811 

عوامل 
سازمان

 ي

H يفن یهارساختيز 0842 0802 رد فرضيه

H ي متخصصانساننيروی  286 0869 فرضيه ديتائ

H ی امنيت دادههادغدغه 389 0861 فرضيه ديتائ
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IT Hیهاسامانهوابستگي به  2802 0863 فرضيه ديتائ

H اجبار دولت فشار 389 0836 فرضيه ديتائ عوامل محياي
 

H کنندهعرضه يبانيپشت 3866 0869 فرضيه ديتائ

-08001 رد فرضيه H ثقليدی فشار 0807 

H پشتيباني قانوني 4863 0833 فرضيه ديتائ

H کننده فناوریاعت اد به عرضه 2847 0834 فرضيه ديتائ اعت اد
 

H اعت اد به فناوری 3836 0864 فرضيه ديتائ

 مهيارهای برازت مدل ساختاری و کل مدل -4جدول
 نام معيار اندازه وضعيت

 (2Rضريج ثهيين م 0832 عالي

 (2Qاستو  گيسر م 0813 عالي

 سازگاری 08223 عالي

زه 
دا
ر ان
هيا
م

 ريثير

 پيچيدگي 08207 عالي

 مزيت نسبي 08032 متوسط

 پشتيباني مدير ارشد 08066 ضعيف

 ی فنيهارساختيز 08004 ضعيف

 يانساننيروی  08661 متوسط

 ی امنيتيهادغدغه 08629 متوسط

 ITیهاسامانهي به وابستگ 08661 متوسط

 فشار اجبار دولت 08626 متوسط

 کنندهعرضه يبانيپشت 08626 متوسط

 فشار ثقليدی 08001 ضعيف

 پشتيباني قانوني 08334 عالي

 فناوری کنندهعرضهاعت اد به  0831 عالي

 الديجيتاعت اد به فناوری امضاء  08072 متوسط

 بحث 

های دهد که انتشار يک فناوری مستلزم ثوجه به کليه مؤلههخوبي نشا  مينتايج اين ثحقيق به
اين  ريزی صحيح و اصولي با ثوجه بهثيريرگذار بر پذيرت آ  فناوری و سياستگذاری و برنامه

 شدههای اين پژوهش حاکي از آ  است که در ميا  عوامل بررسيثحليل داده  باشدها ميمؤلهه
به ساير  کننده فناوری نسبتچهار عامل سازگاری، پيچيدگي، پشتيباني قانوني و اعت اد به عرضه

رخال  ی دولتي داشته و بهاسازما عوامل، ثيريرگذاری بيشتری بر انتشار فناوری مورد ماالهه در 
ی بردارهای الزم جهت بهرهی دولتي از حداقل زيرساختهاسازما ثصور بسياری از افراد اکثر 
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 های ثحقيق به ثهکيکدر ادامه در خصوص نتايج يافته  از امضاء ديجيتال برخوردار هستند
  گيری شده استشده در مدل ثحقيق بحث و نتيجههای چهارگانه ارائهگروه

 هاي فناوري امضاء ديجيتالويژگي

شده ماابق با ساير های فناوری، هر سه فرضيه طرحدر خصوص عوامل مرثبط با ويژگي
  (Hameed et al., 2012; Ahmadi et al., 2017مشده مورد ثائيد قرار گرفتندانجامثحقيقات مشابه 

در ميا  عوامل اين گروه، متغير سازگاری و پس آ  متغيرهای پيچيدگي و مزيت نسبي به ثرثيج 
بيشترين   ی دولتي دارندهاسازما بيشترين ثيريرگذاری را بر انتشار فناوری امضاء ديجيتال در 

که  باشدضريج ثيرير در ميا  کل متغيرهای مهروض در مدل متهلق به متغير سازگاری مي
ی هاسازما دهد که های اين ثحقيق نشا  ميثحليل داده  دهنده اه يت باالی اين عامل استنشا 

هلي ف دولتي به شيوه سنتي امضاء اسناد کاغذی خو گرفته و استهاده از امضاء ديجيتال با ثجارب
ی دولتي فناوری هاسازما ثوجهي از ه چنين در حال حاضر در ثهداد قابل  سازگاری ندارد هاآ 

با  راباه منهي متغير پيچيدگي  های موجود از جنبه فني سازگاری نداردامضاء ديجيتال با سامانه
رای ء ديجيتال بی دولتي فناوری امضاهاسازما دهد که به اعتقاد مديرا  انتشار فناوری نشا  مي

  پيچيده و دشوار است هاسازما سازی و کاربرد در فهم، پياده

 يسازمانعوامل 

های امنيت داده و وابستگي ي، دغدغهانساني، ثيرير متغيرهای نيروی سازماندر گروه عوامل 
 Ghobakhloo)ثائيد قرار گرفت راستا با ماالهات پيشين موردهای فناوری اطالعات همبه سامانه

et al., 2011; Ahmadi et al., 2017).دهد که سه متغير يادشده دارای ها نشا  مينتايج ثحليل
که وابستگي  ی دولتيهاسازما آ  دسته از   ثقريباً مشابه و در ساحي متوسط هستند ثيريرضرايج 

اء ديجيتال سازی امضهای فناوری اطالعات دارند از پتانسيل باالثری جهت پيادهبيشتری به سامانه
 های حهظن ايند به دليل دغدغههای حساس را مبادله مييي که دادههاسازما برخوردار هستند و 

عليرغم   ددهنتال از خود نشا  ميها ث ايل ک تری نسبت به استهاده از امضاء ديجيامنيت اين داده
يتال های فناوری بر پذيرت امضاء ديجانتظار، ثيرير دو متغير پشتيباني مدير ارشد و زيرساخت

ثواند به اين دليل باشد که امضاء ديجيتال اين امر مي  ی دولتي مورد ثائيد واقع نشدهاسازما در 
آ  در حالت عادی برای بسياری از مديرا  و مزايای امنيتي  نوآوری بازدارنده محسوب گرديده

ی هاسازما لذا مديرا  بسياری از   (Carayannis and Turner, 2006:854)بارز و آشکار نيست
ی پذيرنده بوده و در مرحله فهلي از پذيرت اين هاسازما دولتي در انتظار دريافت بازخورد از 

در اين خصوص بهضاً شواهدی مبني بر   کنندی خود ح ايت چنداني ن يهاسازما فناوری در 
مشابه نيز  در ساير ثحقيقات هاسازما عدم ثيريرمتغير پشتيباني مدير ارشد بر پذيرت فناوری در 
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های فني عدم ثيييد فرضيه مرثبط با زيرساخت.(Ahmadi et al., 2017: 21)شده استگزارت
ی های دولتي در حال حاضر از حداقل زيرساختهاسازما واند به اين دليل باشد که اکثر ثمي

سازی امضاء ديجيتال برخوردار هستند  در اين ثحقيق بر اساس نظر موردنياز جهت پياده
در ساح مبرداری از فناوری امضاء ديجيتال منظور بهرهمتخصصين حداقل زيرساخت موردنياز به

 6ی دولتي به ه راه کدهای منبعهاسازما های اثوماسيو  در احراز هويت(، موجود بود  سامانه
بنابراين برخال  ثصور بسياری از افراد عامل زيرساخت مانهي   شده استها ثهريف اين سامانه

 گردد ی دولتي کشور محسوب ن يهاسازما بر سر راه پذيرت اين فناوری در 

 مادعوامل اعت

راستا با نتايج ساير ماالهات مشابه مورد ثائيد قرار دو فرضيه مهروض در اين گروه، هم
 ثيريردر اين ميا  با ثوجه به ضرايج  (Christian Schaupp and Carter, 2005مگرفتند

کننده فناوری امضاء ديجيتال اه يت بيشتری داشته و ثيريری شده عامل اعت اد به عرضهاستخراج
در حال حاضر ثهداد ک ي از   ی دولتي داردهاسازما قوی بر انتشار فناوری موردبحث در 

  نيز بدو هاسازما ی دولتي در حال استهاده از اين فناوری نوين هستند و ثهدادی از هاسازما 
های مجزا و اختصاصي سازی زيرساختهای موجود ايجادشده اقدام به پيادهثوجه به زيرساخت

ثا حد زيادی  هاسازما اين اقدام   اندی خود ن ودههاسازما منظور استهاده از اين فناوری در به
زارت وممتولي ثوسهه و انتشار اين فناوری  سازما ی دولتي به هاسازما ي از عدم اط ينا  ناش

ي دهد که در اکثر کشورهايمينتايج ماالهات ثابيقي نشا    باشدمي( صنهت، مهد  و ثجارت
وسهه متولي طرح، نهادی مرثبط با ث سازما اند سازی فناوری امضاء ديجيتال شدهفق به پيادهکه مؤ

 هایهای حوزه فناوری اطالعات در ساح ملي و با اختيارات ثصويج و اجرای برنامههاليتف
در اين خصوص وزارت ارثباطات و فناوری   باشدملي ثوسهه فناوری اطالعات و ارثباطات مي
  رسداطالعات در کشور گزينه مناسبي به نظر مي

 عوامل محيطي

تيباني ر سه متغير پشتيباني قانوني، اجبار و پشماابق با نتايج ساير ثحقيقات مشابه، ثيري
 Zhu)ی دولتي مورد ثائيد قرار گرفت هاسازما کننده بر پذيرت فناوری امضاء ديجيتال در عرضه

and Kraemer, 2005; Hameed, Counsell et al. 2012: 371). باالثرين ضريج ثيرير در اين
قوانين و  دهد کهنتايج اين پژوهش نشا  مي  باشدتهلق به متغير پشتيباني قانوني ميگروه م

 ی دولتي پشتيبانيهاسازما صورت کامل از استهاده از امضاء ديجيتال در مقررات فهلي به

                                                            
1  - Source Code 
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حال اگرچه منع قانوني برای پذيرت اسناد الکترونيکي در کشور وجود ندارد بااين  کنندن ي
 هاسازما ر د هاآ بيشتر با سازوکارهای سنتي مبادالت اسناد کاغذی و امضاء دستي  قوانين فهلي

ها و قوانين جدی در حوزه انتشار اسناد الکترونيکي در کشور سازگار بوده و شاهد سياست
در خصوص عامل اجبار بايد ثوجه داشت که امضاء ديجيتال نوآوری بازدارنده محسوب   نيستيم

 ,Rogers)باشدها مؤرر ميراجرز عامل اجبار در انتشار اين دسته از نوآوری زعمگرديده و به

خاص  سازما صورت محدود و در حد چند در حال حاضر از اين ابزار سياستي به.(2002
ثواند ساح متوسط بلوغ خدمات دولت الکترونيکي شده است که يکي از داليل آ  مياستهاده 

ال بر پذيرت فناوری امضاء ديجيت فشارهای ثقليدی مؤرر نبود  نقش متغير   در کشور باشد
ز ا هاسازما اين   ی دولتي باشدهاسازما ثوجه ميا  ثواند به دليل عدم وجود رقابت قابلمي

ثوجهي جهت پذيرت فناوری ثواند محرک قابلح ايت دولت برخوردار بوده و رقابت ن ي
آ  ايها  کننده در پذيرتکننده يک فناوری نقشي ثهيينعرضه  باشد هاآ امضاء ديجيتال در ميا  

  (Hameed et al., 2012: 371)گذاردکه نتايج اين ثحقيق نيز صحه بر اين موضوع مي ن ايدمي
ی دولتي که دارای مرکز مياني هاسازما طبق قانو ، عرضه خدمات امضاء ديجيتال به آ  دسته از 

ه مرکز وابسته بم گواهي الکترونيکي مياني عام مجزای امضاء نيستند ثنها از طريق مرکز صدور
بر اين اساس   گيردصورت مي(ثوسهه ثجارت الکترونيکي وزارت صنهت مهد  و ثجارت

ثوا  انتظار داشت که اين مرکز با ثقويت خدمات پشتيباني خود نقش مؤررثری در پذيرت مي
   ی دولتي ايها ن ايدهاسازما فناوری موردبحث در 

 هاي سياستيتوصيه

تشار فناوری امضاء ديجيتال ديدگاهي عرضه محور و بدو  در نظر ديدگاه فهلي حاکم بر ان
اين ديدگاه سبج بروز مشکالت جدی در   گرفتن مالحظات مديريتي و سياستي بوده است

های صر  های موجود و هزينهکه عليرغم وجود زيرساختنحویانتشار اين فناوری گرديده به
تال اشاعه فناوری امضاء ديجي  باشدر محدود ميشده کاربرد امضاء ديجيتال در ساح فهلي بسيا

 نيازمند سياستگذاری صحيح و اصولي با در نظر گرفتن دو طر  عرضه و ثقاضای اين فناوری

موردبحث  باشد  در اين خصوص با ثوجه به نتايج سنجش عوامل مهروض بر انتشار فناوریمي
  ود های سياستي ذيل را ارائه نثوصيه ثوا در اين ثحقيق مي

 هاي عرضه و تقاضامحورتدوين سياست

 يکي از راهکارهای مناسج اشاعه فناوری ثحريک ه زما  عرضه و ثقاضا برای آ  فناوری

ها و مقررات مناسج ثوسهه ثدوين سياست (Gomez-Barroso and Feijoo 2009).باشدمي
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اء ی دولتي به استهاده از امضهاسازما ثجارت و دولت الکترونيکي در کشور موجج افزايش نياز 
افرايشي بر عرضه اين فناوری خواهد داشت  عالوه  اررنوبه خود ديجيتال گرديده و اين امر به

بر ثدوين مقررات و قوانين مناسج، ثدوين استانداردهای الزم جهت اط ينا  از پشتيباني 
منظور اقدامات الزم به انجاماز فناوری امضاء ديجيتال و  هاسازما های فناوری اطالعات سامانه

ی دولتي راهکاری مناسج جهت اشاعه فناوری هاسازما ثصويج و ابالغ اين استانداردها به 
گردد  اين امر با رفع مانع عدم سازگاری فناوری امضاء ديجيتال با موردبحث محسوب  مي

 ی دولتي، افرايش ثقاضا و عرضه برای اين فناوری را به دنبال خواهد داشت هاسازما های سامانه

 هاي مناسب تقاضامحورتدوين سياست

ي در رساناطالعی آموزت و هادورهاستهاده از ابزارهای سياستي نظير اجبار و برگزاری 
باشد  امضاء ديجيتال نوآوری بازدارنده يميرگذارثير موردبحثثحريک ثقاضا برای فناوری 

 هاازما سيری را برای گاندازهقابلسازی آ  مزيت رقابتي يادهپگردد  بدين مهنا که يممحسوب 
ن ايد  يمع ل موجود های يسکرنکرده و در حقيقت ه انند نوعي بي ه در قبال فراهم 
برند ي ناستهاده از فناوری پي  ضرورتبههای ثحقيق و ثوسهه يتفهال انجامی دولتي با هاسازما 

ی هاهای آ  در قالج برنامهيتمزاطالعات کافي در خصوص امضاء ديجيتال و  ثابلکه الزم است 
ی آموزشي ثخصصي برای مديرا  و هادورهارائه گردد  برگزاری  هاسازما آموزشي به اين 

سازی اين يادهپ هایيچيدگيپی دولتي به کاهش هاسازما بخش فناوری اطالعات  کارکنا 
ن ود  امکا  آزمايش ع لي و ثجربه فناوری  فراهم ينه چنن ايد  يمک ک  هاسازما فناوری در 

جبار ا شدهعنوا سبج افزايش اعت اد به اين فناوری خواهد شد  عالوه بر موارد  يتاليجدامضاء 
ی دولتيمپس از حصول هاسازما های دولت به استهاده از فناوری امضاء ديجيتال در سامانه

 یهاسازما کننده در پذيرت اين فناوری در ( نقشي ثهيينهاسازما اط ينا  از آمادگي کامل 
 داشت  دولتي خواهد

 هاي مناسب عرضه محورتدوين سياست

های موجود در قس ت عرضه کننده در اشاعه فناوری و ضهفبا ثوجه به نقش مهم عرضه
های طر  عرضه، بازبيني کامل صورت گردد که در سياستفناوری امضاء ديجيتال پيشنهاد مي

رضه متولي ع سازما دولتي به ی هاسازما های اين ثحقيق حاکي از عدم اعت اد گيرد  ثحليل داده
باشد لذا ضرورت دارد ثا ساختار ايجادشده امضاء ديجيتال موزارت صنهت، مهد  و ثجارت( مي

متولي با در  سازما جهت عرضه اين فناوری موردبررسي قرارگرفته و در خصوص ثغيير 
يات بگيری شود  در اين خصوص ماابق ثجرنظرگرفتن آرار و ثبهات چنين ثغييری ثص يم

ثواند گزينه مناسبي باشد  ه چنين ضرورت جهاني، وزارت ارثباطات و فناوری اطالعات مي
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 ای و پشتيبانيمنظور ارثقاء ساح ک ي و کيهي خدمات مشاورهريزی الزم بهدارد ثا برنامه
های ثشکيالت دولتي مسئول عرضه فناوری امضاء ديجيتال صورت گيرد  استهاده از ظرفيت

د  کننده باشثواند ک کسپاری بخشي از اين خدمات در اين زمينه ميو برو بخش خصوصي 
ازی سای جامع اقدام به پيادهمتولي با ثبهيت از برنامه سازما در کنار اين موارد الزم است که 

ی هاسازما بندی ی دولتي ن ايد  شناسايي و دستههاسازما مرحله امضاء ديجيتال در بهمرحله
ای امههای اساسي چنين برنرکن تانسيل باالثر پذيرت بر اساس مهيارهای مناسج ازدولتي با پ

 گردد محسوب مي
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