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فناوري هااو ناان ا تياطااو ا ر ت ي ااواا تهناوي هجند ااا هياادل هو ااوي لر ا ر و ا
ل ترسار ،كويآهدار ر پو خگنار وختا آي فرتهم كرله ت  .ت تفوله تز ت ا ننآري هاو
لي فرآ ند تلتيه تهني جوهوه ،هنجب پد دتي شدي رت ويتاا اه ناوو لر ا ت نتررنيناا شاده
ت  .لي ت ا هيوي لر هو نيز رت تيت ه خدهوت ه ذ نفووي تجت و ا و د ه وز اور ا
نقش هو ر كويكرلهو شوي پرلتزند ،لر ت نتررنينا لي پا پو خ اه ت اا وارريت شان
گرفته ت .
ت ا پژرهش و هدف " ري ا نته هنثر ر ان وه ز ر اوخ هاو لر ا ت نتررنيناا
لي خش وزيگونا ت رتي(اجرتي)"  ،رتحا ر تجرت شاده ت ا .جوهواه هانيل ندارلي اققيا
شوه آند ته تز هد رتي ،كويشنو وي ر فووالي خش وزيگونا ت رتي هستقرلي شاجر اجارتي
انت هاو واواا ر اققيقاواا
ها وشدكه ليزهينه لر ت نتررنينا آشنو نله ر و لتيت
ها وشند .نو رت ا؛ و هرتجوه ه ل تگوهجو ر هرتجع ذ صيح اودتل  85نفر شنو و ا ر اه
ناانتي ن ننااه تنتخااود گرل ااد .ااپب وت ااتفوله تز يرو ن ننااه گياار هر ن ااه اواادتل 04
وخته كه شوه  04نتل
نفر( )n=40ه ننتي هنيل آزهني ،وت تفوله تز پر شنوهه هقق
 8گز نه ت لي ي ينرت انله ؛ ياطاه ناد ر هانيل انيش رتيگرفتاه ت ا  .يرت اا
(ظوهر ر هقتنت ا) ر پو و ا پر شنوهه تز يرو ور ب آ فو كررنطوخ (آ فاو= 58ليصاد)
 .پب ،و ا آزهني فرويه هو اققي ر ت تفوله تز آزهاني T
هنيل او يد رتيگرفته ت
 ،ه ري ا رووي هنجنل ،ر تزيرو ا ها (  )LEE HOنياز اه تر ن ا ناد نتها
هنثر ران وه ز ر وخ هو لر ت نتررنينا لي خش وزيگاونا ت ارتي پرلتختاه شاده
كه " نته هد ر تا ر فنا-ت زتي " اه نانتي انته ا
ت .نتو ج اققي حوكا تزآي ت
كه رز ر وخ هو لر ت نتررنينا هنثرت .
ت

به ر و ت بست ن 1931

لاژه ها کل د  :لر

ت نتررنينا  ،فنوري ت ي وت ر تياطو وت  ،ز ر وخ هو
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مردا و مدیرا قرار می دهتد ،امرتا مهندستی مجتدد و
افزایش قابلیت دس رسی  ،اقویت كارآمدي و پاستخگوار
سا ن دولت است ك اس فاده از آ در فرآینتد حرومتت
گري موج پدیدار و پایدارشد واقعی ی بت نتاد دولتت
الر رونیری شده است ك الزمت حرومتت دولتت هتا در
جوامه االعااای است (.)3
با اوج بت احتوالو ا یتر در ستطح جهتا یرتی از
بخش هایی ك احت ااییر احتوالو جهتانی قترار گرف ت
است بخش ايومی و سازمانهاي دول ی می باشند .جنتطش

مقدم
ظهور و گست رش فنتاوري االعاتاو و اراطاالتاو ايتامی
حوزه هاي انسانی از جيلت روابتا ااستانها بتا یرتدیگر و
دولت را دس خوش اغییراو فراوانی قترار داده استت كت
این امر فرصت هاي فراوانتی را بتراي جوامته بت ارمغتا
آورده است .یری از مهي رین فرصت هایی ك فناوري هاي
نوین پیش روي جوامه قرار داده ،امرتا مهندستی مجتدد
معياري دولت میباشد .اس فاده از مهندسی مجدد معياري
دولت و سایر امراناو فوق در فرایند حريرانتی ،موجت

« بازآفرینی دولتت» كت اوستا ( )4انتوا شتده استت ،
حرك ی است ك در آ اعش می شتود ،ايركتز دولتت از
ی رویررد درو نگر یا سازما  -مدار بت یت رویرترد
برو نگر یا شهروند مدار اغییر جهتت دهتد .بت اطتارو
دیگر ااكید جنطش بازآفرینی بر رضایت مش ري می باشد.
این مقال ك از یت الترت احقیقتاای انجتاد شتده در
بخش بازرگانی ایرا بر گرف شده و با این هد اتدوین
شده است  .سا ار مقال اینگون شرل گرف كت متروري
بر ادبیاو احقیق و بیشین آ با در ن ر گترف ن (اعتاریف
دولت الر رونیری و بررسی مدلهاي موضتو احقیتقو و

پیدایش واقعی ی بت نتاد دولتت الر رونیرتی شتده استت.
دولت الر رونیری ب معناي روشهاي دیجی تالی مخ لفتی
است ك دولت ب واسط آ بتا شتهروندا تود اراطتا
برقرار كرده اا از این الریق بااث ایجاد شرایا دس رستی
بیش ر مردد ب االعااو دول ی ،بهطتود مشتاركت متدنی از
الریتتق اوانتتایی بخشتتی بتت ايتتود متتردد ،كارآمتتدار و
پاستتخگوار شتتد دولتتت از الریتتق شتتفا اتتر ستتا ن
فعالیتهاي آ گردد.
بنابراین از لحاظ مفهومی ،دولتت الر رونیرتی اتاملی
براي بهطود اساسی ايلررد دولت بصورو جهش ب یت
سطح جدید ايلرترد) (Breakthrough performanceنت
بهطود ادریجی ايلررد است ك از مصادیق كیفیت ستریه
و ارزا و هيچنین ارضاء كاركنا دولت كت تود نیتز از
نحوه انجاد امور در رنج هس ند ،دانست .هيچنین می اوا
آ را وسیل اي براي كاهش زما الزد براي اصتيی گیتري
ها ،و در كل یت روش جدیتد بتراي اندیشتید در ن تر
گرفت ك ن یجت آ اغییتر روش انجتاد كارهتا ،لح ت اي
كرد ) (onlineارای تدماو ،و قابتل است فاده نيتود آ
براي مش ریا میباشد.
ورود ب قر بیست و یر و اصر االعااو ،با چالش
ها و نگرانی هاي بسیار جدي هيراه بوده است ب الوریر
هیچ ی از برنام هاي اوسع اي الراحی شده و فنتاوري
ها نوین قر بیس ن وانس اند اتاییر قتاالعی برحتل ایتن
مساال و اطعاو ناشی از بروز آنها برجاي گذارنتد )1(.امتا
بتت ن تتر بستتیاري از اندیشتتيندا  ،صتتاح ن تترا ،
دولتمردا  ،انقعب فنتاوري االعاتاو متی اوانتد نقتش
اساسی در مواجه با این چالش ها داش باشد ( .)2یرتی
از مهي رین فرصت هایی این فنتاوري پتیش روي دولتت

سپس ارای چارچوب مفهتومی و نحتوه پتردازش متدل و
اشتتریح آ ) واهتتد شتتد .در نهایتتت احلیتتل دادههتتا و
ن یج گیري الزد صورو واهد گرفتت .بنتابراین مستال
اصلی احقیق حاضر اطارو است از " بررسی اوامل مویر
بر اوسع زیر سا ت هاي دولتت الر رونیرتی در بختش
بازرگانی ایرا " سازما مورد مطالع با در ن ر نقش زیتر
سا تها این سوال مطرت است ك " آ یا اوامل مدیری ی
و فنتتی ( ابتتزاري ) براوستتع زیتتر ستتا ت هتتاي دولتتت
الر رونیرتتی در بختتش بازرگتتانی متتویر استتت  .در واقتته
احقیق حاضر ب من ور باسخ بت ایتن ستوال انجتاد شتده
است .
نگاهی ب دولت الر رونیری در سند چش انداز بیست
سال ایرا مطین آ است ك در ستند چشت انتداز بیستت
سال ایرا كشوري استت اوستع یاف ت بتا جایگتا ه اول
اق صتتادي اليتتی و فنتتاوري در ستتطح منطق ت بتتا هویتتت
اسعمی الهاد بخش در جها اسعد و با اعامل ساز نتده و
مویر در روابا بین اليلل  .بی ش آنج ك در سند چش
انداز بیست سال ایرا مورد ن ر و اوجت متی باشتد ایتن
نر اي ك ایرا آینده باید در پنج مفهود اوستع یتاف گی
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دولت قرار گرف است و گامهتاي اولیت و در اتین حتال
پیشر ف اي را در این زمین برداش شده است ( . )6بنا بر
آمار ارای شده سازما ملتل م حتد در ستال  2002كشتور
ایرا در این ارص انزل نيوده است  .در این میا ایترا
 10راط از جایگاه ود ستقو نستطت بت ستال  2002را
اجرب كرده و از راط  82ب  102رسیده است .

فناوري هویت الهاد بخشی در جها اسعد مویر و سازنده
در روابا بین اليلل اصتو ر شتود  .در ایتن چشت انتداز
كشور بایتد نستطت بت كشتورهاي اوستع یاف ت دنیتا بت
شا ص هاي م وسا جهانی دست یابتد و از ن تر اليتی
فناوري و اق صادي در كل منطق حایز راط نخست گردد .
در این راس ا و در جهت احقق این امتر بتر پتایی دولتت
الر رونیری و او سع زیر سا ت هاي آ در دست ور كتار

جدلل .1رتبه ایران در بستر های استقرار دولت الکترونیکی از سال )6 ( 3002-3002
رتب

سال

سرمار ها اکساکی

بسورها فنالر اطالعات

حضور ارنورکوی

امو ای کل

2003

0/52

0/08

0/142

0/33

105

2004

0/53

0/082

0/162

0/ 3222

112

2002

0/54

0/1058

0/2868

0/3213

82

2002

0/5823

0/1545

0/2252

0/4065

102

بنابراین الی این متدو ام یتاز ایترا نستطت بت ستال
 2002رشد ناچیزي در زمینت آمتادگی بتراي پتذ یترش و
اس قرار دولت الر رونیری داش است  .لیرن الی دو سال
1322و  1326از ش اب ایرا در ایتن زمینت كاست شتده
است ك این موضو ب هیچ وج در راس اي احقتق ستند

برنام هاي اص منطقت اي در بختش فنتاوري االعاتاو
كشور ك در دو محور زیر بطور اص مربو ب دولتت
الر رونیری است).
 سند راهطردي دولت الر رونیری
 مصوب هیأو مح رد وزیرا سند فرابخشی(ویتهه)

چش انداز بیست سال جيهو ري اسعمی نیست .
بنابرگزارش اداره امور اجاري و اج ياای سازما ملل
م حد در سال  2002پایین ارین ام یاز دولتت الر رونیرتی
در ایرا مربو ب حوزه زیر سا ت است ك بتا 0/1545
ام یاز پایین ار از حضور این رن ی دولت با  0/2252ام یاز و
ستترمای انستتانی م خصتتص دولتتت در حتتوزه فنتتاوري
االعااو و اراطاالاو با  0/5823ام یاز قرار گرف ت استت .
لذا بر اساس آمار ارای شده در ستال  2002ضتری نفتو
این رنتتت در ایتترا  0/22/24ضتتری نفتتو رایانتت هتتاي
شخصی  0/10/23ضتری نفتو مشت ركا الفتن هيتراه
 0/18/2و ضری نفو این ر نت پر سترات  0/66درصتد
می باشد . )2 ( .
 -1وضعیت موجود دولتت الر رونیرتی در ایترا در
كشور ما چندین سال استت كت فعالیتتهتاي مربتو بت
دولت الر رونیری شرو شده ولتی بتا وجتود گست ردگی
ان شاراو آ در ايل هنوز ب اوفیقاو چشيگیري دستت
نیاف است( .وجود بتیش از  30ستند ،برنامت راهطتردي و

بهین ت ستتازي اشتتریعو دولتتت و ایجتتاد دولتتت
الر رونیری در اجتراي بنتد (ز) متاد  122قتانو
برنامتت چهتتارد اوستتع اق صتتادي ،اج يتتاای و
فرهنگی جيهوري اسعمی ایرا مصوب . 1323
 مورد دود آ رین سند نوشت شتده در صتوص
دولت الر رونیری است .در این سند نیتز متواردي
كر شده ك نشتا از كيطتود مطالعتاو آكادمیت
الزد براي اهی سند دارد.
 در اینجا آماري مربو ب مطالع اططیقی وضعیت
موجود شا ص هاي دولت الر رونیرتی در ایترا و
اهدا

برنام پنج سال چهارد اراا می شتود .جتدول()2

وضعیت موجتود شتا ص هتاي دولتت الر رونیرتی در
ایرا را در مقایس با سایر كشورها نشا می دهد .واضح
است در شرایا فعلی در مقایس با بسیاري از كشتورهاي
اوسع یاف و در حال اوسع  ،ایرا در ایتن شتا صهتا
وضعیت مناسطی ندارد.
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جدلل .2مقایسه وضعیت موجود برخی شاخصهای دولت الکترونیکی با وضعیت تطبیقی ()6
شاخص

لاحد

دس گاههاي دول ی ،حروم ی ،وزاراخانت
ها و سازمانها داراي سیس يهاي ايتومی
مرانیزه یرپارچ

درصد

دس گاههاي دول ی ،حروم ی ،وزاراخانت
هتتتتا و ستتتتازمانها داراي سیستت ت يهاي
ا صاصی مرانیزه یرپارچ

درصد

سارر کشورها

ارران

2
فرانس
40

سواد
40

امریرا
60

اليا
40

كانادا
60

1

دس گاههاي دول ی ،حروم ی ،وزاراخانت
ها و سازمانها داراي وب سایت این رنتت
مط نی بر اس اندارد

درصد

20

اركی
100ملی
3/2محلی

مصر
35ملی
 0محلی

مجارس ا
 100ملی
 0محلی

دماو دول ی الر رونیری اراا شتده از
الریق شطر

درصد

صفر

اس فاده از دماو الر رونی
(حر خ ،بجاي انوار و ب بجاي بنگاه
برار رف است)

درصد

2

ایرلند
32/2

ای الیا
41/1

اليا
21/2

امریرا
22

كانادا
22

انگلیس
 11خ
 60ب

زاپن
16خ
 42ب

اليا
 15خ
 43ب

اس رالیا
31خ
25ب

امریرا
 46خ
 50ب

پنجسال در كشور درگرو فرهنگ سازي ،متدیریت ،شتطر
سازي و اراقاي اراطاالاو و رفه ابهاماو مدیرا بخشهاي
صوصی و دول ی در صوص فناوري االعاتاو استت.
لذا دولت الر رونی در ایرا هنوز در آغاز راه است.

جدول( )3اهدا برنام پنجسال چهتارد را بتراي پتر
كرد عء فناوري ایجاد شده نشا می دهد .بدیهی است
با اوج ب پیشرو بود كشورهاي اوسع یاف ت  ،ح تی بتا
وجود اجراي موفتق برنامت چهتارد ،هیچگتاه ایتن تعء
فناوري مرافه نخواهد شتد .اتعوه بتر آ احقتق برنامت

جدلل .3اهداف كمی توسعه دولت (حکومت) الکترونیکی در ایران در برنامه پنجساله چهارم ()6
سال

شاخص

لاحد

دس گاههاي دول تی ،حرتوم ی ،وزاراخانت هتا و ستازمانها
داراي سیس يهاي ايومی مرانیزه یرپارچ

درصد

2

دس گاههاي دول تی ،حرتوم ی ،وزاراخانت هتا و ستازمانها
داراي سیس يهاي ا صاصی مرانیزه یرپارچ

درصد

1

2

دس گاههاي دول تی ،حرتوم ی ،وزاراخانت هتا و ستازمانها
داراي وب سایت این رنت مط نی بر اس اندارد

درصد

20

36

22

درصد

-

3

6

8

2

8

33

15

4

5

11

12

دماو دول ی الر رونیری اراا شده از الریق شطر
دس گاههاي دول ی مجهز ب

دماو الر رونیری اعاملی

اس فاده از دماو الر رونی

درصد
درصد

2

16

25

32

48

60

8

13

15

20

62

24

100

12

12
20
20

.براي مثال جدول( ، )4بعضی از این شا ص ها را در

در برنام پنج ستال چهتارد اوستع شتا ص هتا و
راهطردهایی براي احقق دولت الر رونی

پار

48

48

48

48

44

سال هاي مخ لف نشا میدهد:

اراا شده است
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جدلل . 8شاخصهای دولت الکترونیك در برنامه  5ساله چهارم توسعه
سال

1343

1348

1348

1348

1348

1344

دس گاههاي دول ی داراي سیس هتاي ايتومی
مرانیزه یرپارچ

%2

%16

%25

%32

%48

%60

دس گاههاي دول ی داراي سیس هاي صوصی
مرانیزه یرپارچ

%1

%2

%8

%13

%15

%20

حضور در وب  :دس گاههاي دول تی داراي وب
سایت منططق بر این رنت

%20

%36

%22

%62

%24

%100

-

%2

%8

%13

%15

%20

-

%3

%6

%8

%12

%12

شاخص ها

اعامل  :دس گاههاي دول تی مجهتز بت
این رن ی اعاملی

تدماو

 :e-Servicesتدماو دول تی از الریتق شتطر
هاي الر رونی

دیجی ال،كاربرد اجارو الر رونی اوسا بخش صوصی
(،) 14بحرا اا ياد ب دولت،اغییر ان اراو شتهروندا از
دولتتت ( ،) 12اتتداود اصتتعحاو در بختتش ايتتومی( 13
)،صرف جویی در هزین ها .اگر چت دالیتل م عتددي بتراي
شرل گیري دولت الر رونیری اوسا افراد مخ لفتی ارایت
شده است اما در ی اقسی بندي كلی می اوا آنها را در
س دس بحرا در بخش دول ی ،پدیدار شد ایتداولویي
نئولیطرالیس و واست قدرو سیاسی قرار داد(16و.)15

دالیل شرلگیري دولت الر رونیری را می اوا شامل
گرایش دولت ها ب اس قرار دولت الر رونی از اوا ر قر
بیس ب بعد در حال افزایش است و دولتهتا در سراستر
دنیا و در اياد سطوت دول ی ،برنام هایی در راس اي پیتاده
سازي دولت الر رونی اتدوین نيوده انتد .ایتن گترایش
جهانی ب اس قرار دولت الر رونیت و در ضترورو آ
را میاوا از چند جنط مورد اوجت قترار داد ؛برتارگیري
فنتتاوري االعاتتاو در بختتش دول تتی ()13نستتل جتتوا

جدلل . 8دالیل و ضرورت های شکل گیری دولت الکترونیك( ) 71
عامل

لرژگیها ل خصوص ات عمده

رورف

1

بحرا دربخش دول ی

افزایش نقش دولتها در اراا دماو
نااوانی دولتها در برآورد نیازهاي انطوه شهروندا
اخصیص مطالغ كع هزین هاي ايومی ب بخش ايومی و افزایش قابل احيل آنها
وجود و گس رش موارد م عدد اسرا  ،ااع و سوء مدیریت

2

پدیدارشد ایداولویي
نئولیطرالیس

احیاي دوباره ایداولویي لیطرالیس (نئولیطرالیس )
القاي ناكارآمدي دولت در بخش دماو دول ی
الزاد ب جایگزینی موسساو صوصی با سازما هاي دول ی
برارگیري دولت براي كي ب ايلررد كاراار بازارها
ااكید بر سازماندهی و مدیریت مجدد بخش دول ی

3

واست قدرو سیاسی

افزایش در واست ايومی براي اصعحاو دول ی
گس رش نقش سیاست مدارا و مدیرا دول ی براي انجاد اغییراو
پش یطانی سرمای دارا ملی و جهانی از االعحاو
افزایش كاركرد سازما هاي بین اليللی و جهانی در پیشطرد برنام هاي اغییر
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ناد حريرانی الر رونیری گردیده است ك انگتارههتاي آ
الگوي حيررانی بوروكراای بسیار م فاوو است.

مقایستتت حريرانتتتتی بوروكراایتتت بتتتتا دولتتتتت
الر رونیرروشتتن متتی ستتازد كتت شتترل گیتتري دولتتت
الر رونی منجر ب اشریل نو جدیدي از حريرانتی بت

جدول . 6تفاوت الگوی ارائه خدمات عمومی بوروكراتیك با الکترونیکی () 2
مه ار
اتگو
جهت گ ر

بورلکرات ر

اترورلک ر

كارایی هزین اولید

رضایت كاربر ،كن رل و انعطا

سایماکدهی فرارنعد اقعایت وظیف اي ،بختش بنتدي ،سلستل
مراا ايودي ،كن رل
توت د

سلسل مراا

پذیري

افقی ،سازما شطر اي ،اسهی االعااو

اصول مدرررت

مدیریت برمطناي قانو و بخشنام

مدیریت منعطف ،كارایيی بین واحدي با هياهنگی مركزي

سبر رهبر

دس وري و ااكید بر كن رل

آسا گیر ،اسهیل كننده و هياهنگ كننده ،كارآفرینی عق

ارتباطات ورلکی

باال ب پایین و سلسل مرااطی

شطر چند جه با هياهنگی مركزي ،اراطاالاو مس قی

ارتباطات ب رلکی

م يركز ،رسيی ،كانالهاي محدود

رسيی و غیر رسيی ،باز ورد مس قی و سریه ،كانتالهتاي
چند جانط

کحوه ارائ خدمات

اراا مس ند دماو ،اعامل میا فردي

اراطاالاو الر رونی  ،ادد اعامل چهره ب چهره

اصول ارائ خدمات

اس انداردسازي

كاربرپسند

جداول مطین مولف " ااریخ و او صیف و احقیقا و مطا
لع شده دولت الر رونیری اجيیه شد ه است .

بنا براین مجيتو ات اعتاریف دولتت الر رونیرتی در
نگاره شياره (  )1و ( )2و ( )3بطور متو جتز و در قالت

کگاره . 1تعاریف دولت الکترونیکی
باکر جهاکی ور سال 2001

دولت الر رونی ارنولویي هاي االعاتاای و اراطتاالی استت كت روابتا بتا شتهروندا  ،بختش
صوصی و آیانسهاي دول ی را جهت بهطود بخشید ب اراا دماو ،دگرگو میسازد(.)1

سایمان ملل ل اواره عمعومی دولت الر رونی اساساً شامل ایجاد وب سایت دول ی بتراي اراات االعاتاو مربتو بت متوارد
سیاسی و دول ی میشود(.18
جامه امرررا ور سال 2001
آذر کفاشپور ور سال 1348

اعهدي پایدار از سوي دولت براي بهطود اراطا میا شهروندا حقیقی و بختشهتاي ايتومی از
الریق اراا دماو انطوه ،دانش و االعااو(.)4

ولتت واکمارك

اس فاده ن اد مند و اساسی از فنآوريهاي دیجی ال براي معرفی روش جدیتد افرتر و دگرگتونی
سازما ها و فرایندها و روی هاي كار ك كیفیت دماو و كاراای آ ها را بهطود میبخشند(.)2

ولتت اکگل س

دول ی كاراار ،زندگی در جامع اي با آ رین اوسع در اجارو الر رونیری و پاستخگوای و اراات
دماو به ر ب نیازهاي شهروندا و بخش اجارو(.)2

اتحاور ارلپا

اس فاده از ارنولویي االعااو و اراطاالاو در مدیریت دول ی ك با اغییراو سازمانی
کگاره . 2مدلهای بلوغ دولت الکترونیکی)2(.

کام مدل پ اوهسای

سال

مراحل پ اوهسای

مدل الین ولی

2001

 -1فهرست برداري  -2اراكنش  -3ادغاد ايودي  -4ادغاد افقی

مدل گارانر

2002

 -1االع رسانی  -2اعامل  -3اراكنش  -4اغییر شرل

مدل سازما ملل

2002

 -1پیدایش  -2اراقا  -3اعامل  -4اراكنش  -2یرپارچگی

مدل كنفرانس بیناليللی پالرمو

2002

اوامل مویر بر سیاستها و كاركردهاي دماو دول تی و روابتا اصتلی بتین ایتن
اوامل را بیا میكند.
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کام مدل پ اوهسای

سال

مراحل پ اوهسای

مدل س حلق اي كاركردها ي دولت
الر رونیری

2003

 -1كاركرد االعااای  -2كاركرد اراكنشی  -3كاركرد ايعای

مدل میسرا و دینگرا

2004

 -1بس  -2نخس ین  -3برنام ریزي  -4احقق یتاف ن  -2نهادینت شتد  -6بهینت
شد

 -2وضعیت دولت الر رونی در كشتورهاي مخ لتف
مورد بتر رستی واقته شتده و نشتا متی دهتد كت الطتق
گزارشتتاو من شتتر شتتده از ستتازما ملتتل در ستتال ،2002
آمریرا با شا ص  1در راط اول جها جا ي دارد و پتس
از آ ب ارای

اس رالیا ،نیوزلند ،مرزی  ،اس ونی ،سواد ،سنگاپور ،كانادا،
یاپن ،اكراین ،ارد  ،هلند ،نوروی ،وی ناد ،ااتریش ،چتین و
آریان ین در راط هاي دود اا بیست قترار دارنتد .شتا ص
دولت الر رونی در میا كشتورهاي اورمیانت در ستال
 2002ب صورو زیر است:

كشورهاي كره جنوبی ،دانيتار  ،فرانست ،

کگاره . 3خالصه نتایج بدست آمده از تحقیقات مطالعه شده
عنوان تحق ق

موغ رها /رافو ها مهم

موانه ایجاد و گست رش دولتت
الر رونی در

اوامل سا اري ،رف اري و زمین اي مانه ایجاد و گس رش دولت الر رونی

در ایرا هس ند.

اوامل مویر بر است قرار دولتت
اوامل ناشی از سیاست گزاري ،اوامل ناشی از اجرا و اوامل زمین اي و مؤلف هاي ايلیاای مربتو
الر رونیتت و اراات ت الگت توي
ب هر ی از اوامل بر روند اس قرار دولت الر رونی مویر است.
مناس )11( ،1323 ،
موانه و راهرارهاي شرلگیري
موانه فنی ،فرهنگی – اج ياای ،مدیری ی ،مالی – اق صادي متانه پیتاده ستازي دولتت الر رونیت
دولتتت الر رونیتت در ایتترا ،
درایرا میباشند.
)12( ،1323
بررستتی رابطتت بتتین دولتتت
دولت الر رونی در حضور ادالت اوزیعی ،روی اي ،االعااای و مراودهاي موج
الر رونیت و اا يتتاد ايتتومی،
اا ياد ايومی میشود.
)13( ،1326

افتزایش ستطح

پذیرش دولتت الر رونیت در اا ياد ب این رنت و اا ياد ب دولت ب الور مقیت بر اصيی ب اس فاده از دماو دولت الر رونی
ست كشتتور آمریرتتا ،آریان تتین ،ااییر میگذارد و اا ياد بیش ر ب دولت ،ادرا از ریس ب اس فاده از دماو دولت الر رونیت را
كاهش میدهد.
برزیل ،مرری )24( ،2005 ،
اوامل ااییر گذار بر است فاده از بیش رین ااییر در اس فاده از دماو دولت الر رونی در صنعت اراطاالاو الفنی اسپانیا مربتو بت
دولتتت الر رونی ت در صتتنعت اندازه كس و كار و سپس میزا اس فاده از این رنت و سیس هايهاي گروه افزار میباشد .پتس از
اراطاالاو الفنی استپانیا ،2005 ،آ سیس هاي جيعی و در آ ر ايلررد كس و كار كي رین ااییر را در اس فاده از دماو دولتت
الر رونی دارد.
()22
ارزیابی موفقیتت سیست هتاي
دولت الر رونی با است فاده از
اس فاده ااییر معنیداري بر رضایت و سودمندي در شده از دید كتاربرا دارد .هيچنتین افتزایش
متتدل موفقیتتت سیستت هتتاي
رضایت كاربرا بااث افزایش سودمندي در شده از دید آ ها میشود.
االعاتتتاای دلتتتو و مرلتتتین،
)26( ،2005
ستتودمندي در شتتده ،اجرب ت سودمندي در شده از دماو الر رونیری اوسا هنجارهاي هنتی ،كن ترل رف تاري در شتده،
شخصی ،ریست و امنیتت بت ریس  ،اجرب شخصی از دماو الر رونیری ،بتر م غیتر وابست پتهوهش(ايایتل بت است فاده از
دماو دولت الر رونی ) ااییر میگذارد.
انتتوا اوامتتل اططیتتق دولتتت
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عنوان تحق ق

الر رونیتت
()25

موغ رها /رافو ها مهم

در هلنتتتد،2006 ،

شتتتهروندگرااتتتی در دولتتتت در اراطا با درصد شناساای نیازها در آیانسهاي دول ی 1/3 ،آیانتسهتا اعتداد كتاربرا را در وب
الر رونی  ،انگیزشها و ایراو ،سای شا ارزیابی میكنند .حدود  %10مطالعاو مربو ب شهروندا را انجاد میدهنتد و  %12آ هتا
شهروندا را در پرویههاي دول ی یا اجراي فرایندهاي جدید مشاركت میدهند.
)22( ،2006
ايایل پردا ت كنندگا مالیاو
پردا ت كنندگا مالیاو ايایل دارند بر سودمندي روشهاي پردا تت ايركتز نياینتد .ستازگاري
در ستتازگاري بتتا روشهتتاي
روشهاي پردا ت مالیاو با حرف و شتغل و نیتازهتاي پردا تت كننتدگا  ،مهت اترین اامتل در
اص پردا ت (دس ی ،باركتد
ايایعو رف اري آ ها ب اس فاده میباشد.
و این رنت))28( ،2006 ،
ایتتراو در شتتده از دولتتت دولت الر رونی ااییر مثطت بر اواناای مدیرا شهرها در مدیریت ایر بخشار ،سرمای ستهامدارا ،
الر رونی در آمریرا ،شهرهاي هيراري بین سطوت و اداركاو به ر داش است و مدیرا این شهرها نگرش وشبینان و مثط تی
اگزاس و فلوریدا )30( ،2006 ،بر اس فاده از دولت الر رونی دارند.
دولتتتت الر رونیتتت بتتتراي چالشها و فرصتهاي پیش رو براي اس فاده از دولت الر رونی براي كشورهاي در حال اوسع و
كشتتورهاي در حتتال اوستتع اوسع یاف شطی ه است ولی آنچ م فاوو است این است كت بستیاري از مزایتا و چتالشهتاي
فرصت ها و چتالش هتا ،2004 ،دولت الر رونی ب دلیل اس فاده محدود كشورهاي در حال اوسع هنتوز ايلتی و چتارهاندیشتی
نشده است.
()18
اراطا رضتایت شتهروندا بتا
شهروندا از اعشهاي دولت براي اراا دماو و االعاتاو بتر تا راضتی هست ند و افتزایش
دولت الر رونیت و اا يتاد در
رضایت شهروندا با دولت الر رونی منجر ب افزایش اا ياد آ ها ب دولت میشود.
دولت الر رونی )31( ،2004 ،
مدل دو مرحل اي رشتد دولتت روابا دولت با شهروندا اساساً در مرحل  1الطق بندي االعااو مخصوصاً بر ا اراا االعاتاو
الر رونیرتتی ،شتتواهد اجربتتی قرار دارد .در روابا دولت با دولت روابا الر رونیری پیشرف اري در است فاده از این رانتت وجتود
براي شتهرهاي آمریرتا ،2003 ،دارد و بیش رین پیشرفت دولت الر رونی در روابا دولت – كس و كار مخصوصتاً در اتداركاو
بر ا اجهیزاو و لوازد اداري میباشد.
()32
پذیرش سیست هتاي پردا تت
سودمندي شخصی فرد از كامپیوار بر ايایعو رف تاري از الریتق ستودمندي ،ستهولت است فاده از
الر رونیری مالیتاو در اتایوا ،
قابلیت اا ياد در شده (م غیرهاي باور) ااییر میگذارد
)33( ،2002

دهد .)2(.درجداول(5و)2كاركردهاي دولت الر رونیت
هيچنین نحوه اعامعو مولف هاي دولت الر رونیت بیتا
شده است.

مولف هاي دولت الر رونیری م عد د می باشد بت التو
ریر دولت الر رونی با اقشار گوناگو جامعت از جيلت
شهروندا ،بخش اجاري،كاركنا دولت،سازما هاي دول ی
و مهاجرین سروكار داش و بت آنهتا تدماو ارایت متی

جدول  .7مفهوم كاركردی مولفههای دولت الکترونیك ()2
موتف

دولت – شهروندا

دولت – بخش اجاري
دولت – كاركنا

دولت – دولت

دولت – مهاجرین

مفهوم کارکرو

هي امور و اطادالو دماای و االعااای میا دولت و شهروندا
اياد امور و اطادالو دماای و االعااای میا دولت و مشاغل
هي امور و مطادالو االعااای و دماای میا دولت و سا ارهاي بزرگ
كلی امور و اطادالو االعااای و دماای میا دولت و سایر سازما هاي دول ی
امور مربو ب مطادل االعااو میا دولت و مهاجرین

00

و
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جدلل . 4نحوه ارتباط مولفههای دولت الکترونیك با یکدیگر ()2
ای
ولتت

ب

ولتت

هياهنگی

بخش تجار

مناقصاو

بخش تجار

سیس اداركاو

اجارو الر رونی

شهرلکدان
کارکنان

شهرلکدان

کارکنان

قوانین

مقرراو

اجارو الر رونی

اطادل االعااو

اظهارنام

مقایس

بازار حراجی

غیر مجاز

اس ععد وضعیت پرسنلی

در واست مر صی

غیر مجاز

اطادل االعااو

زیرسا ت هاي مورد نیاز دولتت الر رونیرتی را متی
اوا بنا بر شر ت مطانی ن ري ك شا مل  -1 :زیر سا ت

راه ب آ ارزش نهاده شود ،داش ن دیدگاهی آرمانی نسطت
ب اس فاده و اوسع فنتاوري االعاتاو متی باشتد و بایتد

مدیری ی  -2زیتر ستا ت فنتی -3زیتر ستا ت نیتروي
انسانی -4زیرسا ت فرهنگی -اج يتاای-2زیتر ستا ت
حقوقی -قانونی می باشد را مو رد اوج قرار داده استت .
بنا براین پنچ زیر سا ت فوق ا لذ كتر بت اتر ایت التی
شياره هاي یل مو رد بحث واقه گردید ه است .
در ادام ب معرفی بس رهاي زیتر ستا ی متورد نیتاز
اوسع دولت الر رونیری پردا متی شتود  .ایتن متدل،
پنج زیرسا ت و یا بس ر یتل را شناستایی نيتوده استت.
الط در په و هش حاضر از مجيو پنچ زیر سا ت فو ق
الذ كر ب واسط اناس دو زیر سا ت؛ مد یری تی و فنتی

نراای مانند  :اقداماو زیر می اوانند نقش شایا اتوجهی
را در ایجاد بس ر مدیری ی ایفا نيایند:
-1وجود مراكزي جهتت هتدایت فعالی هتاي فنتاوري
االعااای و در سطح ملی
 -2مشخص نيود رویررد مدیریت كشور بت مقولت
دولت الر رونیری
 -3ادوین چش انداز و برنام ملی براي ایجاد دولتت
الر رونیری
 -4ایفتتاي نقتتش پشت یطانی و استتهیل كننتتده از ستتوي
دولت بخش دول ی می اوانتد بتراي پیتاده ستازي دولتت

با بخش بازرگانی مطابق با انوا صر فا ااییر دو دس زیر
سا ت هاي مدیری ی و فنتی متو رد بحتث واقته گریتد ه
است  .الت بیا جامه پنچ زیر ستا ت فتوق در مقتا لت
حاضر  ،جامعیت داش ن مرور مطانی ن ري مراطا و مترور
كامل آنها بوده است .

الر رونیری ،حيای ها و استهیعو متورد اتوجهی را اراات
كند ك بر ی از آنها اطاراند از :
الف اخصتیص بودجت مناست جهتت حيایتت از
اوسع فناوریهاي اراطتاالی و االعاتاای متورد نیتاز بتراي
اشریل دولت الر رونیری.
ب ایجاد اسهیعو جهتت جتذب سترمای گتذاري
ارجی مس قی در صنعت . IT
ج كي ب رشد و اوسع واحتدهاي فعتال در امتر
فناوریهاي اراطاالی و االعااای از الریق ایجاد مراكز رشد.

1ع یرر ساخت مدرررت اترورلک ری:
وجود رهطري و اندیش اس رااهی ادوین و اجراي الترت
هاي دولت الر رونیری نیازمند سرمای گذاري و نتوآوري
قابل اوجت استت .در واقته دولتت الر رونیرتی مست لزد
اصعت ن اد اداري و مهندسی مجدد دولت استت .از ایتن
لحاظ براي ادوین و اجراي این الرت ،مقاماو ارشد ن تاد
باید ود از نگرش اس رااهی بر وردار باشتند و ب واننتد
حيایت الزد را براي اصعت بخش ايومی (دول ی) جل
نيایند .در كشورهایی ك وفاق سیاسی ضعیف یتا پراكنتده
است و دولت نقش فعالی را ایفاء می كند ،رهطترا ارشتد
ن اد باید هتدایت الترت دولتت الر رونیرتی را بتر اهتده
بگیرند یری از نراو بارز و ارزنده اي ك باید در اب تداي

2ع فراهم بوون یررساخت ها ترنوتوژ
برا توسه ل بسط ولتت اترورلک ری:
وجود ی زیرسا ت اراطاالاو راه دور و االعاتاو ملتی
( ،)National Information Infrastructureضتتتروري و
حیتتاای استتت .ایتتن شتتامل فتتراه ستتا ن سرویستتهاي
اراطاالاو راه دور ،ایجاد شرایا ك هيت است طاات متالی
اس فاده از آنها را داش باشند و قابل ااراء بود دس رستی
ب شطر است .در این زمین آزادسازي بخش اراطاالاو راه
02
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 -3آماوه بوون یررساخت فرهنگی – اجوماعی:

دور و مشتتاركت بختتش صوصتتی از اهيیتتت زیتتادي
بر تتوردار استتت .دولتتت الر رونی ت و حرومتتت گتتري
الر رونی نیازمند وجود جامعت دیجی تال یتا االعاتاای،
یعنی جامع اي ك در زمین برارگیري  ICTدر اياد امتور
ود ب حد معینی از پیشرفت رسیده باشد ،استت .از ایتن
رو ،هرگون الرت دولت الر رونیت بایتد شترایطی بتراي
دس رسی ايومی مردد ب شطر هتاي االعاتاای را فتراه
كند .بنا براین اهی برنام جامه و كتاربردي وقتت زیتادي
الزد دارد اما می اوا بصورو كوااه متدو چنتد كتاربرد

معرفی فناوري هتاي نتوین در ستطح ملتی نیازمنتد بست ر
ستتازي فرهنگتتی  -اج يتتاای استتت.گس ت رش متتاهواره و
این رنت ،چالش هاي فرهنگتی جدیتدي را بتدنطال داشت
است .بدو انجاد بس ر سازي مناس فرهنگی نيتی اتوا
ب اس فاده درستت جامعت از فنتاوري هتاي گونتاگو بت
صوص این رنت امید داشت ،از سوي دیگر ادد اوج ب
بس رسازي مناس اج يتاای ،شترا دیجی تالی را كت از
م اهر بی ادال ی در اصر اراطاالاو است ،پدیتد واهتد

الر رونیرتتتی (E-

فنتتتاوري االعاتتتاو مثتتتل دولتتتت
 )Governmentدر دس ور كار دولت قرار گیرد ك ود بت
انهایی هزارا شغل جدید ه اولید می كند و بست ر الزد
و فه درست از فناوري االعااو را نشا می دهد .كلیت
اقتتداماو اوستتع اي در ایتتن زمینت ايتعً در كشتتورهاي
اوستتع یاف ت اي ماننتتد آمریرتتا و انگلتتیس اافتتاق اف تتاده
است.بس ر فنی اراطاالی در واقه فراه كننتده پیشترفت
در اراطاالتتاو بطتتور اتتاد و اراطاالتتاو الر رونیرتتی بطتتور
اص می باشند بگون اي ك ضعف این زیر سا ار متی
اواند فعالی هاي مربو ب دولت الر رونیری را ب شدو با

آورد.
یری از مشرعای ك بن ر می رستد در ایجتاد دولتت
الر رونیری در كشور وبخش بازرگانی وجود دارد اینستت
ك ت شتتهروندا بختتش بازرگتتانی و كاركنتتا دولتتت بتت
اراطاالاو "چهره ب چهتره" اتادو دارنتد و بتراي انجتاد
كارهاي اداري ود ب حضور فیزیری در اداراو مأنوستند
و شاید بسیاري از كارهایی ك متی اوانتد ح تی از الریتق
ی مرالي الفنی انجاد پذیرد ،ساات ها وقت شهروندا
را الف می كند و اعوه بر آ موج باال رف ن مراجع ب
سازمانهاي دول ی و صر هزین هاي زیادي براي دولتت

چالش مواج نياید،
اوسع زیر سا هاي فنی و االعااای جهتت پیوست ن
ب جامع جهانی داراي اهيیت حیاای است .بدو ااصتالی
مناس ت و مطيتتئن ب ت شتتطر هتتاي االعاتتاای دا ل تی و
ارجی ،شهروندا و صاحطا كس و كار در كشتورهاي
در حال اوسع از مشاركت فعال در انقعب االعااای قر
بیست و یر محرود واهند بود.
ما باید هيانطور ك هر كشوري فنتاوري االعاتاو را
م ناس فرهنگش اعریف كرده و برار متی گیترد متا هت
باید دیدگاه آرمتانی تود را م ناست بتا فرهنتگ و نیتاز
ودما مطرت كنی .بیش ر كشورهاي اوسع یاف نت انهتا
دیدگاه آرمانی براي اوسع فناوري االعااو در كشورشا
را دارند بلر سایر وزاراخان هتاي آنهتا هت موظتف بت
داش ن دیتدگاه آرمتانی اوستع فنتاوري االعاتاو بتراي
ستتازمانهاي تتود كتت در راستت اي دیتتدگاههاي آرمتتانی
كشورشا با شد هس ند.

و شهروندا می گردد.یری از دالیل این امر ،فقدا اا ياد
ايومی ب اراطاالاو الر رونیری می باشد ،دلیتل دیگتر آ
ب رف ار كاركنا سازمانهاي دول ی بر می گتردد زیترا آنهتا
ه ايایل چندانی ب انجاد كارهتاي شتهروندا از الریتق
الفن و سایر وسایل اراطاالی ماننتد این رنتت ندارنتد و بت
پاسخگویی ب مردد بت انتوا یت وظیفت نيتی نگرنتد.
بين ور ایجاد بس ر فرهنگتی اج يتاای مناست  ،انجتاد
اقداماو زیر می اواند كي شایا اوجهی بنياید:
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اراقاي فرهنگ اس فاده از فناوري هاي این رن تی و
اراطاالی در سطح ملی
اعش در جهت معرفی بومی در محیا این رنت
اجراي برنام هاي آموزشی و ارویجی در فنتاوري
اراطاالی االعااای
اوزیه امراناو فناوري هاي االعاتاای و اراطتاالی
در ستتطح كشتتور ب ت من تتور جلتتوگیري از بتتروز
شرا دیجی الی
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یابد .باید مردد ب امنیت ان قال ،پردازش و یتره ستازي
االعااو از الریق شطر ها اا ياد داش باشند .در ن یجت ،
هر گون الترت دولتت الر رونیرتی نیازمنتد اتدوین یت
چارچوب حقوقی در زمین حفاظت از حتری صوصتی،
اعقی جرای رایان اي ،ایجاد و اقویت مراجه ستنجش و
سندیت و قانونی كرد امضتاء هتاي دیجی تال استت .بت
اطارو دیگتر یت زیرستا ت حقتوقی بتراي حيایتت و
اجراي دولت الر رونیری باید شامل موارد زیر باشد:
 قانو دولت الر رونیری :كت دولتت را قتادر متی

 -8لجوو سرمار اکساکی آگاه ل آماوه ور
یم ن :ICT
ی اامل اساستی در موفقیتت الترت دولتت الر رونیت ،
وجود سرمای انسانی م خصص در فناوري هاي االعااای
و اراطاالی جدید است .هيچنین مردد كشور بایتد اوانتایی
اس فاده از  ،ICTفه آ و ایجاد مح واي محلتی را داشت
باشند .بس ر نیروي انسانی باید ب گون اي فراه گردد ك
از ی سو اوده مردد را بتا فنتاوري اراطتاالی و االعاتاای
آشنا سازد و از سوي دیگر نیتروي انستانی م خصتص در
زمین فناوري هاي االعااای و اراطاالی را بتراي برقتراري
پرویه دولت الر رونیری مهیا سازد.اقداماو یل می اوانتد
در ایجاد بس ر ( زیر سا ت ) نیروي انسانی مناس بتراي
اجراي پرویه دولت الر رونیری در بخش بازرگتانی متؤیر
باشند:
 اجهیز مؤسساو ب فناوري االعااو و اراطاالاو
 اوسع رش هاي مراطا با فناوري هاي االعاتاای
و اراطاالی در دانشگاهها
 برقراري سيینارها و هيایشهاي مراطا با موضتو
دولت الر رونیری در سطح كشور







سازد اا روی هاي اداري ،كاركردها و دمااش را
ب شرل الر رونیری و دیجی ال انجاد دهد. )2(.
قانو حفاظت از داده ها :ك ب حفاظتت و حفت
حری صوصی االعااو شخصی می پردازد.
قانو آزادي االعااو :ك اجازه دس رسی وسیه ب
االعااو ايومی را می دهد.
قانو امضاي دیجی ال یا اراطاالاو الر رونیری :ك
امضتاء هتا و استناد دیجی تال را بت رستيیت متتی
شناسد و هویت الر رونیری را مقرر می دارد.
قانو جرد شطر اي و سوء اس فاده از شتطر  :كت

ب حفاظت از حقوق مالریت معنوي دیجی ال متی
پردازد.
ب انوا یری از راهرارهاي مربو ب ایتن متوارد بت
گواهینام الر رونیری اشاره می شود .با نصت گواهینامت
الر رونیری بر روي سرور اراطا و ان قال االعااو ب ی
الی امنی ی ( )Secure Socket layerمن قتل متی شتود و از
هر گون سرقت و دس طردي در الول مسیر تود محفتوظ
می ماند .این ارنولتویي كت بتا نتاد  SSLمعترو استت
شالوده بناي اجارو الر رونیری ،بانرداري الر رونیرتی و
دولت الر رونیری می باشد ،چترا كت بتدو داشت ن یت
 SSLمع طر اش راكهاي باارزش هيتواره در معترخ طتر
سرقت االعااو قرار واهند داشت .براي رسید ب یت
دولت الر رونیری موفق چند مرحل دیگتر نیتز كتر متی
شود:
 برگزاري آمتوزش هتاي منطقت اي بتراي متدیرا
دول ی ب من ور ایجاد آگتاهی در صتوص جنطت
هاي مخ لف دولت الر رونیری و ضترورو هتاي
ایجاد آ .

 گس رش مراكز فنی
االعااای اراطاالی
 اراا آموزش هتاي ضتين تدمت بت متدیرا و
كاركنا دولتت در زمینت هتاي متراطا بتا دولتت
الر رونیری.
نیتتروي انستتانی متتاهر در زمینت فنتتاوري االعاتتاو و
اراطاالاو را می اوا كلید موفقیتت برنامت اوستع بتراي
برقتتراري دولتتت الر رونیر تی دانستتت و بتتراي ایجتتادزیر
سا ت هاي دولت الر رونیری مسلياً وجود كاركنتا و
مدیرا آشنا ب امر فناوري هاي الر رونیری را می اللطتد و
حرف اي در زمینت فنتاوري

از آمتتوزش و یتتادگیري متتداود و م ناست بتتا فراینتتدهاي
جدید ن انها براي مدیرا بلر براي كتارگرا ستاده نیتز
ی ضرورو القی می شود.
 -8لجوو یرر ساخت حقوقی(اعوماو ،امن ت
اطالعات ل حررم خصوصی) :
دولتتت الر رونیرتتی بتتدو ایجتتاد اا يتتاد و امنیتتت بتتراي
شهروندا و بنگاه ها نيی اواند بت اهتدا بتالقوه دستت
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 گس رش اراا دماو الر رونیری براي شهروندا
هي بخشهاي احت پوشتش و اراات تدماو بت
كلی مناالق دوردستت و الطقتاو در حاشتی نگتاه
داش شده اا سال .2010
 اشویق بخشهاي اجاري ب شركت در اوسع داد
كار مؤسساو ب من ور سرات بخشید بت رونتد
گتتذر از روشتتهاي كاغتتذي ستتن ی و رستتید ب ت
روشهاي الر رونیری.
 رسید ب شرل هاي اس اندارد واحد ،براي استناد

اتف :تحل ل مباکی کظر جهت طرح فرض
اصلی یرر ساخت مدررروی

بدو اردید ،اايال فناوري االعااو و اراطاالتاو
در سازمانهاي موجود بویهه در بخش بازرگانی ،ب مدرنیزه
شد دولت و ایجاد دولت الر رونیری نيیانجامد .اگر چ
پرویه دولت الر رونیری در اوج اصر فناوري االعااو و
اراطاالاو الراحی شده ،اما باید گفت ك رسید ب چنتین
هدفی صرفاً مط نی بر فناوري نیست .ب بیا دیگر آنچ ك
دولت در مراا باالار از فناوري در ایجتاد پترویه دولتت
الر رونیری ایفاي نقش متیكنتد ،بحتث متؤیر در اجتراي
فرآیندها و برقراري اوسع زیر سا تهاي مناست بتراي
اس قرار دولت الر رونیری است .اما بزرگ رین متانه در راه
شرل گیري دولت الر رونیری از بعد مدیری ی است چترا
ك دولت الر رونیرتی چیتزي نیستت جتز ابتزاري بتراي
دمت ب مردد با اس فاده از بس رهاي الر رونیری .ب ن ر
وي مساال و مشرعای ك در زمین دس رسی ب االعاتاو
بتتراي شتتهروندا وجتتود دارد ریشتت در زیرستتا هاي
مدیری ی و فرهنگی و اج ياای دارد و اتا زمتانی كت ایتن
مساال حل نشود دولتت الر رونیرتی بت شترل گست رده
شرل نخواهد گرفت .بخش بازرگانی ب انوا م ولی امتر
اجارو الر رونیری در كشور ،بیش از هر بخش دیگتري،
نیازمند مدیریت صحیح و برنامت ریتزيهتاي دقیتق بتراي
اجراي دولت الر رونیری است
 -1وجود برنامت ریتزي جتامه بتیشت بتا پیشترفت
ارنولویي و وجود فناوريهاي اراطاالی پیشرف  ،ضرورو
وجود برنام ریزي صحیح مدیرا بتراي ستازما هایشتا ،
بیش از هر چیز ود را نيایا میكند و مدیرا باید برنام
ریزي را بعنوا ابزاري مویر در دمت مدیریت و رهطري
سازما ود مورد اوج قرار دهند.
)( ICT

دول ی الطق بندي شده و از میا برداش ن موانه در
برابر گس رش آنها
اهداف تحق ق
هد از این احقیق" بررسی اوامتل متویر ( بطتور ویتهه
اوامل مدیری ی و فنی مویر) بر اوستع زیرستا ت هتاي
دولت الر رونیری در بخش بازرگانی ایرا "می باشد كت
می اواند ب برنام ریزا كشور در صوص برنام ریتزي
مویر جهت اوسع و پیتاده ستازي دولتت الر رونیرتی در
بخش مورد ن ر كشور(بازرگانی) كي نياید.
فرض

ها تحق ق

با اوج ب بختش هتاي قطلتی ( بیتا مستئل و ضترورو
احقیق ) ،دو فرضی اصلی و شش فرضی فرای زیر شرل
می گیرند ك اطاراند از :
فرض

ها

اصلی :

 -1اوامل متدیری ی بتر اوستع زیرستا ت هتاي دولتت
الر رونیری در بخش بازرگانی ایرا مویر است.
 - 2اوامل فنی ( ابزاري ) بر اوستع زیتر ستا ت هتاي
دولت الر رونیری در بخش بازرگانی ایرا مویر است.
در صوص دو فرضی اصلی فوق و ب من تور اطیتین
آنها جهت سا ت فرضتی هتاي فراتی ،احلیتل مخ صتر
انجاد شده نشا داد ك متی اتوا در راست اي احلیتل دو
فرضی اصلی ،شش فرضی فرای در دو حوزه زیر سا ت
هاي مدیری ی و فنی الراحی نيود.

باایجاد دولت الر رونیرتی بعنتوا یرتی از مهي ترین
اهدا برنام ارفا ك مهي رین برنام در سطح اوستع اي
فناوري ،بیش از هر چیز نیازمند برنام ریزي دقیق متدیرا
براي اجراي آنست .در این میا  ،بخش بازرگتانی بتیش از
هر بخش دیگتري از ایتراو ایجتاد دولتت الر رونیرتی و
حيایت مدیرا ارشد ایتن بختش ،ضترورو نگترش بت
ایجاد دولت الر رونیری در برنام چهارد اوسع كشتور و
سند چش انداز بیست سال كشور و نیتز آگتاهی و اعهتد
01

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه زيرساختهای دولت الكترونيك در بخش بازرگانی ايران

 -4هدایت و رهطري مؤیررهطري معيوالً بعنوا اامتل
قدرو و هنر و یا هنر نفو كرد در دیگرا است بگونت -
اي ك با اش یاق در جهت احقق اهدا گروهتی كوشتش
نيایند .بدو ش براي اجراي پرویه دولتت الر رونیرتی
از مرحل اعریف زیر سا ها اا اجراي نهتایی آ  ،رهطتري
و هدایت مویر مدیریت ارشد ،نقش اساستی را در اجتراي
دولت الر رونیری دارد.

مدیرا این بخش ب اجراي دولت الر رونیری را میاللطد.
بنتتابراین برقتتراري دولتتت الر رونیرتتی بتتویهه در بختتش
بازرگانی سازماندهی ایرا  ،نیازمند مدیریت و برنام ریزي
راهطردي م جلی در اشتریعو ستازمانی استت .بنتابراین
مدیرا كشور و بویهه مدیریت ارشد بخش بازرگانی بایتد
در صدد باشند ك بتا رو یرتردي مناست ب واننتد دولتت
الر رونیری را در جهتت حيایتت از برنامت هتاي اوستع
كشور ب مرحل ايل و اجرا درآورند)32( .
-2سازماندهی مناست اصتوالً ستازما بتراي اجتراي

بخش بازرگانی با اوج ب وظیف

طیري ك در امتر

اجارو الر رونیری اهده دار است ،با داش ن متدیریت و

احقق اهدا از پیش اعیین شدهاي الراحی میشتود و بتا
اقسی وظایف كلی درقالت واحتدهاي ستازمانی ،اعیتین
سلستت مرااتت  ،مستتئولی ها ،و بتتاال ره مشتتخص كتترد
اراطاالاو از قوه ب فعل در میآید و پویا و فعال میگتردد.
()33
با پیاده سازي دولت الر رونی  ،سا ارهاي ستازمانی
اغییر یاف و بصورو كامعً مسطح در متیآینتد ،مرزهتا و
واحدهاي سازمانی كيرنگ ار شتده و ايتاد فعالیتتهتاي
سازما بصتورو افقتی انجتاد متیگیترد .در ایتن حالتت
فعالی ها و وظایف سازما بتر استاس شتطر هتاي االتع

هدایت مویر ،پذیراي اجتراي دولتت الر رونیرتی باشتد.
وجود رهطري قوي میاواند انگیزه و اعق كاركنتا ایتن
بخش را براي برقراري دولت الر رونیری دوچندا كند.
ب :تحل ل مباکی کظر جهت طرح فرضع
ها اصلی یرر ساخت فنی
اوامل فنی مؤیر بتر اوستع زیترستا تهتاي دولتت
الر رونیری در بخش بازرگانی ایرا دولت الر رونیری بتر
ع

رویرردي كت در بستیاري از كشتورهاي در حتال

اوسع مشاهده میشتود ،انهتا داد رایانت بت مقامتاو و

رسانی الراحی شده و اجرا میشود و كاركنا ماننتد قطتل،
نیاز ب حضتور فیزیرتی در محتل ستازما تود ندارنتد.
كارهاي سازما ب صورو بر ا )  ( on-lineانجاد می-
شود و مدیریت سازمانها بدو واسط با مش ریا و ارباب
رجو در اراطاالنتد و فراینتد اصتيی گیتري شترل غیتر
م يركز پیدا میكنند.
-3كن رل و ن ارو بهنگاد كن رل را میاتوا فراینتدي
دانست ك از الریق آ  ،برنامت ریتزا نستطت بت مطابقتت
فعالی هاي واقعی با فعالی هاي برنام ریزي شده االيینا الزد
را حاصل نيایند .در واقه ن ارو ،ابزار مدیرا براي االع
از نحوه انجاد فعالی ها و برنام هاي از قطتل الراحتی شتده
میباشد .اگر قرار است ك پیاده سازي دولت الر رونیرتی
بعنوا ی برنام من در بخش بازرگانی كشتور متدن ر
قرار گیرد ،الزد است اا مدیرا این بخش بر حدود اجراي
این برنام  ،ن ارو الزد را داش باشتند .در گتامی مهي تر
باید ب ان ی قوانین ن ارای الزد جهت انجاد فراینتدهتاي
دولت الر رونیری بپردازنتد اتا بت صتورای قتانونی و در
چارچوبی مشخص ب اقتداماو الزد جهتت پیتاده ستازي
دولت الر رونیری بپردازند(. )24

كاركنا براي انجاد كارهاي ستازما م طتو

تود نیستت،

بلر دولت الر رونیری اطاراست از م حول كترد دولتت
و فرایند كشور داري از الریق قابل دس رسار ،كارآمد اتر
و پاسخگو ار كرد اراا الر رونی

االعاتاو و تدماو

ب شهروندا و سایر نهادهاي دول ی با اس فاده از فنتاوري
االعااو و اراطاالاو است .هر چند ك از نقش غیر قابتل
انرار سایر اوامل (اوامل مدیری ی ،فرهنگی

اج يتاای،

انسانی) در اوسع زیر سا هاي دولت الر رونیری نيتی-
اوا بسادگی اطور كترد امتا وجتود زیتر ستا ت فنتی
اراطاالی قوي بت انتوا پتیش نیتاز اصتل برپتایی دولتت
الر رونیری شایا اوج استت .بنتابراین بختش بازرگتانی
براي اس قطال از دولتت الر رونیرتی ،بایتد ستطح ستواد و
آگاهی مدیرا و كاركنتانش را اراقتاء دهتد بگونت اي كت
ب واند ی

جامع دانش محوركوچ

را ایجاد نيایتد و اتا

حد امرا افراد این بختش اوانتایی است فاده از ابزارهتاي
نوین االعااای و اراطاالی و بویهه این رنت را داش باشند.
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فرض

مطالعاو و احقیقاو وزارو بازرگانی ،اق صتاد و دارایتی،
دبیر ان شورایعالی االتع رستانی ،و گيتر جيهتوري
اسعمی ایرا مراجع گردید .الطتق ااتعد اعتداد  22نفتر
ان خاب گردید و با اس فاده از روش نيونت گیتري  ،بتراي
اعیین حج نيون در این پهوهش از فرمول
اس فاده شده است ك در آ :

ها فرعی مسوخرج جهت اکجام

پژلهش:
 .1ن ارو مدیرا بر احقق اهدا دولتت الر رونیرتی
بر اوسع زیر سا ت هاي دولتت الر رونیرتی در بختش
بازرگانی ایرا مویر است.
 .2برنام ت ریتتزي هتتاي متتدیرا بتتراي اجتتراي دولتتت
الر رونیری بر اوسع زیر سا ت هاي دولت الر رونیرتی
در بخش بازرگانی ایرا مویر است.
 .3نو سازماندهی موجود در بخش بازرگانی ایترا بتر
اوسع زیر سا ت هاي دولت الر رونیری مویر است.
 .4نو سط رهطري مدیرا بر اوسع زیر سا ت هاي
دولت الر رونیری در بخش بازرگانی ایرا مویر است.
 .2وجود فناوري هاي اراطتاالی و االعاتاای در بختش
بازرگتتانی ایتترا بتتر اوستتع زیتتر ستتا ت هتتاي دولتتت
الر رونیری مویر است.
 .6وجود نیروهاي م خصص در بخش بازرگتانی ایترا
بر اوسع زیر سا ت هاي دولت الر رونیری مویر است.

 N .1حج جامع آماري ك برابر با  22نفر و  nحجت
نيون می باشد ك برابر با  40نفر است.
 Z .2آماره اوزیته است اندارد در ستطح االيینتا  %82و
برابر با  1/86می باشد
 P .3نسطت موفقیت
 Q .4بیانگر ادد موفقیت می باشد
 e .2نیز میزا طاي محقق می باشد كت مقتدار آ در
این احقیق براساس احقیقاو مشاب برابر بتا  %08در ن تر
گرف شده است.
رلش کموک گ ر ل کموک آمار

رلششناسی تحق ق

در احقیتتق حاضتتر از روش نيونتت گیتتري الطقتت بنتتدي
سیس ياای براي اعیین نيون هتا است فاده شتده استت و
پارام رهاي آماري ب گون اي اعیین شده ك ن تایج نيونت
قابل اعيی ب جامع آماري باشد.

روش برار گرف شده براي اجراي ایتن احقیتق اوصتیفی
است .زیرا احقیق ب دنطال شناسایی اوامل مویر بر اوسع
زیر سا ت هاي دولت الر رونیری و میزا اهيیتت آ از
دیدگاه صتاح ن ترا در بختش بازرگتانی متی باشتد.
هيچنین پرسشنام ها محقق ستا  ،جهتت اريیتل بت
جامع متورد ن تر اراات  ،جيته آوري و متورد اجزیت و
احلیل قرار گرف است .

رلش ها آمار ور تحل ل واوه ها تحق ق
با اوج ب موضو احقیق حاضر كت بت بررستی اوامتل
مویر بر اوستع زیرستا ت هتاي دولتت الر رونیرتی در
بخش بازرگانی ایرا می پردازد ،اعوه بر اس فاده از آمتار
اوصیفی و محاسط شا ص هاي گرایش مركزي ،شا ص
هاي پراكندگی و شا ص هاي اوزیه  ،از روش لِتی هتی
نیز اس فاده گردیده و ب اولویت بندي اوامل مویر پردا
شده است .هيچنین در راس اي احلیل هتاي است نطاالی و(
آزمو  ( tفرضی هتاي احقیتق ،از متدل آمتاري  tات
گروهی  df = n-1 ،اس فاده گردیده و ب بررستی وضتعیت
موجود در هي سواالو و رده مقیتاس هتاي پرسشتنام
پردا شده است.
ب من ور بررسی اريیلی و اعامل م غیرهاي احقیق بتا
ویهگتتتی هتتتاي دمتتتوگرافی ( رشتت احصتتتیلی ،ستتتن،

رلش جمع آلر واوه ها
براي جيه آوري داده هاي این پهوهش با اس فاده از ابتزار
فتتیش بتترداري هيچتتو (ك تتاب هتتا ،اعتتامعو و فنتتو
دیجی الی ) و اوزیه و احلیل پرسشنام با است فا ده از نترد
افزار  SPSSصورو گرف است .
جامه آمار تحق ق
جامع مورد ن تر در احقیتق شتامل آندست از متدیرا ،
كارشناسا و طرگا بخش بازرگانی ایرا مس قر در شهر
اهرا می باشد ك در زمین دولت الر رونیری آشتنا بتوده
اند .براي شناسایی و برآورد اعداد یا حج نيون ب مركتز
01

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه زيرساختهای دولت الكترونيك در بخش بازرگانی ايران

 ،ستتازماندهی ،ن تتارو  ،رهطتتري ،فنتتاوري االعاتتاو و
نیروهاي م خصص)  ،راط بندي شده است .بنتابراین  ،بت
من ور بررسی اا طتار پرسشتنام از روش ضتری آلفتاي
كرونطاخ اس فاده بعيل آمده و رق  0/28ب انوا ضتری
اا طار مطلوب محاسط گردید.

جنستتیت،میزا احصیعو،ستتابق آشتتنایی بتتا فنتتاوري
االعااو) ،از مدل  ، tو سطح احصیعو از متدل آمتاري
احلیل واریانس یرطرف ،و براي مقایس اوامل متدیری ی و
فنی در س گتروه (رایانت  ،متدیریت و ستایر رشت هتا)،
اس فاده شده است .هيچنین از مدل آماري رگرسیو چنتد
م غیره ب من ور پیش بینی اوامل مدیری ی و فنی از الریق
سن و اجرب آشنایی بتا فنتاوري االعاتاو است فاده شتده
است.

رافو ها تحق ق
بطور كلی براساس فرضی هاي احقیق اوامتل متدیری ی و
فنی ابزاري زیر بر اوسع زیرسا هاي دولت الر رونیرتی
در بخش بازرگانی مویر بوده و آزمو و ن ایج آ ب شترت

ابزار اکدایه گ ر موغ رها

زیر واهد آمد :با اوج ب یاف هاي احقیق حاضر ك بت

ب ت من تتور ستتنجش و انتتدازه گیتتري و بررستتی نگتترش
م خصصا و طرگا و دست اندركارا نسطت ب اوامتل
مویر بر اوسع زیرسا ت هاي دولت الر رونی در بخش
بازرگانی ایرا از پرسشنام اس فاده شده است.
در اب دا از الریق مصاحط هاي اك شافی بتا طرگتا و
كارشناسا فناوري االعاتاو و اوستع زیرستا ت هتاي
دولت الر رونی و هيچنین مطالعاو اولی اعدادي اامتل
كلیدي جهت ان ی ستئواالو پرسشتنام گتردآوري شتد.
ستتواالو پرسشتتنام در دو بختتش صوصتتیاو فتتردي و
سواالو مربو ب آزمتو فرضتیاو احقیتق ان تی شتده
است.
براي اعیین روایتی پرسشتنام  ،از پرسشتنام آزمتو
مقدماای اس فاده شده است .ب ایتن ارایت كت در نوبتت
اول پرسشنام مقدماای بین حدود  20درصد از نيون هتا
اوزیتته و جيتته آوري گردیتتد و ستتواالو نتتامفهود و بتتی
اراطا مورد بازنگري كلی و اساسی قرار گرفت .سپس در
نوبت دود ،پرسشنام محقق سا كت شتامل  30ستوال
پنج گزین اي است ك در الیف لیررو اندازه گیتري متی
شود و از گزین بستیار كت اتا بستیار زیتاد را در بتر متی
گیرد.هيچنین پرسشنام این احقیق شامل  6رده مقیتاس
است ك ب ارای سواالو در شا ص هاي( برنام ریزي

بررسی «عوامل مؤثر بر توسعة زیرسااختهاای دولات
الکترونیك در بخش بازرگانی ایران» متیپتردازد ،مطترت
میشود ك با اس فاده از جداول اوزیه فراوانی و درصتد و
بررسی ویهگیهاي دموگرافی نيون هاي احقیتق مشتخص
گردید ،ك سن اكثریت نيون هاي احقیق ( 14نفر) ،یعنتی
 46/5درصد ،در دامن سنی  26اا  30ستال قترار داشت و
اكثریت آنها ( 15نفر) ،یعنی  26/5درصد ،مرد متیباشتند .
هيچنین رش احصیلی اكثریت نيون ها ( 12نفتر) ،یعنتی
 40درصتتد كتتامپیوار ب توده و میتتزا احصتتیعو اكثریتتت
نيون هاي احقیق ( 12نفر) ،یعنتی  60درصتد كارشناستی
می باشد .در نهایت ،مشخص گردید ك اجرب آشتنایی بتا
فناوري در اكثریت نيون هاي ( 22نفر) ،یعنی  53/3درصد
زیر  2سال میباشد.
کوارج مربوط ب موغ رها جمه ت شناسی
این ن ایج در س بخش ( آ رین مدر احصتیلی نيونت ،
رش احصیلی با اوجت بت آ ترین متدر احصتیلی ،و
سابق فعالیت در زمین فناوري االعاتاو و اراطاالتاو ) ،
ب ارای

در جداول ( )3 ،2 ،1آمده است.

جدلل تویرع فرالاکی  . 1بررسی متغیر رشته تحصیلی در نمونه های تحقیق
رورف

رشو تحص لی

فرالاکی

ورصد

1

مدیریت بازرگانی

10

33/3

2

اق صاد

2

6/5

3

رایان

12

40

8

صنایه

1

3/3

01
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رورف

رشو تحص لی

فرالاکی

ورصد

8

شیيی

1

3/4

8

آمار

1

3/3

8

فناوري االعااو

2

6/5

4

ك ابداري و االع رسانی

1

3/3

جمع کل

30

100

جدلل تویرع فرالاکی  . 2توزیع پاسخ دهندگان براساس آخرین مدرک تحصیلی
 %فرالاکی

 %فرالاکی تجمهی

فرالاکی

آخررن مدرك تحص لی

دك ري

4

13/3

كارشناسی ارشد

2

26/5

كارشناسی

12

60

جيه كل

100

30

جدلل تویرع فرالاکی  . 3توزیع پاسخ دهندگان براساس سابقه فعالیت مخاطب در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات
سابق فهات ت

فرالاکی

ورصد فرالاکی تجمهی

زیر  2سال

22

53/3

6اا 10سال

2

16/5

 11اا 12

3

10

جيه كل

30

100

جدلل تویرع فرالاکی  . 8توزیع پاسخ دهندگان براساس متغیر جنسیت در نمونه های تحقیق
سطوح

فرالاکی

ورصد

ز

13

43/3

مرد

15

26/5

جيه كل

30

100

جدلل تویرع فرالاکی  . 8خرده مقیاس ها در نمونه های تحقیق
خروه مق اس

م اکگ ن

اکحراف مه ار

28/63

2/15

12

برکام ررز

12

2/01

30

23

سایماکدهی

12

1/22

12

5

سبر رهبر

11/26

1/84

14

5

فنالر اطالعات

31/53

3/21

34

21

ک رلها موخصص

22/56

3/10

22

16

مدررروی

4/12

0/32

2

1

فنی  -ابزار

4/14

0/32

2

1

شاخص
کظارت

22

بشن

کم ن

6

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه زيرساختهای دولت الكترونيك در بخش بازرگانی ايران

کوارج جدلل )  )tور خروه مق اس با گور ها مخولف
جدلل tتر گرلهی . 1بررسی وضعیت موجود گویه های مرتبط باخرده مقیاس برنامهریزی در نمونههای تحقیق
رورف

خروهمق اس

م اکگ ن

م اکگ ن

کظر

تجربی

م زان t

ورج

سطح

آیاو

مهنیوار

1

برنام ریزي مدیرا ارشد براي برقراري دولتت
الر رونیری

4

4/53

2/83

28

0/01

2

اعیین كيی هاي  ICTدر بخش بازرگانی بتراي
اجراي دولت الر رونیری

4

4/06

0/48

28

معنیدار
نيیباشد

3

دارابتتود اس ت رااهي مشتتخص بتتراي اوستتع
زیرسا هاي دولت الر رونیری

4

4/66

6/65

28

0/01

8

برنام ریزي براي بهرهگیري از ن ر م خصصتا
و مشاورا ارجی

4

4/26

1/85

28

0/02

8

وجود برنام زمانطندي شده براي اجراي دولت
الر رونیری در برنام چهارد اوسع

4

4

-

28

-

14

در ن ر گرف ن اجتراي دولتت الر رونیرتی در
سند چش انداز بیست سال كشور

4

4/26

2/11

28

0/02

30

اخصتتیص ستترمای گتتذاري الزد بتتراي برپتتایی
دولت الر رونیری در بخش بازرگانی

4

3/63

-2/16

28

0/02

کل

برنام ریزي

4

4/23

4/11

28

0/01

) P≤0.05 ،T=6665می باشد .برنام ریزي براي بهرهگیتري
تتارجی )t ، M=4.26
از ن تر م خصصتا و مشتاورا
)p≤0.05، =1.97
وجتتود برنام ت زمانطنتتدي شتتده بتتراي اجتتراي دولتتت
الر رونیری در برنام چهارد اوستع ( t=6.67، M =4.66
 )p≤0.01،معنادار نطوده اند  .اخصیص سرمای گذاري الزد
بتتراي برپتتایی دولتتت الر رونیرتتی در بختتش بازرگتتانی
).) p≤0.05 ، t = -2.16 ،M=3.63برنام ریتزي ( M=4.32
 ) p≤0.01، t = 4.11،معنا دار نطو ده اند .

در رده مقیاس برنامت ریتزي  ،هفتت گویت از دیتد
پاسخ گویا مورد بررسی واقه گردید.بنابراحلیل اوصتیفی
 tا م غیره  ،گوی هاي متویر از دیتد پاستخ گویتا بت
ارای شامل  ،برنام ریزي مدیرا ارشتد بتراي برقتراري
دولت الر رونیری (  )P≤ 0.01 ،T=8.93 ، M=4.73معنا
دار نطوده اند  ،اعیین كيی هتاي  ICTدر بختش بازرگتانی
براي اجتراي دولتت الر رونیرتی (، T=0.49 ، M= 4.06
معنادارنيی باشد = ، ) pدارابود اس رااهي مشخص بتراي
اوستتع زیرستتتا ت دولتتتت الر رونیتت ( ، M=4.66

جدلل tتر گرلهی  . 1بررسی وضعیت موجود گویه های مرتبط باخرده مقیاس سازماندهی در نمونههای تحقیق
رورف

خروهمق اس

م اکگ ن

م اکگ ن

کظر

تجربی

م زان t

ورج

سطح

آیاو

مهنیوار

8

ايایل مدیرا ارشد بخش بازرگانی ب اغییتر
سا ارهاي سن ی و سلسل مرااطی

4

4/30

2/34

28

0/02

8

اعق ت متتدیرا ارشتتد بتت اتتدد ايركتتز در
اصيی گیريها

4

3/50

-1/25

28

-

4

ايایتل متتدیرا بختتش بازرگتتانی بت شتتفا
سازي جریا االعااو

4

4

-

28

-

کل

سازماندهی

4

4/01

0/01

28

-

25
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() p≤0.05، t=2.34، M=4.30اعق مدیرا ارشد بت
اتتدد ايركتتز در اصتتيی گیتتري هتتا (t= -1.87 M=3.70
 )p≤0.01،معنتی دار نطتوده استتت ،ايایتل متدیرا بختتش
بازرگانی ب شفا سازي جریا االعااو (،M=4معنا دار
نطوده است =  ) p≤0.01، tمعنادار نطوده است.

در هر ر ده مقیاسس سازماندهی در نيون احقیق س
گوی از دید پاسخ گویا مورد بررسی قترار گرفتت .بنتابر
احلیل اوصیفی  tا م غیري  ،گوی هاي متؤیز از دیتد
پاسخگویا ب ارای شامل :ايایل متدیرا ارشتد بختش
بازرگانی ب اغییر سا ارهاي سن ی و سلسل مرااطی

جدلل tتر گرلهی  . 2بررسی وضعیت موجود گویه های مرتبط باخرده مقیاس نظارت در نمونههای تحقیق
رورف

م اکگ ن

خروهمق اس

کظر

م اکگ ن
تجربی

م زان t

ورج

سطح

آیاو

مهنیوار

9

وجود ی گروه مسئول جهت ن ارو بر اجتراي
دولت الر رونیری

4

4/30

2/34

28

0/02

10

ن ارو مس قی مدیرا ارشتد بتر نحتوه اجتراي
دولت الر رونیری

4

3/23

-1/08

28

-

11

ان تتی قتتوانین ن تتارای جهتتت اجتتراي دولتتت
الر رونیری

4

3/26

-0/28

28

-

کل

ن ارو

4

4/01

0/01

28

-

بررسی رده مقیاس ن ارو در نيون هاي احقیق،س
گوی از دیتد پاستخ گویتا متورد بررستی قترار گرفتت.
بنابراین احلیل اوصیفی  tا م غیري ،گوی هاي متؤیر از

 ) p≤0.05، t=2.34،ان ی قتوانین ن تارای جهتت جهتت
اجتتراي دولتتت الر رونیرتتی ) ، t= - 0.089 ، M=3.38
 )p≤0.01معنادار نطوده است ،ن ارو مس قی مدیرا ارشد

دید پاسخ گویا ب ارای شامل :وجود ی گروه مستئول
جهتتت ن تتارو بتتر اجتترا دولتتت الر رونیرتتی (M=4.30

بر نحوه اجرا در دولت الر رونیری معنادار نطوده است.

جدلل tتر گرلهی  . 8بررسی وضعیت موجود گویه های مرتبط باخرده مقیاس سبك رهبری در نمونههای تحقیق
رورف

خروهمق اس

وجود رهطري قوي جهت حيایتت از الترت

e-

م اکگ ن

م اکگ ن

کظر

تجربی

4

3/20

-3/54

28

3/26

-3/06

28

0/01

1/36

28

-

0/01

28

-

12
13

افویض ا یاراو بیش ر ب كاركنا

4

18

داد آزادي ايل بیش ر ب كاركنا

4

4/20

4

4/01

کل

سط

آیاو

مهنیوار

0/01

gov

رهطري

م زان t

ورج

سطح

(M=3.56

نطوده است ،افویض ا یاراو بیش ر ب كاركنتا
 ) p≤0.01، t= -3.06،معنادار نطتوده استت،وجتود رهطتري
قوي جهت حيایت از الرت دولتت الر رونیرتی(M=3.50
 ) p≤0.01، t= -3.74،معنادار نطوده است.

بررسی رده مقیتاس ستط رهطتري در نيونت هتاي
احقیق ،س گوی از دید پاسخ گویا متورد بررستی قترار
گرفت .بنابراین احلیل اوصیفی  tا م غیري ،گوی هتاي
مؤیر از دید پاسخ گویا ب ارای شامل:داد آزادي ايل
بیش ر ب كاركنا (  ) P≤0.01 ، t= 1.36 ، M=4.20معنادار

20
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جدلل tتر گرلهی . 8بررسی وضعیت موجود گویه های مرتبط باخرده مقیاس فناوری در نمونههای تحقیق
خروهمق اس

رورف

م اکگ ن

م اکگ ن

کظر

تجربی

م زان t

ورج

سطح

آیاو

مهنیوار

18

اراقاي ظرفیت شطر فیطر نوري كشور

4

3/23

-1/12

28

-

18

وجود سایت مرجه دول ی

4

4/23

4/64

28

0/01

20

كاهش هزین اجهیزاو اراطاالی و االعااای

4

3/46

-2/64

28

0/01

4

3

-5/35

28

0/01

4

4

-

28

-

4

4/30

2/22

28

0/01

4

4/26

2/11

28

0/02

4/33

2/26

28

0/01

4/22

3/53

28

%1

نفو این رنت در بخش بازرگانی

22

افزایش ضری

28

وضه قوانین مناس
و اراطاالی ()ICT

28

افزایش كیفیت سترویس دهتی ستای هاي مرجته
موجود

مراطا با فناوریهاي االعااای

تدماو در بختش

24

احساس نیاز مدیرا ب اراات
بازرگانی از الریق فناوري

29

وجتتود امرانتتاو ستتختافتتزاري و نتترد افتتزاري
مناس در بخش بازرگانی

4

کل

فناوري

4

بخش بازرگتانی از الریتق فنتاوري ) ، t=2.11، M=4.26
،) p≤0.05وضه قوانین مناس متراطا بتا فنتاوري هتا ي
االعااای و اراطاالی ( ) P≤0.01، t = -، M=4معنادار نطوده
است .اراقاءظرفیت شطر فیطر نوري كشتور(، M=3.83
 ) p≤0.01 ، t= -1.15معنادار نطوده استت ،كتاهش هزینت
اجهیتزاو اراطتاالی و االعاتاای (، t = - 2.64، M=3.46
 )p≤0.01معنتتادار نط توده استتت ،افتتزایش ضتتری نفتتو
این رنت در بخش بازرگتانی () p ≤0.01، t = -7.37 ،M=3
معنادار نطوده است.

بررسی رده مقیاس فناوري در نيون احقیتق،هشتت
گوی از دیتد پاستخ گویتا متورد بررستی قترار گرفتت.
بنابراین احلیل اوصیفی  tا م غیري ،گوی هاي متؤیر از
دید پاسخ گویا ب ارایت شتامل :وجتود ستایت مرجته
دول ی( ) p≤0.01، t=4.64 ، M=4.53معنادار نطوده استت،
وجود امراناو سخت افتزاري و نترد افتزاري مناست در
بختتش بازرگتتانی( ) p≤0.01 ، t=2.56 ، M=4.33معنتتادار
نطوده استت،افزایش كیفیتت سترویس دهتی ستایت هتاي
مرجتته موجتتود( ) p≤0.01 ، t=2.52 ، M=4.30معنتتادار
نطوده است ،احستاس نیتاز متدیرا بت اراات تدماو در

جدلل tتر گرلهی . 8بررسی وضعیت موجود گویه های مرتبط باخرده مقیاس نیروهای متخصص در نمونههای تحقیق
رورف

خروهمق اس

م اکگ ن

م اکگ ن

کظر

تجربی

م زان t

ورج

سطح

آیاو

مهنیوار

18

آشنا بتود كاركنتا بتا فنتاوريهتاي اراطتاالی و
االعااای

4

4/06

0/62

28

-

19

دس رسی كاركنا ب فناوريهاي این رن ی

4

3/66

-1/55

28

-

21

كاهش هزین آمتوزش كاركنتا در زمینت دولتت
الر رونیری

4

3/50

-1/25

28

-

23

ادد ايایل كاركنا ب برقراري اراطاالتاو چهتره
ب چهره بین شهروندا و بخش بازرگانی

4

3/03

-2/61

28

0/01

22
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رورف

خروهمق اس

م اکگ ن

م اکگ ن

کظر

تجربی

م زان t

ورج

سطح

آیاو

مهنیوار

28

ادد ايایل كاركنا ب برقراري اراطاالتاو چهتره
ب چهره بین بخش بازرگانی و سایر بخشها

4

4/03

0/22

28

-

28

اراقتتاي دانتتش اخصصتتی متتدیرا ارشتتد بختتش
بازرگانی در زمین ))ICT

4

4/26

1/85

28

0/02

کل

نیروهاي م خصص

4

3/58

-2/15

28

0/02

بررسی وضعیت رده مقیاس نیروهتاي م خصتص در
نيون هاي احقیق ،شش گوی از دید پاستخ گویتا متورد

ستایر بخشتها ( ) p≤0.01 ، t = - 0.22، M=4.03معنتادار
نطوده است ،كاهش هزین آموزش كاركنا در زمین دولتت

بررسی قرار گرفت .بنابر احلیل اوصتیفی  tات م غیتري،
گوی هاي مؤیر از دید پاسخ گویا ب ارای شامل :اراقاء
دانش اخصصی مدیرا ارشتد بختش بازرگتانی در زمینت
 ،) p≤0.05 ، t= -1.97 ، M=4.26( ICTآشتتتنا بتتتود
كاركنا با فناوري هاي اراطتاالی و االعاتاای) ، M=4.06
 ) p≤0.01، t=0.62معنادار نطوده است ،ادد ايایل كاركنا
ب برقراري اراطاالاو چهره ب چهره بین بخش بازرگانی و

الر رونیرتی () p≤0.01 ، t= -1.87 ، M= 3.70معنتادار
نطتتوده استتت ،دس رستتی كاركنتتا ب ت فنتتاوري این رن تتی)
 )p≤0.01، t = -1.77 ، M=3.66معنادار نطوده استت ،اتدد
ايایل كاركنا ب برقراري اراطاالاو چهره بت چهتره بتین
شتتهروندا و بختتش بازرگتتانی) ، t= -8.61 ، M=3.03
 ) p≤0.01معنادار نطوده است.

جدلل tتر گرلهی . 8بررسی وضعیت موجود مرتبط با خردهمقیاس «مدیریتی» در نمونههای تحقیق
م اکگ ن کظر

4

م اکگ ن تجربی

م زان t

4/12

2/12

با اوج ب جدول فوق و با اأكیتد بتر میتزا ،)2/12( t
بدست آمده ،می اوا مطرت نيود ك افاوو معنیداري در

ورج آیاو

سطح مهنیوار

0/02

28

میباشد ،میاوا مطرت نيود ك اأییر اوامل متدیری ی بتر
اوسع زیرسا ت هاي دولتت الر رونیت بتاالار از حتد
م وسا میباشد.

سطح  a  /در ردهمقیاس مدیری ی وجتود دارد و
از آنجایی كت میتانگین اجربتی از میتانگین ن تري بتاالار

جدلل tتر گرلهی . 4بررسی وضعیت موجود مرتبط با خردهمقیاس «فنی» در نمونههای تحقیق
م اکگ ن کظر

4

م اکگ ن تجربی

م زان t

4/14

2/41

با اوج ب جدول فوق و با اأكید بتر میتزا ،)2/41( t
بدست آمده ،می اوا مطرت نيود ك افاوو معنیداري در

ورج آیاو

28

سطح مهنیوار

0/02

میباشد ،میاوا مطرت نيود ك اأییر اوامل متدیری ی بتر
اوسع زیرسا ت هاي دولتت الر رونیت بتاالار از حتد
م وسا میباشد.

سطح  a  /در ردهمقیتاس فنتی وجتود دارد و از
آنجتتایی ك ت میتتانگین اجربتتی از میتتانگین ن تتري بتتاالار
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جدلل tتر گرلهی . 9بررسی مقایسهای خردهمقیاسهای تحقیق با تأكید میزان تحصیالت
رورف

خروهمق اس

1

مدیری ی

2

فنی

اکحراف

سطوح

م اکگ ن

كارشناسی ارشد و دك را

3/21

0/22

كارشناسی

4/22

0/31

كارشناسی ارشد و دك را

3/55

0/28

كارشناسی

3/82

0/32

م زان t

مه ار

ورج

سطح

آیاو

مهنیوار

-2/40

22

0/01

-0/82

22

-

با اوج ب جدول فوق و با اوج بت مقتادیر tبدستت

میتتانگین نيونتت هتتاي كارشناستتی و بتتاالار از میتتانگین

آمده ،میاوا مطرت نيود ك افاوو معنیداري بین میتزا
احصیعو نيون هاي احقیق در دو سطح كارشناسی ارشد
و دك تترا و هيچنتتین كارشناستتی در ستتطح  a =0/01در
رده مقیاس اوامل مدیری ی وجود دارد و از آنجتایی كت

نيون هتاي كارشناستی ارشتد و دك ترا متیباشتد ،انتوا
میشود نيون هایی كت داراي متدر كارشناستی هست ند،
مع قدند اأییر اوامل مدیری ی بتر زیرستا تهتاي دولتت
الر رونی  ،بیش ر از اوامل فنی میباشد.

جدلل تحل ل لارراکس
بررسی مقایسهای خردهمقیاسهای تحقیق با تأكید رشتة تحصیلی
رورف

خروهمق اس

1

مدیری ی

2

فنی

رشو تحص لی

م اکگ ن

اکحراف مه ار

مدیریت

3/85

0/22

كامپیوار

4/13

0/42

سایر

3/22

0/16

مدیریت

3/82

0/24

كامپیوار

3/22

0/41

سایر

3/63

0/68

با اوج ب جدول فوق و با اوج ب مقتادیر Fبدستت
آمده ،می اوا مطرت نيود ك افاوو معنی داري بین اتأییر
اوامل مدیری ی و اوامل فنی بر اوستع زیرستا ت هتاي
دولت الر رونی در س رش مدیریت ،كتامپیوار و ستایر

م زان F

سطح
مهنیوار

-

0/66

-

0/31

رش ها (اق صاد ،صنایه ،شیيی ،آمار ،فناوري االعااو
و ك ابداري و االع رستانی) ،در ستطح  a =0/02وجتود
ندارد.
IT

جدلل رگرس ون چند موغ ر  .1بررسی ارتباط بین سن و تجربة آشنایی با فناوری با عوامل مدیریتی
منبع تغ رات

مجموع مجذلرات

ورجة آیاو

م اکگ ن مجذلرات

رگرسیو

2/02

2

1/01

باقیيانده

3/22

25

0/14

با اوج ب جدول فتوق و بتا اأكیتد بتر میتزا رقت
بدست آمده ( ،)5/14ك در ستطح ( ) a =0/01معنتی دار
است ،میاوا مطرت نيود ك اوا پیشبینی اتأییر اوامتل

م زان F

5/14

سطح مهنیوار

0/01

مدیری ی بر اوسع زیرستا تهتاي دولتت الر رونیت از
الریق سن و اجرب آشنایی با فناوري وجود دارد .بنابراین،
ضروري است اا جدول ضرای رگرسیو مطرت شود.

F
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جدلل رگرس ون چند موغ ر  . 2بررسی ارتباط بین سن و تجربة آشنایی با فناوری با عوامل فنی
منبع تغ رات

مجموع مجذلرات

م اکگ ن مجذلرات

ورجة آیاو

رگرسیو

1/01

2

0/20

باقیيانده

2/23

25

0/18

با اوج ب جدول فتوق و بتا اأكیتد بتر میتزا رقت
بدست آمده ( ،)2/28ك در ستطح ( ) a =0/02معنتی دار
نیست ،میاوا مطرت نيود ك اوا پیشبینی اأییر اوامتل
فنی بر اوسع زیرسا تهاي دولت الر رونیت از الریتق
سن و اجرب آشنایی با فناوري وجود ندارد.
از مدل آماري tدو گروه مس قل بتراي مقایست اوامتل
مدیری ی و اوامل فنی در دو ستطح لیستانس ،كارشناستی
ارشد و دك را اس فاده بت ايتل آمتده و مشتخص گردیتد
افرادي ك میزا احصیعو آنها كارشناسی متی باشتد ،بت
اأییر اوامل مدیری ی بتر اوستع زیرستا ت هتاي دولتت
الر رونی اشاره كردند .در حالی كت بتا است فاده از متدل
احلیل واریانس ی الرفت و بررستی اراطتا بتین رشت
احصیلی با نگرش نسطت ب اأییر اوامل متدیری ی و فنتی،
هیچگون رابط معنی داري مشاهده نگردیتد .در نهایتت از

م زان F

2/28

سطح مهنیوار

-

F

ان خاب و بتا است فاده از پرسشتنام داده هتاي متورد نیتاز
احقیق جيه آوري گردیده است.فرضی هایی براي اعیتین
نو اراطا بین م غیر ها الراحی و پتس از آزمتو فرضتی
هاي احقیق اراطا بین م غیتر هتاي احقیتق احتراز شتده
است .ن ایج بدست آمده از احقیق بیا گر آ است ك بین
م غیتتر هتتاي مس ت قل و وابس ت احقیتتق اراطتتا مثطتتت و
معناداري وجود دارد.بااوج ب میتزا ضتری هيطست گی
بدست آمده شدو هيطس گی بتین م غیتر هتا بتا یرتدیگر
م فاوو است كت در جتداول ( 2و  ، )6نشتا داده شتده
است.
با است فاده از آزمونهتاي آمتاري بت اجزیت و احلیتل
فرضی هاي احقیق بردا شد و با است فاده از آزمونهتاي
آماري ،tب بررسی وضعیت موجود در ات ات ستوالو
پرسشنام بردا شد و از روش لی هی نیتز بت اولویتت

مدل آماري رگرسیو چندم غیري اس فاده ب ايل آمتده و
مشخص گردید ك اراطا منفتی معنتی داري بتین اوامتل
مدیری ی با سن و اراطتا مثطتت معنتی داري بتین اوامتل
مدیری ی با اجرب آشتنایی بتا فنتاوري وجتود دارد .بتدین
ارای ك با افزایش ستن نگترش افتراد نستطت بت اتأییر
اوامل مدیری ی كاهش می یابد ،در حتالی كت بتا افتزایش
اجرب آشنایی با فناوري نگرش افراد نسطت ب اأییر اوامل
مدیری ی افزایش مییابد.

بنتتدي اوامتتل متتویر بتتر اوستتع زیتتر ستتا هاي دولتتت
الر رونی در بخش بازرگانی ایرا پردا ت شتده استت.
هيچنتتین بتتراي بررستتی اراطتتا م غیرهتتاي احقیتتق بتتا
ویهگیهتتاي دمتتوگرافی از متتدل آمتتاري احلیتتل واریتتانس
یرطرف نیز براي مقاصد مخ لف بهره گیري شده است.
در بررسی وضعیت موجود گوی هاي مراطا با ترده
مقیتتاس ( برنامتت ریتتزي ،ستتازماندهی ،ن تتارو  ،ستتط
رهطتتري ،فنتتاوري االعاتتاو ،نیروهتتاي م خصتتص ) ،و
براساس ن ایج آزمو فرضی ها ب شرت یل می آید:
 .1فرضی متورد ن تر در برنامت ریتزي متدیرا بتراي

احقیق حاضر با هد بررسی اوامل مویر برزیتر ستا ار
هتتاي دولتتت الر رونیرتتی دربختتش بازرگتتانی -اهتترا ،
الراحی و اجرا شده است  .اوامل ن ارو ،برنامت ریتزي،
سازماندهی ،سط رهطري ،فناوري االعااو  ،نیترو هتاي
م خصص ،مدیریت و فنی ،ب انوا م غیر وابست احقیتق
اعریف شده است.
جامع آماري احقیق شامل كلی مدیرا و كارشناستا
مطله وآشنا بتوده استت ،نيونت اي بت حجت )n=40( 40

اجراي دولت الر رونیری بر اوستع زیرستا هاي دولتت
الر رونیری در بخش بازرگانی ایرا متویر اشتخیص داده
شده و مورد اااید نيون آماري احقیق قرار گرف است.
 .2فرضتتی متتورد ن تتر در اراطتتا بتتا تترده مقیتتاس
سازماندهی بتر اوستع زیرستا هاي دولتت الر رونیرتی
باالار از حد م وسا می باشتد ،یعنتی متورد ااایتد نيونت
آماري احقیق قرار گرف است .اما در گویت اتاییر اوامتل
فوق بر زیرسا هاي دولت الر رونیری در حد م وسا می

بحث ل کو ج گ ر :
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می باشد ،چرا ك میانگین اجربی باالار از میتانگین ن تري
است و فرضی فوق مورد اااید نيون آماري احقیتق قترار
گرف است.
 .2بررسی وضعیت موجود مراطا بتا ترده مقیتاس در
نيون احقیق ااییر اوامل فنی در بخش بازرگانی ایرا  ،بر
اوسع زیرسا ت هاي دولت الر رونیرتی بیشت ر از حتد
م وسا می باشد چرا ك میانگین اجربی باالار از میتانگین
ن ري است و فرضی فوق مورد اااید نيون آماري احقیتق
قرار گرف است.

باشد ،و بطور كلی با در ن تر گترف ن میتانگین  ،4فرضتی
فوق مورد اااید نيون آماري احقیق قرار نگرف است.
 .3در بررسی وضتعیت موجتود گویت هتاي متراطا بتا
رده مقیاس ن ارو مدیرا بر احقق دولت الر رونیری،
میانگین اجربی از میانگین ن ري باالار بوده و این مطلت
بیانگر ااییر اوامل فوق بر اوسع زیرسا ت هتاي دولتت
الر رونیری باالار از حد م وسا می باشد یعنی مورد اااید
نيون آمار احقیق قترار گرف ت استت .امتا در گویت هتاي
ن ارو مست قی متدیرا ارشتد بتر نحتوه اجتراي دولتت
الر رونیری و ان ی قوانین ن ارای جهتت اجتراي دولتت
الر رونیری ،میانگین اجربی و ن ري در حد یرسا بتوده
و بنابراین ااییر اوامل فوق بتر زیتر ستا ت هتاي دولتت
الر رونیری در حد م وسا می باشد ،بطور كلی با در ن تر
گرف ن میانگین  ،4فرضی فوق متورد ااایتد نيونت آمتاري
احقیق قرار نگرف است.
 .4بررسی وضعیت موجود گوی هاي متراطا بتا ترده
مقیاس سط رهطري  ،در ایتن گویت میتانگین اجربتی از
میانگین ن ري باالار بوده و این مطل بیانگر این است ك
ااییر اوامتل فتوق بتر اوستع زیتر ستا ت هتاي دولتت

پ شنهاوات پژلهش
با اوج ب مطال پیش گف شده راه كارهایی براي محقق
شتد فرآینتتد اوستع در جهتتت زیرستا تهتتاي دولتتت
الر رونیری با اوج ب ن ایج حاصل از آزمو فرضی هتا و
نیز یاف هاي اوصیفی احقیق در پی می آید:
 ایجتتاد هيتتاهنگی میتتا ستتا ارهاي اق صتتادي
بازرگانی و دوري جس ن از پراكندگی دولتت كت
منجر ب فرصتت هتاي از دستت رف ت و احيیتل
هزین هاي باال واهد شد.
 كاهش اايال اصدي گري دولت در اراا دماو
و االعاتتاو بتتا اوج ت ب ت ایتتن امتتر ك ت ستتا ار
حروم ی ایرا بر مطنایی است ك دولتت در هيت
زمین ها وامور د الت دارد ،بایس ی امتور اصتدي
گري از امور حاكيی ی افری شتده و كت كت از
میزا اصدي گري دولت كاس گردد.
 ن راو شهروندا و اقشار مخ لف جامه در متورد
نحوه اراا االعاتاو و تدماو بخشتی ايتومی
مورد اوج قرار گیرد.
 ااخا رویررد كتع و راهطتردي در اوستع زیتر
سا هاي دولت الر رونیری از سوي مدیرا ارشد
دول تتی ،حرك تتی بت ستتوي اوستتع زیرستتا هاي
دولت الر رونیری را باید ی فرآینتد بلنتد متدو
دانست .چرا كت در كواتاه زمتا  ،پترویه اصتعت
دولتتت در اصتتر االعاتتاو هيچنتتا زیرنفتتو
رویرردهاي اب دایی باقی واهد ماند كت نت انهتا
در ارای اهدا بالقوه دولت الر رونیری بت طتا
می رود  ،بلر بسیاري از این الرت هتاي اصتعت

الر رونیری باالار از حد م وستا متی باشتد ،یعنتی متورد
اااید نيون آماري احقیق قرار گرف است.
 .2بررسی وضعیت موجود گوی هاي متراطا بتا ترده
مقیاس فناوري االعااو  ،در نيونت هتاي احقیتق گویت
هاي فوق میانگین اجربی از میانگین ن ري بتاالار بتوده و
این مطل بیانگر آ است ك ااییر اوامل فوق بتر اوستع
زیرستتا هاي دولتتت الر رونیرتتی بتتاالار از حتتد م وستتا
می باشد یعنی مورد اااید نيون آماري احقیق قرار گرف ت
است.
 .6بررسی وضعیت موجود گوی هاي متراطا بتا ترده
مقیاس نیروهاي م خصص  ،در نيون احقیتق گویت هتاي
فوق میانگین اجربی از میانگین ن ري بتاالار بتوده و ایتن
مطل بیانگر این است ك اتاییر اوامتل فتوق بتر اوستع
زیرسا هاي دولت الر رونیری باالار از حد م وستا متی
باشد ،یعنی مورد اااید نيون آمتاري احقیتق قترار گرف ت
است.
 .5بررسی وضعیت موجود گوی هاي متراطا بتا ترده
مقیتتاس متتدیریت ،در نيون ت هتتاي احقیتتق بتتر اوستتع
زیرسا ت هاي دولت الر رونیری بیشت ر از حتد م وستا
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دولت هيچو الترت دولتت الر رونیرتی هت بتا
ناكامی و ادد موفقیت در اجراء روبرو می شود.
 فعالیت ها و كارها را برمطناي فرآیندها سازماندهی
شود ن بر مطناي وظیف  .با اوج ب این موضو و
سازماندهی نحوه انجتاد امتور و اراات تدماو و
االعاتتاو بصتتورو فرآینتتدي ،از قستتيت بنتتدي
ستتازمانها كاس ت شتتده و گتتاد مهيتتی در جهتتت
یرپارچ سازي انجاد امور و اوج ب در واستت
و ن ر مش ریا برداش می شود .هيچنین با اوج

 اراا دماو و االعااو بر مطنتاي وقتایه حیتاای
سازماندهی شوند .از ایتن الریتق هت تدماو و
االعااو بر مطناي واست و نیاز مش ریا فتراه
می گردد و ه می اتوا چشت انتداز روشتنی را
براي سازمانها در جهت نحتوه هياهنتگ كترد و
یرپارچ سازي امور مشخص نيود.
 در معياري و است قرار پایگتاه داده هتاي اداراو و
بخش هاي مخ لتف و ایجتاد شترایا و امرانتاو
براي اعامل م قابتل بتین پایگتاه داده هتاي اداراو

ب این نگرش روشهاي انجتاد كتار و فرآینتدها در
سازمانها اصعت می گردد و بر ی از آنهتا كت یتا
حذ می گردند( مهندسی سا ارها).
 جهت ایجاد یرپارچگی در سازمانها و با اوج بت
ماهیت دولت الر رونیری ك مط نی بتر است فاده از
فنتتاوري االعاتتاو متتی باشتتد .بایست ی اقتتداد بت
برارگیري سیس هتاي االعاتاای در ستازمانهاي
دول ی جهت انجاد امور نيود .یرتی از ابزارهتایی
ك می اواند ب انوا ی ابزار یرپارچ كننتده در
سازما براي اراا دماو و االعاتاو برتار متی

مخ لف هيسا سازي صورو گیرد.
 اصعت دیدگاه مدیرا نسطت ب دولت الر رونیری
و اطین ضرورو آ در راس اي اوسع زیرستا ت
هاي دولت الر رونیری ،و هيچنین اراقتاء دانتش
متدیرا در صتتوص اهتدا  ،ستتا ار ،مزایتتا و
كاركرد زیرسا ت هاي دولت الر رونیری.
 اوسع كيی و كیفی نیروهاي م خصص در بختش
دولت الر رونیری ب من ور اوسع زیرسا ها ،بتا
اوج ب دو فاك ور ( كيطتود م خصتص دا لتی و
كیفیت پااین دانش فنی م خصصا دا لی از سوي

رود .اس فاده و كاربرد از نرد افتزار« برنامت ریتزي
منابه سازمانی» می باشد .این برنام ب سازما هتا
امرا می دهد اا بخش ها و فرآیندهاي گونتاگو
در سازما را به م صل نيوده و االعااو كتاملی
را براي اصيی گیرا در ا یار آنها قرار دهد.
 اهی و اصوی سندي راهطردي و داراي ضتيانت
اجرایی جهتت برنامت ریتزي در راست اي اوستع
زیرسا هاي دولت الر رونیری در ایرا ك در آ
اولویت ها و مراحل اجرایی كار ب التور جتامه و
روشن شده باشد .اوج ب این نر ت اهيیتت دارد
ك ادوین ی الگتوي مناست اوستع مط نتی بتر
فناوري االعااو و اراطاالاو  ،بت من تور فراگیتر
كرد دولت الر رونیری ب انوا محتور ،بست ر و
ابزار اوسع هيت جانطت و در ن یجت اق تدار ملتی
وسیاسی كشور الزد است.
 اصعت و اقویت زیر سا ت هاي فنتی ابتزاري
كشور ،بصتورای كت ايتامی كتاربرا در سراستر
كشور ب وانند ب اراطاالاو رایان اي با سرات بتاال
دس رسی پیدا كنند.

بیش ر پاسخگویا ك اهيیت ارین موانه اشخیص
داده شده اند .اما براي حل مشرل متی اتوا بتر (
بتتازآموزي نیروهتتاي اداري و دول تتی  ،افتتزایش
ظرفیتتت دانشتتگاه هتتا جهتتت پتترورش نیروهتتاي
م خصص  ،اس فاده از م خصصا ایرانی تارج از
كشور ،افتزایش است فاده مست قی و غیرمست قی از
طرگتتا و كارشناستتا دا لتتی در پستتت هتتاي
مدیری ی) سرمای گذاري كترد و نیازهتاي اساستی
در این راس ا را در چهارچوب چش انتداز بیستت
سال كشور اامین كرد.
 جتتذب نیروهتتاي جتتوا و م خصتتص در زمینتت
فناوري اراطاالتاو و االعاتاو در زمینت الراحتی
وب سایت در بخش بازرگانی
 آمتتوزش كاركنتتا در زمینت فنتتاوري اراطاالتتاو و
االعااو بویهه این رنت در بخش بازرگانی
 ااطتتاي بتتورس احصتتیلی جهتتت اربیتتت نیتتروي
م خصص بر اساس نیاز بخش بازرگانی
ادد ايایل ب برقراري اراطاالاو چهره بت چهتره بتین
كاركنا بخش بازرگانی و شهروندا یری دیگر از اواملی
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هن آنهتا در اتدوین متدل مفهتومی دولتت الر رونیرتی
ضروري مینياید.

است ك بر اساس ن ایج احقیق بر اوسع زیرسا ت هتاي
دولت الر رونی در بخش بازر گانی ایرا و پیاده ستازي
آ مؤیر است .چ بسا در بسیاري از موارد فرد متی اوانتد
با ی الفن و یا فاكس و سایر وسایل اراطا جيعتی كتار
ود را ب انجاد برساند ولی بدالیل مخ لف ب ستازمانهاي
بخش بازرگانی مراجع كرده و بااث ااع وقت و ایجاد
هزین ه براي ود وه براي آ سازما می شود.در این
راس ا الزد است كت نگترش متردد وكاركنتا نستطت بت
اراطاالاو از راه دور اقویت گردد بگونت اي كت مشت ریا
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