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 چکیده

سازمان امور مالیاتی حوزه شهرستان  از دیدگاه کارکنان الکترونیک دولتو گسترش  پذیرشموانع این مقاله سعی در شناسایی 

از نفر 28شاملسؤال طراحی شد و در بین جامعه ی آماری  82باتوجه به مبانی نظری پرسش نامه ای با . ساوه و زرندیه دارد

با تجزیه و تحلیل داده . توزیع شد( تحصیلی دیپلم به باال مقطع) سازمان امور مالیاتی حوزه شهرستان ساوه و زرندیهکارکنان 

پایین بودن سطح زیرساخت  پنجگانه لفرضیه مطرح شده تأیید گردید و عوامپنج ها و با استفاده از آمار استنباطی و توصیفی 

نع سازمانی، هزینه های فناوری اطالعات، ضعف امنیت و حفظ حریم شخصی، نارسائی مهارت های فناوری اطالعات، وجود موا

سازمان امور از دیدگاه کارکنان الکترونیک دولتو گسترش  پذیرشموانع  از های عملیاتی و عدم تخصیص اعتبارات مالی الزم

مالیاتی حوزه شهرستان ساوه و زرندیه محسوب می شوند؛ در پایان نیز با توجه به نتایج حاصل شده راهکارهایی جهت پذیرش 

 .الکترونیک پیشنهاد شده استو گسترش دولت 

 

 فناوری اطالعات و ارتباطات، دولت الکترونیک، سازمان امور مالیاتی: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 

پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات و در نتیجه، پیدایش ابزارهای ارتباطی و اطالع رسانی نوین و بسیار پیشرفته در دنیای 

نحوه انجام کارها و ارائه خدمات را پدید آورده است که موجب افزایش دقت،سرعت و شفافیت و کاهش  امروز،شکلهای نوینی از

تأثیرات بنیانی و شگرفی که استفاده از این .زمان و هزینه و درنتیجه بهبود کیفی و کمی انجام کارها و خدمات شده است

ن،ساختار اداری حتی با وجود پیشرفت در تمامی زمینه های فناوری برجای می گذارد،به گونه ای است که بدون استفاده از آ

ازاین رو،بسیاری از کشورها سعی در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام .دیگر،از کارایی مطلوب برخوردار نخواهد بود

یکی هستند و دراین زمینه اداری خود و اطالع رسانی و ارائه خدمات از طریق این ابزارها و به طورخالصه،تحقق دولت الکترون

باوجود اینکه دولت الکترونیک،در ارتباط با بخش دولتی در . تالش و رقابت گسترده ای میان کشورها در جریان می باشد

کاهش هزینه های دولت، افزایش شفافیت،اصالح بوروکراسی اداری و دولتی،کاهش تخلفات و فساد اداری و افزایش مشارکت 

ت اما همچنان از جانب ذینفعان خود ازجمله کارکنان دولت مورد استقبال قرار نمی گیرد و در پیاده مردمی بسیار مؤثر اس

؛ باتوجه به اهمیت این موضوع،این تحقیق به شناسایی موانع سازی و تحقق اهداف و آرمانهای خود راهی طوالنی پیشرو دارد

همچنین .مورمالیاتی حوزه شهرستان ساوه و زرندیه می پردازدسازمان ااز دیدگاه کارکنان پذیرش و گسترش دولت الکترونیک 

 .در این تحقیق سعی بر طبقه بندی هر کدام از این عوامل براساس اهمیتشان خواهد شد

 دولت الکترونیک

دولت الکترونیک، استفاده دولت از فناوری های اطالعات و ارتباطات به ویژه کاربردهای شبکه محور برای پشتیبانی دولت 

پاسخگو و اثربخش به لحاظ هزینه با تسهیل سازی وظایف اجرایی و مدیریتی،فراهم کردن دسترسی مناسب به اطالعات و 

خدمات دولت برای شهروندان و افراد ذی نفع ،تسهیل سازی تعامل و تبادالت با آنها و فراهم سازی فرصتهای بهتر برای 

 Anttiroiko,2008,xliii)).مشارکت با نهادها و فرآیندهای مردم ساالر است

دولت الکترونیک استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای ایجاد تغییر در ساختارها و فرآیندهای کاری سازمانهای دولتی 

 ((Lu, Y., Zhou, T., & Wang, B.,2009         .است

 تاریخچه دولت الکترونیک

  

اندیشمندان از مهندسی مجدد بخش .، در بخش دولتی اصطالح نوینی رواج یافت 0881و آغاز دهه  0821در پایان دهه 

این واژه و مفاهیم آن علی رغم اینکه تازگی داشت،اما .سخن می گفتند« بازآفرینی دولت»یا به صورت روشن تر از -دولتی
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یعنی ایجاد  -نظریه های کالسیک اصطالحات بخش عمومی یا دولتیبسیاری از مفاهیم و فرآیندهای آن نو نبوده و به 

بازآفرینی و دگرگونی در بخش . دگرگونی و تحول درون سازمانهای بخش دولتی با هدف بهبود کارکرد آنها باز می گشت

یل عمده زیر به طور کلی این تحوالت را می توان ناشی از سه دل.عمومی ریشه ها و علل تاریخی ویژه ای نیز داشته است

پدیده جهانی شدن و  -شکل گیری نگرش خصوصی سازی ؛ ج -پیدایش بحران در بخش های دولتی؛ ب -الف: دانست

 .پیامدهای سیاسی آن

 دیدگاه های مختلف در مورد دولت الکترونیکی

بتدایی و رایج است، دولت در اولین دیدگاه که دیدگاهی بسیار ا.دولت الکترونیکی را می توان از دیدگاه های مختلف نگاه کرد

این . الکترونیکی یک سیستم یا سایت اینترنتی است که اطالعات و خدمات یک دستگاه دولتی را به مردم ارائه می کند

سیستم طبق همان ساختار و رفتار متداول و معمول عملیاتی دستگاه موردنظر، مانند یک درگاه و واسط ارتباطی در تعامل و 

از دیدگاه دوم دولت الکترونیکی نمی تواند تنها به شکل یک پرتال یا یک درگاه عمل .مردم نقش ایفا می کندارتباط دستگاه با 

کند،بلکه باید کل سیستم های رایانه ای دستگاه را نیز در بر گیرد و سیستم یکپارچه ای را برای سیستم رایانه ای ایجاد و 

در این دیدگاه مسئله تنها سازمان دهی سیستم .دگاه سومی هم وجود دارددی.خدمات الکترونیکی را به مخاطبان ارائه نماید

های رایانه ای نیست بلکه هدف سازمان دهی کل سیستمها و خدمات سازمان، چه سیستم های رایانه ای و چه سیستمهای 

از سیستم های غیر از این دیدگاه نمی توان تنها به سازمان دهی سیستم های الکترونیکی مستقل . غیر رایانه ای است

اما از دیدگاه چهارم .در اینجا شکل گیری نوع جدیدی از حکومت، یعنی حکومت الکترونیک مطرح است.الکترونیکی پرداخت

در این دیدگاه زمانی پدیده دولت الکترونیک می تواند . نمی توان سازمان و حکومت را به شکل مستقل از جامعه ترسیم کرد

نیک تعامالت بین جامعه، دولت و حکومت را تبیین کند و کل فعالیتها، خدمات و تعامالت بین کامل شود که دولت الکترو

به عبارت دیگر حکومت مبتنی بر فناوری اطالعات،در . دستگاه ها، دولت و مخاطبانش در بستر فناوری اطالعات شکل گیرد

 .جامعه مبتنی بر فناوری اطالعات ایجاد شود

دیدگاه های اول و دوم با دید ابزاری به فناوری اطالعات نگاه می . پدیده دولت الکترونیک هستند اینها دیدگاه های ممکن از

در واقع همان ساختار قبلی حفظ می شود و تنها از فناوری اطالعات و سیستم های رایانه ای به عنوان ابزاری برای انجام . کنند

در این دو دیدگاه نوع جدیدی از دولت شکل می .لت متحول می شوداما در دیدگاه سوم و چهارم دو.عملیات استفاده می شود

 .گیرد و کل دولت و پدیده دولت الکترونیک به مثابه یک نظام مبتنی بر فناوری اطالعات بنا می شود

 پیش نیازهای ایجاد دولت الکترونیکی
 

 
 :دستیابی به هدف دولت الکترونیکی منوط به تأمین نیازهای زیر است
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یکپارچه، کانال های پرشمار برای دسترسی به اطالعات،  سازمان های یکپارچه، به کارگیری مکانیسم ها و ابزارهای دسترسی 

،زیرساختار سازمان یافته، دسترسی آسان به اطالعات، مکان بازخورد آسان از کارکرد دولت، ارائه خدمات در هر زمان و مکان

 .و اعتبار و حفظ حریم شخصی افراداستوار، رویه های گسترش سیاست باز، سندیت 
 

 ضرورتها و منافع راه اندازی دولت الکترونیکیویژگی ها، 

 
 :دولت الکترونیکی دارای مشخصه های خاصی است که اهم آنها عبارتند از

از کانال استفاده کنندگان از خدمات دولتی می توانند به اطالعات و خدمات : تأمین رضایت مردم و سادگی در انجام کارها. 0

 .های مناسب دسترسی داشته باشند و اطالعات مورد نیاز خود را بگیرند

اطالعات و خدمات سازمان دهی و بسته بندی : یکپارچگی و سازمان دهی خدماتی که باید به صورت الکترونیکی ارائه شوند. 8

ارائه خدمات سازمان یافته، کارا و مشتری هدف این کار .شده با کمترین هزینه به کاربران و بخشهای مختلف دولت ارائه شود

 .مدار است

راه اندازی دولت الکترونیکی امکان دسترسی آسان تر به اطالعات و کارکردهای دولت را : مشارکت مردم در کارهای دولت. 3

 . فراهم می سازد و مردم از کارهای دولت بهتر آگاه می شود و در آنها مشارکت می کند

یکی در واقع در راستای افزایش بهره وری در زمان، کاهش هزینه ها و سادگی در ارائه خدمات و اطالعات دولتی به ایجاد دولت الکترون

محسن نقدی فرد ) در این رابطه می توان ضرورتهای زیر را جهت برپایی دولت الکترونیکی برشمرد. است( مردم)مشتری ها 

 : (0328هاشمیان،

و پهنای باند مخابراتی، افزایش سرمایه گذاری در زمینه اطالعات،رشد شگفت انگیز  رشد تکنولوژی در زمینه کامپیوتر

باالرفتن سطح توقع شهروندان ، درخواست اینترنت در میان شهروندان، فشار رقابتی در زمینه بازرگانی، خدمات و ارائه اطالعات

 و بازرگانان

 :دان را می توان در موارد زیر خالصه کرداهم منافع استفاده از روش نوین در ارائه خدمات به شهرون

ارائه خدمات به شهروندان در هر جا و زمان و به هر شکل ممکن،امکان دریافت یا خرید تک ایستگاهی خدمات دولتی برای 

دیگر اداره های دولتی، بنگاه ها و شهروندان، امکان حسابرسی و مؤاخذه خالفکاران، کنترل فرایندها و روش اجرای کار، 

شفافیت کارها و اطالعات برای مردم و کاهش احتمال اعمال نظر شخصی، بهبود راندمان و عملکرد دستگاه های دولتی،کاهش 

 اتالف وقت و هزینه شهروندان و بنگاه ها

 کاربردهای دولت الکترونیک
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ولت الکترونیک در چند کاربردهای د. دولت الکترونیک کاربردهای متعددی را برای بخشهای مختلف جامعه به همراه دارد

زمینه ارتباط دولت با شهروندان، ارتباط دولت با شرکتها و ارتباط دولت با دولت قابل بحث است که به اختصار تشریح می 

 .گردد

ارتباط دولت با شهروندان  : 

به . شهروندان و دولت استشاید بتوان گفت که مهم ترین و گسترده ترین کاربرد دولت الکترونیک، برقراری ارتباط میان 

همین دلیل تا زمانی که تعداد زیادی از اعضای جامعه به اینترنت وصل نشوند و از آن استفاده نکنند، تأثیر ارتباط دولت با 

دولت الکترونیک از طریق سیستم های جدید بتوانند از هر کجا و در هر زمان . شهروندان به طور کامل محسوس نخواهد بود

در این صورت شهروندانی که توانایی و امکان برقراری ارتباط با . شند، ارتباط خود را با سازمانهای دولتی برقرار سازندکه مایل با

اینترنت را داشته باشند، قادر خواهند بود بدون مراجعه به سازمانهای بخش عمومی، اطالعات و خدمات را به صورت یکپارچه 

 .دریافت کنند

  ارتباط دولت با شرکت ها: 

برقراری ارتباط الکترونیکی دولت با شرکتها اعم از شرکتهای خدماتی، صنعتی و تجاری از کاربردهای دیگر دولت الکترونیک 

شرکت ها درواقع بخشی از مراجعین دولت اند که هر روزه اطالعات و خدمات قابل توجهی از دولت درخواست می کنند . است

مدیریت دولتی بخواهد با استفاده از سازو کارهای سنتی، پاسخگوی این بخش از مراجعین دولت باشد، ضمن  و درصورتی که

 .اتالف منابع عمومی، حضور اثرگذار شرکت ها در عرصه رقابت را تحت تأثیر قرار خواهد داد

 ارتباط دولت با دولت: 

ن های دولتی در سطوح مختلف دولت از یک سو و ارتباط میان این جنبه از کاربرد دولت الکترونیک به ارتباط میان سازما 

دولت الکترونیک با برقراری ارتباط میان دولت با دولت، سازمان های . دولت با کارکنان بخش عمومی از سوی دیگر اشاره دارد

از .ای الکترونیکی دریافت دارنددولتی را قادر می سازد اطالعات و خدمات مورد نیاز خود را با سرعتی باال با استفاده از ابزاره

سوی دیگر به منظور مبادله هرگونه سند و گزارش به جای تأخیر و وقفه زمانی، در کوتاه ترین زمان ممکن به تبادل اطالعات 

مورد نیاز بپردازند و به جای تلف کردن انرژی یکدیگر در پیچ و خم بوروکراسی سنتی، از آن در راستای بهبود عملیات خود 

 .ه گیرندبهر

 

 :به صورت زیر نشان دادونیک را می توان با رویکردی کالن دولت الکتر بردهایتلفیق کار

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 کاربردهای دولت الکترونیک(: 0)شکل

 

 پیشینه تحقیق

 . در این بخش به مطالعه تحقیقات انجام شده در خصوص موضوعات مرتبط با تحقیق حاضراشاره خواهیم نمود

 

 :مطالعات خارجی

 

 چالش های روستایی و شهری : تحقق بخشیدن دولت الکترونیک در کشور انگلیس "دیگران در مقاله خود با عنوان چودری و

: موانع مربوط به شهروندان عبارت بودند از. مانع مربوط به شهروندان و دولت را، در دو دسته گردآوری کنند 03توانستند  "

دانش رایانه ای، شکاف نسل ها، فقدان آگاهی، مانع زبانی، بیم از مسائل امنیتی، فقدان دسترسی نداشتن به اینترنت، نداشتن 

فقدان منابع مالی، فقدان مهارت ها و : ازموانع مربوط به دولت عبارت بودند.ارنماهای غیرقابل درک و نامفهوماعتماد، شبکه ی ت

 (choudrie,2005) قاومت کارکنان در برابر تغییرامنیتی و مفناوری، فشارهای سیاسی، نگه داری داده ها، قوانین 

 

  در پژوهشی با عنوان عوامل تعیین کننده پذیرش خدمات دولت الکترونیک، مؤلفه های مؤثر بر پذیرش خدمات دولت

الکترونیک سیستم مالیاتی کشور تایوان بررسی شده و براساس مدل پذیرش فناوری، مدل مناسب با تأکید بر اعتماد درک 

 .ه و خوداتکایی پیشنهاد شده استشد

   

  در مطالعه ای تحت عنوان حرکت به سمت دولت الکترونیک در اندونزی چارجوب راهبردی توسعه فناوری اطالعات و

ارتباطات در اندونزی مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های مورد نظر کاربرد فناوری در سازمان های دولتی با تأکید بر بهبود 

در این پژوهش . اری و ایجاد فرصت های جدید کسب و کار معرفی شده اندوضعیت صنایع مرتبط با فناوری، تسهیل امور تج
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عوامل نیروی انسانی، تعهد مدیران و افراد، سرمایه، مشکالت زیرساخت ها، هماهنگی و استانداردسازی فرآیندها، طراحی 

ونیکی معرفی شده مجدد، یکپارچه سازی، ادغام و تعریف استانداردهای جدید از جمله موانع استقرار دولت الکتر

 .(8110،وهیودی)است

 

  ای که به بررسی وضعیت دولت الکترونیکی در کانادا پرداخته شده، از این کشور به عنوان یکی از پیشروترین در مقاله

اقدام در جهت ایجاد دولت الکترونیکی در کانادا به اواخر دهه . کشورها در استفاده از فناوری اطالعات نام برده شده است

برمی گردد و در حال حاضر بسیاری از خدمات دولتی از طریق ابزارهای اطالعاتی و دیجیتالی به شهروندان ارائه می  0821

درعین حال انتقال و ذخیره کردن اطالعات و دانش، نحوه اعمال مدیریت اطالعات و فناوری، فراهم کردن زیرساخت . شود

، نظارت منسجم بر شبکه کاری و تأمین امنیت آن از جمله مهمترین چالشها تهای گسترده دولتی، نیروی کار فناوری اطالعا

 .(0328همتی،)و عوامل مؤثر است

 

  نفر از کارکنان آژانس های  081در پژوهشی تحت عنوان نقش مؤلفه های خارجی در مدل پذیرش فناوری با بررسی نظرات

بودن درک شده در بین مؤلفه های خارجی و پذیرش دولت  دولتی ایاالت متحده، نقش سهولت استفاده درک شده و مفید

أثیر مستقیم که برخالف پیش فرض موجود، مؤلفه های خارجی می توانند ت نتایج نشان داده اند.الکترونیک بررسی شده است

 .بر پذیرش داشته باشند

 

  است که با تبیین نقش اعتماد تشویق پذیرش دولت الکترونیک به وسیله شهروندان با اعتماد سازی عنوان پژوهشی

، مدلی پیشنهاد شده است و با بررسی خدمات مربوط به امور مالیاتی به صورت برخطشهروندان در موفقیت دولت الکترونیک 

 .که بر مؤلفه هایی همچون متغیرهای فرهنگی، ریسک و کنترل برای جلب اعتماد شهروندان تأکید شده است

 

 :مطالعات داخلی

 

  تبیین نقش متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی مطرح در : پذیرش دولت الکترونیک در ایراندر مقاله ای تحت عنوان

بهنام عبدی،ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک در ایران ، حسن دانایی فرد، شعبان الهی، پذیرش فناوری

فراهم بودن زیرساختها و ؛متغیرهای اجتماعی، متغیرهای سازمانی، متغیرهای فردی: گروه مختلف 3و طبقه بندی آن در قالب

 (0328دانایی فرد،الهی،عبدی، ).می داندمهمترین عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک در ایران را دردسترس بودن خدمات 

  نع استقرار دولت الکترونیک در بررسی موامصطفی کاظمی، مرجان فیاضی، ملیحه میرزاده، در پژوهشی تحت عنوان

 گروه6 در قالب را موانع،ترونیک در سازمانهای دولتی ایرانسازمانهای دولتی ایرانضمن بررسی و مطالعه موانع استقرار دولت الک
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و روش پیمایشی به تحلیل و با استفادهاز  طبقه بندی می کندموانع مدیریتی، سازمانی، فنی، انسانی، مالی و محیطی : مختلف

نتایج این . عامل فرعی تر تقسیم شده و این عوامل رتبه بندی گردیده اند 31گروه یاد شده به 6.نع می پردازدبررسی موا

موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمانهای پژوهش نشان می دهد، به جز عوامل طبقه مالی و فنی، سایر عوامل به عنوان 

 (0321فیاضی، میرزاده،کاظمی، ) .مطرح می باشند دولتی ایران

  و  علی نقی امیری،(به وضعیت دولت الکترونیک درایرانبا نگاهی )تحلیل پیاده سازی دولت الکترونیک در تحقیقی با عنوان

آرش حسنی نژاد،مزایا،موانع،کارکردها و کژکارکردهای دولت الکترونیک بررسی می شود و ضمن ارزیابی وضعیت دولت 

بررسی شاخصهای توسعه یافتگی آن،موانع اصلی پیش روی دولت الکترونیک در ایران طبقه بندی و ارائه الکترونیک در ایران و 

براساس یافته های این پژوهش،عوامل توسعه دولت الکترونیک در ایران به سه دستهکلی فرهنگی،سیاسی و . دمی گرد

تمرکز : لت الکترونیک در ایران به شرح ذیل می باشدتکنولوژی تقسیم بندی میگردد؛همچنین موانع اثرگذار بر پیاده سازی دو

،تحریم مجازیبیش از اندازه روی مسئله تکنولوژی، عدم پذیرش دولت الکترونیک،فقدان آموزش صحیح،سلطه دولت بر فضای 

،کمبود نرم افزاری زیرساختهای زیرساختهای فناوری،کمبود هام قوانین و مقررات موجود،کمبودهای بین المللی،کمبود و اب

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پیاده سازی و توسعه دولت الکترونیک مستلزم سرمایه گذاری در . مهارتهای فنی

می باشد و صرفاًًًً توسعه زیرساختهای فناوری به ... تمامی عرصه های مختلف اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،آموزشی،تکنولوژی و 

 (0380امیری، حسنی نژاد،).نمی باشد معنی دست یابی به دولت الکترونیک

  حسن دانایی فرد، شعبان ، مؤلفه های مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیکی در ایران از دیدگاه خبرگاندر پژوهشی تحت عنوان

ضمن بررسی مؤلفه های مطرح در زمینه پذیرش دولت الکترونیک از دیدگاه خبرگان و بیان این مؤلفه ها ، الهیبهنام عبدی

ساس مدل پذیرش فناوری دیویس،به تقسیم بندی و سنجش مؤلفه ها در قالب سه دسته،مؤلفه های فردی،سازمانی و برا

یافته های این پژوهش نشان می دهد، فراهم بودن زیرساختها و دردسترس بودن خدمات،مهمترین  .اجتماعی پرداخته است

جهت کسب این مهم بخش دولتی و بخش عمومی باید  وشده  مؤلفه های مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک در ایران شناخته

 (0381دانایی فرد، الهی، عبدی، ) .سازو کارهای موردنیاز را فراهم کنند

 روش شناسی تحقیق

این تحقیق از آنجایی که به بررسی وضع موجود می پردازد در . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد

توصیفی قرار داد و از آنجایی که به بررسی موانع گسترش دولت الکترونیک از دیدگاه کارکنان می پردازد قلمرو تحقیقات 

 .تحقیق از نوع پیمایشی است

بدین صورت که در بخش نظری کتابخانه ای و میدانی است؛  هر دو روش از در این پژوهش ترکیبیروش گردآوری اطالعات 

جمع آوری گردیده، در عین حال برای بررسی  رمقاالتاطالعات موردنظو  اده از کتب، مجالتپژوهشاز روش کتابخانه ای با استف

هر یک از فرضیه ها به جمع آوری داده های حقیقی که در زمان انجام تحقیق در جامعه وجود داشته نیاز بود، از همین رو 
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واقعیت های جامعه آماری از روش میدانی استفاده برای افزایش اطمینان تحقیق و بررسی میزان انطباق مبانی نظری تحقیق و 

 .گردیده است

در این پژوهش پرسشنامه می باشد، پرسشنامه یکی از روشهای  گردآوری و جمع آوری اطالعات میدانی  اندازه گیری ابزار

در تحقیقات توصیفی و نیز در تحقیقاتی که از گستره . است که امرگردآوری اطالعات را در سطح وسیع امکان پذیر می سازد

پرسشنامه .آن زیاد باشد، معموال از این روش استفاده می شود جغرافیایی زیادی برخوردار باشد و افراد جامعه آماری و نمونه

جامعه . طراحی شده است درجه ای  1سوال می باشد که بر اساس طیف  82مورد استفاده در این پژوهش از نوع بسته و شامل

بوده اند و با توجه به نفر  28آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی حوزه شهرستان ساوه و زرندیه شامل

پرسشنامه برگشت و  13محدود بودن جامعه آماری پرسشنامه بین کلیه اعضاء جامعه آماری توزیع گردید که از این بین تعداد 

 . می باشد 21/1جمع آوری گردید که بیانگر نرخ بازگشت 

پرسشنامه  31ظور سنجش اعتبار پرسشنامه جهت سنجش پایایی ابزار اندازه گیری از الفای کرونباخ استفاده شده است به من

بر اساس مطالعه مقدماتی برآورد گردید که حاکی از پایایی باالی ابزار اندازه گیری / 80توزیع و براساس آن اعتبار پرسشنامه 

مون جهت سنجش روایی ابزار اندازه گیری این پژوهش از روایی محتوایی استفاده شده است روایی محتوای یک آز .می باشد

. از این رو روایی محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد. معموالًً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود

جهت سنجش روایی اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه مقدماتی در اختیار اساتید دانشگاه بعنوان داور قرار گرفته و آنان 

 .روایی پرسشنامه را تأیید نمودند

 روش های آماری

در سطح آمار توصیفی از . تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است

آزمون تک متغیر، t اسمیرنف ،  -فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون کالموگروف

 .والیس  استفاده شده است –آزمون مان ویتنی و کروسکال یکراه ،  دوجمله ای، تحلیل واریانس

 فرضیات تحقیق

 :فرضیه به شرح زیر می باشد 1این تحقیق دارای 

 .پایین بودن سطح زیرساختهای فناوری اطالعات مانع پذیرش و گسترش دولت الکترونیک می گردد(الف

 . می گردد گسترش دولت الکترونیک نیت و حفظ حریم شخصی مانع پذیرش و ضعف ام(ب

 .نارسائی مهارت های فناوری اطالعات مانع پذیرش و گسترش دولت الکترونیک می گردد(ج
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 . مانع پذیرش و گسترش دولت الکترونیک می گرددوجود موانع سازمانی ،(د

 . رونیک می گرددهزینه های عملیاتی و عدم تخصیص اعتبارات مالی الزم، مانع پذیرش و گسترش دولت الکت(ه

 تجزیه و تحلیل اطالعات

در رابطه با ( حوزه شهرستان ساوه و زرندیه)یاتینفر از و کارمندان سازمان امور مال13در این قسمت سعی میگردد تا نظرات  

هدف پژوهش که بوسیله پرسشنامه بدست آمده است با استفاده از نرم افزار آماری به داده های کمی تبدیل نموده وپس از 

 . تجزیه و تحلیل، جهت نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات از آنها استفاده نماییم

 آزمون فرضیات تحقیق

 . ری اطالعات مانع پذیرش و گسترش دولت الکترونیک می گرددپائین بودن سطح زیر ساختهای فناو( فرضیه اول

ودن سطح زیر ساختهای فناوری اطالعات مانع پذیرش و گسترش دولت الکترونیک( 0)جدول  ائین ب ای پ یج آزمون دوجمله   نتا

 طبقه گروه مولفه
فراوانی مشاهده 

 شده
 درصد مشاهدات

ای  احتمال پایه 

 پیشفرض
 سطح معنی داری

پائین بودن سطح 

زیرساختهای 

 فناوریاطالعات 

 کل

0 

8 

3≥ 

3< 

1 

13 

 

 

13 

11/ 

11/0 

 

 

11/0 

11/      110/ 

 
پائین بودن سطح زیر ساختهای بنابراین  .معنی دار بوده است  p≤/11آماره دوجمله ای در سطح (0)براساس نتایج جدول

 .دولت الکترونیک می گرددفناوری اطالعات  بیش از سطح متوسط مانع پذیرش و گسترش 

 

 . ضعف امنیت و حفظ حریم شخصی مانع پذیرش و گسترش دولت الکترونیک می گردد( فرضیه دوم

الکترونیک( 8)جدول  حفظ حریم شخصی مانع پذیرش و گسترش دولت  امنیت و  یج آزمون دوجمله ای در خصوص ضعف   نتا

 طبقه گروه مولفه
فراوانی مشاهده 

 شده
 درصد مشاهدات

ای  احتمال پایه 

 پیشفرض
 سطح معنی داری

ضعف امنیت و 

حفظ حریم 

 شخصی 

 کل

0 

8 

3≥ 

3< 

8 

10  

 

13 

   13/ 

81 / 

 

11/0 

11/      110/ 

 

ضعف امنیت و حفظ حریم بنابراین .معنی دار بوده است   p≤/11آماره دوجمله ای در سطح (8)براساس نتایج جدول

 . بیش از سطح متوسط مانع پذیرش و گسترش دولت الکترونیک می گرددشخصی 
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 .مانع پذیرش و گسترش دولت الکترونیک می گردد نارسائی مهارت های فناوری اطالعات ( فرضیه سوم

 

یج آزمون دوجمله ای در خصوص ( 3)جدول   مانع پذیرش و گسترش دولت الکترونیکنارسائی مهارت های فناوری اطالعات نتا

 طبقه گروه مولفه
فراوانی مشاهده 

 شده
 درصد مشاهدات

ای  احتمال پایه 

 پیشفرض
 سطح معنی داری

نارسائی مهارت 

های فناوری 

 اطالعات 

 کل

0 

8 

3≥ 

3< 

08 

18 

 

 

13 

86/ 

18/ 

 

 

11/0 

11/      110/ 

 
نارسائی مهارت های فناوری اطالعات بنابراین .معنی دار بوده است  p≤/11آماره دوجمله ای در سطح (3)براساس نتایج جدول

 .بیش از سطح متوسط مانع پذیرش و گسترش دولت الکترونیک می گردد 

 .مانع پذیرش و گسترش دولت الکترونیک می گردد وجود موانع سازمانی ( فرضیه چهارم

 3میانگین فرضی مانع پذیرش و گسترش دولت الکترونیک با وجود موانع سازمانی مقایسه میانگین نمره ( 8)جدول 

 t p انحراف معیار میانگین مولفه

 /110     63/00       /810       81/3     وجود موانع سازمانی 

 

بیش از سطح متوسط بنابراین وجود موانع سازمانی  .معنی دار بوده است  p≤/11در سطح  tآماره (8)براساس نتایج جدول

 .گردد مانع پذیرش و گسترش دولت الکترونیک می 

 .هزینه های عملیاتی و عدم تخصیص اعتبارات الزم مانع پذیرش و گسترش دولت الکترونیک می گردد( فرضیه پنجم

اعتبارات الزم مانع پذیرش و گسترش دولت الکترونیک( 1)جدول  یج آزمون دوجمله ای هزینه های عملیاتی و عدم تخصیص   نتا

 طبقه گروه مولفه
فراوانی مشاهده 

 شده
 مشاهداتدرصد 

ای  احتمال پایه 

 پیشفرض
 سطح معنی داری

هزینه های 

عملیاتی و عدم 

اعتبارات  تخصیص 

 الزم

 کل

0 

8 

3≥ 

3< 

88 

88 

 

 

 

13 

81/ 

61/ 

 

 

 

11/0 

11/      010/ 

هزینه های عملیاتی و عدم بنابراین . معنی دار نبوده است p≤/11آماره دوجمله ای در سطح ( 1)براساس نتایج جدول 

 .گردد اعتبارات الزم  در سطح متوسط مانع پذیرش و گسترش دولت الکترونیک میتخصیص 
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 انحراف معیار فرضیه هامیانگین و

 میانگین و انحراف معیار فرضیه ها( 6)جدول

 

 انحراف معیار میانگین تعداد 

 /881 111/3 13 فرضیه اول

 /822 681/3 13 فرضیه دوم

 /821 880/3 13 فرضیه سوم

 /810 818/3 13 چهارمفرضیه 

 /381 381/3 13 فرضیه پنجم

 
 نتیجه گیری بحث و 

 

پایین بودن سطح زیرساختهای فناوری اطالعات مانع پذیرش و )تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به فرضیه اول پژوهش 

و انحراف  11/3 "زیرساختهای فناوری اطالعات  "نشان داد که میانگین نمره مرتبط با ( گسترش دولت الکترونیک می گردد

پایین "نشان داد که  3مقایسه میانگین نمره پاسخها با میانگین فرضی  دوجمله ایبراساس آزمون . بوده است  88/1معیار آن 

بر .الکترونیک بوده است دولتو گسترش  پذیرشبیش از سطح متوسط، مانع  " زیرساختهای فناوری اطالعات بودن سطح

نشان داد که تفاوت بین شاخصها  "زیرساختهای فناوری اطالعات "مقایسه شاخصهای  اسمیرنف –کالموگروف  اساس آزمون

 .معنا دار بوده است

ضعف امنیت و حفظ حریم شخصی مانع پذیرش و گسترش دولت )تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به فرضیه دوم پژوهش 

بوده  82/1و انحراف معیار آن  68/3 "فقدان امکانات گسترده فنی "انگین نمره مرتبط بانشان داد که می( الکترونیک می گردد

ضعف امنیت و حفظ حریم  "نشان داد که  3مقایسه میانگین نمره پاسخها با میانگین فرضی دوجمله ایبراساس آزمون . است 

 –کالموگروف  براساس آزمون . الکترونیک بوده استدولت و گسترش  پذیرشبیش از سطح متوسط ، مانع  "شخصی 

 .نشان داد که تفاوت بین شاخصها معنادار بوده است " ضعف امنیت و حفظ حریم شخصی "مقایسه شاخصهای  اسمیرنف

نارسائی مهارت های فناوری اطالعات مانع پذیرش و گسترش )و تحلیل یافته های مربوط به فرضیه سوم پژوهش  زیه تج

و انحراف معیار  88/3نارسائی مهارت های فناوری اطالعات "نشان داد که میانگین نمره مرتبط با ( .دولت الکترونیک می گردد

نارسائی  "نشان داد که  ای 3مقایسه میانگین نمره پاسخها با میانگین فرضی دوجمله براساس آزمون . بوده است 82/1آن 

همچنین مقایسه ؛ الکترونیک بوده است دولتسترش و گ پذیرشبیش از سطح متوسط ، مانع  " مهارت های فناوری اطالعات

 .نشان داد که تفاوت بین شاخصها معنا دار بوده است" نارسائی مهارت های فناوری اطالعات "     شاخصهای 

وجود موانع سازمانی ، مانع پذیرش و گسترش دولت الکترونیک )تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به فرضیه چهارم پژوهش 

مقایسه . بوده است  810/1و انحراف معیار آن  81/3 "وجود موانع سازمانی  "نشان داد که میانگین نمره مرتبط به  (می گردد

بیش از سطح  "وجود موانع سازمانی  "نشان داد که  تک متغیر tبر اساس آزمون  3میانگین نمره پاسخها با میانگین فرضی 
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نشان داد  "وجود موانع سازمانی  "بوده است همچنین مقایسه شاخصهای  متوسط ، مانع پذیرش و گسترش  دولت الکترونیک

 . که تفاوت بین شاخصها معنا دار بوده است 

هزینه های عملیاتی و عدم تخصیص اعتبارات مالی الزم، مانع )تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به فرضیه پنجم پژوهش 

هزینه های عملیاتی و عدم تخصیص  "د که میانگین نمره مرتبط با نشان دا( پذیرش و گسترش دولت الکترونیک می گردد

مقایسه میانگین نمره پاسخها با دوجمله ایبر اساس آزمون . بوده است  38/1و انحراف معیار آن  38/3 "اعتبارات مالی الزم

و  پذیرشوسط، مانع سطح متدر "عدم تخصیص اعتبارات مالی الزمهزینه های عملیاتی و"نشان داد که  3میانگین فرضی 

هزینه های  "مقایسه شاخصهای  اسمیرنف –کالموگروف بر اساس آزمون همچنین ؛ می گرددالکترونیک دولت گسترش 

 .نشان داد که تفاوت بین شاخصها معنا دار نبوده است "عدم تخصیص اعتبارات مالی الزم عملیاتی و 

 نتیجه این تحقیق با پژوهش؛ پژوهشهای انجام گرفته می توان دریافت کهبا توجه به یافته های تحقیق حاضر و مقایسه آن با 

 .در یک راستا و همسو بوده است 0321مصطفی کاظمی، مرجان فیاضی، ملیحه میرزاده

 

 چند پیشنهاد برای پژوهشهای آتی
 

 بررسی نقش امنیت در پذیرش و گسترش دولت الکترونیک 

   و گسترش دولت الکترونیکبررسی نقش موانع سازمانی در پذیرش 

 بررسی مقایسه ای دولت الکترونیک با روش های سنتی اجرای کار 

 بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک از دیدگاه ارباب رجوعان 

 شناسایی تاثیر پذیرش و گسترش دولت الکترونیک در کاهش حضور فیزیکی و مراجعه ارباب رجوع به سازمان امور مالیاتی 

 فارسیمنابع 

 ، دولت الکترونیک رویکرد مدیریتی، نشر افکار، 0321یعقوبی، نورمحمد، ( 0

، دولت الکترونیک و امکان سنجی استقرار آن در ایران، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد 0321نوبخت، محمدباقر، بختیاری، حمید،( 8

 دفتر گسترش تولید علم، -اسالمی

، مجله بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی ایران، 0321، ملیحه، میرزاده ،فیاضی،مرجان، مصطفی، کاظمی( 3

   818الی  021پژوهش های مدیریت، شماره دوم، صفحات 

تبیین نقش متغیرهای فردی،سازمانی و : ایرانپذیرش دولت الکترونیک در ، 0328، عبدی،بهنام،الهی،شعبان، دانایی فرد،حسن( 8

 61الی  80، صفحات 0، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره پذیرش فناوریعی مطرح دراجتما
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، نشریه بررسی موانع و راهکارهای تحقق کامل دولت الکترونیکی، 0328، طباطبایی،سید علی، وحدت،داوود، محمدعلی، سرلک( 1

  82الی  38، صفحات 83مدیریت فردا، شماره 

، دوماهنامه مؤلفه های مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیکی در ایران از دیدگاه خبرگان، 0381،عبدی،بهنام، الهی،شعبان، دانایی فرد،حسن( 6

  888الی  800، صفحات 81 -0علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، شماره 

با استفاده از  عوامل مؤثر برپذیرش خدمات دولت الکترونیک از سوی کاربران، 0381، رجب زاده، محسن، مرتضوی،سعید،لگزیان،محمد( 1

  81الی  8، صفحات 12، مجله مدیریت و توسعه، شماره UTAUTالگوی 

، (با نگاهی به وضعیت دولت الکترونیک درایران)تحلیل پیاده سازی دولت الکترونیک ، 0380امیری، علی نقی، حسنی نژاد، آرش، ( 2

  82الی  20راهبرد، شماره هشتم، صفحات 

، فصلنامه مدیریت عوامل مؤثر بر دولت الکترونیک و ارائه الگویی برای سنجش آن، 0328مهدی،  نصیری باری، حسین، صمیمی،( 8

 011ال  21، صفحات 32نظامی، شماره 

، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه زیر ساختهای دولت الکترونیک در بخش بازرگانی ایران، 0380سرداری، احمد، اعظمی، محسن، ( 01

  80الی  01، صفحات 0گانی دانشگاه شاهد، شماره دوفصلنامه راهبردهای بازر

، شناسایی موانع پیاده سازی دولت الکترونیک در دستگاه های دولتی استان 0380طاهرپور کالنتری، حبیب اهلل، رهنورد، فرج اهلل، ( 00

  003الی  21، صفحات 8قم، فرآیند مدیریت و توسعه، شماره 
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