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 چکیده 

در سازمان منطقه آزاد تجاری  استقرار دولت الکترونیک پیش برندهعوامل هدف پژوهش حاضر بررسی 

جامعه آماری پژوهش، کارکنان . صنعتی ارس و ادارات و نهادهای مستقر در سطح منطقه آزاد ارس می باشد

باشند که ادارات و نهادهای مستقر در سطح منطقه آزاد ارس می سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و

با پر نفر از آنان مورد نمونه گیری قرار گرفتند و  313با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران تعداد 

از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی بوده و پژوهش  ینپژوهش شرکت کردند. ا ینکردن پرسشنامه در ا

ها از آمار توصیفی برای توصیف تجزیه و تحلیل دادهو به منظور  ها نیز پرسشنامه استدادهشیوه گردآوری 

اسمیرنف، آزمون تی تک نمونه  -های تحقیق از آزمون های آماری کلموگروفها و برای آزمون فرضیهداده

 ، که عواملپژوهش نشان داد یندست آمده در ابه یجنتاای و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. 

رنده در استقرار دولت الکترونیک در سازمان پیش باز عوامل  سازمانی، انسانی، مالی، محیطی و فرهنگی

 منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و ادارات و نهادهای مستقر در سطح منطقه آزاد ارس شناخته شدند.

 

 ارس آزاد منطقه الکترونیک، دولت رنده،پیش بواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

ها دیر زمانی است که دولت الکترونیک به طور اعم و سازمان الکترونیک به طور اخص به عنوان یک پارادایم جدید بر سر زبان

پروراند همان خواهد گوی سبقت را در رقابت از رقیب برباید اولین راهکاری که در ذهن میافتاده است و هر مدیری که می

کترونیکی بودن است و دولت الکترونیک که عبارت است از استفاده دولت از فناوری اطالعات به ویژه استفاده از فناوری و ال

های اینترنت جهت افزایش سطح دسترسی شهروندان، مراکز دولتی، کارکنان بخش خصوصی کارکنان بخش عمومی و شرکت

ه تنها در ذهن و زبان ساده است و در عمل با بخش خصوصی به خدمات و اطالعات بر خط بکار رفته است، اما بیان این اید

هایی همراه است و این عوامل در راستای پیاده سازی دولت الکترونیک به صورت یک مسئله درآمده ها و گاه با مشوقمحدودیت

 است که توجه محققین دانشگاهی را به خود جلب کرده است.

دارنده و پیش برنده متعددی وجود دارد که بایستی مورد کنکاش و تحلیل از طرفی در راستای استقرار دولت الکترونیک عوامل باز

قرار گیرد تا با اجرای راهکارهای مناسب نسبت به رفع موانع و تقویت عوامل پیش برنده در استقرار دولت الکترونیک اقدام نمود. 

ای ی صنعتی ارس کدام هستند؟ این همان مسئلهاما عوامل بازدارنده و پیش برنده استقرار دولت الکترونیک در منطقه آزاد تجار

 است که توجه نگارنده را به خود جلب کرده است. 

 گستردگی لیبه دل وباشد یماین عوامل  ریدرگ های صنعتی و تجاری کشورمنطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به عنوان یکی از قطب

 ریمانند فقدان ز یکیدولت الکترون یساز ادهیر ارتباط با پو مشکالت مختلف د لو وجود مسائ رانیا یاسالم یدولت در جمهور

  ست.را با دشواری روبرو کرده ا این منطقهدر  یکیدولت الکترونی و مسایل مالی و ... استقرار انسان ،ینهاد ،یقانون یساخت ها

ران ادارات سطح منطقه برگزار با توجه به مطالعات میدانی صورت گرفته و حضور در ادارت و مصاحبه هایی که با برخی از مدی

ها و تجهیزات الزم از قبیل شبکه اینترنت، تجهیزات سخت افزاری و نرم شد مشاهده گردید که عواملی از قبیل کمبود زیرساخت

الزم های دولتی، فقدان دانش و تجربه افزاری به روز کامپیوتری، عدم وجود کارایی و اثر بخشی در استفاده از این ایده در سازمان

مدیران در ارتباط با رایانه، عدم آموزش و استفاده نادرست کاربران در بکارگیری دقیق از خدمات و به دنبال آن نارضایتی ارباب 

ها، باال رفتن هزینه های اجرایی و کمبود بودجه و عدم تخصیص به موقع اعتبارات این ایده )الکترونیکی بودن(، رجوع در سازمان

این موضوعات استقرار دولت الکترونیک در و ممکن است  دالیلی باشد که وجود این مسأله را تأکید می کند می تواند بخشی از

منطقه را با مشکالت و نارسایی هایی مواجه کند که این امر باعث شد تا توجه نگارنده به موضوع و پیداکردن عوامل پیش برنده 

 .زاد ارس و رفع مشکالت آن ترغیب نمایدو بازدارنده استقرار دولت الکترونیک در منطقه آ

از دولت است   دولت الکترونیک به معنای بهره گیری از قدرت اطالعات و تکنولوژی های اطالعاتی برای ایجاد رویکرد جدیدی

جاری که با جامعه اطالعاتی و شبکه ای همخوانی دارد. حال اگر عوامل اثرگذار در استقرار دولت الکترونیک در منطقه آزاد ت

صنعتی ارس را به درستی شناسایی نموده و با توجه به نقش بازدارنده یا پیش برنده بودن آن و هدایت منابع و عوامل در مسیر 

صحیح خود می توانیم به فراهم کردن اطالعات عمومی و خدمات دولتی در هر زمان و در هر مکان کمک کنیم. این دولت دارای 

شکستن مرزهای جغرافیایی مانند دورکاری یعنی اینکه واقعاً امکان کار کردن در هر جا و در هر فراوانی است از جمله  مزایای

زمان را فراهم می کند و همچنین کمک به ایجاد یک سیستم عصبی دیجیتال یکپارچه برای دولت است که در نهایت باعث 

ت دولت، افزایش کانال ها برای تعامالت عمومی، کاهش افزایش بهره وری و کارایی کارکنان دولت، بهبود ارائه اطالعات و خدما

  .هزینه و افزایش مشارکت از طریق کم کردن زمان و بیشتر کردن تالشهای ارتباطی می باشد

عبور و  کاهش جدی آلودگی هوا با توجه به کاهشاما با استقرار صحیح دولت الکترونیک در منطقه آزاد ارس می توانیم شاهد 

ایجاد بستر مناسب برای تجارت ، مفید در شبانه روز ایش سرعت کارها با استفاده بهینه شهروندان از کل زمانافز ،مرور شهری

الکترونیک، سادگی نقل و انتقال پول و مدیریت درست منابع مالی، کاهش هزینه های خدمات دولتی برای شهروندان، افزایش 

Archive of SID

www.SID.ir



 
 
 

 
  

 
 
 
 

3 

، ها از نظر زمان و انرژیآن ه مثبت شهروندان به واسطه افزایش راندمانارتقای روحی در سرعت ارائه خدمات و اطالعات دولتی،

 افزایش سرعت، عدالت اجتماعی همگانی با توزیع عادالنه و یکسان خدمات و اطالعات دستیابی به، افزایش سطح رفاه و آسایش

ین صورت عالوه بر تشدید مشکالت باشیم و در غیر ا ارتقای متوسط سطح فرهنگی و علمی شهروندان و توسعه و پیشرفت کشور

هزینه های دولت، افزایش تخلفات و فساد اداری، کاهش مشارکت مردمی، افزایش بروکراسی اداری و دولتی قبلی، شاهد افزایش 

 و کاهش قدرت پاسخگویی دولت و عدم توانایی رقابت با رقبای جهانی و ورود به تجارت جهانی خواهیم بود.

 

 دولت الکترونیک
 شکل گیری دولت الکترونیک:نحوه 

های خصوصی شروع به ارائه خدمات میالدی شرکت 1990ای در سطح محدود و وسیع، از اوایل پس از شکل گیری شبکه رایانه

توان به موارد زیر اشاره نمود: امکان بررسی و مشاهده کاال از طریق اینترنت، ها میمتنوعی از طریق شبکه نمودند، که از بین آن

دولت ایاالت متحده آمریکا تصمیم گرفت سطح  1990ن سفارش خرید و ارایه نظرات و شکایات به مسئوالن مربوطه. در سال امکا

ارائه خدمات و اطالعات به شهروندان را افزایش دهد. این اقدام بخش دولتی پاسخی بود به اقدام بخش خصوصی که رو به رشد 

در آمریکا مطرح شد. اقدامات انجام شده به دو دلیل انجام  1993ولین بار در سال بود. ایده شهروند به عنوان مشتری برای ا

های قابل توجهی در زمینه تجارت الکترونیک کسب گرفت: اول آنکه در زمینه بخش تجاری و اقتصای، بخش خصوصی پیشرفت

ه مرور خواستار دریافت خدمات الکترونیک ها مایل به جبران این عقب ماندگی بودند و دیگر آنکه شهروندان بکرده بود و دولت

شدند. توسعه و کاربرد فناوری اطالعات در بخش دولتی با هدف استقرار دولت الکترونیک آغازگر مرحله ها میاز سوی دولت

لوم و جدیدی است که توسعه آن مستلزم تلفیق علم مدیریت با سایر علوم از جمله علوم مرتبط با کامپیوتر است. این شاخه از ع

ها در تالش هستند با کاربرد و تولید مورد توجه قرار گرفته است و دولت 1990های دهه گسترش کاربردی آن در آخرین سال

های الزم آن گامی مهم در راستای حرکت به سوی جامعه اطالعاتی بردارند. گرایش به دولت الکترونیک از زمانی که زیرساخت

های متحیر کننده آن در فرایند تی به اهمیت فناوری اطالعات در ساختار کالن جامعه و قابلیتآغاز شد باعث شد تا مدیریت دول

ترین هدفی که در طول چند دهه گذشته از کاربرد فناوری اطالعات در بخش دولتی دنبال شده است، اصالحات پی ببرد. مهم

د درون نگری مدیریت دولتی در کاربرد فناوری اطالعات بهبود ارتباطات درونی و افزایش کارایی دولت بوده است که به رویکر

ها درصدد معروف است. این رویکرد با ظهور اینترنت و وب جای خود را به رویکرد برون نگری مدیریت دولتی داده است و دولت

را جایگزین آن کنند هستند با محوریت این رویکرد از الگوی سنتی ارائه خدمات عمومی فاصله گرفته و الگوی دولت الکترونیک 

 (. 1387)شفازند، 

 

 ماهیت دولت الکترونیک

توسعه و کاربری فناوری اطالعات در بخش دولتی با هدف استقرار دولت الکترونیک آغازگر مرحله جدیدی از حیات مدیریت 

عمومی بسیاری از  های هزاره دوم میالدی مورد توجه تئوری پردازان و کارگزاران بخشبخش عمومی است که از واپسین سال

اند با استقرار آن گام مهمی در راستای حرکت به سوی جامعه اطالعاتی ها در تالشکشورهای جهان قرار گرفته است و دولت

بردارند. دولت الکترونیک به عنوان یک ابتکار عمل جدید درصدد است زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق 

، 1386ریزی کند )یعقوبی، های جدید پایهطالعات فراهم سازد و روابط مدیریت دولتی و شهروندان را به گونههای فناوری اقابلیت

 (. 103ص
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 های دولت الکترونیکویژگی

صی برای سایر توان استاندارد مشخهدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر، با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر است؛ ولی نمی

، در ریزی کندپایه تواند با توجه به نیازهای جامعه خودش نظام دولت الکترونیک رامعرفی کرد، زیرا هر دولتی می های آنویژگی

 واقع دولت الکترونیکی به نوعی دولت باهوش است:

 Government  SMART   =Government - Eدولت باهوش      

- (S (SMALL  : سرمایه جلوگیری  داشته باشد؛ تا بتواند از اتالف نیروی انسانی ودولت الکترونیک نباید گستردگی بیش از حد

 ؛تر تقسیم شوندهای محلی کوچکهای بزرگ به دولتبنابراین بهتر است دولت ؛کند

- (M (MORAL :؛دولت الکترونیک باید مقید به اخالق بوده و حریم اطالعات خصوصی شهروندان را حفظ نماید 

- (A (AUDITABLE :گو باشد؛ جواب دهدترونیک باید نسبت به فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که انجام میدولت الک

 ؛ها آگاهی الزم را کسب کنندبدین معنی که شهروندان بتوانند تا حد امکان از روند پیشرفت این فعالیت

- (R (RESPONSIBLE :؛گو باشد به مردم پاسخ هایشدولت الکترونیک باید در صورت بروز مشکالتی ناشی از فعالیت 

- (T (TRANSPARENT :دولت الکترونیک باید از موضع شفافی در رابطه با امور شهروندان برخوردار باشد )منش و محمودی

 (. 1385منوچهری، 

 

  یکیدولت الکترون اهداف

 هیدمات است . تهخ هیطات و اراارتبا جادیاطالعات ، ا هیارا یبرا« یتالیجید طیمح»، فراهم آوردن یکیدولت الکترون یاصل هدف

اطالعات و  هیارا نهیدر زم نترنتیا یموجود بررو یها، اوراق و فرم یاجرا یندهایفرآ نهیو تدارک اطالعات کامل و جامع در زم

 ییازگردهیم لیکو تش یکیپست الکترون قیشده از طر هیارا یرسم یهاو ابالغ یکیالکترون یهافرم یگانیثبت و با یبرا التیتسه

 یعموم یازهایه رفع نمربوط ب هدیچیارتباطات است. انجام امور پ جادیاز ا ییهادر مورد موضوعات روز و مورد عالقه مردم ، نمونه

 هیاز ارا هایینمونه یو دولت یها و دفاتر عمومسازمان انیمشتر یهاازیها و ن( خواستهیمردم )البته تا حد مجاز و قانون یو تجار

را به  یرات دولتادا اینهاد  کی یشده از سو هیمدرن. سطح خدمات ارا یاطالعات یراستا استفاده از فناور نیر اخدمات است. د

 .(63: 1386  نه،یدهد. )نقش یگسترش م یریطور چشمگ

بود به  یکیزیف یهااز مستلزم وجود نوشته شیکه پ ییاجرا یندهای، فرآدیآ یم دیکشورها( پد ی)برخ نیکه در قوان یراتییتغ با

و  یدست یا امضاهم ارزش ب یمعتبر بوده و از لحاظ قانون یکیالکترون یمثال امضاها یپردازش خواهد شد. برا یکیروش الکترون

 .راه نخواهد بود ، سدی، مانعیخدمات عموم هیارا یدر راستا یکیدولت الکترون جادیاست که در ا یمعنبدان  نیکاغذ است. ا یرو

دولت، از سازمان  رییاطالعات و ارتباطات به منظور تغ یفناور یهالیاستفاده از پتانس یکیدولت الکترونگفت که هدف  توانمی

 رهیبه شهروندان، بازرگانان و غ یخدمات جامعه دولت هیو ارا  2یمحور _خدمات محدود، به سمت شهروند  یو ارا  1یمحور _

 برشمرد :  نیتوان چنرا می یکیاز اهداف دولت الکترون یاست. بعض

 خدمات بهتر  هیارا

 خدمات  ییو کارآ متیمثبت در ق ریتأث

  یمردم در امور دولت شتریمشارکت ب

 (.68:  1391فر ،  یدیاداره جامعه )وح یمناسب برا یهاروش یریو به کارگ هیارا

                                                 
1- Agency- centric 
2 -centric citizen 
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  کیوجود دولت الکترون ضرورت

است  یطیفراهم کردن شرا یبرا کیاست. دولت الکترون کیونمساله دولت الکتر ،یمقوالت در جامعه اطالعات نیتراز مهم یکی

 ریاخ یهاامر در سال نیهفته به شهروندان ارائه کنند. ا امیو در تمام ا یها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزکه دولت

اند و کرده جیبس یطیشرا نیچنخود را در راه تحقق  یروهایقرار گرفته است و دولتمردان ن تهادر دستور کار دول یطور جدبه

 نیارتباطات و اطالعات اصالح کرده و از ا نینو یرا با کمک فناور یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس یندهایاند که فرآدرصدد برآمده

 غالبا در کیو گسترش دولت الکترون یریبه کارگ قت،ی. در حقازندبه ارائه خدمات به شهروندان بپرد یکارآمدتر وهیبه ش قیطر

درباره دولت  یواحد فیاست. اصوال تعر یو اثربخش ییبهبود کارا ،ییتمرکززدا رینظ یدولت یندهایدر فرآ راتییجهت انجام تغ

اطالعات و ارتباطات  یاز فناور هاست. امروزه استفاد یفناور ریو متغ ایپو تیاز ماه یمساله ناش نیوجود ندارد و ا کیالکترون

دولت و  نیدرون دولت، ب یو پول یمبادالت اطالعات یریپذسهیاطالعات و مقا تیشفاف ،یبخشو اثر ییمنظور بهبود کارابه

. اکنون دولت شودیاطالق م کیدولت الکترون یدولت و بخش خصوص نیدولت و شهروندان و ب نیتابعه آن، ب یهاسازمان

که در  ییهاو نقص هایبا وجود همه کاست رانیا یدولت تیسا 1000به  بیها فعال است. قرحوزه یدر بعض رانیدر ا کیالکترون

. دفاتر دولت کشندیکشور را به دوش م یتالیجید یاز روابط عموم یدر وب وجود دارد، بخش یرسم یتالیجید یرساناطالع

خود  نیو ا دهندیرا انجام م یو ثبت یاست، خدمات مختلف انتظام شده یاندازمختلف کشور راه یهاکه در استان کیالکترون

که در  ییهاهیما با رو کیوجود، دولت الکترون نیاست. با ا رانیا یکیگام رو به جلو در ارائه خدمات به شهروندان الکترون کی

راستا،  نیطرح جامع در ا جادیو ا یملکه قطعا عزم  بردیرنج م ییو اجرا یساختار یماندگحاکم است، از عقب یغرب یکشورها

استقرار  نهیموثر در زم یاستراتژ کیباشد.  یرو شیاز موانع پ یاریبس یگشاکشور، مشکل سالهستیانداز بدر چشم تواندیم

 .در دولت منجر خواهد شد لیموارد ذ لیاز قب یاقابل مالحظه یبه بهبودها کیدولت الکترون

 استگذارانیمعنا که س نیاست. بدآن  فیتعر کیدولت الکترون یاستراتژ نیگام در تدو نیاول کیروناستقرار دولت الکت یاستراتژ

 کیارتباطات الکترون جادیا یبرا ییباال یهاتیظرف کیهستند. دولت الکترون یزیبه چه چ افتنیدست  یدر پ قایبدانند که دق دیبا

خاص خود  طیبا توجه به شرا یدرون دولت دارد. هر حکومت فمختل یو اجزا یدولت و شهروندان، دولت با بخش خصوص نیب

 نیکند. پس از ا فیرا تعر دهیپد نیمورد نظر خود، قلمرو نفوذ و گسترش ا کیدولت الکترون یاستراتژ نیدر هنگام تدو اندتویم

 یمهندس یعمل یهابرنامهاست که  تیلحاظ حائز اهم نیاز ا یاستراتژ نیاقدام شود. ا یاستراتژ نینسبت به تدو دیمرحله با

 یهاگام نیکرده و همچن تیآن باشد، هدا کنندهتیو حما کیدولت الکترون یکه در راستا یارا به گونه هاهیو رو ندهایمجدد فرآ

 باشد؛  ریمراحل ز رندهیدربرگ دیبا یاستراتژ نی. اسازدیم نییحرکت را تع هیاول

 آن.  یدیو اجزا و عناصر کل کیساختار دولت الکترون فیتعر .1

  .کیمخاطبان و کاربران دولت الکترون نییتع .2

 باشد.  کیمورد انتظار از دولت الکترون جینتا رندهیقابل درک و دربرگ یکه به سادگ یاندازچشم میترس .3

 باشند.  یریگکه قابل سنجش و قابل اندازه یاتیاهداف عمل نییتع .4

 یبرا یسازمان یادگآم زانیکه م یاوهیش فیتعر کیاز تحقق مطلوب دولت الکترون تیالزم به منظور حما یهایمشخط نییتع .5

 کند  نییرا تع کیاستقرار دولت الکترون

ها و افراد مختلف براساس نوع نگرش و خوب سازمان یدار. مفهوم حکومتکیو مراحل استقرار دولت الکترون ندیفرآ فیتعر .6

 مفهوم است.  نیاز ا یبخش انگریب کیاند که هر خوب ارائه کرده یداراز حکومت یمتعدد فیخود، تعار یهاینگران

 لتدو ،صاحبنظران معتقدند یاست که برخ کینزد یخوب به قدر یدارو حکومت کیدولت الکترون انیارتباط م یریگجهینت

 یاوهیش کیاست. دولت الکترون دهیبهتر منجر نشود هرگز رسالت خود را به انجام نرسان یداربه حکومت تیاگر در نها کیالکترون
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 یبرخوردارند که به نوع یماتیاز فرصت مشارکت در تصم کسانی یاهمه شهروندان به گونه کهنیاز ا اننیحصول اطم یاست برا

 (.98:  1380ی)کلباسگذاردیم ریتاث اآنه یزندگ تیفیو ک تیبر وضع

 

  یمدیریت شهر یسازالکترونیک گامی مؤثر در جهت یکپارچه دولت

کاهش ناهماهنگی بین مدیران و ایجاد  تواند درالکترونیک می دولتایجاد آوری اطالعات است و ابزار مدیریت واحد شهری فن

وجود شهر  ،هزار فرصت شغلی ایجاد کند 400آوری اطالعات قادر است ساالنه اینکه فن با توجه به .سازی مؤثر باشدیکپارچه

توان بسیاری گذاری و توجه به این امر می سرمایه لذا با  .باشد به عنوان مهمترین عامل در کاهش بیکاری  تواندمی الکترونیک

 . حل کرد از مشکالت کشور را در زمینه بیکاری

شهر الکترونیک بر  آنچه در یک دولت الکترونیک موفق مطرح می شود آسانی دسترسی به اطالعات و خدمات دولتی می باشد.

از کاربردهای این فناوری در حال توسعه است. نزدیک  مبنای اصول پایه فناوری اطالعات و ارتباطات شکل گرفته و به عنوان یکی

به دو دهه است که واژه فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یک پدیده نوظهور و قدرتمند جای خود را در جهان باز کرده است 

به صورت مستقیم یا غیر درصد از امور روزمره جوامع را  85کاربردهای این فناوری نزدیک به  2010شود که تا سال و  گفته می

 مستقیم تحت تاثیر خود قرار می دهد. 

میزان تاثیرگذاری فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربردهای آن در جهان به اندازه ای زیاد بوده است که سران کشورهای مختلف 

ژنو و تونس پایه اصول جامعه  میالدی در 2005و  2003را به گونه ای متاثر ساخته تا با برگزاری دو اجالس مهم در سالهای 

اطالعاتی را شکل دهند و با تهیه برنامه اصول و برنامه عمل برای جامعه اطالعاتی جهانی، خود را برای تغییرات بیشتر آماده 

های اقتصادی، و سایر نهادهای حقوقی و کند تا بخش شهری، بخش خصوصی، بنگاهکنند. شهر الکترونیکی بستری فراهم می

های خود را در طول شبانه روز با سرعت، دقت و در سطح گسترده تری در اختیار مردم قرار توانند خدمات و سرویسحقیقی ب

  (.99:  1380داده و از مشارکت مردم در اداره امور شهر بیشتر استفاده کنند. )کلباسی

 

 الگوهای پیاده سازی مرحله ای دولت الکترونیک

از موضوعات پر جنجال در سالهای اخیر بوده است.  این الگوها غالباً جنبه مفهومی دارند و پیاده سازی دولت الکترونیکی یکی 

توان به نیاز سنجی و امکان پیاده سازی دولت الکترونیک در هر مکانی مستلزم اقدامات عدیده ای است که از ارکان آنها می

شم انداز مناسب برای برنامه ریزان و شفاف سازی مسیر کار سنجی مدیریتی، فنی و سازمانی اشاره کرد. این الگوها در ایجاد چ

در مراحل اجراء و همچنین ارزیابی دقیقتر روند پیشرفت اجرا، به دست اندرکاران این امر یاری می رسانند. انتخاب الگوی مناسب 

مینان از وجود تناسب میان های فنی، سازمانی و مدیریتی و همچنین با اطخاص به عنوان مدل مرجع باید پس از امکان سنجی

 (. 1387مدل و شرایط موجود در راستای به کارگیری آن انجام شود )شفازند،

 

 جایگاه و رتبه بندی دولت الکترونیک در ایران

 از بسیاری اولویتهای جمله از و ناپذیر اجتناب ضرورتی مختلف کشورهای در الکترونیک دولت تحقق که است این واقعیت

 اما است، گرفته قرار توجه مورد نیز ایران کشور در مسئله این چه اگر.  گرددمی تلقی توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای

 اعتباری، کارتهای. هستیم منسجم و دقیق علمی، منظم، ریزی برنامه بدون و گریخته و جسته اقداماتی شاهد تنها عمل در

 صورت زمینه این در که است ناقصی و اندک اقدامات از ای نمونه ی،بانک خدمات در "شتاب طرح" و پرداز خود یهادستگاه

 خورد می چشم به توسعه چهارم و سوم یهابرنامه در الکترونیک دولت تحقق زمینه در قانونی مستندات چند هر. است پذیرفته
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 پروژه الکترونیک دولت اما ت،اس گردیده اجرا پراکنده طور به کشور مناطق از برخی در الکترونیک دولت آزمایشی طرح حتی و

 و قانونی بستر و بوده تخصصی و فنی فرهنگی، زیرساختارهای مالی، منابع نیازمند که است پیچیده و وسیع ابعاد با عظیم ای

 (. 1383 دیزاده،هاو اقدسی) است الزم ملی طرح عنوان به آن دادن سامان برای منسجمی

 نمودن فراهم و ارتباطات و اطالعات فناوری زمینه در توسعه به موظف را ولتد توسعه، چهارم و سوم یهابرنامه قانون

 توسعه سوم برنامه قانون 160 و 28 ،59 ،94 ،103 ،112 ،116 ،124 ،125 مواد. است نموده الکترونیک دولت زیرساختارهای

 در نیز چهارم برنامه حرکت این ادامه در و گردیده تدوین زمینه همین در ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 گردید موظف دولت توسعه سوم برنامه قانون 103 ماده براساس.  است نموده تاکید موضوع این بر 33 ،44 ،57 ،131 مواد

 و خدمات بهبود جهانی، یهاشبکه به کشور اتصال برای سازی زمینه خارجی، و داخلی اطالعات به دستیابی برای الزم امکانات

 منظور به گردید موظف دولت توسعه، چهارم برنامه قانون 44 ماده موجب به و آورد فراهم را جدید یهافناوری از استفاده رویجت

 در نیز جالبی نکته. نماید اقدام نیاز مورد اطالعات به شهروندان ارزان و امن گسترده، دسترس تضمین و اطالعاتی جامعه استقرار

 امالک و اسناد ثبت سازمان و قضائیه قوه به ماده این موجب به. است گردیده بینی پیش توسعه هارمچ برنامه قانون 131 ماده

 از استفاده با است، ضروری آنها سوابق نگهداری که را ثبتی و قضائی یهاپرونده اوراق و اسناد که شودمی داده اجازه کشور

 سندیت اداری و قضایی مراجع کلیه در تبدیلی اسناد و اطالعات .ایدنم تبدیل الکترونیکی اسناد به روز اطالعاتی یهافناوری

 (. 1385 شناس، یزدان و باطنی) بود خواهد استناد قابل و داشته

 دولت استقرار و اطالعات فناوری گسترش برای کشور دولتی بخش در فراگیر و هماهنگ فعالیتهای نخستین حال هر به

 ریزی برنامه و مدیریت سازمان توسط( تکفا) اطالعات و ارتباطات فناوری کاربرد و وسعهت برنامه تدوین و تهیه الکترونیکی،

 در و کشور اجرایی فعالیتهای هماهنگی هدف با که طرح این.  بود 1391 ماه خرداد در( رسانی اطالع عالی شورای دبیرخانه)

 اجرا برای و رسید وزیران هیات تصویب به 1381 یرماهت نهم در. شد تدوین اطالعات و ارتباطات فناوری کاربری و توسعه زمینه

 برنامه اساس بر(. 1381 رسانی، اطالع عالی شورای دبیرخانه) شد ارجاع رسانی اطالع عالی شورای جمله از ذیربط سازمانهای به

 فناوری استراتژیک زیری برنامه زمینه در کاری حوزه هفت رسانی، اطالع عالی شورای دبیرخانه سوی از شده ارائه استراتژیک

 (. 1381 ارتباطات، پیام) گرفتند قرار کار دستور در الکترونیکی دولت آن راس در و اطالعات و ارتباطات

 دولت تحقق طرح ،1381 تیرماه 14 مورخ خود، جلسه سومین و نود در اداری عالی شورای حرکت، این به بخشیدن سرعت برای

 یهابخش در هنگام به و دقیق اطالعات به دستیابی منظور به توسعه سوم برنامه دافاه به دستیابی جهت در را الکترونیک

 به خدمات ارائه نحوه بهبود امور، انجام در تسریع ،هافعالیت کردن اتوماسیون طریق از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مختلف

 گردش مختلف، یهابخش در بخشی اثر و کارایی افزایش ،هاهزینه کاهش مختلف، سطوح در گیری تصمیم کیفیت افزایش مردم،

 دستگاههای اختصاص و عمومی فعالیتهای اتوماسیون آن در که نمود تصویب اجرایی یهادستگاه بین اطالعات سریع و صحیح

 و ملی شماره از استفاده نمودن فراگیر این بر عالوه.  است گرفته قرار تاکید مورد اینترنت شبکه به اتصال و اداری نظام و اجرایی

 حقوقی مبانی نمودن فراهم و زیربنائی تسهیالت و امکانات ایجاد اطالعات، فناوری زمینه در دولت کارکنان آموزش پستی، کد

 امضای به 1381 تیرماه 22 در الکترونیکی دولت استقرار طرح مصوبه.  است بوده ای ماده یک و بیست مصوبه این توجه مورد

 (. 1381 رسانی، اطالع عالی شورای دبیرخانه) رسید اداری عالی شورای یردب و جمهور رئیس معاون

 برای قانونی چارچوب ایجاد و الکترونیک تجارت قانونی و حقوقی ساختهای زیر به توجه ایران، کشور بعدی مالحظه قابل اقدام

 طرح و گردید پیش قدم بازرگانی زارتو عرصه این در.  است الکترونیکی مبادالت بستر در خدماتی و معامالتی روابط تنظیم

 هفدهم در تبصره هفت و ماده یک و هشتاد بر مشتمل قانون این سرانجام.  نمود ارائه مجلس به را ایران الکترونیک تجارت قانونی

 حقوق خبرنامه) رسید نگهبان شورای تایید به 1382 ماه بهمن چهارم و بیست تاریخ در و مجلس، تصویب به 1382 ماه دی
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 الکترونیکی، گواهی صدور خدمات دفاتر تعاریف، جمله از مختلفی مسائل به باب شش طی قانون این(.  1383 اطالعات، فناوری

 قواعد و پرداخته الکترونیکی سابقه و امضا خصوصی، الکترونیکی قراردادهای اعتبار کننده، مصرف حقوق از حمایت مختلف قواعد

 نیز را تجاری عالئم و اسرار و مولف حقوق شخصی، یهاپیام داده و اطالعات از حمایت نده،کن مصرف حقوق از حمایت به مربوط

 69 مواد در نقدی، جزای کیفری سیاست فنی، تدابیر بینی پیش بر عالوه حقوق، این تضمین برای.  است داده قرار توجه مورد

سازمانی ایجاد زیر ساختهای  جهت در ارزشمندی گام ون،قان این تصویب مجموع، در.  است شده گرفته نظر در قانون این 75 تا

 (. 1385حقوقی و قانونی دولت الکترونیک به شمار می آید )باطنی و یزدان شناس، 

گردد، کشور ما نیز با درک ضرورت تشکیل دولت الکترونیک ،تالش برای دستیابی به این هدف را آغاز همانطور که مالحظه می

ز راه است. بدیهی است استقرار دولت الکترونیک مستلزم طی مراحل مختلف و تدریجی است. به طوری که کرده، اما هنوز در آغا

اجرای راهبردهای دولت الکترونیک حتی در کشورهای پیشگام در این امر، نظیر ایالت متحده، سوئد، استرالیا، دانمارک و انگلستان 

 (.     2005اجرا وتکمیل است. )ابراهیمی و ایرانی، نیز به طور کامل تحقق نیافته اما با شتاب در حال 

در جوامع پیشرفته دولت تنها زیر ساختها را فراهم کرده ودر ادامه بیشترین مشارکت و سرمایه گذاری را بخشهای صنعت و 

شارکت از سوی شرکتها انجام می دهند در حالی که در ایران در مراحل ابتدایی توسعه فناوری اطالعات قرار دارد بیشترین م

 (.  1388دولت می باشد )سرداری، 

سازمان  ری( در گزارش اخ2005)نسبت به سال  2008در سال  یکیدولت الکترون یبرا یاز نظر آمادگ رانیا گاهیجا یاپله10تنزل 

 نیدر هم در کشور کاسته شده است. کیتوسعه دولت الکترون یبرا مملکت رانیگمیتصم تیاز آن است که از جد یملل، حاک

شد تا مبلغ که به موجب آن به دولت اجازه داده می ینگهبان قانون اساس یدر شورا یاسالم یحال رد شدن مصوبه مجلس شورا

کند، عمال  نهیهز کیالکترون لتو دو یکشور در بخش مرزبان یهارساختیز تیتقو یبرا 86سال  انیتومان را تا پا اردیلیم120

 یدولت برا یشنهادیدر کشور را با شکست مواجه نموده است. البته مبلغ پ کیتوسعه دولت الکترون یاصل ازینشیقدم و پ نیاول

بودجه  شیداده بود. گرچه افزا شیتومان افزا اردیلیم120تومان بوده که مجلس آن را به  اردیلیم50 یمیتقد حهیامر در ال نیا

آن با بودجه توسعه  قیاست )همچنان که بودجه تلف یادوارکنندهیبخش و امتوسط مجلس خبر مسرت کیدولت الکترون

سوال  یجا یصیبودجه تخص کردننهیهز برای – 86سال  انیتا پا -فرصت کوتاه زیو ن یکشور در بخش مرزبان یهارساختیز

 تیرفته و سنخصورت نگ یکامل یآن به وزارت کشور، بررس کردنهیهز اریاختاجرا و  تیمسول ضیدر تفو رسدیبه نظر م یدارد(، ول

آن  تیبوده است. واقع میتصم نیاتخاذ ا یاصل لیاز دال یکی ک،یالکترون« دولت»از خدمات  ینام وزارت کشور با بخش یظاهر

اطالعات و شبکه  یدر امر تکنولوژ رمتخصصیوزارتخانه غ کی یاز توان فن ،یدر ابعاد مل کیدولت الکترون یسازادهیکه پ است

تجربه ارائه  نیتر( خارج است. عملکرد وزارت کشور در مهمروندیبه شمار م کیدولت الکترون هیو اول یاس)که مقدمات اسنترنتیا

 یرسانعرغم اطالو به گذاردیادعا صحه م نیداوطلبان مجلس هشتم، بر ا ینترنتینام اطرح ثبت یعنیخود،  یکیخدمات الکترون

 اریبس یبا گستردگ یهاتیکه فعال یو در حال دیبه انجام رس یقبول رقابلیو غ نییپا تیفیامر با ک نیکسب شده، ا یو آمادگ یقبل

 کردند؛یبه مراتب کوچکتر به نحو احسن اجرا م ییهاتوسط سازمان ،یداوطلبان کنکور سراسر ینترنتینام افراتر همچون ثبت

 (.91:  1389)نوری ،  برخوردار بود. یمجلس از مشکالت متعدد اوطلباند ینترنتینام اثبت

چند سال گذشته از سرعت  یمختلف کشور ط یهاها و دستگاهدر ارگان یکیرشد مستقل ارائه خدمات الکترون گریطرف د از

 یگذاراستیس تیبتواند مسوول ،یاصل یکه به عنوان متول یخالء وجود سازمان مشخص یبرخوردار بوده است. ول ینسبتا مناسب

 شود،یشکل دهد، به شدت احساس م یواقع یرا به معن کیو دولت الکترون برساندبه انجام  مختلف را یواحدها نیب یو هماهنگ

به روشن شدن  ک،ینماد دولت الکترون نیترو ملموس نیدر کشور، به عنوان بارزتر یکیالکترون یبه تجربه بانکدار ینگاه دیشا

خودپرداز  یهادستگاه قیجمله از طرمن یکیلکترونئه خدمات ابه ارا یها به طور انتزاع. در آغاز کار، بانکدیمطلب کمک نما نیا
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 یپرداخت در بانک مرکز یهااداره کل نظام لیکه با تشک ی. در حالدادیم سیخود سرو انیو هر بانک صرفا به مشتر پرداختندیم

 کپارچهیبه صورت  زخودپردا یاه)شتاب(، دستگاه یبانک نیشبکه تبادل اطالعات ب جادی( و متعاقب آن اگذاراستی)به عنوان س

 شیافزا یریگرا به طور چشم یکیالکترون یهاسیسرو یاثربخش ،یبانک یهادارندگان کارت هیو با ارائه خدمات به کل کندیعمل م

 تیوبه مردم از اول یو اجتماع یکه خدمات اقتصاد اندینمایم نیدر کشور، چن یکیخدمات الکترون یفعل تیاند. توجه به وضعداده

تر از وزارت کشور، مرتبط یبا حوزه کار ییهاسازمان عتایبرخوردار هستند و طب یکیدولت الکترون قیتوسعه از طر یبرا یباالتر

در  یدیاجرا و توسعه آن، معاونت جد یمهمتر از آن است که نشود برا کیکار وجود دارد؛ گرچه موضوع دولت الکترون نیا یبرا

 (.63:  1389،  یی)هما. دیتدارک د یجمهوراستیر

 

 شاخص دولت الکترونیک در ایران

ای طی دو پله 6کشور جهان با صعود  183سازمان ملل طی گزارشی اعالم کرد ایران از نظر توسعه دولت الکترونیک در میان 

ماعی سازمان منطقه را به دست آورده است.  به گزارش فارس، سازمان امور اقتصادی و اجت 8جهان و  102سال گذشته رتبه 

اعالم کرد: ایران در طی دو سال گذشته پیشرفت خوبی در زمینه توسعه  "بررسی دولت الکترونیک"ملل در گزارشی موسوم به 

اعالم شده  4067/0در حالی که شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در سال دو هزار و هشت، .  دولت الکترونیک داشته است

شاخص توسعه دولت الکترونیک که میزان آمادگی هر  . رسیده است 4234/0به  2010وب در سال بود که این رقم با افزایش خ

دهد بر پایه فاکتورهایی از جمله های الکترونیکی را نشان میکشور برای انجام امور اجرایی و اداری از طریق اینترنت و شبکه

 . شودتلفن ثابت و همراه و میزان توسعه انسانی تعیین می های شخصی، میزان دسترسی بهمیزان دسترسی به اینترنت و رایانه

را از نظر توسعه دولت الکترونیک کسب کرده  108کشور جهان رتبه  182در میان  2008براساس این گزارش، ایران در سال 

، یک پله صعود 2008قرار گرفته است که نسبت به سال  8کشور خاورمیانه نیز از این جهت ایران در رتبه  12بود.  در میان 

، 39، شیلی 38، قزاقزستان 36، بحرین 28براساس این گزارش، امارات در رتبه  . (5ص1388)روزنامه آفتاب یزد،  داشته است

 اند. جای گرفته 115و سریالنکا در رتبه  95، مالدیو 48، قطر 43، کلمبیا 41، عربستان 40مالزی 
 

 ات انجام شده پیشینه تحقیق

که توسط  یفناور یرشمطرح شده در پذ یو اجتماع یسازمان ی،فرد یرهاینقش متغ یین: تبیراندر ا یکالکتروندولت  یرشپذ -

انجام  1389 نخبگان و سطح شهروندان تهران در سال یاندر م یدر قالب پژوهشفرد ی، بهنام عبدی و حسن داناییشعبان اله

عوامل در قالب سه  ین. اباشدیم یراندر ا یکالکترون تدول یرشپذ عوامل مؤثر بر ییپژوهش، شناسا ینا یشده است. هدف کل

حاصل بر  یقتحق یاند. چارچوب نظرقرار گرفته یشده و مورد بررس یبندطبقه یو اجتماع یسازمان ی،فرد یرهایدسته متغ

قرار گرفته  یمورد بررس یکدولت الکترون یرشپذ یبرا یرونیو ب یو نقش عوامل دورن باشدیم یویسد یفناور یرشاساس مدل پذ

 یسازمان ی،فرد یرهایسوال است که متغ ینبه ا ییپاسخگوی استفاده شده است و در پ یفرع یهپژوهش از سه فرض یناست. در ا

دولت  یرشپژوهش، عوامل مؤثر بر پذ ینظر یمبان یکدامند؟ و پس از بررس یکدولت الکترون یرشپذ یموثر برا یو اجتماع

اطالعات به  یاساس، در مرحله اول بر اساس نظر خبرگان فناور ینپرسشنامه بر ا یمشده و پس از تنظ ییشناسا یکالکترون

شده در مرحله اول، در قالب پرسشنامه  ییدتأ یهاها و شاخصمطرح پرداخته شده است. مؤلفه یهاها و شاخصمؤلفه یبررس

نشان داده است که  یجانجام شده است. نتا یزرلل رافزانرم شده و آزمون مدل بر اساس یعتوز یدوم در سطح شهروندان تهران

 و همکاران، یاله) است یراندر ا یکدولت الکترون یرشعامل پذ ینتربودن خدمات، مهمها و در دسترسساخت یربودن زفراهم

1389 .) 
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طبقه  6ستقرار را در موانع ا ،«ی ایرانبررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمانهای دولت»میرزاده در پژوهشی با عنوان  

طبقه 6داده اند.  مدیریتی، سازمانی، فنی، انسانی، مالی، محیطی طبقه بندی کرده و با روش پیمایشی مورد تحلیل وبررسی قرار

طبقه زعوامل جعامل فرعی ترتقسیم شده واین عوامل رتبه بندی گردیده اند. نتایج نشان می دهد که به 30عوامل یاد شده به

 (.   1387،)میرزاده مالی وفنی سایر عوامل به عنوان موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی ایران مطرح می باشند
موانع و  نیهمترمتالش کردند تا ، «بررسی موانع ایجاد و گسترش دولت الکترونیکی در ایران»قهرمانی در پژوهشی با عنوان  -

مدل معروف  کی عوامل از نیا ییو شناسا یبررس یقرار دهند. برا یمورد بررس رانیرا در ا دهیپد نیاو گسترش  جادیمشکالت ا

قالب سه  در رانیدر ا یکیو گسترش دولت الکترون جادیمدل، موانع ا نی( استفاده شد. براساس ای)مدل شاخک یشناس بیآس

 یسترده کتابخانه اگموانع عالوه بر مطالعات  نیا ییشناسا یراواقع شده اند. ب یمورد بررس یو ساختار یا نهیزم ،یفتارشاخه ر

و  دیگرد یمصاحبه و پرسشنامه جمع آور قیاز طر نهیزم نینظر نخبگان و کارشناسان در ا نترنت،یگسترده در ا یو جستجو

اطالعات جمع  ندمیفر نسایوار لیو تحل t، یدوجمله ا یآمار یهاآزمون یاجرا قیرو از ط SPSSسپس با استفاده از نرم افزار 

و  یا نهیوانع زمم ،یموانع ساختار نهیدر سه زم یبه دست آمد: به طور کل ریز جینتا تایواقع شد که نها لیشده مورد تحل یآور

 یدارا یختارموانع سا ران،یدر ا کیالکترون ولتو گسترش د جادیا یدهد که در راستا ینشان م قیتحق جینتا ،یموانع رفتار

 . (1382)قهرمانی،  سوم هستند تیاولو یدارا یا نهیدوم و موانع زم تیاولو یدارا یل، موانع رفتاراو تیاولو

های جمع آوری شده از انجمن ،با بررسی داده«بررسی موانع پذیرش دولت الکترونیک در آمریکا»شوستر در مقاله ای با عنوان -

انسانی  ،فنی ،لیکند که موانع پذیرش دولت الکترونیک موانع مامی مدیریت شهری بین المللی و نتایج رگرسیون چند گانه بیان

ش در مورد دولت می باشد که مقاومت کارکنان سازمان و عدم حمایت عمومی از مهمترین عوامل بازدارنده می باشد و فقدان دان

 (. 2009تر، الکترونیک و حفظ حریم خصوصی و مسائل امنیتی از نظر آماری موانع معنی داری نیستند )شوس
صاحبه نیمه ساختار م، که با تجزیه و تحلیل متن «بررسی موانع ادغام دولت الکترونیک در سنگاپور»باعنوان در مقاله ای الم  -

 17را به  EGIبر  شناسایی شده های دولت الکترونیک انجام شد. موانعنفر از مشاوران با تجربه قابل توجه در پروژه14یافته با

 (. 2005سیاسی و سازمانی قرار می گیرند تقسیم بندی کرد )الم، ،تکنولوژی ،هار گروه موانع استراتژیموانع که درچ

 DOIبا استفاده از مطالعات ، «موانع و مزایای پذیرش دولت الکترونیک در انگلستان»درمقاله ای با عنوان 1گیلبرث و همکارانش -

و اجتناب از تعامل( مزایای زمان کمتر ، عامل )هزینه کمتر3ن نه عوامل عوامل نه گانه ای را شناسایی کردند که ازایTAMو 

و درخواست تجدید نظر بصری( موانع اعتماد ، استرس کم، امنیت مالی، کیفیت اطالعاتعامل )تجربه،  6دولت الکترونیک  و 

 (. 2004دار است )گیلبرت، پذیرش دولت الکترونیک می باشند. و از میان مزایا عامل زمان از محتوای غنی تری بر خور

در  لیر جهت تسهدها را ییایو نظرات استرال دیعقا، «رویکرد کشور استرالیا به دولت الکترونیک»در تحقیقی با عنوان  پوچ -

 یکیلکترونا درست دولت یطراح یکه برا ییهابه پارامتر قیتحق نیکند در امی انیب یکیاستفاده و مشارکت در دولت الکترون

نجام کارها در ادارات ااطالعات در  یاستفاده از تکنولوژو  ستین همم ییانجام کار کارا یتنها برا نکهیشود. ااست اشاره می ازین

 (. 2002)پوچ، مهم است

ام تامپسون تی جگر و کیمها در آینده توسط پلیها و دستورالعملها، چالشحاکمیت دولت الکترونیک در سرتاسر جهان، درس

انجام شده است. هدف از این طرح پژوهشی بیان این نکته است که حاکمیت دولت  2003در قالب طرح پژوهشی در سال 

های گرداگرد جهان ایجاد کند و حاکمیت دولت ها و دولتگیری را برای شهروندان، شغلتواند منافع چشمالکترونیک می

های اطالعات و از بین بردن به اهدافی همچون کاهش افراط ارتباطات، هزینهالکترونیک، یک روش اصلی برای دستیابی 

اند که موضوعات و ابتکاراتی که در این طرح پژوهشی بحث شده است هاست. آنها از این طرح پژوهشی به این نتیجه رسیدهفاصله

                                                 
1 - Gilbert et al 
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کند که در هر کجا برای یی را پیشنهاد میهاکند و درسیک درک بهتری از حاکمیت دولت الکترونیک را در هر مکان فراهم می

 (. (Jaeger & Thompson, 2003حاکمیت دولت الکترونیک قابلیت کاربرد دارد

 

 روش تحقیق

. و از حیث شده است بنابراین، یک تحقیق توصیفی است که در این تحقیق به توصیف و مطالعه آنچه هست پرداختهازآنجایی

ری این پژوهش کارکنان سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و ادارات و نهادهای مستقر هدف کاربردی می باشد. جامعه آما

در سطح منطقه آزاد ارس در نظر گرفته شده اند که نمونه پژوهش از بین این افراد انتخاب شده است. حجم جامعه آماری پژوهش 

ن منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و ادارات و نهادهای کارکنان سازما یپژوهش حاضر جامعه آمار در نفر می باشد. 1682حاضر، 

هایی مانند زمان و هزینه، در بیشتر کارهای تحقیقاتی با توجه به وجود محدودیت. هستندمستقر در سطح منطقه آزاد ارس 

 امکان اینکه کل اعضای جامعه، مورد بررسی قرار بگیرد وجود ندارد. 

نفر می باشد، حجم نمونه مورد نیاز پژوهش برابر  1682به اینکه حجم جامعه آماری  طبق فرمول جامعه محدود کوکران با توجه

 نفر می باشد. 313

(1 )          

2

2 2

1682 (1.96) (0 / 5)(0 / 5)
313

(0 / 05) (1681) (1.96) (0 / 5)(0 / 5)
n

 
 

    

در این تحقیق با توجه به اینکه جامعه آماری کارکنان سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و ادارات و نهادهای مستقر در  

هر یک از ه آزاد ارس هستند و حجم جامعه آماری محدود است و می توان آنان را فهرست و شمارش کرد و همچین سطح منطق

دارند، در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده  واحدهاى جامعه آمارى شانس یکسان براى انتخاب شدن در نمونه را

 استفاده شده است.

از روش آلفای کرونباخ بدست آمد که میزان آن برای تمامی متغیرهای تحقیق باالتر از مقدار  میزان پایایی پرسشنامه با استفاده

 ( می باشد که نشان از مطلوبیت و قابلیت اعتماد پرسشنامه دارد.7/0معیار)

 
 آلفای کرونباخ پرسشنامه پژوهش -1جدول 

 ضریب پایایی بر اساس آلفای کرونباخ متغیر

 712/0 سازمانی

 903/0 انسانی

 852/0 مالی

 775/0 محیطی

 782/0 فرهنگی

 870/0 کل سواالت

 

 روایی پرسشنامه

برای بررسی اعتبار پرسشنامه، محقق با توجه به موضوع تحقیق خود سواالتی را طرح و در اختیار چندین کارشناس رشته مرتبط 

توانایی سنجش فرضیات و دستیابی به اهدافی که با موضوع تحقیق قرار می دهد تا تشخیص داده شود که سواالت پرسشنامه 

برای تحقیق تعیین شده را دارد یا ندارد. پژوهشگر بعد از مشورت با کارشناسان احتماال سواالتی را حذف، اضافه و تعدادی از 

ی از نظر متخصصان در این پژوهش از روش روایی محتوایی استفاده می شود. برای تعیین روایی محتوای سواالت را ویرایش می کند.
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در این باره استفاده می شود که سوال های ابزار اندازه گیری تا چه میزانی معرف محتوا و هدف های برنامه یا حوزه محتوایی 

هستند. در این راستا، پرسشنامه در اختیار اساتید قرار گرفت و سواالت  مورد بازبینی قرار گرفتند و آن دسته از سواالتی که 

 د، اصالح گردیدند.مبهم بودن

 

 روش های تجزیه و تحلیل داده ها

به . در این تحقیق گرفتصورت  SPSS21ها به اطالعات از طریق بسته نرم افزاری های آماری فوق و تبدیل آنپردازش داده

تک نمونه ای اسمیرنف و آزمون تی  -منظور انجام آزمون فرضیه های تحقیق در آمار استنباطی از آزمون های آماری کلموگروف

اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن توزیع داده ها که یکی از شروط  -استفاده شد. بدین صورت که ابتدا از آزمون کلموگروف

استفاده از آزمون پارامتریک می باشد، استفاده شد. سپس با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون های پارامتریک تی 

 اده شد.تک نمونه ای استف

 تجزیه و تحلیل داده ها

 

 آمار توصیفی 

 جنسیت

  درصد زن بودند. 7/14درصد آزمودنی ها مرد و 3/85اطالعات پژوهش حکایت از آن دارد که 

 تحصیالت

 درصد فوق لیسانس و باالتر بودند. 1/36درصد لیسانس و  5/58درصد فوق دیپلم،  4/5 اطالعات پژوهش حکایت از آن دارد که

 سن

 36درصد  7/21سال،  35تا  26درصد  6/32سال و کمتر،  25درصد آزمودنی ها  6/23ات پژوهش حکایت از آن دارد که اطالع

 سال بوده اند. 46درصد باالی  22سال و  45تا 

 سابقه خدمت

 3/32ل و سا 12تا  6درصد  4/36سال و کمتر،  5درصد آزمودنی ها  3/16اطالعات پژوهش حکایت از آن دارد که سابقه خدمت 

 سال بودند. 20درصد باالی  15سال و  20تا  13درصد 

 

 آمار استنباطی

 عوامل سازمانی بازدارنده / پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس است.: اولفرضیه 

H0  :عوامل سازمانی بازدارنده / پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس نیست. 

H1: .عوامل سازمانی بازدارنده / پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس است 
3 :  0H 

3 :  1H 

 فرضیه آماری آزمون:
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 آماره های تک نمونه ای 2جدول 

 عوامل سازمانی
 انگین خطای استانداردمی انحراف استاندارد میانگین تعداد

313 54/3 498/0 028/0 
 

 آزمون تک نمونه ای 3جدول 

 عوامل سازمانی

 3معیار آزمون=

 t انحراف میانگین سطح معناداری درجه آزادی آماره 
 %95فاصله اطمینان 

 سطح باال سطح پایین

23/19 312 00/0 541/0 486/0 546/0 

 

 توضیح و تحلیل خروجی

( می باشد و 3می باشد که بیشتر از مقدار متوسط ) 54/3عوامل سازمانی دارای میانگین نشان می دهد  2ر که جدول همان طو

در این آزمون دارای درجه آزادی  tآماره  .گیردمورد بررسی قرار می 05.0فرضیه مطرح شده در سطح خطای 3در جدول 

n-1 آزمون چون در این  .باشددرجه آزادی می 312با   230/19به دست آمده، مقدار آماره آزمون  با توجه به اطالعات .باشدمی

( .000 .05)sig    سطح معناداری کمتر از مقدار باشد فرضیه صفر را رد کرده و نتیجه گرفته می شود عوامل می

. فاصله اطمینان شودمی رد %95با اطمینان  صفرلذا فرضیه ک منطقه آزاد ارس است. سازمانی پیش برنده استقرار دولت الکترونی

فرضیه صفر رد  ،شود. به دلیل اینکه فاصله اطمینان مربوطه شامل صفر نمیکندآمده نیز صحت نتایج باال را تأیید میست بد

 .خواهد شد

 الکترونیک منطقه آزاد ارس است. عوامل انسانی بازدارنده / پیش برنده استقرار دولت: دومفرضیه 

H0  :.عوامل انسانی بازدارنده / پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس نیست 

H1: .3       عوامل انسانی بازدارنده / پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس است :  0H 

3 :  1H
 

 فرضیه آماری آزمون:

 آماره های تک نمونه ای 4جدول 

 عوامل انسانی
 میانگین خطای استاندارد انحراف استاندارد میانگین تعداد

313 33/3 55/0 031/0 
 

 

 تک نمونه ای 5جدول 

 عوامل انسانی

 3معیار آزمون=

t  انحراف میانگین یسطح معنادار درجه آزادی آماره 
 %95فاصله اطمینان 

 سطح باال سطح پایین

68/10 312 00/0 335/0 273/0 397/0 
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 توضیح و تحلیل خروجی

( می باشد و 3می باشد که بیشتر از مقدار متوسط ) 33/3عوامل انسانی دارای میانگین نشان می دهد  4همان طور که جدول 

در این آزمون دارای درجه آزادی  tآماره  .گیردمورد بررسی قرار می 05.0خطای فرضیه مطرح شده در سطح 5در جدول 

n-1 آزمون چون در این  .باشددرجه آزادی می 312با   684/10با توجه به اطالعات به دست آمده، مقدار آماره آزمون  .باشدمی

( .000 .05)sig   دار سطح معناداری کمتر از مق باشد فرضیه صفر را رد کرده و نتیجه گرفته می شود عوامل انسانی می

ست . فاصله اطمینان بدشودمی رد %95با اطمینان  صفرلذا فرضیه پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس است. 

 .فرضیه صفر رد خواهد شد ،شودفاصله اطمینان مربوطه شامل صفر نمی . به دلیل اینکهکندآمده نیز صحت نتایج باال را تأیید می

 عوامل مالی بازدارنده / پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس است.: سومفرضیه 

H0  :.عوامل مالی بازدارنده / پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس نیست 

H1: .عوامل مالی بازدارنده / پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس است 
3 :  0H 

3 :  1H 

 فرضیه آماری آزمون:

 آماره های تک نمونه ای 6جدول 

 عوامل مالی
 دمیانگین خطای استاندار انحراف استاندارد میانگین تعداد

313 32/3 425/0 024/0 
 

 آزمون تک نمونه ای 7جدول 

 عوامل مالی

 3معیار آزمون = 

t  انحراف میانگین سطح معناداری درجه آزادی آماره 
 %95فاصله اطمینان 

 سطح باال سطح پایین

51/13 312 00/0 325/0 277/0 372/0 

 

 توضیح و تحلیل خروجی

در ( می باشد و 3می باشد که بیشتر از مقدار متوسط ) 32/3عوامل مالی دارای میانگین دهد نشان می  6همان طور که جدول 

-nدر این آزمون دارای درجه آزادی  tآماره  .گیردمورد بررسی قرار می 05.0فرضیه مطرح شده در سطح خطای 7جدول 

آزمون چون در این  .باشددرجه آزادی می 312با   514/13ره آزمون با توجه به اطالعات به دست آمده، مقدار آما .باشدمی 1

( .000 .05)sig    سطح معناداری کمتر از مقدار باشد فرضیه صفر را رد کرده و نتیجه گرفته می شود عوامل مالی می

ست . فاصله اطمینان بدشودمی رد %95با اطمینان  صفرفرضیه لذا پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس است. 

 .فرضیه صفر رد خواهد شد ،شود. به دلیل اینکه فاصله اطمینان مربوطه شامل صفر نمیکندآمده نیز صحت نتایج باال را تأیید می

 است. عوامل محیطی بازدارنده / پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس: چهارمفرضیه 

H0  :.عوامل محیطی بازدارنده / پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس نیست 

H1: .عوامل محیطی بازدارنده / پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس است 
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3 :  0H 

3 :  1H 

 فرضیه آماری آزمون:

 آماره های تک نمونه ای 8جدول 

 عوامل محیطی

 میانگین خطای استاندارد انحراف استاندارد میانگین تعداد

313 14/3 563/0 031/0 

 

 آزمون تک نمونه ای9جدول 

 عوامل محیطی

 3معیار آزمون = 

t  انحراف میانگین سطح معناداری درجه آزادی آماره 
 %95ان فاصله اطمین

 سطح باال سطح پایین

66/4 312 00/0 148/0 085/0 211/0 

 

 توضیح و تحلیل خروجی

( می باشد و 3می باشد که بیشتر از مقدار متوسط ) 14/3عوامل محیطی دارای میانگین نشان می دهد  8همان طور که جدول 

در این آزمون دارای درجه آزادی  tآماره  .گیردورد بررسی قرار میم 05.0، فرضیه مطرح شده در سطح خطای9در جدول 

n-1 آزمون چون در این  .باشددرجه آزادی می 312با   662/4با توجه به اطالعات به دست آمده، مقدار آماره آزمون  .باشدمی

( .000 .05)sig    سطح معناداری کمتر از مقدار باشد فرضیه صفر را رد کرده و نتیجه گرفته می شود عوامل می

. فاصله اطمینان شودمی رد %95با اطمینان  صفرلذا فرضیه محیطی پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس است. 

فرضیه صفر رد  ،شودنمی. به دلیل اینکه فاصله اطمینان مربوطه شامل صفر کندآمده نیز صحت نتایج باال را تأیید میست بد

 .خواهد شد

 عوامل فرهنگی بازدارنده / پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس است.: پنجمفرضیه 

H0  :.عوامل فرهنگی بازدارنده / پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس نیست 

H1:  پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس است. /عوامل فرهنگی بازدارنده 
3 :  0H 

3 :  1H 

 فرضیه آماری آزمون:

 آماره های تک نمونه ای 10جدول 

 عوامل فرهنگی
 میانگین خطای استاندارد انحراف استاندارد میانگین تعداد

313 28/3 638/0 036/0 
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 آزمون تک نمونه ای 11جدول 

 عوامل فرهنگی

 3معیار آزمون = 

 t انحراف میانگین سطح معناداری درجه آزادی آماره 
 %95فاصله اطمینان 

 سطح باال سطح پایین

92/7 312 00/0 28/0 215/0 357/0 

 

 توضیح و تحلیل خروجی

( می باشد 3می باشد که بیشتر از مقدار متوسط ) 28/3رای میانگین عوامل فرهنگی دانشان می دهد  10همان طور که جدول 

در این آزمون دارای درجه  tآماره  .گیردمورد بررسی قرار می 05.0، فرضیه مطرح شده در سطح خطای11در جدول و 

آزمون در این  .باشددرجه آزادی می 312با   922/7با توجه به اطالعات به دست آمده، مقدار آماره آزمون  .باشدمی n-1آزادی 

)چون  .000 .05)sig    سطح معناداری کمتر از مقدار باشد فرضیه صفر را رد کرده و نتیجه گرفته می شود عوامل می

. فاصله اطمینان شودمی رد %95طمینان با ا صفرلذا فرضیه فرهنگی پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس است. 

فرضیه صفر رد  ،شود. به دلیل اینکه فاصله اطمینان مربوطه شامل صفر نمیکندآمده نیز صحت نتایج باال را تأیید میست بد

 .خواهد شد

 آزاد ارس پرداخته شد.با استفاده از آزمون فریدمن به اولویت بندی عوامل بازدارنده/ پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه 

 نقش عوامل مختلف بازدارنده/ پیش برنده در استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس متفاوت است.

 نقش عوامل مختلف بازدارنده/ پیش برنده در استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس متفاوت نیست. :0Hفرض  

  نقش عوامل مختلف بازدارنده/ پیش برنده در استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس متفاوت است. :1H فرض   

0 1 2 3 4 5 6 7:H             
 0:  H 1H نفی 

 

ه بندی برای تعیین تفاوت نقش عوامل مختلف بازدارنده/ پیش برنده در استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس از آزمون رتب

 فریدمن استفاده شده است که نتایج آن را در ذیل مشاهده می شود.
 میانگین رتبه های آزمون فریدمن 1جدول 

 عوامل مختلف میانگین رتبه ها آماره های آزمون فریدمن

 سازمانی 50/5 تعداد 313

 فرهنگی 34/4 آماره کای دو 182/675

 محیطی 05/4 درجه آزادی 6

 انسانی 68/4 یسطح معنادار 000/0

 مالی 78/4  
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 بحث و نتیجه گیری

پژوهش جاری با هدف بررسی نقش پیش برد و یا بازدارندگی عوامل موثر بر استقرار دولت الکترونیک در منطقه آزاد ارس صورت 

راستا مفهوم  گرفت. در گام نخست مطالعات کتابخانه ای مرتبط با این موضوع از جمله تشریح مبانی نظری  بررسی شد. در این

دولت و مفاهیم مرتبط با آن، فناوری اطالعات و پیشینه آن مورد توجه بود تا مقدمه ارائه تصویری از مفهوم دولت الکترونیک 

های جدید که ها به منظور استفاده از فناوری اطالعات و دیگر فناوریای برای دولتشیوهفراهم شود. دولت الکترونیک به عنوان 

یالت الزم جهت دسترسی مناسب به اطالعات و خدمات دولتی را می دهد و زمینه اصالح کیفیت آنها و ارائه به افراد تسه

های گسترده برای مشارکت در فرآیندها و نمادهای مردم ساالر فراهم می کند، معرفی شد. پس از ارائه ویژگی های دولت فرصت

 و ضرورت های استقرار این موضوع در ایران تشریح شد.  الکترونیک و سنخ شناسی خدمات دولت الکترونیک، اهداف

در گام بعد با ترتیب دادن فرضیه ها، پژوهش میدانی به منظور بررسی این فرضیه ها صورت گرفت. در این فصل خالصه نتایج 

 مرتبط با این فرضیه ها بیان شده و پیشنهادهایی متناسب با نتایج ارائه می شود.

 

 یافته های تحقیق

ور میانگین با وضعیت مساعد خود منجر به مطلوب بودن نقش عوامل سازمانی در راستای پیشبرد استقرار دولت الکترونیک به ط

 در مورد مطالعه داشته اند. 

همانطور که ذکر شد، یکی از عوامل بلند بودن یا کوتاه بودن هرم سازمانی و به عبارتی ساختار سازمانی است. حسینی و فوالدی 

و نظارت بر اجرای دولت  ریزى منابع سازمان برنامه( در بررسی و لیست نمودن عوامل موثر در پیاده سازی 1389طرقی )

 در سازمان می داند.  مراتبی و زنجیره فرماندهى سیستم سلسلهالکترونیک، 

 آزاد ارس است.  بررسی حاصل از آزمون آماری مشخص کرد که عوامل انسانی پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه

 آنچنان که پیشتر اشاره شد، عوامل انسانی شامل مولفه های زیر است:

 رایانه و اطالعات فناوری با ارتباط در متخصص یا وجود افراد فقدان 

 جدید هایروش از استفاده برای کارکنان عالقه و انگیزه وضعیت 

 کارکنان برای مرتبط آموزشی هایدوره وضعیت 

 فناوری و رایانه با کارکنان قبلی تجربه و آشنایی میزان 

 تغییر برابر در کاربران پذیرش یا مقاومت 

( نیز 2003کیفیت دوره های آموزشی به عنوان یکی از مولفه ها در عوامل انسانی مورد توجه بوده است. آنچنان که سانتیج)

مطرح است. بحث مقاومت  سازی دولت الکترونیکی ادهپییکی از عوامل انسانی در  آموزش و یا کفایت آموزشهااعتقاد دارد، کیفیت 

سازی  های پیاده موانع و چالش( از 2003در برابر تغییر از سوی کارکنان نیز یکی دیگر از این عوامل است که از دیدگاه ساتیج)

مطالعه در نظر دارند. ( نیز الزامات آموزشی را در میان عوامل مورد 1389خواهد بود. حسینی و فوالدی طرقی) دولت الکترونیکی

آموزشى، آموزش مهارتهاى فناورى اطالعات،  وجود نظام :اند از اند عبارت هاى این متغیر که در برگیرنده حوزه آموزش شاخص

 .ICDL منابع سازمان و آموزش ریزى شناخت از برنامه میزان

 است. عوامل مالی پیش برنده/ بازدارنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس

 امکانات و افزار، تجهیزات نرم افزارو تجهیزسخت جهت با توجه به نتایج پژوهش، مشخص شد که عوامل مالی از جمله بودجه

 روز رسانی شبکه های به میزان تأمین هزینهاینترنت و   به اتصال امکانات و سازی، تجهیزات شبکه امکانات و ای، تجهیزات رایانه
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( 1389ش برنده در استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس مطرح هستند. حسینی و فوالدی طرقی)را به عنوان عوامل پیها 

های فناوری  های اینترنتی و وجود زیرساخت های اطالعاتی، سایت بانکهای اطالعاتی، پایگاه، های ارتباطی الکترونیکی شبکهنیز 

 ود اعالم کرده اند.را از عوامل مورد بررسی در پژوهش خ اطالعاتی و ارتباطات

( نیز به بررسی دولت الکترونیک در بخش بانکداری با عنوان بانکداری الکترونیک پرداختند 1388عالوه بر این آماده و جعفرپور )

از جمله شاخص  افزاری موجود افزاری و سخت امکانات نرمو  میزان دسترسی به شبکه وبکه نتایج تحقیق ایشان نیز نشان داد 

ار بانکداری الکترونیک است که پژوهش جاری نیز این عوامل را در بخش دولت الکترونیک برای منطقه آزاد ارس به های استقر

 عنوان عوامل پیش برنده شناسایی نموده است.

 آیا عوامل محیطی بازدارنده / پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس است؟ 

محیطی پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس است. این عوامل که شامل  تحلیل داده ها نشان داد که عوامل

 موارد زیر است، می تواند به پیشبرد استقرار دولت الکترونیک در این منطقه کمک کند. 

 کشور در یکپارچه شبکه 

 کشور در الزم حقوقی مقررات و قوانین 

 اینترنت برای مناسب باند پهنای فقدان 

 ینترنتا سرعت 

 مجرب متخصصین به اطالعات فناوری هایپروژه وضعیت واگذاری 

گرچه ممکن است در بعضی پژوهش ها این عوامل در دسته بندی های دیگر مشاهده شود، اما برای مثال آماده و جعفرپور 

را جز شاخص های استقرار  کییوجود قوانین مربوط به جرایم بانکداری الکترونو  شفافیت حقوقی افراد( قوانین و مقررات، 1388)

 حقوقی مقررات و دولت الکترونیک در بخش بانکداری اعالم می کنند که در پژوهش جاری نیز این شاخص ها ذیل عنوان قوانین

کشور در میان عوامل محیطی بررسی شد و نتایج تحقیق جاری نیز نشانگر نقش پیشبرندگی این موارد بوده است. این  در الزم

نیز برای دو تحقیق شاهد هستیم که حاکی از همخوانی نتایج در  "سرعت خطوط اینترنت"نتایج را در مورد عامل  هماهنگی در

 این مورد نیز است.

این که چه معتقدند که  بررسى موانع و محدودیتهاى اجراى نظارت الکترونیکى( نیز در مورد 1388حسنی و فوالدی طرفی)

ریزى منابع سازمان کمک نمایند یکی از مهمترین الزامهایی است که باید  سازی برنامه ه پیادهقوانین و مقرراتى وجود دارند تا ب

را در یک رده  موانع اجرایى و موانع قانونى( نیز به ان اشاره دارند و 2000) ستنتون و ویسمطلبی که ا .مورد بررسی قرار گیرد

 .اند و دولت الکترونیکى ذکر کردهحوزه نظارت الکترونیکى جداگانه به عنوان عوامل مطرح در 

بررسی نقش پیش برنده یا بازدارنده بودن عوامل فرهنگی پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس است و نتایج 

 نشان داد که عوامل فرهنگی پیش برنده استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس است.

 تغییر پذیرش آمادگی 

 تغییر برای مردم کردن متقاعد 

 سازمانی نوآوری و خالقیت 

 کارآمد راهبرد و مدیریت 

 الکترونیک دولت ساختن عملی ادامه برای جانبه همه برنامه یک تنظیم 

در برابر سیستم الکترونیک را یکی از عوامل فرهنگی  میزان مقاومت از سوی ذینفعان سیستم سنتی( نیز 1388آماده و جعفرپور)

( نیز عوامل 2007فالحى )پزوهش نیز آمادگی پذیرش تغییر یک عامل پیش برنده شناسایی شده است.  بر می شمارد که در این

Archive of SID

www.SID.ir



 
 
 

 
  

 
 
 
 

19 

( نیز 2005 )انینا و آئیلوبر میشمارد، نتیجه ای که با پژوهش پ الکترونیک ولتی درگیراک بهفرهنگی را به عنوان عوامل موثر در 

 همخوانی دارد. 

ای، فنی و فرهنگی رو  ودیتهای اجرای نظارت الکتریک محدودیتهای آموزشی، سامانهدر بررسی موانع و محدنیز  حسن حسینی 

 میزان گسترش فرهنگ استفاده صحیح از امکانات بانکداری الکترونیکی( نیز 1388آماده و جعفر پور)مورد تأکید قرار داده است. 

 زمینه بانکداری می دانند. را در میان سه شاخص اصلی استقرار و پیاده سازی بحث دولت الکترونیک در 

 خالصه نتایج فرضیه های هشت گانه در شکل زیر مشخص شده است.

 

 پیشنهاد ها بر اساس نتایج پژوهش

با توجه به نتایج پژوهش، مشخص شد که عوامل فنی و مدیریتی دو دسته از عواملی بوده اند که نقش بازدارنده در استقرار دولت 

داشته اند. توجه به این دو دسته از عوامل و زیر مجموعه های مرتبط با آن باید در دستور کار الکترونیک در منطقه آزاد ارس 

قرار بگیرد. بهبود سطح آگاهی مدیران از مسائل روز تکنولوژیکی یکی از عوامل مدیریتی است. ناآشنایی مدیران با رایانه و یا 

 آموزشی رفع شود.  نداشتن تجربه و دانش مربوطه، می تواند با برگزاری جلسات

ها با کاربران و بکارگیری نرم افزارهای مناسب به عنوان الزامات فنی استقرار می بایست مورد توجه از سوی دیگر تطابق سیستم

باشد. به این منظور مطالعه و شناخت نیازهای کاربران و نیازهای نرم افزاری در فاز نخست مورد توجه قرار بگیرد تا تامین و هزینه 

 ای بعدی به صورت هدفمند و متناسب با مقتضیات کارکنان و مجموعه افراد فعال در منطقه آزاد ارس باشد. ه

با توجه به نقش عوامل سازمانی در خصوص استقرار دولت الکترونیک توجه به این عوامل می تواند تاثیر ویژه ای در بهبود داشته 

اتبی و بلند بودن هرم سازمان است. تغییر ساختار سازمان به سمت ساختار باشد. از جمله عوامل سازمانی، ساختار سلسله مر

شبکه ای و کاهش سلسله مراتب و تقویت شبکه های ارتباطی در این حوزه می تواند به عنوان برنامه مدیران مطرح باشد. هم 

اطالعات می توان از  فناوری ریبکارگی در سازمان مختلف های بخش بین انسجام و چنین به منظور ایجاد هماهنگی، همکاری

 سیاست های تبلیغی و ترویجی استفاده نمود. 

 فناوری از استفاده و تحول و تغییر گونه هر جهت بنیادین و اساسی بسترهای از ( بیان می کند: یکی1382آنگونه که الهیاری فرد)

 و فرهنگ به توجه بدون بنیادین، و ساسیا تغییرات ایجاد زیرا. است کشور آن در فرهنگی بسترسازی کشور، یک در جدید

 .شودمی مواجه زیادی مشکالت با و بود خواهد سخت بسیار کاری نباشد، غیرممکن اگر کشور اجتماعی و فرهنگی زیرساختارهای

ی تاکید نمود در بخش عوامل فرهنگی نیز با توجه به لزوم مشارکت مردم و آمادگی انها در برابر تغییر باید بر ابزارهای اطالع رسان

تا ترس استفاده از بین رفته و مزایای بکارگیری دولت الکترونیک برای آنها آشکار شود. این مطلب در رابطه با مدیران نیز اهمیت 

دارد. چرا که ذیل عوامل مدیریتی، انگیزه و حمایتهای مدیران از استقرار دولت الکترونیک مورد اشاره بوده است. عالوه بر الزامات 

ونی برای مدیران، شاید نقش آگاه سازی مدیران از فواید استقرار دولت الکترونیک مورد غفلت بوده باشد. به منظور آسیب قان

شناسی در این حوزه، می توان در پژوهش های جداگانه و در قالب مصاحبه به بررسی دقیق تر این موضوع پرداخت و متناسب 

مزمان با اگاهی یافتن مردم، تغییر در نگرش مدیران در زمینه حمایت از دولت الکترونیک با ریشه مشکالت، ارائه راهکار نمود تا ه

 ایجاد شود.

با توجه به نقش عوامل محیطی در پیشبرد استقرار دولت الکترونیک منطقه آزاد ارس، می توان به عنوان مزیت این مجموعه 

رصت های مرتبط با شبکه الکترونیک در کشور، سرعت اینترنت عالوه بر پایش مستمر ملزومات محیطی و شناسایی تهدیدات و ف

 و ... به استمرار این وضعیت کمک نمود و از افت های احتمالی ناشی از عوامل محیطی مصون ماند.
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 درالکترونیکی دولت ریزی بلندمدت برای از میان برداشتن موانع توسعه  وجود نگاه راهبردی و برنامهدر پایان باید افزود که 

و سنجش میزان پیشرفت کارها در قالب سند چشم انداز کشور همراه با نظارت دائم و مستمر بر فرایند اجرای منطقه آزاد ارس 

 ها می تواند راهگشای استقرار و پایداری دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه باشد.  پروژه

می تواند بر تاثیر نقش  اوری و هم چنین ارتقا مهارت های مرتبط فن و رایانه با کارکنان نقش آموزش کارکنان در بهبود آشنایی

در منطقه آزاد ارس موثر باشد. در این زمینه شناسایی کارکنانی که دارای تجربه الکترونیکی عوامل انسانی در استقرار دولت 

ند به عنوان پیشنهادهای دیگری محدودتر در این مقوله هستند و شناسایی ریشه های مقاومت کارکنان در برابر تغییر می توا

 برای مسئولین مربوطه مطرح شود. 
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