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 اعتمادآفرینی ناب در دولت الکترونیک

 cعلیرضا داوری ایردموسی، bسلطانعلی شهریاری، aورینروح اله 

a ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه, مدیریت دانشکده, انسانی منابع مدیریت گروه علمی هیات عضو 
b ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه, مدیریت دانشکده, انسانی منابع مدیریت گروه علمی هیات عضو 

 cدانشجوی کارشناسی ارشدکارآفرینی،دانشکده مدیریت،دانشگاه خوارزمی تهران،ایران 

 

  :چکیده
 یهاشاخص تبیین و ائه مدل اعتمادآفرینی نابارو  الکترونیک در دولتو مشارکت پذیرش  ،ارائه ،در اجراینی اعتمادآفر ابعاد یبنددسته شناسایی، حاضر باهدف پژوهش

بین  ینیآفراعتماد بررسی اهمیت و اثر .گیردیمصورت الکترونیک  در دولت ناباعتمادآفرینی  اعتال ورشد جهت راهکارهایی عرضه همچنین اعتمادآفرینی و بر ابعاد مؤثر
 ذینفعان نصیب یاگسترده و متعدد اقتصادی و روانی مدنی و یدائم هایینههز ؛آفرینیاعتماد عدم صورت در نمود که خواهد و دولت و فضای الکترونیکی تعیین شهروندان

 مشارکت فرآیند عوامل ینترمهم از آفرینیاعتمادعامل  یطرف از .است ضروری الزم و ینفعانذدر دولت الکترونیک برای کل  ینیاعتمادآفر اثر دوسویه پس ؛گرددیم

 و شدهارائه مدل به توجه با ونیز آیدیم شماردر دولت الکترونیک به  یسرا سرمشارکت  کلیدشاه ینیاعتمادآفر بطوریکه است؛ در دولت الکترونیک یسرا سر

 هاسازمان و مجریان ،گذارانیاستس به ؛الکترونیک در دولتو مشارکت پذیرش  ،ارائه ،اجرا جهت به اعتمادآفرینی یهاشاخص ابعاد و یبندو دسته شناسایی

توسط دولت الکترونیک وعدم پذیرش  دولت الکترونیک یهاپروژه شکست مانع اعتمادآفرینی؛ یهاشاخصهریک از  یو تعالتا با رشد  کندیم کمک ربطیذ

 یهاو شاخص بعادا ،دولت الکترونیک حوزه در علمی متون بررسی و مضمون تحلیل روش از استفاده با حاضر پژوهش در راستا، این در .شوند شهروندان

و  یکیاعتماد الکترون. 2ها شاخص با هادولت یاعتمادساز .1د: بع در سه و شناسایی الکترونیک در دولتو مشارکت پذیرش  و ارائه ،اجرااعتمادآفرینی را در 

 .اندشدهیبنددسته ؛هاو شاخص شهروندان یریاعتمادپذ .هاشاخص

 .الکترونیکی اعتماد ؛ی شهروندانریاعتمادپذ ؛هادولت یاعتمادساز ؛اعتمادآفرینی ؛الکترونیک دولت کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1

وکالهبرداری های اینترنتی و پدیده هک  ، موارد فساد مالیکنونیمانند بحران اقتصادی  ییهارویدادو  وقایعو نظر موافق باشیم که  که با این عقیده کهیدرصورت

و اعتماد به فضای  نهادها، اعتماد به اعتماد به مدیریت دولتی که ؛ باعث شده استشدهیبندو طبقهخاص اطالعات  نشت و سرقتیا  ی الکترونیکیدر فضا

به باال رفتن  منتجشهروندان  لهیوسواسطه عدم قبول الکترونیکی بهلکترونیکی بهشکست چندین پروژه دولت ا نیو همچن کاهش یابددر سطح جهانی  مجازی

هست. دامنه  و بوده دربیشترکشورها آور و چالش مهم یامسئلهالکترونیک  در دولتی نیاعتمادآفر که نمود ادعا باید پس مشکالت این حوزه خواهد شد؛توجه به 

 خواهد شد؛ منتج ییروندها و رهایمس اجتماع، ی ارتباطی شهروندان درهاروش به تحول شهروندان زندگی یهانهیزم بیشتر اطالعات در فناوری ارتباطات و و اثر

 ارتباطات و اطالعات راعصرفناوری حاضر عصر تحوالت، همین واسطهبه .کندیم کارهایشان سهیم دادن وانجام در سامان را شهروندان کیبهککه جامعه ی

 دولت راستا این در (2002استافچر .)اندداده حالت رییتغ علمی به جوامع اجتماعی یهاشبکه اطالعاتی و کاربران به آن شهروندان درنتیجه که نامندیم

 سری سراگسترش مشارکت  ی، فرصتی برایرسانخدمت کیفیت وباالرفتنبه جهت اعتالی باور شهروندان به دولت  پرقدرتالکترونیک همچون یک فرصت 

ی به شهروندان و همچنین باال رفتن مشارکت رسانخدمت؛ باال رفتن کیفیت آیی کاراست. همچنین دولت الکترونیک همانند فرصتی است که منتج به باال رفتن 

وردنیاز به جهت حمایت از مشارکت همگانی است که زمینه م وباالرفتنرفتن شفافیت  باال سه زمینه باال رفتن کارایی؛ تیو تثب. با تحکیم گرددیم سری سرا

ی شهروندان مرتبط بوده و همچنین بین اینترنت یا فضای مجازی که در دولت ریاعتمادپذبا  ،و تعاملشفافیت  کهیبطور ؛شودیمدولت الکترونیک مهیا 

 در دولت الکترونیکی ینیاعتمادآفری هاتجربهی از ریگ( بهره2003 نانتیوه ولچ.)رابطه مثبتی وجود دارد با شفافیت نیز ردیگیمقرار  مورداستفادهالکترونیک 

گسترش  در حالی کشورهاشهروندان به  ی رااآموزنده تعالیم و مطالب کلیدی و تواندیم بودند؛ دولت الکترونیک یهارندهیپذ نیاول که ،کشورهای پیشرفته

لی و همکاران، ) (،2006چن و همکاران، .)ارائه نماید عرضه کرده استی جدید هایکه فناور ییدهایتهد و هاواسطه مواجهه با فرصتکه به خدمات الکترونیک

 دارند اهتمامکشورمان در ی دولتیهادستگاه شود، هرچند هادولت یهااستیهمراهی شهروندان باس واسطه تواندیم ی در دولت الکترونیکینیاعتمادآفر (2005

و رویه  شهروندان خواست با فراخور هاتحول این شتاب منتها ی از نو تبیین نمایند،و ارتباط اطالعاتی یهایفناور از یریگبهره با شهروندان با را خود روابط که

 عین در الکترونیک دولت خدمات مجری؛ دولتی های ودستگاه ها نهاد که داشت توجه نکته این به ید با ضمن در خدمات دولت الکترونیکی نیست اعتال ورشد 

 الکترونیک دولت ورشد تعالی موجب که آفرینی اعتماد از ند ا داده ر ا قر الکترونیک دولت فنی وتوسعه ساخت زیر ،سازی بستر به را خود توجه بیشترین اینکه

 همچون نقطه آن؛ ی ماهیتارشتهنیب و بودن چندوجهی واسطهبه که است مدیریت علم موردتوجه در مباحثی از آن دسته اعتماد مبحث...نمانند ل مغفو میگردد

دولت الکترونیک  ی درنیاعتمادآفر اثر بررسی به مرتبط، متغیرهای سایر و تعاریف به توجه با تا شده اهتمام این پژوهش در .شودیم بردهنام علوم بین اشتراک

روانی  مدنی و یدائمی هانهیهز اعتماد، عدم صورت در که گرددمیموجب و دولت و فضای الکترونیکی  بین شهروندان اعتماد بررسی و اثر تیاهم .شود پرداخته
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 مییاشدو همچنین با ضروری نفعانیذدر دولت الکترونیک برای کل  ینیاعتمادآفر اثر دوسویه پس .گرددیم ذینفعان نصیب یاگسترده و متعدد اقتصادی و

 پس دارد، وجود موفق خصوص موضوع اعتمادآفرینی در دولت الکترونیک در پژوهشی خأل یک که بریممیپی  زمینه این در شدهانجام یهابر پژوهش مروری

، سازی دولتاعتماد اجتماع ی در دولت الکترونیکنیاعتمادآفر دارد. ضرورت الکترونیک در دولتی نیاعتمادآفری ابیو ارز بررسی به لحاظ پژوهش حاضر

دولت ی در نیاعتمادآفر ی قبلی در خصوص مبحثهاپژوهش قرار داده است.را موردمطالعه  فضای مجازی() الکترونیکیو اعتماد اعتمادپذیری شهروندان 

ی هاگونه که دستگاههمان .گرددیشهروندان م لهیوسدولت الکترونیکی به پذیرش و قبول واستفاده  قصد ازکه عدم اعتماد مانع  دهدیالکترونیکی بارها نشان م

موضوع  به ضروری است که ؛ پسبرندیم باالتر خدمات دولت الکترونیکحفظ  و توسعه ،بسترسازی ،اجرا خود را به جهت و امکانات مالی بودجه ؛نهادها و دولتی

ی افزارنرم ر این ضرورت دارد اعضاعالوه ب  .آن اهتمام نمایند اعتالو تصدیق در جهت و  پرداخته ؛گرددمی دولت الکترونیک که موجب تعالی ورشد ینیاعتمادآفر

 به شهروندان هایمیلیبی از برخی به توجه با .خود قرار دهنددستور کار را در  یاعتمادساز یهایاستراتژ ؛نهادها و دولتی یهادستگاه ی وفنی دربانیو پشت

 در جامعه اعتمادآفرینی دولت الکترونیکی اثر از ترقیدقبهترو  درک به نیاز ،در کشور نهادها و ی دولتیهادستگاه تعامل با درقدیمی از ارتباطات  جهت تغییر

 استفاده دراعتمادآفرینی  اهمیت ؛داکردهیپ تیو مقبولعمومیت  کاربران فضای مجازی نیدر بی الکترونیکی هایفناورتوجه به اینکه، و ضمن  گرددمیاحساس 

مهم شهروندان اطالعات  که دارندانتظار  نهادها و دولتیی هادستگاه چنانچه .افزایش خواهد یافت در بین شهروندان جامعه الکترونیکیدولت  خدمات از

خود را الکترونیکی  اعتماد وی اعتمادسازی هاشاخصکیفیت  و درک کردهو اضطراب شهروندان را ترس باید  شکی، بی خود را عرضه نمایندو شخصوحساس 

 ببرند تا به این توفیق دست یابند.باال  تردقیق وبهتر 

 پژوهش بیشینه .2

اعتماد داشته باشند. وارکنتین و  اطالعات وارتباطات  هایفناوریبه  نیزو  یدولت هایدستگاه که شهروندان باید به کنندمی حی( تصر2005نگر )کارترو بال

اعتماد  برای مفهومرا  ی( مدل2008بالنگر )وکارتر  .استشهروندان از خدمات دولتی  گیریبهرهمهمی در  از عوامل که اعتماد اندکردهاشاره( 2005همکاران )

به خدمات دولتی را  دهندگانپاسخمالک اعتماد  درواقعبه اعتماد است، گرایش عنصر میل و  موازاتبهرویکرد شهروندان به اعتماد  کرد تأکیدداد و پیشنهاد 

. بعالوه، کنندمیبیش از دیگران به خدمات دولت اعتماد  طورکلیبهاد به امور دارند . شهروندانی که میل و رویکرد باالتری به جهت اعتمقرارداد اثر خود تحت

( دریافتند که اعتماد به اینترنت و اعتماد به دولت فاکتورهای جداگانه و مهمی هستند که بر اعتماد به خدمات دولت مانند خدمات 2008بالنگر ) و کارتر

را از خدمات دولت الکترونیکی  گیریبهره( اثر اعتماد به خدمات دولت الکترونیکی بر قصد شهروندان به جهت 2010ن )الکترونیکی اثر دارند. آلساغیر و همکارا

 دریافتند هاآن. عالوه بر این، اعالم نمودند شهروندان گیریبهرهاعتماد به خدمات دولت الکترونیکی را بر قصد  توجهقابلاثر مثبت  هاآنو  قراردادند موردبررسی

( دریافت که اعتماد 2011که اعتماد شهروندان به خدمات دولت الکترونیکی تحت اثر موقعیت شهروندان، اعتماد به دولت و اعتماد به اینترنت است. الزهرانی )

( دریافت که اعتماد به 2011سهیم شدن الکترونیکی اثر دارد. ردیک ) ٔ  درزمینهاز خدمات دولتی  گیریبهرهبه دولت و اینترنت بر قصد شهروندان به جهت 

تا  سازدیشهروندان را قادر م ،(، اعتماد به دولت2014. لی و کیم )گذاردیالکترونیکی اثر م مشارکتدولت وجود دارد وبر نگاه شهروندان نسبت به خدمات 

( 2014) وایمر که احساس همکاری با دولت داشته باشند. اسچرر و کندیشهروندان را تشویق م ،مادطور فعال در سهیم شدن الکترونیکی شرکت کنند زیرا اعتبه

شهروندان به  اگر کهیو درصورت گذاردیاز دولت الکترونیکی اثر م یریگطور مثبت بر بهرهالکترونیکی به مشارکتکه اعتماد شهروندان به  کنندیم حیتصر

مؤثر در  یهاشاخص لیوتحلهی( به تجز2017) یدولت الکترونیکی شرکت کنند. الزهران یهاتیشتر احتمال دارد که در فعالخود اعتماد کنند، بی یهادولت

عمیق شاخص اثرگذار بر اعتماد شهروندان که شامل  لیوتحلهیشهروندان پرداخته و یک بازبینی منظم جهت تجز نگاهدولت الکترونیکی از  پذیرشاعتماد به 

؛ شودیشهروندان تلقی م یریشهروندان که از شاخص مهم اثرگذار بر اعتمادپذ یریپذسکی، تحصیالت و مهارت، رتیباورها و فرهنگ، جنس: یهاشاخص

رچه ها، مشاهده شد که هاعتماد به دولت میزان( دولت الکترونیک و )شهروندان( در مورد ارتباط بین درصد کاربران 2020پرداخته است. روساریو وهمکاران )

یتالی بین جهرچه شکاف دی نیصادق است و همچن آن نیز از خدمات دولت الکترونیکی باالتر است و بالعکس یریگاعتماد به دولت باالتر باشد، بهره میزان

دهند و  افزایشخود  اماتاقد ها باید اهتمام کنند تا اعتماد شهروندان را نسبت بهشهروندان و دولت بیشتر باشد اعتماد به دولت الکترونیک کمتر است دولت

 اعتماد مالک بررسی به (1390زاده ) از دولت الکترونیک ممکن است به این هدف کمک کند. فالح یریگکه تشویق به بهره دهدینشان م پژوهش نتایج

 به مدیریت نسبت شهروندان اعتماد مالک یطورکلبه که است آن از حاکی وی پژوهش یهاافتهی .است پرداخته تهران شهری مدیریت نسبت به شهروندان

 از شهرداری، در دستگاهی شفافیت ووجود هنجاری وحدت ،یریپذتیمسئول بودن، پاسخگو که داد نشان همچنین نتایج .دارد قرار پایین سطح در تهران، شهری

پذیرش  در اعتماد ( به بررسی اثر1392) یاست. قاضی نور مدیریت شهری به نسبت تهرانی شهروندان اعتماد سطح اعتالی و مثبت تحول شاخص نیترمهم

 انتظامی نیروی دستگاه بزرگ خدماتی بخش در شهروندان، یریگبهره قصد و الکترونیکی خدمات پذیرش در را نقش اعتماد الکترونیکی پرداخته است تا خدمات

 الکترونیکی، خدمات از شهروندان یریگبهره قصد بر رگذاریتأث اصلی عامل شده، چهارعرضه قبلی یهامدل مبنا داده است بر قرار یموردبررس 10 پلیس+ دفاتر و

 درک ریسک و اطالعات فناوری به دولت، اعتماد به عتماد ا اعتماد، به گرایش :از اندعبارت عامل چهار این گرفتند قرار تحقیق این هیوبرمبنا و پا شدهییشناسا

 جهیکه درنت دهدیم قرار ریتأث تحت را اینترنت به اعتماد و دولت به اعتماد مثبتی نحوه به اعتماد به که گرایش دهدیم نشان شهروندان از تحقیق نتیجه .شده
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 یهاسازمان از بسیاری تحقیق، این در شدهعرضه مدل و نتایج به با توجه رودیم انتظار .گردندیم الکترونیکی از خدمات یریگبهره قصد افزایش باعث نیز دو این

 هاآن لهیوسبه شدهعرضه خدمات الکترونیکی و دولتی یهاسازمان دولت، به نسبت شهروندان اعتماد جلب در 10 پلیس+ دفاتر و نیروی انتظامی ازجمله دولتی

 از عرضه همگانی پرداخته و پس اعتماد توسعه لحاظ به الکترونیک دولت از شهروندان یمندتیرضا مدل ( به عرضه1397) یصادقی مک .نمایند اقدام ترموفق

شدومدل  دیتائ ساختار مدل تیسنجی شد و درنها پشتوانه و دیتحلیل عاملی تائ لهیوسشهر اراک بهدر  تر شهرونداندر گروه بزرگ فوق مدل ،موردنظر مدل

اعتماد  یهاآن بیشترین اثر را بر روی شاخص یهابعد رضایت از شفافیت و شاخص در مدل فوق: گانهنشان داد که در بین ابعاد سه جیشد نتا ریعرضه و تفس

 یرابطه حاکی از آن است کهی این پژوهش هاافتهیالکترونیک پرداخته و  دولت ریسک پذیرش میزان بر آن تأثیر و اعتماد ( به وضعیت1389) یدارد. پناه

 آمد. دست به دولت به اعتماد و اعتماد وضعیت بین یداریمعن و مثبت یرابطه داشت، اینترنت وجود به اعتماد و اعتماد وضعیت بین دارای معنی و مثبت

به دارد  حی( تصر1389جعفری وهمکاران ) عابدی آمد. دست به یداریمعن و مستقیم یرابطه اینترنت از یریگبهره به تمایل و دولت به اعتماد بین همچنین

 شهروندان اعتماد بر اثرگذار شاخص در خصوص پژوهش این نتایج و ؛تهران شهر موردی مطالعه ی،شهر مدیریت در شهروندان اعتماد بر مؤثر آزمودن شاخص

کننده  مختصات اعتماد شاخص برابرپنج  اندازهبه« شهری مدیریت»شونده  اعتماد مختصات شاخص شاخص اثرگذار، دو بین از شهری، مدیریت به نسبت

 اهمیت اعتماد، دارای میزان باال رفتن برای شهری مدیریت به نسبت شهروندان ادراک بر دیتأک نیبنابرا است؛ اثرگذارتر شهروندان اعتمادروی  بر «شهروندان»

 .استفاده کند شاخص این باال رفتن برای را خود و اهتمام تالش شتریب تادادند  پیشنهاد شهری مدیریت به تیو درنها است یاژهیو

 نظری یاتادب .3 

 الکترونیک دولت .3.1

 فضای از دولت گیریبهره :استواراست مبنا که تعاریف بر سه بریممی، پی صورت گرفته دولت الکترونیک هایپژوهشدر  نظرانصاحب تعاریف در درنگ قدری با 

 و هادولت بین کافشپایین آمدن  درنهایت و دولت خدمات به شهروندان سطح دسترسیوباالرفتن  شهروندان و به کاربران بیان خدمات درراستایمجازی 

 .شهروندان

. دولت الکترونیک1جدول   

 صاحب نظر/سال تعاریف

در  خدمات کنندگانتدرخواسمستقیم به  گونه خدمات دولتی به عرضه اطالعات و ارتباطات در جهت یهایفناور از سهل و استفاده یریگبهره

 .باشد نهادهاا حتی دیگر یتجاری  یواحد کاربریک شهروند،  تواندیم کنندهدرخواست. است روزشبانهساعت  24و در  روزههفتزمان 
2000 ی/دف  

2001/بران وبرودنی است عهبه شهروندان جامت دسترسی به اطالعات و خدما راستای اعتالیدر  شبکه اینترنتیفناوری مبتنی بر  ژهیوبهتکنولوژی  از یمندبهره  

 دمات دولتی وجدید به لحاظ ترقی خ یهاو مهارتاطالعات و ارتباطات در مدیریت دولتی، ترکیبی از تغییر سازمانی  یهایآورفناز  یریگبهره 

 .استدموکراتیک و تقویت حمایت از تدبیر وخطمشی های دولت  یندهایفرآ
 ا/کمیسون جوامع اروپ

2003 

2003/بانک جهانی ت.ت کنندگان خدمادرخواس اطالعات به شهروندان و وخدمات  وکا آمدیاثربخشی  بیانفناور یهای اطالعات و ارتباطات در از  یریگبهره  

نش واک ر مختصاتد و وموجب دگرگونی در زندگی شهروندان شده حادث شدهدر فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی  گذشتهکه در دهة است تحولی 

2005/آکمن 0است دستخوش استحاله گردیده و شهروندان دستگاه های حاکمیتی میان  های  

ه در بخش ک کاربرانی عرضه کنندگان و و تجاری و سازمان هایاینترنت به لحاظ ارائه اطالعات و خدمات همگانی به شهروندان  بهره مندی از

حاکمیتی  درساختار دستگاههاینیزو های تجاریوشرکت راهنمایی تعامالت باشهروندان جهت مسیر اثر بخشیکنیز وکنندمی همگانی فعالیت

 میباشد
2006/وتیسا  

2007/تانگ  .است یتیدستگاه حاکم به بیشتربرای دسترسی امکانی  عنوان بهرهگیری از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی به ویژه اینترنت به    

2010/پتایل .الکترونیکی فرصتهایازبا بهرهگیری  کلیه شهروندانبه دستگاه حاکمیتی و اطالعات از طرف  تمناسب خدم عرضه  

ع به نف کمیتیتگاه های حادس خدمات و عملیات جهاتتمامی  عرضهوباالبردن توانایی ها  جهت اینترنت بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات و  

 ذینفعان.و سایر کاربران ،سازمان هاشهروندان، 
2019/خان و کریشنان  

2019/ساوالها و همکاران .استدستگاه های حاکمیتی تعامل شهروندان با و مشارکت وارتباطات اهمیت بسیارباال جهت  شبکه بایک   
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 :اعتماد 3.2

رفته می شود گدر نظر امعه  جافراد وشهروندان ارتباط متقابل در حوزه اعتماد به عنوان یک بخش مهم  مفهوم گذشته با توسعه نیم قرناعتماد در طول مبحث 

داده اند  ا مورد بررسی قرارای تعریف اعتماد ربه طور گسترده در خصوص  دایره مفهومی  اعتماد،  پژوهشگران مختلف مطالعات متعدد در  (2013پالیسکیویچ)

 تعریفاعتماد  از ؛ضوع اعتمادگسترده مو «نسبتا - 3«پشتوانه ،اعتبار اطمینان،» انتزاعی:-2 «وادراکی رفتاری احساسی،»چند بعدی: -1و با توجه به ماهیت

-2(،بازرگانی مانی؛مدیریتی )ساز -1جمله در رویکردهای مختلف از  صاحب نظران کهیبطور (.2005ونگ،.)1995 ستریآلمک  .(فراگیری ارائه نشده است

شده اند؛ که این موضوع  متمرکز اعتماد های متفاوتی ازمفهوم بهبرجن اخالقی؛-7 سیاسی-6 اطالعاتفناوری  -5،یاقتصاد -4شناسی، جامعه -3روانشناسی،

 خت:جدول ذیل به برخی تعاریف صاحب نظران خواهیم پردا در پیچیده تر شدن تعریف اعتماد شده است. باعث ایجاد چالش ونیزنیز خود

 
 اعتماد .2جدول 

 

 صاحب نظر/سال تعریف رویکرد

 مدیریتی )سازمانی؛

(یبازرگان  

است به روشی قابل اعتماد  قرار و اعتماد در روابط آنها، تعیین شده سازمان به موجب ماهیت عملکرد شغلیدر داخل یک  فرد

دردفاتر رسمی. امضا اسناد خاص از طرف سردفتران نسبت به دستیاران اریاخت عمل کنند مثال:  
 2011بیتی و همکاران / 

که منتج به عکس العمل های  دیگر تالشهایی به ثمر خواهد رساند نهاداینکه  مقابل در یک سازمان است، اعتماد، عقیده وباور

 مثبتی برای سازمان شود.
 1990اندرسون و ناروس/

 روانشناسی

شناختی زمانی است که اعتماد کننده تصمیم منسجمی را برای جایگاه خود اتخاذ  اعتماد شناختی: -1اعتماد سه جنبه دارد:

رفتاری  اعتماد رفتاری:-3شود عاطفی زمانی است که اعتماد در یک شخص احساسی در متولی ایجاد  اعتماد احساسی:-2کند.

 زمانی است که اعتماد بر اساس تعهد ایجاد شود.
 1973شلنگر وهمکاران/

 ومنتظراقدامتا گزندویا آسودگی خود رادر اختیار دیگر بخش ها قرار دهد  اعتماد یک بعد روانشناسی که شخص راتوانمند میکند

 مثبت آن بخش ها باشد.
 2005برانگ /

جامعه شناسی   

فردی شبیه برداشت آن از روانشناسی است واز  سطح اجتماعی.-2فردی -1اعتماد به جامعه شناسی مبتنی بر دو دیدگاه است: 

 2013شرچان و همکاران / سوی دیگر سطح جامعه بر یک وضعیت روانشناختی جمعی گروه متمرکز است.

است که با آن روبرو هستیم. اعتماد دارای ابعاد مختلفی است و باید آن به عنوان  یک نگرش مثبت به شخص و یک امری بیرونی

اجتماعی پذیرفت که در روند فرآیند جامعه پذیری اخذ میگردد. مفهومی یک  
 2011/عباس زاده و همکاران

 اقتصادی

ناشی از روابط اعتماد پذیر تمرکز دارد.اعتماد بر اعتبار معتمد و منافع یا خطرات   1970آکرلوف،  

از ایجاد ارتباط تجاری با فرد دیگرویا شریک تجاری خود، حس اطمینان و آسودگی داشته  که فرد اعتماد زمانی اتفاق می افتد

 باشد.

 1994مورگان وهانت/

 1993مورمن و همکاران/

 فناوری اطالعات

روانشناسی و  اعتماد به سیستم. مفهوم اعتماد کاربر از رویکرد -2کاربر اعتماد -1اعتماد در در فناوری اطالعات دو مولفه دارد: 

از تعامالت خود از آینده و  اعتماد به سیستم بر اساس آن انتظار ذهنی است که کاربرانومفهوم  جامعه شناسی استخراج میشود،

است. ه مبتنی بر قابلیت اطمینان، اثربخشی و امنیتگذشته خود وسیستم دارد ک  

رچن وهمکاران/ ش-2003میو/

2013 

ک وپذیرش امنیتاعتماد به فروشندگان )و ارائه دهندگان خدمت( اینترنتی یعنی قبول زیان های احتمالی به همراه با در  2113گیفن وهمکاران/  

 سیاسی
سیاسی در جامعه.شهروندان به تبعیت از رهبران  میل ورویکرد  2000وارن/  

انتظاراتشان. سیاسی درتحقق یافتن های رهبران وپیروزی قابلیت ها حول مرتبه ای ازعقیده شهروندان،  1998هثرینگتون/ 

 اخالقی

اشخاص فرصت طلب عمل نکند. و یا قصد خود همانند سخنان دررفتار، یک نگرش مثبت، درخصوص اینکه مخاطب   2000گوردون/  

 مند، عدالت اخالقی، آن کنش های از آن بهره مند است وبر حسب که یک شخص در ارتباط با اشخاص دیگر از اطمینان میزانی

از خود نشان میدهد. شیدوراند  
 2000نیهان/
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 :اعتماد سازی دولتها-3.2.1

 دولت .می کنیم یبهرهگیر اجتماعی تصمیم سازی های برای آن از که است دولت مکانیسمی .به نوعی دولت وجود دارد تمدندر بیشتر جامعه های صاحب 
 ازطریق اقدام همگانی با یشودم وگرفتاریها ی جامعه حل سختیها برای و خودرا رفع کنیم جمعی سختیها و دشواریهای آن، با امکان وفرصت ها را مهیا میکند که

 گفته ازی دولتهاخدمات مختلف در دولتها؛ اعتماد س دولتی سبب مهیاکردن های دستگاه به توانمندی ( و1384ه موفقیت نائل آمد. )امینی ب دولت
 باید الکترونیکی شکل به اندولت الکترونیکی به شهروند خدمات عرضه از قبل دولتی، باید توجه داشت که دستگاه های زی( ون2002چروانی وهمکاران .)میشود
ارتباط  داشتن ونیز کنند. مصونرا ساختار خود بتوان تا برسانند که موجود دارند فنی وهوشمندی منابع به اندازه اطمینان و اعتماد از آن سطح به را کاربران

تاثیر گذار است برخالف عهد و  آن به اعتماد و الکترونیک دولت درمالک قبول الکترونیکی خدمات کنندگان مهیا لهیبوس ناپسند، بدون اهداف و متقابل حقبینانه

بت به دستگاه های دولتی ها نس اختالف وپرخاش به باالرفتن و شهروندان کم شده اعتماد میزان از ازسمت برخی مناصب دولتی، ودروغ نشده اقدام وعده های

 انسجام-6 ییوپاسخگوو ملکردع-5 میتکر-4 یتشفاف-3صداقت -2 عدالت-1 های اعتماد سازی دردولتها شامل: ( شاخص1997وهمکاران  یدن.)می انجامد

( 1388)عابدی جعفری  .به شمار میرود سازی دولتهابر اعتماد  گذارتاثیر  مهم های شاخص از یری،پذ ولیتومسئ یوجدان کار-7 ازشهروندانینوهمسو با 

 تیا در دستگاه های دولدولته های ذیل به جهت اعتماد سازی خط مشی ترتیبی اتخاذ گردد تا دیبا (؛.OECD 2000) لهیبوسپژوهش های شکل گرفته  یبرمبنا

. هماهنگی 3شهروندان ز ماموریت های خدمات همگانی جهت ا تشریح شفاف-2مدیریت فراگیر  وحکمت به شکل مالک های امانت بیترک -1عملی گردد:

 دستگاه ها وموسسات مایندگانتوانمند سازی ن -5تحول رابری به همراه بصیانت از ارزشهادر اصل -4 یابیوکامپیروزی  مقدمه به عنوان مالکهای امانت وحکمت

دور اندیشی -8تکنولوژی وفناوریهای نو  ه مندی از منافعبهر-7به پیشگیری  دول از درمان نسبتع-6شهروندان به جهت گزارش دادن رفتارهای ناپسند  و نیز

 پیش قابلیت -3رخواهی،خی-2 شایستگی،-1 مانند هایی شاخص از ی انجام گرفتهاه پژوهش بیشتردرشهروندان  وگرفتاریها در خصوص نسبت به حل سختیها

ویژگی های  و کاردانی ،ندی هاتوانم به یعنی اعتقاد شایستگی .است شده ذکر سازی در دولتها اعتماد بارز شاخص همچون الکترونیک، تجارت در صداقت -4 بینی

 منافع به فقطو باشد (دولتساز )د اعتما احترام ( موردشهروندانکاربران ) کرامت که است آن بیانگر خیرخواهی و کالکترونی تجارت حوزه در ،دولتها(ساز )اعتماد 

اعتماد ساز  صداقت پایاندر وبوده  باثبات واستوار نشانگر این است که اعتماد ساز در مسیر انجام امور خود بینی پیش قابلیت و نیندیشد (دولتهاخود )مزایا  و

 .،یآباد مالج و دنقوییس) باشد. ش متجلیرفتار درراستگویی وخلوص  معیار هایو اصولباید طوری باشد که به  (شهروندان) ریپذمقابل اعتماد  ( در)دولتها
1392) 

 :پذیری شهروندان اعتماد .3.2.2

 ازپشتوانه زیادی ستهای خودسیا و وکنش هامواضع  بیان نگرش، در دولتها اعتماد داشته باشند، کارگزاران دستگاه های دولتیشهروندان به  جامعه ای که در
تهدیدات بین  در مقابل یادگستیا 1دولتی در: اثربخشی دستگاه های در امر از هوشمندی شهروندان به دولتها آمیخته ای پذیری اعتماد خواهد بود. بهره مند

( 2013 کالرک وهمکاران.)می باشد دالت محوری در ساختارهاع-4استگویی وصدق در امور ر-3ل و فصل مشکالت ومسائل شهروندی ح -2المللی و اقتصادی 

 صمجموعه اقدامات دولت در خصو و سخگو بودن دستگاههای دولتی؛پا-2 ق بینانه بودن دستگاه های دولتیح-1شهروندان در خصوص  اعتقاد نیوهمچن

 شهرت و دارای که ساتیموس و دستگاه ها که انجام شده نشان میدهد بررسی های زی( ون1998است )توماس اعتماد سازی، از درجه اهمیت باالیی برخوردار 
هت اعتماد پذیری شهروندان فاکتور وشاخص اصلی به ج سه( 2000 فریوک ناک ).میکنند  یدور انجام اموری که به وجهه شان آسیب میرساند، از هستند اعتبار

شهروندان  رضایت وخشنودی -3 از دستگاه های دولتی اد درک شده شهروندانفس-2ارکرد دستگاه های دولتی ک-1عبارت است از: به دستگاه های دولتی

از شاخص  پذیری شهروندانریسک -4مهارت و تحصیالت-3 جنسیت-2فرهنگ باورها و  -1همچنین شاخص هایی نظیر: ( و2013 )کالرک وهمکاران جامعه

 (2017وهمکاران )الزهرانی  تلقی میگردد. شهروندانپذیری مهم اثرگذار بر اعتماد 

 :الکترونیکی اعتماد .3.2.3

 دارد، مدنی جوامع تاثیرات ناپسندی و فرهنگی مقبولیت و بر عزتمندی سیاسی کارآیی ساختار حکومتهاو نیز بر بی واسطه فساددر دستگاه های دولتی واداری

حل وتدبیر  راه اطالعات، فناوری آن مبنا بر که میباشد ای شیشه مدیریت نظریات این از یکی اند، کرده عرضه فساد مدیریت برای بسیاری نظریات پژوهشگران

و یابد می توسعه ورشد ؛تجربه و ارتباط متقابلبواسطه  زمان بعد در دانش برپایه علم و اعتماد( 1391 یوداودارائه میکند )ایران زاده  فساد کنترل اساسی جهت

مسلما  (2001 وتوربان، لی. )است (الکترونیکی) ینآنال اعتماد تعیین در اساسی نقش دارای کهبطوری د؛میگذار اثر شهرونداناعتماد قصد بر دیرین تجربهدر نهایت 

برای شهروندان ثمر بخش  و شده خدمات عرضه توسعه رویه موجب باید دستگاههای دولتی واداری،خدمات  جهت عرضه مناسب فرصتی همچون اطالعات فناوری

به آن خدمت اعتماد  آنها پر فایده بوده برای فناوری مورد استفاده شان، که حس کنند خدمات الکترونیکی، کنندگان دریافت و شهروندان درصورتیکه .ونافع باشد

شهروندان محقق کردن نیاز های – 2 یکیالکترونفضای  امنیت -1شامل  یالکترونیک اعتماد اثرگذاربر های شاخص 1989دیویس  .(کرده وازآن بهرهمند میشوند

 بهنیز  و (2004.وهمکاران گامرزاست ) فضای مجازی از ساده گیری بهره قابلیت و شهروندان(کاربران ) یاتشکا واشکاالت  به داد پاسخ-4 الکترونیک، رضایت -3
 -5ها وبسایت  وتجربه سابقه گذشته، -4از فضای اینترنتی  بهرهگیری در آسودگی-3در فضای مجازی  اطمینان-2الکترونیک، رضایت -1های  شاخص معرفی

 انجام الکترونیکی تجارت در شهروندان(اعتمادکاربران ) توسعه پژوهشی در خصوص سبک های شایندرمن (2004همکاران، و ریبینک) .میشود اشاره پاسخدهی
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در محیط  وبسایت گذشته و فعلی شهروندان(کاربران ) ات وتاییدیهنظر -2،در فضای مجازی سایت وب گذشته اتاقدام-1 ازقبیل هاییشاخص دریافت یو .داد

یکی از  خصوصی می( حر2000 ندرمنی)شا گرددیم منتج کاربران اعتماد توسعه به ،اجراو فهم قابل های مشی خطبه شکل اطالعات  ایمنی و امنیت -3اینترنتی 

 (2005 وهمکاران، سلطان) .باشد تفاوت داشته ها وبسایت عموم درش اثر امکان داردو است محیط های اینترنتی دراعتماد اصلی وراه حل کلیدی انگیزاننده های
 حریم-1 ذکر میکند: اهمیت ترتیب به ایرانی برای کاربران را الکترونیکی تجارت در اعتماد خلق های تاثیر گذارجهتشاخص؛ مواردی از یکاشان در پژوهشی،

 پیمایش سادگی -7 در وبسایت ویژه خدمات -6،و ظاهر وبسایت محتواو ساختار کیفیت 5،درخواستهای کاربر کامل انجام -4امنیت، -3 قوانین -2خصوصی،
 براعتماد مؤثر های شاخصاز  ؛ به دو مختصاتهمکاران و اوربان ی،پژوهش در زی( ون1387 کاشانی،) کاربران از وبسایت قبلی استفاده تجربیات-8وبسایت  کاربری

امور  انجام ،سازمان(برند )تصویروقدرت  درسایت، پیمایش سادگی خصوصی، حریم حفظ امنیت، :شامل سایتوب مختصات -1 اشاره میکنند: الکترونیکی

 بندی دسته در فضای اینترنت، درواشتغال وآشنایی کاربران  فعالیت تجربه :شامل شهروندان(کاربران ) مختصات -2 وبسایتها در خطا وجود عدم و ودرخواست ها
 (2002همکاران، و اوربان.)کردند

 

 نظری پژوهش: چهارچوب 3.3

 نظریه شود، یم داده تشخیص مورد اهمیت موضوع ایجاد در که در خصوص رابطه میان شاخصی آن مبنا بر پژوهشگر که است نظری مدل والگویی چارچوب

( همانندشکل 2001رز )پاو عاملی سه مدل یمبان بررسی اعتماد آفرینی دولت الکترونیک برمبنا وپایه، جهت حاضر پژوهش در( 1382خاکی.کند ) می پردازی

وهمکاران )طالقانی  ( و2006 تالیسز( ممیشود. دیده زمینه و شونده اعتماد کننده، اعتماد متغیر سه اعتماد، از شده تعاریف عرضه اکثر در .میشودالگو سازی )1)

1389) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعات اسنادی اساس بری دولت الکترونیک نیاعتمادآفری مؤثر بر هاشاخصو  ابعاد .3 جدول

ی شهروندانریاعتمادپذ اعتماد الکترونیکی هادولتی اعتمادساز   بعد 

در  یحریم خصوص-اطمینان-امنیت 

کارایی -پاسخدهی-دسترس بودن وسادگی

چابکی و سرعت-وب  

ریسک -درآمد- یریرپذیتأث-مهارت -تجربه

روحیه و عالقه -رضایت وخشنودی-پذیری

اشتغال-تحصیالت -سن-همکاری  

-تکریم وتوجه-عدالت -شفافیت -صداقت 

-وکاراییعملکرد -توانایی وتخصص

وجدان کاری و -همسو با نیاز-ارتباطات

یریپذتیمسئول  

ص
شاخ

ها
 

.مدل سه عاملی پاورز1شکل  

www.SID.ir

http://www.confima.ir/
http://www.SId.ir


Archive of SID  

7 
www.confima.ir   

 

 میگردد بطوریکه تبیینتحلیل و را یکدولت الکترون ینیچهارچوب اعتماد افروشاخص های  ابعاد (؛2شکل )اولیه  حاضر با توجه به مدل مفهومی در پژوهش

 های یطمح .3د.پذیر میل بوسیله شهروندان شکدر دولت الکترونیک  «یری.اعتماد پذ2 انجام گیرددولتها  توسطباید یکدر دولت الکترون «یاعتماد ساز».1

 ینی دولتاعتمادآفر عدب سه ینااجتماع با  یتنها در هستند. اعتماد الکترونیکیآمدن و دولتها زمینهبوجود  شهروندان یندر بفضای مجازی( ) یالکترون

فهومی نهایی، در پژوهش های و درصورت تایید، مدل م گرفته قرار مبنا وپایه پژوهشمفهومی اولیه،  مدل این پژوهش، درد. خواهد ش خلق() یجادا یکالکترون

 آتی مورد بررسی وتایید قرار خواهد گرفت

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش روش .3.4

 دسته و شناسایی آفرینیاعتماد وشاخص های ابعاد ،دولت الکترونیک اعتمادآفرینی در نظری ادبیات بررسی و مضمون تحلیل از استفاده با حاضر پژوهش در

 و سازماندهی را دادهها ودخ حداقل در روش این .است ها داده درون موجود مضامینیا  الگوها بیان و تحلیل تعیین، یرای روشی مضمون تحلیل .اند شده بندی

 به مضمون تحلیل راحلم .(1397کمالی،) کند تفسیر را پژوهش موضوع مختلف های-جنبه و رفته فراتر این از میتواند اما ؛میکند توصیف جزئیات قالب در

 پنجم؛ مرحله مضمونها، ینیبازب چهارم؛ مرحله مضامین، جستجوی سوم؛ مرحله اولیه، کدهای ایجاد دوم؛ مرحله دادهها، با آشنایی اول؛ مرحله است زیر شرح

 و نظری مطالعات نادی،اس روش به و مراحل این اساس بر حاضر پژوهش در (.2006،کالرک و براون) گزارش تهیه ششم؛ مرحله و مضمونها نامگذاری و تعریف

اعتمادالکترونیکی  های ژهوا کلید جستجوی با های داده این .است شده گردآوری پژوهش دادههای عنوان به اعتمادآفرینی دردولت الکترونیک حوزه پژوهشهای

 جمع گوگل اسکالر گر ها مانندوسامانه گنج و جستجو ایران مگ مانند ساینس دایرکت و اطالعاتی های بانک دردر دولت الکترونیک  اعتماد اعتمادشهروندان، و

 43 تعداد، ازاین اشت،د قرار جستجو های کلیدواژه از یکی آنها اصلی متن یا چکیده عنوان، در که پژوهشی مقاله 53 شامل جستجو نتیجه .است شده آوری

 دولت الکترونیک مرجع های ابکت از این بر عالوه .گرفتند قرار مورداستفاده اعتمادآفرینی دولت الکترونیک شاخص های استخراج و ها داده کدگذاری در مورد

، مرحله این نتیجه که شده پرداخته های داده اولیه کدگذاری به پژوهش سوال با متناسب .است شده استفاده پژوهش ادبیات و اعتمادآفرینی بررسی برای نیز

 هم با مفهومی ارتباط که شاخص های ویا تعدیل ترکیب با ادامه در .اند شده ارائه پژوهش های یافته جداول قالب در هستندکهشاخص های اعتمادآفرینی 

 مورد دارد وجود کی هر در که کدهایی و پژوهش سوال با متناسب مضمونها این .اند شده ونامگذاری شناسایی جهت شاخص ها بالقوه مضمونهای داشتند،

 بهمربوط امل شاخص هایشکه یری شهروندان ذواعتماد پ اعتمادالکترونیکی ؛اعتمادسازی دولتهال شامسه گانه  های-مضمون نهایتا و گرفتند قرار بازبینی

 .است شده مجزاارائه های جدول قالب در است در دولت الکترونیک اعتمادآفرینی

 

 های پژوهش یافته 3.5

شده  بندی دسته و اساییشن را شاخص ها ابعاد و ،دولت الکترونیک واعتمادآفرینی حوزه علمی ادبیات بررسی و مضمون تحلیل از فادهتاس با حاضر، پژوهش

 جدول) مادالکترونیکیاعتشاخص های مربوط به  .2 (5 جدول) دولتهاهای مربوط به اعتمادسازی  شاخص .1:شامل بندی دسته مضمونسه  در ابعاد این .است

بعد  هر مجموعهزیر  هک شاخص هایی نمونه ابعاد و این به زیر ولادرجد .است تدوین شده (7 جدول) شهروندانشاخص های مربوط به اعتماد پذیری  .3 (6

 .است شده هستنداشاره

.مدل مفهومی اولیه2شکل  
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     های اعتمادسازی دولتها شاخص .5 جدول

 شاخص شرح صاحب نظر /سال

( 1) 2008بلنگر وکارتر/

 -(2) وهمکاران علیپور

منوریان و 

 (3)1388همکاران/

نیک نیافته مقامات دولتی و کارمندان، اعتماد را کاهش داده و مخالفت با خدمات دولت الکتروهای تحققعدم صداقت و وعده

خورد خواهد کننده اعتقاد دارد که طرف مقابل صادقانه برکته است که اعتماد ( صداقت نیز بیانگر این ن1دهد )را افزایش می

کاری و انجام گویی و درست( درجه باور مردم به راست2.)نمود و به گروهی از اصول و استانداردها در رفتارش پایبند است

 (3دهد )را نشان می وسیله دولت و مقامات دولتیصحیح امور محول شده به

 صداقت

 

-(1) 2010استرنشتاین / 

 2013گریملیخویجسن/

یم ک-2005اسبرگر /م-(2)

یرکینشاو ب-2012ولی/

/2006 

ه کنند یگران توصیبه د واگر شهروندان دولت الکترونیک را شفاف بدانند، بیشتر احتمال دارد که دولت الکترونیک را بپذیرند 

-1تواند باعث: دانند. شفافیت میبهتر می( بسیاری شفافیت دولت را یکی از ابزارهای کنترل 1که از آن استفاده کنند )

رویج اصول حکمرانی ت-5ی دولت افزایش کارای-4د دولت افزایش عملکر-3یت دولت کمک به مشروع-2جلوگیری از فساد 

 (2گردد )خوب می

 شفافیت

کروپانز 

اوانز -(1)1991وهمکاران/

 ورپ قلی-2009وین/

 (2)/1385وهمکاران/

 شدت به هم مرتبطها و اعتماد شهروندان وجود دارد و اینکه این دو مفهوم بهشده از دولترابطه مثبتی بین عدالت درک 

ای )ارتباط با مردم عدالت مراوده-2)اظهار عادالنه احساسات بین مردم( و همچنین  عدالت احساسی-1( با افزایش 1.)هستند

ای )نهادینه کردن اعتماد در عدالت رویه-4ودخایر( و )تقسیم منابع  عدالت توزیعی-3ها( ونیز با احترام به حفظشان آن

 اتی )برطرف کردن شکاف دیجیتالی و آموزش( منجر به افزایش اعتماد بهعدالت اطالع -5کودکان و نزدیکان( و درنهایت 

ان شهروند بین ای برای تحقق اهداف خود خواهند دانست و اعتماددولت خواهد شد و شهروندان دولت الکترونیک را به وسیله

 (2افزایش میابد )

 عدالت

 

های خدمات موقع به مراجعات سازمانگویی وتوجه بهرفتار توأم با احترام، رفتار محترمانه با شهروندان و راهنمایی و جواب 1396سلطانی وهمکاران/

 اشت.های دولتی خواهد دمحور کشور تأثیر مثبتی برافزایش اعتماد آنان به سازمان

 تکریم وتوجه

 

-(1) 2008بلنگر وکارتر/

 (2)2005گفن و همکاران/

( 1.)ی استضرور اعتماد شهروندان به توانایی دولت در ارائه خدمات آنالین برای مشارکت گسترده در دولت الکترونیکی

وندان شهر رونیکی،های دولت الکتاعتماد به دولت الکترونیک تأثیر زیادی در پذیرش یک فناوری دارد. قبل از تأیید توانایی

سازی و ههای فنی برخوردار هستند که منابع الزم برای پیادهای دولتی از ذکاوت و مهارتباید اعتقاد داشته باشند که سازمان

 (2ها فراهم سازند )سازی این سامانهایمن

 توانایی وتخصص

 

-(1)1389دانایی فر/

ما و -(2) 2004ماداچی/

پارک و - 2017ژنگ /

 رنتپ-2013همکاران/

 2004وهمکاران/

ولتی مندی از خدمات عمومی و درنتیجه اعتماد بیشتر و خدمات دعملکرد خوب خدمات عمومی منجر به افزایش رضایت

ر مبنای این ب( برای اطمینان از موفقیت دولت الکترونیک ارزیابی اثربخشی دولت الکترونیک و اقدامات اساسی 1شود )می

 (2ها ضروری است )ارزیابی

 واثربخشی عملکرد

 

(1)2010ترلنگوپیترسون/

 موروتوهمکارانپرز  -

ولبرت و ماسبرگر ت-2020

و  هونگ( 2)2006/

 (3)2006همکاران /

 

گاهی برافزایش آ ها باید برای توسعه و )اعتمادسازی( دولت الکترونیکی، تدوین یک استراتژی ارتباطی شهروند محور کهدولت

تواند د تعامل میهمچنین بهبو و 1در خصوص مزایای دولت الکترونیکی، بکوشند. هاشهروندان از این خدمات و آگاهی آن

ها و شهروندان را شارکت الکترونیکی ارتباطات بین دولتم 2.(های اعتماد و مشارکت در شهروندان باشدباعث گسترش فرصت

 (3ند. )گذاری شووند سیاستسازد تا بیشتر درگیر را قادر میدهد و شهروندان رافزایش می

 ارتباطات

 

-1380قاسم زاه وصفری/

 2012کیم ولی/
اقتصادی را  تواند نهادهاییدولت الکترونیک با توجه به اینکه اطالعاتی ارزشمند نسبت به نیازهای جامعه را در اختیار دارد م 

 بهتر و بیشتر به آن نیازها دهد.در جهت پاسخ هر چه

 همسو با نیاز

 

 1396سلطانی وهمکاران/

وابط ضو  تحداقل مقررا باید با در نظر گرفتن مسائل فرهنگی و ملی حاکم، بکوشند تا با افزایش، کارگزاران دولت الکترونیک

ت ومسئولیری دان کای؛ باعث ایجاد زمینه وجکارکنان خدمات دولت الکترونیک با تاکید بر مسائل ارزشی و انگیزش عملکردی

ر ناسب برقراتنگی و الکترونیکی شوند و بین کار مورد نظر و توانایی کارکنان هماهپذیری در نهاد های مجری خدمات دولت 

وتوسعه اجراو مؤثری دره نحباند از آنان کنند؛ زیرانهادی که قادر به توسعه مهارتها و توانایی نیروی انسانی خود نیست، نمی تو

 ئولیت پذیری برساند.و به سطح مطلوبی از وجدان کاری ومس بهره مند گردد دولت الکترونیک

وجدان کاری 

 ومسئولیت پذیری
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 اعتمادالکترونیکیهای  شاخص .6 جدول

 شاخص شرح صاحب نظر /سال

-2008 /لیائو و چونگ- 2002سلطان و اربان/

 1999 وهمکارانهافمن 
خطا بگاه، بیه از واستفادنُه عامل حریم خصوصی و امنیت، مهر اعتماد، پیمایش، نمای کلی وبگاه؛ برند تجاری، راهنمایی 

 کند.بودن، کامل بودن اطالعات و اجتماع در کاربران اعتماد ایجاد می

 امنیت

 

منوریان و -(1)2008لیائو و چونگ، 

و  مکنایت ،2010 یهی و ل-(2)1388همکاران/

بینک و ر-2009الویا/پ-2002 همکاران

 2004همکاران/

ست مبادله ا رف دیگرطتجارت الکترونیکی، اعتماد عاملی مهم برای جلب اطمینان به دلیل درجه باالی نا اطمینانی ورسک در 

ات آنها های دولتی، عملکرد و تصمیم( نوعی احساس مثبت است که مردم باگذشت زمان نسبت به دولت، مقامات سازمان1)

 (2پیدا می کنند. )

 اطمینان

 

ها متفاوت سایتاعتماد آنالین است و تأثیر آن بر اعتماد ممکن است در سراسر وبحریم خصوصی یک محرک کلیدی در  2005سلطان وهمکاران/

 باشد.

 حریم خصوصی

 

اگگ و -(1)2005ماسبرگر /

 کینگین ،2010ویو و سیا/ا-(2)2017المصری/

ی و غفاری آشتیان-2009و همکاران/

 2013ارک وهمکاران/پ- 1390همکاران/

ز اهای دیگر امکان ایجاد اطالعات و خدمات ها و پیوندهای مجزا و منفرد به سایتپورتالروزی و هفت روز در هفته. شبانه

 (1سایت در دسترس شهروندان است. )ها را دارد و خدمات نهادهای دولتی که از طریق یک وبطریق، تعدادی دیگر از سایت

تری، فراهم کردن دانش و مهارت برای مش سایت، سهولت استفاده، مفید بودن،هایی از قبیل کیفیت وببررسی و شاخص

 (2ای مؤثر بر اعتماد کاربران معرفی گردید. )عنوان شاخصهعوامل مربوط به مشتری )شهروندان( به

در دسترس بودن 

 وسادگی

انایی د-(2)2012کیم ولی/-(1)2005ماسبرگر /

پرنت -(1)1389 همکارانفرد و 

 -2008یائو و چونگ / ل -2004وهمکاران/

 2003انتوس /س-2013شارما وهمکاران/

های جدیدی را برای تعامل با مقامات ها و هم ایمیل، فرصتسایتاز طریق بهبود تعامالت با شهروندان. هم از طریق وب

ک مثبت شهروندان از دولت (. پاسخگویی تأثیر مستقیمی بر در1.)دهدایجادمی کنند و قابلیت پاسخگویی بالقوه را افزایش می

ن شود که بر اساس آن شهروندان، مدیران دولتی را در برابر اقداماتشادهی: به فرآیندهایی گفته می( پاسخ2.)ترونیک داردالک

 (3.)سازندمسئول می

 پاسخدهی

 

دهی و افزایش فناوری ارتباطات و اطالعات از طریق افزایش کارایی، اثربخشی، شفافیت )از طریق کاهش فساد( و پاسخ 2002موون/

 شود.طور مستقیم یا غیرمستقیم میمشارکت شهروندان در فرایندهای سیاسی، منجر، به افزایش اعتماد به دولت به

 کارایی وب

 

پذیر )دولت های اطالعاتی، کارکنان، فرایندهای کاری و امکانات در یک سیستم همگن و انعطافهم سو کردن فناوری 1391مکاران/واعظی وه-2005 الینتورنگ 

 ابد.یفزایش الکترونیک( تا در این صورت توانایی واکنش سریع نسبت به شرایط در حال تغییر فراهم گردد و سرعت ا

 چابکی و سرعت
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 شهروندان اعتمادپذیری های شاخص .7 جدول

 شاخص شرح صاحب نظر /سال

تولبرت و ماسبرگر 

و  شانکر، اربان-(1)2006/

 (2)2002سلطان،/

هایی از کاربر شامل تجربه استفاده قبلی از به ویژگی و( 1به دولت با استفاده بیشتر از خدمات الکترونیکی دولت ارتباط دارد. ) اعتماد باالتر

نی که شهروندا پسگیری تجربه مثبت در اولین استفاده از خدمات دولت الکترونیک بسیار مهم است، شکل ازآنجاکه( 2.)اشاره دارد وبگاه

 جه خاص قرار گیرند.کنند بایدمورد تومی از خدمات دولت الکترونیک استفاده برای اولین بار
 

 تجربه

 

ون -2011شریف و همکاران/

 2008دیک وهمکاران/

قتصادی فقیر آوری مدرن آشنا نبوده ازنظر اهای الزم برای استفاده از فناوری بوده و تحصیالت پایینی دارندوبا فنشهروندانی که فاقد مهارت

ایای آن ترونیک و مزلت الکونیز ازنظر اجتماعی و فرهنگی از سطوح پایین جامعه هستند. درنتیجه، اعتقادی به استفاده از سیستم دو هستند

 ندارند.

 مهارت

 

قلی پور -2002اوزالنر/

 1385وهمکاران /

اکه ودکان است چردر ایجاد حس اعتماد در کگر نقش کلیدی خانواده آموزیم و این بیانما اعتماد را از اوایل زندگی از والدین خود می

هایی با حس سانه و انوالدینی که اعتماد به دولت نداشته باشند و عملکردشان راضی نباشند این اثر را در فرزندان خود نهادینه کرد

کرر و با یک رویداد متجربیات اعتمادی در اثر دهد با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته این بیاعتمادی به دولت و جامعه تحویل میبی

 کند و این دلیل بر اهمیت خانواده در ارتباط با دولت در کودکان است.سوی اعتماد گرایش پیدا میدهنده با سرعت بسیار کم بهتکان

 تاثیر پذیری

 

ژنگ  -(1)2005ماسبرگر /

 (2)2017وشوجر/

( 1.)ری ببرندره بیشترضایت بیشتری داشته باشند و از خدمات اینترنتی بهکسانی که درآمد باالتری دارند ممکن است از عملکرد دولت 

اطمینان  شارکت مؤثر،منیک و افرادی که درآمد و تحصیالت باالتری دارند، احتماالً در توانایی خود در درک نحوه )اعتماد( به دولت الکترو

 (2.)دارند

 درآمد

 

-(1)1988لومان، 

-(2) 2010کروزوهمکاران/

منوریان و -(3)1960دویچ، 

الفرتی -(4)1388همکاران/

 -2015 محمودی-2005ولی/

 2009آلساغیر /

از موانع مهم برای استفاده  یکی( 1) بودریسک ارتباط نزدیکی با اعتماد دارد. اگر خطری وجود نداشته باشد، دیگر نیازی به اعتماد نخواهد 

احتمالی بیشتر از آن  ، اعتماد در صورت بروز خطر درجایی که خسارتنیبنابرا( 2) استاز تجهیزات و فناوری الکترونیکی، احساس ریسک 

های ولت و مقامات سازماندکننده میزان خطرپذیری مردم در برقراری ارتباط با انیب( 3شود )که دنبال می باشد، آشکارمی شودشاخصی

 (4).دولتی برای ارائه آزادانه انتقادت وپیشنهادات آنان است

 پذیریریسک 

 

 وهمکارانپرز موروت  

ژنگ و  -(1)2020

تولبرت و - 2017شوچر/

 (2)2006ماسبرگر /

فرادی که از ( و ا1شود. )رضایت بیشتر شهروندان از خدمات دولت الکترونیکی منجر به استفاده بیشتر و مشارکت در چنین خدماتی می

 (2.)چنین خدماتی راضی هستند، اعتماد بیشتری به دولت دارند

 رضایت وخشنودی

 

-2005گرااسیا ووندبک/

 های دولتی رادارند.سایتبه استفاده از وب شهروندانی که بیشتر به دولت اعتماد دارند عالقه و تمایل بیشتری 2014گراسیا وآرینو/
روحیه و عالقه 

 همکاری

-(1)2013چنگ وهمکاران/

-2013پارک و همکاران/

 2009گلدنفینچ و همکاران/

 2017وچر /شژنگ و -(2)

اره ن، جنسیت اشتوان به سازجمله عوامل این دسته که در مطالعات از آن با عنوان عوامل اثرگذار بر اعتماد کاربران یادشده است، می

 (2.)ولت الکترونیکی موجود هستنددکننده خدمات گرفته جمعیت جوان بیشتر استفاده( طبق مطالعات انجام1.)کرد
 سن

و  پارک-2017 الزهرانی

 2013همکاران/
های فردی، فرهنگ، جنسیت، تجربیات قبلی، سطح تحصیالت، باورها و ارزش سیستم در قالب مفهومی های ویژگیبا استفاده از شاخص

 تحلیل گردیده است.
 جنسیت

آلوم، پاتولنی، رید و 

-( 1)2010استورجیز/

 -2006دیمیترووا و چن /

 2003ن/دلهی و نیوت - 2013

 2013همکاران/پارک و  -

( 1.)ستایالت کاربر و تحص ، درآمدشغل ازجمله عوامل این دسته که در مطالعات از آن با عنوان عوامل اثرگذار بر اعتماد کاربران یادشده،

 (2.)کرده ودرآمدباالتری استلیتحص ،جوان و مشخصات کاربران دولت الکترونیکی، اتیخصوص
 تحصیالت
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 ( رسیدیم.3 شکلدر نهایت به مدل مفهومی نهایی )ابعاد وشاخص های اعتمادآفرینی دولت الکترونیک  بندی دسته و شناسایی پس از
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گیری نتیجه .4 

 اهمیت و جایگاه به بتداا حاضر پژوهش در راستا، این در .ابعاد وشاخص های اعتمادآفرینی دولت الکترونیک است بندی دسته و شناسایی حاضر، پژوهش هدف

الکترونیک  تمادآفرینی در دولتاع مدلبعد سه .است گرفته قرار بررسی مدل مفهومی اولیه تدوین ومورد ادامه در و است شده اشاره اعتماد در دولت الکترونیکی

این  برای شاخص هایی ،ونیکابعاداعتمادآفرینی در دولت الکتر تحلیل برای است ضروری اعتمادآفرینی در دولت الکترونیک، اهمیت به توجه باو  شده تشریح

توسط نهاد ها ودستگاه ی فوق افزایش وارتقاءکیفیت شاخص ها برای راهی میتواند اعتمادآفرینی در دولت الکترونیک برای شاخصها شناسایی .احصاءگردد ابعاد

 و کند جلوگیرینیک عدم پذیرش وعدم مشارکت سراسری شهروندان در دولت الکترو ازو باشد ترونیکپروژه های دولت الک شکستاز  جلوگیریهای دولتی و

 و اسنادی گردآوری شرو با و مضمون تحلیل روش از استفاده با حاضر درپژوهش .باشد خدمات دولت الکترونیک رشد اعتال و به رسیدن برای اساسی گامی

 .2 دولتهاتمادسازی های مربوط به اع شاخص .1شامل: بندی دسته مضمونسه  در شده شناسایی ابعاد ،واعتماددولت الکترونیک  حوزه علمی متون بررسی

 بندی دسته و ساییشنا با حاضر پژوهش .اند شده بندی دسته شاخص های مربوط به اعتماد پذیری شهروندان .3 شاخص های مربوط به اعتمادالکترونیکی

 بررسی وتحلیل در یشتریب توفیق تا دهد قرار دولت الکترونیک حوزه تحلیلگران و پژوهشگران و نویسندگان اختیار در راهنمایی میتواند هاابعاد وشاخص 

دولت  مراحل رشد وتعالی جرایا و تدوین در که میکند کمک مربوطه نهادهای و سازمانها ،ذینفعان مجریان، به باشندو داشته دولت الکترونیک در اعتمادآفرینی

مشارکت که لکترونیک خدمات دولت ا نهایی مرحله در تا کرده ودر جهت اعتالی هریک از شاخص ها اقدام نموده توجه شده ذکر شاخص های به الکترونیک

 روبرو باشند. وپیشرفت با موفقیت است سراسری

 منابع .5

 .اول چاپ .فرا تانتشارا ،تهران مترجم امینی، اله فضل .دولتی بخش ساختن متحول در کارآفرینی روحیه اثر :دولت بازآفرینی (1384).تد ،گبلر دیوید؛ اوزبرن،

 .سمت انتشارات پنجم، چاپ دستگاهی، رفتار و رهبری تئوریهای و فلسفی مبانی) 1385 .)اکبر سیدعلی افجة،

.مدل مفهومی اولیه3شکل  
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 149 ص هفتم، شماره ،3 مدیریت سال پژوهشهایالکترونیک مجله  دولت ریسک پذیرش میزان بر آن تأثیر و اعتماد ( وضعیت1389بالل ) پناهی,

یت فناوری اطالعات دانشگاه مدیر مجله فازی. الکترة روش کمک برخط به اجتماعی های شبکه در اعتمادسازی بر مؤثر عوامل شناسایی) 1394 )غالمعلی حقیقی، الهام، منتظر،

 740-715ص  .4شماره  7تهراندوره 

 استان قیر شهر فازی در-عصبی استنتاج ANFIS شعاعی ای پایه توابع شبکه شبکه و از استفاده با الکترونیک شهر به اعتماد شاخصهای ارزیابی( 1396همکاران )خمر غالمعلی و 
 64ماره ش-فصلنامه رفاه اجتماعی-فارس

 مجله دولتی، های بیمارستان یعموم پاسخگویی ارتقاء در خدمتگذاری وفرهنگ اسالمی -اخالقی شایستگی نقش یینتب ،(1389)آذر، درویشی، علی، زاده، رجب ،حسن فرد، دانایی
 70-57شماره  سوم، وره پزشکی، تاریخ و اخالق

 -17سال  .اه شاهددانشگ یو پژوهش یمدوماهنامه عل .شهروندان یتمندیمداخله گر رضا یرنقش متغ یینتب ی.دولت یهابه سازمان یارتقاء اعتماد عموم (.1389حسن ) دانایی فر،

 263- 292 ص-41شماره 

 .شمس کتاب انتشارات تهران، چاپ اول، غفاری، غالمرضا :مترجم شناختی، جامع نظریه :اعتماد (،2008)(1386پیوتر ) زتومکا،

 نگرش و پذیری م ابها یگری میانج و شده ک ادرا وریسک قدرت فاصله به باور لگری تعد با الکترونیکی مشارکت بر شهروندان اعتماد تاثیر (1398.)یممر اله وحسینی. فرج رهنورد.
 3 شماره 98 پاییز 32 دوره توسعه ومدیریت. یندفرا .شهروندان

 .بهار ،21شماره  گردشگری، مطالعات الکترونیک گردشگری حوزه در گردشگران اعتماد بر مؤثر های مؤلفه (1392) یرغد آباد، جمال وشکیبا علی سیدنقوی،

 .اول چاپ نور، پیام دانشگاه پیشرفته، مدیریت اطالعات های سیستم ،(1387) حسن، فراتی، محمدعلی، سرلک،

 در کاربردی مطالعات ماهنامه ود .بوشهر بندر شهرداری موردی مطالعه :محور خدمات سازمانهای به شهروندان اعتماد بر موثر عوامل بررسی (1396.)یمانا چارکی. .یرجا سلطان.
 96ماه  هفتدی :پیاپی پنج شماره -دوم توسعه سال و مدیریت علوم

 43ص  .24 شماره تهران. نشریه مدیریت شخصا. شهر موردی شهری مطالعه مدیریت به اعتمادشهروندان بر موثر (. سنجش شاخص1389وهمکاران ) ، محمدعابدی جعفری

 شرکت :موردی انمطالعهمشتری توسط الکترونیک تجارت سایت وب پذیرش در ذهنی هنجار و اعتمادالکترونیک نقش بررسی .1390 .ب غالمی، ؛ وص .م حری .پ آشتیانی، غفاری
 63-80-12 یابیبازار مدیریت، مجله .رجاء مسافربری قطارهای

 منابع مدیریت پژوهشی - لمیع فصلنامة همگانی. اعتماد توسعه لحاظ به الکترونیک دولت از شهروندان مندی رضایت مدل ( ارائه1397) وهمکاران محمد تقی. یدس صادقی مکی.
 1397 بهار ،1شمارة  هفتم، سال انتظامی،نیروی  در

 و بهار ،4 شماره ،2 دوره ولتی،د مدیریت نشریه .شهری مدیریت به نسبت شهروندان اعتماد بر مؤثر عوامل مدل عابد. طراحی جعفری عابدی اکبر، فرهنگی علی طالقانی غالمرضا،
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