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Abstract 
The development of E-government is one of the priorities of the managers of 

the tax affairs organization in recent years that despite the growth of 

investment in the field of information and communication technologies and 

the necessity of E-government development in this field, so far in the E-

government literature, the effective dimensions in the development of E-

government has not been identified and has been neglected. Therefore, the 

purpose of this study was to investigate the effective dimensions in the 

development of E-government in Tehran tax affairs organization. This 

research in terms of purpose applied and in terms of method, was a 

combination of qualitative and quantitative methods. The statistical 

population in the qualitative section was 15 experts and E-Commerc 

specialists and in the quantitative section was 1097 mployees of Tehran tax 

affairs organization that with using Cochran's formula, 285 people were 

selected as a sample. In the qualitative section, purposeful sampling method, 

Delphi Technique and in the quantitative section, stratified random sampling 

method were used. In order to analyze the data and confirm the model 

structure, chi-square and Friedman ranking tests were used. The results 
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showed that the effective dimensions in the development of E-government in 

order of importance were: technological, political-legal, cultural-social, 

human capital, organizational-managerial and economic-financial 

dimensions. 

Keywords: E-government, Development of E-government, Tax Affairs 

Organization. 
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سازمان  ی: مطالعه موردکیابعاد موثر در توسعه دولت الکترون

 کالنشهرتهران یاتیامور مال
 

  خرم  یکبر
واحد رودهن، دانشگاه   ،یدولت تیریگروه مد ،یدولت تیریدانشجوی دكتری مد

 .رانیآزاد اسالمی، رودهن، ا
  

 

 .تهران، ایران ،یدستاریشه ییگروه مدیریت، دانشگاه هوا اریاستاد   یاسد لیاسماع
  

 .واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایران ،یاضیگروه آمار و ر اریاستاد  یانیدرن سحر

 چکیده
 رشد علیرغم که است مدیران سازمان امورمالیاتی اخیر هایسال هایاولویت از توسعه دولت الکترونیک

 این در توسعه دولت الکترونیک ضرورت اطالعاتی و ارتباطی و هایفناوری حوزه در هاگذاریسرمایه

 نشده پرداخته درتوسعه دولت الکترونیک موثر ابعاد شناسایی به دولت الکترونیک ادبیات در حوزه، تاکنون

ی ابعاد موثر در توسعه دولت الکترونیک در لذا، هدف پژوهش حاضر، بررس. است شده واقع غفلت مورد و

 روش، ترکیبی نظر از از نظر هدف کاربردی و پژوهش کالنشهر تهران بوده است. این سازمان امور مالیاتی

نفر از خبرگان و متخصصان حوزه  51بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل  کمی و کیفی روش های از

مالیاتی کالنشهر تهران بودکه با نفر از کارکنان سازمان امور 5901دولت الکترونیک و در بخش کمی 

 گیرینمونه نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی از روش 581 استفاده از فرمول کوکران

ها و تایید به منظور تحلیل داده. ای استفاده شدگیری تصادفی طبقههدفمند و در بخش کمی، از روش نمونه

بندی فریدمن مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان های خی دو تک نمونه و رتبهآزمونسازه الگو، 

قانونی،  -فناورانه، سیاسیبه ترتیب اهمیت عبارتند از: داد که ابعاد موثر در توسعه دولت الکترونیک 

 مالی.  -مدیریتی و اقتصادی -اجتماعی، سرمایه انسانی، سازمانی -فرهنگی

   .یاتیسازمان امور مال ک،یتوسعه دولت الکترون ک،یدولت الکترون :اه واژهکلید
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 مقدمه
 به عمومی اطالعات و خدمات ارایه منظور به 5اطالعات فناوری الکترونیکی کاربرد دولت

 ,Mengesha & Ayansoاست ) الکترونیکی صورت به هادولت و شهروندان، مشاغل

 است عمومی نهادهای بیشتر پاسخگویی و شفافیت ایجاد آن ( و هدف2021
(Almarashdeh et al., 2014 ;Al-Hujran et al., 2015 ; Lian, 2015; 

Tomaszewicz, 2015; Chatfield & Alanazi, 2015; Chen et al., 2015; Jasmin & 

Hasan, 2018; Pérez-Morote et al., 2020; Farida & Lestari,  2021.)   

، ها در شناسایی نیازهای مشتریانتوانمند است که به سازمانعات ابزاری الفناوری اط

های فرایندها و فعالیت بهبود روابط با مشتریان و بهبودخدمات، ت و الوری در محصوآنو

 افزار، نرم سخت شامل (. این فناوری5900همکاران،  )جامی پور و رساندسازمانی یاری می

آوری، پردازش، جمع به قادر را هاسازمان هک است غیره و ارتباطی، شبکه افزار، وسایل

ستفاده از ا. (Abramova & Grishchenko, 2020کند )می اطالعات و هاداده مدیریت

وکار همچون سایر کاربردهای فناوری عات و ارتباطات در حوزه کسبالفناوری اط

)تقوی فرد و  شودعات و ارتباطات، به کاهش هزینه و افزایش کارایی منجر میالاط

 (. 5900همکاران، 

 در حرکت کشور، لزوم در زیرساخت بسترهای ایجاد و اطالعات فناوری پیشرفت با

 شود. الزمهمی احساس بیش از پیش بستر این در یکپارچه خدمات الکترونیک ارایه مسیر

 و تعامل پذیر، پویا زیرساخت ایجاد در دولت الکترونیکی توسعه عالی اهداف تحقق

دهد )سازمان فناوری می را نشان خود که است دولت خدمات و اطالعات تبادل یکپارچه

می توسعه سطح چهار در الکترونیک کشورها، دولت (. در اغلب5901اطالعات ایران، 

 شبکه(؛ سطح به دسترسی و ارتباطی فنی )زیرساخت و فیزیکی اول، زیرساخت سطح :یابد

 برای فردی -انسانی سوم، زیرساخت رخط(؛ سطحب دوم، زیرساخت اطالعاتی )خدمات

اجتماعی )آزادی -انسانی چهارم، زیرساخت سطح و رایانه( انسان با خدمات )تعامل ارایه

دولت،  ها، پاسخگوییگیری رأی در سیاسی، مشارکت شهروندان اجتماعی، علوم های
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 افزایش اصلی عامل الکترونیک توسعه دولت(. 5901ثقفی و همکاران، )دولت(  شفافیت

 (. Venkatesh et al, 2014) شودمی شناخته مدیران و کارایی قدرت، ساخت، شفافیت

فعالیت و وظایف نهادی دولتی، دایره و سازمان عنوان به امور مالیاتی کشور سازمان

به منظور دستیابی به بهره وری و اثربخشی،  ای دارد. این سازمانو گسترده گوناگون های

کاهش فساد، ارایه خدمات مناسب و به روز به مودیان مالیاتی و تامین شفافیت و افزایش 

کمک به دولت در دستیابی به هدف اقتصاد افزایش درآمدهای مالیاتی ورضایت آنان، 

های پیشرفته اطالعاتی و ارتباطی و نظام الکترونیک توسعهغیرنفتی نیاز به استفاده از فناوری

فناوری مالیاتی در حوزههای مدیران سازمان امورگذاریسرمایه رشد میافته دارد. اما علیرغ

اطالعاتی و ارتباطی، هنوز هدف توسعه دولت الکترونیک به منظور برخورداری از  های

مزایای آن محقق نشده است و پژوهشی که به شناسایی ابعاد موثر در توسعه دولت 

 سوال نابراین، مطالعه حاضر به اینالکترونیک بپردازد تاکنون صورت نگرفته است. ب

توسعه دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی کالنشهر  ابعادی در چه که پردازد می

های انجام شده در است. این پژوهش بر آن است تا با مطالعه و بررسی پژوهش تهران موثر

این زمینه خصوص توسعه دولت الکترونیک و نظرخواهی از خبرگان، الگویی جامع در 

 بخش در و است شده پرداخته پژوهش ادبیات بررسی به پژوهش، ابتدا این ارایه کند. در

 نهایی، نتایج بخش در و اندشده ارایه اطالعات تحلیل روش و پژوهش انجام روش بعدی

 است.  گردیده بیان پیشنهادها و پژوهش

 پیشینه پژوهشادبیات نظری و  

 است شده شنهادیپ یکیدولت الکترونبلوغ و توسعه  یبرا یمختلف یهادلم 5999از سال 

(Lee, 2010 .)بوده و مرحله پنج تا چهار شامل الکترونیک بلوغ دولت هایمدل اکثر 

 یک بودن دسترسدر به معموال اول مرحله. باشندمی مرحله شش دارای آنها نیز از تعدادی

 در اطالعاتی توانندمی که کاربرانشود. جایی می مربوط اینترنتی درگاه یک یا سایت وب

 از تغییر به معموال مربوط دوم مرحله. کنند پیدا دولت توسط شده ارایه خدمات مورد

 وجود به مربوط سوم است؛ مرحله دولت با طرفه دو ارتباطات به طرفه یک ارتباطات
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 بین خدمات و هاداده ادغام معموال به نهایی مرحله و بوده کاربران و دولت بین معامالت

بلوغ و مدل  مدل چندین. (Wessiani et al, 2021) شودمی مربوط دولتی هایسازمان

گیرند، عبارتند از: مدل می قرار استفاده مورد مرجع عنوان پژوهش به این در ای کهتوسعه

 5وست، مدل (Wescott, 2001)(، مدل آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه 2001) 5هیکس

آسیای شرقی و ( و مدل Affisco & Soliman, 2006) 9اس جی امای  مدل(، 2004)

 . (Bhatangar, 2008اقیانوسیه )

ایجاد تعهد و  -5داند: ( توسعه دولت الکترونیک را در چهار مرحله می2001هیکس )

های استراتژیک مورد نیاز دولت ایجاد ظرفیت -5آگاهی نسبت به دولت الکترونیکی، 

اجرای آزمایشی طرح -1های اجرای دولت الکترونیکی، ظرفیتایجاد  -9الکترونیکی، 

در مدل آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه توسعه . (Heeks, 2001) های دولت الکترونیکی

ایجاد سیستم پست الکترونیکی و شبکه  -5باشد: دولت الکترونیک شامل شش مرحله می

ایجاد ارتباط  -9به اطالعات، ایجاد توانایی دسترسی بین سازمانی و عمومی  -5داخلی، 

 ,Wescott)دولت یکپارچه  -1دموکراسی دیجیتالی،  -1امکان تبادل ارزش،  -1دوطرفه، 

طراحی  -5داند: ( توسعه دولت الکترونیک را در چهار مرحله می2004) وست. (2001

مردم  -1یکپارچگی خدمات،  -9ارایه خدمات به صورت بخشی،  -5های اینترنتی، پایگاه

(. در مدل ای اس جی ام توسعه دولت West, 2004) ساالری توام با افزایش پاسخگویی

 -9ها، شناسایی تفاوت -5بازار و جامعه هدف،  -5الکترونیک شامل هفت مرحله است: 

 -1طراحی مجدد استراتژی عملیاتی،  -1اهرم ارزش و نفوذ،  -1توسعه شیوه خدمت، 

(. در مدل Affisco & Soliman, 2006ارایه خدمت ) -1همراستایی استراتژی سیستم، 

توسعه  -5باشد: آسیای شرقی و اقیانوسیه توسعه دولت الکترونیک شامل چهار مرحله می

های قانونی و فراهم کردن چارچوب -5زیرساخت مناسب برای دولت الکترونیکی، 

وزش و پرورش آم -1سازی دولت الکترونیک، پیاده -9سیاسی توسعه دولت الکترونیک، 
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در (. Bhatangar, 2008های انسانی و سازمانی )نیروی انسانی مناسب و افزایش قابلیت

ادامه به تعدادی از مطالعات پیشین داخلی و خارجی در زمینه توسعه دولت الکترونیک 

 شود:اشاره می

سازی دولت چارچوب سیستمی پیاده»( در پژوهشی با عنوان 5905ثقفی و همکاران )

های توسعه دولت الکترونیکی را شش عامل فنی ، زیرساخت«ترونیکی یکپارچهالک

)اطالعاتی، ارتباطی و محتوایی(، اقتصادی )بازار، رفاه، تجارت و صنعت(، فرهنگی )پیشینه 

)نظام حاکم، استقالل حاکمیت و  تاریخی، ارزش های جاری و ارزش های جدید(، سیاسی

سی((، قضایی )امنیت حریم شخصی، امنیت اجتماعی و های نظام )شفافیت و دموکراآزادی

قوانین و استانداردها( و اجتماعی )آموزش، پژوهش و نوآوری، توانمندسازی و افزایش 

 بررسی»( در پژوهشی با عنوان 5905ها و اشتغال( عنوان کردند. سرداری و اعظمی )مهارت

، پنج «بازرگانی ایران های دولت الکترونیک در بخشزیرساخت توسعه بر موثر عوامل

اجتماعی و حقوقی )اعتماد، امنیت اطالعات  -عامل مدیریتی، فنی، سرمایه انسانی، فرهنگی

را به عنوان عوامل موثر بر توسعه زیرساخت های دولت الکترونیکی  و حریم خصوصی(

 دولت توسعه مدل» عنوان با پژوهشی در( 5901) و معمارزادهبیان کردند. فقیهی 

 ارتباطی، دسترسی به خدمات زیرساخت فنی و مولفه شش، «5191 ایران در یکالکترون

 نوآوری و و کار و کسب گذاری، محیطمقررات و سیاسی انسانی، محیط برخط، سرمایه

 شناسایی الکترونیک های مدل توسعه دولتبه عنوان مولفه دیجیتالی را محتوای به دسترسی

برآوردی از دولت الکترونیک و الزام»با عنوان  ( در پژوهشی5199رحیم دوست )نمودند. 

دی، قتصاا، مانیزساهایلشچا، عالوه بر «های حرکت در مسیر توسعه دولت الکترونیک

را با مشکل مواجه  نیاد سطحدر  نیکولکترا لتدو لتحو ندروکه  نهافناورو  تیکاموکرد

 انفقد، نیکولکترا لتدو توسعه ایبر مشخص متولی یک دنبو انیردر اساخته است، 

 و نمازسا بین چهریکپا نیکیولکترا شبکه یک انفقدو  نیکولکترا لتدو پشتیبانی تخدما

 عنوان کرده است. نیک ولکترا لتدو توسعه مشکل ترینرا اصلی هاهادار
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و اقتصاد  یکیتوسعه دولت الکترونعنوان »ای با ( در مقاله2015) 5ژائو و همکاران 

 نی)دو طرفه( ب قوی مثبتمتقابل  رابطه ک، نشان دادندکه ی«رابطه متقابل کی: تالیجید

که  وجود دارد. نتایج همچنین گویای آن بود تالیجیو اقتصاد د یکیتوسعه دولت الکترون

یژگیاز و ی، برخیشناخت تیو جمع ی، فناوریاسی، سی، اقتصادیهمراه با عوامل اجتماع

 یکیو توسعه دولت الکترون تالیجیدبر اقتصاد  یقابل توجه اتتاثیر یمل یفرهنگ یها

در  یکیدولت الکترون»( پژوهشی با عنوان 2021) 5مونو.  (Zhao et al. , 2015)دارند

، «یعملکرد یکیدولت الکترون کیبه  یابیدستی برا یعمل یرهایها و مسکامبوج: چالش

برنامه  کیبه  ازین یکیالکترونشدن به دولت کینزد ریکه مس دادها نشان افتهانجام داد. ی

مقررات و  بیتصو، 9اطالعات و ارتباطات یفناور رساختیز شیدارد، از جمله افزا قیدق

 طیمح کی جادیا یدر دولت برا یمیکار قد یرویثر، حل و ادغام نوم یهااستیس

 1کومار همکاران(. Mono, 2021) داریپا یمال تیحما جادیمطلوب و ا یکیالکترون

مطالعه  کی: یکیبر توسعه دولت الکترون یتاثیر فرهنگ مل»پژوهشی با عنوان ( 2021)

 جینتاپرداختند.  یکیو توسعه دولت الکترون یابعاد فرهنگ مل نیرابطه ب یبررس، به «یطول

قابل  یهاکننده ینیب شیسرانه پ یناخالص داخل دیتولو  یابعاد فرهنگ حاکی از آن بودکه

 (. Kumar et al. , 2021) هستند کیکترونتوسعه دولت ال یبرا یتوجه

اوال  که گردید توسعه دولت الکترونیک آشکار حوزه در هایپژوهش بررسی با

. پرداخته اند مفهوم این به ایپراکنده مطالعات و است محدود حوزه این در هایپژوهش

توسعه دولت  برای هایی راها و مولفهشاخص پراکنده، معدود به طور مطالعات ثانیا بیشتر

صرفا بر شناسایی نقش بعد فناورانه  هاپژوهش ثالثا ، عمده. اندکرده بیان الکترونیک

و معمارزاده، ؛ فقیهی 5905؛ سرداری و اعظمی، 5905اند )ثقفی و همکاران، بوده متمرکز

های ( و دیگر جنبهMono, 2021و  Zhao et al. , 2015؛ 5199رحیم دوست، ؛ 5901

های مدیریتی و مولفه -مالی و سازمانی -الکترونیک چون ابعاد اقتصادیتوسعه دولت 
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Mono. 2  

3. ICT  
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 تا است تالش حاضر در پژوهش است؛ بنابراین گرفته قرار غفلت ها در این حوزه مورد آن

 از گیریبهره با توسعه دولت الکترونیک حوزه هایپژوهش ذکرشده هایمحدودیت بر این

 . آید فایق روش آمیخته

 پژوهش شناسيروش

در توسعه دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی  موثر ابعاد پژوهش، شناسایی هدف

 نظر روش از نظر هدف کاربردی، از حاضر کالنشهر تهران است. از این رو، پژوهش

به  پژوهش اول بخش رویکرد، اکتشافی است. در متوالی )کیفی و کمی( و از نظر آمیخته

 بهره کیفی رویکرد از درتوسعه دولت الکترونیک های موثرومولفهشناسایی ابعاد  منظور

، کیفی پژوهش شامل دو مرحله است. در مرحله اول پژوهش بخش. است شده گرفته

 چاپی و الکترونیکی هایکتابخانه در موجود ها و منابعها، مقاالت، پایان نامهکتاب اغلب

، 5، ایرانداک5علمی جهاد دانشگاهیهای داخلی چون پایگاه مرکز اطالعات  )پایگاه

های خارجی چون گوگل و پایگاه 5199-5989های و. . . در سال 1، سیویلیکا9مگیران

( با روش تحلیل 5955 -5009های و. . در سال 1، اسکوپوس1، ساینس دایرکت1اسکالر

نظر در تحلیـل محتـوا، عناصر موردشد.  تحلیل و پژوهش بررسی حوزه محتوا در

 . تحلیلگیرنـدشـوند و مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار مـینـدی مـیب وری و طبقهگردآ

 هایارزش آن یـط هـک تـسا تباطیار یهادنما پذیرارتکر و مندمنظا نموآز ایمحتو

 از دهستفاا اـب پسـس. وندشــیم داده نسبت متن بهگیری، ازهندا معتبر نیناقو سساابر دیعد

(. 5901)حاجی پور و همکاران،  شودمی تحلیل هاارزش آن بین بطری، رواماآ هایروش

دولت الکترونیک درایران  سال شروع5989سال ه است کهن دوره به این دلیل انتخاب شدای
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ابزار . درسایرکشورها است الکترونیک دولت سال شروع استقرار 5009 دهه اواخرو 

های هایی بودند که برای ثبت شاخصها و یادداشتها و اطالعات، فیشآوری داده جمع

های توسعه دولت شاخصاند. در این مرحله، موثر در توسعه دولت الکترونیک استفاده شده

 نفره از خبرگان 1ها، کانون بندی شاخصالکترونیک احصا گشت. سپس به منظور دسته

 5دانشگاه، نفر اساتید  9شکل گرفت. از میان این تعداد خبرگان،  حوزه دولت الکترونیک

سازمان امورمالیاتی با تحصیالت  کارشناس خبره5نفرمولف و محقق و در نهایت، 

بعد تقسیم  1مولفه و  50های استخراج شده را به . این کانون شاخصکارشناسی بودند

 نمودند. 

های ها و شاخصدر مرحله دوم به منظور دستیابی به اتفاق آراء پیرامون ابعاد، مولفه

جامعه آماری در سعه دولت الکترونیک از تکنیک دلفی استفاده شده است. موثر در تو
ی، پژوهشی و تیریمد ایی یاجرا سابقهی دارا نفر از خبرگان و متخصصان 51بخش کیفی را 

دهند که به تالیفی و تدریسی درحوزه دولت الکترونیک و سازمان امور مالیاتی تشکیل می
 اند. صورت هدفمند انتخاب شده

های استخراج شده از ادبیات پژوهش که توسط خبرگان دور اول دلفی، شاخصدر 

 ارسال پانل اعضای برای پرسشنامه یک قالب بعد تقسیم شده بود، در 1مولفه و  50در قالب 
ها با نظر اعضای پانل حذف، اضافه و ها، برخی از شاخصبندی پاسخبا جمع سپس. گردید

امه به همراه پاسخ های ارایه شده مجددا برای اعضای اصالح شد. در مرحله بعد، پرسشن
بندی از پاسخ ها صورت گرفت. در این مرحله نیز در مورد پانل ارسال گردید و جمع

ها حذف، اضافه و اصالح صورت گرفت. در دور سوم دلفی نیز فرایند برخی از شاخص

ورت کامل میان دوم تکرار شد. با توجه به ضریب کندال در مرحله سوم، وفاق به ص
 اعضای پانل حاصل شد. 

های در بخش دوم پژوهش، به منظور اعتبارسنجی مدل و رتبه بندی ابعاد و مولفه
است. بدین منظور از  شده گرفته بهره کمی رویکرد موثر در توسعه دولت الکترونیک از

استفاده شده بندی آزمون خی دو تک نمونه برای تایید مدل و از آزمون فریدمن برای رتبه

ها، مولفه ها و ابعاد استخراج شده و تایید شده از است. در این مرحله بر اساس شاخص



 863 |و همکاران   ... ؛ خرم ی: مطالعه موردکیدر توسعه دولت الکترونابعاد موثر 

سوال طراحی گردید. جامعه آماری در  11بخش کیفی پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با 
نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی کالنشهر تهران در  5901بخش کمی پژوهش شامل 

 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش 581ه با کمک فرمول کوکران است ک 5900سال 
ای بوده است. دلیل استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه گیری نیز تصادفی طبقهنمونه

ای این است که پرسشنامه به صورت تصادفی میان طبقات مدیران، معاونین و کارمندان و 

های بخش نشهر تهران توزیع شد. روایی پرسشنامهکارشناسان سازمان امور مالیاتی کال
حوزه دولت الکترونیک به  نظرانو صاحبکیفی و کمی پژوهش از طریق نظر خبرگان 

نفر اساتید  1نظر، نفر خبره و صاحب 59. از میان این مورد تایید قرارگرفت نفر 59تعداد 
 امور رشناس خبره سازمانکانفراز خبرگان،  5نفر محقق و مولف و در نهایت،  1دانشگاه، 

ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. . به منظور سنجش پایایی پرسشنامهمالیاتی بودند
نظر پایایی دارای  پرسشنامه از سواالتبیشتر باشد  1/9شده از رقم نانچه ضریب محاسبهچ

های ه. مطابق با یافت(5985)خاکی،  استهمبستگی درونی مناسبی بوده و قابل پذیرش 

بیشتر به  1/9ها از مقدار پژوهش مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای سواالت پرسشنامه
 است. های بخش کیفی و کمی پژوهش پرسشنامه سواالتدست آمد که بیانگر پایا بودن 

های شناسایی شده در بخش کیفی ها و شاخصتایید ابعاد، مولفهبه منظور در نهایت، 
-بندی ابعاد و مولفهآزمون خی دو تک نمونه و به منظور اولویتو تایید مدل پژوهش از 

بندی فریدمن استفاده شده است. های موثر در توسعه دولت الکترونیک ازآزمون رتبه

صورت گرفته  51نسخه  5های پژوهش توسط نرم افزار اس پی اس استجزیه و تحلیل داده
 . است

 پژوهش هایيافته

 تعیین سطح اتفاق نظر پانل دلفي 
 هماهنگی ضریب از پانل دلفی اعضای میان نظراتفاق میزان تعیین حاضر، برای پژوهش در

نظر بسیار ضعیف، مقدار بیانگر اتفاق 5/9شده است. مقدار ضریب کندال  استفاده کندال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. SPSS  
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نظر تفاقبیانگر ا 1/9نظر ضعیف، مقدار ضریب کندال بیانگر اتفاق 9/9ضریب کندال 
بیانگر  0/9نظر قوی و مقدار ضریب کندال بیانگر اتفاق 1/9متوسط، مقدار ضریب کندال 

گیری در (. معیار تصمیم5199باشد )سید نقوی و همکاران، نظر بسیار قوی میاتفاق
 باشد.  1/9نظر قوی میان اعضای پانل است که باید مقداری باالتر از پژوهش حاضر اتفاق

 50بعد،  1ابتدا پرسشنامه محقق ساخته بر اساس ادبیات پژوهش و نظرخبرگان با 

 اول دور اجرای از پس. گردید ارسال پانل اعضای برایشاخص طراحی شد و  18مولفه و 
درباره ابعاد،  دلفی پانل هماهنگی میزان بررسی به منظور کندال هماهنگی دلفی، ضریب

حاکی از آن است که توافق  191/9 ضریب و شد بهمحاس پژوهش هایشاخص و مولفه ها
شاخص  55نظر اعضای پانل  زیادی میان اعضای پانل حاصل نشده است. در این دور با

دلفی، برای  دوم دور اجرای از شاخص اصالح شد. پس 1شاخص اضافه و  0حذف، 
گویای آن  159/9کندال  هماهنگی شاخص، ضریب 11مولفه و  50بعد،  1ای با پرسشنامه

است که هنوز اتفاق نظر قوی میان اعضای پانل حاصل نشده است. در این دور نیز با نظر 

 اجرای از شاخص اصالح شد. پس 5شاخص اضافه و  9شاخص حذف،  1اعضای پانل، 
رسیدکه بیانگر اتفاق نظر قوی میان  115/9به  کندال هماهنگی دلفی، ضریب سوم دور

؛ ولیکن با توجه به دستیابی به اجماع کلی در دور است در خصوص همه مفاهیم خبرگان
 گردد. سوم دلفی، از ورود به دور چهارم خودداری می

مولفه  50بعد و  1شده با نتایج تحلیل در دور سوم روش دلفی، مدل طراحیبر اساس 

شاخص مورد تایید نهایی قرار گرفته و به علت عدم معرفی شاخصی جدید به نظر  11و 
توافق کندال در سه دور  ضریب اجماع و اشباع تئوریک حاصل شده است. نتایج رسدمی

 نشان داده شده است.  5توزیع پرسشنامه دلفی در جدول شماره 

 . نتايج محاسبات ضريب توافق کندال برای دلفي0جدول 

 دور سوم دلفی دور دوم دلفی دور اول دلفی دورهای دلفی

 51 51 51 تعداد

 115/9 159/9 191/9 ضریب کندال

 119/511 011/510 199/591 اماره کای دو

 999/9 999/9 999/9 سطح معنی داری



 863 |و همکاران   ... ؛ خرم ی: مطالعه موردکیدر توسعه دولت الکترونابعاد موثر 

، جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش از آزمون مرحله کیفی از انجام بعد

ها برای همه کولموگروف اسمیرنف استفاده شده است. بر اساس آزمون فوق، توزیع داده

 91/9ها صفر شده است که از باشد )چون سطح معنی داری همه آننرمال میمتغیرها غیر 

جهت انجام  آزمون های ناپارامتریک. لذا (5909)مومنی و فعال قیومی،  کمتر است

 پژوهش مناسب است. 

 مشخصات جمعیت شناختي پاسخ دهندگان در بخش کمي

 11یشتر پاسخگویان را آقایان )ب آماری، نمونه 581 میان های توصیفی نشان داد که ازیافته

 0/11سال ) 91تا  50 تشکیل دادند. بیشترین رده سنی پاسخگویان شامل سنین بین درصد(

گیرد. در بر می درصد( 5/15درصد( بوده و بیشترین مدرک تحصیلی را سطح کارشناسی )

 اند. کارشناس بوده و کارمند پاسخگویان درصد( 5/11سمت سازمانی نیز ) مورد در

 آزمون خي دو تک نمونه

-نمونه روش به که نمونه ای 581 روی بر خی دو تک نمونه آزمون از آمده دست به نتایج

 است.  شده داده نشان 5 جدول شماره بودند، در شده آوریجمع ایطبقه تصادفی گیری

 ها(ها و شاخص)برای ابعاد، مولفهتک نمونه  . آمارخي دو2جدول  

 شاخص ها
کای 

 اسکوئر
 مولفه ها

کای 

 اسکوئر

درجه 

 آزادی
 ابعاد

 کای

 اسکوئر

درجه 

 آزادی

آموزش در سطوح مختلف 

 اجتماعی
155/555 

آموزش و 

پرورش نیروی 

 انسانی

119/519 55 

 سرمایه

 انسانی
919/519 50 

تربیت نیروی انسانی ماهر و 

 متخصص
150/551 

آموزش و یادگیری متناسب با 

 فرایندهای جدید
111/01 

 بهتوانمندسازی منابع انسانی و 

 دانش شتنگذااشتراک
151/00 

توانمندسازی و 

 افزایش

 مهارت ها

195/591 55 

ایجاد مراکز جهت یادگیری و  115/85 
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 شاخص ها
کای 

 اسکوئر
 مولفه ها

کای 

 اسکوئر

درجه 

 آزادی
 ابعاد

 کای

 اسکوئر

درجه 

 آزادی

 خالقیت

به روز کردن اطالعات کارکنان 

در ارتباط با فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

999/11 

و  سازیپیاده در مشارکت

 الکترونیکی دولت گسترش
111/91 

 مشارکت و

 پشتیبانی
118/11 8 

حمایت و پشتیبانی از دولت 

 الکترونیک
101/19 

ایجاد سامانه داده با حجم 

مناسب جهت ذخیره، پردازش، 

بازیابی و به روز رسانی داده و 

 اطالعات الکترونیکی

105/595 

 زیرساخت

 اطالعاتی
955/551 55 

 فناورانه

 
111/518 91 

 الکترونیک دولت خدمات ارایه

 به واحد الکترونیکی درگاه از

 مردم

951/89 

 گسترش و متنوع خدمات ارایه

 الکترونیکی خدمات پوشش
105/85 

توسعه پهنای باند اینترنت و 

 های بی سیمشبکه
951/11 

 زیرساخت

 ارتباطی
819/511 51 

، عاتالدسترسی به اطسهولت 

 های اجتماعیخدمات و شبکه
585/88 

 511/595 دسترسی به اینترنتمیزان 

 190/09 توسعه شبکه ملی اطالعات

 585/91 فناوری های مناسب عرضه

 زیرساخت

 محتوایی
515/81 55 

 801/51 فناوریکارگیری مناسب به

 به هایفناوری از پشتیبانی

 شده کارگرفته
111/18 

 بازار و 055/15 وضعیت اقتصادی

 جامعه هدف
110/550 55 

 -اقتصادی

 مالی
985/510 58 

 191/85 گذاریسرمایه از حمایت
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 شاخص ها
کای 

 اسکوئر
 مولفه ها

کای 

 اسکوئر

درجه 

 آزادی
 ابعاد

 کای

 اسکوئر

درجه 

 آزادی

 فناوری بخش در پذیرریسک

 ارتباطات و اطالعات

 111/510 دولت از جانب اعتبار تخصیص

کاهش قیمت خدمات ارتباطی 

 و افزایش کیفیت آن
191/05 

راحتی و رفاه 

 اقتصادی
 برابر در هزینه نکردندریافت 8 511/518

-دولت خدمات ارایه برخی از

 الکترونیک

519/559 

های الزم جهت راه هزینه تامین

 اندازی دولت الکترونیک
111/550 

 55 119/599 منابع مالی

منابع الزم برای نگهداری تامین 

 الکترونیکو توسعه دولت 
191/595 

منابع الزم جهت ایجاد  تامین

های الزم ارتباطی و زیرساخت

 هزینه تامین متخصصان

811/01 

 111/551 پذیرش فناوری

فرهنگ سازی 

 مناسب
155/511 55 

 -فرهنگی

 اجتماعی
551/518 99 

 رسانیآگاهی از نحوه خدمات

 به شهروندان
815/88 

استفاده از فناوری سازی فرهنگ

الکترونیکی و خدمات اطالعات

 هادر سطح جامعه و سازمان

999/05 

-حمایت از خالقیت و ایده

های و ایجاد فرصت پروری

 نوآوری

085/05 

 پژوهش و

 نوآوری
های دانش حمایت از شرکت 55 115/01

 اطالعاتبنیان بخش فناوری
181/11 

توسعه در حمایت از پژوهش و 

 بخش فناوری اطالعات
151/591 

 55 991/559 پیشینه تاریخی 190/19 هاسنت
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 شاخص ها
کای 

 اسکوئر
 مولفه ها

کای 

 اسکوئر

درجه 

 آزادی
 ابعاد

 کای

 اسکوئر

درجه 

 آزادی

 و ارزش ها 988/595 های جاری اجتماعارزش

های ایجاد و فراگیری ارزش

 جدید
101/81 

 999/00 شفافیت
 آزادی های

 نظام
181/519 55 

 

 

 –سیاسی

 قانونی

 

 

 

 

 

119/511 91 

 511/19 پاسخگویی

 111/15 دموکراسی دیجیتالی

قوانین  و هاسیاست تنظیم

 مشخص
555/11 

 قوانین و

 استانداردها
191/581 55 

بازنگری و اصالح قوانین ناقص 

 مطابق با نیازهای استراتژی
585/515 

بخشی به ساختار انسجام

گذاری و اجرایی سیاست

 فناوری

 ارتباطاتاطالعات و 

999/88 

 های مناسبتوسعه زیرساخت

 برای دولت الکترونیکی
085/11 

 سیاست های

 دولتی
191/589 8 

های تسهیل شرایط عقد قرارداد

 دولتی حوزه فناوری اطالعات
519/511 

حفاظت و حفظ حریم 

 خصوصی اطالعات شخصی
918/591 

 امنیت

 اطالعات
امنیت انتقال، ذخیره و  اعتماد به 55 190/511

 هاها از طریق شبکهپردازش داده
519/591 

 190/80 دیجیتال کردن امضاهایقانونی

 195/89 پیچیدگی
 ساختار

 سازمانی
191/518 55 

 -سازمانی

 مدیریتی
819/515 58 

 981/15 رسمیت

 115/15 تمرکز

ایجاد تعهد و آگاهی نسبت به 

 الکترونیکیدولت 
 نقش 919/89

 مدیریت
855/595 8 

 919/11 هدایت طرح دولت الکترونیکی



 838 |و همکاران   ... ؛ خرم ی: مطالعه موردکیدر توسعه دولت الکترونابعاد موثر 

 شاخص ها
کای 

 اسکوئر
 مولفه ها

کای 

 اسکوئر

درجه 

 آزادی
 ابعاد

 کای

 اسکوئر

درجه 

 آزادی

چشم انداز و راهبرد کلی 

سازمان در مورد فناوری 

 اطالعات و ارتباطات

988/10 

 ویژگی

 سازمان
 هماهنگی و همکاری متقابل 55 911/85

 بین سازمانی
851/90 

 ادغام سیستم اطالعاتی درون

 سازمانیسازمانی و برون
891/99 

 

بدست آمد. همچنین سطح  1های پژوهش مقدار درجه آزادی برای همه شاخص

بوده است که به منظور  999/9ها ها و شاخصداری برای تمامی ابعاد، مولفه معنی

نمایش داده نشده است. با توجه به نتایج آزمون خی دو  5سازی بحث، در جدول  خالصه

تمامی  معناداری چون مقدار؛ معنادار است فوقآزمون ، 5تک نمونه در جدول شماره 

 معناداری از نشان امر این است و 91/9است که کمتر از  999/9ها ها و شاخصابعاد، مولفه

اساس،  (. بر این5908دارد )تقوی فرد و همکاران،  ددرص 00اطمینان  سطح در متغیرها

مرحله  مرحله کیفی در در شدههای شناساییها و شاخصابعاد، مولفه تمامی گفت توانمی

 اند. رسیده تایید به نیز کمی

 آزمون رتبه بندی فريدمن

-آزمون رتبههای موثر در توسعه دولت الکترونیک از به منظور تعیین اولویت ابعاد و مولفه

شده را براساس اولویت ابعاد شناسایی 9جدول شماره . بندی فریدمن استفاده شده است

قانونی،  -دهدکه به ترتیب اهمیت عبارتند از: فناورانه، سیاسیها نشان میمیانگین رتبه

 . مالی -مدیریتی و اقتصادی -اجتماعی، سرمایه انسانی، سازمانی -فرهنگی
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 . رتبه ها برای ابعاد اصلي پژوهش 8جدول 

 ابعاد میانگین رتبه ها اولویت

 سرمایه انسانی 55/9 1

 مالی -اقتصادی 01/5 1

 اجتماعی -فرهنگی 91/9 9

 قانونی -سیاسی 05/1 5

 فناورانه 59/1 5

 مدیریتی –سازمانی 11/5 1

 نشان داده شده است.  1در جدول شماره  نتایج آماره آزمون برای ابعاد اصلی پژوهش

  آماره آزمون برای ابعاد اصلی پژوهش. 0جدول

 (N)تعداد نمونه  581

 ((chi- square کای اسکوئر 950/189

 (df)درجه آزادی  1

 (sig)سطح معنی داری  999/9

-رتبهبعد موثر در توسعه دولت الکترونیک از آزمون  1های بندی مولفهبه منظور اولویت

ها ها براساس میانگین رتبهبندی فریدمن استفاده گردید. دربعد سرمایه انسانی اولویت مولفه

 ها(، توانمندسازی و افزایش مهارت11/5از: آموزش و پرورش نیروی انسانی ) عبارت است

، درجه آزادی 115/551(. مقدار کای اسکوئر برابر 95/5( و مشارکت و پشتیبانی )55/5)

 باشد. می 999/9و سطح معنی داری  5برابر 

از: زیرساخت  ها عبارت استها بر اساس میانگین رتبهدر بعد فناورانه اولویت مولفه

 ( و زیرساخت محتوایی11/5) (، زیرساخت اطالعاتی11/5) ارتباطی و دسترسی به شبکه

داری و سطح معنی  5، درجه آزادی برابر 151/599(. مقدار کای اسکوئر برابر 10/5)

 باشد. می 999/9

ها عبارت است از: بازار ها بر اساس میانگین رتبهمالی اولویت مولفه -در بعد اقتصادی

(. مقدار کای 91/5( و رفاه و راحتی اقتصادی )51/5) (، منابع مالی98/5) و جامعه هدف
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 باشد. می 999/9و سطح معنی داری  5، درجه آزادی برابر898/501اسکوئر برابر 

ها عبارت است از: ها بر اساس میانگین رتبهاجتماعی اولویت مولفه -بعد فرهنگیدر 

سازی مناسب ( و فرهنگ09/5ها )(، پیشینه تاریخی و ارزش51/5پژوهش و نوآوری )

 999/9و سطح معنی داری  5، درجه آزادی برابر 559/59(. مقدارکای اسکوئر برابر 05/5)

 باشد. می

ها عبارت است از: ها بر اساس میانگین رتبهاولویت مولفه قانونی -در بعد سیاسی

-( و سیاست81/5(، قوانین و استاندارها )05/5های نظام )(، آزادی01/5امنیت اطالعات )

-و سطح معنی 9، درجه آزادی برابر 919/911(. مقدارکای اسکوئر برابر 51/5های دولتی )

 باشد. می 999/9داری 

ها عبارت است از: ها بر اساس میانگین رتبهتی اولویت مولفهمدیری -در بعد سازمانی

(. مقدارکای 55/5( و نقش مدیریت )91/5(، ساختار سازمانی )15/5ویژگی سازمان )

 توجه باشد. بامی 999/9و سطح معنی داری  5(، درجه آزادی برابر 119/911اسکوئر برابر )

 . یافت دست 5شکل شماره  در شده داده نشان مدل به توانمی آمده دست به به نتایج
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  الکترونیک دولت ابعاد موثر در توسعه . الگوی0شکل 

  نتیجه گیریبحث و 

این وجود که توسعه دولت الکترونیک برای سازمان امور مالیاتی کشور مزایای زیادی  با

موضوع واقف هستند که گسترش و توسعه  دارد و مدیران سازمان امور مالیاتی به این

وری و اثربخشی سازمان، تامین رضایت های اطالعاتی و ارتباطاتی در باالبردن بهرهفناوری

مودیان و افزایش درآمدهای مالیاتی تاثیر بسزایی دارد، ولی مدیران این سازمان هنوز به 

توسعه  موضوع خاص جایگاه به نظر اند؛ بنابرایننبوده کافی در امر توسعه موفق اندازه

در سازمان  حوزه این جاری مسایل میان در آن توجه قابل اهمیت نیز و دولت الکترونیک

توانمندسازی و افزایش 

 مهارت ها

آموزش و پرورش  مشارکت و پشتیبانی

 نیروی انسانی

زیرساخت ارتباطی و 

 دسترسی به شبکه

 زیرساخت محتوایی

بازار وجامعه 

 هدف

راحتی و رفاه 

 اقتصادی

فرهنگ سازی 

 مناسب

پژوهش و 

 نوآوری

 قوانین و استانداردها

 سیاست های دولتی

 امنیت اطالعات

 آزادی های نظام

 ویژگی سازمان ساختارسازمانی

 زیرساخت اطالعاتی

 منابع مالی

پیشینه تاریخی و 

 ارزش ها

سرمایه 

 فناورانه انسانی

 

ابعاد موثر در 

توسعه دولت 

 الکترونیک 

  

 

 -اقتصادی

 مالی

 -فرهنگی 

 اجتماعی
 -سیاسی 

 قانونی 

 -سازمانی 

 مدیریتی

 

 نقش مدیریت
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 است.  شده پرداخته در توسعه دولت الکترونیک موثر ابعاد به پژوهش این امور مالیاتی، در

شاخص را شناسایی و تایید  11مولفه و  50بعد و  1های بخش کیفی پژوهش یافته

 درصد 00اطمینان  سطح در متغیرها معناداری از نشاننمود. نتایج بخش کمی پژوهش نیز 

همچنین مرحله کیفی داشت.  در شده های شناساییها و شاخصابعاد، مولفه تمامی و تایید

اجتماعی،  -قانونی، فرهنگی -بودند از: فناورانه، سیاسیاولویت ابعاد شناسایی شده عبارت 

 مالی.  -مدیریتی و اقتصادی -سرمایه انسانی، سازمانی

(، ثقفی و 5955مونو )(، 5951ژائو و همکاران ) در این پژوهش همانند مطالعات

( و رحیم دوست 5901(، فقیهی و همکاران )5905(، سرداری و اعظمی )5905همکاران )

به عنوان یکی از ابعاد موثر در توسعه دولت الکترونیک مطرح  فناورانهعد ب(، 5199)

منزله یک سالح و ابزار جدید برای فعالیت جهان  فناوری اطالعات بهگردیده است. 

شدن از  حذف ،نهایت استفاده از آن انزوای کشور و درشـود کـه عدممعاصر محسوب مـی

اهمیت دولـت الکترونیـک در . از طرفی، داشـتجامعه جهـانی را بـه دنبـال خواهـد 

انکار  رسانی و ارایه اطالعات نیز امری غیرقابلوری و ارتقا سطح خدماتافـزایش بهره

و سازی است و مهمترین نتیجـه آن افزایش رضایت مردم خواهد بود، به شرطی که پیاده

)قیاسی و همکاران،  طور صحیح و با موفقیت صورت گیرد دولت الکترونیکی بهگسترش 

بندی فریدمن به عنوان اولین و بر اساس آزمون رتبه 59/1با میانگین رتبه (. این بعد 5199

های زیرساخت و شامل مولفهمهمترین بعد موثر در توسعه دولت الکترونیک است 

باشد. اطالعاتی، زیرساخت ارتباطی و دسترسی به شبکه و زیرساخت محتوایی می

(، 5901( و ثقفی و همکاران )5905تی درمطالعات ثقفی و همکاران )زیرساخت اطالعا

، (5901) ومعمارزاده( و فقیهی 5905زیرساخت ارتباطی در مطالعات ثقفی و همکاران )

( و زیرساخت 5901زیرساخت ارتباطی و دسترسی به شبکه در مطالعات ثقفی و همکاران )

زیرساخت ارتباطی ح شده است. مولفه ( مطر5905محتوایی در مطالعات ثقفی و همکاران )

بیشترین اهمیت را  11/5با میانگین رتبه  های این بعددر میان مولفه و دسترسی به شبکه

 دارد. 
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یکی از ابعاد موثر در توسعه دولت الکترونیک است که قانونی به عنوان  -بعد سیاسی

د به عامل سیاسی، در مطالعات خو( 5905ثقفی و همکاران )( و 5951ژائو و همکاران )

( به 5905، سرداری و اعظمی )ثروم یهااستیمقررات و س بیتصوبه عامل  (5955مونو )

گذاری مقررات و سیاسی به عامل محیط( 5901) و معمارزادهعامل حقوقی و فقیهی 

کردن ( به عامل فراهم5998مدل آسیای شرقی و اقیانوسیه باتنگر ) اند. درپرداخته

 خدمات ارایه منظور به دولت الکترونیکهای قانونی و سیاسی اشاره شده است. چارچوب

 به و آورد ارمغان به را روابط الکترونیک مندینظام که است نیازمند قوانینی به مختلف

مبادرت ورزند  الکترونیکی هایتراکنش انجام به باال اطمینان سطح با دهد اجازه کاربران

دولت الکترونیکی بدون ایجاد اعتماد و امنیت برای شهروندان و (. در واقع، 5905)یعقوبی، 

تواند به اهداف بالقوه خود دست یابد. باید مردم به امنیت انتقال، پردازش و ها نمیبنگاه

ها اعتماد کنند. از طرفی، هرگونه طرح دولت سازی اطالعات از طریق شبکهذخیره

کترونیکی نیازمند تدوین چارچوبی حقوقی در زمینه حفاظت از حریم خصوصی، تعقیب ال

ای، ایجاد و تقویت مراجع سنجش اعتبار، سندیت و قانونی کردن امضاهای جرایم رایانه

بر اساس آزمون  05/1با میانگین رتبه (. این بعد 5905دیجیتالی است )سرداری و اعظمی، 

دومین بعد موثر در توسعه دولت الکترونیک است و شامل  رتبه بندی فریدمن به عنوان

های دولتی و امنیت اطالعات های نظام، قوانین و استانداردها، سیاستهای آزادیمولفه

 از تنها و است نادیده گرفته شده پیشین هایپژوهش درهای دولتی سیاستباشد. مولفه می

ثقفی و همکاران اجتماعی در مطالعات  هایآزادینظرخبرگان حاصل شده است.  طریق

( و 5905های نظام و قوانین و استانداردها در مطالعات ثقفی و همکاران )(، آزادی5901)

امنیت ( مطرح شده است. مولفه 5905امنیت اطالعات در مطالعات سرداری و اعظمی )

 را دارد.  بیشترین اهمیت 01/5با میانگین رتبه  های این بعددر میان مولفه اطالعات

یکی از ابعاد موثر در توسعه دولت الکترونیک است که  اجتماعی -فرهنگی بعد 

( به 5955( در مطالعات خود به عامل اجتماعی، کومار و همکاران )5901ثقفی و همکاران )

سرداری و و  (5905ثقفی و همکاران )(، 5951عامل فرهنگ ملی و ژائو و همکاران )
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های عامل موثر در توسعه زیرساخت اجتماعی به عنوان –فرهنگی( به عامل 5905اعظمی )

سازی بستر ازمندین یدر سطح مل نیهای نوفناوری یمعرفاند. اشاره کردهدولت الکترونیکی 

فاده تاس هب نتوامین یفرهنگ برسازی مناستبس مانجان است. بدو ماعیاجت - یفرهنگ

بدون  گریداشت، از سوی د دیرنت امتنیصوص اخب نهای گوناگواز فناوری هدرست جامع

در  تیدالعیاهر بمظاز هرا ک یتالیجید کافش، عیاماجت برسازی مناستبس هب هوجت

این بعد با میانگین (. 5905)سرداری و اعظمی،  واهد آوردخ دیاست، پد عصراطالعات

ر توسعه بندی فریدمن، رتبه سوم را در میان ابعاد موثر دبر اساس آزمون رتبه 91/9رتبه 

سازی مناسب، پژوهش و نوآوری و های فرهنگو شامل مولفه دولت الکترونیک دارد

ادبیات مورد توجه قرار  سازی مناسب درباشد. مولفه فرهنگها میپیشینه تاریخی و ارزش

 و کار و کسب محیطنظر خبرگان حاصل شده است. مولفه  طریق از تنها و است نگرفته

پیشینه پژوهش و نوآوری و های و مولفه (5901) و معمارزادهدر مطالعات فقیهی  نوآوری

اند. مولفه ( مورد توجه قرار گرفته5905ثقفی و همکاران )ها در مطالعات تاریخی و ارزش

 بیشترین اهمیت را دارد.  51/5با میانگین رتبه  های این بعددر میان مولفهپژوهش و نوآوری 

است که در  سرمایه انسانیموثر در توسعه دولت الکترونیک، بعد  ابعادیکی دیگر از 

 و معمارزاده( و فقیهی 5901(، ثقفی و همکاران )5905مطالعات سرداری و اعظمی )

-می شمار به سازمان هر سرمایه بزرگترین انسانی نیرویبه آن پرداخته شده است. ، (5901)

 و آن، عملکرد عملکرد نحوه که است گردی سازمان بر سازمان برتری یک رود، شاخص

 هر دارایی ترینحیاتی و کند. در واقع، مهمترینمی را تعیین سازمان بازده در نهایت

 و بقا عامل انسانی، مهمترین نیروی توانمندی و وکیفیت سازمان آن انسانی نیروی سازمان

بر  55/9میانگین رتبه با (. این بعد 5908است )مردانی شهربابک و خاکی،  سازمان حیات

بندی فریدمن به عنوان چهارمین بعد موثر در توسعه دولت الکترونیک اساس آزمون رتبه

ها آموزش و پرورش نیروی انسانی، توانمندسازی و افزایش مهارتهای شامل مولفه است و

آموزش و پرورش نیروی انسانی در مدل آسیای شرقی و . باشدو مشارکت و پشتیبانی می

( مورد 5905در مطالعات ثقفی و همکاران ) هاتوانمندسازی و افزایش مهارتو اقیانوسیه 
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 نادیده گرفته شده های پیشیندر پژوهشمشارکت و پشتیبانی توجه قرار گرفته است. مولفه 

آموزش مولفه دست آمده است.  نظرخبرگان حوزه پژوهش حاضر به طریق از که تنها است

بیشترین اهمیت را  11/5با میانگین رتبه های این بعد، در میان مولفهو پرورش نیروی انسانی 

 دارد. 

یکی از ابعاد موثر در توسعه دولت الکترونیک است. مدیریتی به عنوان  -بعد سازمانی

مطالعات سرداری و ( و عامل مدیریتی در 5199عامل سازمانی در مطالعات رحیم دوست )

 کیدولت الکترون ی و گسترشسازادهیاز آن جا که پ( مطرح شده است. 5905اعظمی )

 ازمندیخود ن ییکند، دولت در همه سطوح اجرایم جادیدر ساختار دولت ا یادیز راتییتغ

درک کنند و  یرا به خوب دیجد یعملکرد یهاهیاطالعات و رو یاست که فناور یرهبران

ها را نظارت داشته و آن یخوببه  یمختلــف دولت یهادســتگاه ازیمورد ن راتییبه اعمال تغ

دولت  ی و توسعهسازادهیکنترل و پت، یهدا تیکه مسئول یکنند. کسان تیریمد

 یــیاجرا یهانهیو هم در زم یاسیس یهانهیهم در زم دیبارند، یگیرا به عهده م یکیالکترون

 -سازمانیعبارت (. 5901)حاجی ابراهیم زرگر،  الزم برخوردار باشند یهاییاز توانا

نظرخبرگان حاصل  طریق از که تنها است نگردیده مطرح پیشین هایپژوهش درمدیریتی 

بندی فریدمن به عنوان بر اساس آزمون رتبه 11/5با میانگین رتبه این بعد شده است. 

های ساختار سازمانی، است و شامل مولفهپنجمین بعد موثر در توسعه دولت الکترونیک 

ساختار سازمانی، نقش مدیریت و های مولفهباشد. نقش مدیریت و ویژگی سازمان می

نظر خبرگان در  طریق از تنها و اندنادیده گرفته شده پیشین هایپژوهش ویژگی سازمان در

با میانگین  بعد های اینمیان مولفهویژگی سازمان در است. مولفه این حوزه حاصل شده

 بیشترین اهمیت را دارد.  15/5رتبه 

ژائو یکی از ابعاد موثر در توسعه دولت الکترونیک است که  مالی نیز –بعد اقتصادی

در مطالعات خود به ( 5199رحیم دوست ) و( 5905ثقفی و همکاران )(، 5951و همکاران )

اشاره کرده  داریپا یمال تیحما جادیا( به عامل 5955مونو )عامل اقتصادی پرداخته و 

بدون وجود منابع مالی الزم، انجام هیچ کاری امکان پذیر نیست. لذا باید منابع مالی . است
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های دولت الکترونیکی تخصیص یابد. های تعیین شده به پروژهمتناسب با استراتژی و برنامه

-رش سرمایهگذاری قابل توجه در داخل و گستبرای توسعه دولت الکترونیکی، سرمایه

 مالی در –اقتصادی عبارت (. 5909گذاری خارجی ضرورت دارد )ثقفی و همکاران، 

این حاصل شده است.  نظر خبرگان طریق از تنها و مطرح نگردیده است پیشین هایپژوهش

بندی فریدمن رتبه ششم و آخرین اولویت را بر اساس آزمون رتبه 01/5با میانگین رتبه بعد 

های بازار و جامعه و شامل مولفهدر میان ابعاد موثر در توسعه دولت الکترونیک دارد 

بازار و رفاه در مطالعات ثقفی و باشد. منابع مالی میهدف، راحتی و رفاه اقتصادی و 

کو و سولیوان، و جامعه هدف در مدل ای اس جی ام )آفیسبازار ( و 5905همکاران )

 هایپژوهش منابع مالی درهای راحتی و رفاه اقتصادی و ( مطرح شده است. مولفه5991

بازار و نظرخبرگان حاصل شده است. مولفه  طریق از تنها و اندنادیده گرفته شده پیشین

 بیشترین اهمیت را دارد.  98/5بامیانگین رتبه  های این بعدمیان مولفهجامعه هدف در 

 پیشنهادها و محدوديت های پژوهش

 این رفع و است بوده همراه هاییمحدودیت با هاپژوهش دیگر همانند نیز پژوهش این

این  از جمله. کندمی باز خود از پس کیفی و کمی مطالعات برای را راهی هامحدودیت

 شرح نیز پیشنهادهایی هاآن اساس بر که نمود اشاره ذیل موارد به توانمی هامحدودیت

 :اندشده داده

 گرفته کار دولتی به یک سازمان فقط در سطح پیشنهادی چارچوب نخست، اینکه

الگوی ابعاد موثر در های کیفی با استفاده از روش شودمی پیشنهاد است؛ بنابراین شده

های بومی، برای متناسب با ماهیت ماموریت و اهداف و ویژگیتوسعه دولت الکترونیک 

الگوی  های کمیسپس با استفاده از روش های مختلف طراحی وو ارگانها سازمان

ابعاد  متقابل اثرات که است این پژوهش این محدودیت دومینشده آزمون شود. طراحی

 در شودمی پیشنهاد است؛ بنابراین نگرفته قرار مورد مطالعه یکدیگر بر شناسایی شده

 تا شود با روشی مانند دیمتل پرداخته پیشنهادی ابعاد متقابل تاثیرات بررسی به آتی های پژوه

 متولی نقشگیرند. سوم، در پژوهش حاضر عواملی چون  قرار مدنظر متقابل اثرات این
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 لتدو توسعه در هااداره و نمازسا بین چهریکپا نیکیولکترا شبکه یکو ایجاد مشخص 

رگذاری متغیرهای بیان شده شود میزان اثدر نظرگرفته نشده است. پیشنهاد مینیک ولکترا

 در توسعه دولت الکترونیک را ارزیابی نمایند. 

 منافع تعارض

 ندارم.  منافع تعارض 

 سپاسگزاری

 رفع منظور به و همکاری مقاله تدوین در که کسانی از داند می الزم خود بر محقق

 می کند.  سپاسگزاری فرمودند، بسیار راهنمایی را بنده آن اشکاالت
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 منابع 
الگوی الزامات استقرار (. 5908تقوی فرد، محمدتقی، قربانی زاده، وجه اهلل و حجازی نیا، رویا. )

پژوهش . 9/5های اجتماعی: دولت الکترونیک  خدمات دولت الکترونیکی در بستر رسانه
 .JMR. 2020/22111 .10 4741 .31326. 519-510(، 11) 55، های مدیریت عمومی

doi: 
رابطه فناوری (. 5900تقوی فرد، محمدتقی، مهرپرور حسینی، عاطفه و صالحی مقدم، شیما. )

. ای هیافت تحلیل خوشه: روکار در سطح جهان عات و ارتباطات با سهولت کسبالاط

 .doi:10. 22054/ims. 2020. 55-1(، 95) 8، مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

10990 

(. مدل ملی توسعه دولت الکترونیک 5909ثقفی، فاطمه، زارعی، بهروز و دیباج، سید مهدی. )

 . 15-51(، 5) 1، سیاست نامه علم و فناوریایران. 

سازی  پیاده سیستمی (. چارچوب5905) ثقفی، فاطمه، عباسی شاهکوه، کلثوم و دسترنج، فاطمه.

 . 91-51، (99) 55، فردا مدیریتیکپارچه.  الکترونیکی دولت

 . تدوین(5901)حورعلی، منصوره.  و سپهر نوری، سید احمدی، علیرضا، قاضی ثقفی، فاطمه، علی

 مدیریت. 5191در الکترونیک دولت خدمات آینده پذیر امکان سناریوهای شناسایی و
  doi:10. 22059/jitm. 2015. 53239. 18-10، 5، اطالعات فناوری

شناسایی (. 5900جامی پور، مونا، جعفری، سیدمحمدباقر، حسین زاده، مهنازو سلیمانی، اقدس. )

. ها عات در سازمانالعوامل موثر بر همراستایی استراتژیک بازاریابی با فناوری اط

 .doi:10. 22054/ims. 955 -581، (99) 0، مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

2020. 12043 

 سیاستگذاریایران،  در الکترونیک دولت وضعیت بررسی(. 5901)زرگر، حامد.  ابراهیم حاجی
 . 50 -1، 1، تکنولوژی و علوم

 ایمحتو (. تحلیل5901حاجی پور، بهمن، طیبی ابوالحسنی، امیرحسین و عزیزیان کلخوران، زهرا. )

 هشوپژدی(. هبررا مدیریت تمطالعا فصلنامه: ردیمو )مطالعه دیهبررا مدیریت زهحو
 . 11 -59(، 15) 55، دیهبررا مدیریت یها

 . تهران: بازتاب. پایان نامه نویسی رویکردی به با تحقیق روش(. 5985خاکی، غالمرضا. )

(. برآوردی از دولت الکترونیک و الزام های حرکت درمسیر توسعه 5199رحیم دوست، الهه. )

https://dx.doi.org/10.22111/jmr.2020.31326.4741
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 . 51 -51، 89، ماهنامه امنیت اقتصادیولت الکترونیک. د

 -5(، 5) 5، ماهنامه دولت الکترونیکی(. دولت الکترونیک. 5901سازمان فناوری اطالعات ایران. )

11 . 

(. بررسی عوامل موثر بر توسعه زیرساخت های دولت 5905). اعظمی، محسن وسرداری، احمد 

 . 90 -51(، 5) 59، راهبردهای بازرگانی. الکترونیک در بخش بازرگانی ایران

 توسعه (. الگوی5199سیدنقوی، میرعلی، قربانی زاده، وجه اهلل، حسین پور، داود و ندائی، امین. )

پژوهش های . (دولتی تحقیقاتی سازمان های: موردی مطالعه)انسانی  منابع استراتژیک
 . 510-551(، 5) 51، مدیریت درایران

. 5191 ایران در الکترونیک دولت توسعه مدل(. 5901. )معمارزاده، غالمرضا و فقیهی، مهدی

  doi:10. 22059/jitm. 2015. 53240. 515-551(، 5) 1، اطالعات فناوری مدیریت

بررسی نقش (. 5199، علی اکبر. )قیاسی، فاطمه، درویش پور، حجت اله، توحیدفام، محمد و امینی

فناوری اطالعات و دولت الکترونیک در حکمرانی خوب با تأکید بر نقش دولت در 

 . 180-111، (10) 59، مدیریت کسب و کار. کسب وکار الکترونیک

دانشگاه های  کارکنان بهره وری الگوی (. ارایه5908خاکی، ابوذر. ) و بابک، محمد شهر مردانی

 مدیریت پژوهش هایارتباطات.  و اطالعات فناوری نقش بر تأکید با مسلح نیروهای

 . 580 -511(، 5) 55، حسین )ع( امام جامع دانشگاه منابع انسانی

. تهران: spssاز استفاده با آماری های داده تحلیل(. 5909قیومی، علی. ) وفعال مؤمنی، منصور

 . نو کتاب

 . افکار نشر :تهران. مدیریتی رویکرد: الکترونیک دولت(. 5905)محمد.  یعقوبی، نور
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