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 چکیده

ظهور فناوري اطالعات و ارتباطات و در . زندگی در دنیاي امروز، زندگی در حالت ثابت تغییر است   
ها و موانع در صورتی که بتوان چالش. آن، دولت الکترونیک، از جمله مهمترین این تغییرات است نتیجه

سازي دولت توسعه دولت الکترونیک را شناسایی و راهکارهاي مناسب براي رفع آنها را اتخاذ کرد، پیاده
ها، پذیرش این چالشیکی از مهمترین . الکترونیک مزایاي متعددي را براي جامعه به همراه خواهد داشت

دغدغه اصلی این پژوهش، شناسایی . کارگیري خدمات دولت الکترونیک ازسوي شهروندان استو به
این عوامل در قالب سه دسته متغیرهاي فردي، . عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک در ایران است

از بررسی مبانی نظري پژوهش،  پس. اندسازمانی و اجتماعی طبقه بندي شده و مورد بررسی قرار گرفته
در  عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک شناسایی شده و پس از تنظیم پرسشنامه بر این اساس،

فناوري اطالعات به بررسی مؤلفه ها و شاخص هاي مطرح  نظرات خبرگان از استفاده مرحله اول با
اول، در قالب پرسشنامه دوم در سطح هاي تأیید شده در مرحله مؤلفه ها و شاخص. پرداخته شده است

نتایج نشان  .است شده انجام شهروندان تهرانی توزیع شده و آزمون مدل با استفاده از نرم افزار لیزرل
ها و در دسترس بودن خدمات، مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرش دولت اند که فراهم بودن زیر ساختداده
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  مقدمه
یکی از تغییرات اساسی جامعه امروز، ظهور فناوري اطالعات و ارتباطات است که منافع زیادي    

ها براي برخورداري از اوريبا وجود مزایاي بالقوه متعدد، توسعه و استقرار این فن. را به همراه دارد
در صورت . ]27 ,16[این مزایا کافی نیست، بلکه فناوري باید به وسیله کاربران به کارگرفته شود

-گذاري در حوزه مورد نظر بیکارگیري فناوري جدید توسط کاربران، سرمایهعدم پذیرش و به
ي در این مورد در بیشتر هاي زیادبا توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش. نتیجه خواهد ماند

هاي جدید و از کارگیري فناوريکشورها انجام شده است که دغدغه اصلی آنها، پذیرش و به
کجمله مهمترین آن بوده  1ها، فناوري اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونی

 منظور طور کلی دولت الکترونیک استفاده از فناوري اطالعات به  به . ]31،75،45،68،29[است
تمام روزهاي هفته به مشتري  صورت مستقیم و بیست و چهار ساعته در توزیع خدمات دولتی به 

کار گرفته شود، مزایاي اگر دولت الکترونیک توسط شهروندان پذیرفته شده و به. ]10[است 
و پاسخگویی به ارمغان خواهد آورد، بنابراین درك  2سازيمتعددي را براي جامعه همچون شفاف

-فقط سرمایه. ]22[گذاري بر پذیرش شهروندان از خدمات دولت الکترونیک حیاتی استرو تأثی
تواند به برخورداري جامعه از مزایاي گذاري و فراهم کردن تجهیزات و امکانات مورد نیاز، نمی

براي دستیابی به مزایاي بالقوه دولت الکترونیک، باید پذیرش  و]16[دولت الکترونیک منجر شود
با توجه به اینکه دولت الکترونیک در ایران به اهداف پیش . ]18[امعه مد نظر قرار گیردآن در ج

بینی شده دست نیافته است، در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک در 
این مدل که بر . است 4دیویس 3مدل پژوهش، مدل پذیرش فناوري. ایران پرداخته شده است

- در مطالعات متعدد براي تشریح پذیرش و به ]22[شودمطرح می 5نش عقالییاساس تئوري ک
هاي اطالعاتی مورد استفاده قرار گرفته است و اعتبار آن تأیید شده کارگیري سیستم

در این مقاله با توجه به این که متغیرهاي خارجی در مدل پذیرش . ]30،67،28،39،71[است
ش هستند و در مطالعات گذشته کمتر مورد بررسی قرار کننده پذیرفناوري، در نهایت تعیین

و شرایط خاص ایران، متغیرهاي مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک تعیین و  ]،31،30،17[اندگرفته
این مدل بر متغیرهاي خارجی و نقش . مدل مناسب پذیرش دولت الکترونیک پیشنهاد شده است

مفید بودن دولت الکترونیک متمرکز است و  آنها در ارتقاي سطح برداشت شهروندان نسبت به
این متغیرها را در قالب سه دسته متغیرهاي فردي، سازمانی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده 

 . است

                                                
1. E-Govemment 
2. Transparency 
3. Technology Acceptance Modael (TAM) 
4. Davis 
5. Theory of reasoned action 
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در این مقاله پس از بررسی وضعیت دولت الکترونیک در ایران، به بررسی اجمالی مفاهیم، مزایا و 
شود و پس از آن، متغیرهاي مطرح در زمینه پذیرش یموانع استقرار دولت الکترونیک پرداخته م

ها شناسی پژوهش، تحلیل دادهفناوري الکترونیکی جدید بررسی خواهد شد و پس از بررسی روش
 .و مدل پذیرش دولت الکترونیک در ایران ارائه خواهد شد

  
  وضعیت دولت الکترونیک در ایران

اند، اما به منظور لکترونیک گام برداشتهکشورهاي در حال توسعه به سمت توسعه دولت ا   
موفقیت در استقرار دولت الکترونیک، مالحظات فرهنگی و نهادي باید مورد توجه قرار 

به منظور برخورداري از مزایاي دولت الکترونیک، در ایران اقداماتی صورت گرفته . ]61[گیرند
 را ایران در هاي اخیرسال در رونیکالکت دولت توسعه گام مؤثر توالی زمانی، اولین نظر از. است
و  اختصاصی هايفعالیت براي خودکارسازي عالی اداري شوراي 1381 سال مصوبه توانمی

 سوم پنج ساله قانون برنامه تحقق اهداف در جهت مصوبه این .برشمرد اداري نظام عمومی
ازمان مدیریت و بر اساس برنامه راهبردي ارائه شده از سوي س. ]2[است  تدوین شده توسعه
ریزي راهبردي فناوري اطالعات و ریزي کشور، یکی از هفت حوزه کاري در زمینه برنامهبرنامه

شوراي عالی اداري کشور به  1381در پانزدهم تیرماه . ] 3[ارتباطات، دولت الکترونیک است
با  .] 4[پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي، طرح تحقق دولت الکترونیک را تصویب کرد

این وجود و به منظور برخورداري از مزایاي بالقوه دولت الکترونیک، توجه به اهداف تعیین شده و 
کارگیري این از طرف دیگر، پذیرش و به. تالش در جهت نیل به آنها امري ضروري است

باط با متخصصان ایرانی در ارت. ها توسط شهروندان، باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیردسیستم
  :این مسئله به وجود موانع اشاره کرده اند

ایجاد دولت الکترونیکی و استفاده از آن نه فقط یک الزام در جوامع کنونی به "
این در حالی است که در این . آید، بلکه ابزاري براي توسعه کشور استحساب می

روزه هاي یک یا دو بحث فقط کارهاي انجام شده محدود به سمینارها و همایش
  .]1[ "است و هیچ کار عملی مثبتی انجام نشده است

بندي دهد در رتبه نشان می) 2008(پژوهش اخیر دایره امور تجاري و اجتماعی سازمان ملل    
قرار گرفته  108امتیاز در رتبه  4067/0کشورها از نظر وضعیت دولت الکترونیک، ایران با کسب 

تر از کشورهایی چون  ، حتی پایین2005قبلی در سال  پله سقوط نسبت به گزارش 10است تا با 
 درصد خدمات الکترونیکی.]2[فیجی، ارمنستان، قرقیزستان، گواتماال و مونته نگرو قرار بگیرد

آن  از که )درصد 28درصد به 15از ( بود شده دو برابر حدود 2005تا  2004 هاي طی سال دولت
  .]2[جدي نداشته است پیشرفت کنون تا زمان
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اکامی ایران در استقرار دولت الکترونیک با توجه به آمار رسمی ارائه شده، می تواند دالیل ن
. کارگیري توسط شهروندان استمتنوعی داشته باشد که از جمله مهمترین آنها، عدم پذیرش و به

از طرف دیگر، حتی در کشورهایی که از لحاظ استقرار دولت الکترونیک پیشرو هستند، استقبال و 
بنابراین، توجه به عوامل . ]31[کارگیري خدمات توسط شهروندان در سطح پایینی بوده استبه

این عوامل در . مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک، ضرورتی است که باید مورد توجه قرار گیرد
با . هاي اقتصادي، اجتماعی، فناورانه و فرهنگی منحصر به خود، متفاوت هستندکشورهاي با جنبه

ه به اینکه در حوزه دولت الکترونیک، ایران به جایگاه مناسبی دست نیافته است و از طرف توج
هاي مختلف، بررسی و تعیین این هاي آن در حوزهدیگر، گستردگی بخش دولتی و فعالیت

گذاران و مالحظه باشد و خطوط راهنماي کلی را براي سیاستمتغیرها می تواند مهم و قابل
  . سطوح مختلف، فراهم کندگیران در تصمیم

  
 دولت الکترونیک

ها و اي از ارتباطات الکترونیکی است که بین دولت، سازمان دولت الکترونیک مجموعه
هاي در ارتباط با دولت الکترونیک، در تعریف هاي مختلف به جنبه. دهدشهرونــــــدان رخ می

دولت الکترونیک، . اره شده استو غیره اش 3ســـازي، شفـــاف2پذیري، مسئولیت1پاسخگویی
استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات براي ایجاد تغییر در ساختارها و فرایندهاي کاري 

هاي الزم براي تحقق دولت از سوي دیگر، عوامل متعدد زمینه. ]44[هاي دولتی استسازمان
د و بویژه فناوري اطالعات، هاي جدیآورند که از جمله آنها، رشد فناوريالکترونیک را فراهم می

هاي اقتصادي و رشد اینترنت و فراگیري عمومی استفاده از آن، تغییر انتظارات شهروندان و بنگاه
 .]76[جهانی شدن و فشارهاي ناشی از رقابت است

 
  مشکالت پیاده سازي دولت الکترونیک

ترونیک در برخی از با وجود مزایاي متعدد استقرار دولت الکترونیک در کشور، دولت الک   
درایران نیز، این مسئله محدود به خریداري . کشورها به مفهوم واقعی خود نزدیک نشده است

ها یا سایت سازمان  باشد و در بهترین موارد، اطالعات محدودي در وبافزارها می سخت
وانع بسیاري در راه تحقق و پیاده سازي دولت الکترونیک، م. ] 2[ها قرار داده شده استوزارتخانه

هاي موجود در جامعه در سطح مدیران و هاي فناورانه، اقتصادي و مالی، نگرشاعم از محدودیت
موانع پیاده سازي دولت . ]13[هاي مختلف و شهروندان قابل مشاهده استکارکنان سازمان

                                                
1 .Accountability 
2 .Responsibility 
3 .Transparency 
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نیک، الکترونیک شامل مسائل مربوط به اعتماد و امنیت، عدم احساس نیاز به وجود دولت الکترو
-چگونگی دسترسی کاربران به دولت الکترونیک و نحوه ارائه اطالعات موردنیاز شهروندان می

-سازي دولت الکترونیک، پذیرش و بهبا این وجود، یکی از مهمترین مشکالت پیاده. ]27[باشد
  .کارگیري آن توسط شهروندان است

  
  چالش استقرار دولت الکترونیک در عصر حاضر: پذیرش شهروندان

 هاي اخیر انجام شده استهاي زیادي در سالدر ارتباط با پذیرش فناوري اطالعات، پژوهش
-پذیرش خدمات الکترونیکی به وسیله کاربران اثربخشی و سودمندي آن را تثبیت می. ]76[

با وجود این که درك بهتر عوامل مؤثر بر تصمیم شهروندان براي پذیرش یا رد . ]16[کند
هاي اطالعاتی ها و عملیات سیستمی، هدفی اساسی و محوري در پژوهشسیستمهاي اطالعات

-عوامل زیادي در پژوهش. ، تالش جدي در این رابطه در ایران صورت نگرفته است]63[است
هاي مختلف به عنوان عوامل مؤثر بر پذیرش فناوري جدید مطرح شده است که در ادامه مورد 

 .بررسی قرار خواهند گرفت
  

  جود در ارتباط با پذیرش فناوريهاي مومدل
هاي متعددي وجود دارد که شامل مدل انتشار ها و تئوريدر ارتباط با پذیرش فناوري، مدل

و  ]7[هاي فناوري اطالعات، مدل پذیرش نوآوري]9[1، تئوري کنش عقالیی]55[هانوآوري
دد، توانمندي مدل با توجه به اینکه مطالعات متع. باشندمی ]12[مدل مراحل پذیرش نوآوري 

هاي اطالعاتی پذیرش فناوري را در ارتباط با سنجش و تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش فناوري
هاي انجام شده، مدل پذیرش فناوري دیویس براي ، در بیشتر پژوهش]30،53[اندتأیید کرده

مدل،  این. هاي اطالعاتی مورد استفاده قرار گرفته استتشریح پذیرش و استفاده از سیستم
اي می داند که طی آن، متغیرهاي استفاده از فناوري اطالعات را در تابعی از فرایند چهار مرحله

ها تحت تأثیر قرار کاربران را در ارتباط با سهولت استفاده و مفید بودن سیستم 2خارجی، برداشت
و مفید  3دو عامل مطرح شده در مدل پذیرش فناوري یعنی سهولت استفاده درك شده. دهندمی

دیویس سهولت . اندهاي مورد بررسی قرار گرفته، تقریبا در همه پژوهش4بودن درك شده
استفاده درك شده را به عنوان حدي که یک نفر اعتقاد دارد که یادگیري یا استفاده از یک 
سیستم مستلزم تالش زیادي نیست و سودمندي درك شده را به عنوان حدي که یک نفر اعتقاد 

                                                
1. Theory of Reasoned Action 
2 .Perception 
3 .Percieved ease of use 
4 .Percieved usefulness 



 1389بهار  -1شماره  -یدولت انداز مدیریتچشم                                                                                                

 

46

بخشد، تعریف کرده است که کارگیري یک سیستم خاص، عملکرد وي را بهبود میبه دارد که
برداشت کاربران، نگرش . ]58[تأثیر بارزي بر قصد افراد براي استفاده از فناوري یا سیستم دارند

در مورد استفاده از سیستم را تحت تاثیر قرار داده و این نگرش، قصد آنها براي استفاده از سیستم 
بر این اساس و با توجه . شودکند و در نهایت، سطح استفاده از سیستم مشخص میعیین میرا ت

  .به مطالعات انجام شده و اعتبار مدل پذیرش فناوري، در این مقاله از این مدل استفاده شده است
  

  عوامل مطرح شده در ارتباط با پذیرش دولت الکترونیک 
ي اثربخشی در عصر اطالعات است و حوزه وسیعی پذیرش فناوري اطالعات، شرطی ضروري برا

در این قسمت از مقاله، متغیرهاي مطرح شده . ]19[ها را به خود اختصاص داده استاز پژوهش
  . گیرددر ارتباط با پذیرش فناوري جدید توسط کاربران مورد بررسی قرارمی

یرش فناوري مهمترین چالش موجود در پذ:  و حریم شخصی 1امنیت، ریسک درك شده. 1
اعتماد سازي در ارتباط با امنیت و قابل اتکا بودن فناوري  .]23[اطالعات، مسائل امنیتی است

از طرف دیگر، اگر حریم شخصی افراد نقض . هاي نوین ارتباطات و اطالعات امري اساسی است
شده  میزان ریسک درك. ]37[شود، تأثیر منفی بر اعتماد شهروندان و استفاده از خدمات دارد

توسط کاربران در به کارگیري خدمات الکترونیکی یه به عبارت دیگر، میزان سود و زیانی که 
بنابراین،  .باشدمتوجه آنها خواهد شد، یکی از عوامل موثر بر پذیرش خدمات الکترونیکی می

-باوجود اهمیت امنیت اطالعات و حفظ حریم شخصی افراد در فضاي دولت الکترونیک، سیاست
  .]45[ ناسب مورد نیاز به منظور جلب اعتماد شهروندان تدوین نشده استهاي م

-هاي الکترونیکی و بهاستقرار سیستم: خدمات 2ها و در دسترس بودنفراهم بودن زیر ساخت. 2
-ها با فقدان زیرساختدولت. هاي مورد نیاز استکارگیري آنها مستلزم فراهم بودن زیر ساخت

از طرف دیگر، . ]46[نع اصلی ارائه خدمات الکترونیکی مواجه هستندهاي الزم به عنوان یک ما
در . ]27[در در دسترس بودن خدمات به عنوان عامل مؤثر بر پذیرش فناوري مطرح شده است

در دسترس . این زمینه، دسترسی به رایانه و بویژه شبکه و اینترنت، بسیار مهم و قابل توجه است
- ران شده و آنها را به سمت  استفاده از فناوري سوق میبودن خدمات، موجب انگیزش کارب

هاي اطالعاتی و ارتباطی، حقوقی و قانونی به عنوان یکی از ناکافی بودن زیر ساخت. ]42[دهد
نقاط ضعف ایران در توسعه دولت الکترونیک مطرح شده است و برابر گزارش سازمان ملل، 

  .]2[است زیرساخت حوزه به بوطمر ایران دولت الکترونیکی امتیاز ترینپایین

                                                
1 .Percieved risk 
2. Accessebility 
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کارگرفته شده و اطالعات موجود در آنها ، از هاي بهویژگی سیستم: ویژگیهاي سیستم و وب. 3
ارتباطات مؤثر، طراحی سایت و محتواي آن به . عوامل مؤثر بر پذیرش فناوري اطالعات است

تعدادي از  .]42[ستکننده کیفیت درك شده خدمات الکترونیکی اعنوان عوامل کلیدي تعیین
ها به دلیل عدم شخصی سازي مناسب و پشتیبانی کاربران، به طور کامل مورد استفاده قرار سایت
هاي کاربردي قابل استفاده توسط شهروندان به عنوان یکی از ها و برنامهنبودن رویه. گیرندنمی

  .]2[نقاط ضعف ایران در توسعه دولت الکترونیک مطرح شده است
در نظر گرفتن سازوکارهاي پشتیبانی کننده و قابلیت پشتیبانی : یت پشتیبانی از کاربرانقابل. 4

این سازوکارها در . ها، یکی دیگر از عوامل مهم و تعیین کننده در پذیرش فناوري استسیستم
نشده به صورت عدم آگاهی کاربران از فناوري مورد استفاده یا در صورت بروز حوادث پیش بینی

  .]33،25[ها می آیندکمک آن
اي، احساس اضطراب کاربران را هنگام مواجهه با رایانه اضطراب رایانه:  1اياضطراب رایانه. 5

اي در نظر بگیرند که اضطراب آنها ممکن است کاربران، رایانه را به عنوان پدیده. کندمطرح می
پذیرش نام برده شده اضطراب رایانه اي به عنوان عامل تعیین کننده . دهدرا افزایش می

  .]48[است
زندگی در جامعه اطالعاتی به معناي بروز تغییرات یکباره براي همه اعضاي جامعه : 2اعتماد.6

هاي کارگیري رسانههاي الکترونیکی و بهشهروندان به طور فزاینده به استفاده از فناوري. است
شامل نگرانی در مورد قابل اعتماد موانع موجود در توسعه دولت الکترونیک . کنندمی جدید عادت

پذیرش عمومی . ]69[باشندکنندگان و مقاومت در برابر تغییر میبودن، عدم همکاري بین اداره
اعتماد به  .خدمات دولت الکترونیک بستگی به سطح اعتماد شهروندان نسبت به دولت دارد

بنابراین، . ]40[ه است عنوان یکی از عوامل کلیدي پذیرش دولت الکترونیک موفق شناخته شد
ها و خدمات و ارائه دهندگان آن، می تواند عاملی تعیین کننده اعتماد شهروندان به این سیستم

  .باشد
تواند نقش مهمی در جلب نظر هاي مشابه میکارگیري سیستمتجربه قبلی به: 3تجربه قبلی. 7

مات فناوري اطالعات و ارتباطات کاربران داشته باشد و به عنوان عاملی مهم براي استفاده از خد
  .]53[در نظر گرفته شده است

هاي متعدد به به بررسی تأثیر در پژوهش): سن، جنس، تحصیالت ( ویژگیهاي فردي. 8
  . ]17،32[ویژگیهاي فردي مانند سن، جنس و تحصیالت در پذیرش فناوري پرداخته شده است

                                                
1. Computer Anxiety 
2. Trust 
3. Prior Experience 
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از توانمندي شخصی خود براي بروز یک برداشت شهروندان : 2و خوداتکایی 1نوآوري فردي. 9
نوآوري فردي، به . ]51[دهدرفتار، یا خوداتکایی، نتایج درك شده وي را تحت تأثیر قرار می

این دو عامل . ]58[حدي که یک فرد مایل است تا یک فناوري جدید را آزمایش کند، اشاره دارد
 .باشنددر پذیرش فناوري جدید مؤثر می

کارگیري سیستها و یکی از مهمترین مشکالت پذیرش و به: نقش آموزشدانش، آگاهی و . 10
بسیاري از شهروندان ممکن است . ها استفناوري جدید، نداشتن دانش استفاده از این سیستم

ها آشنایی نداشته کارگیري این سیستمها باشند، اما با نحوه بهمایل به استفاده از این سیستم
آموزش تأثیر بارزي بر هردو عامل سهولت و سودمندي . ]50[یده باشندباشند و آموزش الزم را ند

. ]53[درك شده دارد و نقش آموزش در پذیرش فناوري مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است
سوادي شهروندان، مدیران و کارکنان دولت به عنوان یکی از نقاط ضعف ایران در توسعه کم

بنابراین توجه به ارتقاي سطح آگاهی و دانش شهروندان . ]2[دولت الکترونیک مطرح شده است 
  .تواند در این امر موثر باشدهاي آموزشی میبا در نظر گرفتن سازوکار

هنجارهاي ذهنی بیانگر برداشت افراد در این رابطه هستند که آیا : 3هنجارهاي ذهنی. 11 -5
، ]9[فتار را از خود بروز دهد یا خیرکنند که او باید این رافرادي که براي او مهم هستند، فکر می

، متغیرهاي مختلف 1جدول . شوندکه به عنوان اعتقادات هنجاري و اثر اجتماعی نیز نامیده می
  . مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک را به همراه منابع نمونه ارائه می کند

  
 

 نام عامل منابع
 شده ریسک درك  ]21[،]39[،]64[،]20[،]34[،]47[،]24[،]37[
 اعتماد  ]44[،]56[،]43[،]50[،]40[،]46[،]37[،]6[
 امنیت و حریم شخصی  ]27[،]44[،]74[،]8[،]72[،]20[،]50[،]65[
 ها فقدان زیر ساخت ]46[،]61[،]11[،]47[،]15[،]49[،]17[،]69[
 )مشابه هايکارگیري سیستمتجربه قبلی به(تجربه قبلی  ]53[،]66[،]62[،]55[،]17[،]49[،]45[،]43[

 )سن، جنسیت وتحصیالت(ویژگیهاي فردي  ]26[،]76[،]66[،]15[،]55[،]7[،]10[
 نوآوري فردي  ]21[،]71[،]51[،]7[،]55[

 دانش، آگاهی و نقش آموزش  ] 63[،]55[،]48[،]69[،]36[،]31[،]7[،]6[
 خوداتکایی ]32[،]51[،]15[،]43[،]41[،]7[،]10[
 هاي سیستم و وب ویژگی ]75[،]58[،]54[،]8[،]45[،]41[،]15[

 هنجارهاي ذهنی  ]41[،]15[،]36[

                                                
1. Self Innovativeness 
2. Self Efficacy 
3. Subjective Norms 

 ت الکترونیکمتغیرهاي مطرح در پذیرش دول. 1جدول
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 اي اضطراب رایانه ]59[،]57[،]22[،]45[
 پشتیبانی از کاربران  ]32[،]25[،]22[،]62[،]45[،]43[،]41[

 در دسترس بودن  ]38[،]27[،]53[،]15[،]36[،]6[
 کنترل رفتاري درك شده  ]68[،]33[،]32[

    
 پژوهشمتغیرها و مدل 

 به پژوهش این با توجه به مبانی نظري بررسی شده و بر اساس مدل پذیرش فناوري، در   
 :اندقابل مشاهده 2است که در جدول  شده پرداخته متغیر گونه دو میان معنادار رابطه بررسی

  متغیرهاي پژوهش. 2جدول
متغیرهاي 
 مستقل

مشابه، کنترل رفتاري درك  تجربه قبلی استفاده از خدمات الکترونیکی عوامل فردي
  شده، نوآوري فردي، خوداتکایی، عدم اضطراب رایانه اي، دانش و آگاهی

سن، جنسیت ( از وجود خدمات و نحوه استفاده، ویژگیهاي فردي 
 )وتحصیالت 

حفظ امنیت و حریم شخصی، ویژگیهاي سیستم و وب، در دسترس بودن  عوامل سازمانی
 نخدمات، پشتیبانی از کاربرا

ریسک درك شده، هنجارهاي ذهنی، وجود زیر ساخت هاي مورد نیاز،  عوامل اجتماعی
 ضرورت تدوین برنامه هاي آموزشی و اعتماد

 متغیر وابسته
 متغیرهاي مداخله گر

 )پذیرش دولت الکترونیک(قصد رفتاري براي استفاده از فناوري 
ش به سمت استفاده درك شده، مفید بودن و سودمندي درك شده، نگر

 استفاده
  

مدل این پژوهش بر اساس مدل پذیرش فناوري دیویس و با تأکید بر نقش متغیرهاي خارجی 
  :قابل مشاهده است 1تدوین شده است که در شکل 
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 رابطه بین متغیرهاي خارجی و پذیرش شهروندان: مدل پژوهش.1شکل
 

  روش شناسی پژوهش
گرایی و صبغه پژوهش، کمی اي، مبناي فلسفی پژوهش، اثباتاین پژوهش، توسعه 1جهت گیري

جامعه آماري پژوهش، خبرگان فناوري اطالعات و شهروندان . و از نوع پژوهش میدانی است
. ها، پرسشنامه استراهبرد پژوهش، پیمایشی تحلیلی و ابزار گردآوري داده. باشندتهرانی می

  .باشدمی 2، رویکرد قیاسیرویکرد پژوهش

                                                
1. Orientation 
2 .Deductive 

 

سهولت 
استفاده 
 درك شده

 متغیرهاي خارجی
  عوامل فردي) الف
  تجربه قبلی -
  کنترل رفتاري درك شده -
از وجود و   دانش و آگاهی -

  نحوه استفاده از خدمات
  خوداتکایی -
  نوآوري فردي -
  اضطراب رایانه اي -
  ویژگیهاي فردي -
  عوامل سازمانی) ب
  و حریم شخصی حفظ امنیت -
  ویژگیهاي سیستم و وب  -
  در دسترس بودن  -
  پشتیبانی از کاربران  -
  عوامل اجتماعی) ج
  ریسک درك شده -
  هنجارهاي ذهنی -
  وجود زیر ساخت هاي مورد نیاز -
ضرورت تدوین برنامه هاي  -

  آموزشی
  اعتماد  -
 

 سودمندي
 درك شده

 
نگرش به 

 سمت
  استفاده  

 

 قصد رفتاري
براي استفاده 

پذیرش (
 )هروندانش
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هاي این پژوهش به صورت زیر بیان با توجه به موارد ذکر شده، سؤال: سؤال هاي پژوهش. 1
  :شودمی

  متغیرهاي فردي مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک در ایران کدامند؟
  متغیرهاي سازمانی مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک در ایران کدامند؟

  ثر بر پذیرش دولت الکترونیک در ایران کدامند؟متغیرهاي اجتماعی مؤ
هدف از انجام این پژوهش، تعیین متغیرهاي فردي، سازمانی و اجتماعی مؤثر : هدف پژوهش. 2

بر پذیرش دولت الکترونیک در ایران است که با توجه به نتایج آن، بخش دولتی بتواند با تدوین 
هاي اطالعاتی اوري اطالعات و سیستمگذاري در خصوص فنراهبردي مشخص در جهت سرمایه

سازي دولت الکترونیک، اقدامات الزم را به عمل هاي دولتی و پیادهکارگیري آن در فعالیتو به
 : بنابراین اهداف این پژوهش به شکل کلی زیر مطرح می شود. آورد

  احصاي متغیرهاي فردي، سازمانی و اجتماعی مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک؛ 
هاي مورد نیاز در بخش دولتی و ه خطوط راهنماي کلی جهت تدوین و اجراي سیاستارائ

  .سازمانی با توجه به این متغیرها
این پژوهش در برگیرنده سه فرضیه اصلی است که به صورت زیر بیان : هاي پژوهشفرضیه. 3

 :گیرندمی
  .متغیرهاي فردي با پذیرش دولت الکترونیک رابطه معنادار دارند

  .یرهاي سازمانی با پذیرش دولت الکترونیک رابطه معنادار دارندمتغ
  .متغیرهاي اجتماعی با پذیرش دولت الکترونیک رابطه معنادار دارند

 هاتوزیع پرسشنامه و جمع آوري داده. 5 
در مرحله اول، . ها در دو مرحله و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته استآوري دادهجمع

سنجی خبرگان به منظور بررسی در قسمت اول، نظر. سمت را دارا بوده استپرسشنامه دو ق
میزان اهمیت متغیرهاي مورد نظر با توجه به شرایط ایران انجام گرفت و از خبرگان خواسته شد 
که با توجه به شرایط خاص ایران، میزان اهمیت هر یک از این عوامل را در پذیرش دولت 

یکرت مشخص کنند که شامل پنج گزینه میزان اهمیت خیلی زیاد، الکترونیک و بر اساس طیف ل
ها و در قسمت دوم این پرسشنامه، توانایی شاخص. زیاد، متوسط، کم، و خیلی کم بوده است

نفر از خبرگان ارسال شد که از این تعداد،  93پرسشنامه براي . براي سنجش متغیرها بررسی شد
پرسشنامه کامل و قابل استفاده بوده  61به عمل آمده، پرسشنامه دریافت شد که با بررسی  64

 ایران، مخابرات تحقیقات مرکز ایران، وريبهره و مرکز مطالعات مدیریت این خبرگان در. است
ها و شرکت تهران، عالمه طباطبایی، شریف، علم و صنعت، امیر کبیر هاي تربیت مدرس،دانشگاه



 1389بهار  -1شماره  -یدولت انداز مدیریتچشم                                                                                                

 

52

قابل مالحظه  3ایر اطالعات مرتبط با خبرگان در جدول س .اندهاي مرتبط حضور داشتهو سازمان
  :است

  
  اطالعات مرتبط با خبرگان. 3جدول 

 تعداد  عنوان تعداد  عنوان
 15 سال 5تا  1 سابقه کاري 48 مرد جنسیت

 29 سال 10تا  5 13 زن
 10 سال 15تا  10 8 دکتري مدرك تحصیلی

 4 سال 20تا  15 9 دانشجوي دکتري
 3 بیشتر از بیست سال 44 اسی ارشدکارشن

رشته تحصیلی و 
 حوزه فعالیت

   25 فناوري اطالعات
 حوزه فعالیت

 34 دانشگاه
 27 صنعت 21 مدیریت

 5 مهندسی صنایع
 10 سایر 

  
در مرحله دوم و پس از حذف متغیرهایی که در نظر سنجی خبرگان تأیید نشدند، پرسشنامه    

مبتنی بر طیف لیکرت و شامل هفت عبارت کامال زیاد، خیلی زیاد، زیاد،  دوم تدوین شد که
جامعه آماري . ها بوده استبراي سنجش شاخص) هیچ(متوسط، کم، خیلی کم و کامال کم 

مرحله دوم، شهروندان تهرانی بودند که از خدمات به صورت الکترونیکی یا به روش سنتی 
انجام شده، مشخص شد که خدمات الکترونیکی در چهار هاي بر اساس بررسی. کننداستفاده می

درضمن این . قسمت زیر به صورتی که قابل استفاده براي همه شهروندان باشد، ارائه می شود
ها تعمیم داد که شامل خدمات توان به سایر بخشها را به دلیل فراگیر بودن آنها، میبخش

. خدمات گردشگري و سازمان بورس هستند ها، خدمات پستی،الکترونیکی ارائه شده در بانک
پرسشنامه برگشت داده  768پرسشنامه در بین شهروندان توزیع شد که از این تعداد  1000تعداد 

ها پرسشنامه داراي اطالعات کامل و قابل استفاده بودند و سایر پرسشنامه 731شد که تعداد 
  .قابل مشاهده است 4ولشناختی مرحله دوم در جدسایر اطالعات جمعیت. حذف شدند

 
  )نظر سنجی شهروندان(اطالعات جمعیت شناختی پرسشنامه دوم . 4جدول 

 زن مرد جنسیت
تعداد 

 )نفر(
731  386 )8/52 

 )درصد
 )درصد 2/47( 345

 کمتر از  )سال(سن 
 بیست

 به باال 40 40تا  30 30تا  20
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تعداد 
 )نفر(

731  122 )7/16 
 )درصد

272  
 )درصد 2/37(

259  
)4/35 

 )درصد

 )درصد 7/10( 78

دیپلم و پایین  میزان تحصیالت
 تر

دانشجوي 
 کاردانی

 و کارشناسی 

  
 کارشناسی

دانشجوي 
تحصیالت 

 تکمیلی

کارشنا
سی 
 ارشد

  
 دکتري

تعداد 
 )نفر(

731  206  
 )درصد 2/28( 

236  
 )درصد 3/32(

185  
)3/25 

 )درصد

66  
 )درصد 9(

32   
)4/4 

 )درصد

6 )8/0 
 )درصد

  
  ها یی و پایایی دادهروا

ها، ابتدا با بررسی دقیق مبانی نظري و بر اساس براي سنجش روایی پرسشنامه: روایی. 6-1
نتایج پژوهش هاي معتبر انجام شده درمطالعات مختلف، عوامل مؤثر بر پذیرش فناوري اطالعات 

عداد شش نفر از استخراج شده و پس از تنظیم پرسشنامه اولیه، به منظور سنجش روایی آن از ت
 نظرخواهی تهران شهر دسترس در فناوري اطالعات از خبرگان سپس. سنجی شدخبرگان نظر

ها در پذیرش دولت در این قسمت، خبرگان ضمن تعیین میزان اهمیت هر یک از مؤلفه .شد
هاي مطرح شده توانایی سنجش مؤلفه مورد الکترونیک، مشخص کردند که هر یک از شاخص

هاي تأیید شده در قالب پرسشنامه دوم جهت نظر باشند یا خیر و در نهایت شاخصا مینظر را دار
  . سنجی از شهروندان استفاده شد

 آلفاي ضریب .شد استفاده کرونباخ آلفاي ضریب از هاسنجش پایایی داده براي :پایایی. 6-2
 پایاست مقیاسی کلی، به طور .است پایایی سنجش ابزارهاي تریناستفاده از مورد یکی کرونباخ،

نظر در  مورد ضریب براي خبرگان نظرخواهی پرسشنامه در .بیشتر باشد 0/ 7 ارزش آن از که
 در .آمد بدست878/0ها، مقدار و در قسمت شاخص 774/0 مقدار ،)هامؤلفه(قسمت اول 

 .حاصل شد 840/0 کلی مقدار مشتریان، به مربوط پرسشنامه
 

  هاتجزیه و تحلیل داده
 SPSS 13.00 for هاي پرسشنامه اول از نرم افزارنظور تجزیه و تحلیل دادهبه م

Windows استفاده شده است و نتایج به شرح زیرند.  
  خبرگان نظرسنجی از حاصل هايداده تحلیل و تجزیه. 1
براي بررسی میزان اهمیت هر  T از آزمون اطالعات، فناوري خبرگان نظرات تحلیل و تجزیه در

ها اي براي بررسی روایی پرسشنامه و توانایی سنجش شاخصها و آزمون دوجملهفهیک از مؤل
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 روش توزیع اي بهدوجمله آزمون محاسبه نحوه spssافزار آماري  نرم در .است شده استفاده
به  آزمون، این اجراي از شده ظاهر خروجی در مورد قضاوت براي. گیرد می صورت ايدوجمله
 بود، کمتر %5 از ستون این مقدار چنانچه .شودمی توجه .tailed) 2 ( Asymp. sig-ستون 
 پرسشنامه 61 به توجه با اساس این بر).  1382 حسینی،(است   مقابل فرض بر تأیید نتیجه
 .شودمی ارائه زیر صورتبه آنها و تحلیل تجزیه اطالعات، فناوري خبرگان نظر از حاصل

خبرگان به منظور سنجش میزان اهمیت هر یک از  جینظرسن هايداده تحلیل و تجزیه .1 -1
  Tآزمون اساس بر ها در پذیرش دولت الکترونیکمولفه
 Test Value = 3 و % 50 پیش فرض ايپایه احتمال مقدار گرفتن نظر در با T آزمون نتایج
باشد که در نفر می 61 شده، مشاهده کل فراوانی که است ذکر به الزم. شده است داده نشان

 اطمینان % 95 با جدول، این از حاصل نتایج به توجه با. نظر سنجی خبرگان صورت گرفته است
متغیرهاي خارجی شامل تجربه قبلی کاربران در استفاده از خدمات  از یک هر مورد در توانمی

اتکایی، دانش و آگاهی از وجود خدمات و نحوه استفاده، امنیت، نوآوري فردي، خود مشابه،
-اي سیستم و وب، در دسترس بودن، پشتیبانی از کاربران، هنجارهاي ذهنی، زیرساختهویژگی

هاي آموزشی و اعتماد و هم چنین دو عامل سودمندي درك شده و ها، ضرورت تدوین برنامه
هر  تأثیر معناداري ترتیب، بدین .پذیرفت را یک هر مقابل هايسهولت استفاده درك شده فرضیه

از طرف دیگر، متغیرهاي خارجی شامل  .کرد تأیید پذیرش دولت الکترونیک،روي  را آنها از یک
اي مورد هاي فردي و اضطراب رایانهکنترل رفتاري درك شده، میزان ریسک درك شده، ویژگی

 .قابل مشاهده است 5تأیید خبرگان قرار نگرفت که در جدول 
 

  پذیرش دولت الکترونیک یرهاي خارجی برمتغ از یک هر تأثیر میزان مورد در T آزمون نتایج. 5جدول 
سطح  میانگین تعداد مؤلفه

 معناداري
 000/0 39/4 61 تجربه قبلی کاربران در استفاده از خدمات مشابه

 000/0 4/48 61 امنیت
 000/0 52/3 61 نوآوري فردي

 000/0 86/3 59 خود اتکایی
 000/0 16/4 61 ویژگیهاي سیستم و وب

 000/0 44/4 61 سودمندي درك شده
 000/0 57/4 61 سهولت استفاده درك شده
 451/0 89/2 56 کنترل رفتاري درك شده
 381/0 13/3 60 میزان ریسک درك شده
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 000/0 84/3 61 هنجارهاي ذهنی
 085/0 25/3 56 اضطراب رایانه اي
 000/0 72/4 61 در دسترس بودن

 000/0 49/4 61 پشتیبانی از کاربران
 000/0 45/4 60 هی از وجود خدمات و نحوه استفادهدانش و آگا

 098/0 75/3 61 ویژگیهاي فردي
 000/0 69/4 61 وجود زیرساخت هاي مورد نیاز

 000/0 25/4 59 ضرورت تدوین و اجراي برنامه هاي آموزشی
 000/0 43/4 61 اعتماد

  
شده با مقدار معناداري شود، متغیرهاي کنترل رفتاري درك گونه که در جدول مشاهده میهمان
، میزان ریسک درك شده با مقدار 098/0هاي شخصی با مقدار معناداري ، ویژگی451/0

رد شده و مورد تأیید خبرگان قرار  085/0اي با مقدار معناداريو اضطراب رایانه 381/0معناداري 
   .نگرفتند

ها ایی هر یک از شاخصخبرگان به منظور سنجش توان نظرات هايداده تحلیل و تجزیه. 2 -1
 ايآزمون دو جمله اساس بر هادر سنجش مولفه

و سطح معناداري  50/0اي پیش فرض اي به عمل آمده با احتمال پایهبر اساس آزمون دو جمله
ها با مقدار هاي تناسب محتواي اطالعاتی وب سایت، نتایج نشان دادند که شاخص05/0

ارائه اطالعات و امکان استفاده از آنها به آسانی با مقدار  ، مناسب بودن ساختار689/0معناداري 
ندان از طریق وب سایت با مقدار معناداري ، ایجاد تعامل مثبت و سازنده با شهرو185/0معناداري 

هاي الکترونیکی با مقدار معناداري ، مشخص و قابل فهم بودن تعامل شهروندان با سیستم229/0
 .رد شده و مورد تأیید خبرگان قرار نگرفتند 200/0و جنسیت با مقدار معناداري 512/0

  
با ) جی شهرونداننظر سن(هاي حاصل از پرسشنامه دوم تجزیه و تحلیل داده. 2

   1استفاده از نرم افزار لیزرل
ها و هاي تأیید شده در قالب شاخص، مؤلفه)سنجی خبرگاننظر(اجراي مرحله اول پژوهش از پس

هاي در این قسمت، بر اساس داده. سؤاالت پرسشنامه دوم در سطح شهروندان سنجیده شدند
 با .پردازیم می پژوهش هايسؤال به توجه اب هامؤلفه رابطه بررسی به حاصل از پرسشنامه دوم، 

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش دولت  براي مدلی تبیین پژوهش، این هدف که این به توجه
 افزار لیزرل که نرم شود، ازمی یکدیگر بررسی روي بر متغیر چند تأثیر آن در و است الکترونیک

                                                
1. LISREL 



 1389بهار  -1شماره  -یدولت انداز مدیریتچشم                                                                                                

 

56

 معادالت مدلهاي برازش و معناداري مونآز پارامترها، برآورد براي هابرنامه ترینمهم از یکی
 باشد، می )هستند مستقیم گیري اندازه و مشاهده قابل غیر که (نهایی متغیرهاي با ساختاري
  . است شده استفاده

  تجزیه و تحلیل کلی روابط بین متغیرها. 1 -2
دلهاي از آنجایی که استفاده از نرم افزار لیزرل در گام نهایی براي بررسی مدل و برازش م

معادالت ساختاري به کار می رود، در ابتدا به منظور بررسی رابطه بین متغیرها از آزمون 
رگرسیون استفاده شد که بر اساس این آزمون، به جز متغیر نوآوري فردي با مقدار معناداري 

، وجود رابطه معنادار بین همه متغیرهاي مدل تایید شد، که در نتیجه نوآوري فردي از 251/0
نتایج . دل ابتدایی حذف شد و سایر متغیرها و روابط آنها به کمک نرم افزار لیزرل بررسی شدندم

  :قابل مشاهده است 6حاصل در جدول 
  

  )نظر سنجی شهروندان(نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده هاي پرسشنامه دوم . 6جدول 
  متغیر وابسته

  
 متغیر مستقل

/ ضریب مسیر 
  Tارزش 

(T-Value) 

مندي سود
  درك شده

(PU) 

سهولت 
استفاده درك 

  شده
(PEOU) 

نگرش به 
سمت 
  استفاده
(ATT) 

قصد رفتاري 
  براي استفاده

(BI) 

تجربه قبلی استفاده از 
 (PE)خدمات مشابه 

 - 38/0 093/0 - 10/0 - 11/0 ضریب مسیر
 - T 27/1 - 18/4 - 54/2 21/0ارزش 

 14/0 ----  14/0 031/0 ضریب مسیر (SEC)امنیت 
 T 74/1 53/5  ---- 76/3زش ار

 17/0 ----  12/0 12/0 ضریب مسیر (SE)خود اتکایی 
 T 42/1 97/0  ---- 95/0ارزش 

ویژگیهاي سیستم و 
 (SYS)وب 

 ----  ----  -082/0 37/0 ضریب مسیر
 ----  ----  - T 67/19 89/2ارزش 

  هنجارهاي ذهنی
(SN) 

 ----  17/0 -096/0 11/0 ضریب مسیر
 ----  T 82/6 93/3 - 73/3ارزش 

در دسترس بودن 
 (ACC)خدمات 

 ----  ----  18/0 072/0 ضریب مسیر
 ----  ----  T 51/3 01/6ارزش 

  پشتیبانی از کاربران
(SUP) 

 ----  16/0 16/0 023/0 ضریب مسیر
 ----  T 09/1 07/5 24/3ارزش 

آگاهی و دانش کاربران 
از وجود خدمات و نحوه 

 (AW)استفاده 

 ----  ----  -013/0 12/0 ضریب مسیر
 ----  ----  - T 82/5 45/0ارزش 

فراهم بودن زیر ساخت 
 (INF)ها 

 ----  ----  25/0 094/0 ضریب مسیر
 ----  ----  T 59/4 74/8ارزش 
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ضرورت تدوین و اجراي 
برنامه هاي آموزشی 

(TRA) 

 ----  ----  40/0 054/0 ضریب مسیر
 ----  ----  T 28/2 - 44/12ارزش 

  داعتما
(TRU) 

 ----  ----  -0051/0 36/0 ضریب مسیر
 ----  ----  - T 43/16 16/0ارزش 

  سودمندي درك شده
(PU) 

 70/0 40/0 ----  ----  ضریب مسیر
 T  ----  ---- 52/7 47/21ارزش 

سهولت استفاده درك 
 (PEOU)شده 

 - 24/0 20/0 ----  - 10/0 ضریب مسیر
 - T 18/4 -  ---- 01/4 24/7ارزش 

سمت استفاده نگرش به 
(ATT) 

 39/0 ----  ----  ----  ضریب مسیر
 T  ----  ----  ---- 66/14ارزش 

  
. باشد 2آن، بزرگتر از  Tدر ارتباط با رابطه بین متغیرها، زمانی این رابطه تأیید می شود که ارزش 

شاهده در ارتباط با رابطه بین متغیرها، موارد زیر م% 95با توجه به این مورد، در سطح اطمینان 
  :می شود

در بین متغیرهاي خارجی مؤثر بر سودمندي درك شده در مدل اولیه پژوهش، بین هنجارهاي . 1
، میزان آگاهی و دانش )67/4برابر Tارزش (، ویژگیهاي سیستم و وب )82/6برابر Tارزش (ذهنی 

، در )43/4بربرا Tارزش (، اعتماد )82/5برابر Tارزش (شهروندان از وجود خدمات و نحوه استفاده 
 Tارزش (و فراهم بودن زیر ساخت هاي مورد نیاز ) 51/3برابر Tارزش (دسترس بودن خدمات 

و سودمندي درك شده رابطه معناداري وجود دارد، ولی رابطه معناداري بین سایر ) 59/4برابر
  .متغیرها و سودمندي درك شده وجود ندارد و رد می شوند

بر سهولت استفاده درك شده در مدل اولیه پژوهش، بین امنیت در بین متغیرهاي خارجی مؤثر . 2
 Tارزش (، آموزش شهروندان )07/5برابر Tارزش (، پشتیبانی از کاربران )53/5برابر Tارزش (

و فراهم بودن زیر ساخت هاي مورد ) 01/6برابر Tارزش (، در دسترس بودن خدمات )44/5برابر
اده درك شده رابطه معناداري وجود دارد، ولی رابطه و سهولت استف) 74/8برابر Tارزش (نیاز 

  .معناداري بین سایر متغیرها و سهولت استفاده درك شده وجود ندارد و رد می شوند
در بین متغیرهاي مؤثر بر نگرش شهروندان به سمت استفاده در مدل اولیه پژوهش، بین . 3

)  01/4برابر Tارزش (ك شده و سهولت استفاده در) 52/7برابر Tارزش (سودمندي درك شده 
عالوه بر این دو متغیر، بر اساس تحلیلهاي به عمل آمده، از بین . رابطه معناداري وجود دارد

، )54/2برابر Tارزش (متغیرهاي خارجی، تجربه قبلی استفاده از خدمات مشابه توسط شهروندان 
و هنجارهاي ذهنی ) 24/3رابرب Tارزش (کارگیري خدمات الکترونیکی پشتیبانی از کاربران در به
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نیز رابطه معناداري با نگرش شهروندان به سمت استفاده از خدمات ) 73/3برابر Tارزش (
  .الکترونیکی دارند

در بین متغیرهاي مؤثر بر قصد رفتاري شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیکی در مدل . 4
 Tارزش (خدمات الکترونیکی  اولیه پژوهش، بین نگرش شهروندان به سمت استفاده از

عالوه بر این . رابطه معناداري وجود دارد)  47/6برابر Tارزش (و سودمندي درك شده ) 66/4برابر
 Tارزش (دو متغیر، بر اساس تحلیلهاي به عمل آمده، از بین متغیرهاي خارجی، امنیت 

  .دمات الکترونیکی داردنیز رابطه معناداري قصد رفتاري شهروندان در استفاده از خ) 76/3برابر
  
  بررسی فرضیه هاي پژوهش. 3
  بررسی فرضیه اول پژوهش. 3-1

در فرضیه اول پژوهش، بیان شد که متغیرهاي فردي با پذیرش دولت الکترونیک رابطه معنادار 
با توجه به نتایج حاصل، متغیرهاي فردي دانش و آگاهی از وجود خدمات و نحوه استفاده با . دارند

و تجربه قبلی استفاده از سیستم ها و خدمات مشابه  ) 82/5برابر Tارزش (رك شده سودمندي د
رابطه معنادار دارند و تأیید می شوند، اما بین ) 54/2برابر Tارزش (با نگرش به سمت استفاده 

ارزش (و سهولت استفاده درك شده ) -27/1برابر Tارزش (تجربه قبلی با سودمندي درك شده 
T سایر متغیرهاي فردي رد شده و مورد تأیید قرار . ابطه معناداري وجود نداردر) -18/4برابر

  .بنابراین و به طور کلی، فرضیه اول پژوهش تأیید می شود. نگرفتند
  بررسی فرضیه دوم پژوهش. 3-2

در فرضیه دوم پژوهش، بیان شد که متغیرهاي سازمانی با پذیرش دولت الکترونیک رابطه معنادار 
قابل مشاهده است، امنیت با سودمندي درك  5-4وجه به نتایج حاصل که در جدول با ت. دارند

، اما بین امنیت و سهولت استفاده درك شده )74/1برابر Tارزش (شده رابطه معناداري ندارد 
از طرف دیگر، بر اساس نتایج حاصل، بین ). 53/5برابر Tارزش (رابطه معناداري وجود دارد 

هروندان براي استفاده از خدمات الکترونیکی، رابطه معناداري وجود دارد امنیت و قصد رفتاري ش
و در نهایت، با توجه به این، امنیت از طریق تأثیر بر سطح برداشت آنها ) 76/3برابر Tارزش (

نسبت به سهولت استفاده از خدمات الکترونیکی دولت، و از طرف دیگر، تأثیر مستقیم بر قصد 
این خدمات، به عنوان عامل مؤثر بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک مطرح  آنها براي استفاده از

  . می شود
در ). 67/4برابر Tارزش (ویژگیهاي سیستم و وب با سودمندي درك شده رابطه معنادار دارد 

و با سهولت استفاده درك )  51/3برابر Tارزش (دسترس بودن خدمات با سودمندي درك شده 
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پشتیبانی از کاربران با سهولت استفاده درك شده . رابطه معنادار دارد) 01/6برابر Tارزش (شده 
. رابطه معنادار دارد) 24/3برابر Tارزش (و با نگرش به سمت استفاده ) 07/5برابر Tارزش (

بنابراین، در بین متغیرهاي سازمانی، امنیت، ویژگیهاي سیستم و وب، پشتیبانی از کاربران و در 
بنابراین و به طور کلی، فرضیه دوم . أیید شده و سایر متغیرها رد شدنددسترس بودن خدمات ت
  .پژوهش تأیید می شود

  بررسی فرضیه سوم پژوهش. 3-3
فرضیه سوم پژوهش به این صورت مطرح گردید که متغیرهاي اجتماعی با پذیرش دولت 

بل مشاهده است، قا 5-4با توجه به نتایج حاصل که در جدول . الکترونیک رابطه معنادار دارند
و نگرش به سمت استفاده ) 82/6برابر Tارزش (بین هنجارهاي ذهنی و سودمندي درك شده 

وجود زیر ساخت هاي مورد نیاز با سودمندي درك شده . رابطه وجود دارد) 73/3برابر Tارزش (
ن و تدوی. رابطه دارد) 74/8برابر Tارزش (و با سهولت استفاده درك شده ) 59/4برابر Tارزش (

رابطه دارد و در ) 44/5برابر Tارزش (اجراي برنامه هاي آموزشی با سهولت استفاده درك شده 
رابطه داشته و سایر متغیرها رد می ) 43/4برابر Tارزش (نهایت، اعتماد با سودمندي درك شده 

، بنابراین، از بین متغیرهاي اجتماعی، هنجارهاي ذهنی، وجود زیر ساخت هاي مورد نیاز. شوند
بنابراین و به طور کلی، فرضیه دوم . تدوین و اجراي برنامه هاي آموزشی و اعتماد تأیید گردند

  .پژوهش تأیید می شود
  مدل کل برازش ارزیابی. 4

با توجه به نتایج حاصل که در قسمت قبل اشاره شد و تأیید روابط بین متغیرها در شاخه هاي 
 قرار آزمون مورد لیزرل افزار نرم از با استفاده مدل لک و متغیرها روابط مجموعه بار مختلف، این

 طریق از مدل برازش خوبی لیزرل در. گیرد قرار بررسی مورد کل در مدل داري معنا تا گیرد می
 خوبی ، شاخص (GFI)برازش خوبی شاخص کاي، مربع مقدار از جمله شاخصها سري یک

 ریشه و مانده مجذورات انگینمی ، ریشهP (p-Value)، ارزش (AGFI)شده اصالح برازش
  .شود می سنجیده میانگین مربع خطاي

نشان می دهد که این  92/19درجه آزادي برابر  16آزمون کاي دو، مجموعه روابط باال را با 
و  97/0برابر  GFIهمچنین مقدار . ، این روابط معنادار است%95نشان می دهد در در سطح 

و نزدیک به یک می باشند،  8/0و  9/0ترتیب باالتر از است که به  91/0برابر  AGFIمقدار 
است  P 223/0و ارزش  018/0نیز  (RMSEA)مقدار خطا . بیانگر برازش خوب مدل است

که در نهایت اشاره به برازش بسیار خوب مدل و تایید روابط بین متغیرهاي آن ) 05/0بیشتر از (
 2ر قالب خروجی لیزرل به صورت شکل با توجه به موارد ذکر شده، مدل کلی پژوهش د. است

  .ارائه می شود
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  مدل کلی پژوهش. 2شکل
  

، روابط معنادار بین متغیرها 3با توجه به نتایجی که از این پژوهش به دست آمده است، در شکل 
  . ارائه شده است 3و مدل نهایی پژوهش در شکل 
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  نتیجه گیري
براي موفقیت در استقرار دولت . دولت الکترونیک، مزایاي بالقوه متعددي را به همراه دارد   

به منظور . الکترونیک، توجه به پذیرش و به کارگیري  آن توسط شهروندان بسیار ضروري است
ه به عوامل مؤثر و افزایش احتمال به کارگیري خدمات دولت الکترونیک توسط شهروندان، توج

در این . تدوین و اجراي سیاست هاي مناسب توسط دولت ها امري ضروري و اجتناب پذیر است
مقاله، با توجه به نقش تعیین کننده متغیرهاي خارجی در پذیرش دولت الکترونیک، به بررسی 

و بر  میزان اهمیت هر یک از متغیرهاي خارجی بر اساس نظرات خبرگان و شهروندان پرداخته
بر اساس یافته هاي حاصل، فراهم بودن زیر ساخت ها، در . این اساس، مدل مناسب پیشنهاد شد

دسترس بودن و سهولت استفاده از مهمترین موارد مرتبط با پذیرش دولت الکترونیک در ایران 
با توجه به یافته هاي این پژوهش، بخش دولتی در ارتباط با فراهم نمودن زیر ساخت . هستند

اي مورد نیاز، به گونه اي که براي همگان به راحتی قابل دسترسی باشد، باید به طور ویژه ه
تالش کند و ساز و کارهاي  مورد نیاز را به گونه اي فراهم کند که شهروندان به راحتی بتوانند با 
 به کارگیري  این سیستم ها، از خدمات دولت الکترونیک، آن گونه که مد نظر است، بهره مند

از طرف دیگر، بخش عمومی می تواند با تهیه و تدوین برنامه هاي آموزشی مناسب، گام . شوند
مؤثري را در جهت اطالع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی بردارد و از این طریق، شهروندان 

  .را با انواع خدمات موجود و نحوه استفاده و مزایاي بالقوه آن آشنا کند
اي پژوهش هاي آینده راهکارهاي اجرایی براي رسیدن به وضعیت پیشنهاد می شود که بر

از طرف . مطلوب در حوزه دولت الکترونیک با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، تدوین شود
کار گرفته شود، عوامل مؤثر دیگر، با فرض اینکه دولت الکترونیک توسط شهروندان پذیرفته و به

  .ت بررسی و تدوین شودبر استمرار استفاده از این خدما
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