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ABSTRACT 

Objective: Since the last decade of the twentieth century, information technology and the use of 

computer networks as a powerful tool in the hands of society and has been proposed as an important 

paradigm in the efficient management and administration of societies around the world. On the 

other hand, good governance is a topic that has long been discussed in the efficiency of governments 

and is considered by governments today. The purpose of this study is to investigate the relationship 

between the tendency to e-government and the realization of good governance in Kerman. 

Method: The research is applied in terms of purpose and descriptive research in terms of data collection 

method, which has been done by survey method. Pearson correlation coefficient and structural equation  

modeling with SPSS and Amos software were used to analyze the collected data. The research data include a 

sample of 103 employees of the Kerman Governor's Secretariat and General Offices based in Kerman, which 

includes all employees in charge of the e-government correspondence site and the Kerman General 

Administration Secretariat using a stratified sampling method. Collected randomly. The instrument used for 

data collection was a questionnaire whose validity was confirmed by construct validity and its reliability was 

confirmed by Cronbach's alpha coefficient. 

Results: The trend towards e-government has been able to explain 71% of the changes in good 

governance. The trend towards e-government has had the greatest impact on capacity building. The 

tendency towards e-government leads to the realization of good governance in the public 

management system of Kerman metropolis. 

Conclusion: Tendency to e-government promotes transparency, accountability, effectiveness of 

roles and tasks, result orientation, promotion of values, capacity building in Kerman public 

management system. 

Keywords: E-Government, Good Governance, Government Management System, Capacity 

Building, Kerman City. 
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 در شهر کرمانبررسی ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیک و تحقق حکمرانی خوب 

 

 c، نغمه صدقی  bرسول افضلی ،a 1یوسف مسلمی مهنی

 
a ایران.کرمان،  ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،گذاری عمومیاستادیار سیاست 
b تهران، ایران.دانشگاه تهران ،دانشیار جغرافیای سیاسی ، 
c کرمان، ایران.دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی ، 

  چکیده
د در بزار قدرتمناوان یک های کامپیوتری به عنآخر قرن بیستم فنآوری اطالعات و استفاده از شبکه ۀاز ده: تبیین موضوع

است. از  ان مطرح شدهقاط جهعنوان پارادایمی مهم در مدیریت و اداره کارآمد جوامع در اقصی ندست جامعه  قرار گرفت و به
توجه  امروزه مورد ها مطرح بوده وباز در بحث کارآمدی حکومتای است که از دیرسوی دیگر، حکمرانی خوب به مثابه مقوله

ی خوب در حکمران بررسی ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیک و تحققها قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر دولت
 است.کرمان 

که به روش  فی بودههای توصیپژوهش از منظر هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده از نوع پژوهش روش:

 سازی معادالتمدل وهای گردآوری شده از ضریب همبستگی پیرسون پیمایشی انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده
رخانه نفری از کارکنان دبی 103ای های پژوهش، شامل نمونهاستفاده شده است. داده Amosو  SPSSافزار ساختاری با نرم

اهی و بین دستگ ترونیککه شامل کلیه کارکنان مسئول سایت مکاتبات دولت الک کرمان در تقراستانداری و ادارات کل مس
بزار مورد اده است. شای تصادفی گردآوری گیری طبقهبا استفاده از روش نمونه ای ادارت کل شهر کرمان استدبیرخانه

 ضریب آلفای ز طریقاسازه و پایایی آن  استفاده برای گردآوری اطالعات پرسشنامه است که روایی آن از طریق روایی
 کرونباخ تایید شد.

کند. گرایش به دولت  درصد از تغییرات حکمرانی خوب را تبیین 71گرایش به دولت الکترونیک، توانسته است  ها:یافته

وب در نظام خمرانی گرایش به دولت الکترونیک به تحقق حک سازی داشته است.الکترونیک بیشترین تاثیر را بر ظرفیت
 شود.مدیریت دولتی کالن شهر کرمان منجر می

ها، ء ارزشگرایی، ارتقاها و وظایف، نتیجهسازی، پاسخگویی، اثربخشی نقشگرایش به دولت الکترونیک، شفاف :نتایج
 دهد. سازی را در نظام مدیریت دولتی کرمان ارتقاء میظرفیت

 شهر کرمان.سازی، ظرفیتدولت الکترونیک، حکمرانی خوب، نظام مدیریت دولتی،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه

هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیازهای جدید جهان امروز با چالش
های فراروری بخش دولتی در تولید کاالها و خدمات عمومی است ترین آن، چالشاجتماعی است. یکی از مهمسازمانی و 
ان عمومی توی هادنهازه در تاوی نیرن میدز دطریق باد از خوهای قابلیتیش ازـفاا ـبیستی بان نا(. آ2: 1395)جلودارلو، 

ی بتوان از همهه ـت کـسی اجدیدی لگوهاامند زهم نیامامر ین اهند. دیش افزرا اجدید ی اـهزپاسخگویی به نیا
های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نمود، تا تولید و ارایه خدمات عمومی را حداکثر ساخت های جامعه در بخشظرفیت

یت های پارادایم جدید در مدیریکی از جنبه 1(. در این میان الگوی حکمرانی خوب42: 1388فرد، )آهنگرپور و حسینی
( که برنامه توسعه سازمان ملل متحد، آن را اعمال قدرت سیاسی، 172: 1390دولتی است )مقیمی و اعالیی اردکانی، 

(. 5: 1391کند )رزمی و صدیقی، اقتصادی و اداری برای مدیریت عمومی یک کشور در همه سطوح تعریف می
تری کارایی بیشتر، خدمات خود را به طیف گستردهداری خوب، حکومتی است که با سرعت بیشتر، هزینه کمتر و حکومت

( و فناوری ارتباطات و اطالعات در پشتیبانی از اجرای قوانین، 1: 1391از شهروندان ارائه کند )ابراهیمی و همکاران، 
: 1390کند )مقیمی و اعالیی اردکانی، کند، نقش مهمی بازی میفرایندها و رفتارهایی که حکمرانی خوب را تعریف می

گیری از دستاوردهای جدید علمی در پی تحقق بخشیدن به ساختارها و ازطریق بهره 2(. پس دولت الکترونیک172
و  (. همان طور که مادزوا1: 2003فرایندهایی است که حکمرانی خوب را در تمامی سطوح  گسترش دهد )اکوت اوما، 

ای کارآمد و ارائه خدمات عمومی به شهروندان با شیوه ( معتقدند که هدف نهایی از دولت الکترونیک،2013همکاران )
 (.158: 2013مقرون به صرفه است که آن اصل حکمرانی خوب است )مادزوا، 

 تای تحققر راسهای فناوری دسازی و ایجاد تحول در نظام اداری متناسب با پیشرفتهرچند که موضوع نوین
بینی تدابیر و غم پیشرست که علیده امختلف بوی لتهاوداطر ـخهای قبل دغدغه های جامعه از سالخواسته

، ارـجی و ایزربرنامهد، یکری در روجدی هاساییرناوز برد و جوولیل ده ـفانه بـمتأسر، کشووت در متفاسازوکارهای 
م کمرانی خوب در نظاح(، اما تاکنون بررسی رابطه دولت الکترونیک و 5: 1391)بهپور، ت ـسده اوـل نبـرینکامـق

رونیک و ولت الکتدش به مدیریت دولتی استان کرمان مورد مطالعه قرار نگرفته است. از این رو، بررسی رابطه گرای
رمان، سی شهر کت سیارسد. همچنین باتوجه به مرکزیحکمرانی خوب در نظام مدیریت دولتی کرمان ضروری به نظر می

لیل اهمیت اجرای گیرند. به دمی مستقر در کرمان مورد مطالعه قراردر این پژوهش کارمندان دبیرخانه استانداری و ادارات 
 ان،ندوهرـه شـتی بلت دوئه خدماح در اراصالر انی بهمنظوانتایج حکمرو یندها آفرد وـبهبدولت الکترونیک در 

نظام  ی خوب درکمرانها هستند که آیا گرایش به دولت الکترونیک به تحقق حپژوهشگران در پی پاسخ به این پرسش
بخشی ویی، اثرسازی، پاسخگشود؟ آیا گرایش به دولت الکترونیک به ارتقای شفافیتمدیریت دولتی کرمان منجر می

 شود؟ینجر مسازی در نظام مدیریت دولتی کرمان مها و ظرفیتگرایی، ارتقاء ارزشها و وظایف، نتیجهنقش

 پیشینۀ نظری
 تعریف دولت الکترونیک

تواند نظران میمطرح گردیده است، به عقیده صاحب 1990یک که به طور جدی از دهه اصطالح دولت الکترون
ای را از طریق اینترنت به شهروندان و های جدید حکومت را تکامل بخشد. دولت الکترونیک اطالعات گستردهمدل

دولت دیجیتال و بدون  (. دولت الکترونیک، یک62: 1385کند )باطنی و یزدان شناس، بخش دولتی و خصوصی ارائه می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Good governance 

2 Electronic Government 
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کند با استفاده از فناوری اطالعاتی و ارتباطی، خدمات آنالین ارائه کند )احمدی و همکاران، کاغذ است، که تالش می
های ها به منظور استفاده از فناوریای است برای دولت( معتقد است که دولت الکترونیک شیوه2002(. فنگ )50: 1395

سازد و ا برای دسترسی مناسب به اطالعات و خدمات دولتی با کیفیت باالتر فراهم مینوین که تسهیالت الزم ر
( به سه شاخص 2010سازمان ملل )نماید. های بیشتری را برای مشارکت مردم در فرایندهای دموکراسی ایجاد میفرصت

اخت، شاخص سرمایه انسانی گیری وب، شاخص زیرسکند: شاخص اندازهبرای تعیین سطح آمادگی الکترونیک اشاره می
( مطرح شده است. در شاخص 2007(. همچنین شاخص مشارکت الکترونیکی توسط پالویا و شارما )115: 1396)عاملی، 

گیرد. شاخص زیرساخت اشاره گیری وب مورد استفاده قرار میگیری وب، خدمات مختلف برای تعیین شاخص اندازهاندازه
های داشتن تلویزیون در خانه، داشتن خط تلفن، دسترسی به رایانه، بر اساس مولفه های زیرساختی دارد کهبه شاخص

شود. شاخص سرمایه انسانی نیز شامل نرخ سواد بزرگساالن و ثبت نام کاربران اینترنت و کاربران پهنای باند سنجیده می
های کنند، شاخصکه ارائه می ( در مدلی2009زاده و دیگران ) (. حنفی152: 2011)اموس،در مقاطع تحصیلی است 

آمادگی الکترونیک بر اساس آموزش الکترونیک، دسترسی و استفاده از فناوری از سوی افراد و خانوار، دولت الکترونیک، 
ها های اساسی توانمندسازی و همگرایی میان شاخصتجارت الکترونیک، زیرساخت و دسترسی و همچنین شاخص

های های آمادگی الکترونیک را که در این پژوهش به عنوان شاخص(، شاخص2006براکل ) شود. موتوال و ونارزیابی می
گرایش به دولت ابکترونیک در نظر گرفته شده است را شامل آمادگی فناوری اطالعات و ارتباطات، آمادگی محیط 

 دانند.بیرونی، آمادگی منابع انسانی و آمادگی سازمانی می
 تعریف حکمرانی خوب

شود طالق میکنندگان احکمرانی، در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه شهروندان و حکومت
وه کدیگر، نحیهای اجتماعی با ها و سایر سازمان(. حکمرانی موضوعی است درباره نحوه تعامل دولت17 :1383)میدری، 

نک جهانی حکمرانی خوب را با (.30: 1385نی پیچیده)صانعی، ها با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهاارتباط این
 (.112: 2000 د،ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف کرده است )وو

حق  -1ها عبارتند از: بانک جهانی، حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف نموده است که این شاخص
 -5 4بار مالی مقررات -4، 3کارایی و اثربخشی دولت -3، 2ثبات سیاسی و عدم خشونت -2، 1خگوییاظهارنظر و پاس
(. کمیسیون مستقل حکمرانی خوب در خدمات دولتی با 228: 2008 کوفمن و ایتل،) 6کنترل فساد -6و  5حاکمیت قانون

ل و وـصا 2004ل اـسن در دـلندر لتی ودمدیریت نمازساو لتی اری دوحسابدو مالیه زمتیاهمکاری مشترک نهاد صاحب ا
عبارتند از: ندکهدمنتشرکرای بیانیهطی  ،خدماتیو لتی ی دوبیانیههابرا در نیخواحکمریهااردستاندو اها نمازشاخصسا

)مقیمی و اعالیی  سازیها، ظرفیتگرایی، ارتقا ارزشها و وظایف، نتیجهسازی، پاسخگویی، اثربخشی نقششفافیت
 (.175-176 :1390اردکانی، 
 سازیشفاف

( شـفافیت را شامل فرآیندها و 2002اقتصادی واجتماعی سازمان ملـل بـرای آسـیا و اقیانوسـیه ) کمیسیون
گیرند و اطالعـات کافی به منظور درک و کنترل آنها داندکه به طور مستقیم در دسترس افراد قرار میاطالعاتی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Voice and accountability 

2 Political stability and absence of violence 

3 Government Effectiveness 

4 Regulatory quality 

5 Rule of law 

6 Control of corruption 
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شفافیت مبتنی بـر موجودیت سازوکارهایی برای تضمین دسترسی عامه مردم به فراگرد گـردد. از ایـن رو، فـراهم مـی
 (.52: 1390گیـری است )نرگسیان، تصمیم

رویکرد  ست. یکشده از طرف شما به طرف مقابل اهای انجامشامل فرآیند توافق در قبال فعالیت :پاسخگویی
های قبلی لیتشریح فعاتدهی یا ها شامل گزارشد. پاسخگویی واقعیتسیستماتیک نیاز است تا این فرآیند را به اجرا گذار

و اجرای  های سازمانیرحطنیستند، بلکه شامل جذب ذینفعان برای فهماندن و پاسخ به نقطه نظرهای آنها، تحت عنوان 
 (.177: 1390آن نظرها نیز است )مقیمی و اعالیی اردکانی، 

ود انس بهبمورد نقش و چگونگی ارتباط با دیگران سبب افزایش ششـفافیت در  :ها و وظایفاثربخشی نقش
نکه چـه انی و ایحکمر ها به ذینفعان در جهت آگاهی بیشتر از نحوه کارکرد سیستمشود. شـفافیت نقشاجرای نقش می

 (.45: 1390کند )بهپور، کسی در قبال چه چیزی پاسخگو است، کمک شایانی می
ی دنظر براج مـوراین است که یک سازمان را از همه نظر نسبت به حصـول نتـای وظیفه حکمرانی :گرایینتیجه

 ین اصل بایستی دررآورد. اـرا دای کارا، اثربخش و اخالقی آن را به اجشهروندان و کاربران خدمات متقاعد کند و با شیوه
 (.50: 1390های حکمرانی مدنظر قـرار گیـرد )بهپور، تمام فعالیت
انی، گ سازمهای مشترک، این است که بخشی از فرهنحکمرانی خوب در توسعه ارزش ۀنشان ها:ارزش یارتقا

یی اردکانی، می و اعال)مقی مشی و زیرساخت رفتاری را از کارگزاران به تمام کارمندان و اعضای سازمان انتقال دهدخط
1390 :176.) 

یی و کنترل ی راهنماو مؤثرهای باال دارد تا بتواند آنها را به نحها نیاز به افرادی با مهارتسازمان سازی:ظرفیت
 ماید. نخدام کند. برای یافتن افراد مناسب و الیق، شایسته است سازمان افراد را از اقشار مختلف است

رساند )مقیمی و ی میی یارسی به اهداف فردها شده و سازمان را در دسترافزایی مهارتبنابراین، در نهایت باعث هم
 (.177: 1390اعالیی اردکانی، 
 پژوهش یو مدل مفهوم یچارچوب نظر

ولـت دتقدنـد کـه صـاحبنظران مع یاست که برخـ یکنزد یاخوب به اندازه یو حکمران یکدولت الکترون یانم ارتباط
گـر ا(. 29: 1395 ی،ت )صـرفاس یدهبهتر منجر نشود هرگز رسالت خود را به انجام نرسان یبه حکمران یتاًاگر نها یکالکترون

محـدود بـه  گرایانـهیـلتقل یهآن را با نگا توانینم یم،بدان فناورانه یروهاین یعیرا محصول برآبند طب یکما دولت الکترون
 ینتـراز مهم یکی(. اما 40، 1396 ی،دانست )عامل یو ارتباط یاطالعات هاییفناور یقتراکنش از طر یندفرا یمیل،وبگاه، ا

 شـودیمـ یـینبت ونیکدولت الکتر یشهروندمحور یکردآن است که بر اساس رو یرشپذ یکدولت الکترون یتعوامل موفق
 یـکنست دولت الکترواآن  یخوب بعد شهروند محور یاز ابعاد مهم حکمران یکی ینکه(. باتوجه به ا325: 2013 یب،)الخط

ات خـدم یکپـارچگیبـه  تـوانیکند و از جمله خـدمات  آن مـ یجهت توسعه ارائه خدمان شهروند محور تالش مدر  یزن
 یاجـرا ینـدرافدر  نفعانیو برآورده کردن انتظارات کاربران و مشارکت ذ یازن وردم یهاو در دسترس بودن داده یفرابخش

 ی( بـا بررسـ2006) مـوتال و ون براکـل یـانم یـن(. کـه در ا65: 2004اشاره کرد )اسکات و همکاران،  یکدولت الکترون
 ی،بع انسـانعات، منااطال ی،نیروب یطمح یآمادگ یرنظ ییهااطالعات شاخص یبا توجه به دسترس یکدولت الکترون یآمادگ
دولـت  یهـااخصشـپـژوهش بـه عنـوان  یـنه در ااند کـرا مطرح نموده یسازمان یاطالعات و ارتباطات و آمادگ یفناور

مطـرح شـده از  یهـاخـوب بـر اسـاس شـاخص یحکمران یهاپژوهش شاخص یناند. در ادر نظر گرفته شده یکالکترون
 و لتیدو اریدحسابو  مالیه زمتیامشـترک نهـاد صـاحب ا یبا همکـار یخوب در خدمات دولت یمستقل حکمران یسیونکم
هـا و نقـش یشـاثربخ یی،پاسـخگو سـازی،یتاز: شـفاف عبارتندکهاست  2004 لاـسدر  ندـلندر  لتیدو مدیریتنمازسا

 .سازییتها، ظرفارتقا ارزش گرایی،یجهنت یف،وظا
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 پژوهش )منبع: نگارنده( یهاول یمدل مفهوم -1 شکل

 عملی ۀپیشین
تیجـه رسـیدند کـه نبه ایـن « دولت الکترونیک و حکمرانی خوب»ای با عنوان در مقاله (1391ابراهیمی و همکاران )

سـیر تحقـق هـا بخواهنـد در ماگـر حکومـتارتباط بین دولت الکترونیک و حکمرانی خوب به قدری نزدیـک اسـت کـه 
 حکمرانی خوب حرکت کنند باید به ابزار نیرومندی چون دولت الکترونیک مسلح باشند. 

تان هـای دولتـی اسـنحقق حکمرانی خوب در سازماتاثیر دولت الکترونیک بر ت »در پژوهشی با عنوان  (1391بهپور )
رصـد د 5/40ارد و دبین دولت الکترونیک و حکمرانی خوب رابطه مثبت و معناداری وجـود نشان داد که « خراسان رضوی

 بینی است. از تغییرات متغیر حکمرانی خوب توسط دولت الکترونیک قابل تعیین و پیش
هـای حکمرانـی ههای دولت الکترونیک و رشد مولفابطه بین گسترش شاخصر»در پژوهشی با عنوان  (1390نظرریا )

، شفافیتب )نی خواحکمری هالفههـای دولـت الکترونیکـی بـا مـوبـین توسـعه شـاخصبه این نتیجه رسـید کـه « خوب
 وجود دارد.  رابطه معناداریمی( دکت مررمشاو یی راکااری، مدنقانو، پاسخگویی

است کـه  یگریعنوان پژوهش د «یو مصداق ینظر یبررس :یخوب شهر یحکمران یاآن بر هاییتو ظرف ینترنتا»
جوامـع  یرو یشپ یننو یکه فناور یی( نوشته شده است پژوهشگران نشان دادند که فرصت ها1393) یو شاکر یاسردارن

ولـت د یجـاداه بـاسـت کـه منجـر  یحکمرانـ ینـددر فرآ یتریدوباره ساختار دولت و مـد یقرار داده است امکان مهندس
ر سـطوح آن د یخشـو اثـر ب یکارآمـد یشبهبود عملکرد دولت و افزا یبرا یعامل یکشده است.دولت الکترون یکالکترون

 . شودیم یشهر یریتمد یژهگوناگون به و
 «یـکولـت الکتروننقش د یین: تبیخوب و ارتقائ سالمت نظام ادار یحکمران»با عنوان  ی( در پژوهش1396) یعقوبی

عتمـاد و شـارکت، ام یی،پاسـخگو یت،در کشـور از پـنج بعـد: شـفاف یـکو استرار دولت الکترون یجادنشان داده است که ا
د شـور خواهـخـوب در ک یحکمرانـ یباعت ارتقاء شاخص ها یبه خدمات دولت یدولت و دسترس یکارآمد یری،پذنظارت

 شد. 
« خـوب در لبنـان ینـدر حکمرا یکیدولت الکترون هایررویهیتاث»با عنوان  ی( در پژوهش2014) یمابراه یعالرج و وت

 دارد.  ریدمات تاثخوب بر ارائه خ یمثبت دارد و حکمران یریخوب تاث یبر حکمران یکنشان دادند که دولت الکترون
« خـوب یحکمرانـ یابـر رآمـدکا یبه عنوان ابزار یکدولت الکترون»با عنوان  ی( در پژوهش2013مادزوا و همکاران )

با سـطح  یکماتصال مح خوب رابطه وجود دارد و ارتباط آنها یو حکومت دار یکتوسعه دولت الکترون یننشان دادند که ب
 دارد. یتوسعه اقتصاد

حکمرانی 
 خوب

گرایش به 
دولت 

 الکترونیک

 آمادگی سازمانی

 آمادگی محیط بیرونی

 آمادگی منابع انسانی

 آمادگی اطالعات

 و اطالعات آمادگی فناوری

 ها و وظایفاثربخشی نقش

 سازیشفافیت 

 پاسخگویی

 نتیجه گرایی

 ارتقا ارزشها

 ظرفیت سازی
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ب و خو یمرانحک ینبپژوهش حاظر ارتباط معنادار  ینهصورت گرفته در زم یو خارج یداخل هاییبه بررس باتوجه
همکاران  و یمیراهلعه، اباز مطا لـحاص یاـیافتههشده است  ییدتأ یو خارج یتعدد داخلدر مطالعات م یکدولت الکترون

(، 2014) یمابراه یج و وت(، عالر1393) یو شاکر سردارنیا(، 1396) یعقوبی(، 1390) یا(، نظرر1391(، بهپور )1391)
ه بخوب  یانو حکمر یکتروندولت الک یناند که  ارتباط بمحققان نشان داده ین(  همسو است. ا2013مادزوا و همکاران )

چون  ییرومندن بزاربه ا یدخوب حرکت کنند با یتحقق حکمران یرها بخواهند در مساست که اگر حکومت یکنزد یقدر
ت وب و دولخ یانتحقق حکمر ینرو پژوهشگران در صدد برآمدن تا ارتباط ب ینمسلح باشند.ازا یکدولت الکترون

باره  یندر ا یثرا یچگونههه با آثار صورت گرفت یدر بررس ینکهکنند. لذا باتوجه به ا یدر شهر کرمان را بررس یکالکترون
 بداعت است. یدارا یمطالعات مورد همو  یپژوهش هم به لحاظ موضوع یمابرخورد نکرده

 شناسی ها و روشداده

ز نوع عه، اهای پیمایشی است و از نظر هدف مطالاین پژوهش از نظر دسترسی به موضوع، از نوع پژوهش
کمرانی حرونیک و الکت های کاربردی و عملی است و از طرف دیگر چون در نظر دارد رابطه بین گرایش به دولتپژوهش

ست و یمایشی اهش، پآید. روش این پژومی همبستگی به شمار -خوب را مورد ارزیابی قرار دهد، یک پژوهش توصیفی
 -1تند از: وهش عبارین پژهای استفاده شده در اآوری شده است. پرسشنامهاطالعات مورد نیاز با تکنیک پرسشنامه جمع

ن در دـلنوب در خسوالی حکمرانی خوب در نظام مدیریت دولتی که توسط کمیسیون مستقل حکمرانی  42پرسشنامه 
گرایی، ارتقا ها و وظایف، نتیجهسازی، پاسخگویی، اثربخشی نقشبعد شفافیت 6اده شده است که شامل استف 2004ل اـس

موتال های مطرح شده در مدل که بر اساس مولفهسوالی محقق ساخته  25پرسشنامه  -2 سازی است.ها و ظرفیتارزش
باشد ( می1396)یدرضا عاملی الکترونیک نوشته سعها و مفاهیم اساسی دولت ( برگرفته از کتاب نظریه2006و ون براکل )
زمانی را مادگی ساباطات و آمولفه مادگی محیط بیرونی، اطالعات، منابع انسانی، فناوری اطالعات و ارت 5که این مدل 

مان هر کرشستقر در مرات کل کلیه کارکنان دبیرخانه استانداری و اداآماری این پژوهش دهد. جامعهمورد سنجش قرار می
فر از کارکنان در نظر گرفته ن 103بر حسب جدول مورگان باشد. حجم نمونه نفر می 140است که تعداد کارمندان برابر با  

های به دست ادهداشند. بکارکنان شانس یکسانی در انتخاب شدن داشته  ای تصادفی است تاگیری، طبقهشیوه نمونه شد.
ز ی تعیین روایی پرسشنامه امورد ارزیابی قرار گرفت. برا Amosو  SPSSافزار مها با استفاده از نرآمده از پرسشنامه

برای  949/0 ونباخ باای کرهای پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاعتبار محتوایی و سازه و برای تعیین پایایی گویه
 حکمرانی خوب مورد تأیید قرار گرفت. 967/0گرایش به دولت الکترونیک و 

 پژوهشقلمرو 

ار دارد. این شهر درجه عرض شمالی قر 30و17درجه طول شمالی و  57و  50شهر کرمان در نقطه ای به مختصات 
باد و آره زنگی دال به این شهر از جنوب به ماهان و جوپار از شم مرکز استان کرمان و بزرگترین شهر استان است.

دارای  ظ اقلیمیز لحااکرمان  ت رفسنجان محدود شده است.ارتفاعات باداموئیه و از شرق به شهداد و از غرب به دش
 (. 161: 1395تابستان گرم و خشک و زمستان بسیار سرد است )محمدی و باغراهی، 
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 موقعیت شهر کرمان در استان -شهر کرمان در تقسیمات کشوری ـ موقعیت2شکل

 هایافته

دهد. بیشترین یل میدرصد را کارکنان زن تشک 8/39درصد از پاسخگویان را کارکنان مرد و  2/60طبق نتایج     
اند. در حالی که کمترین هسال قرار داشت 40تا  30نفر( در زمان بررسی در گروه سنی  34درصد ) 1/62کارکنان معادل 

ز درصد ا 3/89لعه معادل اند. اکثریت کارکنان مورد مطاسال سن داشته 50نفر( باالتر از  6درصد ) 8/5ها معادل آن
 .(3شکلتحصیالت دانشگاهی برخوردارند )

 
 های تحقیق(جنسیت، گروه سنی، تحصیالت )منبع: یافته -3شکل

وب و کمرانی خمیان ح های پارامتریک(های انجام شده از طریق آزمون همبستگی پیرسون )دادهتوجه به بررسی با
 ما بر این ادعا است. دولت الکترونیک همبستگی زیادی وجود دارد. جدول ذیل بیانگر داللت

 

-2 جنسیت، گروه سنی، تحصیالت )منبع: یافتههای تحقیق(  نمودار 
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روابط همبستگی بین ابعاد گرایش به دولت الکترونیک و حکمرانی خوب -1جدول

 

قادیر همبستگی نیز در ماست و 01/0حاکی از آن است که سطح معناداری در تمامی روابط کمتر از ( 1)نتایج جدول 
ی محیط ی، آمادگمادگی سازمانالکترونیک و ابعاد آن )آ[ قرار گرفته است. طبق نتایج بین گرایش به دولت 0+ ، 1بازه ]

رابطه مثبت و  رانی خوبا حکمبیرونی، آمادگی منابع انسانی، آمادگی اطالعات و آمادگی فناوری اطالعات و ارتباطات( ب
بوده و وب کمرانی خحی با معناداری وجود دارد. همچنین بیشترین میزان همبستگی مربوط به رابطه آمادگی محیط بیرون

 کمترین میزان همبستگی به رابطه آمادگی منابع انسانی با حکمرانی خوب است.

روابط همبستگی بین گرایش به دولت الکترونیک و ابعاد حکمرانی خوب -2جدول   

  پاسخگویی شفافیت سازی حکمرانی خوب متغیر

 
 

 گرایش به دولت الکترونیک

844/0 r= 

00/0 sig= 

666/0 r= 

00/0 sig= 
782/0 r= 

00/0 sig= 
 

ها و وظایفاثربخشی نقش هاارتقاء ارزش نتیجه گرایی   ظرفیت سازی 

774/0 r= 

00/0 sig= 
807/0 r= 
00/0 sig= 

798/0 r= 

00/0 sig= 
841/0 r= 

00/0 sig= 

(های نویسندگانمنبع: یافته)  

مقادیر همبستگی نیز در  است و 01/0حاکی از آن است که سطح معناداری در تمامی روابط کمتر از  (2)نتایج جدول 
ت سازی، ن )شفافیب و ابعاد آ[ قرار گرفته است. طبق نتایج بین گرایش به دولت الکترونیک با حکمرانی خو0+ ، 1بازه ]

د دارد داری وجوت و معناسازی( رابطه مثبا، ظرفیتهگرایی، ارتقاء ارزشوظایف، نتیجه و هاپاسخگویی، اثربخشی نقش
یزان این یشترین مچنین بشود. همسازی در نظام مدیریتی کرمان میاین امر منجر به ارتقاء ارزش ها و و نیز ظرفیت

طه گرایش ی به رابمبستگسازی بوده و کمترین میزان ههمبستگی مربوط به رابطه گرایش به دولت الکترونیک با ظرفیت
 سازی است.به دولت الکترونیک با شفافیت

 یموسافزار انرم ده ازشده، با استفا یگردآور یهاپژوهش و برازش آن با داده ینظر یپژوهش آزمون الگو یندر ا
 آزمون شده پژوهش حاضر ارائه شده است. یالگو (4)انجام شد. در شکل 
کمرانی ونیک بر روی حرگرسیونی متغیر گرایش به دولت الکتر داری وزنسطح معنی (3)و جدول  (4)بر مبنای شکل 

دار است. جهت تغییرات نیز معنی 99/0و با اطمینان  01/0به دست آمده است که در سطح خطای کمتر از  844/0خوب 
ی خوب در ی حکمرانرتقااه با توجه به مثبت بودن وزن رگرسیونی مستقیم است؛ بنابراین گرایش به دولت الکترونیک ب

 گردد.شود و فرضیه اصلی تحقیق تایید مینظام مدیریت دولتی کرمان منجر می

 

 جنسیت، گروه سنی، تحصیالت )منبع: یافتههای تحقیق( جدول 

 روابط همبستگی بین ابعاد گرایش به دولت الکترونیک و حکمرانی خوب -1

آمادگی محی  بیرونی آمادگی سازمانی گرایش به دولت الکترونیک متغیر 

 
حکمرانی خوب 

844/0r= 
00/0sig= 

711/0r= 
00/0sig= 

742/0r= 
00/0sig= 

آمادگی فناوری اطالعات و ارتباطات آمادگی اطالعات آمادگی منابع انسانی 

605/0r= 
00/0sig= 

640/0r= 

00/0sig= 
717/0r= 

00/0sig= 

 (منبع :یافته های نویسندگان)
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 های تحقیق(مدل ساختاری فرضیۀ اصلی پژوهش )منبع: یافته -4شکل

 
 خوب رگرسیونی گرایش به دولت الکترونیک بر ارتقای حکمرانی داری وزننتایج معنی -3جدول 

 Sig حد باال حد پایین مقدار وزن رگرسیونی متغیر وابسته متغیر مستقل

 000/0 916/0 739/0 844/0 حکمرانی خوب گرایش به دولت الکترونیک

 (های تحقیقمنبع: یافته)

ستقل یعنی گرایش به درصد تغییرات حکمرانی خوب را متغیر م 71/0توان بیان نمود که می (4)طبق نتایج جدول 
دار است. با توجه به حد عنیم 99/0و با اطمینان  01/0کند. این مقدار در سطح خطای کمتر از دولت الکترونیک تبیین می

 ت.داری اسبه معنای معنی باال و حد پایین ، بدین ترتیب که هر وقت صفر در این بازه قرار نگیرد

 حکمرانی خوب )2R(نتایج معناداری ضریب تعیین  -4جدول 
 
 
 

 (های تحقیقمنبع: یافته)

های یق با دادهتوان گفت تناسب مدل مفهومی تحقمی (5)های بازندگی طبق نتایج جدول بعد از بررسی شاخص
 ( آورده شده است.5در شکل ) مدل نهایی تحقیق د.تجربی در سطح مناسبی قرار دار

 

 
 فرضیه اصلی پژوهش )منبع: یافته های نویسندگان(مدل ساختاری  -2شکل 

 داریسطح معنی حد باال حد پایین مقدار ضریب تعیین متغیر وابسته

 000/0 839/0 546/0 713/0 حکمرانی خوب
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های برازندگیشاخص -5جدول   

 
 
 

 
 (منبع :یافته های نویسندگان)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 تحقیق(های یافته مدل نهایی تحقیق )منبع: -5شکل

 گیرینتیجه

جود وعناداری مبت و نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین گرایش به دولت الکترونیک و حکمرانی خوب رابطه مث
درصد از تغییرات متغیر  71دهد که گرایش به دولت الکترونیک توانسته است دارد. همچنین معادالت ساختاری نشان می

ر کرمان، دل مستقر کدارات اارکنان دبیرخانه استانداری و ه کیدگا، از دیگررت دبهعباحکمرانی خوب را تبیین نماید. 
از ه ـلتی کی دوهانمازسا یعنید، شوب نی خواحکمری تقاد و ارند سبب بهبواتوک میـنیولکترات ـلدوعه ـتوسو ت ـتقوی

ت و طالعاا یاـهوریاـفنگی آمادگی سازمانی، آمادگی آمادگی محیط بیرونی، منابع انسانی، آمادگی اطالعات و از آماد
نتایج کلی  باشند.تر میموفق بنی خواق حکمرـتحقو تیابی ـسذینفعان برخوردارند در دبه د خوت ئه خدمات در اراتباطاار

ر ـک بـنیولکترالت واست. دؤثر ـمب نیخواحکمرتحقق نیک بر ولکترالت تحقیق نتایج نشان داده است گرایش به دو
نیک بر ت الکترویش به دولای که میزان تاثیرگذاری گرابهگونهفزاینده داشته است. ب اثری ی خوـناحکمرد اـبعاه ـهم

لت به دو یشاآن است که گر یانگرب یقتحق یجنتادر کل  باشد.میب خو نیاحکمر دبعااسایر از تر بیشگرایی نتیجهه ـمؤلف
در  هایرفوذ فناورش نکه با گست رایدارد. ز یدولت یریتخوب در نظام مد یدر تحقق حکمران ییسهم بسزا یکالکترون

 است. یافته شیات افزاطالعخدمات و ا یفیتارائه و ک یوهدر ش یدولت یهاجامعه، انتظارات شهروندان از دولت و سازمان

 CMIN/DF RMSEA CFI PCFI شاخص

 05/0تر از بزرگ 90/0تر از بزرگ 08/0تر از کوچک 5تا  1بین  معیار پیشنهاد شده

 054/0 957/0 023/0 295/2 معیار گزارش شده

گرایش به 

دولت 
 الکترونیک

 ها و وظایفاثربخشی نقش

 سازیشفافیت 

 پاسخگویی

 حکمرانی خوب

 نتیجه گرایی

 ارتقا ارزش ها

 ظرفیت سازی

782/0 

774/0 

807/0 

798/0 

841/0 

666/0 

844/0 
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 پیشنهادها
 ینز اا ی، آگاهراترف یاز شهروندان و در سطح یعیوس یفمتنوع ط یازهایبرآورده کردن انتظارات، تقاضاها و ن

همسو  یکلکتروناولت دچون  یدیجد هاییخود را با فناور یدولت یریتکه نظام مد کندیم یجابانتظارات و تقاضاها ا
مر ا ینصول اح یرا. بیابندخوب دست  یچون حکمران یامر مهم هقدرت خود در جامعه، ب یگاهکنند تا ضمن حفظ جا

 یهازنیاده و دا رتوـهصـمینز نـیرا در ا زمالیازسنجین یک،دولت الکترون یریکه قبل از بکارگ گرددیم یشنهادپ
 دیدج سیستماز  ناشی یدافو مقابلرا در  هزینهها تیـبایس هاآن. ندزسا مشخص نمازسا مختلف حسطورا در  طالعاتیا

در  اریگذرمایهس به نسبت ،کنیولکترا لتدو یهادهبررا ایجرا افعـمن نشدرشکاآ اـبداده و  ارقر یابیو ارز سیربر ردمو
 .کنندامقدا نمازسا یهالتارپوو  هاسایتوب یتقاار یاآن 

هـا، ها و ارزشنقش یاثربخش یی،پاسخگو سازی،یتشفاف یدر ارتقا یکبه دولت الکترون یشمثبت گرا یرتاث به توجه با
م هر چنـد مه یگامیل، ذانجام موارد  با دمیشو دپیشنها یدولت یریتدر نظام مد سازییتها ظرفارتقاء ارزش گرایی،یجهنت

در  ساسیا تصالحا( ا1 :برداشـته شـود یدولت یهاخوب در سازمان یو حکمران یککوچک در جهت تحقق دولت الکترون
ـــوان  یهاسایتوب  طریقز ا تئهخدما(  ارا3 یســـازمانی،هافعالیتدننیکینموولکتر( ا2 ن،مازسا ییندهاآفرو  هایهرو ین،ق

 در هولتـــقســـتحق( 5 ن،نفعاذی ایبر عمومی تخدما به چهریکپا سترسید ین( تضــم4 ت،طالعاا برخطارکتدو  لتیدو
ن مـردم و کـاربرا یدفمو به کار بردن نقطه نظرات   ینانبه اطالعات قابل اطم ی( دسترس6 ،عمومی تخدما هـب یـسترسد

سـازمان  یتوجود در سااطالعات م یرسان( به روز8 یک،دولت الکترون ینهبه آموزش کارکنان در زم ی( توجه کاف7 ات،خدم
ذب افـراد مـورد جـو  ییدر شناسا یاستخدام یندهایجهت حصول اهداف فرا یتهکم یل( تشک9به طور مداوم و با سرعت، 

 یرو تـداب یصوصـخ یم( توجـه بـه حـر11مختلف،  هاییبا نظرسنج یاعملکرد کارکنان به صورت دوره یابی( ارز10 یاز،ن
 یسـنت یهـادر رسـانه ییهـابرنامـه یجاد( ا12جلب اعتماد شهروندان،  یبرا یکدر دولت الکترون یمناسب و کاف یحفاظت

 فـزودن( ا13 یـک،روندولـت الکت یـایو مزا هایژگیاز و ی( به منظور آگاهیمجاز یاجتماع یها( و مدرن )شبکهیزیون)تلو
بـه بخـش  ییهـاوق( دادن مشـ14 یکـی،بودن سواد الکترون یینبه منظور رفع پا یکدر طرح دولت الکترون یبخش آموزش

  .یزاتبه منظور دادن آموزش و تجه یخصوص
 ینـر تحقـق حکمرابـبـه دولـت را  یشگرا یهااز مولفه یکهر  یرثأکه ت گرددیم یشنهادپ ینمحققسایر به  یتنها در

نشـان  رییشـتوجـه بتخـوب  یها به ابعاد حکمرانپژوهش یشترکه ب یراز ؛مد نظر قرار دهند یدولت یریتخوب در نظام مد
 اند.داده
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