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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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بررسی ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیک و تحقق حکمرانی خوب در شهر کرمان
یوسف مسلمی مهنی ،1 aرسول افضلی ، bنغمه صدقی

c

 aاستادیار سیاستگذاری عمومی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
 bدانشیار جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 cدانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.

چکیده
تبیین موضوع :از دهۀ آخر قرن بیستم فنآوری اطالعات و استفاده از شبکههای کامپیوتری به عنوان یک ابزار قدرتمند در
دست جامعه قرار گرفت و بهعنوان پارادایمی مهم در مدیریت و اداره کارآمد جوامع در اقصی نقاط جهان مطرح شده است .از
سوی دیگر ،حکمرانی خوب به مثابه مقولهای است که از دیرباز در بحث کارآمدی حکومتها مطرح بوده و امروزه مورد توجه
دولتها قرار گرفته است .هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیک و تحقق حکمرانی خوب در
کرمان است.
روش :پژوهش از منظر هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده از نوع پژوهشهای توصیفی بوده که به روش
پیمایشی انجام شده است .برای تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادالت
ساختاری با نرمافزار  SPSSو  Amosاستفاده شده است .دادههای پژوهش ،شامل نمونهای  103نفری از کارکنان دبیرخانه
استانداری و ادارات کل مستقر در کرمان که شامل کلیه کارکنان مسئول سایت مکاتبات دولت الکترونیک و بین دستگاهی
دبیرخانهای ادارت کل شهر کرمان است با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی گردآوری شده است .ابزار مورد
استفاده برای گردآوری اطالعات پرسشنامه است که روایی آن از طریق روایی سازه و پایایی آن از طریق ضریب آلفای
کرونباخ تایید شد.
یافتهها :گرایش به دولت الکترونیک ،توانسته است  71درصد از تغییرات حکمرانی خوب را تبیین کند .گرایش به دولت
الکترونیک بیشترین تاثیر را بر ظرفیتسازی داشته است .گرایش به دولت الکترونیک به تحقق حکمرانی خوب در نظام
مدیریت دولتی کالن شهر کرمان منجر میشود.
نتایج :گرایش به دولت الکترونیک ،شفافسازی ،پاسخگویی ،اثربخشی نقشها و وظایف ،نتیجهگرایی ،ارتقاء ارزشها،
ظرفیتسازی را در نظام مدیریت دولتی کرمان ارتقاء میدهد.
کلیدواژهها :دولت الکترونیک ،حکمرانی خوب ،نظام مدیریت دولتی ،ظرفیتسازی ،شهر کرمان.
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مقدمه
جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیازهای جدید
سازمانی و اجتماعی است .یکی از مهمترین آن ،چالش های فراروری بخش دولتی در تولید کاالها و خدمات عمومی است
(جلودارلو .)2 :1395 ،آنان بایستی بـا افـزایش قابلیتهای خود از طریق باز دمیدن نیروی تازه در نهادهای عمومی توان
پاسخگویی به نیازهـای جدید را افزایش دهند .این امر مهم نیازمند الگوهای جدیدی اسـت کـه بتوان از همه ی
ظرفیتهای جامعه در بخش های دولتی ،خصوصی و مدنی استفاده نمود ،تا تولید و ارایه خدمات عمومی را حداکثر ساخت
(آهنگرپور و حسینیفرد .)42 :1388 ،در این میان الگوی حکمرانی خوب 1یکی از جنبههای پارادایم جدید در مدیریت
دولتی است (مقیمی و اعالیی اردکانی ) 172 :1390 ،که برنامه توسعه سازمان ملل متحد ،آن را اعمال قدرت سیاسی،
اقتصادی و اداری برای مدیریت عمومی یک کشور در همه سطوح تعریف میکند (رزمی و صدیقی.)5 :1391 ،
حکومت داری خوب ،حکومتی است که با سرعت بیشتر ،هزینه کمتر و کارایی بیشتر ،خدمات خود را به طیف گستردهتری
از شهروندان ارائه کند (ابراهیمی و همکاران ) 1 :1391 ،و فناوری ارتباطات و اطالعات در پشتیبانی از اجرای قوانین،
فرایندها و رفتارهایی که حکمرانی خوب را تعریف میکند ،نقش مهمی بازی میکند (مقیمی و اعالیی اردکانی:1390 ،
 .)172پس دولت الکترونیک 2ازطریق بهره گیری از دستاوردهای جدید علمی در پی تحقق بخشیدن به ساختارها و
فرایندهایی است که حکمرانی خوب را در تمامی سطوح گسترش دهد (اکوت اوما .)1 :2003 ،همان طور که مادزوا و
همکاران ( )2013معتقدند که هدف نهایی از دولت الکترونیک ،ارائه خدمات عمومی به شهروندان با شیوهای کارآمد و
مقرون به صرفه است که آن اصل حکمرانی خوب است (مادزوا.)158 :2013 ،
هرچند که موضوع نوین سازی و ایجاد تحول در نظام اداری متناسب با پیشرفتهای فناوری در راستای تحقق
خواستههای جامعه از سالهای قبل دغدغه خـاطر دولتهای مختلف بوده است که علیرغم پیشبینی تدابیر و
سازوکارهای متفاوت در کشور ،متﺄسـفانه بـه دلیل وجود و بروز نارساییهای جدی در رویکرد ،برنامهریزی و اجـرا،
قـرینکامـل نبـوده اسـت (بهپور ،)5 :1391 ،اما تاکنون بررسی رابطه دولت الکترونیک و حکمرانی خوب در نظام
مدیریت دولتی استان کرمان مورد مطالعه قرار نگرفته است .از این رو ،بررسی رابطه گرایش به دولت الکترونیک و
حکمرانی خوب در نظام مدیریت دولتی کرمان ضروری به نظر میرسد .همچنین باتوجه به مرکزیت سیاسی شهر کرمان،
در این پژوهش کارمندان دبیرخانه استانداری و ادارات مستقر در کرمان مورد مطالعه قرار میگیرند .به د لیل اهمیت اجرای
دولت الکترونیک در بهبـود فرآیندها و نتایﺞ حکمرانی بهمنظور اصالح در ارائه خدمات دولتی بـه شـهروندان،
پژوهشگران در پی پاسخ به این پرسشها هستند که آیا گرایش به دولت الکترونیک به تحقق حکمرانی خوب در نظام
مدیریت دولتی کرمان منجر می شود؟ آیا گرایش به دولت الکترونیک به ارتقای شفافیتسازی ،پاسخگویی ،اثربخشی
نقشها و وظایف ،نتیجهگرایی ،ارتقاء ارزشها و ظرفیتسازی در نظام مدیریت دولتی کرمان منجر میشود؟
پیشینۀ نظری
تعریف دولت الکترونیک

اصطالح دولت الکترونیک که به طور جدی از دهه  1990مطرح گردیده است ،به عقیده صاحبنظران میتواند
مدل های جدید حکومت را تکامل بخشد .دولت الکترونیک اطالعات گسترده ای را از طریق اینترنت به شهروندان و
بخش دولتی و خصوصی ارائه میکند (باطنی و یزدان شناس .)62 :1385 ،دولت الکترونیک ،یک دولت دیجیتال و بدون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کاغذ است ،که تالش می کند با استفاده از فناوری اطالعاتی و ارتباطی ،خدمات آنالین ارائه کند (احمدی و همکاران،
 .)50 :1395فنگ ( )2002معتقد است که دولت الکترونیک شیوهای است برای دولتها به منظور استفاده از فناوریهای
نوین که تسهیالت الزم ر ا برای دسترسی مناسب به اطالعات و خدمات دولتی با کیفیت باالتر فراهم میسازد و
فرصتهای بیشتری را برای مشارکت مردم در فرایندهای دموکراسی ایجاد مینماید .سازمان ملل ( )2010به سه شاخص
برای تعیین سطح آمادگی الکترونیک اشاره میکند :شاخص اندازهگیری وب ،شاخص زیرساخت ،شاخص سرمایه انسانی
(عاملی .) 115 :1396 ،همچنین شاخص مشارکت الکترونیکی توسط پالویا و شارما ( )2007مطرح شده است .در شاخص
اندازهگیری وب ،خدمات مختلف برای تعیین شاخص اندازه گیری وب مورد استفاده قرار میگیرد .شاخص زیرساخت اشاره
به شاخصهای زیرساختی دارد که بر اساس مولفه های داشتن تلویزیون در خانه ،داشتن خط تلفن ،دسترسی به رایانه،
کاربران اینترنت و کاربران پهنای باند سنجیده می شود .شاخص سرمایه انسانی نیز شامل نرخ سواد بزرگساالن و ثبت نام
در مقاطع تحصیلی است (اموس .)152 :2011،حنفی زاده و دیگران ( )2009در مدلی که ارائه میکنند ،شاخصهای
آمادگی الکترونیک بر اساس آموزش الکترونیک ،دسترسی و استفاده از فناوری از سوی افراد و خانوار ،دولت الکترونیک،
تجارت الکترونیک ،زیرساخت و دسترسی و همچنین شاخصهای اساسی توانمندسازی و همگرایی میان شاخصها
ارزیابی میشود .موتوال و ون براکل ( ،)2006شاخصهای آمادگی الکترونیک را که در این پژوهش به عنوان شاخصهای
گرایش به دولت ابکترونیک در نظر گرفته شده است را شامل آمادگی فناوری اطالعات و ارتباطات ،آمادگی محیط
بیرونی ،آمادگی منابع انسانی و آمادگی سازمانی میدانند.
تعریف حکمرانی خوب

حکمرانی ،در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه شهروندان و حکومتکنندگان اطالق میشود
(میدری .)17 :1383 ،حکمرانی موضوعی است درباره نحوه تعامل دولتها و سایر سازمانهای اجتماعی با یکدیگر ،نحوه
ارتباط این ها با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده(صانعی .)30 :1385 ،بانک جهانی حکمرانی خوب را
ارائه خدمات عمومی کارآمد ،نظام قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف کرده است (وود.)112 :2000 ،
بانک جهانی ،حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف نموده است که این شاخصها عبارتند از -1 :حق
اظهارنظر و پاسخگویی -2 ،1ثبات سیاسی و عدم خشونت -3 ،2کارایی و اثربخشی دولت -4 ،3بار مالی مقررات-5 4
حاکمیت قانون 5و  -6کنترل فساد( 6کوفمن و ایتل .) 228 :2008 ،کمیسیون مستقل حکمرانی خوب در خدمات دولتی با
همکاری مشترک نهاد صاحب امتیازمالیه و حسابداری دولتی و سازمانمدیریت دولتی در لنـدن در سـال  2004اصـول و
شاخصسازمانها و استانداردهایحکمرانیخوبرا در بیانیههای دولتی و خدماتی ،طی بیانیهای منتشرکردندکهعبارتند از:
شفافیتسازی ،پاسخگویی ،اثربخشی نقشها و وظایف ،نتیجهگرایی ،ارتقا ارزشها ،ظرفیتسازی (مقیمی و اعالیی
اردکانی.)175-176 :1390 ،
شفافسازی

کمیسیون اقتصادی واجتماعی سازمان ملـل بـرای آسـیا و اقیانوسـیه ( )2002شـفافیت را شامل فرآیندها و
اطالعاتی می داندکه به طور مستقیم در دسترس افراد قرار می گیرند و اطالعـات کافی به منظور درک و کنترل آنها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فـراهم مـیگـردد .از ایـن رو ،شفافیت مبتنی بـر موجودیت سازوکارهایی برای تضمین دسترسی عامه مردم به فراگرد
تصمیمگیـری است (نرگسیان.)52 :1390 ،
پاسخگویی :شامل فرآیند توافق در قبال فعالیتهای انجامشده از طرف شما به طرف مقابل است .یک رویکرد
سیستماتیک نیاز است تا این فرآیند را به اجرا گذارد .پاسخگویی واقعیتها شامل گزارشدهی یا تشریح فعالیتهای قبلی
نیستند ،بلکه شامل جذب ذینفعان برای فهماندن و پاسخ به نقطه نظرهای آنها ،تحت عنوان طرحهای سازمانی و اجرای
آن نظرها نیز است (مقیمی و اعالیی اردکانی.)177 :1390 ،
اثربخشی نقشها و وظایف :شـفافیت در مورد نقش و چگونگی ارتباط با دیگران سبب افزایش شانس بهبود
اجرای نقش میشود .شـفافیت نقش ها به ذینفعان در جهت آگاهی بیشتر از نحوه کارکرد سیستم حکمرانی و اینکه چـه
کسی در قبال چه چیزی پاسخگو است ،کمک شایانی میکند (بهپور.)45 :1390 ،
نتیجهگرایی :وظیفه حکمرانی این است که یک سازمان را از همه نظر نسبت به حصـول نتـایﺞ مـوردنظر برای
شهروندان و کاربران خدمات متقاعد کند و با شیوهای کارا ،اثربخش و اخالقی آن را به اجـرا درآورد .این اصل بایستی در
تمام فعالیتهای حکمرانی مدنظر قـرار گیـرد (بهپور.)50 :1390 ،
ارتقای ارزشها :نشانۀ حکمرانی خوب در توسعه ارزشهای مشترک ،این است که بخشی از فرهنگ سازمانی،
خط مشی و زیرساخت رفتاری را از کارگزاران به تمام کارمندان و اعضای سازمان انتقال دهد (مقیمی و اعالیی اردکانی،
.)176 :1390
ظرفیتسازی :سازمان ها نیاز به افرادی با مهارتهای باال دارد تا بتواند آنها را به نحو مؤثری راهنمایی و کنترل
کند .برای یافتن افراد مناسب و الیق ،شایسته است سازمان افراد را از اقشار مختلف استخدام نماید.
بنابراین ،در نهایت باعث همافزایی مهارتها شده و سازمان را در دسترسی به اهداف فردی یاری میرساند (مقیمی و
اعالیی اردکانی.)177 :1390 ،
چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش

ارتباط میان دولت الکترونیک و حکمرانی خوب به اندازهای نزدیک است که برخـی صـاحبنظران معتقدنـد کـه دولـت
الکترونیک اگر نهایتاً به حکمرانی بهتر منجر نشود هرگز رسالت خود را به انجام نرسانیده است (صـرفی .)29 :1395 ،اگـر
ما دولت الکترونیک را محصول برآبند طبیعی نیروهای فناورانه بدانیم ،نمیتوان آن را با نگاهی تقلیـلگرایانـه محـدود بـه
وبگاه ،ایمیل ،فرایند تراکنش از طریق فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی دانست (عاملی .)40 ،1396 ،اما یکی از مهمتـرین
عوامل موفقیت دولت الکترونیک پذیرش آن است که بر اساس رویکرد شهروندمحوری دولت الکترونیک تبیـین مـیشـود
(الخطیب .)325 :2013 ،باتوجه به اینکه یکی از ابعاد مهم حکمرانی خوب بعد شهروند محوری آن است دولت الکترونیـک
نیز در جهت توسعه ارائه خدمان شهروند محور تالش می کند و از جمله خـدمات آن مـیتـوان بـه یکپـارچگی خـدمات
فرابخشی و در دسترس بودن دادههای مورد نیاز و برآورده کردن انتظارات کاربران و مشارکت ذینفعان در فراینـد اجـرای
دولت الکترونیک اشاره کرد (اسکات و همکاران .)65 :2004 ،کـه در ایـن میـان مـوتال و ون براکـل ( )2006بـا بررسـی
آمادگی دولت الکترونیک با توجه به دسترسی اطالعات شاخصهایی نظیر آمادگی محیط بیرونی ،اطالعات ،منابع انسـانی،
فناوری اطالعات و ارتباطات و آمادگی سازمانی را مطرح نمودهاند کـه در ایـن پـژوهش بـه عنـوان شـاخصهـای دولـت
الکترونیک در نظر گرفته شدهاند .در این پژوهش شاخصهای حکمرانی خـوب بـر اسـاس شـاخصهـای مطـرح شـده از
کمیسیون مستقل حکمرانی خوب در خدمات دولتی با همکـاری مشـترک نهـاد صـاحب امتیاز مالیه و حسابداری دولتی و
سازمانمدیریت دولتی در لنـدن در سـال  2004است کهعبارتند از :شـفافیتسـازی ،پاسـخگویی ،اثربخشـی نقـشهـا و
وظایف ،نتیجهگرایی ،ارتقا ارزشها ،ظرفیتسازی.
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آمادگی سازمانی
آمادگی محیط بیرونی
آمادگی منابع انسانی

شفافیت سازی
پاسخگویی

گرایش به
دولت
الکترونیک

حکمرانی
خوب

آمادگی اطالعات

اثربخشی نقشها و وظایف
نتیجه گرایی
ارتقا ارزشها

آمادگی فناوری و اطالعات

ظرفیت سازی

شکل  -1مدل مفهومی اولیه پژوهش (منبع :نگارنده)
پیشینۀ عملی
ابراهیمی و همکاران ( )1391در مقالهای با عنوان «دولت الکترونیک و حکمرانی خوب» به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه
ارتباط بین دولت الکترونیک و حکمرانی خوب به قدری نزدیـک اسـت کـه اگـر حکومـتهـا بخواهنـد در مسـیر تحقـق
حکمرانی خوب حرکت کنند باید به ابزار نیرومندی چون دولت الکترونیک مسلح باشند.
بهپور ( )1391در پژوهشی با عنوان « تاثیر دولت الکترونیک بر تحقق حکمرانی خوب در سازمانهـای دولتـی اسـتان
خراسان رضوی» نشان داد که بین دولت الکترونیک و حکمرانی خوب رابطه مثبت و معناداری وجـود دارد و  40/5درصـد
از تغییرات متغیر حکمرانی خوب توسط دولت الکترونیک قابل تعیین و پیشبینی است.
نظرریا ( )1390در پژوهشی با عنوان «رابطه بین گسترش شاخصهای دولت الکترونیک و رشد مولفههـای حکمرانـی
خوب» به این نتیجه رسـید کـه بـین توسـعه شـاخصهـای دولـت الکترونیکـی بـا مـولفههای حکمرانی خوب (شفافیت،
پاسخگویی ،قانونمداری ،کارایی و مشارکت مردمی) رابطه معناداری وجود دارد.
«اینترنت و ظرفیتهای آن برای حکمرانی خوب شهری :بررسی نظری و مصداقی» عنوان پژوهش دیگری است کـه
سردارنیا و شاکری ( )1393نوشته شده است پژوهشگران نشان دادند که فرصت هایی که فناوری نوین پیش روی جوامـع
قرار داده است امکان مهندسی دوباره ساختار دولت و مـدیریت در فرآینـد حکمرانـی اسـت کـه منجـر بـه ایجـاد دولـت
الکترونیک شده است.دولت الکترونیک عاملی برای بهبود عملکرد دولت و افزایش کارآمـدی و اثـر بخشـی آن در سـطوح
گوناگون به ویژه مدیریت شهری میشود.
یعقوبی ( )1396در پژوهشی با عنوان «حکمرانی خوب و ارتقائ سالمت نظام اداری :تبیین نقش دولـت الکترونیـک»
نشان داده است که ایجاد و استرار دولت الکترونیـک در کشـور از پـنﺞ بعـد :شـفافیت ،پاسـخگویی ،مشـارکت ،اعتمـاد و
نظارتپذیری ،کارآمدی دولت و دسترسی به خدمات دولتی باعت ارتقاء شاخص های حکمرانـی خـوب در کشـور خواهـد
شد.
عالرج و وتی ابراهیم ( )2014در پژوهشی با عنوان «تاثیررویههای دولت الکترونیکی در حکمرانـی خـوب در لبنـان»
نشان دادند که دولت الکترونیک بر حکمرانی خوب تاثیری مثبت دارد و حکمرانی خوب بر ارائه خدمات تاثیر دارد.
مادزوا و همکاران ( )2013در پژوهشی با عنوان «دولت الکترونیک به عنوان ابزاری کارآمـد بـرای حکمرانـی خـوب»
نشان دادند که بین توسعه دولت الکترونیک و حکومت داری خوب رابطه وجود دارد و ارتباط آنها اتصال محکمی با سـطح
توسعه اقتصادی دارد.
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باتوجه به بررسیهای داخلی و خارجی صورت گرفته در زمینه پژوهش حاظر ارتباط معنادار بین حکمرانی خوب و
دولت الکترونیک در مطالعات متعدد داخلی و خارجی تﺄیید شده است یافتههـای حاصـل از مطالعه ،ابراهیمی و همکاران
( ،)1391بهپور ( ،)1391نظرریا ( ،)1390یعقوبی ( ،)1396سردارنیا و شاکری ( ،)1393عالرج و وتی ابراهیم (،)2014
مادزوا و همکاران ( )2013همسو است .این محققان نشان دادهاند که ارتباط بین دولت الکترونیک و حکمرانی خوب ب ه
قدری نزدیک است که اگر حکومتها بخواهند در مسیر تحقق حکمرانی خوب حرکت کنند باید به ابزار نیرومندی چون
دولت الکترونیک مسلح باشند.ازاین رو پژوهشگران در صدد برآمدن تا ارتباط بین تحقق حکمرانی خوب و دولت
الکترونیک در شهر کرمان را بررسی کنند .لذا باتوجه به اینکه در بررسی آثار صورت گرفته با هیچگونه اثری در این باره
برخورد نکردهایم پژوهش هم به لحاظ موضوعی و هم مطالعات موردی دارای بداعت است.
دادهها و روششناسی
این پژوهش از نظر دسترسی به موضوع ،از نوع پژوهشهای پیمایشی است و از نظر هدف مطالعه ،از نوع
پژوهش های کاربردی و عملی است و از طرف دیگر چون در نظر دارد رابطه بین گرایش به دولت الکترونیک و حکمرانی
خوب را مورد ارزیابی قرار دهد ،یک پژوهش توصیفی -همبستگی به شمار میآید .روش این پژوهش ،پیمایشی است و
اطالعات مورد نیاز با تکنیک پرسشنامه جمعآوری شده است .پرسشنامههای استفاده شده در این پژوهش عبارتند از- 1 :
پرسشنامه  42سوالی حکمرانی خوب در نظام مدیریت دولتی که توسط کمیسیون مستقل حکمرانی خوب در لنـدن در
سـال  2004استفاده شده است که شامل  6بعد شفافیتسازی ،پاسخگویی ،اثربخشی نقشها و وظایف ،نتیجهگرایی ،ارتقا
ارزشها و ظرفیتسازی است -2 .پرسشنامه  25سوالی محقق ساخته که بر اساس مولفههای مطرح شده در مدل موتال
و ون براکل ( )2006برگرفته از کتاب نظریهها و مفاهیم اساسی دولت الکترونیک نوشته سعیدرضا عاملی ( )1396میباشد
که این مدل  5مولفه مادگی محیط بیرونی ،اطالعات ،منابع انسانی ،فناوری اطالعات و ارتباطات و آمادگی سازمانی را
مورد سنجش قرار میدهد .جامعهآماری این پژوهش کلیه کارکنان دبیرخانه استانداری و ادارات کل مستقر در شهر کرمان
است که تعداد کارمندان برابر با  140نفر میباشد .حجم نمونه بر حسب جدول مورگان  103نفر از کارکنان در نظر گرفته
شد .شیوه نمونهگیری ،طبقهای تصادفی است تا کارکنان شانس یکسانی در انتخاب شدن داشته باشند .دادههای به دست
آمده از پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو  Amosمورد ارزیابی قرار گرفت .برای تعیین روایی پرسشنامه ا ز
اعتبار محتوایی و سازه و برای تعیین پایایی گویههای پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با  0/949برای
گرایش به دولت الکترونیک و  0/967حکمرانی خوب مورد تﺄیید قرار گرفت.
قلمرو پژوهش

شهر کرمان در نقطه ای به مختصات  50و  57درجه طول شمالی و 17و 30درجه عرض شمالی قرار دارد .این شهر
مرکز استان کرمان و بزرگترین شهر استان است .این شهر از جنوب به ماهان و جوپار از شمال به دره زنگی آباد و
ارتفاعات باداموئیه و از شرق به شهداد و از غرب به دشت رفسنجان محدود شده است .کرمان از لحاظ اقلیمی دارای
تابستان گرم و خشک و زمستان بسیار سرد است (محمدی و باغراهی.)161 :1395 ،
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شکل2ـ موقعیت شهر کرمان در تقسیمات کشوری  -موقعیت شهر کرمان در استان

یافتهها
طبق نتایﺞ  60/2درصد از پاسخگویان را کارکنان مرد و  39/8درصد را کارکنان زن تشکیل میدهد .بیشترین
کارکنان معادل  62/1درصد ( 34نفر) در زمان بررسی در گروه سنی  30تا  40سال قرار داشتهاند .در حالی که کمترین
آنها معادل  5/8درصد ( 6نفر) باالتر از  50سال سن داشتهاند .اکثریت کارکنان مورد مطالعه معادل  89/3درصد از
تحصیالت دانشگاهی برخوردارند (شکل.)3

تحقیق) نمودار
هایتحقیق)
یافتههای
تحصیالت(منبع:
سنی،تحصیالت
گروهسنی،
جنسیت،گروه
شکل--32جنسیت،
(منبع :یافته

با توجه به بررسیهای انجام شده از طریق آزمون همبستگی پیرسون (دادههای پارامتریک) میان حکمرانی خوب و
دولت الکترونیک همبستگی زیادی وجود دارد .جدول ذیل بیانگر داللت ما بر این ادعا است.
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حکمرانی خوب
الکترونیک وو حکمرانی
دولت الکترونیک
گرایش بهبه دولت
ابعاد گرایش
بین ابعاد
همبستگی بین
روابط همبستگی
جدول --11روابط
خوب
متغیر

گرایش به دولت الکترونیک

آمادگی سازمانی

آمادگی محی بیرونی

حکمرانی خوب

r=0/844
sig=0/00
آمادگی منابع انسانی

r=0/711
sig=0/00
آمادگی اطالعات

r=0/742
sig=0/00
آمادگی فناوری اطالعات و ارتباطات

r=0/605
sig=0/00

r=0/640
sig=0/00

r=0/717
sig=0/00

(منبع :یافته های نویسندگان)

نتایﺞ جدول ( )1حاکی از آن است که سطح معناداری در تمامی روابط کمتر از 0/01است و مقادیر همبستگی نیز در
بازه [ ] 0 ، +1قرار گرفته است .طبق نتایﺞ بین گرایش به دولت الکترونیک و ابعاد آن (آمادگی سازمانی ،آمادگی محیط
تحقیق)باجدول
یافتههای
تحصیالت (منبع:
جنسیت،وگروه
حکمرانی خوب رابطه مثبت و
ارتباطات)
اطالعات و
سنی ،فناوری
آمادگی
بیرونی ،آمادگی منابع انسانی ،آمادگی اطالعات
معناداری وجود دارد .همچنین بیشترین میزان همبستگی مربوط به رابطه آمادگی محیط بیرونی با حکمرانی خوب بوده و
کمترین میزان همبستگی به رابطه آمادگی منابع انسانی با حکمرانی خوب است.
جدول  - 2روابط همبستگی بین گرایش به دولت الکترونیک و ابعاد حکمرانی خوب
متغیر

حکمرانی خوب

شفافیت سازی

=0/666r
=0/844r
=0/00sig
=0/00sig
نتیجه گرایی
اثربخشی نقشها و وظایف
گرایش به دولت الکترونیک
=0/807r
=0/774r
=0/00sig
=0/00sig
(منبع :یافتههای نویسندگان)

پاسخگویی
=0/782r
=0/00sig
ارتقاء ارزشها ظرفیت سازی
=0/841r
=0/798r
=0/00sig
=0/00sig

نتایﺞ جدول ( )2حاکی از آن است که سطح معناداری در تمامی روابط کمتر از  0/01است و مقادیر همبستگی نیز در
بازه [ ] 0 ، +1قرار گرفته است .طبق نتایﺞ بین گرایش به دولت الکترونیک با حکمرانی خوب و ابعاد آن (شفافیت سازی،
پاسخگویی ،اثربخشی نقشها و وظایف ،نتیجهگرایی ،ارتقاء ارزشها ،ظرفیتسازی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
این امر منجر به ارتقاء ارزش ها و و نیز ظرفیتسازی در نظام مدیریتی کرمان میشود .همچنین بیشترین میزان این
همبستگی مربوط به رابطه گرایش به دولت الکترونیک با ظرفیتسازی بوده و کمترین میزان همبستگی به رابطه گرایش
به دولت الکترونیک با شفافیتسازی است.
در این پژوهش آزمون الگوی نظری پژوهش و برازش آن با دادههای گردآوری شده ،با استفاده از نرمافزار ایموس
انجام شد .در شکل ( )4الگوی آزمون شده پژوهش حاضر ارائه شده است.
بر مبنای شکل ( )4و جدول ( )3سطح معنیداری وزن رگرسیونی متغیر گرایش به دولت الکترونیک بر روی حکمرانی
خوب  0/844به دست آمده است که در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99معنیدار است .جهت تغییرات نیز
با توجه به مثبت بودن وزن رگرسیونی مستقیم است؛ بنابراین گرایش به دولت الکترونیک به ارتقای حکمرانی خوب در
نظام مدیریت دولتی کرمان منجر میشود و فرضیه اصلی تحقیق تایید میگردد.
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نویسندگان)
پژوهش
اصلی
فرضیه
ساختاری
- 4مدل
شکل-
شکل 2
تحقیق)
هایهای
یافتهیافته
(منبع(:منبع:
پژوهش
اصلی
فرضیۀ
ساختاری
مدل

جدول  - 3نتایﺞ معنیداری وزن رگرسیونی گرایش به دولت الکترونیک بر ارتقای حکمرانی خوب

متغیر مستقل
گرایش به دولت الکترونیک

متغیر وابسته مقدار وزن رگرسیونی حد پایین حد باال

Sig

0/916

0/000

0/739

0/844
حکمرانی خوب
(منبع :یافتههای تحقیق)

طبق نتایﺞ جدول ( )4میتوان بیان نمود که  0/71درصد تغییرات حکمرانی خوب را متغیر مستقل یعنی گرایش به
دولت الکترونیک تبیین میکند .این مقدار در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99معنیدار است .با توجه به حد
باال و حد پایین  ،بدین ترتیب که هر وقت صفر در این بازه قرار نگیرد به معنای معنیداری است.
جدول  -4نتایﺞ معناداری ضریب تعیین ) (R2حکمرانی خوب
متغیر وابسته

مقدار ضریب تعیین

حد پایین

حد باال

سطح معنیداری

حکمرانی خوب

0/713

0/546

0/839

0/000

(منبع :یافتههای تحقیق)

بعد از بررسی شاخصهای بازندگی طبق نتایﺞ جدول ( )5میتوان گفت تناسب مدل مفهومی تحقیق با دادههای
تجربی در سطح مناسبی قرار دارد .مدل نهایی تحقیق در شکل ( )5آورده شده است.
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جدول  -5شاخصهای برازندگی
شاخص

CMIN/DF

RMSEA

CFI

PCFI

معیار پیشنهاد شده
معیار گزارش شده

بین  1تا 5
2/295

کوچکتر از 0/08
0/023

بزرگتر از 0/90
0/957

بزرگتر از 0/05
0/054

(منبع :یافته های نویسندگان)

حکمرانی خوب

0/844

شفافیت سازی

0/666

گرایش به

0/782

دولت
الکترونیک

0/774

پاسخگویی
اثربخشی نقشها و وظایف

0/807

نتیجه گرایی

0/798

0/841

ارتقا ارزش ها
ظرفیت سازی

شکل - 5مدل نهایی تحقیق (منبع :یافتههای تحقیق)

نتیجهگیری
نتایﺞ تحقیق بیانگر آن است که بین گرایش به دولت الکترونیک و حکمرانی خوب رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .همچنین معادالت ساختاری نشان می دهد که گرایش به دولت الکترونیک توانسته است  71درصد از تغییرات متغیر
حکمرانی خوب را تبیین نماید .بهعبارت دیگر ،از دیدگاه کارکنان دبیرخانه استانداری و ادارات کل مستقر در کرمان،
تقویـت و توسـعه دولـت الکترونیـک میتواند سبب بهبود و ارتقای حکمرانی خوب شود ،یعنی سازمانهای دولتی کـه از
آمادگی سازمانی ،آمادگی آمادگی محیط بیرونی ،منابع انسانی ،آمادگی اطالعات و از آمادگی فنـاوریهـای اطالعات و
ارتباطات در ارائه خدمات خود به ذینفعان برخوردارند در دسـتیابی و تحقـق حکمرانی خوب موفقتر میباشند .نتایﺞ کلی
تحقیق نتایﺞ نشان داده است گرایش به دولت الکترونیک بر تحقق حکمرانیخوب مـؤثر است .دولت الکترونیـک بـر
همـه ابعـاد حکمرانـی خوب اثری فزاینده داشته است .بهگونهای که میزان تاثیرگذاری گرایش به دولت الکترونیک بر
مؤلفـه نتیجهگرایی بیشتر از سایر ابعاد حکمرانی خوب میباشد .در کل نتایﺞ تحقیق بیانگر آن است که گرایش به دولت
الکترونیک سهم بسزایی در تحقق حکمرانی خوب در نظام مدیریت دولتی دارد .زیرا که با گسترش نفوذ فناوریها در
جامعه ،انتظارات شهروندان از دولت و سازمانهای دولتی در شیوه ارائه و کیفیت خدمات و اطالعات افزایش یافته است.
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پیشنهادها
برآورده کردن انتظارات ،تقاضاها و نیازهای متنوع طیف وسیعی از شهروندان و در سطحی فراتر ،آگاهی از این
انتظارات و تقاضاها ایجاب میکند که نظام مدیریت دولتی خود را با فناوریهای جدیدی چون دولت الکترونیک همسو
کنند تا ضمن حفظ جایگاه قدرت خود در جامعه ،به امر مهمی چون حکمرانی خوب دست یابند .برای حصول این امر
پیشنهاد میگردد که قبل از بکارگیری دولت الکترونیک ،نیازسنجیالزم را در ایـن زمینـهصـورت داده و نیازهای
اطالعاتی را در سطوح مختلف سازمان مشخص سازند .آنها بایسـتی هزینهها را در مقابل فواید ناشی از سیستم جدید
مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و بـا آشکارشدن منـافع اجرای راهبردهای دولت الکترونیک ،نسبت به سرمایهگذاری در
آن یا ارتقای وبسایتها و پورتالهای سازمان اقدامکنند.
با توجه به تاثیر مثبت گرایش به دولت الکترونیک در ارتقای شفافیتسازی ،پاسخگویی ،اثربخشی نقشها و ارزشهـا،
نتیجهگرایی ،ارتقاء ارزشها ظرفیتسازی در نظام مدیریت دولتی پیشنهاد میشود با انجام موارد ذیل ،گامی مهم هر چنـد
کوچک در جهت تحقق دولت الکترونیک و حکمرانی خوب در سازمانهای دولتی برداشـته شـود )1 :اصالحات اساسی در
قـــوانین ،رویهها و فرآیندهای سازمان )2 ،الکترونیکینمودنفعالیتهایســـازمانی )3 ،ارائهخدمات از طریق وب سایتهای
دولتی و تدارکبرخط اطالعات )4 ،تضــمین دسترسی یکپارچه به خدمات عمومی برای ذینفعان )5 ،تحقــقســهولت در
دسترسـی بـه خدمات عمومی )6 ،دسترسی به اطالعات قابل اطمینان و به کار بردن نقطه نظرات مفید مـردم و کـاربران
خدمات )7 ،توجه کافی به آموزش کارکنان در زمینه دولت الکترونیک )8 ،به روزرسانی اطالعات موجود در سایت سـازمان
به طور مداوم و با سرعت )9 ،تشکیل کمیته جهت حصول اهداف فرایندهای استخدامی در شناسایی و جـذب افـراد مـورد
نیاز )10 ،ارزیابی عملکرد کارکنان به صورت دورهای با نظرسنجیهای مختلف )11 ،توجـه بـه حـریم خصوصـی و تـدابیر
حفاظتی مناسب و کافی در دولت الکترونیک برای جلب اعتماد شهروندان )12 ،ایجاد برنامـههـایی در رسـانههـای سـنتی
(تلویزیون) و مدرن (شبکههای اجتماعی مجازی) به منظور آگاهی از ویژگیها و مزایـای دولـت الکترونیـک )13 ،افـزودن
بخش آموزشی در طرح دولت الکترونیک به منظور رفع پایین بودن سواد الکترونیکـی )14 ،دادن مشـوقهـایی بـه بخـش
خصوصی به منظور دادن آموزش و تجهیزات.
در نهایت به سایر محققین پیشنهاد میگردد که تﺄثیر هر یک از مولفههای گرایش بـه دولـت را بـر تحقـق حکمرانـی
خوب در نظام مدیریت دولتی مد نظر قرار دهند؛ زیرا که بیشتر پژوهشها به ابعاد حکمرانی خـوب توجـه بیشـتری نشـان
دادهاند.
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