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تووان نناوا    با موانعی مواجه است که می ایران اطالعاتی دولت الکترونیک در کشورهای  سیستم سازی یکپارچه
بنویی کوردج جامعوه هوژوه  در بردیرنوی        استراتژی دستهو  یاسیطراحی، انسانی، فنی، سرا در قالب موانع 

د کوه  انیرکاران دولت الکترونیک بو شناسی و دست دان  های نموزشی علم اطالعات، درو  علمی یئته یاعضا
شوی  بورای    کشف ابعاد اصلی ساز  طراحوی  منظور بهدیری انجام نشیج  نمونه ،بودن تعیاد افراد به دلیل محیود

ییویی  أتحلیول عواملی ت   یالگوو از و  شوی سنج  متغیرهوای تحییوا از تحلیول عواملی اکتشوافی اسوت اد        
موانوع   کننوی   یوی  تبهوای   مؤل وه  توأییر بررسوی   بورای  LISRELافواار   نورم با اسوت اد  از   (CFA)ای  دومرحله
ن ر اقیام بوه تکمیول هرسشونامه     134از کل جامعه هژوه   جدردییسازی دولت الکترونیک است اد   یکپارچه

عواتی از هموه   هوای اطال  سیسوتم  سوازی  یکپارچهدرجه اهمیت موانع استراتژی در  ،هاسخگویان نظر ازج کردنی
در درجه دوم و سووم   45/0و  54/0و موانع فنی به ترتیب با میانگی   (ج موانع سیاسی57/0) موانع بیشتر بود

 .چاارم و هنجم قرار درفتنی یها رتبهدر  35/0و  45/0اهمیت و موانع انسانی و طراحی به ترتیب با میانگی  
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جستارگشایی
، 2002طلبانه دولت الکترونیک در بسیاری از کشورها نغاز شی  اسوتج در دسوامبر    ابتکارات جا 

 یسوو  بوه نن دوامی بلنوی    موجب بهقانونی را امضا کرد که  جرج دبلیو بوشجماور نمریکا،  یسئر

ج در (CIO, 2004) نمریکوا برداشوته شوی    متحی  االتیادر  1تی نیهای دولتی  کردن بخ  میرنیا 

از کول دویمات دولتوی     درصی  صینن را بنا نااد، داشت   بلر تونی ریوز خستنانگلیس، هیفی که 

طور  اروهوای   »در هیف اصلی اتحادیوه اروهوا    ج(SUN, 2004) بود 2005به شکل هیوسته تا سال 

هوای دسوترد  و    داشت  دیمات هیوسته در دولت الکترونیک بودج دالقیوت  ،«2005الکترونیک 

 ,Chatrie and Wraight)دوورد  کشورهای دیگر دنیا نیا به چشوم موی  مشابه دولت الکترونیک در 

2000; Worldbank, 2000; Robb, 2003). 

مویی بیشوتر،   اکاراهویافی همووون   متعید هسوتنی و دارای   2درداننیدان دولت الکترونیک

تر به دیمات دولتی، سطح دسترد  دیمات، ش افیت بیشتر، کاه  فساد موالی   دسترسی وسیع

 عنوان به سازی یکپارچه یجهدرنتو  تمرکاج (Schoware Dean, 2003) باشنی شارونیان میو تیویت 

 ج(Golden et al. 2003; Watson and Mundy, 2001) شود بلوغ دولت الکترونیکی نگریسته میسطح 

له ناشی از ماهیت هویوا و  ئتعریف واحیی دربار  دولت الکترونیکی وجود نیارد و ای  مس هرچنی

 تعاریف زیر تا حیی دویای مطلب است: وجود ی ا با ،فناوری استمتغیر 

های مختل ی که مییران دولتی با شارونیان از طریا  دولت الکترونیک عبارت است از روش

 کننوی  موی  برقورار های دیجیتالی ارتباط  ر روشدیگو  کن رانس ویاینترنت، هست الکترونیکی، ویی

(Criado and Ramilo, 2003: 119). 

افواای    برایاینترنت  یژ و به ،دولت الکترونیکی به معنای است اد  دولت از فناوری اطالعات

کارکنوان بخو  دصوصوی بوه دویمات و اطالعوات        و سطح دسترسی شارونیان، مراکا دولتی

 ج(Layne & Lee, 2001)است  کاررفته به 3بردط

نیل به کوارایی باتور،    برایینیهای تجییی سادتار افر عنوان بهدولت الکترونیک را  4،درونلنی

 . (Gronland, 2001)کنی دیمات باتر و مشارکت دموکراتیک تعریف می

و کوامپیوتری در درون   یهوای بوالیو  اینترنتو    تل یا همه شوبکه  براینن را روشی  5مونتگنا

 ج(Montagna, 2005) کنی مییریت دولتی تعریف می

                                                                                                                                                       
1. IT 
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4. Gronland 
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بی  جامعه، دنیای  سازی یکپارچه، هیف اصلی دولت الکترونیکی که هماهنگی و باالتعاریف 

های اجتماعی و مینی و شارونیان است را در سادتار دولت الکترونیک ماوم   ، سازمانوکار کسب

توسوعه دولوت   »که طبا ندری  داارش معتبر جاانی با عنوان  ای  در حالی است کنیج تلیی می

در  ایوران  اسوت، کشوور   شوی   منتشور که توسط سازمان ملل متحی  «2014الکترونیک در سال 

 Unitsd Nations. E-Government)نیارد حوز  نماددی دولت الکترونیک جایگا  مناسبی در جاان 

Survey 2014)کشوور دنیوا    193از شادص دولت الکترونیوک در میوان    درفته انجامهای  ج ارزیابی

جاان قورار داردج ایو  در حوالی     105تیاز در رتبه ام 4508حاکی از نن است که ایران با کسب 

به دود ادتصوا  داد    را بنیی ای  رد  نخستمکان امتیاز  9462 ازیامتکر  جنوبی با است که 

توان د ت ای  کشوورها   می ینوع بهانی و  های بعیی جای درفته سنگاهور در رتبه استج استرالیا و

 انیج یافتهشین به بلوغ کامل دست  در دیجیتالی

بر اساس ای  اطالعات، موقعیت کنونی ایران از مرحلوه هماننیسوازی دولوت الکترونیوک در     

در دنیوای فیایکوی صوورت     ننوهینیها مطابا ادر ای  مرحله فر که ینحو به ،کشور حکایت دارد

ینوی و  افر 6ای  در شرایطی اسوت کوه بابوود و مانیسوی مجوید      جشود الکترونیکی می ،دیرد می

شونی که ایران را به مرحله بلوغ دولوت   های بعیی محسوب می کردن نناا، دام کترونیکیسپس ال

شی  و بوه   توزیع های سیستمو اطالعات  سازی یکپارچه ،کنیج بر ای  اساس الکترونیک نادیک می

شود که ای  موضوع  بیانی دیگر ارائه دیمات یکپارچه از ملاومات دولت الکترونیکی محسوب می

 ایران تحیا نیافته استجهنوز در 

با اهمیوت   کاری دستور عنوان به سازی یکپارچهکه دارنی  ( بیان می2003) 7لی  مکو  دیالن

اطالعوات و ارتباطوات موینظر قورار درفتوه       فناوریدر زنجیر  عامل مؤیر بر سازداری سازمان با 

ها و  فاای  هژوه از طرفی، ا جدست نمی  است به وکار کسبنن بر عملکرد  تأییراست و شواهی 

یوافت    نشوان از اهمیوت   ،2003های اطالعواتی از سوال    سیستم سازی یکپارچهها در زمینه  طر 

هوای   ادغوام بردوی از هایگوا     ،بور ایو    های اطالعاتی یکپارچه در عصر حاضر داردج عالو  سیستم

و نیوا ایجواد    9هروکوئسوت در  8ایبورری اطالعاتی بارگ در یکییگر ماننی ادغام هایگا  اطالعواتی  

 10نتنوا های اطالعاتی ماننی  اباارهایی برای ایجاد دستیابی یکپارچه به محتواهای اطالعاتی هایگا 
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هوای اطالعواتی دارد کوه     سازی و دستیابی یکپارچوه بوه سیسوتم    نشان از یکپارچه 11شیبولسو 

 های مذکور استج حاصل هژوه 

هوا   ستجوی یکپارچه در ای  سیسوتم های اطالعاتی و ایجاد قابلیت ج سیستم سازی یکپارچه

انی کوه بورای ایجواد ارزش     های اطالعاتی نامتجانسی وجود داشته به ای  معنی است که سیستم

ا احساس شوی  و  انن زیسا الاامی در یکپارچه ،های اطالعاتی سیستم میار سادت  کاربرافاود  و 

هوای اطالعواتی بوا ایو       ی سیسوتم هایی نیا در ای  زمینه به اجرا در نمی  که امروز  شاه فعالیت

هوای   سیسوتم  یسوو  بوه هوای اطالعواتی نامتجوانس     هموار  حرکت از سیستم ها هستیمج قابلیت

ها در ای  زمینه بود  اسوت کوه بوا عنواوینی      اطالعاتی یکپارچه یکی از محورهای اصلی هژوه 

علیپوور  ) انوی  و غیور  مطور  شوی     14،هذیری تعامل 13،هذیری میان کن  12،نظیر مبادله اطالعات

 ج(1390حافظی، 

هوای اطالعواتی دولوت     و انسوجام سیسوتم   سوازی  یکپارچوه ی، شو با توجه به ننوه که بیوان  

جستجو در مورد ارزش  منظور بهشود و از طرفی  تلیی می یبحث بسیار مام عنوان بهالکترونیک 

سوازی   الااموات ایو  یکپارچوه   هوا و   برای ایردوذاری باتور بوه تحلیول نیازمنویی      سازی یکپارچه

 انجامیج می

های اطالعواتی دولوت    سازی سیستم شناسی موانع یکپارچه نسیب»هیف اصلی ای  هژوه  

 شونی: رس  اصلی مطر  میه دوبر اساس ای  هیف،  باشیج می« الکترونیک

 های اطالعاتی دولت الکترونیک کیامنی؟ سازی سیستم موانع یکپارچه -

 های اطالعاتی دولت الکترونیک چگونه است؟ ازی سیستمس یکپارچهبنیی موانع  رتبه -

بردوی  چنیی  هژوه  و طر  اجرایی به دست نمیج های دادلی هژوه   در بررسی هیشینه

موانع و مشکالت دولت الکترونیوک حوائا    نوهیرام ارائه مباحث نظری لحاظ ازها  از ای  هژوه 

یکی انیج  مبحث یکپارچگی دولت الکترونیک داشتهای مختصر به  ولی فیط اشار ، اهمیت هستنی

 بررسی رابطه بی  انواع رهبری و مبوانی دولوت الکترونیوک هردادتوه اسوت     ها به  از ای  هژوه 

های عموومی   (ج هژوه  دیگر به بررسی نی  دولت الکترونیک در ایجاد ارزش1392)دردشان، 

 و همکواران  افتخواری  (ج1392 ،داوری )دردشوان  های دولتوی ایوران هردادتوه اسوت     در سازمان

انیج در ایو    به ارزیابی تحیا دولت الکترونیک در روستاهای ایران هردادته در هژوهشی( 1391)

ارزیابی تحیا دولت الکترونیک برای سنج  فراینوی دولوت الکترونیوک مطور       الگویهژوه ، 

                                                                                                                                                       
11. Shybvls  
12. Information Exchange 

13. Interoper Ability 

14. Interoper Ability 
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در هژوهشی به مطالعه  (1391) کویراستج  قراردرفتهشی  و نحو  انجام ای  فراینی مورد بررسی 

دته استج برای بررسی ای  ارتباط، اهرد« رابطه دولت الکترونیک با مسئولیت اجتماعی سازمان»

ارکان تعاملی نن، م اهیم مسئولیت اجتماعی و رابطه دولت الکترونیک بوا مسوئولیت اجتمواعی    

م اوومی نیوا   سازمان در شارداری تاران مورد بررسی قرار درفته و بیی  منظوور یوک الگووی    

( در تحیییوی بوه تبیوی  نیو  هوذیرش دولوت       1389) و همکواران  الاوی ترسیم شوی  اسوتج   

وری اکیی بر متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی مطر  در هذیرش فنو أالکترونیک در ایران با ت

بنیی شوی    هردادتنیج ای  عوامل در قالب سه دسته متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی طبیه

 جانی درفتهو مورد بررسی قرار 

هوای دولوت الکترونیوک بور ایجواد       سوازی سیسوتم   یکپارچه تأییر»با عنوان  دیگریهژوه  

(ج ایو   1391 )دواکی راونویی،   انجام شوی  اسوت   «از منظر تئوری سادت وکار کسبهای  ارزش

طریوا   از فرهنگوی(  و ای وظی وه  )قوانونی،  سوادتاری  نظریوه  توأییر نج  تحییا بوا هویف سو   

رهبری موییریت سوازمان، حمایوت از     تأییرو همونی   وکار کسببر ایجاد ارزش  سازی یکپارچه

و کوارایی اسوتانیارد سیسوتم     توی  نی، شایسوتگی کواربر   تی نی یریکارد بهکاربر، امنیت، فلس ه 

ن ور و بوا اسوت اد  از هرسشونامه در      100ازی بوا انویاز  نمونوه    سو  دولت الکترونیک بر یکپارچوه 

بوا   لیو وتحل هیتجانوری هرسشنامه و  صورت درفته استج هس از جمع 10ناحیه  وهرورش موزشن

سوازی   یییی، میلأهای نماری تحلیل عامل ت و تکنیک 15لیسرلو  SPSS یافاارها نرماست اد  از 

سووادتاری و ابعوواد نن از طریووا  نظریووه تووأییرمتغیوور ،  معووادالت سووادتاری و ردرسوویون تووک

رهبری موییریت سوازمان، کوارایی، حمایوت از      تأییرو  وکار کسبسازی بر ایجاد ارزش  یکپارچه

هوای   وجوود فعالیوت   با ،بنابرای ؛ ییی قرار درفته استأسازی نیا مورد ت کاربر و امنیت بر یکپارچه

ای اطالعاتی ه سازی سیستم شی ، هنوز طر  هژوهشی در زمینه یکپارچه هژوهشی و اجرایی بیان

 رونیک در دادل کشور انجام نشی  استجدولت الکت

هوای اطالعواتی نشوان داد کوه      سازی سیستم یکپارچههای دارجی در زمینه  بررسی هژوه 

انی و تاکنون چنیی  طر  در ایو  زمینوه اجورا     نغاز شی  1985ها از سال  ها و هژوه  طر ای  

ر بور تحیوا دولوت    دوذا تأییرهوا و عوامول    ها بوه بررسوی چوال     شی  استج یکی از ای  هژوه 

دولت الکترونیک در ای  کشور هردادتوه   سازی یکپارچهالکترونیک در اردن و نیا مشکالت عیم 

توری  موانوع اسوتیرار     مام ،های ای  تحییا (ج بر اساس یافته2014اشبول و همکاران،  )نل است

دویمات دولوت   فییان زیرسادت، فییان نداهی در موورد  ک یکپارچه عبارتنی از: یدولت الکترون

هوای   الکترونیک، فییان امنیت و حریم دصوصی، نبود اعتماد به دولت الکترونیک، نبود سیاست

                                                                                                                                                       
15. Lisrel 
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می و نیروی انسوانی متخصوص، نبوود همکواری بوی       اجامع و چارچوب منظم، کمبود منابع کار

بخ  دصوصی و دولتی، فییان نموزش و تبادل دان ، عیم تکامل و توسعه دولت الکترونیوک،  

 بررسوی در هژوهشوی  را ( 2012) 18هواردو و  17لی 16،یانگ و نبود استراتژی روش  ودجهمشکل ب

اطالعات در دولت  بخشی میاندذاری  سازی و به اشتراک های یکپارچه محیودیت ماایا وانیج  د کر

هروژ  شبکه الکترونیکی  مشخص طور بهه و وای  مطالعدر ج انی کرد بررسی  راوان والکترونیکی تای

هوای کی وی،    داد  ینور جموع بورای   ودولت توایوان موورد بررسوی قورار درفتوه       بردطدیمات 

هایی با دولت مرکای و محلی تایوان که در طر  مربوطه مشارکت داشتنی، انجام شوی    مصاحبه

سازی دولت الکترونیوک هردادتوه    ( در هژوهشی در سنگاهور به موانع یکپارچه2005)19الماستج 

سونگاهور   ای بارگ مشاور  شرکتمشاور یکی از هنج  14جیادانه با  طور به و در ای  راستا، است

شوامل  شوین دولوت الکترونیوک     روی یکپارچوه  هی موانع  ،تحییاای   بر اساسمصاحبه کردج 

توان نناوا را در   و می نیشودولت الکترونیک  یرشی و ارتیا مانع از تواننی میاست که  مورده ی  

 بنیی کرد: هنج درو  کلی به شر  زیر دسته

 فییان اهیاف و میاصی مشترک؛ ،موانع استراتژی -

 فییان قابلیت همکاری در معماری؛ ،موانع تکنولوژی -

 ها دربار  حریم دصوصی شارونیان؛ نگرانی ،موانع سیاسی -

 ها؛ فییان نماددی سازمانموانع سازمانی،  -

هوای اطالعواتی    سوازی سیسوتم   شی  در حوز  یکپارچوه  های اجرا ها و طر  بررسی هژوه با 

سوازی   شود کوه تواکنون هوژوه  یوا طور  داصوی بوه یکپارچوه         دولت الکترونیک مشخص می

هوا   های اطالعاتی دولت الکترونیک در کشور ایران نپردادته استج همونی ، در هژوه  سیستم

( تا حویودی بوه حووز  موورد نظور در ایو        2005، الم ) ردهای دارجی نیا فیط یک مو و طر 

 حاضور  هایی از موضوع مورد هوژوه   به بخ نیا سایر موارد هر چنی که  ؛هژوه  نادیک است

هوای   سوازی سیسوتم   هیشی ، فضای بکری را در حوز  یکپارچوه  یها انیج تحلیل هژوه  هردادته

موانووع دهوویج هووژوه  حاضوور سووعی دارد   اطالعوواتی دولووت الکترونیووک در ایووران نشووان مووی 

بوا کارشناسوان    مستنیات مکتوب و نیا انجام مصواحبه  را طباسازی دولت الکترونیک  یکپارچه

 کنیج بررسی  و نیا اساتیی دانشگا  دولت الکترونیک

                                                                                                                                                       
16. Yang 

17. Lei 

18. Pardo 

19. Lam 
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 از و توصوی ی انجوام شوی  اسوت     -ای  هژوه  به روش هیمایشوی ج شناسیپژوهشروش

در ای  هژوه  ابتیا بر اساس مطالعات کی ی، سواز  یوا    چراکه ؛تها، ترکیبی اس نوع داد  لحاظ

م اوم مورد نظر مورد تشریح و واکاوی قورار درفوت، طووری کوه چوارچوب و عوامول نن سواز         

موانع(، ) های اصلی هژوه  یج برای دستیابی به مؤل هشهایی برای نن تیوی   استخراج و شادص

مطالعات هیشی  است اد  شی  اسوتج در ایو  راسوتا بوه بررسوی مطالعوات        20از فراتحلیل کی ی

 سازی یکپارچهمختلف در ای  زمینه هردادته شی و موانع  صاحبنظرانشی  و کسب نظرات  انجام

هوای کموی بوه بررسوی      با اسوت اد  از داد   تیدرناا جبنیی شینی و هس از بررسی طبیه استخراج

 جیششی  اقیام اعتبار و ارزیابی اباار سادته 

 برای دردنوری اطالعات از اباار مصاحبه و هرسشنامه است اد  شی  استج

هوای   شناسایی متغیرهوا و مؤل وه   برایدر ای  هژوه ،  .مصاحبهباخبرگانومتخصصان

و نیووا  شناسووی مووورد مطالعووه، بووا تعوویادی از کارشناسووان و دبردووان علووم اطالعووات و دانوو  

 صوورت  بههای مییماتی  هایی انجام شیج مصاحبه وری اطالعات مصاحبهانظران مییریت فن صاحب

ها و متغیرهای هژوه  یافت  های الزم برای شناسایی مؤل ه نیافته انجام درفت تا شادص سادتار

از نتوایج نن در دو   کوه انجوام   یافتهسوادتار و  منوی  نظام صورت بهها  در مرحله دوم، مصاحبه جشی

 یجشهای هژوه  است اد   دیری یجهدرنتو عملیاتی و نیا م اومی  الگویبخ  طراحی 

کرد که برای دردنوری و دستیابی به اطالعات دقیا  ماهیت هژوه  ایجاب می .پرسشنامه

سادته  ای محیا شناسی هرسشنامه بحث نسیب ، ازهای هژوهشی هرس و مورد نیاز برای تحلیل 

هاسوخ اسوت و بور     بواز  هرسو   دو ،هاسخ بسته هرس  38است اد  شودج هرسشنامه مذکور حاوی 

مربووط بوه مؤل وه طراحوی و      هرس  هشتای لیکرت تنظیم شی  استج  داینه مبنای طیف هنج

مربوط به مؤل وه فنوی،    هرس  هشتکاربران و مییران(، ) مربوط به مؤل ه انسانی هرس  هشت

ل وه  مربووط بوه مؤ   هرسو   ه وت و  یا حرفوه ناادهوای   -مربوط به مؤل وه دولوت   هرس  ه ت

 استراتژی استج

 افوراد  و مانیسوان  متخصصوان، ) ICT از کارشناسوان ن ور   58 شوامل  هژوه  ینمار جامعه

 و اطالعوات  علوم  یهوا  درو  یعلم ئتیه یاعضان ر از  76 و( کیالکترون دولت بخ  در مسئول

 جباشنی یم کشور یشناس دان 

 نظورات  کسوب  و شوی   انجوام  مطالعوات  یبررسو  بوه  بتیاا ،بررسی روایی هرسشنامه منظور به

 هرسشونامه،  ییمحتووا  دامنوه   یوی تع یبورا ج ه شوی هردادتو  نوه یزم  یو ا در مختلف صاحبنظران

 بورای  سوپس  و شی یبررس( 2012) هاردو و ژانگ انگ،ی مطالعات ماننی  یشیه مرتبط مطالعات

                                                                                                                                                       
20. Meta Analysis 
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  یو ا درج اسوت اد  شوی  ( 2005) الم  یو و یراهنموا  از هرسشونامه  ییمحتوا ابعاد ای طبیه  ییتع

 سوپس  .شوی  یطراحو ( یاسوتراتژ  و یفنو  ،یاسیس کاربران، ،یطراح) مؤل ه هنج در موانع بخ 

 از یموانع  نکوه یا و دهی یم هوش  را نظر مورد اهیاف شی  مطر  های هرس  این نکهیا منظور به

 از ن ور  14 بوه  نخسوت  هرسشنامه ،یدل  هانل لیتشک با نیارد، جمالت در اباامات و نگارش نظر

 اطالعات یورافن تیریمی حوز  صاحبنظران ،یشناس دان  و اطالعات علم دبردان و متخصصان

 دورو   یاعضا ینرا،  CVRکیتکن از است اد  با سپسج یش ارسال کیالکترون دولت رانیمی این و

 38 تعیاد تیدرناا که شی لیتبی یعید رتبه یارهایمع به یاسم رتبه یارهایمع و محاسبه هانل

 .ییدرد انتخاب ییناا صورت به هرس 

 محاسوبه  کرونبوا   ینل وا  یریو د انیاز  روش از است اد  با هرسشنامه ییایها ،هژوه   یا در

 یمعنوا  بوه  ک،ی مثبت تا ارتباط عیم یمعنا به ص ر، از کرونبا  ینل ا بیضر دامنه معموالً جشی

 تیقابل ،باشی تر کیناد کی مثبت عید به نمی  دست به عید چه هر و ردید یم قرار کامل ارتباط

 توسوط  موذکور  ینل وا  میویار  ایو تحی  یو ا در(ج 1379 گران،ید و سرمیشود ) یم شتریب اعتماد

 ینموار  لحواظ  از مطلووب  مییار کی و باشی یم/ 90 نن مییار که ییدرد محاسبه SPSS افاار نرم

 .دشو یم یتلی

 ؟کیامنوی  الکترونیوک  دولت اطالعاتی یها ستمیس سازی یکپارچه موانع.هایپژوهشیافته

 عنووان  بوه  هرس  38 ،هژوه  هنیشیه و ادبیات بررسی با ابتیا، هرس  ای  به وییوهاسخگ برای

 اسواس  بر یا هرسشنامه اصلی یها مؤل ه تعیی  برای سپس جشی ینور جمع احتمالی مؤیر عوامل

توزیوع   هاسوخگو  ن ور  134 تعویاد  بوا  دبردوان  و اسواتیی  بی  در و تنظیم 5 تا 1 لیکرت مییاس

 بوا نخسوت   ها در دستور کار قرار درفوتج  داد  وتحلیل یهتجا، ها هرسشنامه یافتدرهس از  دردییج

 توانوایی  نظور  موورد  سواز   نیوا  کوه  ای  موضووع بررسوی شوی    اکتشافی عاملی تحلیل از است اد 

 موورد  یهوا  داد  تعیاد که مسئله ای  تشخیص برای؟ دیر یا دارد را نظر مورد هیف یرید انیاز 

 شادص از؟ دیر یا هستنی مناسب عاملی تحلیل برای( متغیرها بی  رابطه و ها نمونه انیاز ) نظر

 از شادصوی  موایر  -کوایار  تناسب نزمونج یش است اد  بارتلت نزمون و مایر -کایار تناسب نزمون

 ایو  ج کنوی  یم بررسی را متغیرها بی  جائی همبستگی بودن کوچک که است یرید نمونه ک ایت

 موورد  یهوا  داد ، باشوی  یک به نادیک شادص مییار ادرج دارد قرار یک و ص ر دامنه در شادص

 از کمتور  معمووالً ) صوورت  ایو   غیور  در و هستنی مناسب عاملی تحلیل برای( نمونه انیاز ) نظر

 بی  نن مییار ادر و باشنی ینم مناسب چنیان نظر مورد یها داد  برای عاملی تحلیل نتایج( 5/0

 و شوونی  اسوتخراج  بیشوتری  احتیواط  بوا  بایوی  هوا  داد  و بود  متوسط ها داد  ،باشی 69/0 تا 5/0

 جاست نمونه حجم بودن مناسب ۀدهنی نشان 7/0 از تر بارگ میادیر
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ونتیجهآزمونکرویتبارتلتپرسشنامهKMOاندازه-(1نگارهشماره)

 171/3963 بارتلت
 ج790 برداری شادص ک ایت نمونه

 703 نزادیدرجه 
 000/0 درصی اطمینان

 سوطح  و 790/0 برابور ( بورداری  نمونوه  ک ایوت )KMO  میویار کوه   دهوی  یمو  باال نشان نگار 

 اجرای برداری نمونه ک ایت بر عالو ، بنابرای ؛ است 000/0 برابر بارتلت کرویت نزمون معناداری

 طبوا  جبوود  دواهوی  توجیوه  قابول  نیوا  مطالعوه  موورد  همبسوتگی  ماتریس هایه بر عاملی تحلیل

 شناسوایی  اسوتراتژی  و سیاسوی ، فنوی ، انسوانی ، طراحوی  مانع هنج درمجموع، تحییا یها افتهی

 نیوا  موانع ای  از کیام هرج رونی یم شمار به اطالعاتی یها ستمیس سازی یکپارچه موانع که شینی

 جکننی یم مشخص را کلی وضعیت درمجموع که هستنی هایی دویه دارای

شی  توسط هر متغیر را در ارتبواط   ( طرحی از واریانس کل تبیی 1شکل ) 21اسکرینمودار 

بوا   هوا  عاملی بارگ در باال و دیگر ها عامل معموالًج در ای  طر  دهی یمبا متغیرهای دیگر نشان 

که هماننی سراشیبی دامنه کو   ها طر  دونه  یاج شونی یمشیب تیریجی در کنار هم نشان داد  

ی نمواری اولیوه کوه در    ها مشخصهنامیی  شی  استج  22اسکریطر   ،(1966) کتلاست توسط 

 هایی  نمای  داد  شی  استج نگار در  نمی  دست بهی اصلی ها مؤل هاجرای تحلیل 

شدهتوسطاینعواملودرصدواریانستبیینشدهاستخراجعوامل-(2نگارهشماره)

فه
ؤل
م



 ارزشویژهابتدایی
دومبارهایمجموعتوان

 شدهاستخراجعاملی
مجموعبارهایعاملی

 یافتهدوران

 کل
درصی از 
 واریانس

درصی 
 تجمعی

 کل
درصی از 
 واریانس

درصی 
 تجمعی

 کل
درصی 
 واریانس

درصی 
 تجمعی

1 831/8 248/23 248/23 834/8 248/23 248/23 494/5 459/14 459/14 

2 553/4 981/11 228/35 553/4 981/11 228/35 288/5 915/13 374/28 

3 084/4 747/10 975/45 084/4 747/10 975/45 855/4 777/12 151/41 

4 874/3 194/10 169/56 874/3 194/10 169/56 501/4 845/11 996/52 

5 968/2 811/7 981/63 968/2 811/7 981/63 152/4 926/10 922/63 

6 114/1 931/2 912/66 114/1 931/2 912/66 124/1 957/2 879/66 

7 062/1 794/2 706/69 062/1 794/2 706/69 074/1 827/2 706/69 

اسوت کوه در    2از  تر بارگعامل  هنجی ویژ  ها ارزش ،شود یممالحظه  (2) نگار چنانوه در 

، عامول سووم   553/4(، ارزش ویژ  عامل دوم برابر با 834/8) نخستارزش ویژ  عامل  ااننمیان 

 2کمتور از   هوا  عامول ارزش بییوه  ) 968/2م ول هنجو وو عام 874/3، عامل چاارم 084/8برابر با 

درصوی کول    64 باًیتیر درمجموععامل  هنج(ج ای  شود ینمعامل در نظر درفته  عنوان بهاست که 

 دریی کوه الزم اسوت   هوا  عاملبرای تشخیص تعیاد  جکننی یمواریانس بی  عوامل اولیه را توجیه 

                                                                                                                                                       
21. Scree 

22. Scree Plot 
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 (1) ای  هرسشنامه در شکل اسکریاست اد  شیج طر   اسکری حل ناایی استخراج شود طر  را 

 استجنمایان 

سازیگانهپرسشنامهموانعیکپارچهپنجهایعاملاسکرینمودار-(1)شکل

هایاطالعاتیسیستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و نمودار به کامپیوتر دستور داد  شی کوه تحلیول    انهد هنجی ویژ  عوامل ها ارزشبا توجه به 

را مرتوب   45/0از  تور  بارگعامل انجام و بارهای عاملی  هنجی اصلی را بر هایه استخراج ها مؤل ه

 کنیج

هوای موانوع    هر یک از مؤل ه یبار عاملدر ادامه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تعیی  میاان 

هردادتوه   واریمواکس های اصلی و بوا دوران   با روش مؤل ه ،های اطالعاتی سازی سیستم یکپارچه

کمتور   45/0از  شوان که نسبت اشتراک نناایییک از ابعاد،  مربوط به هر های هرس شودج در  می

انوی و باتور اسوت،     با بییوه منطبوا نشوی     یدوب بهها  هرس باشی، بیانگر ای  هستنی که ای   می

زیور   های نگار انجام شودج نتایج به دست نمی  در  مرحله به مرحلهالبته ای  کار بایی  جشونیحذف 

 ارائه شی  استج

سازیبهشیوهپرسشنامهموانعیکپارچهیافتهعواملماتریسچرخش-(۳نگارهشماره)

واریماکس

هایاصلیمؤلفهپرسش
پنجمچهارمسومدوماول 

q1  .957    

q2  .773    

q3  .775    

q4  .745    
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q5  .656    

q6  .839    

q7  .746    

q8  .830    

q9 .943     

q10 .702     

q11 .799     

q12 .749     

q13 .798     

q14 .870     

q15 .817     

q16 .695     

q17     .928 

q18     .681 

q19     .758 

q20     .709 

q21     .718 

q22     .638 

q23     .771 

q24   .907   

q25   .775   

q26   .829   

q27   .727   

q28   .781   

q29   .690   

q30   .672   

q31   .582   

q32    .896  

q33    .735  

q34    .716  

q35    .658  

q36    .739  

q37    .876  

q38    .732  

، انسوانی  عامول: موانوع   هنجکه ای  بعی شامل  دهی نشان می (3نگار  )نمی  از  نتایج به دست

کوه   انسوانی(  موانوع ) نخسوت در عامول   کوه  یطوور  بوه طراحی، سیاسی، استراتژی و فنی است؛ 

عامول  مواجه هسوتیمج در   834/8 به مییار یبار عاملقرار دارنی با بیشتری   16تا  9 های هرس 

موانوع  ، در عامول سووم )  553/4 یبار عاملقرار دارنی  8تا  1 های  که هرسطراحی(  دوم )موانع

 ، در عامول چاوارم )موانوع   084/4 یبار عاملقرار دارنی مییار  31تا  25 های که هرس یاسی( س

در عامل هنجم )موانوع   و 874/3 یبار عاملقرار دارنی مییار  38تا  32 های که هرس استراتژی( 

 جاست 968/2 یبار عاملمییار  ،قرار دارنی 24 تا 17 های که هرس فنی( 
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شوی  از تحلیول عواملی     ارزیوابی  مووارد ها با  حال برای تعیی  میاان برازش و سازداری عامل

برای تعیی  روابط بی  متغیرها و ضرایب اهمیت نناا در  یگرد عبارت به جکنیم یییی است اد  میأت

ییویی  أاطالعواتی نیوا از تحلیول عواملی ت     هوای  سوازی سیسوتم   تبیی  هر یک از موانع یکپارچه

نیوا از   الگوو بررسی ک ایوت   برایاست اد  شی  استج  tای(، ضرایب استانیارد و میادیر  )دومرحله

شوی ، شوادص بورازش تطبییوی، شوادص نیکوویی        دو، شادص برازش هنجوار  های کای شادص

شوادص برازنویدی   شوی ،   برازش، ریشه مربعات دطای برنورد، شادص نیکوویی بورازش تعوییل   

 نشی  است اد  شی  استج افاایشی و شادص برازش هنجار

اطالعواتی   هوای  سیسوتم  سوازی  های یکپارچوه  شنادت موانع و چال  هیف با حاضر مطالعه

ای  هژوه  )بر اساس تحیییات کتابخانوه نظری ای   الگویکه  است شی  انجامدولت الکترونیک 

 جزیر است صورت بهی( و استخراج عوامل از تحلیل عاملی اکتشاف

الگوینظریتحقیق-(2)شکل



















 زیر اطالعات مربوط به متغیرهای علی )مکنونات( تحییا نورد  شی  استج نگار در 

علیتحقیقحاضرالگویمتغیرهای-(۴نگارهشماره)

 تعیاد متغیر

 5 زا درون

 1 زا برون

 134 مشاهیات

هوای   ها، متغیرهای مورد است اد  را بوا نماددوذاری   نزمون فرضیهها و انجام  الگوهی  از ارائه 

 ایمج زیر ارائه داد  نگار ادتصاری نناا در 
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کارگرفتهشدهبرایمتغیرهایتحقیقهنمادهایب-(5نگارهشماره)

عالمتناممکنون
اختصاری

هاعالمتشاخصهاتعدادشاخص

 Q1-Q8 هرس  DESIGN 8 طراحی موانع

 Q9-Q16 هرس  HUMAN 8 انسانی موانع

 Q17-Q24 هرس  TECHNICAL 8 فنی موانع

 Q25-Q31 هرس  POLITICAL 7 سیاسی موانع

 Q31-Q38 هرس  STRATEGY 7 استراتژی موانع

 مکنون INT_IS 4 اطالعاتی سیستم یکپارچگی

DESIEN,HUMAN, 

TECHNICAL, 

POLITICAL, 

STRATEGY 

شوی   ای است اد   یییی دو مرحلهأشی  از تحلیل عاملی ت بیانبرای دستیابی به هاسخ اهیاف 

 دهی: افاار لیارل را نشان می زیر نتایج دروجی نرم نگار که است 

هایاطالعاتیسازیسیستممتغیرهایموانعیکپارچهوضعیت-(6نگارهشماره)

مؤلفه(بعد)زیرزیر
بارعاملی

استاندارد
 tمقدار

ضریبتعیین

R2 
اولویتنتیجه

 هنجم دار معنی 12/0 15/3 35/0 طراحی موانع

 چاارم دار معنی 20/0 97/3 45/0 انسانی موانع

 سوم دار معنی 20/0 15/4 45/0 فنی موانع

 دوم دار معنی 29/0 14/4 54/0 سیاسی موانع

 اول دار معنی 32/0 83/4 57/0 استراتژی موانع

موانوع طراحوی،    توأییر ، میاان نمی  دست بههای  یافتهاهیاف هژوه  و نیا در ادامه بر اساس 

 دیردج و استراتژی مورد بررسی قرار می سیاسیانسانی، فنی، 

به چه  دولت الکترونیک اطالعاتی یها ستمیس سازی یکپارچه عیم در «طراحیموانع » تأییر

 ؟میاان است

 یهوا  ستمیس یساز کپارچهی یها چال  و موانع تبیی  در طراحی بخ  موانع عاملی ضریب

 میریو د یمو  نتیجوه  ج هساست 96/1 از تر بارگ که 15/3 با برابر t مییار و35/0 با برابر اطالعاتی

 موؤیر  اطالعواتی  یها ستمیس یساز کپارچهی یها چال  و موانع بر طراحی بخ  موانع مؤل ه که

 ج(اسوت  اطالعاتی یها ستمیس یساز کپارچهی یها چال  و موانع تبیی  در دار یمعن عاملی) است

 یهوا  چوال   و موانوع  تبیوی   در مؤل وه  ای  ،استانیارد عاملی بار مییار به توجه با است ذکر قابل

 جاست هنجم رتبه دارای اطالعاتی یها ستمیس یساز کپارچهی
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موانعطراحیمؤلفهکنندهیینتبمتغیرهایوضعیت-(7نگارهشماره)

Rضریبتعییناستانداردبارعاملیزیرمؤلفه()زیربعد
نتیجه 2

 دار یمعن 98/0 1 1هرس  

 دار یمعن 53/0 83/0 2 هرس 
 دار یمعن 62/0 89/0 3 هرس 
 دار یمعن 51/0 81/0 4 هرس 
 دار یمعن 40/0 75/0 5 هرس 
 دار یمعن 68/0 87/0 6 هرس 
 دار یمعن 47/0 76/0 7 هرس 
 دار یمعن 63/0 88/0 8 هرس 

ی هور یوک از   عوامل  بوار ی، میاان یییتأهمونی  نتایج تحلیل عاملی  و (7) نگار با توجه به 

تموامی   ،اطالعواتی  سیسوتم  سوازی  یکپارچوه  ی موانع بخو  طراحوی از ابعواد اصولی    ها شادص

 جباشنی یم دار یمعندر تبیی  موانع بخ  طراحی  ها شادص

به چوه  دولت الکترونیک  اطالعاتی یها ستمیس سازی یکپارچه عیم در «انسانیموانع » ریتأی

 یسواز  کپارچوه ی یهوا  چوال   و موانوع  تبیی  در انسانی بخ  موانع عاملی ضریب ؟میاان است

 ، هوس اسوت  96/1 از تور  بوارگ  کوه  97/3 بوا  برابر t مییار و 45/0 با برابر اطالعاتی یها ستمیس

 یهوا  ستمیس یساز کپارچهی یها چال  و موانع بر انسانی بخ  موانع مؤل ه که میرید یم نتیجه

 یهوا  سوتم یس یساز کپارچهی یها چال  و موانع تبیی  در دار یمعن عاملی) است مؤیر اطالعاتی

 موانوع  تبیی  در مؤل ه ای  ،استانیارد عاملی بار مییار به توجه با است ذکر قابل ج(است اطالعاتی

 جاست چاارم رتبه دارای اطالعاتی یها ستمیس یساز کپارچهی یها چال  و

موانعانسانیمؤلفهکنندهیینتبمتغیرهایوضعیت-(8شماره)نگاره

Rضریبتعیینبارعاملیاستانداردزیرمؤلفه()بعدزیر
نتیجه 2

 دار یمعن 99/0 36/1 9 هرس 

 دار یمعن 42/0 85/0 10 هرس 

 دار یمعن 73/0 11/1 11 هرس 

 دار یمعن 57/0 07/1 12 هرس 

 دار یمعن 51/0 95/0 13 هرس 

 دار یمعن 79/0 21/1 14 هرس 

 دار یمعن 68/0 09/1 15 هرس 

 دار یمعن 37/0 80/0 16 هرس 
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بوه چوه    دولوت الکترونیوک   اطالعاتی یها ستمیس سازی یکپارچه عیم در «فنی موانع» تأییر

 یسواز  کپارچوه ی یهوا  چوال   و موانوع  تبیوی   در فنوی  بخو   موانع عاملی ضریب ؟میاان است

 هوس  جاسوت  96/1 از تور  بوارگ  کوه  15/4 بوا  برابر t مییار و 45/0 با برابر اطالعاتی یها ستمیس

 یهوا  سوتم یس یسواز  کپارچهی یها چال  و موانع بر فنی بخ  موانع مؤل ه که میرید یم نتیجه

 یهوا  سوتم یس یساز کپارچهی یها چال  و موانع تبیی  در دار یمعن عاملی) است مؤیر اطالعاتی

 موانوع  تبیی  در مؤل ه ای  ،استانیارد عاملی بار مییار به توجه با است ذکر قابل ج(است اطالعاتی

 جاست سوم رتبه دارای اطالعاتی یها ستمیس یساز کپارچهی یها چال  و

موانعفنیمؤلفهکنندهیینتبمتغیرهایوضعیت-(9نگارهشماره)

Rضریبتعیینبارعاملیاستانداردمؤلفه(زیر)بعدزیر
نتیجه 2

 دار یمعن 1 91/0 17 هرس 

 دار یمعن 44/0 69/0 18 هرس 

 دار یمعن 38/0 71/0 19 هرس 

 دار یمعن 52/0 71/0 20 هرس 

 دار یمعن 39/0 68/0 21 هرس 

 دار یمعن 33/0 69/0 22 هرس 

 دار یمعن 50/0 75/0 23 هرس 

 دار یمعن 079/0 28/0 24 هرس 

به چه  دولت الکترونیک اطالعاتی یها ستمیس سازی یکپارچه عیم در «سیاسی موانع» تأییر

 یسواز  کپارچوه ی یهوا  چوال   و موانوع  تبیوی   در سیاسوی  موانوع  عواملی  ضوریب  ؟میاان اسوت 

 هوس  جاسوت  96/1 از تور  بوارگ  کوه  14/4 بوا  برابر t مییار و 54/0 با برابر اطالعاتی یها ستمیس

 یهوا  سوتم یس یسواز  کپارچوه ی یهوا  چوال   و موانوع  بر یدولت موانع مؤل ه که میرید یم نتیجه

 یهوا  سوتم یس یساز کپارچهی یها چال  و موانع تبیی  در دار یمعن عاملی) است مؤیر اطالعاتی

 موانوع  تبیی  در مؤل ه ای  ،استانیارد عاملی بار مییار به توجه با است ذکر قابل ج(است اطالعاتی

 جاست دوم رتبه دارای اطالعاتی یها ستمیس یساز کپارچهی یها چال  و

موانعدولتیمؤلفهکنندهیینتبمتغیرهایوضعیت-(10نگارهشماره)

نتیجه R2ضریبتعیینبارعاملیاستانداردمؤلفه(زیر)بعدزیر

 دار یمعن 50/0 79/0 25 هرس 

 دار یمعن 72/0 91/0 26 هرس 

 دار یمعن 49/0 82/0 27 هرس 

 دار یمعن 54/0 79/0 28 هرس 

 دار یمعن 39/0 67/0 29 هرس 

 دار یمعن 38/0 70/0 30 هرس 

 دار یمعن 34/0 69/0 31 هرس 
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بوه   دولت الکترونیوک  اطالعاتی یها ستمیس سازی یکپارچه عیم در «استراتژی موانع» تأییر

 یسواز  کپارچوه ی یهوا  چوال   و موانوع  تبیی  در استراتژی موانع عاملی ضریب ؟چه میاان است

 ج هوس اسوت  96/1 از تور  بوارگ  کوه  83/4 بوا  برابر t مییار و 57/0 با برابر اطالعاتی یها ستمیس

 یهوا  چوال   و موانوع  بور  یایو ر برناموه  و اسوتراتژی  بخو   موانوع  مؤل وه  کوه  میریو د یم نتیجه

 یهوا  چوال   و موانع تبیی  در دار یمعن عاملی) است مؤیر اطالعاتی یها ستمیس یساز کپارچهی

 ،استانیارد عاملی بار مییار به توجه با است ذکر قابل ج(است اطالعاتی یها ستمیس یساز کپارچهی

 نخست رتبه دارای اطالعاتی یها ستمیس یساز کپارچهی یها چال  و موانع تبیی  در مؤل ه ای 

 جاست

موانعاستراتژیمؤلفهکنندهیینتبمتغیرهایوضعیت-(11نگارهشماره)

نتیجه R2ضریبتعیینبارعاملیاستانداردمؤلفه(زیر)بعدزیر

 دار یمعن 95/0 99/0 32 هرس 

 دار یمعن 55/0 83/0 33 هرس 

 دار یمعن 46/0 79/0 34 هرس 

 دار یمعن 45/0 76/0 35 هرس 

 دار یمعن 47/0 73/0 36 هرس 

 دار یمعن 68/0 87/0 37 هرس 

 دار یمعن 43/0 72/0 38 هرس 

یییی، میواان بارعواملی هور یوک از     أتحلیل عاملی تهمونی  نتایج و  (11) نگار با توجه به 

هوا در   تموامی شوادص   ،اطالعواتی  سیستم های موانع استراتژی از ابعاد اصلی یکپارچگی شادص

 باشنیج دار می تبیی  موانع بخ  طراحی معنی
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 اصلیتحقیقدرحالتضرایباستانداردالگوی-(۳)شکل
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(tمقادیر)داریضرایباصلیتحقیقدرحالتمعنیالگوی-(۴)شکل
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 کنیمج را ارائه می الگو یزا برونو  زا درونمربوط به ماتریس کواریانس متغیرهای نگار  حال 

تحقیقالگوییزابرونوزادرونماتریسکواریانسبینمکنونات-(12نگارهشماره)
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سازییکپارچه
هایسیستم

اطالعاتی

      1 طراحی
     1 16/0 انسانی

    1 20/0 16/0 فنی
   1 24/0 24/0 19/0 دولتی

  1 30/0 25/0 25/0 20/0 استراتژی
سازی سیستم  یکپارچه
 اطالعاتی

35/0 45/0 45/0 54/0 57/0 1 

فرجام
هوا و   هوای اطالعواتی یکپارچوه در سوازمان     موؤیر سیسوتم  کواردیری   موفییت کامل استیرار و به

ریای، تعریف استراتژی کاری، هرهیا از هوردادت  و   های کشور مستلام تمرکا بر برنامه وزارتخانه

کننیدان سیستم،  بودن عرضه افاار، محور ازحی به عملیات طراحی و انتخاب نرم دادن بی  اهمیت

هوای اطالعواتی    سیسوتم  ملی در امر اسوتیرار ستانیاردهای و ا افاار با شرایط محیطی انطباق نرم

کننویدان سیسوتم(، موانوع     طورا  و عرضوه  ) یکپارچه استج درمجموع هنج عامل موانع طراحوی 

اسوتراتژی و   موانوع  و ای کاربران و مییران(، موانع فنی، موانع دولوت و ناادهوای حرفوه   ) انسانی

رونیج هرکویام   ازی دولت الکترونیک به شمار میس ریای شناسایی شینی که موانع یکپارچه برنامه

 کننیج هایی هستنی که درمجموع وضعیت کلی را مشخص می مؤل ه از ای  موانع نیا دارای درد 

سوازی دولوت    بررسی موانع یکپارچوه  در (2005الم )های هژوه   نتایج ای  هژوه  با یافته

ها مشابات داشتج در هژوه  الم چاار مانع کلی  ل هؤدر بردی م ،الکترونیک در کشور سنگاهور

 ،«موانع اسوتراتژی »حوز   سهبنابرای  در ؛ ی، سیاسی و سازمان شناسایی شینیفناوراستراتژی، 

مطابیت دارنیج همونی  نتایج ای  هژوه  بوا تحییوا    باهم «موانع سیاسی»و  «یفناورموانع »

در سوازی دولوت الکترونیوک     موانع در یکپارچوه   یوازد  نشانگر  که( 2014) همکارانو  اشبول نل

نبوود  »، «فییان امنیوت و حوریم دصوصوی   »، «فییان زیرسادت»های  در حوز  بود، اردنکشور 

نبوود اسوتراتژی   »و نیوا  « فییان نموزش و تبادل دان »، «های جامع و چارچوب منظم سیاست

 و (2012) و هواردو  ، لوی هوای یانوگ   نتیجه ای  هژوه  با یافتههمونی   مطابیت داردج« روش 

های اطالعاتی عامل موفییوت   سازی سیستم ( که نشان داد  بودنی یکپارچه1391) داکی راونیی

 دولت الکترونیک است، همخوانی داردج



 های اطالعاتی دولت الکترونیک در ایران سازی سیستم شناسی موانع یکپارچه نسیب 24

بودن ایراتی کوه   بودن نن، عمیا موضوعاتی است که به دلیل جییی ازجملهدولت الکترونیک 

بوودن،   یا رشته انیمت و نیا شجای دواهی دذا هب های مختلف زنیدی اجتماعی از دود در حوز 

بوه هژوهشوگران محتورم     رو  یو ا ازامکان مطالعه و بررسی نن از زوایوای دونوادون وجوود داردج    

 شود: توصیه میموارد زیر  ،منی به موضوع عالقه

 سوازی بور رابطوه فراینویها بوا       دذاری یکپارچوه تأییرینیهای کاری و میاان ابررسی فر

 ؛دولتسازی  هیاد 

  نن  توأییر سازی در سطح استراتژیک و بلنیمویت و   یکپارچه یساز اد یهبررسی الگوی

 ؛وکار کسبدر بازسادتارسازی سازمانی و میاان ایردذاری نن بر ارزش 

   بررسی دالیل موفییت استیرار دولت الکترونیک یکپارچه در کشورهای هیشرو و ارائوه

 ؛راهکارهای عملی

  هوای   استیرار دولت الکترونیوک یکپارچوه بور توسوعه شوادص     بررسی و تحلیل ایرات

 ؛جامعه اطالعاتی

  فنی و سیستمی استیرار دولت الکترونیوک و تحلیول موانوع و     یازهاین  یهشناسایی

 ؛های دولت الکترونیک در ایران و ارائه راهکارهای مناسب چال 

  الکترونیوک در   های انسانی مورد نیواز دولوت   نیازسنجی تخصص منظور بهارائه الگویی

می  نیازهووای أارائووه راهکارهووای الزم در راسووتای توو    و شوورایط کنووونی و نینووی   

 جشی  شناسایی

منابعفارسی

جاادیابارکیاالکتروندولاتیهااستمیسیسازکپارچهیتأثیر،(1391) زهورا  ،یراونی یداک
 ییجمشو  و هنوا   ادانیو  یاحمویعل  ییراهنما به یساختاریتئورمنظرازوکارکسبیهاارزش
 ؛ییطباطبوا  عالموه  دانشوگا   ،یدولتو  تیریموی  رشوته  ارشی یکارشناس نامه انیها ،یانیصیق یصالح

 .یحسابیار و تیریمی دانشکی 

 ناموه  یوان ها ،بررسیرابطهبینانواعرهبریومبانیدولتالکترونیک،(1392) دردشان، حسوی  
دانشگا  نزاد اسالمی، واحی علوم  راهنمایی محس  قیمی،رشته مییریت شاری به  کارشناسی ارشی

 تحیییات، دانشکی  مییریت و اقتصادج

هااایعمااومیدرنقاشدولااتالکترونیااکدرایجااادارزش ،(1392) داوری، مژدووان دردشوان 
رشته مییریت به راهنمایی غالمرضا معمارزاد  و رضا  دکتری نامه یانها ،هایدولتیایرانسازمان

 می، واحی علوم و تحیییات: دانشکی  مییریت و اقتصادجدانشگا  نزاد اسال ،بیگی نجف
سوال   ،ریتادب ،«رانیو ا در کپارچهی یاطالعات یها ستمیس توسعه یها یدشوار» ،(1385) اصغر ،یطاهر

 ج28-32 :171 شمار ه یهم، 
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هووای اطالعوواتی  سووازی سووامانه سووازداری یکپارچووه بررسووی هاینووه» (،1391) ماوویی ،علیپورحووافظی
 وهشتم، دور  بیست ،پژوهشنامهپردازشومدیریتاطالعات ،«دیجیتالی در ایرانهای  کتابخانه
 ج523-543: 2شمار  
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