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  چکیده
هاي  وزهو دستاوردهاي جدیدي در کاربردهاي فناوري اطالعات در ح ها شرفتیپهاي اخیر، هر روز با  در دهه

ها باید  فعلی سازمان کار ومختلف زندگی رو به رو هستیم. با فشار ناشی از محیط پویا و پرتالطم کسب 
هاي کشور به منظور  سازمان رهاي سنتی خود را تغییر دهند. از این رو، استقرار دولت الکترونیک د شیوه

اهمیت باالیی برخوردار است. از طرفی با هاي آن از  هاي اخیر فناوري اطالعات و فرصت استفاده از پیشرفت
هاي مختلف در زمینه دولت الکترونیک و مواجهه با نوعی پراکندگی اطالعات در این حوزه،  رشد پژوهش
مند و علمی  هاي انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام هاي ترکیبی که عصاره پژوهش انجام پژوهش

هاي  اوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهشفراروي پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فر
هاي ایرانی و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار  انجام شده در حوزه استقرار دولت الکترونیک در سازمان

 9دهد. در مجموع تعداد  مقاله را مورد بررسی قرار می 1نامه و  پایان 8) تعداد CMA2جامع فراتحلیل (
شناختی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه فراتحلیل در روشلعه بر اساس معیارهاي مطا

دهد که عوامل مدیریتی، رفتاري، نشان می ریمتغ 12زمینه عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک 
گیري ازمانی در شکلیکی، قانونی، محیطی، سیاسی، اقتصادي، انسانی، فرهنگی، فنی و سژساختاري، تکنولو

  و استقرار دولت الکترونیک بیشترین تأثیر را دارد.
 

  ایرانی، اندازه اثر يها سازمان دولت الکترونیک،فراتحلیل،  واژگان کلیدي:

                                                                                                                             
 . دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران -1
  . ، تهران، ایرانسابداري، دانشگاه عالمه طباطباییدانشکده مدیریت و حکارشناس ارشد مدیریت دولتی،  -2
 jabbaspour6421@gmail.comسنده پاسخگو: ست الکترونیک نویپ*
 . مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاري، تهران، ایران دانشکده دانشیار -3
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  مقدمه

هاي مختلف علوم و مواجه شدن جامعه علمی با انفجار هاي اخیر با رشد تحقیقات در حوزهدر سال
رسیدن که اطالع و تسلط بر تمامی ابعاد یک رشته و به روز بودن در  علمی اطالعات به این نتیجه

هاي انجام هاي ترکیبی که عصاره پژوهشپذیر نیست لذا پژوهشیک زمینه تا حدودي زیادي امکان
دهند، قرار می گراندار و علمی فراروي پژوهشي نظامشده در یک موضوع خاص را به شیوه

هاي علوم انسانی به ندرت مطالعه واحدي از طرفی دیگر در رشتهگسترش روزافزون یافته است. 
شود که با آن بتوان به حل مسئله مورد پژوهش دست یافت و حل کم و بیش قطعی هر پیدا می

  مسئله تا حدود زیادي مستلزم انجام مطالعات بسیار زیاد است. 
هاي فراوان را ندارد به ز دادههاي منتج ااز آنجا که ذهن انسان توانایی ترکیب و انتظام داده

ناچار باید از روشی استفاده کرد که با به کارگیري الگوي علمی رایجی این وظیفه را انجام دهد. یک 
، دانشمندان را در کشف روابط جدید میان تعداد است شدهها که به فراتحلیل موسوم از این روش

هاي دقیق آمار ها با استفاده تکنیکهاي آنیافته اند و ترکیبها که قبالً انجام شدهزیادي از پژوهش
-هاي اخیر به تناسب پیشرفت فناوري اطالعات و کاربرد آن در عرصهو ریاضی یاري کند. در دهه

. که نشان است آمدهي دولت الکترونیک پدید هاي متعددي در حوزههاي مختلف، الگوها و مدل
  باشد.دهنده اهمیت موضوع می

با درك این ضرورت حرکت به سمت ایجاد دولت الکترونیک اخیراً مورد قرار گرفته در ایران نیز 
هاي محیطی و رسانی، پاسخی به چالشاست. دولت الکترونیک به عنوان رویکرد جدید خدمات

و  سازگاري با دنیاي جدید کسب و کار است که مورد توجه مدیریت دولتی در عصر اطالعات
هاي بسیاري در زمینه دولت بر اهمیت موضوع در ایران پژوهش ابن ارتباطات قرار گرفته است.

هاي به عمل آمده هر یک بر حسب سطح تحلیلی که الکترونیک انجام گرفته است اما بررسی
هایی مشخص دارند. تحقیقات مختلف ابعاد مختلفی را براي پژوهش در اند ضعف و قوتپوشش داده

هاي موجود در روش پژوهش، کنند به دلیل تفاوتپیشنهاد می رابطه با دولت الکترونیک در ایران
ها و موارد دیگر بعضاً نتایج انتخاب شده، روش تجزیه و تحلیل داده يآمار جامعهگیري، روش نمونه

شود تا با انجام شود. از این رو در این تحقیق سعی میها مشاهده میو نقیضی در این پژوهش دض
پاسخ دهد پرداخته شود و با  ها آنتواند به یک مطالعه به تنهایی نمی که یسواالتفراتحلیل به 



  
 فراتحلیل عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک ایران 

 

 

    /3

هاي ارائه شده در زمینه دولت الکترونیک، چارچوب مفهومی و عملیاتی غالب بررسی اجمالی مدل
گیري منسجمی را در این زمینه صورت بگیرد در انتها نتایج این ها را شناسایی و نتیجهدر این مدل

مندان به بندي مفید و کاربردي در اختیار دیگر فعاالن و عالقهقالب یک جمعکاوها در  وکند
گیرد. فناوري اطالعات و ارتباطات تأثیر شگرفی بر زندگی بشر داشته پژوهش در این حوزه قرار می

است. دنیاي ارتباطات و تولید اطالعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما امروز بیش از گذشته 
اي که داده و اطالعات به سرعت در زمانی غیر قابل ها با یکدیگر هستیم به گونهیی آنشاهد همگرا

گیرند. با وجود چنین کنندگان قرار میتصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده
  گیري از این نوع فناوري الزم و ضروري است.تحوالتی در زندگی بشر بهره
جوامع قرار داده است، ظهور  يرو شیپهاي نوین که فناوريهایی یکی از مهمترین فرصت

پدیده جدیدي با عنوان دولت الکترونیک به معناي استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در ارائه 
خدمات دولت به شهروندان، کسب و کارها، کارمندان دولت و سایر نهادهاي دولتی است. به عبارتی 

کردن دولت و فرایندهاي دولتی با قابلیت دسترسی باالتر و  دیگر دولت الکترونیک متحول
پاسخگوتر در ارائه اطالعات و خدمات به شهروندان و سایر نهادهاي دولتی با استفاده از فناوري 

 نهمچنین دولت الکترونیک به عنوا ).2010، 1شود (یانگینگاطالعات و ارتباطات تعریف می
یعنی هر تأثیر متقابل که ما با هر بخش، اداره یا مؤسسه  است شده(خدمات برخط) دولت تعریف 

از اینترنت داریم اصطالح دولت الکترونیک حاصل بکارگیري فناوري اطالعات و  استفادهدولتی با 
  ).6، 1382(الوانی و یعقوبی،  تارتباطات جهت ارائه خدمات به بخش عمومی اس

مبحث  است شدهاطالعات در آن وارده هاي که فناوري ترین عرصهکلی یکی از مهم طور به
باشد جایی که مفهوم جدید دولت الکترونیک سبب ایجاد جامعه اطالعاتی ها میحکومت و سازمان

آورند. حکومت الکترونیک به ها و دولت را فراهم میشود و زمینه بهبود تعامل شهروندان و بنگاهمی
کند تا میان دولت، شهروندان و فراهم می پیشرفت روند توسعه فناوري کمک کرده و موقعیتی را

  ).2004، 2مؤسسات ارتباط برقرار شود (استیر
یافته و در حال توسعه با توجه به سازي دولت الکترونیک در کشورهاي توسعهلذا امروزه پیاده

. که است شدههاي بسیار انجام اهمیت آن بسیار مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه پژوهش
                                                                                                                             
١- Yanging.G 
٢- Steyaer 
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هاي مرتبط با ها و مدلد دیگر موضوعات و مباحث علمی مطرح شده در دنیا با ورود نظریههمانن
صورت  ها آنها و با بکارگیري هاي مختلفی با نگاه به این مدلدولت الکترونیک به ایران نیز پژوهش

این هاي انجام شده در یابیم که نوعاً پژوهشگرفته است. که با انجام یک بررسی اجمالی در می
اي داشته و داراي نظم و انسجام مشخصی نیستند و پژوهشگران به ندرت زمینه شکل پراکنده

ها در اختیار دارند. در مجموع پژوهش آمده بدستهاي ي نتایج یافتهاطالعات کافی و جامع درباره
هاي صورت گرفته و انجام تحقیقات جدید گیري و داشتن نگاهی جامع و علمی به پژوهشبهره

ها و نتایج تحقیقات پیشین ، چگونگی، روند اجرا، موانع، محدودیتسوابقمستلزم اشراف محقق بر 
هاي پژوهش براي رسیدن به یک بانک اطالعاتی ها و زمینهاست لذا انجام یک فراتحلیل در حوزه

باشد. از تواند راهنما و کارگشا هاي گذشته مییافته بررسیبندي سازمانمفید در قالب مرور و جمع
بندي متناسب و کاربردي به همراه کنیم به نوعی یک جمعاین رو در این تحقیق تالش می

ها و نتایج گران ارائه دهیم تا یافتهپیشنهاداتی علمی و عملی براي دیگران محققان و پژوهش
م و هاي مرتبط با دولت الکترونیک در کشور به نوعی ساماندهی شده و داراي چارچوبی منظبررسی

  .قابل استفاده گردد
  

  مروري بر مبانی نظري
  دولت الکترونیک

هاي مختلفی در راستاي کاربردي کردن ارتباطات و اطالعات در دولت مطرح است که از جمله واژه
اند که در حال حاضر واژه دولت اي ابداع شدهدولت آنالین، دولت دیجیتالی و دولت شبکه

). به نظر 173، 1390(مقیمی و اعالیی اردکانی،  گرفته است الکترونیک مورد پذیرش عموم قرار
به کار گرفته  1995رسد که واژه دولت الکترونیک براي اولین بار در ایاالت متحده و در سال می
). تعاریف گوناگونی براي دولت الکترونیک ارائه شده است، که از 246، 2007، 1(هیکس و بایلرد ش

  اشاره کرد: توان به موارد زیرجمله می
دولت الکترونیک به معنی استفاده از فناوري، به ویژه اینترنت و نیز به معناي تحویل خدمات  - 

  ).240، 2005(آکمن، ت به شهروندان، تجار و ... اس

                                                                                                                             
١- Heeks  &Bailur  
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کلی و تجارت  به طوردولت الکترونیک عبارت است از: استفاده از فناوري اطالعات  - 
و  اطالعاتهاي سترسی آسان و مطمئن شهروندان و سازماند به منظورخاص  به طورالکترونیکی 

و کسانی که  تدارك کنندگانهاي تجاري، خدمات دولتی و ارائه خدمات دولتی به شهروندان، گروه
  ).173، 1383زاده، (صرافید کنندر بخش عمومی فعالیت می

دیوار و ساختمان و  توان آن را دولت دیجیتال بدوندر تعریفی دیگر از دولت الکترونیک می -
کند و موجب ارائه می به هنگامداراي سازمانی مجازي دانست که خدمات دولتی خود را به صورت 

  ).18، 1383(رضایی و داوري،  شودسیاسی می –هاي مختلف اجتماعی مشارکت افراد در فعالیت
جاد تغییر در استفاده از اطالعات و فناوري ارتباطات براي ای یبه معندولت الکترونیک  -

  ).3، 2005(بینون و دیویس، ت هاي دولتی اسساختارها و فرایندهاي کاري سازمان
براي انتقال اطالعات، فارغ از قید و » آي سی تی«دولت الکترونیک به معناي استفاده از  -

اي رساالري آمده است؛ و در جاي دیگر، ابزاري بهاي مبتنی بر کاغذ و دیوانبندهاي فیزیکی، نظام
).9، 1383(شفیعی،تشده اسها و کارکنان به خدمات دولتی تعریف افزایش دسترسی مردم، شرکت  

بهینه و کامل که در آن مشارکت مردم با  به صورتتوان ارائه خدمات دولت الکترونیک را می -
د ریف کریابد، تعاستفاده از فناوري، اینترنت و دیگر ابزارهاي مدرن، تغییر شکل می یلهبه وسدولت، 

  ).407، 2004(هلکین، 
ها، شهروندان مجموعه ارتباطات الکترونیکی میان دولت، شرکت دولت الکترونیک در واقع به -

شود. دولت الکترونیک، کلیه شود که از طریق شبکه اینترنت برقرار میو کارکنان دولت گفته می
سازد تا از ان دولت را قادر میهاي دولتی و کارمندهاي تجاري، سایر سازمانشهروندان، شرکت

هاي زمانی و مکانی به اطالعات و خدمات سایت در شبکه اینترنت و بدون محدودیتطریق یک وب
 ).1، 1383(ربیعی، د دولتی دسترسی پیدا کنن

) دولت الکترونیک را بدین گونه تعریف OECD( يسازمان همکاري اقتصادي و توسعه اقتصاد
اینترنت به عنوان ابزار توسعه دولتی  به خصوصولوژي اطالعات و ارتباطات و کند: استفاده از تکنمی
  ).128، 1391راد، (باصري و ناصرير بهت

از نظر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فنی موضوعی به غایت  یکدولت الکترونتکوین  و رشد
مشی و خطوابسته به عوامل متعددي مانند سیاست  یکدولت الکترونپیچیده است. کیفیت یک 
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در  ITاطالعاتی دولت، تعداد کاربران و انگیزه آنان و سطح تحصیالت است. رواج فرهنگ بکارگیري 
شان هاي زندگینیل به جنبه به منظورکل کشور و بدنه دولت، مردم را وادار ساخته است تا از رایانه 

در کشورهاي  ). آمادگی پذیرش دولت الکترونیک105 -101، 2011(توحیدي، د استفاده کنن
اي متفاوت است. میل به دولت الکترونیک ملی بستگی به عواملی مانند قابل توجه به نحومختلف 

قابلیت دسترسی اقتصاد، انسان، منابع تکنولوژیک، تمایل دولت به فهم و تأمین نیازهاي مردم، 
  ). 388، 2011(خلیل، د زبان، اعتماد و محرمانه بودن دار

  ونیکگیري دولت الکترشکل
کنیم. در  هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مشاهدهترین تغییرات درا در حوزهتوانیم عمدهامروزه می

زمینه فناوري اطالعات و ارتباطات تحوالت عظیمی در سرتاسر جهان در حال وقوع است. تحوالتی 
و برقراري هاي آموختن، فرایندهاي کسب و کار که اساس زندگی انسان، روش کارکردن، شیوه

توان گفت که دامنه )، اما با قاطعیت می4، 2004، 1(الریچد کنارتباطات متقابل بشر را دگرگون می
). از این رو 175، 2002، 2(میالردت نبوده اسها تغییرات در هیچ قسمتی به اندازه ساختار دولت

الکترونیک نامیده  امروزه شکل جدیدي از فرایند حکومت پا به عرصه وجود گذاشته است که دولت
کند که دولت الکترونیک، ساختار دولت بینی میشود. به همین دلیل گروه پژوهشی گارتنر پیشمی

ت اسباشد که در قرن بیستم رخ دادهتر از همه تغییراتی میرا به کلی تغییر دهد و این تغییر وسیه
  ). 7، 2002(الریچ، 

  
  هاي دولت الکترونیکمؤلفه

یافته و موجب توان باشد که توسعه): اولین نوع تعامالت میG2B( يش تجاربخ -مؤلفه دولت
شود. این مدل نیازمندي ها و خدمات چندمنظوره جامعه کسب رقابتی کشورها در بازار جهانی می

کنندگان، شرکاء تجاري، مشتریان و به ندرت و کار را از طریق اینترنت برآورده کرده و شامل عرضه
-ها، تدارکات، سیستمنام، مجوزها، پروانهاي همچون ثبتباشد و تعامالت گستردهرقباي دولت می

  ).23، 2000، 3(وستد گیرهاي مناقصه الکترونیکی را دربر می

                                                                                                                             
١- Aldrich 
٢- Milard 
٣- West 
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ترین نوع تعامالت است و دامنه ): این مؤلفه مهمترین و گستردهG2C(ن شهروندا -مؤلفه دولت
-کند که در برگیرنده اطالعات مناسب، فایلراهم میمتفاوتی از تسهیالت و خدمات را براي مردم ف

، گرفتن عوارض، نامه یگواه یدتجدهاي قابل بارگزاري، نشرهاي الکترونیکی، امنیت اجتماعی، 
ها نامهاي رانندگی و ثبتهاي آب، برق، تلفن، گاز و جریمهدریافت و پرداخت برخط صورت حساب

ساخت هاي نرم افزاري بر کاربر محوري و تهیه بسته باشد. در همین راستا تمرکز این مؤلفهمی
  ).35، 2003(قاسم زاده، ت براي ارائه خدمات الکترونیکی دولتی اس یافته

ها همچون اسناد و مدارك، ): در اینجا ارتباطات میان دولتG2G(ت دول –مؤلفه دولت 
رد و نیازمند ایجاد یک نظام گیها به صورت الکترونیکی انجام میها، حوالهنامهاطالعات، موافقت

هاي دولتی است. این نوع تعامالت دولت الکترونیکی به و یکپارچه بین دستگاه خورده هم بهجامع، 
هاي هاي خصوصی با ضریب امنیت باال و یا برروي شبکهدلیل محرمانه بودن آن بیشتر برروي شبکه

-ؤلفه باال به درستی شناسایی و پیادهگیرند. چنانچه نیازهاي مخصوصی مجازي اینترنتی انجام می

ها را در رسیدن به یک حکومت خوب کمک خواهد کرد. فرایند تنظیم بودجه سازي شوند، دولت
  ).23، 2000(وست، ت خوبی براي این مدل اس ساله دولت ایران نمونهساالنه یا برنامه پنج

مندان بخش دولتی طراحی سازي اطالعات به کار): براي فراهمG2E(ن کارکنا -مؤلفه دولت
شده تا از طریق اینترانت دولتی ویا شبکه خصوصی به اطالعات منابع انسانی مثل حقوق و مزایاي 

هاي مجازي و از راه دور، مدیریت دانش و روش به نسبت خوي براي یادگیري الکترونیکی، آموزش
زاده، (قاسمت ل دستیابی نیستشویق براي ارتقاء شغلی کارمندان است و بر روي شبکه اینترانت قاب

2003 ،35.(  
هاي قبلی ): این مؤلفه دولت الکترونیکی که به تازگی به مدلG2F(ن مهاجری -مؤلفه دولت

خواهند از سایر کشورها به کند که میها با کسانی را فراهم می، زمینه تعامل دولتشده استافزوده 
  ).1382فر، (نقديد آن کشور مهاجرت کنن

  سازي دولت الکترونیک پیادههاي مدل
-هاي گسترش دولت الکترونیکی در نقاط مختلف جهان و در سالهاي متعددي درباره مدلپژوهش

(مقدسی، ت شده اسنشان داده  1در جدول  ها آناي از هاي گذشته انجام گردیده که خالصه
1384 ،4.(  
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  سازي دولت الکترونیکهاي پیادهمدل -1جدول 
  سازيمراحل پیاده  سازيادههاي پیمدل  ردیف

1  Layne – Lee  برداري، تراکنش، ادغام عمومی، ادغام افقیفهرست  
2  United Nations  پیدایش، ارتقاء، تعامل، تراکنش، یکپارچگی  
3  DataQuest/GartnerGroup  ظهور، تعامل، تراکنش، انتقال  
4  Ghasemzadeh – Safari  عامل، تبدیلایجاد درگاه دولتی، حضور، تبادل، ت  
5  Hsinchun Chen Continuum  رسانی، ارتباطات، تراکنش، انتقالاطالع  

6  Deloitte Research  
-هاي دوطرفه اداري، درگاهانتشار و توزیع اطالعات، تراکنش

سازي سازي درگاه مرکزي، حوشههاي چندمنظوره، خصوصی
  خدمات عمومی، یکپارچگی کامل و انتقال مؤسسه

  لت الکترونیک در ایرانگیري دوشکل
هاي هماهنگ و فراگیر در بخش دولت کشور براي گسترش فناوري اطالعات و نخستین فعالیت

توسعه در کاربردي فناوري ارتباطات و اطالعات «ه سازي دولت الکترونیک، تهیه و تدوین برنامپیاده
-رسانی) ور در ماهالی اطالع(دبیرخانه شوراي ع يریز(تکفا) توسط سازمان مدیریت و برنامه» ایران

  ).162، 1384(فیضی و مقدسی، د بو 1381هاي آغازین سال 
ریزي، هفت حوزه کاري در براساس برنامه راهبردي ارائه شده از سوي سازمان مدیریت و برنامه

ریزي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات، در دستور کار کشور قرار گرفت که زمینه برنامه
  ز:عبارتند ا

  دولت الکترونیکی؛ -1
  گسترش کاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات در آموزش عالی و آموزش پزشکی؛ -2
گسترش کاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی  -3

  نیروي انسانی کشور؛
  اعی؛گسترش کاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات در توسعه خدمات اجتم -4
  گسترش کاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت؛ -5
گسترش کاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان  -6

  اي؛فارسی در حیط رایانه
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وسط در گذاري مؤسسات کوچک و متتوسعه صنعت فناوري ارتباطات و اطالعات از طریق پایه -7
  هاي تحقیقاتی؛پارك

-شوراي عالی اداري کشور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه 1381تیرماه  15سپس در تاریخ 

هاي عمومی را تصویب کرد. این طرح خودکارسازي فعالیت» تحقق دولت الکترونیکی«ریزي، طرح 
اهداف قانون برنامه سوم  هاي دولتی را در بر داشت و در راستاي دستیابی بهو اختصاصی دستگاه

هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی توسعه و ارائه اطالعات دقیق و به هنگام در بخش
ها، تسریع در اجراي کارها، بهبود ارائه تصویب شد. این طرح به عنوان اهداف، خودکارسازي فعالیت

ي در سطوح گوناگون، ارائه گیرخدمات به مردم با بیشترین نظم و دقت و افزایش کیفیت تصمیم
هاي گوناگون، ایجاد ها، افزایش کارایی و اثربخشی در بخشخدمات غیرحضوري و نیز کاهش هزینه

(فیضی و مقدسی، د کرهاي اجرایی و ... را دنبال میگردش سریع و درست اطالعات میان دستگاه
1384 ،163- 162 .(  

    وضعیت کنونی ایران در اجراي دولت الکترونیک
ناپذیر و از جمله واقعیت این است که تحقق دولت الکترونیک در کشورهاي مختلف ضرورتی اجتناب

گردد. اگر چه این مسئله هاي بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه تلقی میاولویت
گریخته و در کشور ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است، اما در عمل تنها شاهد اقداماتی جسته و 

هاي خودپرداز هاي اعتباري، دستگاهریزي منظم، علمی، دقیق و منسجم هستیم. کارتبدون برنامه
اي از اقدامات اندك و ناقصی است که در این زمینه صورت در خدمات بانکی، نمونه» طرح شتاب«و 

هاي سوم و ي تحقق دولت الکترونیک در برنامهپذیرفته است. هرچه مستندات قانونی در زمینه
خورد و حتی طرح آزمایشی دولت الکترونیک در برخی از مناطق کشور چهارم توسعه به چشم می

اي عظیم با ابعاد وسیع و پیچیده است پراکنده اجرا گردیده است، اما دولت الکترونیک پروژه به طور
ونی منسجمی براي بستر قان وکه نیازمند منابع مالی، زیر ساختارهاي فرهنگی، فنی، تخصصی بوده 

  ).52، 1383زاده، (اقدسی و هاديت سامان کردن آن به عنوان طرحی ملی الزم اسبه
هاي سوم و چهارم توسعه، دولت را موظف به توسعه در زمینه فناوري اطالعات و قانون برنامه  

، 103، 94، 59، 28ارتباطات و فراهم نمودن زیرساختارهاي دولت الکترونیک نموده است. مواد 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري  160و  125، 124، 116، 112
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، 33اسالمی ایران در همین زمینه تدوین گردیده و در ادامه این حرکت برنامه چهارم نیز در مواد 
، قانون برنامه سوم توسعه 103. براساس ماده نموده استبر این موضوع تأکید  131و  57، 44

سازي براي دولت موظف گردید امکانات الزم براي دستیابی به اطالعات داخلی و خارجی، زمینه
هاي جدید را فراهم هاي جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوريکشور به شبکه اتصال

معه قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف گردید به منظور استقرار جا 44آورد و به موجب ماده 
نیاز، اقدام نماید. د اطالعاتی و تضمین دسترسی گسترده، امن و ارزان شهروندان به اطالعات مور

بینی گردیده است. به موجب این ماده قانون برنامه چهارم توسعه پیش 13نکته جالبی نیز در ماده 
هاي اوراق پروندهشود که اسناد و و سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اجازه داده می یهقوه قضائبه 

هاي اطالعاتی روز به ضروري است، با استفاده از فناوري ها آنقضایی و ثبتی را که نگهداري سوابق 
اسناد الکترونیکی تبدیل نماید. اطالعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداري سندیت 

  ).263، 1391(سالجقه و هنرآمورز، د داشته و قابل استناد خواهد بو
سال از جهان عقب است زیرا در این میان  8سازي دولت الکترونیک به طور کلی ایران در پیاده

اند. این اغلب کشورهاي دنیا و به ویژه کشورهاي پیشرفته در این عرصه بسیار قدرتمند ظاهر شده
ر در حالی است که به دلیل رشد فناوري اطالعات و به تبع آن رشد خدمات الکترونیکی در بیشت

سازي دولت کشورهاي دنیا، پیشرفت در این عرصه به حدي سرعت گرفته که غفلت ما در پیاده
اي شکل بگیرد که در عرصه دولت شرایط به گونه شده استالکترونیک و تحقق این مهم باعث 

سال از دنیا عقب بیفتیم. حتی کشورهایی که انتظارش را هم  2یا  1ماه حدود  6لکترونیک هر ا
ها در اند. متأسفانه عمده ضعفهاي خوبی برداشتهدر بحث توسعه دولت الکترونیک گام نداریم،

موقع هاي دولتی و خصوصی بهتحقق نیافتن دولت الکترونیک در ابتدا به این دلیل است که سازمان
نات در به کارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات براي ارائه خدمات خود اقدام نکردند و به عالوه امکا

سازي الزم را براي الکترونیکی شدن امور در زمان مناسب ایجاد نکردند. از سوي دگیر فرهنگ
 ها، در بین مسئوالن و در نهایت مردم ایجاد نشد. از زمانمناسبی نیز در این زمینه در سازمان

رح شده هایی در راستاي تحقق دولت الکترونیک مطتاکنون بارها وعده 81تدوین طرح تکفا از سال 
هاي دولتی در ارائه خدمات است، اما به اذعان کارشناسان، در حال حاضر تنها یک درصد دستگاه

سایت هزار وب 100اند و با وجود فعالیت الکترونیک و تحقق دولت الکترونیک مشارکت کرده
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ت که خدمت الکترونیکی دو سویه به مردم قابل ارائه اس 1275هاي دولتی و خصوصی، تنها دستگاه
این رقم پایینی است. وقتی امور به صورت الکترونیکی انجام شود و کارهاي اجرایی به سمت 

با شفافیت بیشتري انجام خواهد شد. اما متأسفانه در کشور  ها یتفعالالکترونیکی شدن پیش برود، 
اکنون در بحث دولت ما نبود یکپارچگی الزم بین نهادهاي مختلف باعث شده است که هم

، 1391(سالجقه و هنرآمورز،  مسال از دنیا عقب بمانی 8ا ت 7سال و حداکثر  5ترونیک حداقل الک
264.(  

تواند به طور کلی ناکامی ایران در استقرار دولت الکترونیک با توجه با آمار رسمی ارائه شده می
ط ها، عدم پذیرش و به کارگیري توسدالیل متنوعی داشته باشد که از جمله مهمترین آن

شهروندان است. از طرف دیگر حتی در کشورهایی که از لحاظ استقرار دولت الکترونیک پیشرو 
ت هستند، استقبال و به کارگیري خدمات توسط شهروندان در سطح پایینی بوده اس

  ). 1840، 1،2007(هرست
وجه با توجه به عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک ضرورتی است که باید مورد ت ینبنابرا

هاي اقتصادي، اجتماعی، فناورانه و فرهنگی منحصر به قرار گیرد. این عوامل در کشورهایی با جنبه
فرد متفاوت هستند. با توجه به اینکه در حوزه دولت الکترونیک ایران به جایگاه مناسبی دست 

، بررسی هاي مختلفآن در حوزه هاي یتفعالنیافته است و از طرف دیگر، گستردگی بخش دولتی و 
تواند مهم و قابل مالحظه باشد و خطوط راهنمایی کلی را براي و تعیین این عوامل می

  ).44، 1389(الهی و دیگران،  دگیران در سطوح مختلف، فراهم کنسیاستگذاران و تصمیم
  مروري بر تحقیقات پیشین

ین رو جامعه مورد در این تحقیق، تمرکز روي تحقیقات انجام شده درباره موضوعی خاص است. از ا
-هاي انجام شده در زمینه عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک در ایران میبررسی پژوهش

مقاله بوده که در بررسی  8نامه و پایان 8ژوهش بوده که شامل پ 16باشند. این جامعه شامل 
نور و...) و مجالت و (عالمه طباطبایی، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، پیام ن هاي تهرادانشگاه

) …,noormags.com, pdf.ir, sid.ir, irandoc.ir, magiran.irنشریات معتبر داخلی چون (

                                                                                                                             
١  - Horst 



  
  95 بهار، نوزدهمشماره ، ششمسال ، مطالعات منابع انسانیفصلنامه 

 ت

 

12  / 12  / 

گنجی براي فراتحلیل ورد داراي معیارهاي درونم 9جمع آوري شده است که در این میان تنها 
 .در قالب جدول زیر ارائه شده است ها آنکه اطالعات مختصري از بوده 

  
 کیدولت الکترونعوامل مؤثر در استقرار فراتحلیل  هاي مورد بررسی مقالهاطالعات کلی پژوهش -1ل جدو

 نایرا در

  هاي مورد بررسیجدول اطالعات کلی پژوهش
اندازه 
 جامعه

نوع 
 پژوهش

نوع 
 آماره

سال 
 اجرا

 پژوهشگران عنوان پژوهش

 T 1383  نامهپایان  2500000
ونیک در ایران عوامل مؤثر بر استقرار دولت الکتر
 و ارائه الگوي مناسب

 نورمحمد یعقوبی

 T  1384  نامهپایان 700
بندي عوامل مؤثر در استقرار تعیین و اولویت

 دولت الکترونیک در ایران
 کژال دهقانی زنگنه

  نامهپایان 642
کاي 
 اسکور

1387 
ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی براي 

 هاي دولتیانپذیرش دولت الکترونیک در سازم
 نژادمعصومه نیک

 R  1388 نامهپایان 115
رابطه استقرار دولت الکترونیک با ساختار 

 هاي نفتیسازمانی در شرکت ملی پخش فراورده
 منصوره همتی

 T 1389  نامهپایان 70
عوامل بحرانی موفقیت طرح شهرداري 

 الکترونیکی در موازات اجراي دولت
 سازمحمدحسن آینده

 T  1389  نامهپایان نامشخص
بررسی عوامل مؤثر پذیرش دولت الکترونیک از 

 هاي گیالن و مازندرانسوي شهروندان استان
 زهرا زبردست

 R 1390  مقاله نامشخص
بررسی میزان اجراي دولت الکترونیک و عوامل 

 انسانی مرتبط با اجراي آن

حسین اسمعیلی رنجبر، 
 مجید حسنی، پویا هادوي

 T 1391  نامهپایان 172
رابطه استقرار دولت الکترونیک با عملکرد 

 سازمانی
 محسن محمدي بنستانی

 T 1391  نامهپایان 228

هاي الزم براي استقرار دولت تبیین زمینه
الکترونیک در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

 رادیویی

 رضاپورمازندرانیآزاده 
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 پژوهش شناسی روش
چه   آنهاي مستقل و جداگانه، براي رسیدن به نتایج کلی درباره  هشفرایند ترکیب آماري نتایج پژو

 ). ایگر و همکاران76، 1378شود (هومن، دهد، فراتحلیل نامیده می پیشینه پژوهشی نشان می
نامند و در واقع روش کمی براي تلفیق ها میفراتحلیل را هنر ترکیب تحقیقات و تحلیل تحلیل

براي ارزیابی اثربخشی عمل آزمایشی است  ها آنهاي و ترکیب یافته نتایج تحقیقات مستقل و مشابه
- مند دارد و سعی می). این روش رویکردي واضح، بدون ابهام و نظام2001(ایگر، اسمیت و آلتمن، 

). جین گالس واژه 52، 2011آمدهاي سازگار با اهداف تحقیق را ایجاد نماید (اورتگا، کند پی
-یک فلسفه پژوهشی و روش عنوان بهبه کار برد و از آن  1977بار در سال فراتحلیل را براي اولین 

و فعالیت علمی کارل پیرسون در  1904شناسی یاد کرد البته سابقه علمی چنین کاري به سال 
هاي مطالعات پیشین به زعم گالس، داده ). به78، 1387گردد (هومن،حوزه اطالعات پزشکی بر می

هاي داده عنوان بهشود و اندازه اثر با رابطه  مطالعه جامع محسوب می عنوان واحد تجربی در یک
 این مطالعه قابل استفاده است. 

مند براي مند/ روشدر تعریف دیگر، فراتحلیل رویکرد کمی/ عددي است که براي ترکیب نظام
 )315 ،2010(لی،د شوبدنه تحقیق و کشف دانش جدید انجام می بندي درباره دستیابی به جمع

هاي جدید یزي براي پژوهشها، کشف خأل علمی و برنامهتواند به اثربخشی یافتهین روش کمی میا
  در زمینه موضوع کاربردي مورد نظر منجر شود.

وم اندازه اثر است. در یم موجود در ادبیات فراتحلیل مفهترین مفاه در حال حاضر یکی از اساسی
داري به حجم مطالعه (قاضی  ر عبارت است از نسبت آزمون معنییک تعریف فراگیر آماري، اندازه اث

میالدي توسط کوهن معرفی و بر  1977). این مفهوم در سال 107، 1389دادهیر،و طباطبایی،
اهمیت استفاده از آن تأکید گردید. او در کتاب خود نوشت فرضیه صفر در واقع تعیین اندازه اثر 

یعنی مقدار اندازه اثر در جامعه غیرصفر است. بنابراین،  صفر است و هرگاه فرضیه صفر رد شود
تر باشد،  دهنده میزان یا درجه حضور پدیده در جامعه است و هر چه اندازه اثر بزرگ اندازه اثر نشان

چنین کوهن تمرکز صرف بر  ). هم1997درجه حضور پدیده هم بیشتر است (تامپسون و اسنایدر، 
تاکید کرد به دلیل  را در تحقیقات گمراه کننده دانست و Pي دار محاسبه مقادیر سطوح معنی

داري در علوم رفتاري با درصد باالیی از خطاي نوع دوم همراه است، باید جهت  که آزمون معنی آن
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کاهش خطاهایی از این نوع و ارتقاي توان آزمون، عالوه بر راهبردهایی که روش تحقیق در اختیار 
گیري در مورد قبول یا رد  صمیمدهد، به برآورد اندازه اثر و استفاده از آن در ت محققان قرار می

 ). 1998(کوهن،  دفرضیه صفر پرداخته شو

در این خصوص روزنتال نیز معتقد است که در علوم رفتاري اگر اندازه اثر محاسبه نشود احتمال 
). اگـر چـه سـطح    1994شـود (روزنتـال و کـوپر،     بروز خطاي نوع دوم از خطاي نوع اول بیشتر مـی 

شـوند، امـا هـر کـدام اطالعـات       در مورد رد یا قبول فرضیه صفر استفاده مـی  داري و اندازه اثر معنی
اي  شـود کـه آیـا نتیجـه     داري مشخص مـی  گذارند. از طریق آزمون معنی اي را در اختیار می جداگانه
توان دریافـت کـه متغیـر     علت شانس رخ داده است یا خیر و از طریق محاسبه اندازه اثر می خاص به

گیـري در مـورد رد یـا     ازه بر متغیر وابسته اثر گذاشته است. بنابراین، براي تصـمیم مستقل تا چه اند
داري به مقـدار انـدازه    قبول فرضیه صفر در تحقیقات رفتاري الزم است همراه با نتیجه آزمون معنی

داري، هر چه انـدازه اثـر    از لحاظ حجم نمونه و سطح معنی یکساناثر نیز توجه شود؛ زیرا در شرایط 
یابـد (شـکري و    گیـري افـزایش مـی    شود و اعتبـار تصـمیم   تر باشد، توان آزمون هم بیشتر می زرگب

ها، قادر به  گران با داشتن مقادیر میانگین، واریانس و انحراف معیار گروه ). فراتحلیل2003همکاران، 
را » d«ه معموال هستند ک» d«و » r«ها در این زمینه  ترین آماره محاسبه اندازه اثر هستند، اما رایج

رو، اگـر در   برنـد. از ایـن   را بـراي مطالعـات همبسـتگی بـه کـار مـی      » r«هاي گروهی و  براي تفاوت
را بـر   هـا  آنتوان اندازه اثر  استفاده شده باشد، می» F«و » t«، »Z«، »« يها اي از آزمون مطالعه

  ).35، 1،1986هاي زیر محاسبه کرد (ولف اساس فرمول

d =   d =   d =   

r =   r =  r =   

فیشـر کـه کـاربرد کمتـري     » z«و » g«هاي یاد شده در باال، محققین از شاخص  عالوه بر آماره
ه اثـر معمـوالً محقـق دچـار     کنند. پس از محاسبه انـداز  دارند نیز براي ترکیب اندازه اثر استفاده می

شود که آیا این مقدار اندازه اثر براي قبول یا رد فرضیه صفر مناسب است یا نه؟  تردید و دو دلی می
زعم اندیشمندان، بهترین معیار براي تفسیر و قضاوت در مـورد مقـدار انـدازه اثـر، چـه از طریـق        به

                                                                                                                             
١- Wolf 



  
 فراتحلیل عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک ایران 

 

 

    /15

دسـت آیـد.    مرور پیشینه تحقیـق بـه   محاسبه شده باشد، باید از dو چه از طریق شاخص  rشاخص 
یعنی باید مقادیر اندازه اثر تحقیقاتی را که طی چنـدین سـال انجـام شـده اسـت محاسـبه کـرد و        

هاي اثر که در آینـده در آن حـوزه    را به عنوان معیار مناسب براي مقایسه سایر اندازه ها آنمیانگین 
ارهـایی را بـراي اسـتفاده سـریع پیشـنهاد      شود انتخاب نمـود. البتـه کـوهن معی    تحقیقاتی انجام می

  ).122، 1389دادهیر،و (قاضی طباطبایی،ت آمده اس 2کند که در جدول  می
  

 حدود باال و پایین اندازه اثر -2جدول 

  حد پایین اندازه اثر  حد باالي اندازه اثر  
  1/0  3/0  کوچک
  3/0  5/0 متوسط
  5/0  8/0  بزرگ

  
کـارگیري روش فراتحلیـل و بـا توجـه بـه       دلیل بـه  ست و بهمقاله حاضر از نظر هدف کاربردي ا

مقـاالت  گیرد. جامعه مورد بررسی ایـن پـژوهش،    هاي کمی قرار می ها در زمره پژوهش ماهیت داده
  باشد.علمی میهاي معتبر  موجود در پایگاه

 شناختی هایی مورد مطالعه قرار گرفته است که از لحاظ روش در این فراتحلیل نتایج پژوهش
تحقیق در  -1گنجی این پژوهش عبارت بودند از :  شرایط الزم را احراز کرده باشد. معیارهاي درون

در پژوهش مربوطه، عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک در ایران  -2ایران انجام گرفته باشد، 
قوت رابطه) را ارائه پژوهش باید اطالعات الزم براي استخراج عملی اندازه اثر ( -3کار رفته باشد و  به

 9هاي انتخاب شده براي انجام فراتحلیل،  کرده باشد. بنابراین، با توجه به این معیارها تعداد پژوهش
  باشد.  پژوهش می

هاي مورد نیاز براي فراتحلیل از یک فرم کدگذاري استفاده شد. این  گردآوري داده به منظور
باشد. اطالعات این فرم براي انجام  دیگر تحقیقات میفرم معادل پرسشنامه یا فرم مصاحبه در انواع 

است. این کار با  ) تجزیه و تحلیل شده CMA2محاسبات با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل (
هاي آماري استفاده شده  استفاده از تکنیک محاسبه اندازه اثر انجام گردید. به این ترتیب که آزمون

چنین  در این پژوهش هم ه اندازه اثر مورد تحلیل قرار گرفتند.در فرضیات پس از تبدیل شدن ب
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شده از  نمودار قیفی، براي تعیین تعداد تحقیقات گمبراي سنجش سوگیري انتشار از روش 
کننده از آزمون  ایمن از خطا و براي وجود متغیرهاي تعدیل Nهاي دوال و توئیدي و  روش
اشاره  ها آنهاي پژوهش به نتایج مهم هر یک از  تهگونی استفاده شده است که در بخش یاف ناهم

   خواهد شد.
  هاي پژوهشیافته

ــر د   ــورد نظ ــاري م ــه آم ــه جامع ــیش از   9ر مجموع ــه ب ــورد مطالع ــژوهش م ــر از  2501927پ نف
حــوزه دولــت الکترونیــک بــوده اســت. حجــم نمونــه آمــاري  ر کارمنــدان، مــدیران و متخصصــان د

ر د نفـر بـراي هـر مطالعـه بـوده اسـت.       161ن بـا میـانگی   فـر ن 1450طالعه مورد نظر برابـر بـا   م 9
ــري    ــه گی ــیوه نمون ــورد ش ــماري،   2/29م ــات از روش سرش ــد از مطالع ــد از روش  25درص درص

ــاده،  ــادفی سـ ــه 8/20تصـ ــهدرصـــد از روش  7/16اي،  درصـــد از روش خوشـ ــتفاده  يا طبقـ اسـ
تـایج پـژوهش   ن ه اسـت. گیـري ذکـر نشـد    هـا نیـز روش نمونـه    درصد از پـژوهش  3/8و در  اند کرده

ــی ــاندهــد  نشــان م ــه در همــه پای ــوده و    نام ــاربردي ب ــژوهش از لحــاظ هــدف ک ــوع پ ــزار هــا ن اب
هـا صـرفا نظـر اسـاتید و متخصصـان حـوزه مربوطـه بـوده          نامـه  درصد پایـان  88گیري روایی  اندازه

در بیــانگر آن اســت کــه  هــا یافتــهدر بقیــه مــوارد اشــاره نشــده اســت. در مــورد پایــایی،  و اســت 
هـا از روش آلفـاي کرونبـاخ اسـتفاده شـده اسـت کـه میـانگین ضـرایب بـه            رصد پایان نامهد 100

ــد ــژوهش  80ه دســت آم ــوده اســت. در پ ــق   درصــد ب ــن تحقی ــه در ای ــورد مطالع ــاي م % از 33ه
ــتگی (  ــریب همبس ــردن و  rض ــتفاده ک ــتیودنت ( 67) اس ــی اس ــرده t% از ت ــتفاده ک ــه  ) اس ــد ک ان

ــر ایــن اســاس ت ، روش تــی اســتیودنr (627/0( یاســت: روش ضــریب همبســتگ انــدازه اثرآنهــا ب
)t (940/0 اندهایی که از روش تی استیودنت استفاده کردهکه اندازه اثر در پژوهش .  

هاي صورت گرفته در زمینه عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک در این تحقیق پژوهشر د
ها استقرار دولت الکترونیک که در این پژوهش ژوهش بوده که عوامل مؤثر درپ 9متشکل از ایران 

   اشاره شده شامل:
عوامل مدیریتی، عوامل فرهنگی، عوامل تکنولوژیکی، عوامل ساختاري، عوامل رفتاري، عوامل 
سازمانی، عوامل انسانی، عوامل سیاسی، عوامل فنی، عوامل اقتصادي و عوامل محیطی که در این 
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بوده و  33,33یر عوامل داراي درصد فراوانی بیشتري معادل میان عوامل مدیریتی نسبت به سا
  نسبت به سایر عوامل تاثیر بیشتري در استقرار این مهم در ایران داشته است. 

  هاي فراتحلیلیافته
تحقیق از آزمون تی  6مقاله بوده که تعداد  1نامه و ایانپ 8بررسی شده،  تحقیق 9مجموع 

در مقاله  مورد از کاي اسکور استفاده کرده است. 1مبستگی و تحقیق از آزمون ه 2استیودنت و 
 آماره مرتبط با هر پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک در ایران

هاي  وارد نرم افزار گردید و اندازه اثر آن محاسبه شد. نتایج اندازه اثرهاي محاسبه شده پژوهش
  ارائه شده است. 3مورد بررسی در جدول 

  
  توزیع فراوانی طبقات اندازه اثر متغیرها  -3جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  دامنه تغییر شدت تأثیر
  0  0  (کم) 3/0شدت تأثیر زیر 

  0  0  (متوسط) 5/0تا  3/0بین 
  100  12  و باالتر (زیاد) 5/0

  100  12  جمع
  
در طبقه  بوده و 5/0بیشتر از  زه اثررصد متغیرها داراي انداد 100متغیر آماري  12از میان  

اندازه اثر به دست آمده در بازه اول (یعنی بین  2سوم قرار گرفته است. که براساس جدول کوهن 
) کوچک بوده و فرضیه مورد مطالعه از قوت کافی برخوردار نیست. همچنین وقتی مقدار 3/0تا  1/0
r  ه اثر متوسط و در نهایت هنگامی که مقدار ) باشد، انداز5/0تا  3/0عنی بین ی(در بازه دومr  در

. بر طبق این طبقه بندي هیچ اندازه اثري در شود یمبازه سوم باشد، شدت تأثیر زیاد ارزیابی 
بوده یعنی از  5/0قرار نگرفته است. تمام اندازه اثرها بیش از  پژوهش حاضر در طبقه اول و دوم

  .دشدت تأثیر باالیی برخوردارن
 سوگیري از ضوعات مورد توجه در هر فراتحلیل، ارزیابی سوگیري انتشار است. منظوریکی از مو

 بررسی مورد موضوع مورد در شده انجام مطالعات تمام شامل فراتحلیل یک که است این انتشار
 مجالت در حداقل یا باشد نشده منتشر مختلف دالیل به مطالعات از برخی است ممکن نیست؛
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 فراتحلیل نهایی نتایج دارد، وجود انتشار سوگیري که زمانی. باشد شده تشرمن نشده سازي نمایه
 الزم پس. بود خواهد خطا و تورش داراي آن از حاصل نهایی برآوردهاي و گرفته قرار تأثیر تحت
 اعتبار نتایج تا شود تصحیح و شناسایی فراتحلیل یک اولیه هاي گام در انتشار سوگیري است

 شناسایی روش ترین ساده و ترین ). معمول643، 2000، 1یل، والتر، ارویگمکاسک( دافزایش یاب
 آن در که است فانل یا قیفی نمودار نام به بعدي دو پراکندگی نمودار یک از استفاده انتشار، تورش

 تورش اگر. شود می رسم مطالعه آن نمونه اندازه مقابل در مطالعه هر از شده برآورد مداخله اثر
 اندازه حول پراکندگی مقدار و باشد متقارن این است که نمودار انتظار باشد، نداشته وجود انتشار

  ).2008، 2لیتل، کوکران، پیاليیابد ( کاهش نمونه اندازه افزایش با مداخله اثر
از لحاظ تفسیري در نمودارهاي فانل یا قیفی شکل، مطالعاتی که خطاي استاندارد پایین دارند 

شوند، داراي سوگیري انتشار نیستند. اما هر چه مطالعات به سمت پایین  می و در باالي قیف جمع
یابد. هر  رود و سوگیري انتشارشان افزایش می باال می ها آن استانداردشوند، خطاي  قیف کشیده می

انتخاب و حذف مطالعات، مقداري سوگیري دارد که در این مقاله  يها مالكفراتحلیلی به دلیل 
(نمودار فانل یا قیفی پژوهش  1 لیفی نشان داده شده است. بنابراین با توجه به شکتوسط نمودار ق

حاضر) یک تورش انتشار در مطالعات وجود دارد که بیانگر عدم انتشار بعضی مطالعات یا عدم 
  . باشد یمدسترسی محققین به بعضی از مقاالت یا نتایج مطالعات 
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  فیشر) zوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک در ایران (خطاي استاندارد براساس نمودار فانل (قیفی) تحقیقات ع - 1ل شک

                                                                                                                             
١- Macaskill & Walter & Irwig 
٢- Little & Corcoran & Pillai 
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  فیشر zدقت استاندارد براساس  -2ل شک

  
هاي کوچک  دوال و توئیدي روش اصالح و برازش را براي ارزیابی و تعدیل سوگیري انتشار در نمونه

د که در آن مشاهدات نامنطبق از نمودار کن ایجاد کردند. این روش از یک فرایند تکراري استفاده می
هاي اختصاص یافته به مطالعات مفقود  شوند (حذف زوائد از توزیع)، سپس ارزش قیفی حذف می

شوند؛ یعنی عمل پر کردن برآورد اندازه اثر و خطاي استاندارد مطالعاتی که احتماالً از  اضافه می
سمت از خط میانگین اثر به سوگیري انتشار یا اند. پیدایش مطالعات مفقود زیاد در یک  دست رفته

نتایج روش اصالح و  4ل جدو). 2008لیتل، کوکران، پیالي، (د تورش نمونه کوچک داللت دار
   دهد. برازش دوال و توئیدي را نشان می

  
  اصالح و برازش دوال و توئیدي -4ل جدو

  
 Qمقدار   اثر تصادفی  اثر ثابت

  حد باال  حد پایین  اي تخمین نقطه  الحد با  حد پایین  اي تخمین نقطه
تعداد مطالعات 

  1مورد نیاز: 
  02634/245  92947/0  84476/0  89490/0  89148/0  87206/0  88215/0  ارزش مشاهدات

  18954/278  92154/0  82752/0  88310/0  88647/0  86658/0  87690/0  ارزش تعدیل شده
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نشان داده شده است، از این خروجی  4طبق خروجی ارائه شده توسط نرم افزار که در جدول 
مطالعه دیگر انجام بپذیرد تا این مطالعه و فراتحلیل کامل و عاري از  1یابیم که باید نرم افزار در می
ا به ارزش ر 88215/0شده سازد تا ارزش مشاهدهها را قادر میمطالعه مطالعه 1 ننقص گردد. ای
.را به ارزش تعدیل شده 89490/0شده رزش مشاهدهر مدل اثرات ثابت و اد 87690/0تعدیل شده 

. در مدل اثرات تصادفی کاهش دهد. به طور کلی در این تحقیق براساس خروجی نرم 88310/0
اي و فاصله اطمینان ساس مدل اثرات ثابت، برآورد نقطها افزار (اصالح و برازش دوال و توئیدي) بر

  است.  88215/0) 89148/0، 87206/0% براي تحقیقات ترکیب یافته برابر با (95
 87690/0اي و فاصله اطمینان منتسب برابر با با استفاده از رویه چینش و تکمیل، برآورد نقطه

اي و فاصله اطمینان ) شده است. براساس مدل اثرات تصادفی، برآورد نقطه88647/0، 86658/0(
ست. با استفاده از ا 89490/0) 92947/0، 84476/0% براي تحقیقات ترکیب یافته برابر با (95

، 82752/0( 88310/0اي و فاصله اطمینان منتسب برابر با رویه چینش و تکمیل، برآورد نقطه
نیاز توسط چینش و تکمیل در د ) شده است. در شکل زیر تحقیقات منتسب یا مور92154/0

میت است که آزمون نمودار قیفی به صورت پررنگ نشان داده شده است. البته این نکته حائز اه
دوال و توئیدي براي رفع مشکل سوگیري انتشار، در دو مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی به این 

نیاز اضافه شده را در مدل اثرات ثابت به سمت چپ نمودار و د کند که مطالعات مورصورت عمل می
به ن مطالعه و فراتحلیل کند. به طور کلی ایدر مدل اثرات تصادفی به سمت راست نمودار اضافه می

شود، ارزش مشاهده  طور که مالحظه می دیگر دارد و همان  پژوهش 1 هکامل شدن نیاز ب منظور
  این نابرابري در نمودار فانل نیز به صورت یک نقطه سیاه نشان داده شده است. شده

ا محاسبه ایمن از خطاي روزنتال تعداد تحقیقات گم شده (با اثر میانگین صفر) ر Nآزمون  
(قربانی  ددست آی داري آماري اثر کلی به ها اضافه شود تا عدم معنی کند که الزم است به تحلیل می

ایمن از خطا این است که تعداد مطالعات با نتایج صفر را تعیین  Nایده اصلی  .)142، 1392زاده، 
تعیین شده وجود داري از پیش  به سطح معنی اولکنیم که باید براي کاهش احتمال خطاي نوع 

دار اندکی براي کاهش یک نتیجه به سطح  واضح اگر تعداد مطالعات غیرمعنی به طورداشته باشند. 
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). 55، 2005، ١دست آمده احتماالً فاقد اطمینان است (وگاس داري مورد نیاز باشد، نتایج به معنی
  دهد. ایمن از خطا را در این پژوهش نشان می Nنتایج آزمون  4 لجدو

  
  ایمن از خطا (تعداد ناکامل بی خطر) کالسیک Nمحاسبات  -5ول جد

  26320/62  براي مطالعات مشاهده شده Zمقدار 
  000/0  براي مطالعات مشاهده شده Pمقدار 

  05/0  آلفا
  2  (دنباله) مانده یباق

Z 95996/1  براي آلفا  
  12  تعداد مطالعات مشاهده شده

  2099  رساند. را به آلفا می Pاي که مقدار  شده گمتعداد مطالعات 
  

مطالعه دیگر به مطالعات اضافه و بررسی شود  2099، باید تعداد 5 لجدو يها دادهبا توجه به 
مطالعه دیگر انجام  2099تجاوز نکند. این بدین معنی است که باید  05/0دو دامنه از  Pتا مقدار 

د و این نتیجه دقت و صحت باالي ها خطایی رخ ده گیرد تا در نتایج نهایی محاسبات و تحلیل
  دهد.  دست آمده در این پژوهش را نشان می اطالعات و نتایج به

) Pدست آمده ( داري به هاي تحقیق با توجه به سطح معنی عالوه بر بررسی سوگیري انتشار داده
در  )Qهمراه آزمون کوکرام ( ایمن از خطا و جدول اصالح و برازش دوال و توئیدي به Nاز جداول 

دست آمده پرداخته  قالب طرح یک فرضیه فرعی به بررسی همگونی و یا ناهمگونی اندازه اثرهاي به
  شده است

  فرض صفر: میان اندازه اثرهاي به دست آمده تفاوت معناداري وجود ندارد.
  به دست آمده تفاوت معناداري وجود دارد. ياندازه اثرهافرض یک: میان 

  های دادهمقادیر بررسی همگن -6جدول 
  نتیجه آزمون  سطح خطا  سطح معناداري Z آماره
 H0رد   05/0  000/0  26320/28

                                                                                                                             
١- Vegas 
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تواند به  گونی یا تفاوت نتایج میگونی عبارت از تفاوت بین نتایج تحقیقات است. این ناهم ناهم
شود. این آزمون  استفاده می Qگونی از آزمون  تر ناهم علل مختلف ایجاد شود. براي تشخیص دقیق

کند و نشان داد که آیا  گیري می اي از آزمایشات اندازه انند کاي اسکوئر میزان تفاوت را در مجموعهم
که  میزان آن بیشتر از مقدار مورد انتظار است یا نه. این آزمون داراي مشکالتی است از جمله این

داده شود، حتی اگر دار نشان  گونی معنی هاي اثر نمونه بزرگ است، ممکن است ناهم زمانی که اندازه
تفاوت بین اثرات کوچک باشد و در بسیاري از موارد این آزمون داراي قدرت کمتري است و 

  ). 1998(کوهن،  وجود دارد H0احتمال اشتباه در رد 
دست آمده است و فرضیه مقابل بر  داري اندازه اثرهاي به در اینجا فرضیه صفر بیانگر عدم معنی

که در سطح  دست آمده داللت دارد. با توجه به این ن اندازه اثرهاي بهدار میا وجود تفاوت معنی
شود.  پذیرفته می H1رد و  H0است،  تر  %) کوچک5داري از میزان خطا ( %، سطح معنی95اطمینان 

معناي ناهمگون بودن  دست آمده تفاوت معنادار وجود دارد و این به یعنی میان اندازه اثـرهاي به
کننده نیز  ها نشان از وجود متغیري تعدیل دست آمده است. این ناهمگونی یافته اندازه اثرهاي به

دست آمده را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی  دارد که نتایج بررسی روي متغیرهاي به
گونی  گري را بررسی نمایند که ممکن است این ناهم فراتحلیل گران باید متغیر یا متغیرهاي مداخله

ها به حداقل دو گروه  بندي داده طبقه لهیوس بهرخ داده باشد. این کار  ها آنت تأثیر احتمالی عل به
گیرد  بندي مناسب هستند صورت می نظري براي این گروه طور بهفرعی با توجه به متغیرهایی که 

هاي  که ویژگی (متغیرهایی مانند جنس یا سطح تحصیالت). در تحقیق حاضر با توجه به این
هاي آماري مطالعات مورد نظر کامالً تفکیک شده و شفاف نبود، امکان تقسیم مطالعات به  نهنمو

  گر وجود نداشت.  ها بر اساس متغیرهاي تعدیل زیرگروه
  گیري  نتیجه و بحث

هاي متعددي اجرا هاي مختلف، که روي نمونهفراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از پژوهش
با در کنار هم قرار  ،دهد. در واقعاز اثر متغیرهاي گوناگون به دست می يتر جامعاند، دیدگاه شده

شوند. اي از یک جامعه، افراد مختلف بررسی میدادن نتایج حاصل از انجام یک پژوهش روي نمونه
و حائز اهمیت  تر مهمهایی در جوامعی، همچون جامعه ما که گوناگونی بیشتري دارد. چنین یافته

هاي بیشتري را به همراه دارد، به ناچار باید اطالعات ؛ زیرا این گوناگونی، تفاوتبیشتري است
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هاي مختلف این جامعه، در دست داشت تا با یکپارچه کردن این اطالعات، متعددي را از نمونه
  هاي به شیوه مناسبی برخورد کرد.ها را به دست آورد و با تفاوتشباهت

یکپارچه کردن میزان اندازه اثر، عوامل مؤثر در استقرار دولت  در این فراتحلیل سعی شد تا با
ها در ایران بررسی گردد. اما تنها یک بررسی در این رابطه کافی نبوده و الزم الکترونیک در سازمان

اي و با استفاده از ابزارهایی هاي داخلی و خارجی به صورت مقایسهاست که این پژوهش در سازمان
هاي امه و ترجیحاً به صورت کیفی نیز صورت گیرد. تفاوت این پژوهش با پژوهشبه غیر از پرسشن

هاي قبلی است و واحد پژوهش ها، پژوهشدر این است که جامعه آماري در این گونه پژوهش گرید
یابیم هاي اولیه و مستقل پیشین است. در این پژوهش به اطالعاتی دست مییک از پژوهش رآن، ه

دهد. ابزارهاي به کار گرفته شده هاي گذشته آن را نشان نمییه موجود در پژوهشکه اطالعات اول
ها پرسشنامه و حجم نمونه آماري متفاوت بوده، اما در فراتحلیل از چک در تمامی این پژوهش

هاي انجام گرفته در یک محدوده لیست فراتحلیل استفاده شده و حجم نمونه آماري را نیز پژوهش
هاي هاي تحلیل آماري، روشهاي انجام گرفته روشدهد. در اکثر پژوهشکیل میزمانی خاص تش
و بعضاً مدل معادالت ساختاري بوده اما در فراتحلیل روش برآورد اندازه اثر  r, z, tهمچون روش 

 فراهاي انجام چنین است، استفاده شده است. از جمله محدودیت r, dترین آن که رایج
شناسی اکثر انک تحقیقاتی در کشور به شکل منسجم، وجود ضعف در روش، نبود بییها لیتحل

ي مشخص انجام و هایی است که در حیطهها، عدم دسترسی آسان به منابع و پژوهشپژوهش
  منتشر شده است.

تر عوامل مؤثر در استقرار دولت نگاهی متفاوت و نگرشی جامعدر پژوهش حاضر تالش شد با 
هاي اندازه اثر و  نتایج فراتحلیل نشان داد براساس یافته رسی قرار گیرد.مورد بر الکترونیک را

)، عوامل سیاسی، رفتاري، ساختاري، تکنولوژیکی، قانونی، محیطی، 1988متناسب با جدول کوهن (
-میقرار  به باال 5/0گیرند داراي اندازه اثر اقتصادي، انسانی، فرهنگی، فنی در گروه سوم قرار می

هاي  که در این زمینه یافته اهمیت بیشتري برخوردار است. طابق با جدول کوهن ازباشند که م
) در 1384( هکند به عنوان مثال: کژال دهقانی زنگن هاي پیشین نیز این نتایج را تقویت می پژوهش

بررسی تعیین و اولویت بندي عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک در ایران عوامل مدیریتی، 
سازمانی، قانونی، انسانی و عوامل اقتصادي را مورد تأکید قرار داده است در میان این  ،ژیکیتکنولو
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هستند عوامل مدیریتی داراي فراوانی بیشتري بوده و به  5/0متغیرها که داراي اندازه اثر بیشتر از 
قرار مناسب . لذا در ایران استباشند یمعنوان مؤثرترین عوامل در استقرار دولت الکترونیک مطرح 

دولت الکترونیک مستلزم توجه دولت به عوامل مدیریتی چون: وجود مدیریت استراتژیک و بلند 
گیري، شفافیت کافی در نظارت، پراکندگی سبک مدیریت مراکز گانگی مراکز تصمیممدت، چند

هماهنگی فرابخشی، شفافیت در اجرا، طرح یا برنامه ملی مشخص مدون، ، e-govگیري تصمیم
گذاري و سازماندهی مدیریت فناوري ها، شفافیت الزم در سیاستعهد مدیران ارشد سازمانت

  ).1384(مقدسی،  باشد یماطالعات و ارتباطات 
 منابع 

سازي دولت الکترونیک، مجله تحول اداري، پیاده يبراچارچوبی  ).1383(. زاده، مجیدی، محمد، هادياقدس
 )7(43 و 44

  .)، مدیرت دولتی و دولت الکترونیک، فرهنگ مدیریت1382(. وبی، نورمحمدمهدي، یعق دالوانی، سی
پذیرش دولت لکترونیک در ایران: تبیین نقش «)، 1389(. الهی، شعبان، عبدي، بهنام و دانایی فر، حسن

 1، نشریه چشم انداز مدیریت دولتی، »فردي، سازمانی و اجتماعی مطرح در پذیرش فناوري يرهایمتغ
)، تأثیرپذیري فرهنگی و اجتماعی استقرار دولت الکترونیک و 1391( نراد، محسید، ناصريباصري، حم

  126 - 138)، 6(63و  64تخصصی مهندسی فرهنگی،  -هاي فرارو، نشریه علمیچالش
رسانی مرکز )، دولت الکترونیکی تجربه دولت آلمان، با حمایت شوراي عالی اطالع1383(. ربیعی، حمیدرضا

  .عاونت پشتیبانی وزارت کار و امور اجتماعی، دانشگاه صنعتی شریفمخابرات م
 146)، دولت الکترونیک، ماهنامه تدبیر، 1383(. رضایی، حمیدرضا

 - 267، 29، راهبرد توسعه)، دولت الکترونیک از تئوري تا عمل، 1391(. سالجقه، سنجر، هنرآموز، سحر
248 

 9، مجله علم و آیندهوري در کشور انگلستان، علم و فنا ياستراتژ)، 1383(. شفیعی، مسعود
 1383، تهران:انتشارات میر، فناوري اطالعات در سازمان)، 1383(. زاده، اصغرصرافی

)، دولت الکترونیک؛ بازآفرینی دولت در عصر اطالعات، چاپ اول، 1384(. فیضی، کامران و مقدسی، علیرضا
  تهران: انتشارات ترمه

: . تهراناجتماعی و رفتاري يها پژوهش)، فراتحلیل در 1389(. ودادهیر، ابوعلیقاضی طباطبایی، محمود، 
  دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهران

 تهران :جامعه شناسان CAM2.ر)، راهنمایی کاربردي فراتحلیل یا نرم افزا1392( . قربانی زاده، وجه اهللا
سازي دولت الکترونیک در ایران، کنفرانس ي براي پیاده)، ارائه یک مدل چهار بعد1384(. مقدسی، علیرضا

  1-16المللی مدیرت، بین
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