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 : مقاله پژوهش پایه  

 

نسبت  ینیبدب جادیو عوامل موثر در ا یارتباطات ندینقش فرآ یبررس

 در ثبت احوال  قم  رییبه تغ

 

 6مصطفی معماری

 : چکیده

سریع علم و فن آوری و زمينه و هدف: در حال حاضر با پيشرفت 

مدیریت  و محيط اجتماعی لزوم ایجاد و پيچيده شدن اوضاع سياسی

است. چنين روند رو به رشد در  ای یافتهتغيير سازمانی اهميت ویژه

کافی برای بهبود و تکامل  لزوم تغيير سازمانی نياز به دانش ومهارت

نقش  یهدف از این پژوهش بررسلذا  نمایدسازمانی را تشویق می

در  ريينسبت به تغ ینيبدب جادیو عوامل موثر در ا یارتباطات ندیفرآ

 بوده است. ثبت احوال  قم 

این تحقيق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و در دسته مواد و روش ها: 

  احوال ثبت کارکنانجامعه آماری این تحقيق های علی قرار داد تحقيق

باشد. بر نفر می 492الغ بر می باشد که تعداد اعضای این جامعه ب قم

این اساس و با توجه به محدود بودن جامعه مورد بررسی اقدام به 

نمونه گيری نشده و پرسشنامه بين تمامی اعضا توزیع شد که در 

برای سنجش وضعيت پرسشنامه جمع آوری شد.  673نهایت تعداد 

و که پس از تأیيد روایی . شد سوالی استفاده 49موجود از پرسشنامه

ها مورد استفاده قرار گرفت. در این  آوری داده پایایی جهت جمع

تحقيق برای بررسی روابط بين اجزاء مدل از معادالت ساختاری 

ها تحليل فرضيه و برای تجزیهليزرل  افزار استفاده شده است. از نرم

 استفاده شده است.

                                                           
1

 ثيت احوال استان قماداره کل کارمند . 

از آن بوده  با توجه به تجزیه و تحليل داده ها نتایج حاکیگيری: نتيجه

و بدبينی  است که کيفيت اطالعات درج شده، اعتماد به مدیریت

و همچنين   دارد. بدبينی نسبت به تغييربر  معناداریتاثير  همکاران

تمایل به مقاومت در مقابل بر  معناداریتاثير  بدبينی نسبت به تغيير

 دارد. تغيير

 :مقدمه 

رفته دنيای امروزه سازمانها در محيط رو به رشد و پيش  

جهانی همچنين برای  کنونی و برای عقب نماندن از قافله پيشرفت

تحقق بخشيدن به رسالت های خویش، ناچار به تحول و همگون سازی 

باشند و برای فرآیندهای خود با نيازهای جامعه و محيط می ساختار و

ناچار به تغيير  تنظيم مؤثر و آگاهانه فرآیند تغيير، قبل از هر چيز

يادی در بينش ها و تحول در سطوح فردی، گروهی و سازمانی و از بن

 فرهنگ یا جو حاکم بر سازمان می باشند ر دريتر تغي همه مهم

(. آیين کلبی، نماد بدگمانی و بدبينی به 1، 6911)آصفی و همکاران،

-ذات بشری است که از آن به کوته بينی فلسفی یونان باستان یاد می

اصطالح برای توصيف کسانی به کار ميرفت که شود. در گذشته، این 

نسبت به افعال و انگيزهای پشت پرده کردار و رفتارهای انسانها 

اصطالحاً بدگمان و بدبين بودند. اما این پدیده ظاهراً شوم، امروزه به 

عرصه های مختلفی چون کسب و کار، نهادهای انتظامی و قضایی و 

ی به معنای بی اعتقادی، داشتن مراکز درمانی راه یافته است بدگمان

احساس منفی، و بروز رفتار همسو یا باور و احساس منفی است. از 

طرفی، بدگمانی ممکن است معطوف به شخص، شغل، برنامه های 

تغيير یا جامعه باشد. از طرف دیگر، این بدگمانی احتمال دارد نوع 

-،6934صفت شخصيتی یا زایيده شرایط محيطی قلمداد شود )نجاری،

(. در ادامه در راستای اهميت موضوع تحقيق، ابتدا به بيان مسئله و 32

شود. سپس سواالت، اهميت و ضرورت تحقيق حاضر پرداخته می

اهداف و قلمرو تحقيق مطرح خواهند شد. در نهایت بخش آخر این 

 در ثبت احوال  قم ریینسبت به تغ ینیبدب جادیو عوامل موثر در ا یارتباطات ندینقش فرآ یبررس       
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فصل، به تعریف اصطالحات تحقيق و تعریف عملياتی متغيرها 

 اختصاص یافته است.

 نظری:مباحث 

منظر شخصيتی، بدبينی نوعی نگرش پایدار  از: بدبینی از همکاران

است که سرخوردگی، بيزاری، حس درماندگی و نيز تحقير و بی 

های آن به شمار ميروند. بدبينی، واکنشی اعتمادی به دیگران از ویژگی

تدافعی است؛ زیرا از افراد در برابر هيجانهای قوی، حمایت و حفاظت 

آنان را برای ناکاميهای گریزناپذیر بعدی آماده ميسازد می کند و 

 (.44، 6932)اميرخانی و اميرخانی،

سطحی  اعتماد را مفهومی چند( 4222) 6دنيس :اعتماد به همکاران

ميداند که به تعامالت سطوح گوناگون همکاران، تيمها و سطوح درون 

انتظارات مثبت سازمانی بيشتر به  عتماد. اشود مربوط می سازمانی

قابليت  اشخاص و توقعاتی که اعضای سازمان درباره صالحيت،

ای  اطمينان و خير خواهی اعضای سازمان دارند و نيز اعتماد موسسه

 (.696، 6939)فرهنگ و همکاران، سازمان اطالق ميشود ميان فرد و

مقاومت در برابر تغيير بدین معنا است که : مقاومت در برابر تغییر

 ای به محض پيدایش، مورد استقبال فراگير و ت در هر زمينهتغييرا

نظر از شدت و  گيرند و پيدایش مقاومتها صرفجانبه قرار نمی همه

 (.7، 6911)آصفی و همکاران، ضعف آنها، طبيعی است

بدبينی نسبت به تغيير، شامل از دست دادن : بدبینی نسبت به تغییر

سابقة تالشهای تغيير است که در اعتقاد به رهبران تغيير و واکنشی به 

حقيقت یا ظاهرا موفقيت آميز نيستند. همچنين بدبينی، باور به این 

مسئله است که احتمال تغيير برای بهترشدن در سازمان وجود دارد، 

اما آن واقعيت بنا به دالیلی که در کنترل فرد بدگمان است، از حالت 

 (.42، 6932ی،آرمانی دور خواهد بود )اميرخانی و اميرخان

                                                           
1
-Dennis 

 روش تحقیق:

های جامعه آماری مورد محقق برای شناخت ویژگی جامعه آماری:

بررسی تحقيق حاضر، در بخش اول پرسشنامه سواالتی در زمينه های 

)جنسيت، تحصيالت و سابقه کار( مطرح نموده است که اطالعات 

 بدست آمده در این زمينه در قالب جداول فراوانی ارائه شده است.

براساس جدول فراوانی و : پاسخ دهندگان  جنسیت اطالعات مربوط به

بر اساس جنسيت مورد بررسی وضعيت پاسخگویان ه، مربوط نمودار

بر این  .ارائه شده است 6شماره  جدولقرار گرفته و نتيجه حاصل در 

درصد را  7/92درصد را مردان و  6/17اساس بيشتر پاسخ دهندگان با 

 ند. زنان تشکيل داده ا

 فراوانی وضعيت پاسخ دهندگان براساس جنسيت 6جدول 

 درصد فراوانی جنس

 17/6 12 مرد

 92/7 5 زن

 4/4 2 بی پاسخ

 622 13 جمع

 

براساس جدول  :پاسخ دهندگان اطالعات مربوط به وضعیت تحصیلی

مورد بررسی قرار گرفته و نتيجه پاسخگویان  تحصيلیوضعيت فراوانی، 

تعداد پاسخ دهندگانی که دارای مدرک ليسانس می  که دهدنشان می

توزیع پاسخ  4 . جدولباشند بيشتر از سایر پاسخ دهندگان است

 دهد.آنها را نشان می تحصيلیدهندگان بر مبنای وضعيت 

 وضعيت تحصيلیپاسخ دهندگان براساس  فراوانی 4جدول 

 درصد یفراوان التیتحص

 2/69 2 پلمید

 3/67 5 پلمید فوق

 4/23 56 سانسیل

 1/65 7 باالتر و سانسیل فوق

 3/9 4 پاسخ یب

 622 13 جمع
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 شماره جدول: پاسخ دهندگان سابقه کار وضعیت اطالعات مربوط به 

سال،  62درصد دارای سابقه کاری کمتر از  7/1نشان می دهد که   9

درصد دارای سابقه  91سال،  65الی  62درصد دارای سابقه  4/25

درصد نيز دارای سابقه کاری بيشتر از  9/7سال،و  42الی  65کاری 

 سال می باشند.  42

 سابقه کاری پاسخ دهندگان 9شماره  جدول

 درصد یفراوان یکار سابقه

 7/1 64 سال 01 از کمتر

 25/4 46 سال 01 یال 01

 91 61 سال 01 یال 01

 9/7 69 سال 01 از شتریب

 1/4 5 پاسخ یب

 622 13 جمع

 

  ی تحقیقها آزمون فرضیه

با استفاده از مدل یابی معادالت ن تحقيق آزمون فرضيه های ای

صورت گرفته است. مدل یابی ساختاری یک تکنيک تحليل  ساختاری

چند متغيری بسيار کلی و نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغيری 

و بيان دیگر مدل خطی کلی است که مجموعه ای از معادالت 

دهد. برای تجزیه و تحليل ميرگرسيون را همزمان مورد آزمون قرار 

ل ارائه شده در رابطه با فرضيه های این پژوهش و با توجه به مد

بررسی تاثير متغير مستقل )کيفيت اطالعات درج شده، بدبينی 

همکاران، اعتماد به مدیریت( بر متغيرهای وابسته )بدبينی نسبت به 

از معادالت ساختاری استفاده تغيير، تمایل به مقاومت در مقابل تغيير( 

 شده است. 

 

 
 اری و اندازه گيریمدل ساختبرای  tآماره  6 شماره نمودار

 

برای  t)ضرایب  را برای مدل اندازه گيری tضرایب  6شماره  نمودار

برای  tسواالت و متغيرهای مربوط به آنها( و مدل ساختاری)ضرایب 

 مسيرهای مطرح شده در مدل در بين متغيرها( نشان می دهد.

 گيریضرایب استاندارد را برای مدل اندازه 4شماره نمودار همچنين 

)ضرایب استاندارد برای سواالت و متغيرهای مربوط به آنها( و مدل 

ساختاری)ضرایب مسير برای مسيرهای مطرح شده در مدل در بين 

مسير بين تمامی متغيرهای مستقل با دهد.متغيرها( نشان می

متغيرهای وابسته با ضریب مسير گاما و مسير بين تمامی متغيرهای 

از این  مسير بتا معرفی و نامگذاری می شود.وابسته با وابسته با ضریب 

رو در مدل ارائه شده چهارمسير وجود دارد که سه مسير از نوع  گاما و 

 یک مسير از نوع بتا ترسيم شده است.
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 گيری  ضرایب استاندارد مدل ساختاری و اندازه 4شماره نمودار 

 

اند که بر این های اختصاری معرفی شده در مدل باال متغيرها با عالمت

 بدبينی همکاران(، PIQ) کيفيت اطالعات درج شدهمتغير  اساس:

(CC ،)اعتماد به مدیریت (TM ،) بدبينی نسبت به تغيير(CSC،) 

 تشکيل شده است. (IRC) تمایل به مقاومت در مقابل تغيير

بر  برای بررسی تاثير کيفيت اطالعات درج شده: آزمون فرضيه اول

با توجه به اینکه  شده است.استفاده  tاز آماره  يربدبينی نسبت به تغي

( قرار -31/6، 31/6( بوده و این مقدار در بازه )-31/9برابر با ) tآماره 

 کيفيت اطالعات درج شدهبنابراین می توان نتيجه گرفته که  ،ندارد

دارد. از سوی دیگر مسير  بدبينی نسبت به تغييرتاثير معنی داری بر 

بدبينی نسبت و  کيفيت اطالعات درج شدهمتغير  مطرح شده بين دو

با توجه به اینکه بين یک متغير مستقل و یک متغير وابسته  به تغيير

و معنادار می باشد. با توجه  منفی( و -97/2باشد از نوع گاما بوده )می

کيفيت مشخص می شود که  2، در جدول به نتایج به دست آمده

 ثبت در بدبينی نسبت به تغييربر  منفیتاثير  اطالعات درج شده

 .است داشته قم  احوال

 بدبينیبر  : بررسی تاثير کيفيت اطالعات درج شده2 جدول

 مسير فرضيه

 کيفيت اطالعات درج شده   → بدبينی نسبت به تغيير

 tآماره  نوع مسير
ضریب 

 استاندارد
 نتيجه

 و معنی دار منفیتاثير  -97/2 -31/9 گاما

بر  تاثير بدبينی همکاران بررسیبرای  5در جدول : دوم فرضيهآزمون 

( بوده و 23/9برابر با ) tبا توجه به اینکه آماره  بدبينی نسبت به تغيير

بنابراین می توان نتيجه  ،( قرار ندارد-31/6، 31/6این مقدار در بازه )

 بدبينی نسبت به تغييرتاثير معنی داری بر  بدبينی همکارانگرفته که 

و  بدبينی همکاراندارد. از سوی دیگر مسير مطرح شده بين دو متغير

با توجه به اینکه بين یک متغير مستقل و یک  بدبينی نسبت به تغيير

( و مثبت و معنادار می 43/2متغير وابسته می باشد از نوع گاما بوده )

بدبينی شود که مشخص می ،باشد. با توجه به نتایج به دست آمده

 قم  احوال ثبت در بدبينی نسبت به تغييراثير مثبتی بر ت همکاران

 است.داشته 

 بدبينی نسبت به تغييربر  تاثير بدبينی همکارانبررسی : 5جدول 

 مسير فرضيه

 بدبينی همکاران   → بدبينی نسبت به تغيير

 tآماره  نوع مسير
ضریب 

 استاندارد
 نتيجه

 و معنی دار مثبتتاثير  43/2 23/9 گاما

 

 تاثير اعتماد به مدیریت بررسیبرای  1در جدول : سومآزمون فرضيه 

( -23/2برابر با ) tبا توجه به اینکه آماره  بدبينی نسبت به تغييربر 

بنابراین می توان  ، ( قرار ندارد-31/6، 31/6بوده و این مقدار در بازه )

بت بدبينی نستاثير معنی داری بر  اعتماد به مدیریتنتيجه گرفته که 

اعتماد به از سوی دیگر مسير مطرح شده بين دو  دارد. به تغيير
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با توجه به اینکه بين یک متغير  بدبينی نسبت به تغييرو  مدیریت

 منفی( و -93/2مستقل و یک متغير وابسته می باشد از نوع گاما بوده )

شود که و معنادار می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص می

  احوال ثبت در بدبينی نسبت به تغييربر  نفیتاثير م به مدیریتاعتماد 

 .است داشته قم

 بدبينی نسبت به تغييربر  تیریمد به اعتمادتاثير بررسی  :1جدول 

 هيفرض ريمس

 تیریمد به اعتماد   → رييتغ به نسبت ینيبدب

 بیضر t آماره ريمس نوع

 استاندارد

 جهينت

 دار یمعن و یمنف ريتاث -93/2 -23/2 گاما

تاثير بدبينی نسبت به  بررسیبرای  7در جدول : چهارم فرضيهآزمون 

برابر  tبا توجه به اینکه آماره  تمایل به مقاومت در مقابل تغييربر  تغيير

بنابراین  ،( قرار ندارد-31/6، 31/6( بوده و این مقدار در بازه )35/1با )

تاثير معنی داری بر  تغييربدبينی نسبت به می توان نتيجه گرفته که 

دارد. از سوی دیگر مسير مطرح شده  تمایل به مقاومت در مقابل تغيير

تمایل به مقاومت در مقابل و  بدبينی نسبت به تغييربين دو متغير

بوده  بتامتغير وابسته می باشد از نوع دو با توجه به اینکه بين  تغيير

بدبينی نسبت شود که مشخص می .باشد( و مثبت و معنادار می13/2)

 ثبت در تمایل به مقاومت در مقابل تغييرتاثير مثبتی بر  به تغيير

 است. داشته  قم  احوال

 در مقاومت به لیتمابر  بدبينی نسبت به تغييربررسی تاثير  :7جدول 

 رييتغ مقابل

 سوال ريمس

 رييتغ به نسبت ینيبدب   → رييتغ مقابل در مقاومت به لیتما

 بیضر t آماره ريمس نوع

 استاندارد

 جهينت

 دار یمعن و مثبت ريتاث 13/2 35/1 بتا

 

 گیری   نتیجهبحث و 

مشخص  این تحقيق با توجه به نتایج به دست آمده ازاز آنجایی که 

بر  منفی و معناداریتاثير  کيفيت اطالعات درج شدهمی شود که 

نتایج حاصل با  .استداشته  قم  احوال ثبت در بدبينی نسبت به تغيير

در این  مطابقت دارد. ،(4221نتایج حاصل از تحقيق قيان و دانيلز)

توان نتيجه گرفت زمانی که اطالعات به موقع و به مقدار خصوص می

مناسب و الزم در اختيار کارکنان قرار گيرد انها از برنامه های سازمان 

ایی مثل شود و در نتيجه راحت تر برنامه هبه خوبی آگاه و مطلع می

تغييرات را می پذیرد چرا که از وجود آن با خبر بوده اند و به خوبی به 

سواالت انها پاسخ داده شده است برای همين ميزان بدبينی انها نسبت 

 به برنامه ها کاهش پيدا می کند.

مشخص  این تحقيق با توجه به نتایج به دست آمده ازاز آنجایی که 

بدبينی نسبت بر  و معناداری ثير مثبتتا بدبينی همکارانمی شود که 

نتایج حاصل با نتایج حاصل از  .استداشته  قم  احوال ثبت در به تغيير

 ،(4221قيان و دانيلز) ،(6939حميدیان پور و همکاران) تحقيق

  مطابقت دارد.

ميزان تاثيرپذیری کارکنان از همدیگر بسيار زیاد می باشد به گونه ای 

نشود باعث ایجاد مسائل و مشکالتی در  که اگر به خوبی مدیریت

سازمان می شود به عبارتی اعتماد همکاران به یکدیگر به خاطر 

ارتباطاتی که با هم دارند و بحث هایی که بر روی مسائل بين انها 

افتد باعث خواهد شد که تصميمات و نگرش افراد را تغيير اتفاق می

ای بدبين باشند ه برنامهای از کارکنان نسبت بدهد حال زمانی که عده

مثال تغييرات سازمانی، به سختی می توان نظر کارکنان را جلب نمود 

برای همين مدیران باید برای ایجاد و جلب نظر کارکنان مخصوصا 

آنهایی که از نفوذ باالیی بين کارکنان برخوردارند تالش نمایند تا در 

 را کاهش دهند. نتيجه بتوانند بدبينی نسبت به برنامه های سازمان
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مشخص می شود که  این تحقيق نتایج به دست آمده از براساس

 در بدبينی نسبت به تغييربر  منفی و معناداریتاثير  اعتماد به مدیریت

 با نتایج حاصل از تحقيق این موضوع .است داشته قم  احوال ثبت

توان   می مطابقت دارد. ،(4221قيان و دانيلز) (،6934صفی خانی)

که اعتماد در یک شرکت یا موسسه، ميزان کيفيت ارتباطات گفت 

ها، اجرای کار، نوآوری،استراتژی، تعهد،  درون سازمانی، همکاری

بخشد و مطمئنا مشارکت و روابط با سهامداران و همکاران را بهبود می

تفاوتی   شود و فقدان اعتماد سبب بی  سبب رضایت مشتریان نيز می

د لذا اعتماد شو  ها می آنان و اجرای کند برنامهکارکنان، کاهش انگيزه 

به سازمان و به مدیران در سازمان از اهميت باالیی برخوردار است به 

ای که کارکنانی که به مدیران خود اعتماد بيشتری دارند حاضرند گونه

حتی در شرایط مخاطره آميز از مدیران خود پيروی نمایند برای همين 

افزایش یافتن ميزان اعتماد کارکنان به مدیریت می توان نتيجه گرفت، 

باعث خواهد شد که آنها نسبت به برنامه های اتخاذ شده از سوی 

مدیران، اعتماد و اطمينان داشته باشند و از بدبينی و گمانه زنی 

 نسبت به انها و برنامه هایشان کاسته شود.

مشخص می شود که  این تحقيق نتایج به دست آمده از براساس

تمایل به مقاومت در بر  و معناداری تاثير مثبت بدبينی نسبت به تغيير

رد. لذا یافته های این پژوهش با دا قم  احوال ثبت در مقابل تغيير

اسمایشن و ، (6932اميرخانی و اميرخانی) نتایج حاصل از تحقيق

  مطابقت دارد. ،(4221قيان و دانيلز) ،(4269همکاران)

 موفقيت به نسبت بدبينانه نگاه معنای به سازمانی، تغيير به بدگمانی

 برنامه توفيق برای مانعی تواند می که است تغيير های تالش بودن آميز

 را پيشنهادهایی اندرکاران دست و مسئوالن وقتی. باشد تغيير های

 که ای دغدغه ترین مهم دهند، می ارائه سازمانی تغيير و بهبود برای

 بيم افراد. است تغيير های برنامه اجرای در عدالت رعایت دارند، افراد

 در انصاف و عدالت تغيير، های برنامه اجرای اثر در مبادا که دارند

 مراودات و برخوردها در عدالت حتی و فرایندها و وظایف تخصيص

 .دنشو رعایت

 کارکنان برابر در خود قبلی تعهدات به هاسازمان اگرهمچنين اینکه  

بی تغيير و بهبود نویدهای به کارکنان باشد، نپوشانده عمل جامه

 دروغين و پوشالی گذشته های وعده همچون نيز را آنها و کرده اعتنایی

کند لذا جهت د و برای همين بدبينی در انها افزایش پيدا میخوانن می

کاهش دادن ميزان بدبينی کارکنان به تغييرات سازمانی می توان 

کارکنان را در اتخاذ و اجرای این برنامه ها شرکت دهند تا با حضور و 

 مشارکتی که داشته اند، بدبينی آنها کاهش پيدا کند. 

 پیشنهادات کاربردی

شتند به مدیران زمانی که قصد اجرای برنامه تغيير سازمانی را دا-

صورت مرحله به مرحله کليه کارکنان را از طریق سيستم شبکه ای و 

یا از طریق مجالت تخصصی سازمان در جریان قرار دهند و اطالعات 

مفيد، به موقع و به اندازه ای را در اختيار کارکنان قرار داده تا آنها از 

 کليه موضوع باخبر و آگاه باشند.

 له به مرحله از هنگام پيشنهاد گردد به صورت مرحپيشنهاد می

تغييرات به کليه سواالتی که در ذهن کارکنان ایجاد شده است، پاسخ 

های مناسبی را ارائه دهند تا روش رد و بدل اطالعات درباره تغييرات 

مورد تائيد کارکنان بوده و در نتيجه بدبينی و مقاومت آنها به خاطر 

 اند، کاهش پيدا کند.روشن شدن سواالتی و ابهاماتی که داشته 

  افراد صاحب نفوذ در سازمان که حکم مرجع را برای کارکنان دارند

و نظر و ایده انها برای همه کارکنان از اهميت خاصی برخوردار است را 

قبل از همه باخبر نمایند و دالیل و مزیت های تغييرات را برای ایشان 

وان بقيه کارکنان را شرح دهند تا با همگام شدن این افراد، راحت تر بت

 همگام سازند.

 شود در هنگام اجرای برنامه های تغييرات از طریق توصيه می

مشارکت دادن کارکنان و دریافت نمودن نظرات و ایده هایشان، به 

 گونه ای آنها را در روند انجام کارها مشارکت دهند.

 هایی مانند ترفيع، افزایش حقوق، اتاق کار اگر به کارکنان، وعده 

عمل بپوشانند، بهتر  هاند به آنها جام اند، ولی نتوانستهداده... مناسب و

تا به  کردن انتظارهای کارکنان خود برآیند است درصدد برآورده
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اینصورت ميزان اعتماد آنها به مدیرانشان افزایش پيدا کند و رفتارها و 

 عملکرد مدیران را بهتر بپذیرند و خود را همسو با آنها نمایند.

 های  مدیران بدانند که اگر قرار است در راستای اجرای برنامه

هایی بدهند، بهتر است به عاقبت کار  تغيير، به کارکنان خود وعده

پوشاندن به آنها را ندارند، از انجام این  عمل هبيندیشند و اگر توان جام

 .کار صرف نظر کنند

 ت کامال شود مدیران انگيزه شان را از تغييرات به صورتوصيه می

صادقانه به کارکنان ارائه دهند و با نشان دادن حسن نيت خود با اشاره 

به عمل نمودن به تعهداتی که در گذشته نسبت به انها داشته اند و آن 

را اجرا نموده اند، ميزان بدبينی انها را کاهش داده و ذهنيت مناسبی 

 را در ذهن آنها ایجاد کنند.

 های گوناگون،  نظرگرفتن مکانيسم در و مجریان تغيير، با مسئوالن

های  الشعاع را در جلسه حضور تمامی پرسنل تحت هفرصت و زمين

 .گيری فراهم آورند. تصميم
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  :مقاله پژوهش پایه  

 

الکترونیک درجهت بهبودنظام پاسخگویی به دولت رابطه بررسی 

با تأکید بر مطالعۀ سازمانهای های دولتی جنوب استان  شهروندان

 آذربایجان غربی

 2علی داودی  - 1دکتر مهران مولوی

 چکیده :

ی خدمات و پاسخگویی به مطالبات های کارا در ارایهایجاد سازمان

چند سال اخير در ای سریع، آسان و مناسب طی شهروندان به گونه

اغلب کشورهای جهان مورد توجه کارگزاران بخش عمومی قرار 

گرفته است. درک اهميت، کاربرد و نقشی که فناوری اطالعات و 

تواند در بهبود نظام پاسخگویی بخش عمومی ایفا ارتباطات می

گذاران جوامع مختلف را بر آن داشته است، تا با در نماید، سياست

های مرتبط با آن و بسترهای مشیدادن، وضع خط دستور کار قرار

نهادی و اجرایی، این فناوری را در بخش دولتی کاربردی نمایند. با 

توجه به اهميت این موضوع، پژوهش حاضر در صدد بررسی رابطه 

باشد، لذا زیرساخت های دولت الکترونيک وپاسخگویی می بين

ها و سازمان پژوهش حاضر در صدد بررسی این واقعيت است که

-دستگاههای دولتی که از فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده می

هایی که در این اند با توجه به چالشنمایند تا چه حد توانسته

                                                           
1
                                     عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد - 

2
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد  - 

                              مهاباد               

ی آماری زمينه وجود دارد باعث بهبود پاسخگویی شود. جامعه

 پژوهش ادارات دولتی جنوب آذربایجان غربی است. 

نفر است.   16ساده و تعداد نمونه گيری  تصادفی روش نمونه

گيری باشد که برای اندازهفرضيه می 1پژوهش حاضر شامل 

نامه محقق ساخته شامل بيست و متغيرهای پژوهش از پرسش

توصيفی  -شش سؤال استفاده شده است. روش پژوهش پيمایشی

ها از آمار توصيفی و برای باشد و برای تجزیه و تحليل دادهمی

های پژوهش از روش همبستگی استفاده شده است. آزمون فرضيه

ی مثبت بين متغيرهای مستقل نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه

 باشد.و وابسته می

های دولت پاسخگویی، آگاهی و شناخت، زیرساخت : کلیدواژه

 الکترونيک، آموزش پرسنل، دولت الکترونيک.

 مقدمه :

ها، همواره بر امور اقتصادی، های کارگزاران سازمانها و اقدامتصميم

در بررسی . گذاردسياسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع تأثير می

توان فرآیند مفهوم پاسخگویی سؤال اساسی این است که چگونه می

تصميم کارگزاران را در جهت تأمين منافع عامه مردم هدایت کرد؟ 

در این راستا، مفهوم جدید پاسخگویی در جوامع امروزی به 

شود، که شهروندان و حاکمان را برای رفتار و ایندهایی گفته میفر

سازد و به معنی دليل آوردن و دليل عملکردشان مسئول می

عصر  بنابراین، با توجه به .باشدخواستن برای کارهای انجام شده می

کند که امروزه شرایط ایجاب می ،فناوری اطالعات و ارتباطات

 بررسی حقوق کودک در زمینه هویت  و اسناد هویتی        
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قابليت انعطاف و سازگاری بيشتری های دولتی و خصوصی سازمان

 (.6913در برابر ارباب رجوع داشته باشند)فرهنگی و همکاران، 

های اخير، روابط های چشمگير فناوری اطالعات طی سالپيشرفت

ميان شهروندان و مدیریت دولتی را در شرایط تحولی بنيادین قرار 

فناوری گيری از ها درصددند با بهرهداده است. بسياری از دولت

های دولتی اقدام اطالعات در راستای تغيير و اصالحات در سازمان

نمایند. اصطالح دولت الکترونيک که در ادبيات مدیریت به چشم 

کارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات جهت ارائه خورد حاصل بهمی

 (.6914خدمات به بخش عمومی است)الوانی و همکاران، 

ه دولت الکترونيکی و نقش مستقيم آن ها چگونه باید بدولت حال

در توسعه این فناوری توجه کنند. مدیران عالی باید همت خود را 

هایی معطوف کنند تا امکان دسترسی سریع مردم به در ایجاد نظام

های تجاری و خدمات با کيفيت و امن و الزم برای مردم و شرکت

های اولویتها را فراهم سازند. افزون بر این، یکی از سازمان

 های دولت بکاهداست که از هزینه هاییضروری، ایجاد نظام

 (6911)اقدسی و هادیزاده، 

مهمترین چالشی که همواره کارگزاران بخش عمومی با آن 

ها و انتظارات در حال تغيير شهروندانی مواجهند، پاسخ به خواسته

کند، در است که بخش عمومی مشروعيت خود را از آنها کسب می

هاست که مدیریت دولتی باید در راستای پاسخ به این خواسته

های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه جستجوی شيوه

 خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغان آورد.

هدف این پژوهش تاثير استقرار دولت الکترونيک و ایجاد بستر 

انتظارات  وها پاسخ به خواستهناسب و راهکارهای عملی آتی در م

 .باشددر حال تغيير شهروندان و بهبود نظام پاسخگویی می

 شناسی تحقیقروش

 است یمک ها داده نوع نظر از و کاربردی هدف نوع از حاضر پژوهش

 استفاده پيمایشی -توصيفی روش از پژوهش موضوع به توجه با که

 آگاهی یجنبه بر عالوه پژوهش این دیگر عبارت است. به شده

 سعی است. بنابراین داشته نيز کاربردی یجنبه علمی، و بخشی

 آنجایی که باشد. از داشته کاربری آن نهایی ینتيجه تا است شده

 طریق از مطالعه مورد جامعه هایویژگی توصيفی پژوهشهای در

 یک حاضر، پژوهش بنابراین شود،می آزمون و بررسی پيمایش

ی آماری شامل جامعه .است نيز پيمایشی نوعی از توصيفی پژوهش

باشد که ادارات ثبت احوال جنوب استان آذربایجان غربی می

ای ـ تصادفی گيری طبقهفرضيات پژوهش با استفاده از روش نمونه

برای باشد. مورد می 16آزمون شده است. تعداد نمونه آزمون شده 

ها از آمار توصيفی و همبستگی استفاده شده تجزیه و تحليل داده

ساخته پرسشنامه محقق از پژوهش های داده جهت گردآوری است.

 نوع از سؤال 41  پژوهش از ینامهاستفاده شده است. پرسش

-گزینه شامل ليکرت ایگزینه5 های مقياس با و بسته سؤاالت

کم، کم، متوسط، خيلی زیاد، زیاد( بوده و با احتساب های)خيلی

 از قدر هر طيف این است. در شده نمراتی از یک تا پنج طراحی

 این یدهنده نشان کنيم حرکت زیاد مقادیر طرف به کم مقادیر
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 برخوردار بهتری وضعيت از دهندگان پاسخ دیدگاه آن که است

 از شد، انجام اقداماتی نامه پرسش روایی ميزان افزایش برای .است

 و مفاهيم کردن روشن منظور به الزم مطالعات انجام جمله

 سازمان در آنها گيریاندازه چگونگی تعيين پژوهش، مهم متغيرهای

استاد به  سؤاالت یارائه پرسشنامه، سؤاالت طراحی مطالعه، مورد

 حصول برای نهایت در و اوليه، تأیيد و اصالح به منظور راهنما

 مدیران از تن 92 به شده اصالح یپرسشنامه یارائه بيشتر اطمينان

 ابزار محتوای ارزیابی به منظور مطالعه، مورد هایسازمان خبرگان و

 نامه، پرسش پایایی ارزیابی برای  است. اطالعات و ها داده گردآوری

اساس  بر آن ینتيجه که است شده استفاده کرونباخ آلفای روشاز 

 آزمون انجام شده در جدول زیر آمده است.

 )پرسشنامه( هاداده گردآوری ابزار به مربوط )اطالعات 6-9جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت پشتيبان کننده متغيرهای مورد سنجش

 %7554 9 2-9-6 شناخت و آگاهی مردم

 %3459 2 66-1-7-1 آمادگی الکترونيک

 %1154 9 65-62-69 دانش

 %1957 2 63-61-67-61 تحصيالت

 %15 9 42-44-46 ميزان استفاده از خدمات الکترونيکی

 %3457 2 41-47-41-45 آموزش پرسنل

 %1751 5 49-62-3-5-4 پاسخگویی)متغير وابسته(

 %3759 41 کل سؤاالت پرسشنامه

 

 مبانی نظری تحقیق

-پاسخگویی واژه نامفهومی است و به راحتی نمی پاسخگویی:

 Ebrahim&Weisbandتوان تعریف دقيقی از آن ارائه کرد)

 نورمن پيروزی دوران به پاسخگویی انگليسیی واژه(. 4: 4227،

 بر ميالدی6211 سال از بعد هایسال در و انگلستان در ها

 مالکان یهمه از انگلستان پادشاه اول، ویليام گردد. سپسمي

 و زمين تا صورت کرد درخواست خود قلمرو سرتاسر در زمين

 تا شد خواسته مالکان این از بعدهاکنند.  ارائه را خود اموال

 بر عالوه سرشماری این یعنی بخورند؛ شاه به وفاداری سوگند

کرد. می تعقيب نيز را سياسی اهدافی مالياتی، حسابرسی اهداف

 حکومت به پاسخگویی سيستم نوعی کمکم بعد به هنگام آن از

 های متمرکز بازرسی صورت به که گرفت شکل متمرکز پادشاهی

-می انجام رعایا دهی پس حساب برای ماه شش هر در

ی هشتاد، انگلستان به از اوایل دهه (.Dubnick،4224گرفت)

ی امور دولتی در طور خاص شاهد تحول دفترداری سنتی به اداره

ای بود. شکل بسيار گسترده  به قالب پاسخگویی عمومی

(Bovens ،4225 .) 
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هایی است که ( یکی از چالشAccountabilityپاسخگویی)

(. 6912کيا، ها امروزه با آن مواجه هستند.)رشيدپور و رحيمیدولت

 و است خود رفتار مسئول فردی هر»که:  معتقد استپيتر دراکر 

 دیگران ای به صدمه غيرعمد، یا و عمد طور به وی، ازطرف چنانچه

 . (6913شجاعی، )مشبکی و خليلی«باشد. پاسخگو باید شود، وارد

-نظران علم، به گونهپردازان و صاحباز دیدگاه نظریهپاسخگویی 

دانان معتقدند که پاسخگویی تاریخ های مختلفی تفسير شده است،

های ی دولت شهرهای یونان بلکه به وسيله دولتنه تنها به وسيله

های روم و اروپایی قرون وسطی نيز به کار برده نواحی نيل و دولت

اطمينان از پاسخگویی اداری،  شده است. حضرت علی )ع ( برای

ی  ای را به نام دارالقصاص ایجاد کرد. این اداره شبيه به ادارهاداره

-استيناف امروزی است که برای شکایات شهروندان در باب سوء

-)دانایی عملکرد )کارکنان( اداره تشکيل شده است.استفاده یا سوء

 (429، 6912فرد،

می انتزاعی است. زیرا پاسخگویی، مفهو: تعاریف پاسخگویی

پاسخگویی با مفاهيم، مسئوليت، صداقت، دموکراسی، انصاف و 

ی پاسخگویی معادل روشنی در عدالت در ارتباط است. درواقع، واژه

فرانسوی، پرتغالی، اسپانيایی یا ژاپنی ندارد تا جایی که مسئوليت 

 (.K.Blind،4266 :4نزدیکترین واژه به آن است)

لغت به معنای جواب، و گاه به مفهوم مقابل پرسش ی پاسخ در واژه

دهنده و جواب دهنده است. گزار یعنی پاسخگوی، پاسخو نيز، پاسخ

 دهی ندارد.دادن و جواببنابراین، پاسخگویی، معنایی جز پاسخ

 ("پاسخ ")فرهنگ فارسی عميد، ذیل کلمه

 هایی که بهپاسخگویی تعهد یک فرد است نسبت به انجام مسئوليت

او محوّل شده است. توجيه کردن، گزارش دادن و تشریح کردن، 

( 6913های مهم پاسخگویی هستند. )فيضی و قطریفی، جنبه

 گفته فرآیندهاییبه  امروزی جوامع در پاسخگویی جدید مفهوم

 عملکردشان و رفتار برای را حاکمان و شهروندان که شود،می

( پاسخگو بودن 6913)فرهنگی و همکاران،  سازد.می مسئول

داللت بر نوعی رابطه رسمی دارد که در آن اختيارات از یک طرف 

( 6913شبکی و خليلی شجاعی، به طرف دیگر محول شده است)م

 یا فرد یک از که است معنی به این پاسخگویی تعریف اساس براین

 ست،ا شده واگذار آنان به عملی انجام که مسئوليت گروه یک

 پاسخگو آن منفی مثبت و پيامدهای قبال در تا رود می انتظار

شود که پاسخگویی به فرایندهایی گفته می .(6913باشند)همان: 

براساس آن شهروندان، مدیران دولتی را در برابر اقداماتشان مسئول 

(. پاسخگویی نقطه ثقل 6913فرد و همکاران، سازند)داناییمی

تا زمانی که سازمان در دست دولت است، دولت دمکراتيک است و 

 (.6915يرسپاسی و همکاران،)ماسخگویی آن باید مورد سؤال باشدپ

 : انواع پاسخگویی

 :( بر روی دو نوع پاسخگویی تأکيد دارد 4225آکرمن)

 "عملکرد." و پاسخگویی به عنوان "صداقت"پاسخگویی به عنوان 

 ی کاربرد دارد.نوع اول در سطح فردی و نوع دوم در سطح عموم
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، "قانونی"، دارای انواع "جنسن"بندی پاسخگویی در طبقه          

 است: "اخالقی"و  "دموکراتيک"، "عملکردی"، "مالی"

پاسخگویی قانونی: تا چه حد متوليان امور عمومی)کارکنان و  -6

های خدماتی عمومی از قوانين و مقررات مدیران( در سازمان

 کنند.تبعيت می

مالی: تا چه حد متصدیان امور، منابع پولی عمومی  پاسخگویی -4

 کنند.ترین شيوه مصرف میبخشرا به اثر

پاسخگویی عملکردی: تا چه حد متصدیان امور، اهداف مورد  -9

 سازند؟نظر سياستمداران منتخب را محقق می

ساالر: تا چه حد متصدیان امور عمومی به پاسخگویی مردم -2

ساالر را ده و فرایندهای مردمساالر ارج نهاهای مردمارزش

 کنند؟تقویت می

پاسخگویی اخالقی: تا چه حد متصدیان امور عمومی  -5

 کنند؟استانداردها و اصول اخالقی را رعایت می

-العلل اعتماد عمومی مینظران پاسخگویی را علتیکی از صاحب

داند و مدعی است اعتماد عموی مساوی با پاسخگویی است. با 

پاسخگویی و نقش آن در اعتماد عمومی به نظر  توجه به اهميت

رسد که تا وقتی این پاسخگویی سبب رضایت شهروندان نشود، می

 (.11: 6911فرد،اعتماد عمومی چندان تقویت نخواهد شد) دانایی

 الکترونیک دولت

 هایسازمان بر تکنولوژی، در سریع تغييرات 6332سال اواخر در

 به سازمانی تغييرات برای شدید نياز به و منجرتاثير گذاشت  دولتی

 از یکی فناوری. بهتر شد کار و کمتر هزینه با دولتی ایجاد منظور

 به حاضر قرن در بروکراسی. بود منظور این به رسيدن هایراه

 تغييرات قبيل از هاییویژگی دارای که عصری در تواندسادگی نمی

 عمل خوب است، دانش محور یجامعه و اطالعات غنای سریع،

 یارائه منظور به خصوصی بخش بيستم، قرن اوایل کند. در

 منظور به ترکلی به عبارت یا خود مشتریان به بهتر محصوالتی

 از مندیبهره درصدد خود، رقيبان بر غلبه و رقابتی مزیت کسب

 تجارت ظهور به منجر که برآمد اینترنت ویژه به اطالعات تکنولوژی

 اینترنتی، نبودن خدمات مراتبی سلسله ویژگی .شد الکترونيک

 زمانی حتی است، مطلوب که اطالعاتی جستجوی در را شهروندان

 .(6911نژاد، پور و پيران)قلی رساندمی یاری باز نيستند، ادارات که

در یک تعریف ساده دولت الکترونيک عبارت از برقراری ارتباطات و 

های انتقال اطالعات فعاليتی خدمات و انتقال پول، کاالها و ارائه

های ها توسط شبکههنگام و با استفاده از رایانهدولتی به صورت به

های ارتباطات ميان سازمانی ارتباطات جهانی اینترنت و یا شبکه

 (241: 6915سازمانی اکستنرانت است. )مؤمنی،اینترانت و برون

 در سازمانی معماری از است عبارت ساختاری: زیر موانع

 و اطالعات فناوری الگوهای و قواعد و اصول از هایجموعم

 و تحصيالت، دانش، الکترونيکی، آمادگی شامل که ارتباطات

 است. الکترونيکی خدمات از استفاده در افراد پيشرفت ميزان

به معنی آمادگی یک کشور برای استفاده  آمادگی الکترونیکی:

از فناوری ارتباطات و اطالعات، در جهت بهبود وضعيت افراد آن 
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های اقتصادی و اجتماعی است. طبق مدل جامعه در زمينه

گارتنر، گام اول برای تحقق الکترونيک، آمادگی الکترونيک است. 

-تسازی الزم انجام شده و شرکبایست فرهنگدر این مرحله می

ریزی راهبردی و تعيين فرآیند مناسب الکترونيکی ها با برنامه

سایت خود را برای معرفی شرکت و نمودن کارها، در قدم اول وب

  (6912سازی نمایند.) ثقفی، محصوالت آن طراحی و پياده

امروزه دانش یکی از عوامل کليدی رشد اقتصادی  دانش:

داشتن آن، سبب شود که اکتساب و در اختيار محسوب می

تأمين عوامل سنتی دیگری نظير سرمایه، نيروی کار و زمين 

کنند. شود. بعضاً دانش را به اشتباه با اطالعات یکی تصور میمی

در عين حال، دانش، اطالعاتی ساختار یافته و تفسير شده است. 

ریزی است. توانایی استفاده را قالب "داده"رکن بنيادی اطالعات 

 گویند.می "حکمت"ق دانش را )کردن( و خل

کنندگان بيانگر مدارک دانشگاهی کارکنان و استفاده تحصیالت:

 از خدمات الکترونيک است.

 میزان پیشرفت افراد در استفاده از خدمات الکترونیک:

های دولت الکترونيک این متغير به عنوان یکی از زیرساخت

 مطرح است.

برای توليد نهاده اصلی دولت الکترونيک، یعنی  آموزش پرسنل:

منابع انسانی، آموزش رسمی و کاربردی بسيار ضروری و حياتی 

( که برنامه ریزی آن باید در 612: 6911فرد، است )دانایی

-نظر قرار گيرد. این بعد میساله مدانداز بيستها و چشمسياست

 های زیر ارزیابی شود:تواند در قالب شاخص

 های ضمن خدمت متناسب با تغييرات درون و برون زشآمو

 سازمان.

 ی آموزشی در بودجه ساالنه سازمان.تخصيص سرانه 

 دانش کارکنان در طول خدمت. ریزی جهت ارتقایبرنامه 

 های دولت الکترونیکمدل

با پژوهشهای متعددی که درباره روند گسترش دولت الکترونيک 

ه انجام گردیده، تسالهای گذشدر نقاط مختلف جهان و در طول 

های عمده زیر جهت استقرار دولت الکترونيک شناسایی مدل

به دليل اهميت   "الینه و لی"، "سازمان ملل"های مدل .اندشده

 د. شونبيشترشان به طور مشروح معرفی می

 ملل سازمان ایمرحله پنج مدل

انجام ميالدی توسط سازمان ملل  4224در پژوهشی که در سال 

گرفته، یک مدل پنج مرحله ای برای پياده سازی دولت 

الکترونيک مشخص شده است. سازمان ملل این مدل را برای 

تعيين وضعيت تکامل کشورها ارائه کرده و درعين حال ميزان 

 .دهدمیان آمادگی آنها را برای پذیرش فناوری اطالعات نش

نوع و تعداد خدمات ارائه بر بر روی کاربران و نيز کيد این مدل أت

شده به آنان متمرکز است. شناسایی هرکدام از این گامها با 

بررسی وضعيت دولت الکترونيک در کشورهای عضو سازمان ملل 
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)مقدسی، و چگونگی توسعه آن در جهان صورت گرفته است

 ز: ها عبارتند ااین گام(. 6912

 اجرایی هایدستگاه از برخی مرحله این ظهور: در یمرحله -6

 پرداخته خود های سایت وب استقرار و به طرّاحی دولتی بخش

 (. 6911رهنورد ) شود می نها عرضه آ در ایستا اطالعات و

 ها سایت مرحله این در یافته)ارتقاء(: تکامل یمرحله -4

(. 6911شوند)رهنورد،  می پویا اطالعات بيشتر و یابدمی افزایش

اطالعات به شکل پویا ارائه د. یابنتعداد صفحات وب افزایش می

تنوع  یشوند. همچنين درجهو دفعات به روز شدن آن زیاد می

رود و به شکل کاتالوگ، خبرنامه اطالعات و محتوای آنها باال می

 (6912د)مقدسی، و موتورهای جستجو قابل دستيابی هستن

 را فرمها توانندمی کاربران مرحله این در:تعاملی یمرحله  -9

 از هاآن با و بفرستند الکترونيکی پيام مسؤولين به و ذخيره

 براطالعات  یارائه (.6911باشند)رهنورد،  تعامل در وب طریق

 (. 6912) مقدسی، شودپایه نياز مراجعان سازماندهی می

ارتباطات در این مرحله به  :تراکنشی)تبادل(  یمرحله -2

-ای است که بين خدمات و محصوالت برقرار میشکل زنجيره

مين شود. به عالوه بر أشود تا باالترین ميزان رضایت کاربران ت

یيد صحت ارتباطات، اعتبار تبادالت، أروی حریم افراد، ت

 د) همان(.شویکپارچگی و عدم تکرار تمرکز می

 الکترونيکی خدمات مرحله این در یکپارچه)ادغام(: یمرحله -5

 (. 6911شود)رهنورد می ارائه اداری سراسر مرزهای در یکپارچه

 لی –مدل الینه 

این مدل توسط کارن الینه، استاد دانشکده مسائل امور شهری و 

جونگ وولی، استاد دانشکده تجاری دانشگاه نوادا الس وگاس 

های مدیریتی، سازمانی و سری امکان سنجی ارائه و برپایه یک

 فنی و طبق تجربيات ایاالت متحده بنا شده است. طبق نظر این

محقق برای ایجاد یک دولت الکترونيک مبتنی بر اینترنت و  دو

 های دیجيتالی مراحل زیر ضروری است.روش

فهرست برداری: به دليل درخواست شهروندان،  -اول  یمرحله 

فشار فناوری اطالعات، باالرفتن دانش فنی کارکنان و درخواست 

صاحبان سهام وجود وب سایت دولتی ضروری است. به طور 

-ها براساس وظایف یا عنوانمعمول در سایت فهرست، موضوع

در این  شوند.بندی میسسات دولتی طبقهؤها و مهای وزارتخانه

افتد بلکه مرحله هيچگونه تغييری به لحاظ الکترونيک اتفاق نمی

 د. گردسری فرمها محدود می تنها به پرکردن یک

دوم تراکنش: در این مرحله شهروندان روز به روز  یمرحله

خواستار گسترش انجام کارهایشان به صورت الکترونيک هستند. 

بنابراین، کارگزاران، مدیران دولتی و شهروندان با بودن کانالهای 

ارتباطی مقدماتی برخط، به دنبال افزودن بر این کانال های ارائه 

ز مزایای دولت الکترونيک خدمات هستند. شهروندان به تدریج ا

جویی در وقت اوقات روز، صرفه یهمچون خدمت رسانی در همه

به دليل عدم مراجعه حضوری و مواجه شدن با مشکالت رفت و 

آگاهی می یابند. این خود باعث گسترش استفاده از دولت  ،آمد
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الکترونيک می شود. ثبت فعاليتهای وسایط نقليه یا پرکردن 

  .سرآغاز چنين خدمات تراکنش محور هستندفرمهای مالياتی 

ادغام عمودی: هدف از این مرحلـه، اصالح  -سوم  یمرحله

سيستم و روشهای خدمات رسانی است. این ضرورت به این 

اندازی سيستم های ارتباطی جدید، خاطر است که بعد از راه

 د. کنانتظارات شهروندان افزایش پيدا می

 چهارم ادغام افقی: از آنجا که شهروندان دارای نيازهای  یمرحله

-ا، مسکن و... هستند، میذمختلفی از قبيل آموزش، بهداشت، غ

های اطالعاتی و خدمات دولتی این مرحله به توانند از کمک

بهترین نحو ممکن استفاده کنند. از دیدگاه آنان خدمات قابل 

و یا به صورت یکپارچه توانند ازطریق سيلوهای مختلف ارائه می

ای متفاوت های وظيفههای مختلف با حوزهسازماند. فراهم شون

در اطالعات یکدیگر هم توانند با همدیگر همکاری کرده و نيز می

 .(6912)مقدسی، سهيم شوند

 مدل مورد استفاده در تحقیق
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 ها به دولت الکترونیکعلل گرایش دولت

های های بزرگ از فناوریاستدالل استفاده سازمان

خواهند برای تحقق پيشرفته اطالعات و ارتباطات این است که می

سازی کنند. زیرا این های خود ظرفيتها، اهداف و برنامهمأموریت

-تواند به نيازهای اجرایی آنان پاسخگو باشند. در سالها میفناوری

-ها قرار میهای کنونی اطالعات رقابتی که در دسترس سازمان

کيفيت، افزایش چشمگيری یافته است. برای  گيرد، از نظر کميت و

-ها و تهدیداتی که متوجه سازمان میشناسایی و ارزیابی فرصت

ای، ارتباطات راه دور، آوری پيشرفته رایانهتوان از فنشود، می

های اینترنت و ... استفاده کرد. شبکه اینترنت به عنوان شبکه

تضمين کند و به تواند موفقيت سازمان را شاهراه اطالعاتی می

گيرد) عنوان یکی از ابزارهای بسيار اثربخش مورد استفاده قرار می

 (461: 6911پارسائيان و اعرابی،

ها به دو دليل به سمت دولت الکترونيک کشيده به طور کلی دولت

 شوند: می

 بهبود فرایند خود و مباحث مربوط به کارایی و اثربخشی؛  -6

 ید مردم.پاسخ به انتظارات و توقعات جد -4

شروع بکارگيری و گسترش دولت الکترونيکی غالباً در جهت انجام 

تغييرات در فرآیندهای دولتی نظير تمرکززدایی، بهبود کارآیی، 

هاست. دولت الکترونيکی شهروندان را به اثربخشی و کاهش هزینه

دهد و بنابراین طور مستقيم و بدون واسطه در جریان امور قرار می

 (.6911)صفری،کندراسی حقيقی را فراهم میدموک اساس یک

 مورد نظر های پژوهشفرضیه 

بين شناخت و آگاهی مردم و پاسخگویی رابطه معناداری وجود  .6

 دارد.

 بين آمادگی الکترونيک و پاسخگویی رابطه معناداری وجود دارد. .4

 بين دانش و پاسخگویی رابطه معناداری وجود دارد. .9

 رابطه معناداری وجود دارد.بين تحصيالت و پاسخگویی  .2

بين ميزان پيشرفت استفاده از خدمات الکترونيک و پاسخگویی  .5

 رابطه معناداری وجود دارد.

 بين آموزش پرسنل و پاسخگویی رابطه معناداری وجود دارد. .1
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 نتایج پژوهش

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

 
 آگاهی و شناخت

آمادگی 

 الکترونیک
 تحصیالت دانش

میزان 

 استفاده
 پاسخگویی آموزش پرسنل

 451529 451673 453461 952471 453259 455294 453759 میانگین

 451222 457522 952222 952222 451117 454522 952222 میانه

 32335. 33253. 11492. 16424. 14595. 35922. 71124. انحراف معیار

 41. 92. 23. 61. 51. 35. 46.- چولگی

 67. 21.- 97. 52. 72. 11. 24. کشیدگی)درجه اوج(

 496542 441545 491517 425545 495599 421522 426522 جمع

به  pمقدار  با توجه به اینکه تجزیه و تحلیل آماری:

-( از سطح معنی222/2) دست آمده در آزمون همبستگی

مربوط به کليه ( کمتر است، فرض صفر 25/2داری )

توان ادعا کرد که بين شود و میرد میمتغيرهای پژوهش 

معنا  یرابطه "پاسخگویی"و بهبود  های پژوهشمتغير

داری وجود دارد. همچنين به دليل مثبت بودن ضریب 

توان نتيجه گرفت رابطه مستقيم است و می همبستگی،

 یابد. ، پاسخگویی بهبود میمستقيممتغيرهای  تقویتکه با 

 کند.نتایج به دست آمده را تأیيد میآزمون رگرسيون نيز  

 5/6در بازه عددی نيز واتسن محاسبه شده ـ  آماره دوربين

قرار دارد که بيانگر عدم وجود همبستگی در اجزای  5/4و 

 خطای مدل رگرسيون است.
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 معنی داری

Sig 

 -دوربین

 واتسون

D-W 

خطای استاندارد 

 STDبرآورد 

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

ضریب 

 تعیین

ضریب 

همبستگی 
R 

 متغیر مستقل

 شناخت و آگاهی 752/0 227/0 0/222 0/1155 1/171 0/000

 آمادگی الکترونیک 0/42 0/74 0/757 0/4224 1/541 0/000

 دانش 0/755 0/224 0/225 0/1144 1/1 0/000

 تحصیالت 0/742 0/111 0/141 0/2152 1/241 0/000

استفاده از خدمات  0/754 0/141 0/155 0/2177 1/225 0/000

 الکترونیک

 آموزش پرسنل 0/245 0/415 0/402 0/7011 1/114 0/000

 

 هانتایج و تفسیر یافته

سواالت با توجه با نتایج به دست آمده از آمار توصيفی مربوط به 

پژوهش و متغيرهای آن و همچنين نتایج حاصل از آزمون 

 گردد:های پژوهش، پيشنهادات زیر ارائه میفرضيه

 41/4با توجه به مقدار ميانگين سؤاالت پژوهش که بين عدد  -6

ها و توان نتيجه گرفت که در سازمانقرار دارد؛ می 96/9و 

ار دولت های مورد مطالعه، تمهيدات الزم جهت استقراداره

گردد که مدیران الکترونيک انجام نشده است. لذا پيشنهاد می

های دولتی این مهم را مد نظر داشته و با توجه عالی سازمان

ی کشور جمهوری اسالمی سالهانداز بيستبه اهداف چشم

های الزم مبادرت مشیها و خطایران نسبت تعيين سياست

 ورزند.

دهد که پژوهش، نشان می هاینتایج بدست آمده از فرضيه -4

ی مستقيم متغيرهای مستقل پژوهش با پاسخگویی رابطه

گردد؛ جهت افزایش و بهبود پاسخگویی دارند. لذا پيشنهاد می

نسبت به تقویت متغيرهای مستقيم اقدام شود. مدیران 

ی امکانات مورد نياز دولت ها نسبت به تهيهسازمان

ند و با توجه به تغييرات الکترونيک و استقرار آن مبادرت ورز

های متناسب با این تغييرات سریع در عصر دیجيتال، آموزش

 هنگام شود.فراهم و به

ی چهارم، سالهی پنجهای اتخاذ شده در برنامهطبق سياست -9

% 12% تکميل شده و 22فناوری اطالعات کشور، تا سطح 
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ت ی پنجم خواهد بود. لذا جهسالهی پنجباقيمانده در برنامه

های الزم از دستيابی به اهداف مورد نظر الزم است زیرساخت

های مبتنی بر فناوری های قدیمی به سمت روشسيستم

 اطالعات و ارتباطات هدایت شود.

 فهرست منابع 

بررسی وضعیت (،6912احمدی،ع و حورعلی، م) .6

بکارگیری فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک 

رسانی، ، فصلنامه اطالع در صنعت نفت و گاز ایران

آموزشی و پژوهشی مدیریت فردا، سال سوم، شماره 

 622-39، صص 64و  66

مدیریت  ،( 6912) فرد، حسن،دانایی ،،سالوانی .4

دانش مدیریت، سال  ،دولتی و اعتماد عمومی

 .5-47،صص 55ی شماره ،چهاردهم

مدیریت دولتی و (، 6914الوانی، س، یعقوبی،ن) .9

، صص 9فرهنگ مدیریت، شماره ، دولت الکترونیک

61-5. 

مطالعه نظام پاسخگویی دولت ( ، 6912اعرابی،م) .2

، دانش مدیریت، سال  در ایران: نگرش تطبیقی

 .655-663، صص 55چهاردهم، شماره 

چهارچوبی برای (،6911اقدسی، م، هادیزاده، م، ) .5

مجله تحول اداری، سازی دولت الکترونیکی ، پیاده

 .46-57 ،صص22و  29 شماره دوره هفتم،

 (،6911پور،الف، باغستانی بزرگی،ح)پورعزت، الف، قلی .1

رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با 

ی ، فصلنامههاپاسخگویی و شفافیت سازمان

ماعی، سال دهم، شماره پژوهشی رفاه احت -علمی

 7-22،صص 91

تمهیدات مدیریتی ( ،6912ثقفی،ف، مسعودی،ع) .7

برای توسعه کسب و کار الکترونیکی در راستای 

رسانی، ، فصلنامه اطالع  ICTتحقق برنامه چهارم 

آموزشی و پژوهشی مدیریت فردا، سال سوم، شماره 

 .693 – 621، صص66و  62

-ارزیابی سرمایه(،6911خان بابایی، م، نادعلی، الف) .1

 4، مجله تدبير، شماره  گذاری در فناوری اطالعات

 .99-22، صص  9و

های مدیریت چالش(،  4، چ 6911فرد،ح)دانایی .3

 ،تهران : سمت. دولتی ایران

(، 6913زاده،ع، درویشی،الف)فرد،ح، رجبدانایی .62

اسالمی و  -تبیین نقش شایستگی اخالقی

فرهنگ خدمتگزاری در ارتقاء پاسخگویی 

ق و ، مجله اخال های دولتیعمومی بیمارستان

 .57-72، صص2ی ی سوم، شمارهتاریخ پزشکی، دوره

پاسخگویی و (،6912کيا،الف)رشيدپور،ع، رحيمی .66

 .44-45، صص 612، تدبير، شماره  دولت پاسخگو

نیازهای پیش(،6911رهنورد،ف، خارستانی،ن) .64

، نشریه مدیریت اتنخابات الکترونیکی در ایران

 .45-22، صص 71، شماره 42دانش، سال 
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کردآبادی،س، رضایی دیزگاه،م، رضایی صالحی  .69

 و خدمات کیفیت مطالعه(، 6913کليدبری، ح)

،   دولتی هایسازمان در کنندگانمراجعه رضایت

ی انسانی پليس، سال هفتم، شماره ی توسعهدوماهنامه

 .16-11، صص 99

گیری بلوغ دولت اندازه (، 6911صفری،ح) .62

رویکرد  -الکترونیکی در وزارت بازرگانی ایران

، 77، شماره 42، نشریه دانش مدیریت، سال فازی

  .16-12صص 

، چ 6911فرد آر. دیوید، ترجمه پارسائيان،ع، اعرابی،م) .65

-، تهران: دفتر پژوهش مدیریت استراتژیک(،   65

 های فرهنگی.

،بررسی (6913زاده،ح، صالحی،ع)فرهنگی،ع، حسين .61

کارگیری کارآمد فناوری اطالعات و موانع به

-ارتباطات در جهت بهبود نظام پاسخگویی به ذی

، 4، نشریه مدیریت فناوری اطالعات، دوره نفعان

 .697-651، صص 2شماره 

ارتباط مدیریت (،6913فيضی،طاهره، قطریفی،ليال) .67

های آن با ابعاد زمان یادگیرنده در دانش و مؤلفه

، مدیریت دولتی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران

 .655-612،صص6یماره، ش 6یدوره

ارتقای اعتماد (،6917نژاد،ع)پور،الف،پيرانقلی .61

عمومی و دموکراسی الکترونیکی: تبیین نقش 

-ی علوم انسانی، شماره، نشریه"دولت الکترونیک

 . 463-451،صص:51ی

بررسی ( ،6911کماليان،الف، امينی الری،م، معزی،ح) .63

تاثیر سیستم ارتباط الکترونیکی با مشتری بر 

، 94انداز مدیریت، شماره ، چشمیت مشتریانرضا

 .13-17صص

بررسی رابطه (،6913مشبکی،الف، خليلی شجاعی،و) .42

فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی 

، 46، جامعه شناسی کاربردی، سال (CSRسازمان)

 .97-55، صص 2شماره 

سازی دولت های پياده(، مدل6912مقدسی، ع) .46

 .99-97 ، صص612الکترونيک، تدبير، شماره 

مدیریت ارتباط با (. 6915خانی،م، شمس،ر)موسی .44

مشتری الکترونیکی پل ارتباطی مدیریت کسب و 

و  63، پيام مدیریت، شماره کار و فناوری اطالعات

 .699-651، صص 42

های اطالعاتی مدیریت سیستم(، 6915مومنی،ه) .49

 ، تهران: ستاره سپهر.پیشرفته

شناسی بآسی(، 6915ميرسپاسی،ن، باقرزاده،م) .42

، فصلنامه های دولتینظام پاسخگویی در سازمان

، صص 4/7علمی ترویجی مدیریت، سال سوم، شماره 

62-6. 

تأثیر فناوری اطالعات در  ،(6912پناه،الف)یزدان .45

سازی منابع انسانی سازمان در کشورهای توانمند

-625، صص 21ی، تحول اداری، شمارهرو به توسعه

691. 
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 : معرفی آثار پژوهشی

  

 : عنوانطرح پژوهشی با 

   1بررسی و تحلیل آمارهای وقایع حیاتی در استان خراسان جنوبی

 2زهره نیکو روش

 طاهره نیکوروش –علیرضا مهرآور با همکاری: 

 : چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحليل آمارهای حياتی در استان 

-پيشخراسان جنوبی با استفاده از روش های هوشمند و نوین است. 

های مختلف از جمله ارزیابی نيازهای ملی های جمعيت در زمينهبينی

ها، مدارس، پزشکان، ی مشاغل جدید، معلمای در زمينهیا منطقه

های شهری و یا شناخت نيازهای غذایی شمار گاهپرستاران، سکونت

شوند. ها خدماتی ارائه شود، مفيد واقع میافرادی که باید به آن

هایی بينیتر پيشی شروع بيشای جمعيت نقطههبينیبنابراین، پيش

  است که مورد نياز آینده هستند.

امروزه تجزیه و تحليل سری های زمانی به صورت گسترده در علوم 

بينی رفتار در شود. از طرفی، پيشمختلف مورد استفاده واقع می

های پيچيده  با استفاده از روش های کالسيک و تحليلی امری سيستم

های رسد، از این رو روشو در برخی موارد غيرممکن به نظر می دشوار

هایی همچون هوشمندی برخوردار هستند، غيرکالسيک که از ویژگی

هایی است که در های عصبی، یکی از روششود. شبکهاستفاده می

بينی مورد بندی و پيشمسائلی مانند الگوسازی، شناخت الگو، خوشه

 گيرد. استفاده قرار می

                                                           
انجام شده  ت اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبیاین طرح پژوهشی با حمای - 1

 است.
2

 عضو هيات علمی دانشگاه بيرجند - 

این پژوهش تالش دارد با استفاده از تجزیه و تحليل داده های سری 

های عصبی بر مبنای چهارواقعه تولد، مرگ، زمانی با استفاده از شبکه

بينی رشد جمعيت در ازدواج و طالق به بررسی مدل سازی و پيش

 خراسان جنوبی در سالهای آتی بپردازد.

، روش برون یابی و در این پژوهش برای تحليل ها از روش ریاضی

 درون یابی داده ها و روش شبکه های عصبی بهره گرفته شده است.

 

وقایع حياتی چهارگانه، نرخ رشد جمعيت، شبکه عصبی،  کلیدواژه ها:

 .درون یابی و برون یابی

 1395وقایع حیاتی استان همدان در سال  ثبت آمارهای محتوایی و توصیفی تحلیل و یبررس
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 : معرفی آثار پژوهشی

 

دولتی گرایش  مدیریتی  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

 مدیریت منابع انسانی

 : عنوان با

همبستگی بین نوع ساختار سازمانی، تسهیم دانش و بررسی 

سازمانی در دستگاههای اجرایی )ستادی وزارتخانه ها( کارآفرینی 

  شهر کرمان

 1 مصطفی خانرمکی

 : چکیده

 هدف از این پژوهش بررسی همبستگی بين نوع ساختار سازمانی،

)ستادی  تسهيم دانش و کارآفرینی سازمانی در دستگاههای اجرایی

 شهر کرمان است. وزارتخانه ها(

توصيفی از نوع همبستگی انجام شده این پژوهش با استفاده از روش 

نفر از کارکنان دستگاههای  295است.جامعه آماری این تحقيق شامل 

شهر کرمان می باشند که با استفاده از  اجرایی )ستادی وزارتخانه ها(

نفر به طور تصادفی انتخاب  422فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد 

از سه پرسشنامه نوع  از،برای جمع آوری داده های مورد ني شده است.

،  141/2 و 32/2پایایی به ترتيب به ميزان  ساختار سازمانی  با روایی و

و  713/2 و 36/2پایایی به ترتيب به ميزان تسهيم دانش با روایی و

 و 34/2کارآفرینی سازمانی با روایی و پایایی به ترتيب به ميزان 

ه ها با استفاده از نرم داد به طور جداگانه استفاده گردیده است. 771/2

)کمی  و از طریق روشهای آمار توصيفی 61نسخه  spss آماری  افزار

                                                           
1

 اداره کل ثبت احوال استان کرمان - 

تحليلی مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند. برای بررسی  و وکيفی(

کندال همراه با نمودار پراکنش  ضریب همبستگی اسپيرمن، فرضيات از

 استفاده شده است.

رد در جامعه آماری مویافته های این پژوهش نشان می دهد که  

تسهيم دانش و کارآفرینی سازمانی  ،بررسی بين نوع ساختار سازمانی

نيز بين نوع ساختار سازمانی و تسهيم  و همبستگی مستقم وجود دارد.

تسهيم دانش با  کارآفرینی سازمانی و دانش، نوع ساختار سازمانی با

شهر  تخانه()ستادی وزار  کارآفرینی سازمانی در دستگاه های اجرایی

  .کرمان همبستگی مستقيم وجود دارد

 نتيجه گيری کلی نشان می دهد که در جامعه آماری مورد تحقيق با

انتخاب ساختار سازمانی مناسب می توان ميزان تسهيم دانش و 

همچنين تسهيم دانش منجر  کارآفرینی سازمانی را پيش بينی نمود،

 گردد.به پيش بينی ميزان کارآفرینی سازمانی می 

 تسهيم دانش، مدیریت دانش، ساختار سازمانی، کلیدواژه ها:

 کارآفرینی سازمانی

 سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمانهمبستگی بین نوع ساختار سازمانی، تسهیم دانش و کارآفرینی بررسی 


