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 پذیری اجتماعی تأثیر دولت الکترونیک بر مسئولیت
 

  محسن قدمی
  زهرا کوثر

 چکیده

 تغییر حال در انتظارات وها  خواسته به پاسخ عمومی و دولتی، بخش کارگزاران روی پیش چالش ترین مهم
 گسترش با طرفی از کند و می کسب آنها وجود از خود را مشروعیت عمومی، بخش که است شهروندانی
 توقعات سطح رفتن باال آن تبع به و انسان زندگی ابعاد تمام در اینترنت سریع به کارگیری نیز و علوم روزافزون

 یکی که شده است مطرح مردم به تر دقیق سریعتر و بهتر، پاسخگویی جهت جدیدی مباحث ها،دولت از مردم
 از صاحب نظران مختلف تعاریف به پرداختن ضمن مقاله این در. باشد می الکترونیک دولت آنها موضوع از

تا چه حدی  الکترونیک استقرار دولت" که شود داده پاسخ سؤال این به است تا شده تالش الکترونیک، دولت
  "تأثیر دارد؟ در شهرداری تهران اجتماعی پذیری مسئولیت بر

باید بگونه ای باشد که ها  آنهای  م اجتماعی دارند و لذا چگونگی فعالیتـتأثیر عمده ای بر سیست، سازمان ها
ضمن  ملزم به جبران آن باشند. همربوطهای  رسیدن زیان، سازماندر اثر آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت 

 از پس منظور باشند. بدین می فراتر از آن ملزم به منفعت رسانی به جامعه و زیست محیط خودها  این که سازمان
ی و آسیای وری بهره سازمان مدل استاندارد از اجتماعی مسئولیت برای ای، کتابخانه و میدانی های بررسی انجام

موجود جهانی و های  برگرفته از تلفیق مدل برای دولت الکترونیک از مدل مصوب جمهوری اسالمی ایران
 اساس بر .یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین گردید بومی سازی آن استفاده شد و بر این اساس

با استفاده از  و گردید طراحی سؤال چهل با ای پرسشنامه ها، شاخص گیری اندازه معیارهای و تحقیق طرح
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به آزمون فرضیات پرداخته شد و این نتیجه حاصل شد که دولت 
الکترونیک در افزایش مسئولیت اجتماعی در شهرداری تهران تاثیر معناداری داشته است و هم چنین با بهداشت 

 نداردهای ساعات کاری نیز رابطه معناداری دارد.و ایمنی کارکنان، مسئله عدم تبعیض و رعایت استا
 الکترونیک شهروند الکترونیک، دولت اجتماعی، مسئولیت :کلیدي واژگان
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 مقدمه 

که  به این عامل اساسی بقای هر سازمانی است. با توجهها  مسئولیت اجتماعی سازمان  
اندازه یا  نظر از رفص 1، مسئولیت اجتماعیهایی با جامعه دارند ارتباطها  همه سازمان

این وصف، از آنجا که  با بخش سازمان، به موضوع اجتناب ناپذیری تبدیل شده است.
لزوماً برای مقابله ها  آن قلمرو ناشناخته ای است،ها  این موضوع برای بسیاری از سازمان

 (.2: 1831)امامی،  پیش رو به خوبی مجهز نیستندهای  با چالش

هایی که  یفناورتوان با مددجویی از  معتقدند که امروزه میبسیاری از متخصصان  
از جمله  از مشکالت بشری چیره شد. پاره ایبر  است دست آوردهه بشر در این زمانه ب

امید دارند تا با کمک ها  است. دولت 2فناوری اطالعات ،تکنولوژیکیهای  این نوآوری
، فایق آیند و بتوانند در این رهگذرهای اطالعاتی بر بسیاری از این مشکالت  فناوری

 (.28:  2008 ،8عبدالکریم و مهدخلید) مسیر توسعه را شتاب بخشند
و  1و بارث"ی فناوری اطالعاتـابعاد اجتماع"در کتاب خود تحت عنوان  4ناریس 

چگونه مدیران دولتی می توانند فناوری اطالعات "همکارانش در کتابشان تحت عنوان 
تواند منجر  اند که فناوری اطالعات می ه خوشبینانه رسیدهـبه این نتیج، "کنندرا کنترل 

به بهبود قابل توجهی در دولت، جامعه، آموزش و پرورش و کیفیت فرایندهای سیاسی 
 (. 246-248: 2008، 6گردد )استونرس

کند و  می را فراهم یکامکان حکومت مداری الکترون ،دولت الکترونیک 
یافت کننده خدمات هستند از طریق امکاناتی که حاصل توسعه شهروندان جامعه که در

 .د نیازهای خود را برطرف کنندنتوان می ،فناوری اطالعات در آن جامعه است
یابد که شهروندان با استفاده از فناوری جدید  تنها آنگاه افزایش می ،کارآمدی دولت

وکارها و  ساز  لذا تعبیه ند.ه این خدمات باشئت و کیفیت اراقادر به تأثیرگذاری بر کمیّ
ساالری و حتی در ساختار تشکیالت دولت الکترونیک  هایی در بطن دیوان اتخاذ روش

ه ائار ،سازی مشارکت در تصمیم ،های اداری ضروری است. توانایی نقد تصمیم
های اجرا شده بر روی شهروندان توسط  دهای سیاستـانعکاس پیام وها  درخواست
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ک است که باید در فضای باز ـهای تشکیالت الکترونی از ضرورت ،خود آنها
 .(193:  2002،  1)الوری الکترونیک و در عرصه عمومی قابل انجام باشد

نسبت به مردمی که قرار است به آنها  ،تری جدیدتر و خالقانهها باید دیدگاه  دولت 
الینفک  ءبه عنوان جز ،هاست ه شود و قدرت واقعی در دستان آنئخدمت ارا

تا  پیدا کنند و آزادی اطالعات را گسترش دهند ،رویکردشان به دولت الکترونیک
 . پذیری را افزایش داده و در جهت تحقق اهداف خود گام بردارند بتوانند مسئولیت

 لهبیان مسئ

معاصر مربوط به مسئولیت اجتماعی مدیریت همیشه وجود های  و فلسفهها  نگرش 
اجتماعی، اثر بسیار کمی بر های  قرن نوزدهم، هنجارها و نگرشنداشته است. قبل از 

بزرگ و های  اعمال مدیریت داشته است. در دهه آخر قرن نوزدهم، زمانی که شرکت
عظیم در حال شکل گیری بوده و صنایع بزرگ روز به روز قویتر می شدند، نیاز به 

شد. در ابتدای قرن حاضر، بیشتر  در جامعهها  نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی سازمان
را مورد تأکید قرار ها  نیاز الزامی به مسئولیت اجتماعی سازمان ،بسیاری از صاحبنظران

، محققان رشته بازرگانی برای اولین بار هشدار دادند که 1919باالخره در سال  داده اند.
جامعه ورزند، اقتصادی در خصوص انجام مسئولیت اجتماعی خود اهمال های  اگر بنگاه

اقتصادی اشان سلب های  را در خصوص فعالیتها  نحو ممکن اختیارات آنبایستی به 
 کرده، در اختیار خود بگیرد.

، بنابراین مسئولیت دامنه وسیعی پیدا کرده است وضوعمبا توجه به این که امروزه   
پذیری  مسئولیت دولت الکترونیک به چه میزانی بر ال اصلی پژوهش این است کهؤس
ثر است و میزان این اثر در بهداشت و ایمنی، عدم ؤم جتماعی در شهرداری تهرانا

 تبعیض، ساعات کار و نظام پرداخت چقدر است؟ 
تا به امروز تحقیقات بسیاری در زمینه دولت الکترونیک انجام شده است و درباره  

باره میزان ها کم و بیش مطالبی وجود دارد، ولی تحقیقات در مسئولیت اجتماعی سازمان
که این ارتباط را  ندبر این قرار گرفت انط این دو انگشت شمار است، بنابراین محققاارتب

 د.نمورد بررسی قرار ده
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از عمق مسائل و مشکالت مختلف جامعه، مهمترین ها  عدم آگاهی مدیران سازمان 
عامل مشارکت کم رنگ آنها در حل معضالت اجتماعی است. از این رو به عقیده 

های گروهی موظف هستند به طرق  بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، دولت و رسانه
مختلف تالش نمایند که مردم را با عمق مسائل و معضالت اجتماعی مطلع ساخته و 

الزم را در آنها جهت مشارکت در حل مشکالت بوجود آورند. های  بدین وسیله انگیزه
الزم )مثل های  بردهای کالن و ایجاد انگیزهتواند با تعیین راه هم چنین دولت می

مالیاتی( مؤسسات را ترغیب به انجام مسئولیّت اجتماعی شان کند. اگر های  معافیت
بایست از  نهادهای اقتصادی در انجام مسئولیّت اجتماعی خود اهمال ورزیدند، جامعه می

با ایجاد قوانین  را مجبور به انجام این مهم کند وها  قدرت خود استفاده کرده و آن
مختلف )مثل قانون حفاظت از محیط زیست، قانون حمایت از مصرف کنندگان، قانون 

( نهادهای مختلف جامعه ون تأمین اجتماعی و قوانین مالیاتیقان ،کار و قوانین استخدامی
 شان کند.  را ملزم به انجام مسئولیّت اجتماعی

اجتماعی، یکی از ضروریات  عنوان یک پدیدهه ب "شهرنشینی"در عصر حاضر،  
های مختلف در جامعه  شود. شهروندان عموماً با سالیق و انگیزه زندگی محسوب می
ای برای کسب و کار، گروهی برای پر کردن اوقات  پردازند. عده شهری به فعالیت می

از این رو، زندگی . عیامتجاهای فردی و  ی آموختن مهارتفراغت و گروهی دیگر برا
باشد و  های مختلف جامعه می ستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروهاجتماعی م

درآید. چه آنکه، در صورت عدم   قاعدهبایست تحت نظم و  این روابط اجتماعی می
 شود می وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم

به ویژه با مهاجرت  د.انی خواهد شمرج و نابسامو این موضوع موجب ایجاد هرج و 
نیروی کار به تهران و افزایش جمعیت پایتخت، این مسئولیت در شهرداری تهران بیش 

شود. که به این دلیل شهرداری تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب  از پیش احساس می
ایش را افز ت بتواند مسئولیت پذیری سازماناگر فناوری اطالعات و ارتباطاگردید. 

 دهد، باعث تسهیل در انجام امور مربوطه خواهد شد. 
های  و تعـهد بیشتر افراد برای دستیابی به هدفها  با افزایش مسئولیت اخالقی سازمان 

بررسی تأثیر دولت الکترونیک در افزایش یافت.  وری سازمان افزایش خواهد مهم، بهره
مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران با توجه به اهمیت هر یک از متغیرهای مذکور در 
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تواند سازمان شهرداری تهران  می که استترین مسائلی  موفقیت و تعالی سازمان از مهم
ا از لذ کارگیری این فناوری یاری بخشیده وه را در ارزیابی اثرات مورد انتظار ب

بنابراین فرضیات پژوهش  .باشد می انترین دالیل انتخاب این موضوع توسط محقق عمده
 گردد: میبیان  به این صورت

 فرضیه اصلی 

بین دولت الکترونیک و مسئولیت اجتماعی در شهرداری تهران رابطه معناداری وجود 
 دارد.

 فرعیهاي  فرضیه

محیطی در شهرداری تهران رابطه بین دولت الکترونیک و ایمنی و بهداشت ـ 1
 معناداری وجود دارد.

بین دولت الکترونیک و مسئله عدم تبعیض در شهرداری تهران رابطه معناداری  ـ2
  وجود دارد.

بین دولت الکترونیک و استانداردهای ساعات کاری در شهرداری تهران رابطه  ـ8
 معناداری وجود دارد.

اخت در شهرداری تهران رابطه معناداری وجود بین دولت الکترونیک و نظام پرد ـ4
 دارد.

 مرور ادبیات

. مطرح شد آمریکا دولتی سیاسی تحقیقات در 1991سال  در الکترونیک دولت واژه 
 راه 1آمریکا دولت توسط 2000سال  در دولتی سایت وب اولین فوق، روند ادامه در

 در را خود هایپیشنهاد و نظرها توانستند می درگاه این طریق از شهروندان. شد اندازی

بیشتر  (.2001 ،2)گوسکاز کنند مطرح آمریکا دولت سوی از خدمات ارائه شیوه مورد
ادبیات اخیر دولت الکترونیک مربوط به مباحثی است که دولت الکترونیک را بصورت 

ای است که دولت  کند. بویژه مربوط به عرضه اطالعات و خدمات زنده می زنده مطرح
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از اواخر دهه  (.161:  2011،  1تواند برای همگان فراهم کند )ردیک می الکترونیک
، شماری از کشورها با تمـرکز خاص بر استفاده از فناوری اطالعات به سمت 1990
 ، تا خدمات و اطالعات الکترونیکاندروی آوردهک استقرار دولت الکترونیهای  پروژه

ها ارائه دهند و از این طریق پاسخگوی مشتری  موقع را برای شهـروندان و شرکته ب
دولت الکترونیک  (.462:  2009، 2بوده و اثربخشی را افزایش دهند )سو و دیگران

عموماً به تحویل اطالعات و خدمات دولتـی و سایر خدماتی که یک سوی آن دولت 
 شود یمی و ارتباطی مربوط پیشرفته اطالعاتهای  ه از فناوریاست، از طریق استفاد

به این مفهوم ها  اگر دولت( 2000) 4زسیموند طبق گفته (. 31:  2011، 8)کاروناسنا
گاه دولت الکترونیک نه تنها توانایی  جدید بنیادین از نقش شان پی ببرند؛ آن

 ایجاد به بلکه  ؛ه خدمت را داردئارا زندگی و جدید های دگرگونی شیوه
 (.232: 2001، 1داویسون، ما و واگنر)شود  می منجربین شهروند و دولت  پایدارای رابطه

در  1910ای در مطالعات مدیریت، مسئولیت اجتماعی در دهه  عنوان پیش زمینهبه  
های بشردوستانه به  شامل هدیه اشکال متفاوتی داشت و که ایالت متحده شروع شد

عتقادی بود. در خیریه، خدمت به جامعه، افزایش رفاه کارکنان و رفتارهای اهای  مؤسسه
های  نرژی، شرکتبزرگ نفت و اهای  ابتدا طرفداران این اشکال، رهبران شرکت

(. هم 1:  2001 ،6بودند )بابی بنرجی 1920دهه  درکنندگان اتومبیل ارتباطات و تولید
دهد که مشتریان، تمایل به خرید محصوالت مورد نیاز خود از  می تحقیقات نشانچنین 

 د و روی آن که برای مسئولیت اجتماعی ارزش قائلن را دارندهایی  شرکت
نیز، ملزم ها  و شرکت (210:  2010، 1ابرانتس فریرا و دیگرانکنند ) می گذاری سرمایه

 باشند. به برآورده کردن انتظارات مشتریان خود می
در حال حاضر پاسخگوترین شکل دولت برای این انتظارات، دولت الکترونیک  

است. هدف از پیداش دولت الکترونیک، خدمات بهتر به مردم، بهبود خدمات برای 
 باشد می، توانمندسازی از طریق اطالعات و ایجاد دولت کارآمد شفافیتکسب و کار، 

، 3یک مفهوم رقابتی است )دارت مسئولیت اجتماعی، ذاتاً (.43:  2001، 8)سهرایی
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گستـرده و  ر زمینه مدیریت و مقـررات انضباطی بازاریابی، مطالعاتکه د (1:  2010
موضوع مسئولیت اجتماعی به  (.882:  2010، 1آلکانیز و دیگرانمفاهیم عمیقـی دارد )

 .شود میویژه محیط آن مربوط و سهامداران و به  طیف وسیعی از روابط بین بنگاهها
روابط شرکت با سهامداران، مشتریان، تامین کنندگان، واسطه ها، رقبا و بطور کلی با 

: 2011 ،2)لیما و دیگران شود میجامعه، بخشی از قلمروی مسئولیت اجتماعی محسوب 
291.) 
کند که با وجود صدها مطالعه تجربی در زمینه  می ( اشاره1991) 8کالرکسون 

بخش و قابل قبولی برای آن وجود  تعریف رضایتبررسی مسئولیت اجتماعی، هنوز 
و به همین دلیل است که شرکت ها، مسئولیت ( 43: 2011، 4ندارد )گرین و پلوزا

: 2010، 1دیتلوگیرند ) می کرده و به کارگوناگونی دنبال های  صورتاجتماعی را به 
وال گمبل، مایکروسافت، ها از قبیل بادی شاپ، پروکتراند خیلی از شرکت (.418

مارت، آی بی ام و جنرال موتورز، به دلیل تعهد به مسئولیت اجتماعی خود شناخته 
: 2011، 6اسمان و دیگرانکنند ) از آن را هم نصیب خود می اند که سود ناشی شده
120 .) 
شدت، تحت تأثیر فشار افزایشی ناشی از ترش مسئولیت اجتماعی در ایران، بگس 
های  ها و سازمان رخانهطوری که خیلی از کااست؛ به م سریع در بازارهای کشور انجا

شان، نسبت به آن دیدی استراتژیک دارند.  منظور پیشرفت و بهبود هویتخدماتی به 
 که یک سازمان به سهامدارانش ارائهمان با احساسات، تصورات و شخصیتی هویت ساز

، سازمان، در مفهوم کالسیک .(211: 2011، 1والمحمدیگره خورده است )دهد،  می
یک واحد اقتصادی درنظر گرفته می شد که کاالهایی را در جهت رفع نیاز مردم تولیـد 

کرد و هدفش جلب رضایت آنها و افزایش سوددهی بود که این مفهوم از مکاتب  می
لذت گرایی و مطلوبیت گرفته شده بود. اما مسئولیت اجتماعی سازمان، مفهومی 

 . و اجتماعی استاقتصادی های  تر از جنبه وسیع
( پیشنهاد می کنند که مسئولیت اجتماعی مدیریت در 2001) 3رابینز و کاتلر 
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فقط در ها  شوند و رضایت شرکت هایی خارج از سود اقتصادی پیگیری می زمینه
خالصه نمی شود؛ بلکه تعدادی از سهامداران و ذینفعان اجتماعی ها  رضایت مالکان آن

اگرچه این پژوهش مفاهیم مسئولیت (. 234:  2009، 1گیرد )پارادا دازا می را هم در بر
دهد، بدیهی است که فواید زیادی در انجام یک  می اجتماعی را روی کارکنان نشان

این فواید  هم وجود دارد.ها  خط مشی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی برای خود سازمان
گذاران به  افزایش عالقه سرمایه شامل تصور مثبت سازمانی، افزایش شهرت سازمان،

)موزس و  شود میسرمایه گذاری و افزایش تمایل مشتریان به خرید کاالها و خدمات 
 (.3:  2011،  2دیگران

هایشان  صورت کاالیی از فعالیتبیشتر نویسندگان، مسئولیت اجتماعی را به مثابه  
یستی )انجام دادن گیرند. برخی دیگر از نویسندگان به جای توجه به چ می نظردر

مسئولیت اجتماعی( و چرایی )دالیلی برای اجرای مسئولیت اجتماعی(، بر  های فعالیت
در مواقع روبرو شدن با ها  ی است که شرکتـآن تمرکز دارند و این روش چگونگی

دهند )کستلو و  ی جدید نسبت به سهامداران، از خود نشان میـمسائل محیطی و اجتماع
 (. 818: 2009، 8لوزانو

 تغییرات رقابت، شدن جهانی به توجه باید با امروز، مدیران دنیای در است مسلم 

 بر مبتنی انسانی، اطالعاتهای  سرمایه دانشی، به صنعتی اقتصاد تبدیل ،فناوری سریع

 در روی پیش های چالش کنند. گیریتصمیم شناختی؛ جمعیت تغییرات و اقتصاد

حقیقتاً . رساند میها  سازمان اجتماعی مسئولیت اهمیتبه  را ما روز، هر کار و کسب
را انجام ها  گسترده تری از صرفاً ایجاد سود دارند که باید آنهای  ها، مسئولیتسازمان

های  قانونی، اخالقی و بشردوستانه نسبت به گروههای  دهند و باید نسبت به مسئـولیت
را انجام ندهد، سازمانی ها  مسئولیتمربوط به خود متعهد باشند. هر سازمانی که این 

  (.18: 2010، 4کامل و مسئول نیست )بیکر و دیگران
کارکرد آن از عملیات واحدهای  های مسئولیت اجتماعی و از بعد داخلی، برنامه 

شرکت بسیار فاصله دارد و حتی با روح انسان دوستانه حاکم بر فلسفه شرکت نیز در 
شرکت در های  أثیرات اجتماعی شرکت با سایر تالشتضاد است. از بعد خارجی نیز ت
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ها متوجه بخش خاصی از جامعه است. در نتیجه  هم می آمیزد که هر کدام از این تالش
نتیجه  بی اثر می شود.ها  به دلیل ناهماهنگی خارجی، بخش عمده ای از این فعالیت

است. قدرت  زمانساشماری برای بیهای  ها، از دست رفتن فرصت نگینهایی این ناهماه
 استعدادع اجتماعی از بین می رود و همین طور ـبرای ایجاد مزایا و مناف سازمان
رو به  سازمانبرای انجام اقداماتی در جهت پشتیبانی از جامعه و اهداف ها  سازمان

 (.602: 2001، 1رود )النوتس تحلیل می
 این بر برتر های شرکت عالی مدیران درصد 68 فورچون، مجله گزارش براساس 

 شده، سازمان شهرت و مثبت تصویر افزایش موجب اخالقیات، رعـایت که باورند

 است الزم (.11: 2001، بیو و فرینک، باکلی) آید می شمار به رقابتی مزیت برای منبعی

 را مختلفهای  ملیت و قومیت مذهب، نژاد، سن، جنسیت، با افراد اداره توانایی مدیران

 مدیریت کار، محیط در افراد این با برخورد در اخالق و عدالت رعایت. باشند داشته

 نیروی مـزایای از که سازد می فراهم سازمان برای را امکان این و کند می تسهیل را آنها

در  که 2وری آسیایی سازمان بهره استاندارد در این مقاله از مدل .گیرد بهره متنوع، کار
حال حاضر هم در کشورهای آسیایی و هم در سایر کشورها، منجمله کشورهای 

مدیریت . ابعاد نه گانه ، استفاده شده استگیرد می اروپایی مورد استفاده قرار
  :شرح زیر خواهند بودپذیری اجتماعی ب مسئولیت

حقوق و ها  نـآزادی انجم( 4، بهداشت و ایمنی( 8، کار اجباری( 2، کارکودکان( 1
( 3 ،ساعات کار(1، نظام مند های فعالیت( 6، تبعیض( 1، های دسته جمعی کار پیمان

 . مدیریتیهای  سیستم( 9و  نظام پرداخت
به دلیل افزایش دقت پژوهش و هم چنین ارزیابی مسائلی که در محیط کاری  

شوند، با استفاده از روش دلفی و استفاده از نظر  می کارکنان سازمان مهمتر محسوب
را مورد  نظام پرداختو  ساعات کار، تبعیض، بهداشت و ایمنیخبرگان، چهار بعد 

 :مربوط به آنها عبارتندازهای  شاخصبررسی قرار دادیم که 
تعیین نماینده  ـخطر و پیشگیری از خطرات های  شامل رفع کانون 8بهداشت و ایمنیـ 

آموزش کلیه منابع انسانی در خصوص ایمنی و  ـ ی مسائل بهداشت و ایمنیویژه برا
پرداخت  ـ پیشگیری و پاسخگویی به تهدیدات بالقوه ،ایجاد سیستم شناسایی ـ بهداشت
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ارزیابی مخاطرت ـ  اولیه و درمانیهای  تجهیزات ایمنی انفرادی و کمکهای  هزینه
برخورداری از  حقو  بهداشتی و ایمنی مین تسهیالتأاطمینان از ت ـ ایمنی و بهداشت

 .پرحادثه در محیط کارهای  ترك محل
... )ایجاد فضای برابر و  شامل عدم تبعیض در استخدام ، پرداخت، دستمزد و 1تبعیض ـ 

عدم و  ، عدم تفتیش عقاید یا تبعیضات نژادی، طبقاتی، ملیتی و ...عادالنه کاری(، 
که ممکن است به روحیه کاری آنان لطمه  خاصهای  اجبار کارکنان برای انجام تست

 وارد کند. 
( ساعت در هفته 44شامل رعایت استانداردهای ساعات کار )مثال  2ساعات کار ـ

ریزی استفاده حتمی از  برنامه کاری،رعایت سقف اضافه پرداخت اضافه کاری، 
اضافه  اختیاری بودن ،مرخصی مثل رعایت یک روز تعطیلی بعد از شش روز کار

 .اجباریهای  رعایت قوانین و تفاهم برای اضافه کاری و کاری
عدم و تأمین مایحتاج اولیه، ها  شامل اطمینان پرداخت براساس حداقل 8نظام پرداخت ـ

پرداخت اضافه کاری مطابق ، هاشفاف بودن پرداخت، کسر حقوق براساس تنبیهات
-26: 1839)قدمی، کارهای اضافی مجانیقانونی بودن قراردادها و عدم اجبار به ، قانون

86.) 
طور گسترده در توان ب می راعمیق در زمینه ادبیات دولت الکترونیک  های بررسی 

)ویراکودی و  بندی کرد طبقه و سازمانی تکنولوژیکی، اجتماعی، سیاسی چهار زمینه
4دیگران
  ،2011  :111.) 

که یک دولت الکترونیک  ارکان تعاملی دولت الکترونیک نشان دهنده این است 
کاربردی دولت  های زمینهها و افرادی را با یکدیگر مرتبط سازد و  تواند چه بخش می

 (؟ 341: 2001 ،1)گنزالز الکترونیک چیست
 شود که عبارتند از:های مختلفی ارائه میدولت الکترونیک به شیوه

دولت به معنی اشتراك برقراری ارتباط بین دولت با :  6تعامالت دولت با دولت ـ1 
بین بخشهای مختلف دولتی است. این  ها و تعامالت الکترونیک ات، دادهاطالع
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تواند به صورت درون سازمانی و یا برون سازمانی صورت پذیرد. تبادل  می تعامالت
های مختلف دولت قادر  شود تا بخش میاطالعات بین اجزای مختلف دولت باعث 

 (.10:  2000،  1خدمات پشتیبانی نمایند )اتکینسون و آلویچباشند یکدیگر را در ارائه 
گردد  باعث می تعامالت دولت با بخش تجاری:  2تعامالت دولت با بخش تجاری ـ2 

تا اطالعات دولتی آزادانه در اختیار همه قرار گیرد. این موضوع باعث شفاف شدن 
ها و خدمات برای هزینه کاال فضای اقتصادی شده و از طریق ایجاد رقابت آزاد،

کنندگان بیشتر مورد توجه قرار گیرد  کنندگان کاهش یابد و حقوق مصرف مصرف
 (.24: 2001، 8)گیلبرت

تا  شود میتعامالت دولت با شهروندان، باعث : 4تعامالت دولت با شهروندان ـ8 
دولتی کاسته شود. به  های سازمانها غیرمتمرکز شوند و از مراجعات مردم به  سازمان

توانند بسیاری از  می اطالع رسانی مخصوصهای  ونه ای که مردم از طریق ایستگاهگ
 (.14:  2001حسان، رهای روزمره خود را انجام دهند )کا

کارکنان برای فراهم سازی اطالعات به  ـ : مولفه دولت 1تعامالت دولت با کارکنان ـ4 
و یا شبکه خصوصی  کارمندان بخش دولتی طراحی شده که از طریق اینترنت دولتی

چون حقوق و مزایای شخصی و بازنشستگی،  برای دستیابی به اطالعات منابع انسانی هم
 اطالعات تازه شغلی، تسهیالت اعطایی و سایر خدمات و اطالعات مرتبط استفاده کنند.

ه نیروی کاری دولت تأکید دارد تا بهای  و تواناییها  لفه بر روی مهارتؤاین م 
فعالیت خود را بهبود های  کاری جدید روبرو شوند و روشهای  ا چالشبهترین نحو ب

دهد  می تشکیل را الکترونیک دولت اصلیهای  ستون فوق، چهارگانه بخشند. ارتباط
 (.36: 1833)قلی پور و توفیقی رخی، 

در این پژوهش هر چهار زمینه تعاملی دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته  
ای  مان به عنوان بخشی از شهروندان جامعه و هم چنین مصرف کنندهاست.کارکنان ساز

مورد بررسی در کنار ابعاد های  که حق استفاده از خدمات دولت را دارد به عنوان بخش
 پذیری اجتماعی در نظر گرفته شده اند. مسئولیت

 از آسان و آزاد استفاده امکان الکترونیک، دولت ایجاد فرایند در نخست گام 
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 قدم مسیر این در که کشورهایـی تمامی در گام این. است شهروندان برای اطالعات،
 فساد آمار آوردن پایین در تواند می فناوری این از استفاده. است مشترك اند،  گذاشت

 با و باشد داشتـه بسزایی نقش است، شهروندان به اطالعات ارائه آن منشأ که اداری
شود  می محسوب عمومی اعتماد جلب در موثر گامـی ها، سازمان فعالیـت کردن شفاف

 . (1831 دیگران، )کاظمی و
 به مستقیم یـدسترس :از عبارتند الکترونیک دولت مزایایبرخی  طور خالصه،ه ب 

 زمان، در جویی هـصرف ،دولتی مقامات با مستقیم ارتباط ،مالی خدمات و اطالعات
 کارایی افزایش ،انرژی منابع و خدماتهای  هزینه کاغذ، کار، ساعات نقل، و حمل

 به بیشتر دسترسی شرایط ایجاد ،مکان هر در خدمات ارائه امکان ،دولتی عملیات
 برای مردم عموم به بخشیدن توانایی طریق از مدنی مشارکت بهبود، دولتی اطالعات

 طریق از ساختن پاسخگو، ای شبکه تعاملی ارتباطات طریق از دولتی مقامات با تعامل
 ایجاد ،فساد های فرصت کاهش این طریق از و آنهای  فعالیت ساختن ترشفاف

تسهیل قابلیت دسترسی و افزایش  ،محروم و روستایی مناطق در توسعههای  فرصت
دولتی و ایجاد  های فعالیتافزایش سرعت پردازش  ،کیفیت ارتباط با شهروندان
افزایش مشارکت  ،و رشد اقتصادی وری بهرهافزایش  ،هماهنگی بیشتر بین عملیات

موجود، بازسازی و بازنگری در ساختار های  تصحیح سیستم ،شهروندان در اداره کشور
، 1)ساکاویس گردد دولت که باعث رفع و کاهش نواقص و مشکالت موجود می

2004.) 
های ارتقای یک شهر، استفاده از ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات  از جمله شاخص 

عهده شهرداری باشد که این امر به  ها می بنگاه افزایش کارایی خدمات به مردم و برای
 (.11:  1833است )سرین دیزج، 

 و سازی فرهنگ و زیرساخت مهم موضوع دو به ایران در الکترونیک دولت تحقق 
 نیاز الکترونیک دولت است. شهروند الکترونیک وابسته نام به موضوعی دیگر بیان به

 کاهش .الزم دارد هم مدیریتی صحیح الگوی و است ایران اطالعاتی جامعه مبرم
 مفید انرژی در جویی صرفه کارها، سرعت افزایش هوا، آلودگی و شهری ترافیک

 و توسعه سرعت افزایش آسایش شهروندان، و رفاه و مثبت روحیه ارتقای شهروندان،

                                                                                                                       
1- Sakawise 
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 تبدیل واسطه به علمی شهرها و فرهنگی سطح متوسط ارتقای کشور، پیشرفت
 آماده رقابت، قابل و پایدار اقتصاد توسعه الکترونیک، شهروندان به شهر شهروندان

 سایر و ها شهرداری خدمات ارائه محور، دانش جامعه در برای زندگی شهروندان کردن
 از مکانی، بخشی محدودیت بدون روز شبانه اوقات همه در و تعطیلی بدونها  سازمان
 .(9: 1831گردد )دیهیم و عباس زاده،  می محسوب الکترونیک دولت اهداف

شهروند الکترونیک، کسی است که از حداقل دانش الزم در رابطه با مفاهیم پایه  
کارگیری سیستم عامل ه فناوری اطالعات و ارتباطات، حداقل توانایی الزم در ب

انایی هانی گستر، توویندوز، توانایی کافی برای برقراری ارتباط با اینترنت و وب ج
از طریق پست الکترونیک، توانایی کشف اطالعات مورد  الکترونیکهای  مبادله پیام

 (.101: 1834نیاز و توانایی رویارویی با پیامدهای منفی اینترنت را داشته باشد )متواضع، 
 با توجه به تأثیرات مثبت مسئولیت اجتماعی در سازمان، با استقرار دولت الکترونیک 
و ابعاد توان این مسئولیت پذیری را افزایش داد. با توجه به اینکه دولت الکترونیک  می

به  1یش مسئولیت اجتماعی است، لذا مدل ارائه شده در شکل آن از عوامل مؤثر در افزا
 . استعنوان مدل مفهومی پژوهش ارائه شده 

 . الگوي مفهومی پژوهش1شکل  

 پژوهشروش 

 کالن و تهران مسائل حل در اساسی نقش ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده 
 ارتقای و شغل تولید شهری، اقتصاد شهری، مدیریت در ویژهبه  مسئله این. دارد شهرها
های  برنامه محور تریناساسی. کندمی ایفا اساسی نقش شهروندی فرهنگ سطح

 يساعات کار

 عدم تبعیض

بهداشت و ایمنی 

محیط

 مسئولیت اجتماعی

 مدل بهره وري)
 (آسیایی

دولت 

 الکترونیك

 (2007گنزالز )

 دولت با شهروندان

 
 دولت با کارکنان

 
 دولت با بخش تجاري

 دولت با دولت

 

 نظام پرداخت
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 در اطالعات فناوری از برداریبهره الکترونیک، شهر ایجاد برای تهران شهرداری
 و رسانی اطالع امکان که دیجیتال یا الکترونیک عمومی روابط. است شهری مدیریت

 است، شده موجب را مخاطبان با دوطرفه ارتباط و همزمان بازخورد سریع، یابی اطالع
 نقاط از بسیاری در شهر، در آمدها و رفت از انبوهی حجم کاهش در ای عمده نقش

 . است شده شهرها کلیدی
 این در سازی فرهنگ الکترونیک، شهرهای ایجاد برایها  زمینه مهمترین از یکی 

 و نهادها اطالعات ارائه صرفاً الکترونیک دولت که داشت توجه باید. است زمینه
 دولت ارتباطات، نظران صاحب اعتقاد به. نیست سایت وب رویها  وزارتخانه

 و دولت کردن متحول برای ارتباطی و اطالعاتی های فناوری از استفاده الکترونیک
 . است آن کردن پاسخگوتر و کارآمدتر تر، دسترسی قابل طریق از حکومت فرایند

 هـگرفت درنظر جامعه است.پژوهش حاضر از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی  
ای،  گیری تصادفی خوشه که از روش نمونه باشد می کارکنان شهرداری تهران شده،

توزیع  14و  12، 1، 1پرسشنامه بین کارکنان مناطق  119انتخاب شد و تعداد نمونه 
آوری اطالعات، از مطالعات کتابخانه ای مانند  . در این پژوهش جهت جمعگردید

مسئولیت  های زمینهمقاالت فارسی و التین و هم چنین کتب التین و فارسی در 
ر این زمینه و منابع اینترنتی، اجتماعی و دولت الکترونیک و نیز تحقیقات مشابه د

  استفاده گردیده است.
برای تأیید روایی پرسشنامه، سؤاالت پرسشنامه با مطالعه و بررسی منابع مطالعاتی  

مختلف تهیه شده و برای بررسی و تأیید نهایی از راهنمایی افراد خبره استفاده شده 
آلفای کرونباخ استفاده  از روش پرسشنامهبرای تعیین پایایی  پژوهشاست. در این 

مقدار  .است 1/0گردید. حد قابل قبول آلفای کرونباخ برای مقاصد کاربردی حداقل 
 39/0و برای مسئولیت اجتماعی مقدار  92/0ضریب آلفا برای دولت الکترونیک، 

 بدست آمد و مشخص گردید که پرسشنامه از اعتبار الزم برخوردار است. 
تعداد ابتدا باید از این مسئله اطمینان حاصل شود که انجام تحلیل عاملی،  برای 
 دازه نمونه و رابطه بین متغیرها( برای تحلیل عاملی مناسب هستند.اننظر ) های مورد داده

 . شود میو آزمون بارتلت استفاده  1کیسر میر اولکین بدین منظور از شاخص

                                                                                                                       
1- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 
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کوچک بودن  گیری است که ، شاخصی از کفایت نمونهکیسر میر اولکین شاخص 
سازد آیا  می کند و از این طریق مشخص گی جزیی بین متغیرها را بررسی میهمبست

پنهانی و های  ، تحت تأثیر واریانس مشترك برخی عاملپژوهشواریانس متغیرهای 
اساسی است یا خیر. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص به 

ه( برای نظر )اندازه نمون موردهای  دادهین است که نشان دهنده ایک نزدیک باشد، 
  تحلیل عاملی مناسب هستند.

ضریب همبستگی بین  r ijآید که در این رابطه  می دستزیر ب این شاخص از رابطه 
 ضریب همبستگی جزیی بین آنها است.  a ij، و j و iمتغیرهای 

                                              KMO = ∑∑ r2 ij / ∑∑ r2 ij + ∑∑ a2 ij  

از ـی، شناخته شده )کند که چه هنگام ماتریس همبستگ می ، بررسی1آزمون بارتلت 
آزمون بارتلت،  2داریماتریس واحد و همانی( است. اگر سطح معنا نظر ریاضی،
درصد باشد، تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مناسب است، زیرا  1کوچکتر از 
   (.211:  1839مؤمنی و قیومی، شود ) میاحد( بودن ماتریس همبستگی رد فرض یکه )و

محاسبه شد.  301/0، برابر  8یر اولکینکیسر م در این پژوهش مقدار شاخص شاخص 
داری سطح معناچنین مقدار  همبرای تحلیل عاملی کافی است. ها  پس تعداد نمونه

دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار )مدل  می نشان کهآزمون بارتلت، صفر شد 
 عاملی( مناسب است. 

 پژوهشهاي  یافته

طور خالصه العات زیر به ، اطجمعیت شناختیهای  ویژگیبا توجه به نتایج بخش  
 شود. نظر ارائه میدر مورد مشخصات نمونه آماری مورد

 ، سطحطور خالصه از لحاظ جنسیته وضعیت پاسخ دهندگان را ب 1جدول 
 دهد. نشان می تحصیالت و وضعیت تأهل

  

                                                                                                                       
1-Bartletts Test of Sphericity 
2- sig 
3- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
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 سطح تحصیالت و وضعیت تأهل پاسخ دهندگان . توزیع فراوانی جنسیت،1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی 

 جنسیت
 73 44 زن
 5/06 37 مرد

 
 سطح

 تحصیالت

 8/85 81 دیپلم و پایین تر
 4/87 80 فوق دیپلم
 5/55 00 لیسانس

 7/84 83 فوق لیسانس و باالتر

 وضعیت تأهل
 9/43 53 مجرد
 8/57 07 متأهل

 
در ها  آماری مورد استفاده در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل استنباطی دادههای  روش

 بطور خالصه بیان گردیده است. 2جدول 

 پژوهشهاي  روشهاي مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده. 9جدول

 ردیف
 عملکرد

 نموآز
مورد روش 

 استفاده
 نتیجه حاصله جهت تعیین

8 

پرسشنامه
 

معادالت 
 ساختاری

متغیرهای قابل مشاهده بکار رفته در 
 مدل همان چیزی را اندازه گیری

 کند که مدنظر محقق است می
 تعیین روایی و پایایی پرسشنامه

7 

روایی محتوا 
 پرسشنامه

روش دلفی )نظر 
 خبرگان(

انجام مطالعه پیرامون موضوع 
پژوهش و مشورت با افراد 

متخصص و خبره و اساتید راهنما و 
 مشاور

 پرسشنامه.های  روایی نسبتاً کافی شاخص

7 
روایی سازه 

 پرسشنامه
 شاخص به دلیل بار عاملی ضعیف. 4حذف  روش تحلیل عاملی تأییدی

 آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه 4

مقدار ضریب آلفا برای دولت الکترونیک، 
 19/6برای مسئولیت اجتماعی مقدار  و 97/6

بدست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول 
 پرسشنامه است.

5 

اندازه داده ها
 

شاخص کیسر 
مایر اولکین و 
 آزمون بارتلت

های  مناسب بودن تعداد داده
موردنظر )اندازه نمونه و رابطه بین 

 متغیرها( برای تحلیل عاملی

و  165/6 مقدار شاخص کیسر مایر اولکین،
شد که  66/6مقدار معناداری آزمون بارتلت، 

دهد تحلیل عاملی برای شناسایی  می نشان
 ساختار )مدل عاملی( مناسب است.
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 ردیف
 عملکرد

 نموآز
مورد روش 

 استفاده
 نتیجه حاصله جهت تعیین

0 

یافته
 

ی 
ها

ش
پژوه

 

همانندی مدل 
)برازش کل مدل، 

برازش بخش 
اندازه گیری و 

بخش ساختاری 
 مدل(

بررسی وجود اطالعات الزم برای 
واحد برای دستیابی به یک راه حل 

پارامترهایی که باید در مدل تخمین 
 زده شوند

ریشه خطای های  بررسی میزان شاخص
میانگین مجذورات تقریب، شاخص برازش 
تطبیقی و شاخص برازش فزاینده که همگی 
 حاکی از برازش قابل قبول این مدل است.

3 
 آزمون

-کلموگروف
 اسمیرنوف

های  اطمینان از نرمال بودن داده
 پژوهش

شد،  65/6سطح معناداری برای داده بیشتر از 
در مورد هر ها  پس ادعای نرمال بودن یافته
پذیرفته می 95/6دو متغیر در سطح اطمینان 

 شود.

1 
همبستگی 

 پیرسون
تعیین همبستگی بین متغیرها جهت 

 آزمون فرضیات پژوهش

درجه و نوع رابطه متغیر دولن الکترونیک با 
 اجتماعیمتغیرهای مسئولیت 

 

9 
آزمون رگرسیون 

 خطی
 آزمون فرضیات پژوهش

برآورد رابطه ای ریاضی و تعیین کمیت 
متغیر مسئولیت اجتماعی با استفاده از متغیر 

 دولت الکترونیک.

 
به شاخص چهار ها، دست آمدن بار عاملی شاخصا انجام تحلیل عاملی تأییدی و به ب

شاخص باقیمانده  86در نتیجه با شوند،  می حذف 10/0 بار عاملی کمتر از دلیل داشتن
 پردازیم. می به آزمون فرضیات

از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی به روش اینتر  پژوهشبرای آزمون فرضیات  
های به دست آمده، از آزمون  استفاده شده است. برای آزمون نرمال بودن عامل

تمامی عوامل بزرگتر  داریسطح معناشده است که  اسمیرنوف استفاده ـ کولموگروف
 .شد 01/0از 

 که آیا همبستگی معناداری بین این عوامل وجود دارد؟ با توجه به این که دیدحال باید  
 01/0 بین دولت الکترونیک و ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان کوچکتر از داریسطح معنا

استثنای بعد ؛ البته بردداری وجود داهمبستگی معنیها  توان گفت که بین این عامل می است،
(. در جدول زیر sig= 012/0) آن کمی بیشتر است داریکه مقدار سطح معنا نظام پرداخت

 ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها نشان داده شده است. 
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 .ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر پیش بین و متغیرهاي مالک 3جدول

 متغیرها
دولت 

 الکترونیك
 بهداشت و

 ایمنی
 تبعیض عدم

استانداردهاي 
 ساعات کاري

نظام 
 پرداخت

     8 دولت الکترونیک

 ایمنی بهداشت و
** 
518/6 

8 
 

   

 عدم تبعیض
** 
775/6 

** 
553/6 

8   

 استانداردهای ساعات کاری
** 
767/6 

** 
747/6 

** 
777/6 

8  

 نظام پرداخت
** 
706/6 

** 
494/6 

** 
556/6 

** 
575/6 

8 

p<0/01** 

 فرعی اول آزمون فرضیه
ضریب شود.  میرد  H0 ، فرضباشد می 01/0کمتر از  داریسطح معنابا توجه به این که 

 است.  131/0این همبستگی 

 خالصه مدل بهداشت و ایمنی. 4جدول

 خطاي استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین R مدل
8 518/6 771/6 777/6 63/8 

 
 882/0 شده پیش بین و متغیر مالك با ضریب تعیین تعدیل با توجه به جدول، بین متغیر

درصد واریانس متغیر مالك توسط متغیر  88دار وجود دارد یعنی درصد رابطه معنا
 . شود میپیش بین تبیین 

 تحلیل واریانس بهداشت و ایمنی بر حسب متغیر پیش بین .5جدول

 معناداريسطح  F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات مدل
 رگرسیون
 باقیمانده

 کل

786/09 
640/870 
750/765 

8 
883 
881 

786/09 
807/8 

063/59 66/6 

 
یابیم که بین متغیر پیش بین با بهداشت و  می جدول فوق درهای  با توجه به داده 

 ایمنی رابطه معناداری وجود دارد. 
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 متغیر پیش بین ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون بهداشت و ایمنی بر حسب .6جدول

 سطح معناداري etaβ t خطاي معیار β مدل

 مقدار ثابت
 دولت الکترونیک

787/8 
184/6 

408/6 
865/6 

- 
518/6 

674/7 
378/3 

666/6 
666/6 

 
با توجه به ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون، سهم متغیر دولت الکترونیک در  

اجتماعی، معنادار است. با توجه به تبیین واریانس بعد بهداشت و ایمنی متغیر مسئولیت 
 ضرایب حاصل، معادله رگرسیون زیر برای متغیر مالك برقرار است:

Y = a + b1x1   
  بعد بهداشت و ایمنی = 131/0× دولت الکترونیک() 

 آزمون فرضیه فرعی دوم
 شود. رد می H0 ، فرضباشد می 01/0کمتر از  داریسطح معنابا توجه به این که  

   است. 821/0ضریب این همبستگی 

 .خالصه مدل عدم تبعیض 7جدول

 خطاي استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین R مدل
8 775/6 860/6 691/6 45/8 

  
 093/0 دیل شدهبا توجه به جدول، بین متغیر پیش بین و متغیـر مالك با ضریب تعیین تع

 . دار وجود دارددرصد رابطه معنا

 .تحلیل واریانس عدم تبعیض بر حسب متغیر پیش بین 8جدول

 سطح معناداري F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات مدل
 رگرسیون
 باقیمانده

 کل

759/79 
984/743 
837/733 

8 
883 
881 

759/79 
889/7 

169/87 66/6 

 
یابیم که بین متغیر پیش بین با عدم تبعیض رابطه  می جدول فوق درهای  با توجه به داده

 معناداری وجود دارد. 

 ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون عدم تبعیض بر حسب متغیر پیش بین. 2جدول 

 سطح معناداري etaβ t خطاي معیار β مدل

 مقدار ثابت
 دولت الکترونیک

908/6 
579/6 

077/6 
847/6 

- 
775/6 

544/8 
380/7 

875/6 
666/6 
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با توجه به ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون، سهم متغیر دولت الکترونیک در  
است. با توجه به متغیر مسئولیت اجتماعی، معنادار  تبیین واریانس بعد عدم تبعیض

 ضرایب حاصل، معادله رگرسیون زیر برای متغیر مالك برقرار است:
Y = a + b1x1   

یض= بعد عدم تبع 821/0 × دولت الکترونیک()        

 آزمون فرضیه فرعی سوم

 شود. مید رH0 فرضباشد،  می 01/0کمتر از  داریسطح معنابا توجه به این که  
 است. 202/0ضریب این همبستگی 

 خالصه مدل استانداردهاي ساعات کار. 11جدول 

 خطاي استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین R مدل
8 767/6 648/6 677/6 43/8 
 

 دیل شدهبا توجه به جـدول، بین متغیـر پیش بین و متغیـر مالك با ضریب تعیین تع 
 دار وجود دارد. درصد رابطـه معنا 088/0

 تحلیل واریانس استاندارد ساعات کاري بر حسب متغیر پیش بین. 11جدول 

 سطح معناداري F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات مدل
 رگرسیون
 باقیمانده

 کل

673/88 
101/751 
195/709 

8 
883 
881 

673/88 
787/7 

914/4 66/6 

 
یابیم که بین متغیر پیش بین با استانداردهای  می جدول فوق درهای  با توجه به داده

 ساعات کاری رابطه معناداری وجود دارد. 

متغیر بر حسب  ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون استانداردهاي ساعات کار. 19جدول 
 پیش بین

 سطح معناداري etaβ t خطاي معیار β مدل

 مقدار ثابت
 دولت الکترونیک

003/7 
775/6 

070/6 
845/6 

- 
767/6 

897/4 
777/7 

666/6 
666/6 

 
با توجه به ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون، سهم متغیر دولت الکترونیک در  



  28 یاجتماع یریپذ تیبر مسئول کیدولت الکترون ریتأث

 

تبیین واریانس بعد استانداردهای ساعات کاری متغیر مسئولیت اجتماعی، معنادار است. 
 قرار است:برای متغیر مالك بربا توجه به ضرایب حاصل، معادله رگرسیون زیر 

Y = a + b1x1  
= بعد استانداردهای ساعات کار 202/0 × دولت الکترونیک()     

 آزمون فرضیه فرعی چهارم
شود پس  میرد نH0 ، فرضباشد می 01/0بیشتر از  داریسطح معنابا توجه به این که  

 دارد.نرابطه معناداری وجود  نظام پرداختبین متغیر پیش بین با 

 آزمون فرضیه اصلی

 ضریب همبستگی بین متغیر مالک و پیش بین .13 جدول

 مسئولیت اجتماعی دولت الکترونیك متغیرها
  8 دولت الکترونیک
 ** مسئولیت اجتماعی

409/6 
8 

p<0/01                            ** 
رد  H0، فرض باشد می 01/0کمتر از  داریسطح معنابا توجه به این که مقدار  
  و معادله رگرسیون به این صورت است:است  469/0شود. ضریب این همبستگی  می

 

Y = a + b1x1   
مسئولیت اجتماعی سازمان=  469/0×  دولت الکترونیک()    

 بررسی برازش مدل

شود این است که تا چه حد  میپس از تخمین پارامترهای مدل، سؤالی که مطرح  
مربوطه سازگاری دارد. پاسخ به این سؤال تنها از طریق های  نظر با دادهمدل مورد

بررسی برازش مدل امکان پذیر است. منظور از برازش این است که تا چه حد یک 
 (. 123: 1833مربوطه سازگاری دارد )کالنتری، های  دل با دادهم

است که در  19با درجه آزادی  301/89مقدار آماره کای اسکویر در این مدل،  
معیار دیگر  دار شده است و نشان از عدم کفایت مدل دارد. درصد معنی 1سطح خطای 
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در  RMSEAبرای برازش مدل، ریشه میانگـین توان دوم خطـای تقریب است که با 
باشد، نشان  01/0. زمانی که مقدار این آماره کمتر از شود میفایل برونـداد ظاهر 

تا  01/0دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است. در صورتی که مقدار آن بین  می
باشد، برازش متوسط و اگر بزرگتر  1/0 و 03/0بین باشد، برازش قابل قبول و اگر  03/0
 باشد، برازش ضعیـف است.  1/0از 

که حاکی از قابل  باشد می=RMSEA 01/0 جدول، مقدار در این مدل، در خروجـی 
 قبول بودن برازش مدل است. 

برازش مطلق معروفند. این معیارها های  های دیگر برازندگی به شاخص شاخص 
( و AGFI(، شاخص برازندگـی تعدیل یافته )GFIبرازندگی )تحت عنوان شاخص 

 AGFIو  GFIشوند. مقادیر  می ( در خروجـی ظاهرPGFIشاخص برازنـدگی امساك )
حاکی از برازش قابل قبول مدل  9/0ر از ـباید بین صفر و یک باشند و مقادیر بزرگت

ش مدل غیرممکن ر است و عموماً برای برازـمعموالً خیلی کمت PGFIاست و مقدار 
است که حاکی از برازش قابل  AGFI =369/0و  GFI =921/0 در این مدل، .باشد می

 قبول این مدل است.

 گیري نتیجه

 نشان داده شده است. 14در جدول ها  نتایج آزمون فرضیه

 . نتایج آزمون فرضیه ها14جدول

 نتایج آزمون فرضیه ها
 شد فرضیه تأیید دولت الکترونیک در افزایش بهداشت و ایمنی در شهرداری تهران تأثیر معناداری دارد. : 8فرضیه فرعی 

 شد فرضیه تأیید دولت الکترونیک در مسئله عدم تبعیض در شهرداری تهران تأثیر معناداری دارد. : 7فرضیه فرعی
 شد فرضیه تأیید دولت الکترونیک در ساعات کار شهرداری تهران تأثیر معناداری دارد. : 7فرضیه فرعی

 شدن فرضیه تأیید دولت الکترونیک در نظام پرداخت در شهرداری تهران تأثیر معناداری دارد. : 4فرضیه فرعی
 شد فرضیه تأیید معناداری دارد.فرضیه اصلی : دولت الکترونیک در افزایش مسئولیت اجتماعی در شهرداری تهران تأثیر 

 

بر اساس  مسئولیت اجتماعیمیزان تأثیر و رابطه بین متغیر مستقل و ریز متغیرهای  
طور خالصه ه ضریب همبستگی پیرسون و میزان بار عاملی بین متغیرها در جدول زیر ب

 نشان داده شده است. 
 



 
 

 
 پژوهش. نمودار برازش یافته الگوی 2شکل
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بر اساس ضریب همبستگی  مسئولیت اجتماعیمتغیر مستقل و ریز متغیرهاي  تأثیر. 15جدول 
 پیرسون و میزان بار عاملی متغیرها

 پیرسون ضریب همبستگی میزان بارعاملی متغیرها متغیرها فرضیات

 43/6 05/6 دولت الکترونیک و مسئولیت پذیری اجتماعی فرضیه اصلی

 51/6 45/6 بهداشت و ایمنیو دولت الکترونیک  8 فرعیفرضیه 

 77/6 47/6 عدم تبعیضو دولت الکترونیک  7 فرعیفرضیه 

 76/6 71/6 ساعات کاریو دولت الکترونیک  7 فرعیفرضیه 

 70/6 47/6 نظام پرداختو دولت الکترونیک  4 فرعیفرضیه 

 

ه که همه شهروندان ب نان از اینای است برای حصول اطمی دولت الکترونیک شیوه 
ای یکسان از فرصت مشارکت در تصمیماتی برخوردارند که به نوعی بر وضعیت  گونه

داری، شهروندان را  حکومت گذارد. این شکل جدید از می ثیرأتها  و کیفیت زندگی آن
توانند  کند که می ال تبدیل میاز مصرف کنندگان منفعل خدمات دولتی به بازیگران فع

 اظهارنظر کنند. ،دارند باره نوع خدماتی که به آن نیازدر
سامانه  ،سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهرانهای  یکی از طرح 

نسبت به  ،های شهرسازی و نوسازی با توجه به حجم پروندهاست.  آرشیو الکترونیک
تمامی  ،های شهرسازی و نوسازی اقدام شده است که در این حالت اسکن پرونده

توانند از طریق شبکه شهرداری به مستندات مورد نیاز  واحدهای اجرایی شهرداری می
توانند با  مورین بازدید میأچنین جهت انجام بازدید، م خود دسترسی داشته باشند و هم

طور ه موریت خود را بأم ،افزاری بدون حمل الشه پرونده استفاده از تجهیزات سخت
روز نگه داشتن مستندات در این ه تمهیدات الزم جهت ب اًکامل انجام دهند و ضمن

 ،دیده شده است که از این به بعد همه مستندات "پویانگاری"سیستم تحت عنوان 
 اسکن و ضمیمه سابقه آرشیو خواهد شد.

ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و ضریب همبستگی  با توجه به تحلیل داده 
، همبستگی معناداری بین دولت P<0/01سطح معناداری  پیرسون و رگرسیون خطی، در

الکترونیک و افزایش بهداشت و ایمنی در شهرداری تهران وجود دارد و جهت این 
رابطه مثبت است. از نتایج آزمون رگرسیون نیز پی بردیم که متغیر دولت الکترونیک بر 

 .باشد می 131/0بعد بهداشت و ایمنی اثرگذار است که میزان آن 
آوری زباله، تعیین محل دفن اموات و یا آسفالت ، وظیفه شهرداری تنها جمعامروزه  
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وظیفه ای که امروزه خواه ناخواه متوجه شهرداری ها  معابر نیست؛ بلکه عالوه بر آن
در شهر  لکترونیکهاست، بحث مدیریت زمان و مکان خدمات رفاهی به صورت ا

شهرداری است که باید سرلوحه  ین شهروند واست. موضوع اصلی در این زمینه رابطه ب
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات  یک شهرداری الکترونیک قرار گیرد. کار

های الکترونیک و  حوزه زیرساخت، ارائه سرویس سهشهرداری تهران در این راستا در 
 فناوری اطالعات و ارتباطات، و ارتقای سطح آگاهی کارکنان در حوزه  سازی فرهنگ

در  مرکز دادهاندازی  راهها  یکی از آنهای متعددی را اجرا کرده است که  طرح
 است. شهرداری تهران

چنین  روز و همه بشهرداری تهران با استفاده از تجهیزات پیشرفته و  مرکز داده 
اندازی گردیده و امکان ارائه سرویس در محیط  راه ،های ایمنی رعایت استاندارد

که  عالوه بر این ضمناً. ساعته و بدون وقفه را فراهم کرده است  24صورت   اینترنت به
مرکز پشتیبان  ،شود های اطالعات شهرداری نیز در این مراکز نگهداری می تمامی بانک

زمان در آن ذخیره  صورت همبه  شهر ایجاد شده است که اطالعات  آن در خارج از
 شود. می
، همبستگی معناداری بین  P<0/01طح معناداری در سها  تحلیل داده نتایج با توجه به 

دولت الکترونیک و کاهش تبعیض در شهرداری تهران وجود دارد. بنابراین فرض صفر 
که متغیر دولت الکترونیک بر  چنین برمی آید. از نتایج آزمون رگرسیون نیز شود میرد 

 .باشد می 821/0بعد عدم تبعیض اثرگذار است که میزان آن 
های  ناای را برای عینیت یافتن آرم امکانات گسترده ،الکترونیکدولت  

های جدید ارتباطی و  کارگیری فناوریه کند و با ب داری خوب فراهم می حکومت
اطالعاتی به بهبود فرآیندهای ارائه خدمات در بخش عمومی، تسریع ارائه خدمات به 

ات، کاهش فاصله میان موران دولتی، شفاف شدن اطالعأشدن م شهروندان، پاسخگوتر
تر شهروندان و اعضای جامعه مدنی در فرآیند مردم و دولتمردان، مشارکت اثربخش

های برابر افراد برای  گسترش عدالت اجتماعی از طریق فرصت و گیری عمومیتصمیم
ها چنانچه بخواهند در مسیر  کند و حکومت دسترسی به اطالعات کمک شایانی می

چون دولت  حرکت کنند باید به ابزار نیرومندی همداری خوب  تحقق حکومت
 .الکترونیک مسلح باشند
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، همبستگی معناداری بین دولت الکترونیک و رعایت ها نتیجه تحلیل داده با توجه به 
. از شود میاستانداردهای کاری در شهرداری تهران وجود دارد. بنابراین فرضیه تأیید 

ه متغیر دولت الکترونیک بر بعد استانداردهای نتایج آزمون رگرسیون نیز پی بردیم ک
 .باشد می 202/0ساعات کار اثرگذار است که میزان آن 

همبستگی معناداری بین دولت الکترونیک و نظام پرداخت در شهرداری تهران  اما 
 . شود می. بنابراین فرض صفر، رد نمشاهده نشد

، همبستگی معناداری بین P<0/01در سطح معناداری ها  با توجه به نتایج تحلیل داده 
دولت الکترونیک و افزایش مسئولیت اجتماعی در شهرداری تهران وجود دارد. از 
نتایج آزمون رگرسیون نیز پی بردیم که متغیر دولت الکترونیک بر مسئولیت اجتماعی 

 .باشد می 469/0سازمان اثرگذار است که میزان آن 
به طرق مختلف تالش نمایند که مردم را گروهی موظف هستند های  دولت و رسانه 

الزم را در های  با عمق مسائل و معضالت اجتماعی مطلع ساخته و بدین وسیله انگیزه
جهت مشارکت در حل مشکالت بوجود آورند. هم چنین دولت می تواند با ها  آن

یّت های الزم، مؤسسات را ترغیب به انجام مسئول تعیین راهبردهای کالن و ایجاد انگیزه
  اجتماعی شان کند.

 پیشنهادها

 :شود میپیشنهادهای زیر ارائه  ،های این پژوهش با توجه به یافته
کارگیری دولت الکترونیک در تحقق مسئولیت اجتماعی ه با توجه به تأثیر مثبت ب ـ1

های انسانی، فنی و  کشور با استفاده از ظرفیتهای  ریشهردا شود میسازمان، پیشنهاد 
ور فراگیر همت بطها  را و اثربخش از تمامی ظرفیتکارگیری کاه ر بمالی خود د

 گمارند. 
مورد نیازهای ای و مستمر درر و نیازسنجی دورهتا با استفاده از بازخو شود میپیشنهاد  ـ2

های فناوری اطالعات و مسئولیت اجتماعی، به  کشور در مقولههای  واقعی شهرداری
موقع آنها ه ها و برآورده ساختن ب نیازها و اولویتشناخت و آگاهی کافی نسبت به 

 اقدام شود.
از  تأثیر مثبت دولت الکترونیک بر افزایش مسئولیت اجتماعی سازمان، با استفاده ـ8
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مهم های  منظور خدمت رسانی بهتر به شهروندان از یافتهفناوری اطالعات و ارتباطات ب
ابعاد مسئولیت اجتماعی توجه بیشتری گردد به  می . لذا پیشنهادباشد میاین پژوهش 

 نهادینه شود. ها  مبذول شود و فرهنگ استفاده صحیح از این فناوری در سازمان
ی برقرار کند تا گردد سازمان شهرداری با شرکت مخابرات تعامل بیشتر پیشنهاد می ـ4

ارتباط  تری در اختیار سازمان قرار دهد تا اوالً با پهنای باند مطلوب شبکه الکترونیـک
بین ادارات و سرور مرکزی پی در پی قطع نشود و ثانیاً اطالعات سریع و با سرعت 
استاندارد در شبکه مبادله گردد تا شاهد نارضایتی در بین مردم و کارکنان و سایر 
ذینفعان نبوده و این ذهنیت در میان مردم ایجاد نشود که روش سنتی بهتر از روش 

 الکترونیک است. 
 مختلفیبرای بررسی علل  بیشتری که مطالعات شود میسئوالن سازمان پیشنهاد به م ـ1

های دولت الکترونیک دخالت دارند، انجام دهند تا بتوانند  که در پایین بودن شاخص
 دولت الکترونیک را از حالت فعلی به حالت بهتری برسانند. 

افزارهای مناسب  و نرم ارتقا و بهبود فناوری اطالعات در گرو ارتقا سخت افزارها ـ6
که سازمان شهرداری تالش نماید تا فناوری را که در اختیار  شود میاست. پیشنهاد 

روز باشد. هم ه دهد، از حیث سخت افزاری و نرم افزاری، مدرن و ب می کارکنان قرار
نه تنها در بهبود عملکرد تأثیر  پیشرفته،های  زارآالت و رایانهچنین در اختیار قرار دادن اب

دارد؛ بلکه با انجام سریعتر و دقیق تر کارها، باعث افزایش رضایت کارکنان شده و 
  گردد. می منجر به افزایش مسئولیت اجتماعی سازمان

الزم جهت دریافت بازخور نظرات مردم و کارکنان سازمان های  ایجاد سیستم ـ1
 ،طراحی سیستم ،ریزی، تجزیه و تحلیل نیازها ند برنامهشهرداری و استفاده از آن در فرای

پاسخگویی به مردم از دیگر های  رفع نقایص موجود و نیز فراهم آوردن سیستم
تواند در افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان نقش  راهکارهایی است که می

 مؤثری داشته باشد. 
ظام پرداخت خود را بر اساس کشور، نهای  شود که سازمان شهرداری اد میپیشنه ـ3

عملکرد افراد درنظر بگیرند و با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در اجرای 
 صحیح آن همت گمارند. 
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