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In this research we attempted to determine the important dimensions and areas 
of e-government, which unfortunately have been neglected in the country so far, 
despite their great importance, by citing the analysis of all national researches and 
comparing them with international researches. The present research is applied in 
terms of purpose and descriptive-analytical in terms of research method by citation 
analysis. Its statistical population includes 15 articles and 4 domestic dissertations 
and 737 international articles from 6 databases for domestic articles and Scopus da-
tabase for international articles. This research lacks a sampling model because all 
articles without time and research limit have been reviewed by counting method. 
The tools are data collection, library study, and systematic search in databases and 
analysis of Scapus database results and implementation and analysis of data in Excel 
software in descriptive statistics. The results of this study show that although the 
importance of e-government at the national level is led to the preparation of a bill 
called e-government in the country, but the number of studies conducted is very 
small and this small amount are quite scattered and far from a systematic process.
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در این پژوهش سعی شده است که با تحلیل استنادی تمام پژوهش های ملی و مقایسه  آن ها با پژوهش های 
بین المللی، ابعاد و حوزه های مهم حکمرانی الکترونیک که متأسفانه علی رغم اهمیت زیاد تاکنون در کشور 
مغفول مانده، مشخص شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش از نوع توصیفی 
ـ تحلیلی با استفاده از روش تحلیل استنادی است. جامعه آماری آن شامل 15 مقاله و 4 پایان نامه  داخلی 
و 737 مقاله بین المللی از 6 بانک اطالعاتی برای مقاالت داخلی و پایگاه اسکاپوس برای مقاالت بین المللی 
است. این پژوهش فاقد مدل نمونه گیری است؛ به دلیل آنکه تمام مقاالت بدون محدودیت زمان و حوزه  
پژوهش با روش تمام شماری بررسی شده اند. ابزار گردآوری داده ها، مطالعه  کتابخانه ای و جست وجوی 
نظام مند در بانک های اطالعاتی و آنالیز ریزالت پایگاه اسکاپوس و پیاده سازی و تحلیل داده ها در نرم افزار 
اکسل در قالب آمار توصیفی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند اهمیت موضوع حکمرانی 
الکترونیک در سطح ملی تا حدی است که منجر به تهیه الیحه ای به نام حکمرانی الکترونیک در کشور شده 
است، اما کمیت پژوهش های انجام شده بسیار کم است و همین میزان اندک از پژوهش ها هم کامالً پراکنده 

و به  دور از روندی نظام مند هستند.
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مقدمه

با شروع هزاره سوم، فناوری اطالعات به  عنوان 
عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان منظور 
معجزه آسا  نوشدارویی  امروزه   ICT است.  شده 
بیماری ها همچون سوء مدیریت،  از  برای بسیاری 
حکمرانی ضعیف، تورم، انحصار فروش، رکود تجاری، 
بی سوادی و در یک کالم، حکمرانی بد در سطح ملی 
و بین المللی است )حسن زاده عباس آبادی، 1395(. 
تقریباً همه وجوه فعالیت های اجتماعی و اقتصادي 
تحت تأثیر انقالب الکترونیک قرار گرفته اند. دولت ها 
در استفاده از فن آوری های اطالعاتی و ارتباطی در 
برنامه ها و ارائه خدمات بهتر به مردم در حال رقابت 
باهم هستند. علی رغم تفاوت های گسترده در سطوح 
میان  در  الکترونیک  امکانات  از  استفاده  میزان  و 
دولت ها در جهان و منطقه، این احساس که دنیا 
به سمت »عصر حکمرانی الکترونیک« پیش می رود، 
واقعیتی بدیهی است (Sinha, 2006: 11). شاید پس 
از مدیریت دولتی نوین، دومین انقالب در مدیریت 
دولتی باشد که نه تنها روش ارائه خدمات عمومی را 
دگرگون کرد، بلکه ارتباط بین دولت و شهروندان را 

 .(Saxena، 2005) نیز متحول کرد

تغییر  دو  قلب  در  الکترونیک  حکمرانی  درواقع 
انقالب  و  اطالعاتی  انقالب  شامل  جهانی  عمده 
حکمرانی جای دارد. هردوی این تغییرات در حال 
روش  و  جامعه  حرکت  جهت  ساختن  دگرگون 
حکومت بر آن هستند (Heeks, 2001). طبق تعریف 
استفاده  معنای  به  الکترونیکی  حکمرانی  یونسکو، 
بخش عمومی از فناوری های اطالعات و ارتباطات 
فرایند  به مشارکت در  با هدف تشویق شهروندان 
مردم ساالری،  گسترش  به  منظور  تصمیم گیری 
ایجاد دولت پاسخگو، شفاف و  تسهیم اطالعات و 

.(Vinod Kumar، 2015: 160) اثربخش است

1. ادبيات موضوع

امروز  دنیای  در  الکترونیک  حکمرانی  اهمیت   
غیرقابل انکار و چشم پوشی است تا حدی که در ایران 
هم به  منظور »اجراي بندهاي هفتم، هشتم، نهم 
و دهم اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ایران و سیاست های کلي نظام اداري، اصل چهل و 
چهارم قانون اساسي، اقتصاد مقاومتي، امنیت فضاي 
تولید و تبادل اطالعات و برنامه ششم توسعه کشور، 
ابالغي مقام معظم رهبري )مدظله العالی( و همچنین 
مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، قانون حکمراني 
الکترونیکي تهیه شده است« )پژوهشگاه قوه قضائیه، 
این حوزه در  زیاد  اهمیت  به  توجه  با  اما  1396(؛ 
مجامع بین المللی و حتی ملی، متأسفانه پژوهشگران 
به آن در کشور بسیار کم توجه کرده اند و همان 
تعداد معدود پژوهش انجام گرفته هم بسیار پراکنده 
و به  دور از روندی نظام مند و کاراست. بررسی های 
تابه حال هیچ پژوهشی در  صورت گرفته نشان داد 
داخل به بررسی، تحلیل و فرامطالعه پژوهش های 
حکمرانی الکترونیک انجام شده نپرداخته یا بر آن ها 

مروری نشده است.

 در بررسی های خارجی نیز در پایگاه اسکوپوس 
هیچ مقاله ای به تحلیل استنادی حکمرانی الکترونیک 
بااین حال نزدیک ترین و جدیدترین  بود؛  نپرداخته 
پژوهش های خارجی که تاحدودی با موضوع پژوهش 
حاضر ارتباط دارد، به شرح زیر است: بیندو، سانکار 
و کومار )2019( در پژوهشی با عنوان »از حکمرانی 
مرسوم به  سوی دموکراسی الکترونیکی: ردیابی روند 
استفاده  با  الکترونیک  حکمرانی  تحقیقات  توسعه 
ابزارهای  اعمال  با  شبکه«،  تجزیه وتحلیل  ابزار  از 
حکمرانی  ارجاع  شبکه  روی  شبکه  تجزیه وتحلیل 
الکترونیک، به  صورت سیستماتیک به بررسی تحوالت 
تکوین،  الکترونیک شامل  تکوین حکمرانی  پویای 
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و  پژوهشی  موضوعات  تنوع  پارادایم ها،  جابه جایی 
حوزه های پژوهشی درحال ظهور پرداختند و مسیر 
اصلی تکوین را که چهار فاز مجزا دارد، نشان دادند. 
آن ها با تحلیل خوشه ای شبکه ارجاع، زیردامنه های 
اصلی را شناسایی کرده و ساختار دانش این حیطه 
کارهای  همچنین  تحلیل  این  دادند.  نمایش  را 
پژوهشی فعلی و حوزه های پژوهشی درحال ظهور را 
که بر اساس پارامترهای شبکه در آینده دارای تأثیر 
خوانده بود، نشان داده و پیش بینی کرده است که 
فناوری آینده Web 4.0 نقشی کلیدی در سرعت 
بخشیدن به مسیر توسعه آینده حکمرانی الکترونیک 
داشته باشد و با استخراج تم های مقاالت گذشته با 

استفاده از تحلیل محتوا، چهار مرحله  اصلی تکامل 
در حکمرانی الکترونیک را به شرح زیر بیان کردند: 
فاز 1. چارچوب های سیستم اطالعات، مدل بلوغ؛ 
فاز 2. مدل های ارزیابی، مدل های رضایت و تطبیق 
کاربر؛ فاز 3. ارتباط چندکاناله، افزایش تعامل کاربر و 
رسانه های اجتماعی؛ فاز 4. دموکراسی الکترونیکی، 
مشارکت الکترونیکی، رسانه های اجتماعی ازجمله 
شبکه های اجتماعی و داده های باز. تصویر شماره 1 
نقشه  راه پیش روی حکمرانی الکترونیک را نشان 
می دهد؛ تم هایی که در انتهای این نقشه  راه نشان 
این  هستند.  آینده  پژوهشی  روندهای  داده  شده، 

نتایج با تجزیه وتحلیل خوشه ای تأیید شدند.

تصویر 1. نقشه راه فعالیت های پژوهشی حکمرانی الکترونیک 

تصویر ۲. منحنی رشد تطابق یافته با مقاالت ساالنه منتشرشده 
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با توجه به تصویر شماره 2 تعداد مقاالت حکمرانی 
الکترونیک را در حال حاضر نشان می دهد که این 
حوزه  تحقیقاتی هنوز در فاز رشد و گسترش است 
و به بلوغ نرسیده است. این امر نشان دهنده دامنه 
تحقیق و توسعه آینده در حکمرانی الکترونیکی است 
 (Bindu & و می تواند رشد بیشتری را به دست آورد

.et al., 2019)

2. روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ 
استفاده  با  توصیفی-تحلیلی  نوع  از  پژوهش  روش 
آن  آماری  جامعه  است.  استنادی  تحلیل  روش  از 
شامل 15 مقاله و 4 پایان نامه  داخلی و 737 مقاله 
بین المللی بدون محدودیت زمان و حوزه  پژوهش از 
6 بانک اطالعاتی )پورتال جامع علوم انسانی، مگیران، 
دانشگاهی،  جهاد  علمی  اطالعات  مرکزی  پایگاه 
سیویلیکا، نورمگز و ایرانداک( برای مقاالت داخلی 
است.  بین المللی  مقاالت  برای  اسکوپوس  پایگاه  و 
این پژوهش فاقد مدل نمونه گیری است؛ به دلیل 
آنکه تمام مقاالت بدون محدودیت زمانی با روش 
ابزار گردآوری داده ها  تمام شماری بررسی شده اند. 
هم مطالعه  کتابخانه ای و جست وجوی نظام مند در 
بانک های اطالعاتی برای پژوهش های داخلی و آنالیز 

ریزالت پایگاه اسکاپوس برای پژوهش های خارجی 
و پیاده سازی و تحلیل داده ها در نرم افزار اکسل در 
قالب آمار توصیفی است. پس از بررسی های آماری 
صورت گرفته با محاسبه  اندیس اچ بی جایگاه حوزه  
پژوهشی حکمرانی الکترونیک در حال حاضر در دنیا 

بررسی شد.

3. يافته های پژوهش

حکمرانی  حوزه   در  ملی  پژوهش های  بررسی 
الکترونیک

یافته های حاصل از بررسی پژوهش های ملی در 
حوزه  حکمرانی الکترونیک: با جست وجوی نظام مند 
6 بانک اطالعاتی داخلی با دو کلیدواژه»حکمرانی 
الکترونیک« و»حکمرانی الکترونیکی« در عنوان، به 
روش تمام شماری تا پایان سال 1397، 26 مقاله و 
4 پایان نامه  داخلی در حوزه  حکمرانی الکترونیک به 
دست آمد که این پژوهش ها در جدول شماره 1 به 

تفکیک نوع نشان داده شده است.

 4 و  علوم  وزارت  موردتأیید  مقاله    15 بین  از 
تابه حال   2 شماره  جدول  به  توجه  با  پایان نامه، 
حکمرانی  حوزه   در  داخلی  پژوهش های  بیشترین 

الکترونیک در سال 1395 انجام  شده است.

جدول 1. فراوانی و درصد فراوانی پژوهش های داخلی به تفکیک نوع پژوهش

درصد فراوانیفراوانینوع پژوهشرديف

516/6علمیـ  پژوهشی1
26/6علمیـ  ترويجی2
826/6کنفرانسی3
413/3پايان نامه4
1136/6ساير مجالت عمومی/ تخصصی نمايه شده در مگیران5
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پس  از آن با بررسی تمام شش پایگاه اطالعاتی، 
مشخص  شماره 3  در جدول  داخلی  پژوهش های 
شد که ازاین بین، پایگاه سیویلیکا، بیشترین سهم در 
تعداد نمایه سازی مقاالت حوزه  حکمرانی الکترونیک 

را به خود اختصاص داده است.

پایان نامه ها  و  علمی-پژوهشی  مقاالت  ادامه،  در 
این  در  که  شد  بررسی  موشکافانه تر  صورت  به 
مرحله ، مقاله  ای علمی ـ پژوهشی مستخرج از یک 
و  حذف  مرحله  این  از  عنوان  همان  با  پایان نامه 

درنهایت، 4 مقاله  علمی ـ پژوهشی و 4 پایان نامه  
علمی،  منظر  از  گرچه  ماندند.  باقی  منحصربه فرد 
بر  روش شناسی  در  تحقیق  روش های  از  هیچ یک 
پدیده   ماهیت  اساس  بر  و  ندارد  ارجحیت  دیگری 
موردمطالعه، هریک از روش های استفاده شده دارای 
نقاط قوت و ضعف ویژه ای است )پیران نژاد، 1395(، 
اما برای بررسی آماری بیشتر در جدول شماره 4 و 
تصویر شماره 3 به بیان اهداف، روش پژوهش، روش 
جمع آوری و تحلیل داده های پژوهش های انجام شده 

به تفکیک می پردازیم.

جدول ۲. فراوانی و درصد فراوانی پژوهش های داخلی به تفکیک سال انتشار

درصد فراوانیتعداد مقاالت منتشرشده )فراوانی(سالرديف

1139015/2
2139115/2
3139215/2
41393210/5
5139415/2
613951052/6
71396315/7

کاربردی بنیادی ی -توصیف
یمایشی

 -توصیفی
ھمبستگی کمی کیفی

درصد فراوانی 87.5 12.5 87.5 12.5 75 25

87.5

12.5

87.5

12.5

75

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ی
وان

را
د ف

رص
د

روش پژوهش

تصویر 3. نمودار فراوانی پژوهش های داخلی به تفکیک هدف/ روش پژوهش/ روش گردآوری داده ها
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جدول 3. پژوهش های داخلی به تفکیک پایگاه علمی نمایه کننده

ف
عنوان پژوهشردي

نی
سا

م ان
علو

ل 
رتا

پو

ان
ير

مگ

هی
گا

ش
دان

اد 
جه

اه 
يگ

پا

کا
يلي

سيو

ک
ندا

يرا
ا

گز
ورم

ن

شناسايی و اولويت بندی ارزش های حکمرانی الکترونیک در شهرداری ها 1
)جعفري، زارعي متین و جوکار، 1395(

حکمرانی الکترونیک در شهرداری ها: مطالعه پورتال شهرداری های کشور 2
)عبادی و پیران نژاد، 1393(

طراحی مدل حکمرانی خوب الکترونیک در حوزه  آموزش الکترونیک در ايران 3
)مقدسي، مانیان، قلي پور و حسن زاده، 1395(

ارائه چارچوبی از تأثیر مديريت دانش بر حکمرانی الکترونیکی )موسوي 4
قیداري، الهي و قاضي نوري، 1392(

بررسی وضعیت بلوغ حکمرانی الکترونیک در پورتال وزارتخانه های کشور 5
)عبادی اردبیلی، 1395(

حکمرانی الکترونیک: الزامات و ضرورت ها )عبادی، 1395(6
تأثیر عوامل فرهنگی و فنی بر حکمرانی الکترونیک )قربانی زاده و الیاسی، 7

)1395
حکمرانی الکترونیک ابزاری جهت حکمرانی خوب شهری )رجايی و ارغوانی، 8

)1395
حکمرانی الکترونیک، چالش های مردم ساالری )هادي پیکاني، شهسواري و 9

نصراصفهاني، 1395(
حکمرانی الکترونیک، چالش های دموکراسی )نصراصفهاني، شهسواري و 10

هادي پیکاني، 1396(
حکمرانی الکترونیک و ارتقاء مشارکت عمومی )وکیلیان و قاسم زاده، 1396(11
بررسی نقش رسانه های اجتماعی در تحقق حکمرانی الکترونیک و پیشنهادات 12

جهت بهره برداری از آن برای حرکت به سوی حکمرانی نیک الکترونیک 
درايران )زينالی، 1395(

حکمرانی الکترونیک وتأثیر آن بر حکمرانی خوب )يزدان پناه و برزگرزاده 13
زرندی، 1393(

انتظار مشروع در حکمرانی الکترونیکی: تحلیل مفهومی )بهنیا، 1396(14
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ف
عنوان پژوهشردي

نی
سا

م ان
علو

ل 
رتا

پو

ان
ير

مگ

هی
گا

ش
دان

اد 
جه

اه 
يگ

پا

کا
يلي

سيو

ک
ندا

يرا
ا

گز
ورم

ن

دولت الکترونیکی وحکمرانی الکترونیکی:شباهت هاوتفاوت ها )جعفری و 15
جوکار، 1394(

از دولت الکترونیک تا حکمرانی الکترونیک: مطالعه دستگاه های دولتی شهر 16
کرمان )حسن زاده عباس آبادي، 1395(

تأثیر عوامل فرهنگی و فنی بر حکمرانی الکترونیک )الیاسی، 1391(17
تأثیر حکمرانی الکترونیک بر رضايت ارباب رجوع و رضايت شغلی کارکنان 18

)آذری، 1395(
ارائه چارچوبی از تأثیر مديريت دانش برحکمرانی الکترونیکی )موسوی 19

قیداری،1390(
364845جمع

جدول 4. پژوهش های داخلی به تفکیک هدف/روش پژوهش/روش جمع آوری و تحلیل داده ها

ف
روش هدفعنوان پژوهشردي

پژوهش
کمی/
کيفی

روش جمع آوری و تحليل 
داده ها

شناسايی و اولويت بندی ارزش های حکمرانی الکترونیک 1
توصیفی-کاربردیدر شهرداری ها )جعفري و همکاران، 1395(

پرسشنامه، روش فرايند تحلیل کیفیپیمايشی
سلسه مراتبی

حکمرانی الکترونیک در شهرداری ها: مطالعه پورتال 2
توصیفی-کاربردیشهرداری های کشور )عبادی و پیران نژاد، 1393(

پرسشنامه تعديل شده سازمان کمیپیمايشی
ملل، آمار توصیفی

3
طراحی مدل حکمرانی خوب الکترونیک در حوزه  
آموزش الکترونیک در ايران )مقدسي و همکاران، 

)1395
توصیفی-بنیادی

کیفیپیمايشی
روش شناسی فراترکیب، نظريه 

برخاسته از داده و مصاحبه 
اکتشافی کیفی

بررسی وضعیت بلوغ حکمرانی الکترونیک در پورتال 4
توصیفی-کاربردیوزارتخانه های کشور )عبادی اردبیلی، 1395(

پرسشنامه تعديل شده سازمان کمیپیمايشی
ملل، آمار توصیفی

5
از دولت الکترونیک تا حکمرانی الکترونیک: مطالعه 

دستگاه های دولتی شهر کرمان )حسن زاده عباس آبادي، 
)1395

توصیفی-کاربردی
کمیپیمايشی

پرسشنامه تحلیل عاملی 
تأيیدی و مدل سازی معادالت 

ساختاری

تأثیر عوامل فرهنگی و فنی بر حکمرانی الکترونیک 6
توصیفی-کاربردی)الیاسی، 1391(

کمیپیمايشی
پرسشنامه، تحلیل عاملی 

تأيیدی، مدل يابی معادالت 
ساختاری
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ف
روش هدفعنوان پژوهشردي

پژوهش
کمی/
کيفی

روش جمع آوری و تحليل 
داده ها

تأثیر حکمرانی الکترونیک بر رضايت ارباب رجوع و 7
توصیفی-کاربردیرضايت شغلی کارکنان )آذری، 1395(

کمیپیمايشی
پرسشنامه، روش مدل يابی 
معادالت ساختاری و تحلیل 

عاملی تأيیدی

ارائه چارچوبی از تأثیر مديريت دانش بر حکمرانی 8
توصیفی- کاربردیالکترونیکی )موسوی قیداری، 1390(

پرسشنامه، آزمون باينومیال و کمیهمبستگی
فريدمن

جدول 5. پژوهش های داخلی به تفکیک اهداف و نتایج پژوهش

ف
ردي

ش
وه

 پژ
وع

ن

نتيجههدفعنوان پژوهش

قاله1
م

شناسايی و اولويت بندی 
ارزش های حکمرانی 

الکترونیک در شهرداری ها
)جعفري و همکاران، 1395(

شناسايی و اولويت بندی 
ارزش های حکمرانی 

الکترونیک در شهرداری ها

يافته ها نشان داد که بین ارزش های شناسايی شده، ارتقاء 
سطح خدمات بر اساس توسعه متوازن شهری، ارتقاء امنیت 
شبکه اطالعات و گسترش عدالت اجتماعی از طريق ارائه 
فرصت های برابر برای دسترسی به اطالعات به  صورت 

الکترونیک از اولويت بیشتری برخوردار است.

قاله2
م

حکمرانی الکترونیک در 
شهرداری ها: مطالعه پورتال 
شهرداری های کشور )عبادی 

و پیران نژاد، 1393(

بررسی و ارزيابی 30 پورتال 
موجود شهرداری های کشور

نتايج حاصل از میانگین امتیازات حاکی از آن است که با 
وجود نقش مهم شهرداری ها در حکمرانی شهری، اغلب 
پورتال ها در سطوح اولیه بلوغ مدل های خدمات رسانی 

الکترونیکی بوده و نیازمند توجه ويژه برای ارتقا به سطوح 
باالتر، هم از نظر کّمی و هم از نظر کیفی هستند.

قاله3
م

 طراحی مدل حکمرانی خوب 
الکترونیک در حوزه  آموزش 

الکترونیک در ايران  )مقدسي 
و همکاران، 1395(

طراحی مدل جامع 
حکمرانی خوب الکترونیک 
در حوزه  آموزش الکترونیک 

دستیابی به مدل بديع و جامع حکمرانی خوب الکترونیک 
در حوزه  آموزش الکترونیک در ايران

قاله4
م

بررسی وضعیت بلوغ حکمرانی 
الکترونیک در پورتال 

وزارتخانه های کشور )عبادی 
اردبیلی، 1395(

بررسی وضعیت بلوغ 18 
پورتال وزارتخانه های کشور

نتايج بیانگر آن است که اغلب پورتال ها در سطوح اولیه  
بلوغ مدل های خدمات رسانی الکترونیکی قرار دارند و بیشتر 

ارائه دهنده  اطالعات هستند تا خدمات؛ بنابراين به توجه 
ويژه برای ارتقا به سطوح باالتر نیاز دارند.
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ف
ردي

ش
وه

 پژ
وع

ن

نتيجههدفعنوان پژوهش

5

امه
ان ن

پاي

از دولت الکترونیک تا 
حکمرانی الکترونیک: 

مطالعه دستگاه های دولتی 
شهر کرمان )حسن زاده 

عباس آبادي، 1395(

شناسايی عوامل 
تسريع کننده  نیل به 
حکمرانی الکترونیک

نتايج نشان داد که متغیر تعديل گر زيرساخت، سیاست 
شفافیت اطالعات، سرمايه انسانی، فشار سازمانی، فشار 
قانونی، فشار رسانه و شهروندان در رابطه بین دولت 

الکترونیک و پاسخگويی معنادار و افزايشی؛ متغیرهای 
تعديل گر زيرساخت، سیاست شفافیت اطالعات، فشار 

رسانه و شهروندان در رابطه با دولت الکترونیک و شفافیت 
معنادار و افزايشی؛ متغیر تعديل گر فشار سازمانی در رابطه 
بین دولت الکترونیک و شفافیت معنادار و کاهشی و متغیر 

تعديل گر سرمايه انسانی و فشار قانونی در رابطه بین 
دولت الکترونیک و شفافیت رد می شود. متغیر تعديل گر 

زيرساخت و سیاست شفافیت اطالعات در رابطه بین دولت 
الکترونیک و مشارکت معنادار و افزايشی و متغیر تعديل گر 
سرمايه انسانی، فشار سازمانی، فشار قانونی، فشار رسانه 
و شهروندان در رابطه بین دولت الکترونیک و مشارکت 

معنادار و کاهشی است.

6
امه

ان ن
تأثیر عوامل فرهنگی و فنی بر پاي

حکمرانی الکترونیک)الیاسی، 
)1391

عوامل فرهنگی و فنی 
چه تأثیری بر حکمرانی 

الکترونیک دارند؟

نتايج نشان داد که هر دو عامل فرهنگی و فنی بر 
حکمرانی الکترونیک در شهرداری تهران تأثیر دارد و تأثیر 
عوامل فنی نسبت به عوامل فرهنگی بیشتر است. از میان 

ابعاد عوامل فرهنگی نیز بُعد انطباق پذيری با بیشترين 
ضريب گاما و بُعد سازگاری با کمترين ضريب به ترتیب 

بیشترين و کمترين تأثیر را بر حکمرانی الکترونیک داشتند. 
از میان دو بُعد عوامل فنی نیز تأثیر بُعد پذيرش فناوری بر 
حکمرانی الکترونیک، به سبب داشتن ضريب گامای کمتر 

از مقدار استاندارد رد شد.

7

امه
ان ن

تأثیر حکمرانی الکترونیک بر پاي
رضايت ارباب رجوع و رضايت 
شغلی کارکنان )آذری، 1395(

بررسی میزان تأثیر 
حکمرانی الکترونیک بر 
رضايت ارباب رجوع و 
رضايت شغلی کارکنان

سازمان برق استان مازندران

نتايج حاصل از داده های تحقیق نشان دهنده تأثیرگذاری 
معنی دار حکمرانی الکترونیک بر رضايت ارباب رجوع 
و رضايت شغلی کارکنان و تأثیر شفافیت الکترونیک، 

پاسخگويی الکترونیک و مشارکت الکترونیک بر رضايت 
ارباب رجوع و رضايت شغلی کارکنان در سازمان است.

8

امه
ان ن

ارائه چارچوبی از تأثیر مديريت پاي
دانش بر حکمرانی الکترونیکی 

)موسوی قیداری، 1390(

ارائه چارچوبی برای تأثیری 
که مديريت دانش می تواند 
بر ابعاد حکمرانی الکترونیک 

داشته باشد.

مديريت دانش به نحو معناداری موجب بهبود ابعاد 
حکمرانی الکترونیک )اهداف و راهبردها، چشم انداز 

عمومی، مديريت تغییر، عناصر انسانی و مديريت اطالعات( 
می شود.
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 در مرحله  بعد، طبق جدول شماره 5 به بررسی 
در حوزه   تاکنون  که  پژوهش هایی  نتایج  و  اهداف 

حکمرانی الکترونیک انجام  شده اند، پرداخته شد.

بررسی پژوهش های بین المللی در حوزه  حکمرانی 
الکترونیک

دریچه ای  شعار  با  اسکوپوس  اطالعاتی  پایگاه 
پایگاه های  بزرگ ترین  از  پژوهش جهانی  به  سوی 

استنادي وبی با کیفیت باالست. اسکوپوس با حدود 
55 میلیون رکورد از 5000 ناشر از سال 1960 تا 
به امروز به یکی از معتبرترین پایگاه استنادی علمی 
تبدیل شده است )شهسواری و طباخان، 1394(. با 
جست وجو در پایگاه اسکوپوس با کلیدواژه حکمرانی 
الکترونیک فقط در عنوان بدون محدودیت سال و 
حتی حوزه پژوهش ـ  با عنایت به اینکه حکمرانی 
الکترونیک یک مفهوم میان رشته ای است اما در این 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
تعداد مقاالت 1 5 5 17 11 17 22 39 61 46 57 69 51 47 53 47 55 71 42 21
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تصویر 4. نمودار فراوانی پژوهش های بین المللی به تفکیک سال

تصویر 5. نمودار دوناتی فراوانی پژوهش های بین المللی به تفکیک نوع پژوهش
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خاصی  علمی  حوزه  به  جست وجو  دامنه  پژوهش 
محدود نشد ـ و بررسی تمام پژوهش ها به  صورت 
تمام شماری تا آوریل 2019، 737 مقاله  بین المللی 
و  آمد  دست  به  الکترونیک  حکمرانی  حوزه   در 
مشخص  شماره 4  تصویر  نمودار  در  همان طورکه 

است، ضمن سیر صعودی پژوهش ها از سال 2000، 
بیشترین میزان مقاالت )71 مقاله( در سال 2017 

به چاپ رسیده اند.

مقاله  به   تفکیک، 351  مقاله  این 737  بین  از 

جدول 6. فعال ترین سازمان های بین المللی حوزه  حکمرانی الکترونیک بر اساس تعداد پژوهش های منتشره

تعداد مقاالتوابستگی سازمانیرديف

20مؤسسه مديريت روستايی آناند1

17مؤسسه فناوری دهلی هند2

11مرکز اطالع رسانی ملی )اوديشا(3

10دانشگاه برهامپور4

10مؤسسه فناوری فدرال سوئیس لوزان5

10دانشگاه دهلی6

9دانشگاه تحقیقات ملی فناوری اطالعات، مکانیک و اوپتیک سن پترزبورگ7

8دانشگاه تکنولوژی دهلی8

7مرکز اطالع رسانی ملی )دهلی نو(9

7دانشگاه راتگرز-نیوآرک10

تصویر 6. نمودار پنج مجله  برتر بین المللی بر اساس میزان چاپ مقاالت حکمرانی الکترونیک به تفکیک سال
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جدول 7. درصد فراوانی پژوهش های بین المللی به تفکیک حوزه پژوهش

درصد فراوانیحوزه  موضوعیرديف

39علوم کامپیوتر1

26/8علوم اجتماعی2

9مهندسی3

8/4کسب وکار، مديريت و حسابداری4

4/2رياضیات5

3/3علوم تصمیم گیری6

2/2اقتصاد، اقتصادسنجی و مالی7

1/7علم محیط زيست8

1/2پزشکی9

1هنر و علوم انسانی10

0/5زمین و علوم سیاره ای11

0/5علم مواد12

0/5روانشناسی13

0/4انرژی14

0/4چندرشته ای15

0/4فیزيک و نجوم16

0/3کشاورزی و علوم زيستی17

0/3بیوشیمی، ژنتیک و بیولوژی مولکولی18

0/1مهندسی شیمی19

0/1بهداشت و درمان20

0/1فارماکولوژی، سم شناسی و داروسازی21
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کنفرانسی و 270 مقاله آرتیکل، 142 فصل کتاب، 
19 مقاله مروری، 13 کتاب، 3 یادداشت و 2 سرمقاله 

وجود دارد )تصویر شماره 5(.

همان طور که در جدول شماره 6 مشخص است، از 
نظر وابستگی سازمانی مقاالت منتشرشده، مؤسسه 
مدیریت روستایی آناند با چاپ 20 مقاله، بیشترین 
فعالیت را در حوزه  پژوهش های حکمرانی الکترونیک 

در دنیا دارد. 

مجالتی که بیشترین مقاالت حکمرانی الکترونیک 
را در طی سال های 2000 تا 2019 منتشر کرده اند، 
به شرح نمودار تصویر شماره 6 است که ازاین بین، 
ACM International Conference Proceed-  مجله 

 CiteScore 2017: 0.56، SJR 2017: با  ing Series
0.159 و SNIP 2017: 0.468 با انتشار 132 مقاله در 
حوزه  حکمرانی الکترونیک رتبه  برتر در این حوزه را 

داراست.

الکترونیک ماهیت  اینکه حکمرانی  به  با توجه   
از  بین المللی  پژوهش های  دارد،  میان رشته ای 
پرداخته اند.  مفهوم  این  به  متفاوتی  رویکردهای 
مقاالت منتشرشده به تفکیک حوزه های موضوعی 
که  همان طور  و  است   7 شماره  جدول  شرح  به 
مشخص است، در دنیا بیشتر از رویکرد فناوری و 
علوم کامپیوتر به حکمرانی الکترونیک پرداخته  شده 
حوزه   این  در  علمی  مقاالت  انتشارات  بیشترین  و 

مطالعاتی است.

در ادامه در جدول شماره 8، بر اساس تعداد مقاالت 
منتشره، 10 کشوری که بیشترین تعداد مقاالت را 
الکترونیک به چاپ رسانده اند،  در حوزه  حکمرانی 
مشاهده می شوند که هند با 310 مقاله بیشترین 
مقاالت حوزه  پژوهشی حکمرانی الکترونیک در دنیا 

را منتشر کرده است. 

پس از بررسی های آماری صورت گرفته در ادامه 
پژوهشی  حوزه   جایگاه  بی  اچ  اندیس  محاسبه   با 

جدول 8. کشور برتر در حوزه  پژوهش های حکمرانی الکترونیک بر اساس تعداد مقاالت منتشره

تعداد مقاالتکشوررديف

310هندوستان1
60اياالت  متحده2
36انگلستان3
33بنگالدش4
24استرالیا5
23چین6
22ايتالیا7
16نیجريه8
15کانادا9
15کره جنوبی10
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حکمرانی الکترونیک در حال حاضر در دنیا بررسی 
شد که به شرح زیر است:

اندیس های  از  یکی  بی  اچ  اندیس   :H-b Index
حوزه  علم سنجی است )یزداني، نجات، رحیمي موقر،  
 .(Banks، 2006)  )1393 خلیلي،  و  قالیچي 
به  عنوان  علم سنجی مطالعه جنبه های کّمی علم 
است.  اقتصادي  فعالیت های  یا  علمی  رشته های 
است  علم  جامعه شناسی  از  بخشی  علم سنجی 
با  اینکه  ضمن  دارد؛  کاربرد  سیاست گذاری  در  و 
(Tague-Sut-  کتاب سنجی تا حدي هم پوشانی دارد
(cliffe, 1992. علم سنجی در سراسر دنیا و در حال 
تبدیل شدن به ابزاري قدرتمند در سیاست علم است 
(Ivancheva، 2008) و باگذشت زمان براي ارزیابی 
فعالیت های پژوهشی و بروندادهاي علمی از طریق 
شمارش تعداد مقاالت و تأثیر مقاالت در رشته های 
 .(Biglu, 2008) کرد  مطلوبی کسب  جایگاه  علمی 
پژوهشی  حوزه های  مقایسه  برای  بی  اچ  اندیس 
سال  در  بنکس  را  شاخص  این  می شود.  استفاده 
2006 میالدي مطرح کرد که به کمک آن می توان 
موضوع های برجسته و در دست تحقیق را مشخص 
ساخت. وي در توجیه نیاز به چنین شاخصی اظهار 
می دارد که تعیین موضوعات موردعالقه و در دست 
بررسی در دنیاي پرحجم و وسیع اطالعات، نیاز به 
بررسی و جست وجوي فراوان در انواع منابع اطالعاتی 
دارد و وسیله ای ساده الزم است تا براي پژوهشگران 
خاصی  ترکیب  یا  موضوع  صورتی  در  باشد.  مفید 
مقدار h-b را دارد که حداقل h-b مقاله در ارتباط 
با این موضوع ارائه  شده و به هر یک حداقل h-b بار 
استناد شده باشد. ازآنجاکه برخی موضوع ها قدمت 
بیشتری نسبت به برخی دیگر دارند، بنکس شاخص 
h-b را بر تعداد سال هایی تقسیم کرد که در مورد 
آن موضوع یا ترکیب، مقاله هایی منتشر شده است. 

این تقسیم شاخص h-b به عددی مانند m، نتیجه 
را طبیعی می کند که اهمیت یک موضوع خاص را 
نشان می دهد و اینکه چه تعدادی از پژوهشگران در 
حال حاضر روی آن کار می کنند. عدد m از تقسیم 
تعداد سال هایی که از انتشار نخستین مقاله در یک 

عنوان علمی می گذرد، بر h محاسبه می شود.
m∼h

n ,∼mn

N: مدت زمان از انتشار اولین مقاله در یک موضوع 
تاکنون؛

H : اندیس اچ بی برای مقاالت حوزه موردبررسی.

با توجه به اینکه پایگاه موردبررسی و استناد در 
این پژوهش پایگاه اسکاپوس است، اولین سالی که 
این پایگاه مقاله ای را در حوزه  حکمرانی الکترونیک 
به چاپ رسانده است، در سال 2000 بوده؛ پس در 

ادامه فرمول ذیل را داریم:
N: 2019-2000=19

حوزه   مقاالت  ارجاعات  تعداد  به  استناد  با  و 
حکمرانی الکترونیک به ترتیب رتبه )جدول شماره 
9( اچ ایندکس حوزه  پژوهشی موردبررسی برابر با 

30 است.
H index: 30

پس:
m:30

19=1.5

با توجه به دسته بندی جدول شماره 10، حوزه  
پژوهشی مبحث حکمرانی الکترونیک جزو حوزه های 

پژوهشی در حال رشد است.

 4. بحث و نتيجه گيری

بررسی های انجام شده در این پژوهش نشان داد 
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که به طورکلی در ایران 19 پژوهش )5 مقاله  علمی-
پژوهشی، 2 مقاله  علمی-  ترویجی، 8 مقاله  کنفرانسی، 
4 پایان نامه( در حوزه  حکمرانی الکترونیک به چاپ 
رسیده که بیشترین این پژوهش ها در سال 1395 
)10 مورد( بوده است و پایگاه سیویلیکا بیشترین 
را  الکترونیک  نمایه سازی مقاالت حکمرانی  میزان 
در کارنامه دارد. در مرحله  بعد، 8 پژوهش )4 مقاله  
علمی- پژوهشی و 4 پایان نامه( بررسی دقیق تر شد 
که از لحاظ هدف، 7 پژوهش کاربردی و 1 پژوهش 
بنیادی؛ از لحاظ روش شناسی، 7 پژوهش توصیفی- 
از  و  توصیفی-همبستگی  پژوهش   1 و  پیمایشی 
لحاظ روش گردآوری داده ها، 2 پژوهش کیفی و 6 
پژوهش کّمی بودند؛ سپس با بررسی پژوهش های 
بین المللی در پایگاه اطالعاتی به روش تمام شماری، 
737 مقاله به دست آمد که بیشترین مقاالت در 
سال 2017 )71 مورد( به چاپ رسیده بودند که به 

تفکیک 47,6 درصد مقاله کنفرانسی و 28,1 درصد 
مقاله آرتیکل، 19,3 درصد فصل کتاب، 2,6 درصد 
مقاله مروری، 1,8 درصد کتاب، 0,4 درصد یادداشت 
و 3 درصد سرمقاله بودند و از نظر وابستگی سازمانی 
مقاالت منتشرشده، مؤسسه مدیریت روستایی آناند 
حوزه   در  را  فعالیت  بیشترین  مقاله،   20 چاپ  با 
مجله   داراست.  الکترونیک  حکمرانی  پژوهش های 
 ACM International Conference Proceeding
Series CiteScore 2017: 0.56، SJR 2017: 0.159 و 
SNIP 2017: 0.468 نیز با انتشار 132 مقاله، بیشترین 
تعداد مقاالت حکمرانی الکترونیک را به چاپ رسانده 
و رویکرد فناوری و علوم کامپیوتر نیز دارای بیشترین 
پژوهش  در حوزه حکمرانی الکترونیک در جهان بوده 
است. هند با انتشار 310 مقاله برترین کشور در حوزه  
با  درنهایت  است؛  الکترونیک  حکمرانی  مطالعات 
محاسبه  h-b index به این نتیجه رسیدیم که حوزه  
پژوهشی حکمرانی الکترونیک در حال حاضر در دنیا 

جدول 9. تعداد ارجاعات پژوهش های بین المللی حکمرانی الکترونیک نمایه شده در پایگاه اسکوپوس به ترتیب رتبه

169160146135121119116102896658تعداد ارجاع
1234567891011رتبه

5655515048454543403938تعداد ارجاع
1213141516171819202122رتبه

3635343433333231302828تعداد ارجاع
2324252627282930313233رتبه

M جدول 10. تفکیک حوزه های پژوهشی بر اساس میزان عددی

0 < m ≤ 0.5 حوزه پژوهشی کوچک

 0.5 < m ≤ 2 حوزه پژوهشی درحال رشد

m > 2 حوزه پژوهشی داغ
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جزو حوزه های پژوهشی درحال رشد است. 

نتیجه گیری نهایی این پژوهش حاکی از آن است 
اهمیت  اینکه  با  الکترونیک  حکمرانی  مبحث  که 
بسیار زیادی در مجامع بین المللی دارد، اما متأسفانه 
پژوهشگران در کشور بسیارکم به آن توجه کرده اند، 
چالش های  و  اطالعات  فناوری  قرن  در  طوری که 
تنها 15 مقاله در  ایران  به طورکل در  جهانی شدن 
همین  که  شده  چاپ  الکترونیک  حکمرانی  حوزه  
میزان اندک از پژوهش ها هم کاماًل پراکنده و به  دور 
از روندی نظام مند هستند؛ این در حالی است که 
اهمیت این موضوع در سطح کالن به تصویب و ابالغ 
الیحه ای به نام حکمرانی الکترونیک در کشور منجر 
پژوهش  این  در  بیان شده  موارد  تمام  است.  شده 
و  پژوهشگران  بیشتر  هرچه  توجه  اهمیت  بیانگر 
محققان داخلی به این حوزه است تا ایران هم در 
راستای حرکت به  سوی توسعه سعی کند هم راستا 
با رشد پژوهش های جهانی و بین المللی در حوزه  
حکمرانی الکترونیک قدم برداشته و پژوهشگران و 
محققان داخلی بیش ازپیش به این حوزه  مطالعاتی 
بپردازند. یقیناً انجام مطالعات بیشتر و منسجم تر و 
در راستای پژوهش های بین المللی بر توسعه یافتگی 
و ارتقاء سطح کیفی و موفقیت پروژه های حکمرانی 

الکترونیک و توسعه کشور خواهد افزود.

با توجه به اینکه حکمرانی الکترونیک مفهومی 
میان رشته ای دارد، طبعاً توجه به ابعاد مدیریتی، فنی، 
تکنولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و ساختاری آن به 
لذا سیاست گذاری  یک میزان حائز اهمیت است و 
در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  و  علوم  وزارت 
راستای جذب پژوهشگران سایر رشته های مرتبط 
ازجمله علوم کامپیوتر، فنی و مهندسی، اقتصادی، 
تصمیم گیری و خط مشی گذاری و غیره که هر یک 
می توانند از رویکرد تخصصی خود به مطالعه در حوزه  

حکمرانی الکترونیک بپردازند، اهمیت زیادی دارد؛ 
تحقق یک پروژه موفق میان رشته ای  چراکه قطعاً 
الکترونیک مرهون توجه، پژوهش،  مثل حکمرانی 
بررسی و پرداخت هم زمان و همه جانبه به  تمامی 

ابعاد آن است.

تدوین برنامه جامع راهبردی در جهت نظام مند 
و هدفدار کردن پژوهش های علمی مرتبط با حوزه 
نقاط  شناسایی  راستای  در  الکترونیک  حکمرانی 
تدوین  و  دولتی  نهادهای  و  دولت  ضعف  و  قوت 
حکمرانی  پروژه های  موفق  پیاده سازی  راه  نقشه 
الکترونیک و تدوین قوانین دارای ضمانت اجرایی 
عملیاتی سازی  بر  مبنی  دولت  الزام  جهت  در 
و طراحی چارچوب حکمرانی  به دست آمده  نتایج 

الکترونیک ملی در کشور.

ایجاد چشم انداز مشخص و طرح تحول ساختار 
نظام اداری به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات 
اتخاذ  و  فرایندهای داخلی دولت  یکپارچه سازی  و 
راهبرد ملی جامع برای افزایش مشارکت الکترونیکی 
شهروندان و افزایش سواد دیجیتال به منظور تحقق 
شهروند دیجیتال از طرق مختلف ازجمله افزایش 

آگاه سازی و افزایش آموزش.

و  سخت افزاری  زیرساخت های  فراهم سازی 
نرم افزاری، زیرساخت های فرهنگی، زیرساخت های 

اطالعاتی، زیرساخت های منابع انسانی و قانونی.

فاوا  بخش  اعتبارات  افزایش  و  بیشتر  توجه 
اختصاص  همچنین  و  سال  هر  بودجه  الیحه  در 
درصدی از این بودجه به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
در جهت انجام پروژه های ملی در حوزه حکمرانی 
و  چندبُعدی  شناسایی  راستای  در  الکترونیک 
موفق،  پیاده سازی  جنبه های  تمام  چندرشته ای 
موانع و چالش ها، مزایا و غیره برای عملیاتی سازی 
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هرچه موفق تر این پروژه ها در کشور.

مالحظات اخالقي

پيروي از اصول اخالق پژوهش

این مقاله رعایت  تمامی اصول اخالق پژوهش در 
شده است. 

حامي مالي

این مقاله حامی مالی نداشته است.

مشارکت نويسندگان

مفهوم سازی: فائقه ناظمی جنابی؛ روش شناسی: 
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بررسی: حامد رحمانی و فائقه ناظمی؛ منابع: فائقه 
ناظمی جنابی؛ نگارش پیش نویس: حامد رحمانی؛ 
ویراستاری و نهایی سازی نوشته: فائقه ناظمی جنابی؛ 
حامد  نظارت:  جنابی؛  ناظمی  فائقه  بصری سازی: 
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تعارض منافع
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