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  چکيده

نظران بر اين  هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي بوده است. صاحب هاي اخير، جهان شاهد تغييرات بنيادي در عرصه در دهه اهداف:

طور کلي، حاصل رشد فناوری اطالعات و ارتباطات است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي ميزان تحقق دولت  اند که اين تغييرات، به عقيده

 يک در دانشگاه شهيد چمران اهواز براساس الگوي سازمان ملل متحد بود. الکترون

در دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش کليه کارکنان  ١٣٨٩-٩٠پيمايشي در سال تحصيلي  -اين مطالعه توصيفي ها: روش

ساخته دارای  اي محقق نامه ها پرسش صادفي ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوري دادهگيري ت نفر به روش نمونه ٢٠٠دانشگاه شهيد چمران اهواز بودند و 

گروهی بود.  تک Tهاي پراکندگي و همچنين آزمون استنباطی  هاي گرايش مرکزي، شاخص هاي آماري مورد استفاده شاخص سئوال بود. روش ٤٥

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. SPSS 16افزار  ها با کمک نرم داده

انگيزه کارکنان سازمان براي ارايه خدمات ميانگين وضعيت دولت الکترونيک در دانشگاه شهيد چمران اهواز از ديدگاه کارکنان در دو مورد  ها: يافته

ارتقايافته و در بقيه موارد در مرحله تعاملی بود.  ) در انتهای مرحله٩٨/٢هاي دريافتي از مشتريان ( گويي به ايميل ) و سرعت پاسخ٩٠/٢الکترونيک (

بود که آن را در مرحله تعاملي نشان  ۳۴/۳±۳۹/۰ميانگين وضعيت فعلي دولت الکترونيک در دانشگاه شهيد چمران اهواز از ديدگاه کارکنان اين دانشگاه 

  داد. 

   قرار دارد. ۳۴/۳وم (تعاملي) با ميانگين دولت الکترونيک در دانشگاه شهيد چمران اهواز در مرحله س گيري: نتيجه

  دولت الکترونيک، دانشگاه، الگوی سازمان ملل متحد :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: The world has evidenced major economic, social cultural and educational changes during recent decades. 

Experts believe that these changes are generally the result of improvements in information and communication 

technology. The aim of this research was evaluating the e-government realization rate in the Shahid-Chamran 

University of Ahwaz based on the United Nations’ model.  

Methods: This descriptive survey study was carried out in the Shahid-Chamran University of Ahwaz in 2010-

2011. The statistical population of this research consisted of all Ahwaz Shahid-Chamran University employees 
and 200 employees were selected by simple randomized sampling. The data collection tool was a researcher-

made 45-question questionnaire. The statistical methods used in this research were central and distribution 

indices and one sample T-test. Data were analyzed using SPSS 16 software. 

Results: The mean of e-government situation in the Shahid-Chamran University of Ahwaz was at the end of the 

“enhanced” stage considering the electronic services (2.9) and the rapid answering of clients’ e-mails (2.98) and 

was in the “interactive” stage considering the rest of studied elements from the university employees’ viewpoint. 

The mean of current e-government situation was 3.34±0.39 from the staff’s point of view that showed it to be in 

the “interactive” stage. 
Conclusion: E-government is in the 3rd (interactive) stage in the Shahid-Chamran University of Ahwaz with the 

mean of 3.34. 
Keywords: E-government, University, The United Nations E-government Model 
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   ۱۳۹۰ مستانز، ۴، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  مقدمه

عنوان عصر  ژگي منحصر به فرد هزاره سوم ميالدي كه از آن به  وي
هاي اخير، جهان  كنند، نوآوري و تغيير است. در دهه اطالعات ياد مي
هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي،  بنيادي در عرصهشاهد تغييرات 

اند که اين  نظران بر اين عقيده فرهنگي و آموزشي بوده است. صاحب
طور کلي، حاصل رشد فناوري اطالعات و ارتباطات است  تغييرات، به

و جذب  اتاي و فناوري ارتباط ]. اين تغييرات که از همگرايي رايانه١[
وجود آمده، منجر به دگرگوني ابعاد مختلف زندگي  آنها در جامعه به

استفاده خالقانه از ابزارهاي فناوري  ].٢فردي و اجتماعي شده است [
ترين نماد عصر  عنوان شاخص خصوص اينترنت به اطالعات، به

جويي در وقت و  اطالعات، منجر به افزايش رفاه جامعه بشري، صرفه
ها و دستيابي آسان به اطالعات  ل روند انجام فعاليتهزينه، تسهي

گوناگون شده است. به عبارت ديگر، به لطف اين فناوري، 
  ].٣طرز شگرفي کاهش يافته است [ هاي زماني و مکاني به محدوديت

هاي شخصي، اينترنت، تلفن همراه و وسايل  در حال حاضر رايانه
طور  ها را به انسانارتباطي ديگر روش زندگي، يادگيري و تعامل 

اساسي تحت تاثير قرار داده است. در دو دهه گذشته، کاربرد اين 
ها جايگاه خاصي پيدا کرده و بيشتر  ها و شرکت ها در سازمان فناوري

هاي اطالعاتي و  افزارها، بانک اي، سخت آنها داراي شبکه رايانه
ي هاي اتوماسيون هستند. همچنين، پس از ظهور شبکه جهان سيستم

شدن تجارت الکترونيکي و استفاده از اين  دنبال متداول اينترنت و به
ها در کشورهاي مختلف، در  ها و شرکت ها توسط سازمان تکنولوژي

  ].٤ايم [ هاي اخير شاهد پديده نوين به نام دولت الکترونيک بوده سال
عنوان راهبردي اساسي براي رسيدن به جامعه  دولت الکترونيک به

ترين  شناخته شده است و يکي از مهم يکم و بيستور قرن دانايي مح
شود. دولت  ملي محسوب مي يپذير اساسي تقويت رقابت عوامل

از  ،ه خدمات دولتي با استفاده از فناوري اطالعاتيا ارابالکترونيک 
آغازگر مرحله جديدي از حيات مديريت بخش عمومي  ،جمله اينترنت

اي مهم ه هيكي از پديد ترونيكدولت الكاز طرف ديگر،  ].٥[ است
سازي  پياده که است كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات هحاصل از ب

داشته کشورها  آن، تحولي بس عميق در نحوه زندگي، اداره و رهبري
 که  وب است رساني عيبي از فناوري اطالعات و شبكه اطالکو تر

، دولت ، کارکنانه مستقيم خدمات به شهروندانيهدف آن، ارا
تحقق دولت با  .هاي دولت است بخش ساير و هاي تجاري بخش

 و شده  توانند وارد يك سايت اينترنتي يالكترونيكي شهروندان م
لذا . نندکبراي انجام داد و ستد استفاده  خدمات و اطالعاتاز  آساني به

جويي شده و باعث توليد چرخه اقتصادي  در هزينه و زمان صرفه
  ].٦[ و مناسب خواهد شد کارا صورت به

دولت الکترونيک قابليت آن را دارد تا شکل بخش دولتي را تغيير داده 
گذاري کند.  رجوع را از نو پايه و رابطه ميان دولت، شهروندان و ارباب

آورد تا ارايه خدمات به شهروندان را  چنين دولتي موقعيتي را فراهم مي
توانند  ها در چنين شرايطي مي رجوع بهبود بخشد. شهروندان و ارباب

خدمات و اطالعات را در هر زمان و بنابر استانداردهاي روز کسب کنند 
هاي مورد نياز خود را بدون نياز به استخدام  توانند گزارش و مي

دان کارهاي خود را به همان حقوقدان و حسابدار تهيه کنند و کارمن
ها  سادگي و با همان بازدهي و اثربخشي همتايان خود در ديگر سازمان

رجوع  انجام دهند. در اين دولت، ارايه خدمات به شهروندان و ارباب
هاي زايد مديريت دولتي در اين  شود، ضمن آنکه اليه تسهيل مي

دان و ها قابل حذف است و امکان دسترسي آسان شهرون سازمان
کارمندان و ديگر اقشار جامعه به اطالعات و خدمات دولتي فراهم 

تنها سيستم ارايه  شود. انقالب در سيستم دولت الکترونيکي نه مي
هاي ارتباطي  خدمات، بلکه شيوه ارتباط شهروندان با دولت را از شيوه

هاي دوطرفه و تعاملي تغيير  سمت شيوه سلسله مراتبي و سنتي به
  ].٧دهد [ مي

عنوان سازماني دولتي در ايران از اين تغييرات  آموزش عالي نيز به
مستثني نيست. اجراي فناوري اطالعات و ارتباطات در اين سازمان، 
باعث افزايش ارايه خدمات به شهروندان اعم از دانشجويان، استادان، 

شود. همچنين اجراي دولت  کارکنان و ديگر اقشار جامعه مي
جويي در وقت کارمندان،  وزش عالي باعث صرفهالکترونيک در آم

رفتن  هاي سازمان، افزايش سرعت ارايه خدمات، از بين کاهش هزينه
کاغذبازي سازماني، انتقال سريع خدمات، بهبود فرآيند انتقال اطالعات، 
افزايش کارآيي سازماني، آسودگي ارتباط با سازمان، افزايش شفافيت 

تي و دست و پاگير اداره سازمان سازماني در مقايسه با شکل سن
خصوص آموزش  شود. نبود دولت الکترونيک در هر سازمان و به مي

رفتن مزاياي الکترونيکي  عالي باعث کندشدن روند کاري و از بين
  گردد. مي

آمادگي نظام آموزش عالي در همراهي با ديگر نهادهاي اجتماعي در 
انساني كه در اين عصر فناوري اطالعات و ارتباطات براي پرورش 

عصر ايفاي نقش كند، ضروري است. از سويي ديگر بايد پذيرفت كه 
فناوري اطالعات و ارتباطات موجب دگرگوني در آموزش عالي شده 
است. در عصر نو، اهداف جديدي پيشِ روي آموزش عالي قرار دارد. 

يادگيري در مقابل رويكردهاي سنتي قرار  -رويكردهاي جديد ياددهي
، از تغيير نقش معلم و فراگيرنده سخن به ميان آمده و عقيده بر گرفته

طور كلي استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و  اين است كه به
هاي يادگيريِ با كيفيت براي  دولت الکترونيک براي دستيابي به هدف

  ].٩، ٨ناپذير است [ همه اجتناب
ري اطالعات و هاي ورود دولت الکترونيک و فناو از جمله مزيت

هاي آموزش عالي که در جهت رشد و توسعه آن  ارتباطات در نظام
هاي ارتباطي از طريق ابزاري چون پست  روند، افزايش کانال کار مي به

وگو،  هاي گفت هاي بحث و مذاکره، اتاق الکترونيک، گروه
پذيري فراوان زمان و مکان انجام وظيفه استاد، دانشجو و  انعطاف

  ].١٠ت [کارکنان اس
ورود فناوري اطالعات به آموزش عالي و پيچيدگي و اثر متقابل اين 

صورت ناچيز  تفسيرهاي موجود در زمينه دولت الکترونيک اغلب به
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رو، براي ايجاد بهترين ارتباط، چهار نوع هدف   قابل درک است. از اين
و دليل منطقي براي کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش 

هاي فناوري  ) تشويق در کسب مهارت١شناخته شده است؛  عالي
) استفاده از ٢عنوان يک هدف براي کاربران؛  اطالعات و ارتباطات به

شده را نيز تغيير  تواند محتواي يادگرفته چگونگي يادگيري درس که مي
عنوان يک جزء  ) استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات به٣دهد؛ 

مه درسي و آموزش که نه فقط چگونگي ضروري اصالحات برنا
) ٤دهد؛ و  يادگيري درس بلکه محتواي يادگرفته شده را نيز تغيير مي

عنوان يک جزء ضروري  استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات به
   ].١١دهد [ اصالحات که ساختار آموزش عالي را تغيير مي

اربرد فناوري در بيشتر نقاط جهان، موثرترين جهش رو به جلو براي ک
شروع شده  ١٩٩٠اطالعات و ارتباطات در عرصه آموزش در سال 

تواند از  عالوه فناوري اطالعات و ارتباطات مي به ].١٢است [
اي آموزش عالي  المللي در آموزش و توسعه حرفه هاي بين مشارکت

ها وجود دارد (از ويدئو  اي از گزينه حمايت کند. در اين زمينه دامنه
توان در  ها) که از آنها مي سايت ها و وب اي ا تا چندرسانهه کنفرانس

هاي پيشِ روي آموزش استفاده کرد  بردن چالش کردن و از بين مناسب
تکامل و استقرار دولت الکترونيک در   الگوهاي مختلفي درباره ].١٣[

الگوي استقرار ها  برخي پژوهشتحقيقات مختلف مطرح شده است. 
گيري  مرحله شروع، انتشار و سفارش ٣مل دولت الکترونيک را شا

 ٤تکامل دولت الکترونيک را در و برخي ديگر  ]؛١٥، ١٤دانند [ مي
طرفه، ارتباطات دوطرفه، مبادله و درگاه يکپارچه  مرحله ارتباطات يک

  ].١٦کنند [ خالصه مي
اي خود  مرحله٥سازمان ملل، کشورهاي عضو خود را بر مبناي الگوي 

]. اين الگو توسط انجمن مديريت دولتي اياالت ١[کند  ارزيابي مي
متحده و واحد اقتصاد عمومي و مديريت دولتي سازمان ملل ارايه شده 

صورت  و شامل مراحل "در حال ظهور" (تعدادي جايگاه اينترنتي به
شود و اطالعاتي  هاي دولتي ايجاد مي مستقل از هم توسط سازمان

هاي  شده روي اين جايگاه ردادهگيرد. اطالعات قرا روي آن قرار مي
اي و ايستا بوده و از پويايي الزم  صورت محدود، پايه اينترنتي به

هاي  يا ارتقايافته" (اطالعات روي جايگاه -برخوردار نيستند)، "تکامل
اينترنتي قرار گرفته و نيز محتواي اطالعات نظم بيشتري به خود 

زآمد ارايه شود)، صورت رو شود اين اطالعات به گرفته و سعي مي
هاي دولتي ارتباط  "تعاملي" (کاربران قادر خواهند بود با مقامات سازمان

هاي مورد نياز  هاي خود را مطرح سازند و فرم برقرار کنند؛ درخواست
دست آورند)، "تراکنش" (کاربران دولت  هاي اينترنتي به خود را از جايگاه
پرداخت کنند و هرگونه  توانند هزينه خدمات دولتي را الکترونيک مي

تراکنش مالي خود را از طريق اينترنت به انجام رسانند) و 
سازي" (شهروندان قادر خواهند بود تمام خدمات دولتي را  "يکپارچه

ها دريافت دارند.  صورت يکپارچه و فراتر از مرزهاي فيزيکي سازمان به
 شده و هاي بخش عمومي يکپارچه در اين مرحله فعاليت سازمان

تواند به خدمات بر  هاي مختلف مي رجوع بدون مراجعه به سازمان ارباب
  ].١٧خط دسترسي داشته باشد) است [

هاي مختلف براساس  هاي متعددي در ادارات و سازمان تاکنون پژوهش
هاي انجام شده  الگوي سازمان ملل انجام شده است. از جمله پژوهش

دولت الکترونيک در  توان به بررسي ميزان تحقق در اين حوزه مي
 ،]١٨اي ايران براساس مدل سازمان ملل [ ها و وزارتخانه سازمان

هاي اجرايي و ارايه مدلي براي آمادگي  هاي دستگاه سايت ارزيابي وب
]، بررسي ١٩در زمينه دولت الکترونيک براساس مدل سازمان ملل [

ي وب ]، ارزيابي محتوا٢٠وزارت بازرگاني [بلوغ دولت الکترونيک در 
]، بررسي دولت ٦ايران براساس مدل بلوغ دولت الکترونيک [

بررسي  و ]٢١الکترونيک در توسعه اقتصادي از طريق اصالح مديريت [
] اشاره کرد. اخيراًَ در کشورهاي درحال ٢٢دولت الکترونيک در ترکيه [

هاي بسياري براساس الگوي سازمان ملل متحد  توسعه نيز پژوهش
شده  هاي انجام توان به پژوهش ه از آن ميان ميصورت گرفته است ک

و  ]٢٧]، مالزي [٢٦]، کنيا [٢٥ماکائو [ ،]٢٤]، هند [٢٣در مالديو [
 ] اشاره کرد.٢٨اوگاندا [

سازي) دولت  در اين پژوهش نيز براي بررسي تحقق (بلوغ و پياده
الکترونيک در دانشگاه شهيد چمران اهواز، از الگوي سازمان ملل 

المللي واحد و مورد قبول اکثر  دليل جامعيت آن، که نهاد بين متحد، به
کشورهاست، استفاده شده است. لذا بر اين اساس، هدف مطالعه حاضر، 
تعيين جايگاه دانشگاه شهيد چمران اهواز در تحقق دولت الکترونيک 

 براساس الگوي سازمان ملل متحد از ديدگاه کارکنان است.

  

  ها روش

در  ١٣٨٩- ٩٠پيمايشي در سال تحصيلي  - ياين مطالعه توصيف
دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش کليه 

نفر بود که با  ٢٠٠کارکنان دانشگاه شهيد چمران اهواز و حجم نمونه 
گيري تصادفي ساده  توجه به جدول مورگان و استفاده از روش نمونه

  انتخاب شدند. 
ساخته با طيف ليکرتي  اي محقق نامه پرسش ها ابزار گردآوري داده

ها بيانگر  هاي سئوال هر يک از گزينهسئوال بود.  ٤٥اي داراي  گزينه٥
يک مرحله (خيلي کم: مرحله اول؛ کم: مرحله دوم؛ متوسط: مرحله 
سوم؛ زياد: مرحله چهارم؛ خيلي زياد: مرحله پنجم) از مدل سازمان ملل 

(خيلي زياد)  ۵(خيلي کم) تا  ۱عداد متحد بود. براي اين منظور از ا
نامه با استفاده از  روايي اين پرسشبراي شناسايي مراحل استفاده شد. 

نظر متخصصان در اين حوزه مورد تاييد قرار گرفت و پايايي 
  دست آمد.  به ٨٨/٠نامه نيز با استفاده از روش آلفاي کرونباخ  پرسش
هاي گرايش مرکزي همچون  هاي آماري مورد استفاده شاخص روش

معيار و  هاي پراکندگي همچون واريانس و انحراف ميانگين و شاخص
افزار  ها با کمک نرم گروهي بود و داده تکTهمچنين آزمون استنباطي 

SPSS 16  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا... خليفه و مهدي آزاد قدرت  ۱۸۰

   ۱۳۹۰ مستانز، ۴، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

 نامه دولت الکترونيک از ديدگاه کارکنان ميانگين نمرات مربوط به هر يک از سئواالت پرسش )١جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  سئواالت

  ۲۱/۱  ۴۹/۳  شود؟ هاي الکترونيکي انجام مي هاي روزانه شما با استفاده از سيستم آيا فعاليت

  ۰۳/۱  ۵۷/۳  گيرد؟هاي خصوصي و يا ساير موسسات انجام ميبخشها و تبادالت مالي با تراکنشآيا 

  ۱۳/۱  ۵۴/۳  نماييد؟ اي از عملكرد فرآيند تحت مديريت خود را در سايت سازمان منتشر مي هاي دوره آيا گزارش

  ۱۳/۱  ۵۹/۳  نماييد؟ ها و اهداف كالن فرآيند تحت مديريت خود را در سايت سازمان منتشر مي  آيا برنامه

  ۱۶/۱  ۴۵/۳  نفع فرآيند تحت مديريت شما، درون سازمان هستند؟ هاي ذي آيا مشتريان و طرف

  ۱۱/۱  ۴۲/۳  نفع فرآيند تحت مديريت شما، بيرون از سازمان هستند؟ هاي ذي آيا مشتريان و طرف

  ۱۳/۱  ۴۶/۳  نماييد؟ گيري ميکننده به خود را اندازه آيا ميزان رضايت مشتريان و مراجعه

  ۲۳/۱  ۴۰/۳  هاي مورد نياز را تهيه نمايند؟ توانند از طريق مراجعه به سايت اداره فرم تحت مديريت شما مي    آيا مشتريان يا مراجعان

  ۲۰/۱  ۴۲/۳  دهند؟صورت الکترونيکي انجام مي آيا در صورت واگذاري همه يا برخي از فرآيندهاي حوزه فعاليت شما موسسات مسئول آنها را به

  ۲۵/۱  ۲۲/۳  كنند؟ شان استفاده مي آيا کارکنان سازمان از خدمات پست الكترونيك براي انجام وظايف

  ۲۰/۱  ۲۳/۳  توانند کارهاي ارجاعي خود را پيگيري نمايند؟ کنندگان با ارسال ايميل مي آيا مشتريان يا مراجعه

  ۲۶/۱  ۲۰/۳  اي از پيگيري قرار دارد؟ شان در چه مرحله توانند بفهمند درخواست آيا مشتريان از طريق تماس با تلفن گويا مي

  ۲۷/۱  ۱۲/۳  کنيد؟ از ايميل استفاده مي    آيا براي ارتباط با مراجعان

  ۲۷/۱  ۹۸/۲  هاي دريافتي از مشتريان سريع است؟ گويي به ايميل شود آيا سرعت زماني پاسخدر صورتي که از ايميل استفاده مي

  ۱۹/۱  ۲۳/۳  نفع از طريق سايت وجود دارد؟ هاي ذي آيا امكان دريافت شكايات مشتريان يا طرف

  ۳۶/۱  ۰۵/۳  ماند؟آيا اطالعات موجود در سايت سازمان اطالعاتي بدون تغيير باقي مي

  ۳۰/۱  ۰۵/۳  شود؟روز مي آيا اطالعات موجود در سايت سازمان مستمراً به

  ۳۴/۱  ۱۲/۳  توانند به خدمات سازمان دسترسي داشته باشند؟ آيا مشتريان و مراجعان بدون مراجعه مي

  ۲۹/۱  ۲۶/۳  شود؟آيا به آموزش کارکنان از سوي سازمان توجه کافي مي

  ۲۶/۱  ۲۱/۳  دهد؟آيا سازمان اقدامي در جهت باالبردن سطح آگاهي مشتريان انجام مي

  ۱۳/۱  ۳۷/۳ داند؟ سازي نحوه ارايه خدمات به مشتريان و تسهيل دسترسي به آنها ملزم مي آيا سازمان خود را به ساده

  ۱۷/۱  ۳۴/۳ کند؟ سازي فرآيندهاي کسب و کار تالش مي آيا سازمان براي ساده

  ۲۰/۱  ۲۷/۳ گيرد؟ آيا واگذاري امور به بيرون از سازمان به طريقي مناسب صورت مي

  ۱۸/۱  ۲۷/۳ اندرکاران سازمان مورد توجه مديران ارشد سازمان است؟ آيا افزايش انگيزه دست

  ۲۲/۱  ۱۸/۳  دهد؟ دادن به ارباب رجوع را به شيوه مناسبي انجام مي آيا سازمان نحوه آگاهي

  ۱۵/۱  ۴۸/۳  سايت دانشگاه تا چه اندازه قادر به ارايه اطالعات الزم و کافي براي معرفي سازمان است؟

  ۱۷/۱  ۲۷/۳  کنندگان را دارد؟ آيا سايت سازمان امکان ارايه خدمات مناسب را به مشتريان و مراجعه

  ۳۲/۱  ۲۶/۳  هاي الکترونيکي را دارند؟مديران و کارشناسان تا چه حد توانايي کار با سيستم

  ۳۳/۱  ۳۳/۳  هاي الکترونيکي اعنقاد و باور دارند؟ مديران و کارشناسان تا چه حد به استفاده از  سيستم

  ۳۴/۱  ۲۴/۳  هاي الکترونيکي تا چه حد در بهبود عملکرد مديريتي در حوزه شما موثر است؟ سيستم

  ۲۸/۱  ۱۲/۳  دهد؟ مديريت عالي سازمان تا چه حد به گردش الکترونيکي امور در سطح سازمان توجه نشان مي

  ۳۵/۱  ۱۵/۳  داند.مديريت ارشد سازمان نسبت به تحقق دولت الکترونيک در سازمان خود را ملزم مي

  ۱۵/۱  ۰۳/۳  هاي الزم و کافي براي ارايه خدمات الکترونيک برخوردار هستند. کارکنان سازمان از مهارت

  ۲۳/۱  ۹۰/۲  الزم را براي ارايه خدمات الکترونيک دارند. کارکنان سازمان انگيزه

  ۳۶/۱  ۱۷/۳  اي براي تحقق دولت الکترونيک دارد.شده هاي مشخص و تعيينسازمان برنامه

  ۱۸/۱  ۴۰/۳  هاي دولت الکترونيک سازمان آگاهي دارند و از نقش خود در تحقق آن آگاه هستند.کارکنان نسبت به برنامه

  ۲۲/۱  ۵۹/۳  مدار هستند. کارکنان سازمان مشتري

  ۲۳/۱  ۴۹/۳ گرايي اعتقاد دارد. مداري و خدمتمديريت سازمان به مشتري

  ۱۴/۱  ۵۸/۳ ريزي دولت الکترونيک مشارکت دارند. کارکنان در طرح

  ۱۸/۱  ۵۸/۳ يابد. اي مورد نياز سازمان به موقع تخصيص مي افزاري و شبکه نرم ،افزاري منابع مالي الزم براي حمايت سخت

  ۲۰/۱  ۵۷/۳ يابد. منابع مالي الزم براي آموزش کارکنان سازمان در زمينه دولت الکترونيک به موقع تخصيص مي

  ۱۶/۱  ۵۳/۳ هاي الزم براي ارايه خدمات دولت الکترونيک برخوردار است. نيروي انساني سازمان، از مهارت و صالحيت

  ۲۱/۱  ۵۵/۳ نمايد. صالح را براي ارايه خدمات دولت الکترونيک جذب و دعوت به همکاري مي سازمان در صورت لزوم نيروي انساني ذي

  ۱۹/۱  ۶۶/۳ اي مناسبي براي ارايه خدمات الکترونيک دارد. سازمان، شبکه رايانه

  ۰۹/۱  ۶۸/۳ شبکه اينترنت سازمان داراي سرعت و پهناي باند باال و مناسب است.
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 ۱۸۱   ميزان تحقق دولت الکترونيک از ديدگاه کارکنان؛ دانشگاه شهيد چمران اهواز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  نتايج

ميانگين وضعيت دولت الکترونيک در دانشگاه شهيد چمران اهواز از 
انگيزه کارکنان سازمان براي ارايه خدمات ديدگاه کارکنان در دو مورد 

هاي دريافتي از  گويي به ايميل ) و سرعت پاسخ٩٠/٢الکترونيک (
) در انتهاي مرحله ارتقايافته و در بقيه موارد در مرحله ٩٨/٢مشتريان (

   ).١بود (جدول  تعاملي
ميانگين وضعيت فعلي دولت الکترونيک در دانشگاه شهيد چمران اهواز 

بود که آن را در مرحله  ۳۴/۳±۳۹/۰از ديدگاه کارکنان اين دانشگاه 
  تعاملي نشان داد. 

وضعيت فعلي دولت الکترونيک در دانشگاه شهيد چمران اهواز از 
بود  ٨٠/١٠گروهي  تکTديدگاه کارکنان با توجه به نتايج آزمون 

شده  ) که نشان داد بين ميانگين محاسبهp=٠٠٥/٠؛ ٣٩٩(درجه آزادي=
که بين حد متوسط و تا حدي زياد بود)،  ٣و ميانگين فرضي (عدد 

  دار وجود داشت. تفاوت معني

  

  بحث

آمده برمبناي الگوي سازمان ملل متحد در اين پژوهش،  دست نتايج به
ترونيک در دانشگاه شهيد چمران اهواز حاکي از آن است که دولت الک

قرار دارد. اين يافته حاکي از  ۳۴/۳در مرحله سوم (تعاملي) با ميانگين 
آن است که دانشگاه شهيد چمران اهواز از مرحله اول (ظهور يا 
پيدايش) و مرحله دوم (تکامل يافته) گذرکرده، ولي هنوز از مرحله 

طور کامل در دانشگاه شهيد  به سوم فراتر نرفته و اين مرحله نيز هنوز
  چمران اهواز اجرا نشده است.

حاکي از آن است که دولت  آزادآمده از پژوهش  دست نتايج به
الکترونيک در آموزش و پرورش اهواز در مرحله دوم مدل سازمان ملل 

هاي اين پژوهش ]. يافته۱يافته قرار دارد [متحد، يعني مرحله تکامل
وزش و پرورش اهواز و نواحي چهارگانه آن از حاکي از آن است که آم

، ولي هنوز از مرحله دوم فراتر مرحله اول (ظهور يا پيدايش) گذر کرده
طور کامل در آموزش و پرورش اهواز و  اند و اين مرحله نيز بهنرفته

  گانه آن اجرا نشده است. نواحي چهار
ها و سازماندهند که دولت الکترونيک در مطالعات ديگر نيز نشان مي

]. ۱۹، ۱۸يافته قرار دارند [موسسات دولتي ايران در مرحله تکامل
برخي از مطالعات انجام شده در اين زمينه نيز ضمن اينکه بر مراحل 

گذارند، بيان  اوليه دولت الکترونيک در بسياري از موسسات صحه مي
دارند که ايجاد دولت الکترونيک در ايران از يک الگوي خطي مي
هاي ]؛ به اين معني که عليرغم آنکه هنوز ويژگي۲۹کند [روي نميپي

هاي طور کامل تحقق نيافته است، برخي از ويژگي مراحل اوليه به
  شود. هاي اجرايي ديده ميمراحل نهايي در دستگاه

توان بيان هاي ذکرشده مي با مقايسه نتايج پژوهش حاضر با پژوهش
کرد که جايگاه دانشگاه شهيد چمران اهواز در زمينه دولت الکترونيک 

ها پيشتر و از آنها پيشي  يک مرحله يا يک گام نسبت به ساير سازمان

گرفته در زمينه دولت الکترونيک،  گرفته است. تاکنون مطالعات صورت
ها  ها انجام شده و از آنجايی که دانشگاه هايي غير از دانشگاه ندر سازما

شوند، در زمينه دولت همواره پرچمدار پيشرفت در جامعه تلقي مي
ها پيشتر باشند و  الکترونيک نيز قابليت آن را دارند که از ساير سازمان

تر و بيشتري در اين زمينه داشته باشند و تغييرات را زودتر  رشد سريع
يرد؛ البته، نقش مديران ارشد سازمان نيز در اين جايگاه بسيار مهم بپذ

تواند تاثير زيادي را در اين فرآيند رو به جلو داشته باشد. است و مي
شده در اين زمينه  همچنين، از آنجايی که از اغلب مطالعات انجام

گذرد، ممکن است طي اين مدت در حداقل يک سال يا بيشتر مي
هاي بيشتري رخ داده باشد و به مرحله  ا نيز پيشرفته ساير سازمان

  تر شده باشند. تعاملي نزديک
سازمان اقتصادي و امور اجتماعي در مقايسه کلي با آماري که توسط 

توان به  ارايه شده، مي ٢٠٠٨و  ٢٠٠٥هاي  سازمان ملل متحد در سال
و هاي دولتي پي برد  وجود دولت الکترونيک در ايران و در سازمان

هاي ايران اقدام  برای اصالح و بهترکردن دولت الکترونيک در سازمان
]. وضعيت انجام امور در مراحل مختلف الگوي دولت ١٨نمود [

يافته) است و  در ايران در مرحله دوم (تکامل ٢٠٠٥الکترونيک در سال 
نيز در اين مرحله قرار دارد و از جمله  ٢٠١٠و  ٢٠٠٨در سال 

صورت  % امور و خدمات دولتي آنها به٣٤متر از کشورهايي است که ک
هاي  % سازمان٦٠حدود  ٢٠٠٥گيرد (در سال  الکترونيکي انجام مي

% در اين ٥٠حدود  ٢٠٠٨اند و در سال  ايران در مرحله دوم قرار داشته
اي بهترشدن سطح الکترونيکي  دهنده مرحله قرار داشتند که نشان

به سطح مطلوب خود نرسيده و در  انجام امور در ايران است، ولي هنوز
  شود).  نيز پيشرفت چنداني در آن مشاهده نمي ٢٠١٠سال 

با  ٢٠٠٥هاي الزم نيز ايران در سال  در مقايسه شاخص زيرساخت
در زمره  ١٧/٠با داشتن  ٢٠٠٨و در سال  ١١/٠داشتن شاخص 

با  ٢٠١٠پايين در اين زمينه قرار دارد. همچنين، در سال  کشورهاي رده
هاي  جهان قرار دارد و در زمينه زيرساخت ٨٢در رتبه  ٢١/٠اخص ش

با توجه به آمار سازمان  .]١٩، ١الزم پيشرفت چشمگيري داشته است [
هاي الزم در پيشبرد دولت الکترونيک  ملل، ايران در زمينه آموزش
، ٢٠٠٥ها و نيروي انساني الزم در سال  رشد کرده و در زمينه آموزش

 ٧٩/٠، اين شاخص رشد را به ٢٠٠٨اشته و در سال را د ٧٤/٠شاخص 
هيچ تغييري  ٢٠٠٨نسبت به سال  ٢٠١٠رسانده است، اما در سال 

). در زمينه مشارکت الکترونيکي، ايران ١١٨با رتبه  ٧٩/٠نکرده است (
به رشد خاص مورد نظر رسيده اما در زمينه رتبه با اُفت زيادي در 

، ٢٠٠٥وده است. اين شاخص در سال رو ب مقايسه با ديگر کشورها روبه
بوده است. در سال  ٩٨با رتبه  ٠٩/٠، ٢٠٠٨و در سال  ٤٢با رتبه  ٠٣/٠

در زمينه شاخص مشارکت الکترونيکي اُفت چشمگيري در رتبه  ٢٠١٠
  .]١٩، ١) [١١٧و رتبه  ٠٧/٠شود (با شاخص  ايران ديده مي

به ضعف دولت توان  شده توسط سازمان ملل مي با توجه به آمار ارايه
هاي دولتي ايران در اين زمينه  ماندگي بيشتر سازمان الکترونيک و عقب

انداز جمهوري  شک يکي از موارد مهم تحقق چشم بياشاره کرد. 
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   ۱۳۹۰ مستانز، ۴، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

گيري  اسالمي ايران، مبني بر پيشروبودن در منطقه، مستلزم جهت
هاي باالي دولت الکترونيکي  استراتژيک براي تسهيل نيل به درجه

ه سخن ديگر، در شرايط فعلي درصد قابل توجهي از کشورهاي است. ب
اند و  همسايه ايران (همچون قطر و عمان) به مرحله تعاملي پاگذاشته

تنها بايد از آنها عقب نماند، بلکه بايد با شتاب بيشتري مراحل  ايران نه
دولت الکترونيکي را طي کند تا از نظر تحقق دولت الکترونيکي نسبت 

  ]. ۲۹ي منطقه در موضع برتري قرار گيرد [به کشورها
  

   گيري نتيجه
دولت الکترونيک در دانشگاه شهيد چمران اهواز در مرحله سوم 

قرار دارد. با توجه به جايگاه کنوني دانشگاه  ۳۴/۳(تعاملي) با ميانگين 
شهيد چمران اهواز، ضرورت دارد تا اقدامات الزم براي گذر از مراحل 

نيک در اين سازمان انجام گيرد. مديران و مختلف دولت الکترو
اندرکاران استقرار دولت الکترونيک در دانشگاه شهيد چمران  دست

اهواز، بايد با طراحي برنامه مشخص و مدون در اين زمينه، مقدمات 
منظور انجام الکترونيکي کارها  گذر از اين مرحله به مراحل باالتر را به

عنوان  آورند و سهم خود را به و وظايف خود براي سازمان فراهم
شدن در موسسات ايران را  نهادي دولتي در افزايش سطح الکترونيکي

  جاي آورند. به
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