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 چكیده

و دستاوردهای جدیدی در کاربردهای فناوری  ها پیشرفتهای اخیر، هر روز با  در دهه
هستیم. با فشار ناشی از محیط پویا و پرتالطم  رو روبههای مختلف زندگی  اطالعات در حوزه

، استقرار دولت رو ازاینهای سنتی خود را تغییر دهند.  ها باید شیوه سازمان ،فعلی وکار کسب
های اخیر فناوری اطالعات و  استفاده از پیشرفت منظور بههای کشور  سازمان کترونیک درال

های مختلف در  های آن از اهمیت باالیی برخوردار است. از طرفی با رشد پژوهش فرصت
های  زمینه دولت الکترونیک و مواجهه با نوعی پراکندگی اطالعات در این حوزه، انجام پژوهش

مند و علمی فراروی  در این موضوع را به شیوه نظام شده انجامهای  پژوهشترکیبی که عصاره 
 پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوانی دارد.

در حوزه استقرار دولت  شده انجامهای  پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش
مع فراتحلیل جا افزار نرمهای ایرانی و با استفاده از روش فراتحلیل و  الکترونیک در سازمان

(CMA2 تعداد )12تعداد  مجموع دردهد.  قرار می بررسی موردمقاله را  8نامه و  پایان 21 
قرار گرفته است. نتیجه  موردبررسیانتخاب شده و  سنجی درونمطالعه بر اساس معیارهای 

بررسی دهد که متغیّر نشان می 21فراتحلیل در زمینه موانع استقرار دولت الکترونیک 
موانع  که دهد میهای صورت گرفته در زمینه موانع استقرا دولت الکترونیک نشان  پژوهش
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 مقدمه

جامعه  شدن مواجههای مختلف علوم و های اخیر با رشد تحقیقات در حوزهدر سال
به این نتیجه رسیدن که اطالع و تسلط بر  پژوهشگران علمی با انفجار علمی اطالعات

 . پذیر نیستبودن در یک زمینه تا حدودی زیادی امکان روز بهتمامی ابعاد یک رشته و 
در یک موضوع خاص را به  شده انجامهای های ترکیبی که عصاره پژوهشلذا پژوهش

ون یافته روزافز گسترش دهند میدار و علمی فراروی پژوهشگران  قرار ی نظامشیوه
شود که مطالعه واحدی پیدا می ندرت بههای علوم انسانی است. از طرفی دیگر در رشته

قطعی هر مسئله تا  وبیش کمدست یافت و حل  موردپژوهشبا آن بتوان به حل مسئله 
 حدود زیادی مستلزم انجام مطالعات بسیار زیاد است. 

 ، های فراوان را نداردهای منتج از دادهذهن انسان توانایی ترکیب و انتظام داده ازآنجاکه
الگوی علمی رایجی این وظیفه را  کارگیری بهباید از روشی استفاده کرد که با  ناچار به

، دانشمندان را در است شدهها که به فراتحلیل موسوم انجام دهد. یک از این روش
اند و ترکیب ها که قبالً انجام شدهکشف روابط جدید میان تعداد زیادی از پژوهش

های اخیر دقیق آمار و ریاضی یاری کند. در دهه های فنها با استفاده های آنیافته
-های مختلف، الگوها و مدلپیشرفت فناوری اطالعات و کاربرد آن در عرصه تناسب به

اهمیت  دهنده نشان که است؛ آمدهی دولت الکترونیک پدید های متعددی در حوزه
 .استموضوع 

در ایران نیز با درک این ضرورت حرکت به سمت ایجاد دولت الکترونیک اخیراً 
رسانی، رویکرد جدید خدمات عنوان بهقرار گرفته است. دولت الکترونیک  موردتوجه

است که  وکار کسبهای محیطی و سازگاری با دنیای جدید پاسخی به چالش
اهمیت  بر بناقرار گرفته است. مدیریت دولتی در عصر اطالعات و ارتباطات  موردتوجه

های بسیاری در زمینه دولت الکترونیک انجام گرفته است اما موضوع در ایران پژوهش
اند ضعف و سطح تحلیلی که پوشش داده برحسب یک هر  آمده عمل بههای بررسی

هایی مشخص دارند. تحقیقات مختلف ابعاد مختلفی را برای پژوهش در رابطه با قوت
های موجود در روش کنند به دلیل تفاوتترونیک در ایران پیشنهاد میدولت الک

ها و داده وتحلیل تجزیهانتخاب شده، روش  آماری جامعهگیری، پژوهش، روش نمونه
در این  رو ازاینشود. ها مشاهده میدر این پژوهش ضدونقیضیموارد دیگر بعضاً نتایج 

تواند نمی تنهایی بهکه یک مطالعه  سؤاالتی شود تا با انجام فراتحلیل بهتحقیق سعی می
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در زمینه دولت  شده ارائههای پاسخ دهد پرداخته شود و با بررسی اجمالی مدل ها آنبه 
ها را شناسایی و الکترونیک، چارچوب مفهومی و عملیاتی غالب در این مدل

وکاوها در گیری منسجمی را در این زمینه صورت بگیرد در انتها نتایج این کند نتیجه
مندان به پژوهش بندی مفید و کاربردی در اختیار دیگر فعاالن و عالقهقالب یک جمع

شگرفی بر زندگی بشر  اثرگیرد. فناوری اطالعات و ارتباطات در این حوزه قرار می
در حال تغییر بوده و ما امروز  سرعت بهداشته است. دنیای ارتباطات و تولید اطالعات 

که داده و اطالعات  ای گونه بهها با یکدیگر هستیم هد همگرایی آنبیش از گذشته شا
-به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده تصور غیرقابل در زمانی سرعت به

گیری از این نوع چنین تحوالتی در زندگی بشر بهره باوجودگیرند. کنندگان قرار می
 فناوری الزم و ضروری است.

بندی متناسب و کاربردی یک جمع نوعی بهکنیم تحقیق تالش می در اینطورکلی  به   
و پژوهشگران ارائه دهیم تا  محققان دیگرعلمی و عملی برای  هایی پیشنهادبه همراه 

ساماندهی شده  نوعی بههای مرتبط با دولت الکترونیک در کشور ها و نتایج بررسییافته
 شود. استفاده قابلو دارای چارچوبی منظم و 

 مروری بر میانی نظری 

 دولت الكترونیک

های مختلفی در راستای کاربردی کردن ارتباطات و اطالعات در دولت مطرح است واژه
اند که در حال ای ابداع شدهدولت آنالین، دولت دیجیتالی و دولت شبکه ازجملهکه 

ی مقیمی و اعالی) استعموم قرار گرفته  موردپذیرشحاضر واژه دولت الکترونیک 
رسد که واژه دولت الکترونیک برای اولین بار در (. به نظر می219: 2932اردکانی، 

(. تعاریف 148: 1221، 1هیکس و بایلر) شدبه کار گرفته  2337و در سال  متحده ایاالت
توان به موارد زیر اشاره می ازجملهکه  گوناگونی برای دولت الکترونیک ارائه شده است

 کرد:
و تجارت  طورکلی بهک عبارت است از: استفاده از فناوری اطالعات دولت الکترونی -

های منظور دسترسی آسان و مطمئن شهروندان و سازمانطور خاص بهالکترونیکی به
های تجاری، و خدمات دولتی و ارائه خدمات دولتی به شهروندان، گروه اطالعات

                                                                                                                             
1. Heeks  & Bailur  
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: 2989زاده، صرافی) کنندو کسانی که در بخش عمومی فعالیت می کنندگان تدارک
219.) 

استفاده از اطالعات و فناوری ارتباطات برای ایجاد تغییر  معنی بهدولت الکترونیک  -
 (.9: 1227، 1بینون و دیویس) استهای دولتی در ساختارها و فرایندهای کاری سازمان

مشارکت صورت بهینه و کامل که در آن توان ارائه خدمات بهدولت الکترونیک را می -
وسیله استفاده از فناوری، اینترنت و دیگر ابزارهای مدرن، تغییر شکل مردم با دولت، به

 (.421: 1224، 2هلکین) کردیابد، تعریف می
ها، مجموعه ارتباطات الکترونیکی میان دولت، شرکت به درواقعدولت الکترونیک  -

شود. اینترنت برقرار میشود که از طریق شبکه شهروندان و کارکنان دولت گفته می
های دولتی و های تجاری، سایر سازماندولت الکترونیک، کلیه شهروندان، شرکت

سایت در شبکه اینترنت و بدون سازد تا از طریق یک وبکارمندان دولت را قادر می
ربیعی، ) کنندهای زمانی و مکانی به اطالعات و خدمات دولتی دسترسی پیدا محدودیت

2989 :2.) 

دولت الکترونیک را بدین  i(OECD) اقتصادیازمان همکاری اقتصادی و توسعه س
خصوص اینترنت اطالعات و ارتباطات و به فنّاوریکند: استفاده از گونه تعریف می

 (.19: 1229سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ) بهترابزار توسعه دولتی  عنوان به
عی، فرهنگی، سیاسی و فنی موضوعی اجتما ازنظر الکترونیک دولتتکوین  و رشد

وابسته به عوامل متعددی مانند  الکترونیک دولتپیچیده است. کیفیت یک  غایت به
مشی اطالعاتی دولت، تعداد کاربران و انگیزه آنان و سطح تحصیالت سیاست و خط

در کل کشور و بدنه دولت، مردم را وادار ساخته  ITاست. رواج فرهنگ بکارگیری 
: 1222توحیدی، ) کنند استفادهشان های زندگیمنظور نیل به جنبهز رایانه بهاست تا ا

 نحو به(. آمادگی پذیرش دولت الکترونیک در کشورهای مختلف 2227 -2222
متفاوت است. میل به دولت الکترونیک ملی بستگی به عواملی مانند قابلیت  توجهی قابل

، تمایل دولت به فهم و تأمین نیازهای مردم، زبان، فنّاورانهدسترسی اقتصاد، انسان، منابع 
 (. 988: 1222خلیل، ) دارداعتماد و محرمانه بودن 

 
 

                                                                                                                             
1. Betnon &  Davies 
2. Halchin 



 39تابستان  ،8، شماره دوممطالعات مدیریت فناوری اطالعات، سال   6
 

 های دولت الكترونیکمؤلفه

i(G2B) تجاریبخش  ـ مؤلفه دولت i یافته و که توسعه است: اولین نوع تعامالت
و خدمات  ها نیازمندیشود. این مدل موجب توان رقابتی کشورها در بازار جهانی می

کنندگان، را از طریق اینترنت برآورده کرده و شامل عرضه وکار کسبچندمنظوره جامعه 
ای همچون و تعامالت گسترده استرقبای دولت  ندرت بهتجاری، مشتریان و  شرکا
 شودشامل میمناقصه الکترونیکی را  های سامانهها، تدارکات، نام، مجوزها، پروانهثبت

 (.19: 1222، 1وست)
i(G2C) شهروندان ـ مؤلفه دولت i i ترین نوع تعامالت و گسترده ترین مهم: این مؤلفه

 دربرگیرندهکند که است و دامنه متفاوتی از تسهیالت و خدمات را برای مردم فراهم می
های قابل بارگزاری، نشرهای الکترونیکی، امنیت اجتماعی، اطالعات مناسب، فایل

آب،  های حساب صورتتجدیدگواهینامه، گرفتن عوارض، دریافت و پرداخت برخط 
تمرکز  با توجه به این موارد،. استها نامهای رانندگی و ثبتبرق، تلفن، گاز و جریمه

یافته برای ارائه خدمات ختافزاری ساهای نرماین مؤلفه بر کاربر محوری و تهیه بسته
 (.97: 1229، زاده قاسم) استالکترونیکی دولتی 

i(G2G) دولتـ مؤلفه دولت   vها همچون اسناد و : در اینجا ارتباطات میان دولت
گیرد و الکترونیکی انجام می صورت بهها ها، حوالهنامهمدارک، اطالعات، موافقت

های دولتی است. این ته و یکپارچه بین دستگاهپیوسهمنیازمند ایجاد یک نظام جامع، به
های شبکه روی برنوع تعامالت دولت الکترونیکی به دلیل محرمانه بودن آن بیشتر 

اینترنتی انجام  vهای خصوصی مجازیشبکه روی برخصوصی با ضریب امنیت باال و یا 
ها را شوند، دولت سازیشناسایی و پیاده درستی بهگیرند. چنانچه نیازهای مؤلفه باال می

به یک حکومت خوب کمک خواهد کرد. فرایند تنظیم بودجه ساالنه یا  در رسیدن
 (.19: 1222وست، ) استخوبی برای این مدل  ساله دولت ایران نمونهبرنامه پنج

سازی اطالعات به کارمندان بخش : برای فراهمvi(G2E) کارکنان ـ مؤلفه دولت
شبکه خصوصی به اطالعات منابع  یا ودولتی طراحی شده تا از طریق اینترانت دولتی 

انسانی مثل حقوق و مزایای روش به نسبت خوی برای یادگیری الکترونیکی، 
viهای مجازی و از راه دور، مدیریت دانش آموزش i  و تشویق برای ارتقاء شغلی

                                                                                                                             
1.West 
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 (.97: 1229زاده، قاسم) نیست دستیابی قابلروی شبکه اینترانت کارمندان است و بر 
vi(G2F) مهاجرین -مؤلفه دولت i i به مدل تازگی به: این مؤلفه دولت الکترونیکی که-

-کند که میها با کسانی را فراهم می، زمینه تعامل دولتاست شدههای قبلی افزوده 

 (.2981فر، دینق) کنندخواهند از سایر کشورها به آن کشور مهاجرت 

 سازی دولت الكترونیک های پیادهمدل

 برحسبتواند های دولت الکترونیک میدر راستای اجرای پروژه شده انجامهای فعالیت
ای دالیل سیاسی، اقتصادی و بندی شود. ممکن است به خاطر پارهمراحل توسعه، دسته

مرتبط با آن  های تیفعالها و فناوری، ایجاد دولت الکترونیکی و تکمیل پروژه
تکامل پیدا کنند. به همین خاطر برخی  یجتدر بهزیادی طول بکشد و  زمان مدت

ای استقرار اند تا با طراحی الگوی مرحلهدولت الکترونیک بر آن شده نظران صاحب
انداز روشنی برای آن ترسیم کنند و از سوی دیگر با شفاف دولت الکترونیک، چشم

تر روند پیشرفت اجرا کارگزاران بخش عمومی را در ارزیابی دقیقکردن مراحل اجرا، 
یاری رسانند. اگرچه الگوها از نظر تعداد مراحل استقرار با یکدیگر متفاوت به نظر 

-در پیاده ها آنتا همگی  شدهرسند ولی ماهیتاً وجوه مشترکی نیز دارند که باعث  می

 قرار گیرند. موردتوجهسازی دولت الکترونیک 
ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد آن است که این الگوها بیشتر جنبه مفهومی تهنک

-مدل مرجع استفاده شود، باید امکان عنوان بهداشته و اگر قرار باشد از الگویی خاص 

های فنی، سازمانی و مدیریتی دقیقی به عمل آید و سپس با اطمینان از وجود سنجی
، دیگر یعبارت بهاقدام شود.  آنبکارگیری  جهتود در تناسب میان مدل و شرایط موج

و  اند متفاوتبا توجه به اینکه شرایط کشورهای گوناگون جهان تا حدودی با یکدیگر 
کنند، بنابراین ای را دنبال میسازی دولت الکترونیک مقاصد ویژهاز پیاده ها آنهریک از 

بنابراین فرایند توسعه  جویز کرد.ت ها آنرا برای همه  فردمنحصربهتوان یک روش نمی
دولت الکترونیک باید بر پایه شناخت و تحلیل درست از شرایط محیطی انجام گیرد 

های متعددی که درباره روند گسترش دولت با پژوهش (. 218: 2988)یعقوبی،
های های گذشته انجام گردیده، مدلالکترونیک در نقاط مختلف جهان و در طول سال

در  ها آناند که جزئیات برخی از استقرار دولت الکترونیک شناسایی شده مختلفی جهت
 (.2988شده است )رهنورد،  یحتشر 2جدول 
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 سازی دولت الكترونیکهای پیادهمدل .1جدول 

 تشریح مراحل مأخذ

     
 1گروه گرانتر

(1222) 

 : ظهور2مرحله 
 : تعاملی1مرحله 
 : تراکنشی9مرحله 
 : دگرگونی4مرحله 

های ایستا برای ارائه دیدارگاه -
 اطالعات

در دیدارگاه و  قابلیت جستجو -
 دسترس قابل های برگه

دریافت خدمات الکترونیکی  -
 مانند گواهینامه

درگاه واحد برای دسترسی به  -
 خدمات

 
 2بالوتیس

(1222) 

 رسانی: اطالع2مرحله 
 ها برگه: تأمین 1مرحله 
 : تراکنش الکترونیکی9مرحله 

 : دگرگونی دولت4ه مرحل

 تأمین اطالعات -
 ها برگهتأمین  -
 پرداخت الکترونیکی نظیر مالیات -
 سازی خدمات دولتییکپارچه -

 
 3لینه و لی

(1222) 

 : کاتالوگ2مرحله 
 : تراکنش1مرحله 
 سازی عمودی: یکپارچه9مرحله 
سازی عمودی : یکپارچه4مرحله 

 افقی

 ارائه اطالعات ایستا -
و  ها برگهجستجو، تکمیل  -

 دریافت جوابیه
های محلی، دهی دولتارتباط -

 ایالتی و کشوری
سازی در میان وظایف یا یکپارچه -

 خدمات مختلف

 
 4سازمان ملل

(1224) 

 : ظهور2مرحله 
 یافتهارتقاء: 1مرحله 
 : تعاملی9مرحله 
 : تراکنشی4مرحله 
 ای(: یکپارچه )شبکه7مرحله 

های رسمی با دیدارگاهظهور  -
 اطالعات ایستا

 اطالعات تخصصی و پویا -
تعامل رسمی بین شهروندان و  -

 دهندگانسرویس
 معامالت و خدمات الکترونیکی -
رسانی در سازی خدماتیکپارچه -

 سطوح مختلف

                                                                                                                             
1.Baum & Dimaio 
2.Balutis 
3.Layne & Lee 
4.DPADM 



 3  رانیدر ا کیار دولت الکترونموانع استقر لیفرا تحل

 

 تشریح مراحل مأخذ

 
 1بالنگر و هیلر

(1227) 

 رسانی: اطالع2مرحله 
 : ارتباطات دوطرفه1مرحله 
 : تراکنش9مرحله 
 سازی: یکپارچه4مرحله 
 سیاسی: مشارکت7مرحله 

 ارائه اطالعات ایستا -
درخواست و دریافت اطالعات  -

دوسویه، جستجو، فرم معامالت و 
 پرداخت الکترونیکی

ها در سازی دیدارگاهیکپارچه -
 سطوح مختلف

-اظهارنظرهای سیاسی و تشکل -

 های الکترونیکی

 دولت الكترونیکسازی ها در پیادهموانع و چالش 

، امّا دولت است بوده، تنها مزایای دولت الکترونیک است شدهآنچه تا اینجا بررسی 
سازی و اجرا، این مشکالت در نظر الکترونیک مشکالتی هم دارد که اگر قبل از پیاده

 .بیانجامد الکترونیک دولتگرفته نشود، ممکن است به شکست پروژه 
ای را که بر سر راه استقرار یکی آمریکا، موانع عمدهگروه نیروی کاری دولت الکترون

است. گروه فوق، این موانع  کردهدولت الکترونیکی وجود دارد، شناسایی  آمیز موفقیت
های دولتی سازی، منابع و فرهنگ سازمانهای ضعف معماری دولتی، اعتمادرا با عنوان

 بندی کرده است.و مقاومت ذینفعان طبقه
سازی دولت های پیادهتحقیق خود که در مورد موانع و چالشجونیفرانیل در 

کند بندی میطبقه ای گانه پنجالکترونیکی انجام داده است، این موانع را در قالب مسائل 
 (.1229، 2)سنتیج اندصه شدهالخ 1که در جدول 

  

                                                                                                                             
1.Belanger & Hiller 
2.Sountag 
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 سازی دولت الكترونیک از دیدگاه جونیفرانیلموانع پیاده .3جدول 
 یجزئصات مشخ مانع ردیف

 مربوط به دسترسی مسائل 2
 ؛یازموردنامکان دسترسی به اطالعات  -
 تضمین امنیت و خصوصی بودن اطالعات؛ -

 مربوط به عوامل فنی مسائل 1
 فنی؛ های سامانهسازی یکپارچه -
 مجدد؛ تغییر فناوری و لزوم احیاء -

 مربوط به عوامل انسانی مسائل 9

 رضایت مشتریان؛ گیری و سنجش میزاناندازه -
 انتقال فرهنگ استفاده از خدمات دولت الکترونیک؛ -
 سازی دولت الکترونیکی؛مشارکت ناکافی در پیاده -
 ها؛آموزش یتکفا عدمآموزش نامناسب و یا  -
 سازی برای تغییر و پشتیبانی ناکافی؛مطلوب آمادهروند نا -

 مربوط به خدمات مسائل 4
 ؛وکار کسبمدیریت معامالت مالی و  -
 ارائه خدمات یکپارچه؛ -

 مربوط به منابع مسائل 7
 مسائل مربوط به افراد؛ -
 موانع مربوط به تجهیزات؛ -

 در ایران دولت الكترونیکوضعیت 

فناوری اطالعات و ارتباطات حرف اول را در دنیای کنونی و در کشورهای مختلف 
تواند با پیدایش پدیده دولت الکترونیک به است که می زند و ابزار قدرتمندیمی

مشارکت پیشرفته همه افراد جامعه در تغییرات اجتماعی کمک کند. از طریق بکارگیری 
-دولت الکترونیک امکان دستیابی همگان به اطالعات عمومی و سپس پیشرفت همه

اکثر کشورهای  زهامرو د.شوهای اقتصادی و اجتماعی میسر میجانبه افراد در زمینه
سازی معماری جهان، به خاطر فشارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، پیاده

کنند بیشتر به آن نیاز هایی که احساس میرا در بخش و یا بخش دولت الکترونیک
کنند. ها میهای خود را متوجه آن حوزه و یا آن حوزهگذاریاند سرمایهدارند، آغاز کرده

سازی دلیل است که کشورهای مختلف در مراحل گوناگونی از فازهای پیادهبه همین 
 (.273: 2984دولت الکترونیک قرار دارند )فیضی، مقدسی، 

iیافته توسعهبدیهی است که در این زمینه، میان کشورهای  x توسعه درحالx
های تفاوت 

ه جامعه و مردم، از ایده ارائه خدمات بهتر ب یافته توسعهآشکار وجود دارد. در کشورهای 
ها نشأت گرفت و به دوایر دولتی راه یافت. و رقابت میان آن xiهای خصوصیبخش
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شدیدی از جانب شهروندان برای ارائه خدمات بهتر و  فشار تحتها در این کشورها دولت
تر هستند و چنانچه قادر ارائه خدمات بهتر نباشند و به نیازهای جامعه پاسخ درستی مناسب
-ایران، اصل پاسخ ازجمله توسعه درحالکنند اما در کشورهای سریع تغییر می طور به، ندهند

قرار گرفته و بسیاری از  موردتوجهگویی به شهروندان و تأمین رضایت شهروندان کمتر 
xiمسئوالن این کشورها نیازی به تغییر ساختارهای دولتی i به  ترجهت ارائه خدمات مناسب

ن بسیاری از این کشورها معتقدند که فناوری اطالعات خوب است، بینند. مسئوالمردم نمی
گیری کند و ابزارهای تصمیمشود، فساد اداری را کم میها میتنها باعث کاهش هزینه چراکه

های اینترنتی کشورهای دهد. با نگاهی به سایتبهتری را در اختیارشان قرار می
xi«های توسعهدروازه»اند و که با کمک بانک جهانی فراهم شده توسعه درحال i i نام گرفته-

توان دریافت که شتاب روزافزونی در میان مسئوالن این کشورها برای تغییر در اند، می
سازی دولت الکترونیک وجود دارد )بانک اداره امور دولتی از طریق پیاده های سامانه
xiجهانی v ،1229زدگی خاصی ر میان مقامات دولتی کشورمان شتاب(. به همین ترتیب، د

برای غلبه بر فاصله ایجادشده بین ایران و سایر کشورهای پیشرفته در زمینه مدیریت مبتنی 
ها قصد دارند تا . به همین دلیل، بسیاری از سازمانآمده استبر فناوری اطالعات به وجود 
 زودتر پرا این شکاف را هرچه هگذاری بر روی زیرساختبا خرید تجهیزات و سرمایه

هایی باشد که برای تواند یکی از دالیل اصلی عدم  توجه به گامزدگی میکنند. این شتاب
آمده  به وجود یزدگ شتابآن،  تبع بهاند. سازی و توسعه دولت الکترونیک طراحی شدهپیاده
کترونیک شود. نتیجه سنجی دولت السازی بدون انجام مطالعه و امکانتواند باعث پیادهمی

 بر همگان مشخص و آشکار است.  اکنون همنهایی چنین امری نیز از 

 مروری بر تحقیقات پیشین

 رو ازایندرباره موضوعی خاص است.  شده انجامدر این تحقیق، تمرکز روی تحقیقات 
در زمینه موانع استقرار دولت الکترونیک در  شده انجامهای پژوهش موردبررسیجامعه 

مقاله  12نامه و پایان 42بوده که شامل  پژوهش 82باشند. این جامعه شامل ان میایر
عالمه طباطبایی، تهران، شهید بهشتی، تربیت ) تهرانهای بوده که در بررسی دانشگاه

 ,noormags.comمدرس، پیام نور و...( و مجالت و نشریات معتبر داخلی چون )

pdf.ir, sid.ir, irandoc.ir, magiran.ir,… )شده است که در این میان تنها  آوری جمع
برای فراتحلیل بوده که اطالعات مختصری از  سنجی دروندارای معیارهای  مورد 12
 .در قالب جدول زیر ارائه شده است ها آن



 

 نهای ایرا سازمان در دولت الكترونیکموانع استقرا مقاله فراتحلیل  یموردبررسهای اطالعات کلی پژوهش  .9جدول 

 های موردبررسیجدول اطالعات کلی پژوهش
سال 
 اجرا

اندازه 
 جامعه

نوع 
 پژوهش

نوع 
 آماره

 ردیف پژوهشگران عنوان پژوهش موانع موردبررسی

 Z نامهپایان 298 2981
ساختاری، رفتاری، قانونی، 

 محیطی و اقتصادی
 2 گودرز قهرمانی بررسی موانع ایجاد گسترش دولت الکترونیکی در ایران

 T نامهپایان 282 2989
فنی، فرهنگی، مدیریتی و 

 اقتصادی

گیری دولت الکترونیک در موانع و راهکارهای شکل
 ایران

 1 علیرضا مقدسی

 T نامهپایان 92 2989

تخصص، اقتصادی،  -فنی
 -اجتماعی و مدیریتی -فرهنگی

 راهبردی

 9 تورج صادقی گیری بانکداری الکترونیک در ایرانبررسی موانع شکل

 ساختاری، محیطی و رفتاری T نامهپایان 222 2987
استقرار بانکداری الکترونیک بررسی موانع و مشکالت 

 در بانک کشاورزی
 4 دوستمنصور ایران

 T نامهپایان 498 2987
فنی، اقتصادی، آموزشی، مدیریتی 

 و سیاسی

بررسی موانع راهکارهای استقرار شهر الکترونیک در 
ایران از دیدگاه کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری 

 اطالعات

 7 محسن سلسله

 Z نامهپایان 47 2981
مدیریتی، محیطی، سازمانی، 

 انسانی، فنی و اقتصادی

های بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمان
 دولتی ایران

مصطفی کاظمی، مرجان 
 فیضی، ملیحه میرزاد

8 

 انسانی، فنی و قانونی T مقاله 212 2988
بررسی موانع تجارت الکترونیک و تبیین راهکارهای 

 استان مرکزی سازی آن درپیاده

محمدرضا رستمی، محمدرضا 
 اکبری، علی اصغری

1 

اجتماعی، مدیریتی،  -فرهنگی T مقاله 422 2988 تبیین موانع و راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیک   8 حمید آماده



 

 های موردبررسیجدول اطالعات کلی پژوهش
سال 
 اجرا

اندازه 
 جامعه

نوع 
 پژوهش

نوع 
 آماره

 ردیف پژوهشگران عنوان پژوهش موانع موردبررسی

 اندازدر چارچوب سند چشم اقتصادی، فنی و قانونی

 T مقاله 422 2988
اجتماعی، مدیریتی،  -فرهنگی

 اقتصادی و فنی

ی بانکداری بررسی موانع و راهکارهای توسعه
 های خصوصیالکترونیک در بانک

 3 حمید آماده، محمود جعفرپور

 انسانی، سازمانی و فنی T مقاله 24 2988

بررسی موانع ایجاد دولت الکترونیک در ایران با تمرکز 
بر مشکالت مربوط به تبادالت پولی و مالی از طریق 

 بانکی کشوری شبکه

رضا پور، غالماهلل قلیرحمت
 توفیقی

22 

 χ2 نامهپایان 148 2988
 -مدیریتی، فنی -سازمانی

 –مخابراتی، قانونی و فرهنگی 
 اجتماعی

های فراروی وضع موجود دولت تبیین چالش
 الکترونیک در منطقه آزاد کیش

 22 رضا مسرور

 T مقاله 412 2983
قانونی ای،  فنی، آموزشی، سامانه
 و فرهنگی

های اجرای نظارت بررسی موانع و محدودیت
 الکترونیکی

میرزا حسن حسینی، مهدی 
 فوالدی طرقی

21 

 فرهنگی -اقتصادی، فنی، رفتاری χ2 مقاله 422 2983
 های تعاونیموانع بکارگیری تجارت الکترونیک در 

 توزیعی استان تهران

علمدار میبدی،  محمدمهدی
وحید رضا میرابی، جواد 

 نیامحمد قلی

29 

 R مقاله 279 2983
اقتصادی، محیطی، رفتاری و 

 ماهیتی

های الکترونیکی در شرکت بررسی موانع توسعه بیمه
 سهامی بیمه آسیا

امیرخانی، محمود  امیرحسین
 متقی ثابت

24 

 فردی، فنی، اقتصادی و قانونی R نامهپایان 418 2983
های گسترش دولت الکترونیک بررسی موانع و چالش

 در شرکت مخابرات استان تهران
 27 زاده ابراهیممیرکمال 

سازمانی، راهبردی، محیطی،  T نامهپایان 12 2983 -بررسی موانع بکارگیری دولت الکترونیک و اولویت  28 سادات مظفریانفاطمه



 

 های موردبررسیجدول اطالعات کلی پژوهش
سال 
 اجرا

اندازه 
 جامعه

نوع 
 پژوهش

نوع 
 آماره

 ردیف پژوهشگران عنوان پژوهش موانع موردبررسی

 بندی آن در سازمان تأمین اجتماعی فردی و فنی

 قانونی T مقاله 934 2932

اجرای شهرداری  قانونی() مدیریتیبررسی موانع  شهروندان از نظر
 الکترونیکی از نظر شهروندان و کارکنان شهرداری تهران

 21 فرعباس عطار، مریم معینی

 از نظر کارکنان

 R نامهپایان 984 2932
فنی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 

 و سیاسی

تحقق دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان شهر موانع 
 تهران

 28 بودیفاطمه زنده

 R نامهپایان 221 2932
فنّاورانه، فنی، ساختاری و 

 اقتصادی
 23 شیرین قائمیان در استقرار دولت الکترونیک فنّاورانهشناسایی موانع 

 فردی، فنّاورانه و محیطی χ2 نامهپایان 111 2931
های تحقق شهر الکترونیک شهر منابع و محدودیت

 تهران
 12 سادات گلگونفاطمه
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 روش تحقیق 

های مستقل و جداگانه، برای رسیدن به نتایج کلی  فرایند ترکیب آماری نتایج پژوهش
: 2918شود )هومن، نامیده می xvدهد، فراتحلیل پیشینه پژوهشی نشان می آنچهدرباره 

نامند و ها می(. ایگر و همکاران  فراتحلیل را هنر ترکیب تحقیقات و تحلیل تحلیل18
 ها آنهای روش کمی برای تلفیق نتایج تحقیقات مستقل و مشابه و ترکیب یافته درواقع

(. این روش 1222برای ارزیابی اثربخشی عمل آزمایشی است )ایگر، اسمیت و آلتمن، 
-هدفمدهای سازگار با پیاکند مند دارد و سعی میرویکردی واضح، بدون ابهام و نظام

ا برای اولین واژه فراتحلیل ر xvi. جین گالس(1222)اورتگا،  کندتحقیق را ایجاد  های
شناسی یاد عنوان یک فلسفه پژوهشی و روش و از آن بهکار برد به 2311بار در سال 

و فعالیت علمی کارل پیرسون در  2324کرد البته سابقه علمی چنین کاری به سال 
های مطالعات زعم گالس، داده (. به18: 2981)هومن، گردد برمیحوزه اطالعات پزشکی 

اندازه اثر با رابطه شود و  واحد تجربی در یک مطالعه جامع محسوب می عنوان بهپیشین 
 است.  استفاده قابلهای این مطالعه عنوان داده به

-مند/ روشدر تعریف دیگر، فراتحلیل رویکرد کمّی/ عددی است که برای ترکیب نظام

 شودبدنه تحقیق و کشف دانش جدید انجام می بندی درباره مند برای دستیابی به جمع
xviلی) i ،1222 )ها، کشف خأل علمی و اثربخشی یافتهتواند به روش کمّی می این

 منجر شود. موردنظرهای جدید در زمینه موضوع کاربردی برای پژوهش ریزی برنامه
اندازه  مفهومفراتحلیل  سوابقترین مفاهیم موجود در  در حال حاضر یکی از اساسی

xviاثر i i  است. در یک تعریف فراگیر آماری، اندازه اثر عبارت است از نسبت آزمون
(. این مفهوم در سال 221: 2983،ودادهیر داری به حجم مطالعه )قاضی طباطبایی، معنی
میالدی توسط کوهن معرفی و بر اهمیت استفاده از آن تأکید گردید. او در کتاب  2311

تعیین اندازه اثر صفر است و هرگاه فرضیه صفر رد  درواقعخود نوشت فرضیه صفر 
دهنده  بنابراین، اندازه اثر نشان ؛است صفر غیرشود یعنی مقدار اندازه اثر در جامعه 

تر باشد، درجه  میزان یا درجه حضور پدیده در جامعه است و هر چه اندازه اثر بزرگ
xiحضور پدیده هم بیشتر است )تامپسون و اسنایدر x ،2331 کوهن تمرکز صرف بر .)

کرد به  تأکیددانست و  کننده گمراهرا در تحقیقات  Pداری  محاسبه مقادیر سطوح معنی
داری در علوم رفتاری با درصد باالیی از خطای نوع دوم همراه  که آزمون معنی دلیل آن

است، باید جهت کاهش خطاهایی از این نوع و ارتقای توان آزمون، عالوه بر 



 39تابستان  ،8، شماره دوممطالعات مدیریت فناوری اطالعات، سال   06

دهد، به برآورد اندازه اثر و  راهبردهایی که روش تحقیق در اختیار محققان قرار می
کوهن، ) شودگیری در مورد قبول یا رد فرضیه صفر پرداخته  میماستفاده از آن در تص

2338 .) 

در این خصوص روزنتال نیز معتقد است که در علوم رفتاری اگر اندازه اثر محاسبه 
، xxشود )روزنتال و کوپر نشود احتمال بروز خطای نوع دوم از خطای نوع اول بیشتر می

در مورد رد یا قبول فرضیه صفر استفاده داری و اندازه اثر  سطح معنی اگرچه(. 2334
گذارند. از طریق آزمون  ای را در اختیار می اطالعات جداگانه هرکدامشوند، اما  می

شانس رخ داده است یا خیر  علت بهای خاص  شود که آیا نتیجه داری مشخص می معنی
ه بر متغیر توان دریافت که متغیر مستقل تا چه انداز و از طریق محاسبه اندازه اثر می

گیری در مورد رد یا قبول فرضیه صفر  بنابراین، برای تصمیم ؛وابسته اثر گذاشته است
داری به مقدار اندازه اثر نیز  در تحقیقات رفتاری الزم است همراه با نتیجه آزمون معنی

داری، هر چه  حجم نمونه و سطح معنی ازلحاظ یکسانتوجه شود؛ زیرا در شرایط 
گیری افزایش  شود و اعتبار تصمیم تر باشد، توان آزمون هم بیشتر می اندازه اثر بزرگ

با داشتن مقادیر میانگین، واریانس  گران تحلیل فرا(. 1229یابد )شکری و همکاران،  می
ها در این  ترین آماره ها، قادر به محاسبه اندازه اثر هستند، اما رایج و انحراف معیار گروه

را برای « r»های گروهی و  را برای تفاوت« d» معموالًهستند که « d»و « r»زمینه 
، «𝜒 » ،«t» های ای از آزمون ، اگر در مطالعهرو ازاینبرند.  مطالعات همبستگی به کار می

«Z » و«F »های زیر  را بر اساس فرمول ها آنتوان اندازه اثر  استفاده شده باشد، می
 (.97: 1،2388محاسبه کرد )ولف

d = 
   

√  
            d = 

 √ 

  
            d = 

  

√      
 

r = √
  

 
           r = √

  

      
               r = √

 

    
 

فیشر که کاربرد « z»و « g»در باال، محققین از شاخص  یادشدههای  عالوه بر آماره
ه اندازه اثر کنند. پس از محاسب کمتری دارند نیز برای ترکیب اندازه اثر استفاده می

شود که آیا این مقدار اندازه اثر برای قبول یا رد  می دودلیمعموالً محقق دچار تردید و 
زعم اندیشمندان، بهترین معیار برای تفسیر و  فرضیه صفر مناسب است یا نه؟ به

 dو چه از طریق شاخص  rقضاوت در مورد مقدار اندازه اثر، چه از طریق شاخص 
یعنی باید مقادیر اندازه اثر  ؛آید دست بهاید از مرور پیشینه تحقیق محاسبه شده باشد، ب

                                                                                                                             
1.W0lf  
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ها را تحقیقاتی را که طی چندین سال انجام شده است محاسبه کرد و میانگین آن
های اثر که در آینده در آن حوزه  معیار مناسب برای مقایسه سایر اندازه عنوان به

شود انتخاب نمود. البته کوهن معیارهایی را برای استفاده سریع  تحقیقاتی انجام می
 (.211: 2983،ودادهیر قاضی طباطبایی،) استآمده  4کند که در جدول  پیشنهاد می

 حدود باال و پایین اندازه اثر. 4جدول 

 حد پایین اندازه اثر حد باالی اندازه اثر 
 2/2 9/2 کوچک
 9/2 7/2 متوسط
 7/2 8/2 بزرگ

 
کارگیری روش فراتحلیل و با توجه  به دلیل بههدف کاربردی است و  ازنظرمقاله حاضر 

این  موردبررسیگیرد. جامعه  های کمی قرار می ها در زمره پژوهش به ماهیت داده
 .استهای معتبر علمی  مقاالت موجود در پایگاهپژوهش، 

 ازلحاظقرار گرفته است که  موردمطالعههایی  در این فراتحلیل نتایج پژوهش
این پژوهش  سنجی درونشناختی شرایط الزم را احراز کرده باشد. معیارهای  روش

در پژوهش مربوطه، عوامل  ـ1تحقیق در ایران انجام گرفته باشد،  ـ2عبارت بودند از: 
پژوهش باید اطالعات  ـ9باشد و  کاررفته بهمؤثر در استقرار دولت الکترونیک در ایران 

بنابراین، با توجه  ؛الزم برای استخراج عملی اندازه اثر )قوت رابطه( را ارائه کرده باشد
 . استوهش پژ 12برای انجام فراتحلیل،  شده انتخابهای  به این معیارها تعداد پژوهش

برای فراتحلیل از یک فرم کدگذاری استفاده شد.  موردنیازهای  منظور گردآوری داده به
. اطالعات این استاین فرم معادل پرسشنامه یا فرم مصاحبه در انواع دیگر تحقیقات 

 وتحلیل تجزیه( CMA2جامع فراتحلیل ) افزار نرمفرم برای انجام محاسبات با استفاده از 
که  ترتیب این بهمحاسبه اندازه اثر انجام گردید.  فناین کار با استفاده از است.  شده 
اثر مورد تحلیل  اندازه به شدن تبدیلدر فرضیات پس از  شده استفادههای آماری  آزمون

نمودار قیفی، برای قرار گرفتند. در این پژوهش برای سنجش سوگیری انتشار از روش 
ایمن از خطا و برای  Nهای دوال و توئیدی و  روششده از  تعیین تعداد تحقیقات گم
استفاده شده است که در بخش  ناهمگونیکننده از آزمون  وجود متغیرهای تعدیل

 اشاره خواهد شد.   ها آنهای پژوهش به نتایج مهم هر یک از  یافته
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 های پژوهشیافته

 های توصیفییافته

نفر از  4138بیش از  موردمطالعهپژوهش  12در  موردنظرمجموعه جامعه آماری 
حجم نمونه دولت الکترونیک بوده است.  در حوزهکارمندان، مدیران و متخصصان 

نفر برای هر  27158نفر است که میانگین  9278برابر با  موردنظرمطالعه  12آماری 
% 37هدف  ازنظرآماری  ازلحاظ موردمطالعه های پژوهش درمجموعمطالعه بوده است. 

پیمایشی و  –% توصیفی 82کاربردی بوده و به لحاظ روش گردآوری داده و اجرایی 
% تصادفی 97ای، % خوشه22% غیر احتمالی، 12ای، % طبقه12 گیری نمونهروش  ازنظر

گیری تصادفی ساده، % از روش نمونه97 موردمطالعههای در پژوهش ساده  بوده است.
گیری غیر احتمالی % نمونه12ای، گیری خوشه% نمونه22ای، گیری طبقه% نمونه12

، 989/2گیری تصادفی ساده از: روش نمونه اند عبارت ها آناند که اندازه اثر استفاده کرده
ای گیری خوشه، نمونه872/2گیری غیر احتمالی ، نمونه714/2ای گیری طبقهنمونه
. در استن اندازه اثر را دارا ای بیشتریگیری خوشهکه در این میان نمونه 129/2

( استفاده کردن و r% از ضریب همبستگی )27در این تحقیق  موردمطالعههای پژوهش
بر این اساس است: روش  ها آن اثراند که اندازه ( استفاده کردهt% از تی استیودنت )87

-که اندازه اثر در پژوهش 881/2( t) استیودنت، روش تی 918/2( r) همبستگیضریب 

هایی است که از ر پژوهشباند بیش دو براتیودنت استفاده کردهسهایی که از روش تی ا
بیانگر آن است که در  ها یافتهاند. در مورد پایایی، روش ضریب همبستگی استفاده کرده

استفاده شده است که میانگین ضرایب  باخ کروناز روش آلفای  ها نامه پایان درصد 222
 صد بوده است.در 21/89 آمده دست به

 های فراتحلیلیافته

تحقیق از  22مقاله بوده که تعداد  8نامه و پایان 21، شده بررسیتحقیق   12مجموع   
 1ر و ئمورد از کای اسکو 9تحقیق از آزمون همبستگی و  4آزمون تی استیودنت و 

 بررسی موانع دولت منظور بهاستفاده کرده است. در مقاله حاضر  Zاز آزمون  مورد
و اندازه اثر آن محاسبه  افزار نرمالکترونیک در ایران  آماره مرتبط با هر پژوهش  وارد 

ارائه شده  7در جدول  موردبررسیهای  پژوهش شده محاسبهشد. نتایج اندازه اثرهای 
 است.
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 توزیع فراوانی طبقات اندازه اثر متغیرها  .5جدول 

 درصد فراوانی فراوانی اثردامنه تغییر شدت 
 18/22 1 )کم( 9/2زیر  اثرت شد
 18/22 1 )متوسط( 7/2تا  9/2بین 
 41/18 29 و باالتر )زیاد( 7/2

 222 21 جمع
 
و در  9/2درصد کمتر از  18/22 معادلمورد  1ی  آماره 21از میان  9 جدول اساس بر

 29 باالخرهو در طبقه متوسط و  7/2و  9/2بین  درصد 18/22مورد معادل  1طبقه کم، 
جدول کوهن  اساس بر. اند قرارگرفته 7/2درصد در طبقه باالتر از  41/18مورد معادل 

( کوچک بوده و فرضیه 9/2تا  2/2بین )در بازه اول  آمده دست به( اندازه اثر 1)
( 7/2تا  9/2بین )در بازه دوم  rاز قوت کافی برخوردار نیست. وقتی مقدار  موردمطالعه

زیاد  اثردر بازه سوم باشد، شدت  rمقدار  که هنگامی درنهایت باشد، اندازه اثر متوسط و
دوتا از اندازه اثرها در پژوهش حاضر در طبقه  بندی طبقه. بر طبق این شود میارزیابی 

متغیرها از قوت کافی  چهارم یک تقریباًو این بدان معنی است که  اند قرارگرفتهکم 
یا  9/2 معادلد بود. دو تا از اندازه اثرها ضعیف خواه ها آن اثرگذارینبوده و  برخوردار
 اثربوده یعنی از شدت  7/2از اندازه اثرها بیش از  تا سیزده و  اند بوده 9/2بیشتر از 

 . باالیی برخوردارند
 را موجود در مطالعات صورت گرفته متغیر 21فاصله اطمینان اندازه اثر  2 نمودار

شود، اندازه اثرهای ترکیبی، مشاهده می نمودارگونه که در این  دهد، همان مینمایش 
  اند. وحوش میانگین اندازه اثر جمع شده تقریباً حول
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درصد و وزن نسبی هر مطالعه تحت  35اندازه اثر متغیرها با فاصله اطمینان   .1نمودار 

 مدل اثرات ثابت و تصادفی

ز دو مدل اثرات ثابت و اثرات یکی ا توان میاثر در فراتحلیل  های اندازهترکیب  منظور به
. مدل اثرات ثابت بر مبنای ریاضی استوار است که بر اساس آن هر کار بردتصادفی را به

و فرض بر تشابه تفاوت عمل آزمایشی  شود میتحقیق با اثر عمل آزمایشی کلی ارزیابی 
ت است. در مدل اثرات تصادفی فرض بر این است که اثرا ها آزمایشصحیح در تمامی 

تحقیقات متفاوت از دیگری باشد. از این مدل  تک تکواقعی آزمایش ممکن است در 
دار داشته باشد )قربانی زاده،  معنی ناهمگونیکه نتیجه آزمون  شود میزمانی استفاده 

بر روی مطالعات دولت  شده انجامدر فراتحلیل  2نمودار (. با توجه به 48:2931
فاصله اطمینان  با 828/2در مدل تصادفی  و 747/2ت الکترونیک اندازه اثر در مدل ثاب

 دهنده نشانهستید که این نمودار  2. در این شکل شاهد نمودار جنگلاست% درصد 37
یک  صورت بهپراکندگی اندازه اثر بر مبنای فاصله اطمینان است. در این نمودار نتایج 

مربع توپر همراه با دو خط در طرفین مربع به تصویر کشیده شده است. اندازه مربع 
آن داده  موردبررسی های نمونهتوپر بیانگر وزنی است که به هر مطالعه بر اساس تعداد 

درصدی مطالعه  نودوپنجشده است. دو خط طرفین مربع نیز متناظر با دامنه اطمینان 
های صورت گرفته در زمینه موانع استقرا دولت هشبررسی پژو  است. موردنظر

                                                                                                                             
1. Forest plot  

Model Study name Statistics for each study Correlation and 95% CI

Lower Upper 
Correlation limit limit Z-Value p-Value

amoseshi 0.633 0.550 0.703 11.478 0.000

eghtesadi 0.553 0.444 0.647 8.350 0.000

ejtemai 0.389 0.266 0.500 5.813 0.000

esteratejik 0.886 0.801 0.937 9.053 0.000

fani 0.521 0.400 0.623 7.374 0.000

fardi 0.409 0.231 0.560 4.278 0.000

farhangi 0.629 0.545 0.701 11.214 0.000

ghanoni 0.735 0.660 0.794 12.683 0.000

mahiati 0.703 0.594 0.787 9.033 0.000

modirati 0.702 0.627 0.764 12.648 0.000

mohiti 0.695 0.569 0.789 7.957 0.000

raf tari 0.544 0.408 0.657 6.745 0.000

sakhtari 0.583 0.418 0.710 5.903 0.000

sazmani 0.943 0.891 0.971 10.213 0.000

seasi 0.099 -0.001 0.197 1.939 0.053

sestemy 0.120 -0.061 0.293 1.304 0.192

teknolojiki 0.646 0.489 0.763 6.434 0.000

Fixed 0.545 0.517 0.572 30.763 0.000

Random 0.616 0.506 0.707 8.686 0.000

-1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00

Favours A Favours B

Meta Analysis

Meta Analysis
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با اندازه  راهبردی ، موانع 349/2که موانع سازمانی با اندازه اثر  دهدالکترونیک نشان می
دارای بیشترین اثر بازدارندگی در  197/2 موانع قانونی با اندازه اثر قانونی و 888/2اثر 

( به ترتیب اندازه اثر 1) نع در نمودارکه این موا است استقرار دولت الکترونیک بوده
 ارائه شده است.

 اندازه اثر موانع استقرار دولت الكترونیک .3 نمودار 

  انتشار تورش() سوگیری

 از در هر فراتحلیل، ارزیابی سوگیری انتشار است. منظور موردتوجهیکی از موضوعات 
 مورد در شده انجام مطالعات تمام شامل فراتحلیل یک که است این انتشار سوگیری
 منتشر مختلف دالیل به مطالعات از برخی است ممکن نیست؛ موردبررسی موضوع

 سوگیری که زمانی. باشد شده منتشر نشده سازی نمایه مجالت در حداقل یا باشد نشده
 نهایی برآوردهای و گرفته قرار اثر تحت فراتحلیل نهایی نتایج دارد، وجود انتشار

 در انتشار سوگیری است الزم پس. بود خواهد خطا و تورش دارای آن از حاصل
 یابدافزایش  اعتبار نتایج تا شود تصحیح و شناسایی فراتحلیل یک اولیه های گام

 شناسایی روش ترین ساده و ترین (. معمول849، 1222، 1مکاسکیل، والتر، ارویگ)
 است فانل یا قیفی نمودار نام به دوبعدی پراکندگی نمودار یک از استفاده انتشار، تورش

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

                                                                                                                             
1. Macaskill & Walter & Irwig 
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لیتل، یابد ) کاهش نمونه اندازه افزایش با مداخله اثر اندازه حول پراکندگی مقدار و
 (.1228، 1کوکران، پیالی

تفسیری در نمودارهای فانل یا قیفی شکل، مطالعاتی که خطای استاندارد پایین  ازلحاظ
اما هر چه  ؛شوند، دارای سوگیری انتشار نیستند دارند و در باالی قیف جمع می

رود و  باال می ها آنشوند، خطای استاندارد  مطالعات به سمت پایین قیف کشیده می
انتخاب و حذف  های مالکیابد. هر فراتحلیلی به دلیل  سوگیری انتشارشان افزایش می

مطالعات، مقداری سوگیری دارد که در این مقاله توسط نمودار قیفی نشان داده شده 
)نمودار فانل یا قیفی پژوهش حاضر( یک تورش  2 شکلبنابراین با توجه به  ؛است

وجود دارد که بیانگر عدم انتشار بعضی مطالعات یا عدم دسترسی انتشار در مطالعات 
 .استمحققین به بعضی از مقاالت یا نتایج مطالعات 

 

 
 نمودار فانل )قیفی( تحقیقات موانع دولت الكترونیک در ایران . 1 شكل     

 فیشر( z اساس بر)خطای استاندارد  

                                                                                                                             
1  . Little & Corcoran & Pillai 

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

S
ta

n
d

a
r
d

 E
r
r
o

r

Fisher's Z

Funnel Plot of Standard Error by Fisher's Z



 29    رانیدر ا کیموانع استقرار دولت الکترون لیفرا تحل

 

 

 فیشر z اساس بردقت استاندارد  .3 شكل

دوال و توئیدی روش اصالح و برازش را برای ارزیابی و تعدیل سوگیری انتشار در 
کند که در  های کوچک ایجاد کردند. این روش از یک فرایند تکراری استفاده می نمونه

شوند )حذف زوائد از توزیع(، سپس  آن مشاهدات نامنطبق از نمودار قیفی حذف می
شوند؛ یعنی عمل پر کردن  فقود اضافه میبه مطالعات م یافته اختصاصهای  ارزش

اند. پیدایش  برآورد اندازه اثر و خطای استاندارد مطالعاتی که احتماالً از دست رفته
مطالعات مفقود زیاد در یک سمت از خط میانگین اثر به سوگیری انتشار یا تورش 

اصالح و  نتایج روش 8 جدول(. 1228لیتل، کوکران، پیالی، ) داردنمونه کوچک داللت 
 دهد.   برازش دوال و توئیدی را نشان می

 اصالح و برازش دوال و توئیدی .6 جدول

 
 Qمقدار  اثر تصادفی اثر ثابت

تخمین 
 ای نقطه

حد 
 پایین

 حد باال
تخمین 

 ای نقطه
حد 
 پایین

 حد باال
تعداد مطالعات 

 6: ازیموردن
ارزش 

 مشاهدات
74411/2 72811/2 71272/2 82849/2 72712/2 12121/2 48847/188 

ارزش 
 شده لیتعد

47298/2 41192/2 41177/2 48734/2 91749/2 78891/2 73188/439 
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مطالعه  8که باید  شویممتوجه می افزار نرماز این خروجی  ، 8های جدول  طبق داده
مطالعه  8 این. شوددیگر انجام بپذیرد تا این مطالعه و فراتحلیل کامل و عاری از نقص 

 شده تعدیل/. را به ارزش 74411شده سازد تا ارزش مشاهدهها را قادر میمطالعه
 شده تعدیلبه ارزش  را /.82849شده /. در مدل اثرات ثابت و ارزش مشاهده47298
 اساس بردر این تحقیق  طورکلی به/. در مدل اثرات تصادفی کاهش دهد. 48734

مدل اثرات ثابت، برآورد  اساس بر)اصالح و برازش دوال و توئیدی(  افزار نرمخروجی 
 (/.71272، ./72811% برای تحقیقات ترکیب یافته برابر با )37ای و فاصله اطمینان نقطه

ای و فاصله اطمینان /. است. با استفاده از رویه چینش و تکمیل، برآورد نقطه74411
تصادفی،  رآثامدل  بر اساساست.  شده( /.41177،  /.41192)/. 47298منتسب برابر با 

،  /.72712)% برای تحقیقات ترکیب یافته برابر با 37ای و فاصله اطمینان برآورد نقطه
ای و فاصله /. است. با استفاده از رویه چینش و تکمیل، برآورد نقطه82849/.( 12121

/.( شده است. در شکل زیر 78891،  /.91749)/. 48734اطمینان منتسب برابر با 
پررنگ  صورت بهموردنیاز توسط چینش و تکمیل در نمودار قیفی تحقیقات منتسب یا 

است. البته این نکته حائز اهمیت است که آزمون دوال و توئیدی برای  شده دادهنشان 
رفع مشکل سوگیری انتشار، در دو مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی به این صورت 

اثرات ثابت به سمت چپ را در مدل  شده اضافهکند که مطالعات موردنیاز عمل می
ایمن  Nکند.  آزمون نمودار و در مدل اثرات تصادفی به سمت راست نمودار اضافه می

کند که  )با اثر میانگین صفر( را محاسبه می شده گماز خطای روزنتال تعداد تحقیقات 
 آید آمده دست بهداری آماری اثر کلی  ها اضافه شود تا عدم معنی الزم است به تحلیل

ایمن از خطا این است که تعداد مطالعات با  Nایده اصلی   .(241: 2931قربانی زاده، )
نتایج صفر را تعیین کنیم که باید برای کاهش احتمال خطای نوع اول به سطح 

 غیرطور واضح اگر تعداد مطالعات  وجود داشته باشند. به شده تعیینداری از پیش  معنی
باشد، نتایج  موردنیازداری  یجه به سطح معنیاندکی برای کاهش یک نت دار معنی

 Nنتایج آزمون  1 جدول(. 77: 1227، 1احتماالً فاقد اطمینان است )وگاس آمده دست به
 دهد. ایمن از خطا را در این پژوهش نشان می

  

                                                                                                                             
1.Vegas 
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 ( کالسیکخطر یبایمن از خطا )تعداد ناکامل  Nمحاسبات  .7جدول 

 22822/91 شده مشاهدهبرای مطالعات  Zمقدار 
 222/2 شده مشاهدهبرای مطالعات  Pمقدار 

 27/2 آلفا
 1 باقیمانده )دنباله(

Z 37338/2 برای آلفا 
 12 شده مشاهدهتعداد مطالعات 

 4748 رساند. را به آلفا می Pای که مقدار  هشد تعداد مطالعات گم
 

دیگر به مطالعات اضافه و  مطالعه 4748، باید تعداد 1 جدول های دادهبا توجه به 
تجاوز نکند. این بدین معنی است که باید  27/2دو دامنه از  Pبررسی شود تا مقدار 

ها خطایی رخ دهد  مطالعه دیگر انجام گیرد تا در نتایج نهایی محاسبات و تحلیل 4748
در این پژوهش را نشان  آمده دست بهو این نتیجه دقت و صحت باالی اطالعات و نتایج 

 که ؛است توجهی قابلفاصله از خطا مقدار مناسب و  موردمطالعه 4748دهد. تعداد  می
 در این تحقیق است.  وتحلیل تجزیهدقت  دهنده نشاناین 

داری  های تحقیق با توجه به سطح معنی عالوه بر بررسی سوگیری انتشار داده
صالح و برازش دوال و توئیدی ها  جدولو  ایمن از خطا N( از جداول P) آمده دست به
( در قالب طرح یک فرضیه فرعی به بررسی همگونی و یا Qآزمون کوکرام ) همراه به

 است شده پرداخته آمده دست بهناهمگونی اندازه اثرهای 
 تفاوت معناداری وجود ندارد. آمده دست بهفرض صفر: میان اندازه اثرهای 

 تفاوت معناداری وجود دارد. آمده دست به اثرهای اندازهفرض یک: میان 

 هامقادیر بررسی همگنی داده .8جدول 

 نتیجه آزمون سطح خطا سطح معناداری Z آماره

 H0رد  27/2 222/2 22822/91
    
یا تفاوت نتایج  ناهمگونیعبارت از تفاوت بین نتایج تحقیقات است. این  ناهمگونی 

 Qاز آزمون  ناهمگونیتر  تواند به علل مختلف ایجاد شود. برای تشخیص دقیق می
ای از  شود. این آزمون مانند کای اسکوئر میزان تفاوت را در مجموعه استفاده می
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کند و نشان داد که آیا میزان آن بیشتر از مقدار مورد انتظار  گیری می اندازه ها آزمایش
های اثر  که زمانی که اندازه این ازجملهاین آزمون دارای مشکالتی است است یا نه. 

دار نشان داده شود، حتی اگر تفاوت  معنی ناهمگونینمونه بزرگ است، ممکن است 
بین اثرات کوچک باشد و در بسیاری از موارد این آزمون دارای قدرت کمتری است و 

 (. 2338کوهن، ) داردوجود  H0احتمال اشتباه در رد 
است و فرضیه  آمده دست بهداری اندازه اثرهای  در اینجا فرضیه صفر بیانگر عدم معنی

داللت دارد. با توجه به  آمده دست بهدار میان اندازه اثرهای  مقابل بر وجود تفاوت معنی
 H0است،  تر  %( کوچک7داری از میزان خطا ) %، سطح معنی37که در سطح اطمینان  این

تفاوت معنادار وجود  آمده دست بهیعنی میان اندازه اثـرهای  ؛شود می پذیرفته H1رد و 
است. این ناهمگونی  آمده دست بهناهمگون بودن اندازه اثرهای  معنای بهدارد و این 

کننده نیز دارد که نتایج بررسی روی متغیرهای  ها نشان از وجود متغیری تعدیل یافته
. در چنین شرایطی فراتحلیل گران باید متغیر یا قرار داده است اثررا تحت  آمده دست به

 اثر علت به ناهمگونیکه ممکن است این  کنندگری را بررسی  متغیرهای مداخله
ها به حداقل دو گروه فرعی  بندی داده وسیله طبقه باشد. این کار به داده رخ ها آناحتمالی 

ناسب هستند صورت بندی م طور نظری برای این گروه با توجه به متغیرهایی که به
های  از گروه هرکدامگیرد )متغیرهایی مانند جنس یا سطح تحصیالت(. سپس برای  می

که  شود. در تحقیق حاضر با توجه به این ای انجام می های جداگانه فرعی فراتحلیل
و شفاف نبود، امکان  شده تفکیککامالً  موردنظرهای آماری مطالعات  های نمونه ویژگی

بنابراین،  ؛گر وجود نداشت ها بر اساس متغیرهای تعدیل به زیرگروه تقسیم مطالعات
 کننده با محدودیت مواجه بودند. محققین در شناسایی متغیرهای تعدیل

 گیرینتیجه

تر موانع استقرار دولت در پژوهش حاضر تالش شد با نگاهی متفاوت و نگرشی جامع
بر اساس  بر اساسقرار گیرد. نتایج فراتحلیل نشان داد  موردبررسیالکترونیک را  

و موانع سیاسی  ای سامانه موانع (،2388های اندازه اثر و متناسب با جدول کوهن ) یافته
بر استقرار دولت الکترونیک از قوت کافی  ها آنگذاری اثربا قرار گرفتن در طبقه اول، 

 و ؛مشابه زیاد است های پژوهشدر  این متغیرها تأیید عدمبرخوردار نیست و امکان 
و موانع فنی، اقتصادی، قانونی، محیطی،  موانع اجتماعی و فردی در طبقه متوسط

ی و ماهیتی راهبردی، فنّاورانهمدیریتی، فرهنگی، ساختاری، رفتاری، سازمانی، آموزشی، 
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ر که مطابق با جدول کوهن از  اهمیت بیشتری برخوردا گیرند میباالی متوسط قرار 
کند.  های پیشین نیز این نتایج را تقویت می های پژوهش است که در این زمینه یافته

( در بررسی موانع تحقق دولت الکترونیک از 2932بودی )، فاطمه زندهمثال عنوان به
دیدگاه شهروندان شهر تهران موانع فنی، موانع اقتصادی، موانع فرهنگی و موانع سیاسی 

بررسی موانع ایجاد و  در( 2981) قهرمانیه است. گودرز را مورد تأکید قرار داد
گسترش دولت الکترونیکی  وجود موانع ساختاری، موانع رفتاری و موانع محیطی رو 

 های چالش( در بررسی موانع و 2983) زاده ابراهیم. میر کمال داند میحائز اهمیت 
نع قانونی، موانع گسترش دولت الکترونیک در شرکت مخابرات استان تهران وجود موا

 دکتر مؤثرترین موانع، تشخیص داده است. عنوان بهمالی، موانع فردی و موانع فنی را 
 الکتریکهای اجرای نظارت ( در بررسی موانع و محدودیت2983میرزا حسن حسینی )

 دکتر ، فنی و فرهنگی رو مورد تأکید قرار داده است.ای سامانهآموزشی،  های محدودیت
ی بانکداری الکترونیک در ( در بررسی موانع و راهکارهای توسعه2988) آمادهحمید 

خصوصی کشور وجود موانع فرهنگی، موانع قانونی، موانع مدیریتی، موانع  های بانک
درنهایت با  مؤثرترین موانع مورد تأکید قرار داده است عنوان بهرا  فنّاورانهفنی و موانع 

عنوان یک کشور در حال پیشرفت باید مدیران اقدامات  توجه به نتایج تحقیق در ایران به
های شفاف سازمانی، الزم در جهت کاهش موانع سازمانی که شامل: فقدان دستورالعمل

مراتب سازمانی،  ضعیف بود شبکه ارتباطات در ساختار سازمان، طوالنی بودن سلسله
های ها و فقدان هماهنگی و انسجام بین بخش ها و شبکه م در سامانهفقدان امنیت الز

عنوان مؤثرترین مانع  مختلف سازمان در بکارگیری فناوری اطالعات انجام دهند که به
 .در جهت استقرار دولت الکترونیک مطرح شده است

 تحقیق های محدودیتموانع و 

از مشکل  عموماًلت الکترونیک دو های نامه پایانپژوهش حاضر،  های یافتهبر اساس 
و نیز قابلیت اعتماد  آماری اعتبارگیری، گیری، اعتبار نمونهاعتبار، اعم از اعتبار اندازه

 هایی آنبه این مبحث نپرداخته و  ها پژوهشدرصد باالیی از  که طوری به. برند میرنج 
ثال در برخی از ناقص و ناکافی بوده است. برای م صورت به، اغلب اند پرداختههم که 

گیری و روش تحقیق ذکر نشده تعریف و روش نمونه خوبی بهجامعه آماری  ها نامه پایان
تعهد به معیارهای تحقیق نظیر پایایی و اعتبار جدی گرفته  ها پژوهشاست. در برخی از 

نشده است. عالوه بر این گزارش نکردن جزئیات روشی و آماری تحقیق مانند فرضیات 
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بوده است.  ها پژوهشداری و درجات آزادی از دیگر مشکالت این ح معنیآماری، سطو
در هر دو موضوع سوگیری انتشار بوده که  ها محدودیت ترین مهمدر این تحقیق یکی از 

تورش انتشار( به  معنای عدم دسترسی محقق به بعضی از مقاالت و یا ) انتشارسوگیری 
   .استنتایج مطالعات 
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