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 .1استادیار ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
 .2دکتری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
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چکیده
علیرغم مزایای متعدد اجرای دولت الکترونیکی ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،خدمات
الکترونیکی با پذیرش اندکی توسط شهروندان مواجه است که این مسئله با افزایش فاصله از مرکز
حاکمیت نیز تشدیدمی شود .اهمیت توجه به این مسئله از آن رو است که به عقیده صاحبنظران،
موفقیت دولت الکترونیکی فقط منوط به حمایت و پشتیبانی دولت نیست؛ بلکه تمایل کاربران به پذیرش
خدمات دولت الکترونیکی را نیز شامل میشود .پژوهش حاضر برای حل این معضل بهدنبال پاسخ به این
پرسش است که چه عواملی باعث میشوند خدمات عمومی الکترونیکی نوآورانه مورداستفاده گسترده
شهروندان قرار گیرد؟ در این راستا ،متناسب با هدف و مسئله موردنظر ،استراتژی اصلی پژوهش،
کثرتگرایی روششناختی با بهرهگیری همزمان از روش کیفی تحلیل مضمون و روش کمّی مدلسازی
ساختاری ـ تفسیری بهصورت متوالی است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که عوامل مؤثر در قالب
پنج سطح کلی شامل سطوح «ارزشآفرینی خدمات نیازمحور بر پایه اعتماد عمومی»« ،خروجیهای
بالفاصله»« ،نقش کلیدی بوروکراتهای سازمان»« ،بسترهای تسهیلگری ارائه خدمات» و «متغیرهای
مستقل» قابلدستهبندی هستند.
کلیدواژهها :خدمات عمومی؛ خدمات الکترونیکی؛ خدمات نوآورانه؛ پذيرش خدمات؛
نوآوری.
تاریخ دریافت مقاله ،1397/02/08 :تاریخ پذیرش مقاله.1397/09/23 :
* نویسنده مسئول.
E-mail addresses: aslipour@atu.ac.ir; mrzargar@gmail.com
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 .1مقدمه

رشد فناوریها بهویژه فناوری اطالعات و گسترش روزافزون آن در جوامع بشری ،تغییرات
گستردهای را در حوزههای مختلف زندگی انسانها ایجاد کرده است .در حال حاضر فناوریهای
یادشده در پدیدههای گوناگون از جمله دولت و مؤسسههای دولتی ،آثار فراوانی گذاشته است؛
بهگونهای که با درک ضرورت برپایی دولت الکترونیکی ،عرضه خدمات الکترونیکی بهطورجدی
در دستور کار دولتها قرار دارد؛ ازاینرو مفهوم دولت الکترونیکی در دهههای اخیر بهطور بسیار
گسترده بررسی شده است .اکنون تقریباً همه کشورهای دنیا از فقیرترین تا پیشرفتهترین آنها تا
حدودی از دولت الکترونیکی استفاده میکنند (لیزیان و همکاران.)1391 ،
دولت الکترونیکی بنا بر تعریفهای ارائهشده عبارت است از :استفاده از فناوریهای اطالعاتی
و ارتباطاتی ،1شامل تمامی کاربردهای آن از قبیل اینترنت ،تلفن ،فکس و تلفن همراه برای ارائه
اطالعات دولتی و خدمات عمومی به شهروندان ،کسبوکارها و سازمانهای دولتی .مطالعات
نشان داده است که اجرای دولت الکترونیکی به بهبود کارایی مدیریت دولتی ،گسترش میزان
دسترسی به خدمات دولتی ،بهبود پاسخگویی و شفافیت خدمات عمومی و درنهایت افزایش
اعتماد عمومی به دولت منجر خواهد شد .از منظر شهروندان ،دولت الکترونیکی آنها را قادر
میسازد تا در هر زمان و در هر مکان به خدمات عمومی به شیوهای سریع ،ساده و آسان
دسترسی پیدا کنند (.)Susanto & Aljoza, 2015
با توجه به این مزایای ارزشمند ،بسیاری از کشورهای درحالتوسعه از جمله جمهوری
اسالمی ایران نسبت به اجرای مدلهای دولت الکترونیکی مورداستفاده در کشورهای توسعهیافته
با امید دستیابی به مزایا و منافع موردنظر اقدام کرهاند .نخستین گام مؤثر توسعه دولت
الکترونیکی و بهتبع آن ایجاد خدمات الکترونیکی در سالهای اخیر را میتوان مصوبه سال 1381
شورای عالی اداری برای اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی و عمومی و نظام اداری برشمرد .این
مصوبه در جهت تحقق اهداف قانون برنامه پنجساله سوم توسعه تدوین شد؛ اما در عمل ،بسیاری
از طرحها و ابتکارات دولت الکترونیکی در کشورهای درحالتوسعه بهدلیل فاصله قابلتوجه بین
شرایط موجود و شرایط مطلوب طراحی و اجرای دولت الکترونیکی به وضعیتی منجر شده است
که خدمات الکترونیکی در این کشورها بهندرت مورداستقبال و استفاده گسترده شهروندان و
کسبوکارها قرار میگیرد (.)Susanto & Aljoza, 2015
انتظارات افراد در مورد خدمات و محصوالت و نیز نحوه ارائه و کیفیت آن بهطور روزافزون در
حال تغییر است .بر این اساس دولت نیز بهعنوان یک نهاد مسئول در جامعه باید پاسخگوی این
نیازها و انتظارات باشد .پژوهشهای بسیاری نشان میدهند که عدماستفاده از فناوری اطالعات و
)1. Information and Communication Technologies (ICT
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ارتباطات و ناسازگاری با فناوریهای نوین به کندی ارائه خدمات ،اشتباهات فراوان ،کاهش
ضریب امنیت ،سوءاستفادههای داخلی و خارجی ،اتالف زمان و هزینه و بهطورکلی کاهش کیفیت
خدمات و نارضایتی مردم منجر میشود؛ بنابراین برای عبور از چنین وضعیتی ،چارهای جز استفاده
از فناوریهای نوین نیست (حقیقینسب و همکاران .)1389 ،باید توجه داشت که سرمایهگذاری و
فراهمکردن تجهیزات موردنیاز نمیتواند بهتنهایی به برخورداری جامعه از مزایای خدمات
الکترونیکی منجر شود (الهی و همکاران )1389 ،و برای دستیابی به مزایای بالقوه آن باید
پذیرش آن در جامعه مدنظر قرار گیرد؛ زیرا واضح است که بدون هیچ تقاضایی برای خدمات
الکترونیکی ،اجرای آن متوقف خواهد شد ( .) La Porte et al., 2002
بهطورکلی ترکیبی از ویژگیهای فنی ،جامعهشناختی و سازمانی بر پذیرش خدمات
الکترونیکی اثر میگذارند؛ بنابراین برای بهرهگیری از مزایا و پذیرش آن توسط شهروندان باید
عوامل اثرگذار در پذیرش در زمینههای مختلف از جمله فردی ،اجتماعی ،فنی و سازمانی
شناسایی و چالشهای موجود در زمینههای ذکرشده بررسی و رفع شوند (شاددلی و خوارزمی،
 .)1395در کشور ایران نیز همانند بیشتر کشورهای درحالتوسعه ،مشکالتی در حوزه توسعه و
استقرار و بهویژه پذیرش و فراگیرشدن خدمات الکترونیکی وجود دارد و پذیرش فناوری اطالعات
توسط کاربران ،یکی از مهمترین چالشهایی است که برای اجرای هر گونه طرح فناوری
اطالعات باید موردتوجه قرار گیرد؛ بنابراین موفقیت دولت الکترونیکی فقط به حمایت و پشتیبانی
دولت منوط نیست و تمایل کاربران به پذیرش خدمات دولت الکترونیکی را نیز شامل میشود
(.)Carter & Belanger, 2005
علیرغم مزایای متعدد اجرای دولت الکترونیکی ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،خدمات
الکترونیکی با پذیرش اندکی در میان شهروندان روبهرو است (باقرینژاد و شریفی )1390،که این
مسئله با افزایش فاصله از مرکز حاکمیت تشدید نیز میشود (یعقوبی و همکاران)1389 ،؛
درنتیجه به یک مشکل اساسی در توسعه دولت الکترونیکی در کشور تبدیل شده است .برای حل
این معضل باید به این پرسش پاسخ داد که چه عواملی باعث میشوند خدمات عمومی
الکترونیکی نوآورانه مورداستفاده گسترده شهروندان قرار گیرند؟
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

پذيرش فناوری .یکی از موضوعهای مهم در پژوهشها و مطالعات مرتبط با فناوری اطالعات،
شناسایی عواملی است که موجب میشود افراد فناوریها و سیستمهای اطالعاتی جدید را
بپذیرند و از آنها استفاده کنند ( .)King & He, 2006این مسئله که چرا افراد یک فناوری
خاص اطالعاتی و ارتباطاتی را میپذیرند و از آن استفاده میکنند و یا از پذیرش آن سر باز
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میزنند و در مقابل آن مقاومت میکند از مهمترین مباحث در زمینه فناوری است .عواملی که بر
پذیرش فناوریهای مختلف تأثیر میگذارند بر حسب فناوری موردنظر ،کاربران موردمطالعه و
شرایط موجود متفاوت هستند ( .)Moon & Kim, 2001بهدلیل اهمیت موضوع پذیرش
فناوری ،در دهههای اخیر مدلهای مختلفی در این زمینه مطرح شده است که «نظریه عمل
مستدل» ،)Vallerand, , 1992( 1نظریه اشاعه نوآوری« ،)Roges, et al., 1995( 2نظریه رفتار
برنامهریزیشده»« ،)Mathieson, 1991( 3مدل پذیرش فناوری»« ،)Davis, 1989( 4مدل
ثانویه پذیرش فناوری»« ،)Venkatesh & Davis, 2000( 5نظریه تجزیهشده رفتار
7
6
برنامهریزیشده» (« ،)Taylor & Todd, 1995نظریه ادراک قابلیت اعتماد» ( Belanger, et
 )al., 2002و «نظریه تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری» )Venkatesh, et al., 2003( 8از جمله
این مدلها است .بهطورکلی بر اساس یافتههای مدلهای باال ،سهولت ادراکشده ،قابلیت تطابق
با خواستههای شهروندان و قابلیت اعتماد خدمت ،مهمترین شاخصههای اثرگذار بر استفاده
شهروندان از خدمات الکترونیکی هستند (.)Carter & Belanger, 2005
دولت الکترونیکی .دولت الکترونیکی به مجموعه ارتباطات الکترونیکی میان دولت ،شرکتها،
شهروندان و کارکنان دولت که از طریق شبکه اینترنت برقرار میشود ،اطالق میگردد .دولت
الکترونیکی ممکن است با مشخصههای استفاده از فناوری اطالعات و بهویژه اینترنت برای ارائه
اطالعات و خدمات دولتی به شهروندان ،صاحبان مشاغل و شرکتها توصیف شود .مزیت اصلی
دولت الکترونیکی ،ارائه خدمات دولتی با هزینه کمتر و اثربخشی باالتر و بهبود ارتباطات میان
سازمانهای دولتی با بخشهای تجاری و صنعت است .از جمله مزایای دیگر دولت الکترونیکی،
بهبود کارایی ،افزایش بهرهوری ،کاهش یا جایگزینی نیروی کار ،بهبود کنترل مدیریتی،
صرفهجویی در زمان ،اثربخشی بیشتر ،بهبود فرآیندهای تصمیمگیری و بهبود تولیدات و خدمات
ارائهشده است (باقرینژاد و شریفی .)1390،مهمترین تفاوتهای موجود بین تجارت الکترونیکی
و خدمات دولت الکترونیکی را میتوان در سه ویژگی اساسی خالصه کرد:
ـ دسترسی :9در تجارت الکترونیکی ،کسبوکارها مجاز به انتخاب مشتری خود هستند؛ اما در
دولت الکترونیکی ،نهادها ملزم و مسئول به ارائه دسترسی به خدمات به تمام شهروندان ،حتی
)1. Theory of Reasoned Action (TRA
)2. Innovation Diffusion Theory (IDT
)3. Theory of Planned Behavior (TPB
)4. Technology Acceptance Model (TAM
)5. Technology Acceptance Model 2 (TAM2
)6. Decomposed Theory of Planned Behavior (DTPB
)7. Perceptions of Trustworthiness (PoT
)8. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT
9. Access
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افراد کمدرآمد و کمتوان هستند .در این میان ،مسئله نابرابری و شکاف دیجیتالی ،1دسترسی
گسترده آنالین به خدمات دولتی را به بحثی چالشبرانگیز تبدیل ساخته است؛
ـ ساختار :2ساختار کسبوکار در بخش خصوصی با ساختار نهادهای بخش عمومی متفاوت است.
اختیار تصمیمگیری در نهادهای دولتی نسبت به بنگاههای بخش خصوصی از تمرکز کمتری
برخوردار است .این پراکندگی اختیار ،مانعی بر سر راه توسعه و اجرای خدمات دولتی نوین بهشمار
میرود؛
3
ـ پاسخگویی  :در دولتهای جوامع دموکراتیک ،نهادهای بخش عمومی با محدودیتهای
تخصیص منابع محدود شدهاند و درعینحال ملزم به ارائه خدماتی با بیشترین منفعت عمومی
هستند (.)Jorgensen & Cable, 2002
4
به عبارت بهتر ،همان گونه که وارکنتین و همکاران ( ،)2002اشاره کردهاند ،ماهیت سیاسی
نهادهای دولتی و عمومی اصلیترین عامل تمایز دولت الکترونیکی از تجارت الکترونیکی است
(.)Warkentin, et al., 2002
پذيرش خدمات عمومی الکترونیکی .تاکنون مطالعات متعددی در خصوص عوامل اثرگذار بر
پذیرش تجارت الکترونیکی انجام شده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به پژوهشهای
مکنایت 5و همکاران ( ،)2002جیفن 6و همکاران ( ،)2003پاولو )2003( 7و وناسالیک 8و
همکاران ( ،)2004اشاره کرد؛ اما با توجه به مختصات منحصربهفرد دولت الکترونیکی و
تفاوتهای ارائه خدمات در بخش خصوصی و عمومی الزم است شاخصهای اساسی اثرگذار بر
پذیرش دولت الکترونیکی در جوامع با درنظرگرفتن ویژگیهای بومی هر جامعه بررسی و تبیین
شود ( .)Carter & Belanger, 2005برخی از مهمترین مطالعات مرتبط با نوآوری در خدمات
دولت الکترونیکی در جدول  ،1ارائه شده است.

1. Digital Divide
2. Structure
3. Accountability
4. Warkentin
5. McKnight
6. Gefen
7. Pavlou
8. Van Sllyke
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جدول  .1پیشینه پژوهش
عنوان

پژوهشگر

سال انتشار

نوآوری خدمت در عصر
دیجیتال :مشارکتهای
کلیدی و مسیر پیشِ رو

& Barrett, M.
Davidson, E.
& Prabhu, J.
& Vargo, S.

2016

مدل ثبات برای نوآوریها در
دولت الکترونیکی

& Choi, T.
& Kim, D.
Ha, J.

2017

حکمرانی و نوآوری در
خدمات بخش عمومی:
مطالعه موردی کتابخانه
دیجیتال

& Scupola, A.
Zanfei, A.

2016

نوآوری در حکمرانی
الکترونیکی :موانع و راهبردها

Maijer, A.

2015

خدمات عمومی جهانی و
متأثر از زمینه :چارچوبی برای
نوآوری خدمات عمومی
دیجیتال

& Bertot, J.
& Estevez, E.
Janowski, T.

2016

يافتههای کلیدی
* تبیـــین جایگـــاه نـــوآوری در خـــدمات در
پژوهشهای سیستمهای اطالعاتی.
* ابعاد نوآوری در خدمات شامل:
ـ مفهوم خدمت؛
ـ رابط کاربری؛
ـ سیستم درونسازمانی ارائه خدمت؛
ـ سیستم میانسازمانی ارائه خدمت؛
ـ فناوری.
* نــوآوری در سیســتمهــای اداری در مقابــل
نــوآوری در فنــاوری مورداســتفاده در ارائــه
خدمات؛
* جایگاه سـاختارهای حقـوقی در نـوآوری در
دولت الکترونیکی.
* ارتباط نزدیک نوآوری در خدمات بـا تحـول
مدل حکمرانی در جوامع؛
* نقش حیاتی تعامـل بـا مشـتریان در تحـول
خدمات دولت الکترونیکی؛
* نقش حمایت مدیریت در موفقیـت خـدمات
دولت الکترونیکی.
* موانع فرهنگی و ساختاری نوآوری شامل:
ـ قابلیتهای سازمانی ناکافی؛
ـ عدمدسترسی به فناوریها؛
ـ محدودیت منابع مالی.
* رویکرد غیرخطی نوآوری در خدمات عمومی
دیجیتال؛
* زیرساختهای اساسـی نـوآوری در خـدمات
عمومی دیجیتال شامل:
ـ زیرساخت فنی؛
ـ زیرساخت سازمانی؛
ـ ظرفیتهای قانونی.

 .3روششناسی

با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ،اکتشافی بوده و بهدنبال تحلیل ساختاری ـ تفسیری
عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیکی نوآورانه است ،اغلب یافتههای نهایی از پیش معلوم
نیستند .متناسب با هدف و مسئله موردنظر ،استراتژی اصلی پژوهش ،کثرتگرایی روششناختی
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با بهرهگیری همزمان از دو روش کیفی و کمّی (بهصورت متوالی) است .در پژوهش حاضر در
بخش کیفی و با هدف شناسایی و استخراج عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیکی نوآورانه از
روش «تحلیل مضمون» و در بخش کمّی بهمنظور سطحبندی عوامل شناساییشده و نیز تبیین
ارتباط میان آنها از روش «مدلسازی ساختاری ـ تفسیری» استفاده شده است.
«تحلیل مضمون» ،1فرآیندی برای تحلیل اطالعات کیفی بهشمار میرود که امکان تبدیل
اطالعات کیفی به کمّی را فراهم میکند ( .)Boyatzis, 1998ازآنجاکه در روش تحلیل مضمون
به بررسی و تحلیل متن پرداخته میشود ،نحوه جمعآوری دادهها در قالب چرخههای برداشت از
متن صورت میگیرد .درواقع پژوهشگر با طیکردن مسیر رفتوبرگشتی درون متن به درک
بهتری از متن میرسد .در هر رفتوبرگشت ،یافتههای جزئی که ناسازگار و متناقض با سایر
یافتههای محکمتر قبلی هستند ،کنار گذاشته میشوند .این مسیر تا جایی ادامه مییابد که درک
قابلقبولی از متن ایجاد شود که کمترین تناقض درونی را دارد (.)Patton, 2002
بررسی و تحلیل دادهها در این روش مبتنی بر فرآیند «کدگذاری» است .مضمون یا تم،
نمایانگر نکته مهمی در دادهها در رابطه با سؤالهای پژوهش است و تا حدی معنی و مفهوم
الگوی موجود در مجموعهای از دادهها را نشان میدهد .این روش فرآیندی برای تحلیل دادههای
متنی است و دادههای پراکنده و متنوع را به دادههایی غنی و تفصیلی تبدیل میکند ( & Braun
 .)Clarke, 2006فرآیند تحلیل دادهها درنهایت به ظهور سه دسته مضامین به شرح زیر منجر
میشود (:)Boyatzis, 1998
 .1مضامین پایه (کُدها و نکات کلیدی موجود در متن)؛
 .2مضامین سازماندهنده (مقوالت بهدستآمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه)؛
 .3مضامین فراگیر (مضامین عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن بهعنوان یک کل).
سپس این مضامین بهصورت نقشههای شبکه وب رسم میشوند که در آن مضامین برجسته
هر یک از این سه سطح همراه با روابط میان آنها نشان داده میشود .شبکه مضامین ،رویهای
برای تهیه مقدمات تحلیل یا ارائه نتایج پایانی تحلیل نیست؛ بلکه تکنیکی برای شکستن متن و
یافتن نکات معقول ،برجسته و روشن در درون متن است (عابدی جعفری و همکاران.)1390 ،
«مدلسازی ساختاری ـ تفسیری» )ISM( 2یک فرآیند یادگیری تعاملی است که در آن
مجموعه ای از عناصر مختلف و مرتبط با یکدیگر در یک مدل سیستماتیک جامع ،ساختاربندی
میشوند .روش  ISMبر مبنای علوم ریاضی ،نظریه گراف ،علوم اجتماعی ،تصمیمگیری گروهی
و رایانه ایجاد شده است .مدلسازی ساختاری ـ تفسیری ،تکنیکی مناسب برای تحلیل تأثیر یک

1. Thematic Analysis
2. Interpretive Structural Modeling
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عنصر بر دیگر عناصر است .این روش ،ابزاری است که بهوسیله آن ،سیستم میتواند بر پیچیدگی
بین عناصر غلبه کند (.)Azevado, et al., 2013
روش  ISMکمک زیادی به برقراری نظم در روابط پیچیده میان عناصر یک سیستم کرده و
به تشخیص روابط درونی متغیرها کمک میکند و تکنیکی مناسب برای بررسی و تحلیل تأثیر
یک متغیر بر متغیرهای دیگر است .این روش یک روش تفسیری است و بهدنبال آن است تا
قضاوتی از تصمیم گروهی درباره ارتباطات متغیرها ارائه کند .مراحل اصلی بررسی و تحلیل
دادهها در روش یادشده عبارت است از (:)Tseng, 2013
 .1تعیین ابعاد ،عناصر و متغیرهای موردنظر برای مدلسازی؛
 .2بهدستآوردن ماتریس خودتعاملی ساختاری)SSIM( 1؛
 .3طراحی ماتریس دستیابی؛
 .4تعیین سطح عوامل طی فرآیند مقایسه زوجی عوامل؛
 .5ترسیم الگوی ساختاری ارتباط عوامل؛
 .6طراحی و تحلیل ماتریس .MICMAC
جمعآوری دادهها و نمونهگیری .در بخش تحلیل مضمون پژوهش درمجموع  14مصاحبه
نیمهساختاریافته تخصصی با خبرگان حوزه مدیریت و فناوری اطالعات با دو معیار عضویت در
هیئتعلمی دانشگاههای معتبر و سابقه اجرایی بیش از  5سال در حوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات صورت گرفت .مصاحبهها (بین  60تا  120دقیقه) ضبط میشد تا با مرور چندباره
گفتوگوها ،تحلیل و بررسی دقیقتری نسبت به دیدگاههای طرحشده مشارکتکنندگان انجام
شود .برای اجرای روش مدلسازی ساختاری ـ تفسیری ،ابزار پرسشنامه بهکار رفت .در حوزه
روش نمونهگیری  ISMنیز از نمونهگیری هدفمند و نظری بهره گرفته شد و بدینمنظور 15
پرسشنامه میان خبرگان پژوهش توزیع شده و درنهایت پس از پیگیریهای الزم  10پرسشنامه
بازگردانده شد که مبنای این پژوهش قرار گرفتند.
از نظر کرسول ( ،)2005پژوهشگران کیفی بهمنظور افزایش اعتبار پژوهشهای خود باید در
هر پژوهش حداقل از دو راهبرد استفاده کنند ( )Creswell, 2005که در پژوهش حاضر اقدامات
زیر انجام شد:
ـ تطبیق اعضاء :مشارکتکنندگان ،نظر خود را درباره گزارش پژوهش و فرآیند دادهها عرضه
کردند و مطابق نظرهای آنها نتایج بازبینی شد که در حد اصالح «عناوین» برخی مضامین و
کُدهای زیرمجموعه آنها بود؛
1. Structural Self-Interaction Matrix
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ـ کثرتگرایی :منظور تنوع سطوح مصاحبهشوندگان (اعم از خبرگان علمی اجرایی) دارای سطح
علمی و نیز تجربههای گوناگون است.
 .4تحلیل دادهها و يافتهها

مرحله نخست :تبیین ابعاد (عناصر) .ازآنجاکه مضامین استخراجشده در روش تحلیل مضمون
نهایتاً در خدمت روش الگوسازی ساختاری ـ تفسیری قرار میگیرد و بر اساس مراحل این روش
سطحبندی میشود ،در این بخش ،یافتههای پژوهش مبتنی بر مراحل موردنظر در روش ISM
ارائه شده است .الگوسازی ساختاری ـ تفسیری با شناسایی متغیرها یا مضامینی شروع میشود که
مربوط به مسئله یا موضوع باشند .این متغیرها از طریق مطالعه مبانی نظری موضوع یا از طریق
مصاحبه با خبرگان بهدست میآید که در این پژوهش ،مضامین فراگیر از طریق مصاحبه با
خبرگان با استفاده از روش تحلیل مضمون بهشرح زیر بهدست آمده است:
 .1قوانین و مقررات؛  .2مفهوم خدمت نوآورانه؛  .3محصول خدمت نوآورانه؛  .4فرآیند خدمت
نوآورانه؛  .5رابط نوآورانه تعامل با مشتری؛  .6ضریب نفوذ اجتماعی کاربرد فناوری؛  .7رقابت
خدمات عمومی و خصوصی؛  .8مشارکت فعال شهروندان؛  .9تسهیلگری کارگزار سازمانی؛
 .10نیاز محوری خدمت؛  .11ویژگیهای شخصیتی کاربر فناوری؛  .12ارزشآفرینی خدمت؛
 -13اعتماد عمومی به امنیت و محرمانگی اطالعات و ارتباطات.
با توجه به آنکه انعکاس مشروح کدگذاریهای صورت گرفته در اینجا ممکن نیست صرفاً به
نمونههایی از اظهارات خبرگان اشاره شده است .جدول  ،2نشاندهنده نمونه کُدها و اظهارات
مصاحبهشوندگان در ذیل هر یک از مضامین باال است.
جدول  .2نمونه اظهارات خبرگان ذیل مضامین فراگیر
مضمون فراگیر

مضامین سازماندهنده

نمونه اظهارات خبرگان

قوانین و مقررات

* اصــالح قــوانین و مقــررات
مربـوط بـه فرآینـدهای اجرایــی
خدمات دولتی؛
* تصــویب قــوانین حمــایتی و
تشــویقی اســتفاده از خــدمات
الکترونیکی.

مفهوم خدمت نوآورانه

* مسئلهمحور و نیازمحور بودن
مفهوم خدمت الکترونیکی

«مدیران سیاستگذار میتوانند با تسهیل قوانین و مقـررات و نیـز
حذف قوانین زائد مسیر را برای ارائه خدمات جدید هموار کنند».
«یکی از شـاخص هـای اساسـی در موفقیـت طراحـی و اسـتقرار
خدمات دولت الکترونیکی جدید ،میزان اختیارات سازمان موردنظر
برای تغییر در رویههای کاری خود در چارچوب قـوانین و مقـررات
است».
«درواقع مفهوم خدمت جدید باید الزاماً بهمعنای راهحلی تازه برای
حل مسئله یا تأمین نیاز شهروند باشد».
«یکی از اصول موفقیت در تعریف مفهوم خدمت الکترونیکـی آن
است که انـر ی خالقیـت را بـر روی فرصـت حاصـل از کـار یـا
برآیندی مشخص متمرکز کنیم .تیم ایدهپرداز باید همیشه به یـاد
داشته باشد که بایـد بـر روی کـار و برآینـد دارای فرصـت عـالی
متمرکز باشد .درصورتی که بدانیم قصد ایجـاد چـه برآینـدهایی را
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مضمون فراگیر

مضامین سازماندهنده

محصول خدمت
نوآورانه

* تطابق ویژگـی هـای خـدمت
الکترونیکی با نیاز جامعه هدف

فرآیند خدمت نوآورانه

* تســهیل دریافــت خـــدمات
دولتــی درنتیجــه فرآینــدهای
الکترونیکی
* جایگزینی فرآیندهای چابـک
ارائه خدمات با فرآیندهای سنتی

رابط نوآورانه تعامل با
مشتری

* اســـتفاده از رابـــط کـــاربری
کاربرپســند در ارائــه خــدمات
الکترونیکی

ضریب نفوذ اجتماعی
کاربرد فناوری

* درجه نفوذ کاربرد فنـاوری در
جامعه هدف
* سیاسـتهــای کـالن توســعه
کاربرد فناوریهای جدید

رقابت خدمات
عمومی-خصوصی

* رقابـــت در ارتقـــاء تجربـــه
شهروندان از دریافت خدمات
* اثرگــذاری متقابــل انتظــارات
شـــــهروندان از خـــــدمات در
بخشهای مختلف خدماتی

نمونه اظهارات خبرگان
برای شهروندان داریم ،نوآوری ما متمرکز میشود و پـول و وقـت
خود را صرف نوآوریهایی نمیکنیم که برآیند حاصـل از آنهـا از
نظر مشتری کماهمیت باشد یـا مشـتری بتوانـد همـین برآینـد را
بهصورت رضایتبخش از سایر راهکارهـا و خـدمات عمـومی یـا
خصوصی دریافت کند».
«ارائه خدمات دولت الکترونیکی بیشتر از اینکـه بـهمعنـای ایجـاد
تغییر در ویژگیهای ارائه خـدمات موجـود و ایجـاد ویژگـیهـای
جدید در خدمت باشد ،باید بهعنوان ابزاری بـرای پاسـخگویی بـه
نیازهای مردم از طریق کاربرد فناوریهای جدید موردتوجـه قـرار
گیرد».
«استقرار خدمات دولت الکترونیکی در نتیجـه حـذف فرآینـدهای
سنتی ارائه خدمات و جایگزینی آنهـا بـا فرآینـدهای مبتنـی بـر
پردازش الکترونیکی به تسهیل خدمترسانی ،کوچکسازی انـدازه
دولت ،تسهیل گردش اطالعات میان شهروندان و دولت ،تسـهیل
فرآیندهای کاری دولت و کاهش حجم فعالیتهای جـاری دولـت
منجر میشود».
«خدمات موفق دولت الکترونیکی الزاماً بـهمعنـای ارائـه خـدمات
کامالً جدید یا متمایز با خدمات سنتی نیست؛ بلکـه مـیتوانـد در
نتیجه بهکارگیری یـک ابـزار تعامـل و رابـط کـاربری جدیـد نیـز
حاصل شود».
«به تناسـب افـزایش تعـداد کـاربران اینترنـت و تلفـن همـراه در
کشورها ،شانس آنها برای استفاده از خدمات الکترونیکـی جدیـد
باال میرود و بنابراین زیرساختهـای ارتبـاطی شـامل ارتباطـات
بیسیم و باسیم نقش مهمی در ترویج خدمات شهروندی نوآورانـه
در دولت الکترونیکی ایفا میکنند».
«اینترنت و شبکههای اجتماعی میتوانند مشارکت شـهروندان در
ارائه خدمات الکترونیکی جدید را تسهیل کنند».
«متناسب با افـزایش تعـداد کـاربران اینترنـت و تلفـن همـراه در
کشورها ،شانس آنها برای استفاده از خدمات الکترونیکـی جدیـد
باال میرود و بنابراین زیرساختهـای ارتبـاطی شـامل ارتباطـات
بیسیم و باسیم نقش مهمی در ترویج خدمات شهروندی نوآورانـه
در دولت الکترونیکی ایفا میکنند».
«امروزه عوامل مختلفی دستبهدست یکدیگر دادهاند تا دولـتهـا
را وادار به تجربه شـکل جدیـدی از اداره جامعـه کننـد .انتظـارات
شهروندان در مورد خدمات و نیز نحوه و کیفیـت ارائـه آن تحـت
تأثیر خدمات نوین بخش خصوصـی ،بـهطـور روزافـزون در حـال
تغییر است و دولت نیـز بایـد پاسـخگوی ایـن نیازهـا و انتظـارات
باشد».
«شهروندان خواهان این هستند کـه سـاعات کـار مؤسسـههـای
دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خـود را
انجام دهند ،در صفها معطل نشوند ،خـدمات باکیفیـتتـری بـه
دستشان برسد و مواردی ازایندست که پاسخگوترین شکل دولت
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مضمون فراگیر

مضامین سازماندهنده

مشارکت فعال
شهروندان

* ماهیت تعاملی ارائـه خـدمات
به شهروندان
* افـــزایش پـــذیرش خـــدمت
درنتیجه مشارکت شهروندان در
نیازسنجی و طراحی

تسهیلگری کارگزار
سازمانی

* تسهیلگر سـازمانی در نقـش
برطرف کننده موانع ارائه خدمات
الکترونیکی جدید

نیازمحوری خدمت

* توجه به نیازهـای شـهروندان
در استفاده از خدمات

ویژگیهای شخصیتی
کاربر فناوری

* سازگاری
* پیشرفتگرایی
*تجربهاندوزی

ارزشآفرینی خدمت

* محوریـــت ارزشآفرینـــی در
خدمات
* ارزشافــزوده خــدمت بــرای
مصرفکننده

اعتماد عمومی به
امنیت و محرمانگی
اطالعات و ارتباطات

* افـــزایش حجـــم دادههـــای
موردتبـادل میـان شـهروندان و
دولت
* اعتماد شهروندان به امنیـت و
محرمانگی اطالعات

49
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برای این انتظارات در حال حاضر دولت الکترونیکی است».
«ازآنجاکه ماهیت ارائه خدمات تعاملی و با اسـتفاده از فرآینـدهای
مشارکت بازیگران متعدد درونی و بیرونی دولت اسـت ،بـهمنظـور
حصول اطمینان از موفقیت خدمات نوآورانه بایـد طراحـی و ارائـه
خدمات جدید با مشـارکت همـه بـازیگران دولتـی و غیردولتـی و
شهروندان صورت پذیرد».
«با توجه به ماهیت تعاملی خدمات و نقش قابل توجه تعامالت بـا
مشتریان و اهمیت جنبـه هـای غیرملمـوس خـدمات در رضـایت
شهروندان ،محـدودکردن حـوزه نـوآوری در خـدمات بـه بخـش
فناوری صحیح نیست».
«نوآوری در بخش عمومی تفاوتهای اساسی با نوآوری در بخش
خصوصی یا بخش غیرانتفاعی دارد .ازآنجاکه دولتها از اساس به
شیوه بوروکراتیک عمل مـیکننـد ،تغییـرات در آنهـا بـهصـورت
تدریجی اتفاق میافتد .این امر موجـب مـیشـود کـه نـوآوری و
خالقیت و کارآفرینی در دولت همیشه با مقاومت روبـهرو باشـد و
همین امر نقش حمایت مدیران تسهیلگر را پررنگ میسازد».
«اینگونـه نیسـت کـه بتـوان در آزمایشـگاه و بـا پـژوهشهـای
دانشگاهی به خدمات الکترونیکی جدید دست یافت؛ بلکه خدمات
الکترونیکـی موفـق غالبـاً یـا درنتیجـه کشـف نیازهـای جدیـد و
برآوردهنشده شهروندان شکل مـیگیرنـد یـا بـر اسـاس تغییـر در
فناوریها و ابزار مورداستفاده برای ارائه آن خدمت».
«میزان سازگاریپذیری شـهروندان بـه اسـتفاده از فنـاوریهـای
جدید در زندگی روزمره و تمایل به استفاده از امکانات جدید یکی
از ویژگیهای اجتماعی مؤثر در پذیرش خدمات دولت الکترونیکی
است».
«شــاخص اصــلی ارزی ـابی می ـزان نوآورانــهبــودن ی ـک خــدمت
الکترونیکی ،چه از نظر شهروندان و چـه از نظـر سـایر نهادهـای
همکار در ارائه خدمت ،مفیدبودن خدمت در راستای تأمین نیـاز و
ارزشافزوده آن نسبت به راهکارهای موجود بـرای نیـاز مـوردنظر
است».
«برای اینکه نوآوری باز بتواند به خدمات الکترونیکی موفق منجـر
شود باید مشتری در مرکز زنجیره ارزش قـرار گیـرد و اسـتراتژی
همکاری اجزای زنجیره ارزش در راستای حداکثر کـاربرد خـدمت
برای شهروندان تنظیم شود و نه بـر روی ویژگـیهـای محصـول
خدمت».
«برای راضیکردن عموم مردم نیز باید جامعه را متقاعد کـرد کـه
انتقال اطالعات به قدر کافی امن است و حـریم خصوصـی افـراد
کامالً رعایت میشود».
«در جامعه اطالعاتی پیشرفته ،شهروندان و بخش خصوصـی بـه
امنیت سیستم دولـت الکترونیکـی و خـدمات دولـت الکترونیکـی
اطمینان دارند و بیشتر امور خود را از طریق آن انجام میدهند .در
چنین فضایی دولت نیز از خالقیت و نوآوری حمایت میکند».
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مرحله دوم :بهدستآوردن ماتريس خودتعاملی ساختاری ( .)SSIMاین ماتریس ،یک
ماتریس به ابعاد عناصر است که این عناصر در سطر و ستون اول آن بهترتیب ذکر میشوند.
آنگاه روابط دوبهدوی متغیرها توسط نمادهایی مشخص میشود .برای تعیین روابط بین عناصر از
یک طیف چهارتایی بهصورت زیر استفاده شده است (:)Bolanos, et al., 2005
 :3 عامل سطر  iروی عامل ستون  jکامالً مؤثر است (تأثیر زیاد).
 :2 عامل سطر  iروی عامل ستون  jمؤثر است (تأثیر متوسط).
 :1 عامل سطر  iروی عامل ستون  jتأثیر ناچیزی دارد (تأثیر اندک).
 صفر :عامل سطر  iروی عامل ستون  jبیتأثیر است (بدون تأثیر).
نتایج بهدستآمده از پرسشنامهها با هم جمع شده و اعداد بهدستآمده در جدول  ،2ارائه شده
است؛ بنابراین در هر یک از خانههای این جدول اعدادی بین صفر تا  30قرار خواهد گرفت.
جدول  .3ماتریس خودتعاملی ساختاری مضامین
قوانین و مقررات

مفهوم خدمت

محصول خدمت

فرآیند خدمت

رابط نوآورانه

ضریب نفوذ

رقابت خدمات

مشارکت شهروندان

تسهیلگری کارگزار

نیازمحوری خدمت

ویژگی شخصیتی

مفهوم خدمت
محصول خدمت
فرآیند خدمت
رابط نوآورانه
ضریب نفوذ اجتماعی
رقابت خدمات
مشارکت شهروندان
تسهیلگری کارگزار
نیازمحوری خدمت

ارزشآفرینی خدمت

قوانین و مقررات

اعتماد به امنیت

مضامین کلیدی

23

29

27

21

21

16

26

22

20

23

12

25

22

25
25

15
23
27

4
28
20
8

30
29
14
17
8

23
27
18
24
20
19

25
24
29
21
21
15
24

29
28
16
22
17
15
17
27

27
24
22
21
13
12
19
23
11

25
13
23
20
14
17
19
16
23

24
22
26
28
28
24
26
21
25

23

26

24
19
17
10
16
10
18
13
17

23
26
14
12
21
24
15
14

28
20
24
27
28
25
18

22
27
16
22
27
16

23
29
25
28
13

23
26
26
19

14
24
12

22
10

20

ویژگی شخصیتی

14

29

24

27

23

25

21

22

28

25

ارزشآفرینی خدمت

12

16

8

15

21

19

11

4

9

24

15

اعتماد به امنیت

25

24

22

26

28

29

24

23

22

26

28

22
21

مرحله سوم :طراحی ماتريس دستیابی .ماتریس دستیابی با تعیین روابط بهصورت صفر و
یک از روی ماتریس بهدستآمده در مرحله قبل و طی  2مرحله بهدست میآید .در مرحله
نخست ،ابتدا یک مقیاس عددی واحد در نظر گرفته شده و اعداد جدول مرحله قبل با آن مقایسه
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میشود .درصورتیکه عدد مربوطه در جدول از مقیاس بزرگتر باشد ،در جدول جدید از عدد یک
و در غیر این صورت از صفر استفاده خواهد شد .بوالنوس و همکاران ( ،)2005برای یافتن عدد
مقیاس از فرمول زیر استفاده کردهاند (:)Bolanos, et al., 2005
تعداد پرسشنامههای جمعآوریشده = n

,عدد مقیاس = m

m = 2×n,

برای این پژوهش عدد مقیاس  20بهدست میآید.
m = 2 * 10 = 20

در مرحله دوم ،ماتریس بهدستآمده در مرحله اول را با ماتریس واحد جمع میکنیم.
RM = M + I
ماتریس دستیابی = RM
ماتریس بهدستآمده در مرحله اول = M
ماتریس واحد =I

حاصل این محاسبات که ماتریس دستیابی (مرحله سوم) است در جدول  ،4ارائه شده است.

جدول  .4ماتریس خودتعاملی ساختاری مضامین کلیدی
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مرحله چهارم :تعیین سطح عوامل .برای تعیین سطح و اولویت عوامل ،مجموعه دستیابی 1و
مجموعه پیشنیاز 2برای هر عامل تعیین میشود .مجموعه دستیابی هر عامل شامل عواملی است
که از این عامل تأثیر میپذیرند و مجموعه پیشنیاز شامل عواملی است که بر این عامل تأثیر
میگذارند .این تأثیر و تأثرها با استفاده از ماتریس دستیابی بهدست میآید .پس از تعیین
مجموعه دستیابی و پیشنیاز هر عامل ،عناصر مشترک این دو مجموعه برای هر عامل شناسایی
میشود؛ سپس تعیین سطح عوامل صورت میگیرد .در نخستین جدول ،عاملی دارای باالترین
سطح است که مجموعه دستیابی و عناصر مشترک آن کامالً یکسان باشد .پس از تعیین این
عامل یا عوامل ،آنها از جدول حذف شده و با عناصر باقیمانده ،جدول بعدی تشکیل خواهد شد.
در جدول دوم نیز همانند جدول اول ،متغیر سطح دوم مشخص میشود و این کار تا تعیین سطح
همه متغیرها ادامه مییابد.
جدول  .5تعیین سطح عوامل (سطح اول)
عوامل

مجموعه دريافتنی

مجموعه پیشنیاز

مشترک

سطح

1

13-11-10-9-8-6-5-4-3-2

13-2

13-2

-

-12-11-10-9-8-7-4-3-1
13
13-11-10-9-8-7-6-5-4-2

13-11-8-7-4-3-1

13-12-11-10-9-8-4-3

6

13-9-8-5-4-3

-12-11-9-8-7-6-4-3-1
13
13-11-9-8-7-4-3-1

-11-8-7-4-3-1
13
-9-8-7-6-5-4-2
13-11
-11-9-6-5-3-2
13
-12-11-9-8-4-3
13
13-9-8-4-3

7
8

13-6-5-3-2
13-9-6-5-4-3-2
13-11-10-8-6-5-4-3

10

13-12-9

13-11-3-2
13-11-9-6-5-3-2-1
-11-10-8-6-5-4-3-2-1
13
13-12-11-9-5-3-2-1

13-3-2
13-9-6-5-3-2
-10-8-6-5-4-3
13-11
13-12-9

-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2
13
13-10-5

13-9-5-4-3-2-1

13-9-5-4-3-2

13-11-10-5-4-2

13-10-5

یک

-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
12-11

-9-8-7-6-5-4-3-2-1
12-11-10

-7-6-5-4-3-2-1
12-11-10-9-8

یک

2
3
4
5

9

11
12
13

13-12-11-9-6-5-3-2

-11-9-8-7-6-5-4-2-1
13
13-11-9-8-6-5-3-2-1

یک
-

1. reachability set
2. antecedent set
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بر اساس توضیحات پیشین مشاهده می شود که تنها در سه عامل دهم ،دوازدهم و سـیزدهم
یعنی «نیازمحوری خدمت»« ،ارزش آفرینی خدمت» و «اعتماد عمومی بـه امنیـت و محرمـانگی
اطالعات و ارتباطات» مجموعه دریافتنی و مشترک بهطور کامـل یکسـان هسـتند .عوامـل ایـن
سطح در مدل نهایی بیشترین تأثیرپذیری را از سایر عوامل و کمتـرین تأثیرگـذاری را بـر آنهـا
دارند و به همین دلیل باالترین سطح مدل را به خود اختصاص میدهد .بـا حـذف عامـل دهـم،
دوازدهم و سیزدهم جدول  ،6شکل میگیرد که مشخصکننده عوامل سطح دوم مدل است.
جدول  .6تعیین سطح عوامل (سطح دوم)
عوامل

مجموعه دريافتنی

مجموعه پیشنیاز

مشترک

سطح

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

11-9-8-6-5-4-3-2
11-9-8-7-4-3-1
11-9-8-7-6-5-4-2
11-9-6-5-3-2
11-9-8-4-3
9-8-5-4-3
6-5-3-2
9-6-5-4-3-2
11-8-6-5-4-3
9-8-7-6-5-4-3-2

2
11-8-7-4-3-1
11-9-8-7-6-5-4-2-1
11-9-8-6-5-3-2-1
11-9-8-7-6-4-3-1
11-9-8-7-4-3-1
11-3-2
11-9-6-5-3-2-1
11-8-6-5-4-3-2-1
9-5-4-3-2-1

2
11-8-7-4-3-1
11-9-8-7-6-5-4-2
11-9-6-5-3-2
11-9-8-4-3
9-8-4-3
3-2
9-6-5-3-2
11-8-6-5-4-3
9-5-4-3-2

دو
دو
-

با توجه به جدول  ،6عوامل  3و  ،4یعنی «محصول خدمت نوآورانه» و «فرآیند خدمت
نوآورانه» ،در سطح دوم مدل قرار میگیرند .با حذف عوامل سطح دوم در جدول بعدی ،زمینه
برای شناسایی سطح سوم مدل فراهم میشود.
جدول  .7تعیین سطح عوامل (سطح سوم)
عوامل

مجموعه دريافتنی

مجموعه پیشنیاز

مشترک

سطح

1

11-9-8-6-5-2

2

2

-

2

11-9-8-7-1

11-8-7-1

11-8-7-1

-

5

11-9-8

11-9-8-7-6-1

11-9-8

-

6

9-8-5

11-9-8-7-1

9-8

-

7
8

6-5-2
9-6-5-2

11-2
11-9-6-5-2-1

2
9-6-5-2

-

9
11

11-8-6-5
9-8-7-6-5-2

11-8-6-5-2-1
9-5-2-1

11-8-6-5
9-5-2

سه
-
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همانطور که مالحظه میشود تنها عامل نهم ،یعنی «تسهیلگری کارگزار سازمانی» در
سطح سوم قرار خواهد گرفت .با حذف این عامل ،سطح چهارم مدل بهصورت جدول  ،8خواهد
بود.
جدول  .8تعیین سطح عوامل (سطح چهارم)
عوامل

مجموعه دريافتنی

مجموعه پیشنیاز

مشترک

سطح

1

11-8-6-5-2

2

2

-

2

11-8-7-1

11-8-7-1

11-8-7-1

چهار

5

11-8

11-8-7-6-1

11-8

چهار

6

8-5

11-8-7-1

8

-

7

6-5-2

11-2

2

-

8

6-5-2

11-6-5-2-1

6-5-2

چهار

11

8-7-6-5-2

5-2-1

5-2

-

طبق یافتههای جدول  ،8عوامل  5 ،2و  ،8یعنی «مفهوم خدمت نوآورانه»« ،رابط نوآورانه
تعامل با مشتری» و «مشارکت فعال شهروندان» نیز در سطح چهارم قرار میگیرند .بررسی سطح
اشتراک متغیرهای مجموعه دریافتنی و مجموعه پیشنیاز پس از حذف متغیرهای سطح چهارم،
نمایانگر آن است که هیچگونه اشتراکی بین متغیرهای این دو دسته وجود ندارد و بنابراین سایر
مضامین باقیمانده ،یعنی چهار عامل «قوانین و مقررات»« ،ضریب نفوذ اجتماعی»« ،رقابت
خدمات عمومی و خصوصی» و «ویژگی شخصیتی کاربر فناوری» در آخرین سطح مدل
ساختاری موردنظر (سطح پنجم) جایابی میشوند.
مرحله پنجم :ترسیم الگوی مضامین .پس از تعیین سطح عوامل میتوان روابط آنها با
یکدیگر را در قالب مدلی بر اساس اطالعات بهدستآمده ماتریس دستیابی نشان داد.
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شکل  .1مدل ساختاری عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات نوآورانه الکترونیک

مرحله ششم :تحلیل  .MICMACهدف تجزیهوتحلیل  ،MICMACتشخیص و تحلیل
قدرت هدایت و وابستگی متغیرها است .در این تحلیل ،متغیرها بر اساس قدرت هدایت (جمع
ضرایب یک عوامل در سطر) و وابستگی (جمع ضرایب یک عوامل در ستون) تقسیمبندی
میشوند .در تحلیل  MICMACعوامل بر اساس میزان قدرت نفوذ و وابستگی خود به چهار
دسته تقسیم میشوند.
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شکل  .2ماتریس قدرت نفوذ و وابستگی عوامل (ماتریس )MICMAC

بر اساس تحلیل متغیرهای پژوهش در ماتریس  ،MICMACعوامل اثرگذار بر پذیرش
خدمات عمومی الکترونیکی نوآورانه از جنبه قدرت نفوذ و میزان وابستگی به چهار دسته
قابلتقسیم است:
ـ دسته نخست :متغیرهای دارای قدرت نفوذ باال و وابستگی کم« :قوانین و مقررات»« ،مفهوم
خدمت نوآورانه» و «ویژگیهای شخصیتی کاربر فناوری»؛
ـ دسته دوم :متغیرهای دارای وابستگی باال و قدرت نفوذ کم« :ضریب نفوذ اجتماعی کاربرد
فناوری»« ،مشارکت فعال شهروندان» و «نیازمحوری خدمت»؛
ـ دسته سوم :متغیرهای دارای قدرت نفوذ و وابستگی باال« :محصول خدمت نوآورانه»« ،فرآیند
خدمت نوآورانه»« ،رابط نوآورانه تعامل با مشتری»« ،تسهیلگری کارگزار سازمانی» و «اعتماد
عمومی به امنیت و محرمانگی اطالعات و ارتباطات»؛
ـ دسته چهارم :متغیرهای دارای قدرت نفوذ و وابستگی کم« :رقابت خدمات عمومی ـ
خصوصی» و «ارزشآفرینی خدمت».
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

یافتههای پژوهش در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش (عوامل اثرگذار بر پذیرش خدمات
عمومی الکترونیکی نوآورانه در ایران کداماند؟) نشاندهنده وجود پنج سطح از عوامل قابلتعریف
است:
سطح اول :ارزشآفرينی خدمات نیازمحور بر پايه اعتماد عمومی .مهمترین سطح ،یعنی
سطحی که هم از اهمیت باالتری نسبت به سایر سطوح برخوردار است و درعینحال تحت تأثیر
متقابل آنها نیز است« ،ارزشآفرینی خدمات نیازمحور بر پایه اعتماد عمومی» است .قرارگرفتن
مضمون «اعتماد عمومی به امنیت و محرمانگی اطالعات و ارتباطات» در کنار مضامین
«ارزشآفرینی خدمت» و «نیازمحوری خدمت» نشان میدهد که هرچند ویژگیهای خدمات
عمومی الکترونیک مبتنی بر نیاز شهروندان و ارزشافزوده موردانتظار آنان از خدمات عمومی از
اهمیت بسیار اساسی در پذیرش خدمات الکترونیکی برخوردار است ،اما این عوامل خود تحت
تأثیر عامل کلی اعتماد عمومی به محرمانگی و امنیت اطالعات و ارتباطات قرار دارند؛
بهطوریکه در صورت وجود تمامی متغیرها بدون برخورداری از شاخصههای ارزشآفرینی و
نیازمحوری خدمت و اعتماد عمومی ،کلیه مراحل طیشده در فرآیند ارائه خدمات عمومی
الکترونیک کامالً عقیم بوده و بینتیجه خواهد ماند.
بهعبارتدیگر ،علیرغم اینکه هدف اساسی از ارائه خدمات ،پاسخگویی به نیاز و ایجاد
ارزشافزوده برای مصرفکننده خدمت است ،باید این ارزشآفرینی بهعنوان شاخص ارزیابی و
توسعه خدمات عمومی الکترونیک همواره مدنظر باشد (م1)11 .؛ اما یکی از پیششرطهای
موفقیت پذیرش خدمات دولت الکترونیکی اطمینان از امنیت و محرمانگی ارتباطات دولت و
شهروندان است .بدون وجود این اعتماد ،خدمات الکترونیکی مورد اقبال شهروندان قرار نخواهد
گرفت» (م.)7 .
سطح دوم :خروجیهای بالفاصله .در سطح دوم عوامل اثرگذار ،بر خروجیمحوربودن خدمات
با دو شاخصه «محصول خدمت نوآورانه» و «فرآیند خدمت نوآورانه» تأکید شده است .این دو
مؤلفه بهعنوان خروجی فوری خدمات از منظر مشتری میتوانند با تأکید بر ارائه خدمتی نوین و
متفاوت با خدمات عمومی موجود ،مخاطبان را بهسوی خود جلب کنند .یکی از خبرگان در
خصوص ارتباط تنگاتنگ این دو مؤلفه با یکدیگر بهعنوان ابعاد خدمات عمومی نوین میگوید:
 .1در اینجا به منظور ارائه تفسیر دقیقتر از سطوح ایجاد شده ،به برخی از اظهارات مصاحبه شوندگان استناد شده است .حروف
اختصاری م 11.نمایانگر مصاحبهشونده شماره یازدهم است.
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«نوآوری در خدمات عمومی در دو بخش نوآوری در محصول خدمت 1بهمعنای چیزی که در
قالب خدمت عمومی تولید شده و به شهروند بهعنوان مشتری ارائه شده و مصرف میشود و
نوآوری در فرآیند خدمت 2بهمعنای شیوهای که خدمت تولید ،ارائه و مصرف میشود ،ظهور
مییابد که البته با توجه به اینکه تولید و مصرف خدمت بهصورت همزمان صورت میپذیرد،
تمایز این دو از یکدیگر مشکل است» (م.)12 .
سطح سوم :نقش کلیدی بوروکراتهای سازمان .سطح سوم عوامل اثرگذار «تسهیلگری
کارگزار سازمانی» است .قرارگرفتن این عامل بهعنوان یک مضمون مستقل در سطح مجزا خود
نشاندهنده اهمیت ویژه تسهیلگری کارگزار سازمانی در پذیرش خدمات الکترونیکی است؛
بهعبارتدیگر ،حتی در صورت ارائه خدماتی با محصول یا فرآیند نوآورانه و جذاب از منظر
م شتری در راستای پاسخگویی به نیاز وی و ایجاد ارزش افزوده برای شهروند ،بوروکراتها
همچنان نقش اساسی در موفقیت پذیرش خدمات در جامعه ایفا میکنند و میتوانند آن را تسهیل
کنند یا مانع از پذیرش آن شوند .یکی از خبرگان در این باره میگوید« :حضور کارگزار سازمانی
تسهیلگر ارائه خدمات عمومی الکترونیک میتواند به پذیرش خدمات هم از منظر شهروندان و
هم در بُعد کارکنان و زنجیره ارزش بخش عمومی کمک کند؛ چراکه آنها افرادی در سازمان
هستند که موجب پیشبرد پرو ههای نوآورانه میشوند و همچنین از توان باالیی برای قانعکردن
مخالفان و منتقدان برخوردارند» (م.)5 .
نکته دیگری که در این زمینه موردتوجه خبرگان قرار گرفته است ،محوریت شیوه برقراری
ارتباطات کارگزار سازمانی با شهروندان بهعنوان دریافتکنندگان خدمت از یک طرف و کارکنان
بهعنوان ارائه دهنده خدمات و نقطه تماس با شهروندان از سوی دیگر با تأکید بر روابط مبتنی بر
اعتماد و حاکمیت روحیه خدمتگذاری است؛ بهطوریکه میتوان ادعا کرد شیوه برقراری ارتباط
از سوی کارگزاران سازمانی در ادراک نوآورانه بودن خدمات تأثیر بسزایی دارد.
سطح چهارم :بسترهای تسهیلگری ارائه خدمات .در سطح چهارم ،سه مضمون «مفهوم
خدمت نوآورانه»« ،مشارکت فعال شهروندان» و «رابط نوآورانه تعامل با مشتری» بر پذیرش
خدمات عمومی الکترونیک اثرگذار هستند؛ البته اثرگذاری عوامل باال به یک اندازه نیست و
تأثیرگذاری مفهوم خدمت و تأثیرپذیری رابط کاربری از همه بیشتر است .یکی از خبرگان در
خصوص اهمیت مشارکت فعال شهروندان در ارائه خدمات عمومی الکترونیک جدید میگوید:
«ازآنجاکه ماهیت ارائه خدمات ،تعاملی و با استفاده از فرآیندهای مشارکت بازیگران متعدد درونی
1. Service Product
2. Service Process
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و بیرونی بخش عمومی است ،بهمنظور حصول اطمینان از موفقیت خدمات الکترونیک در جلب
پذیرش شهروندان باید طراحی و ارائه خدمات جدید با مشارکت همه بازیگران عمومی و
خصوصی و بهویژه شهروندان صورت پذیرد» (م.)4 .
بهطورکلی هر سه مضمون سطح چهارم ابزارهایی هستند که با استفاده از آنها ،کارگزار
سازمانی میتواند خدمات عمومی الکترونیک نیازمحور و ارزشآفرین را تسهیل کند؛
بهعبارتدیگر ،مضامین باال ،بستر تعامل تسهیلگر با شهروندان را فراهم میسازند.
سطح پنجم :متغیرهای مستقل .مضامین «قوانین و مقررات»« ،ضریب نفوذ اجتماعی کاربرد
فناوری»« ،ویژگیهای شخصیتی کاربر فناوری» و «رقابت خدمات عمومی ـ خصوصی»،
بهعنوان متغیرهای مستقل ،پنجمین سطح از عوامل اثرگذار را تشکیل میدهند؛ بهعبارتدیگر
این متغیرها نسبت به سایر متغیرها از تأثیرگذاری بیشتری برخوردارند و نسبت به سایر عوامل
اثرپذیری کمتری دارند .بر اساس این دستهبندی ،چهار دسته متغیر مستقل بهعنوان متغیرهای
محیطی ،در آخرین سطح از منظر اثرپذیری ،بر پذیرش خدمات عمومی الکترونیک مؤثر هستند:
ـ قوانین و مقررات ـ متغیر مستقل دولتی :در این خصوص ،اصالح قوانین و مقررات مربوط به
فرآیندهای اجرایی خدمات عمومی بهطور ویژه موردتوجه قرار گرفته است .یکی از خبرگان در
این خصوص میگوید« :ازآنجاکه کلیه عملیات نهادها بر اساس قوانین و مقررات مصوب تنظیم
شده ،هرگونه تغییر در رویهها و فرآیندهای ارائه خدمات عمومی نیازمند فراهمشدن بستر قانونی
تغییر و اصالح مقررات باالدستی است؛ بهعبارتدیگر یکی از شاخصهای اساسی در موفقیت
پذیرش خدمات عمومی الکترونیک ،میزان اختیارات سازمان موردنظر برای تغییر در رویههای
کاری خود در چارچوب قوانین و مقررات است» (م.)8 .
ـ ضریب نفوذ اجتماعی ـ متغیر مستقل فرهنگی ـ اجتماعی« :هنگامیکه قصد استفاده از فناوری
اطالعات در زندگی واقعی را داریم ،بیتردید در خصوص امکانپذیری آن تردیدهایی بهوجود
میآید؛ بنابراین در طراحی خدمات ،تمرکز ما بر آزمون میزان نفوذ امکانات فناوری و پاسخ به این
سؤال است که آیا کارکنان و شهروندان مشتری خدمت قادر به درک و کاربرد تجهیزات و
فناوری جدید مورداستفاده در ارائه خدمات عمومی الکترونیک جدید هستند یا خیر؟» (م)3 .
ـ ویژگیهای شخصیتی کاربر فناوری ـ متغیر مستقل فردی :قطعاً یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر
میزان پذیرش خدمات نوآورانه الکترونیک ،ویژگیهای شخصیتی کاربر است« .ممکن است دو
نفر با سالیق و عالیق متفاوت از یک خدمت عمومی واحد به شیوه متفاوتی استقبال کنند» (م.
)5؛ در این راستا توجه به مدلهای بررسی و تحلیل شخصیت نظیر مدل  5بزرگ و غیره راهگشا
است.
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ـ رقابت خدمات عمومی ـ خصوصی ـ متغیر مستقل بخش خصوصی :اظهارات یکی از خبرگان
در این باره گویاست« :امروزه تحت تأثیر رقابت با بخش خصوصی ،سازمانهای عمومی
تحتفشار زیادی برای انطباق خود با تغییرات بخش خصوصی هستند و با نوآوری با استفاده از
فناوریهای دردسترس و ارائه خدمات عمومی الکترونیک با درنظرگرفتن نیازها و خواستههای
شهروندان و ارزشافزوده موردنظر آنها ،سعی در پرکردن این فاصله دارند» (م.)6 .
با توجه به تحلیل صورتگرفته در ماتریس  ،MICMACمتغیرهای دسته سوم این ماتریس،
یعنی متغیرهایی که هم از نفوذ باالیی در سایر متغیرها برخوردارند و هم تأثیرپذیری باالیی
نسبت به آنها دارند ،یعنی متغیرهای پنجگانه «محصول خدمت نوآورانه»« ،فرآیند خدمت
نوآورانه»« ،رابط نوآورانه تعامل با مشتری»« ،تسهیلگری کارگزار سازمانی» و «اعتماد عمومی
به امنیت و محرمانگی اطالعات و ارتباطات» نسبت به سایر متغیرها از اهمیت باالتری
برخوردارند؛ چراکه هرگونه تغییر در این متغیرها کلیه سطوح مدل را دستخوش تغییر خواهد
کرد؛ بنابراین پیشنهادهای عملیاتی پژوهش حاضر ناظر به متغیرهای یادشده به شرح زیر ارائه
میشود:
ـ تأکید بر طراحی ویژگیهای منحصربهفرد و نوآورانه نسبت به خدمات موجود در خدمت
الکترونیکی طراحیشده با درنظرگرفتن شاخص ایجاد ارزشافزوده بیشتر برای شهروند
مصرفکننده خدمت از طریق مشارکت شهروندان در فرآیند طراحی خدمات نوین.
1
ـ بازمهندسی فرآیندهای ارائه خدمت الکترونیکی هم در بُعد فرآیندهای آشکار و هم در بُعد
فرآیندهای پنهان 2با هدف تسهیل دریافت خروجی موردانتظار توسط شهروندان با درنظرگرفتن
شاخصههای کاهش زمان ارائه خدمت ،افزایش میزان دسترسی به خدمت و کاهش هزینههای
ارائه خدمات.
ـ بهکارگیری ابزارهای نوین ارتباطی بر بستر اینترنت ،مانند شبکههای اجتماعی و غیره در جهت
تعامل کارآمد و جذاب با مشتری خدمت.
ـ زمینهسازی برای حضور فعال و پررنگ کارگزار سازمانی تسهیلگر بهخصوص در حوزههای
ارائهدهنده خدمات مستقیم به شهروندان.
ـ تدوین ،تصویب و اجرای مقررات سختگیرانه امنیت و محرمانگی اطالعات و ارتباطات برای
جلب اعتماد عمومی شهروندان و تشکیل نهاد رصدکننده شاخصهای امنیت و محرمانگی در
«وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات».

1. Front-End
2. Back-End
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