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Abstract 

Objective  

In recent years, advances in information and communication technology have led to the beginning of a 

new era of public sector reform and formation of e-business. One of the consequences of the formation 

of e-business is the development of good governance in society. 

 

Methodology  

As an applied sturdy, the statistical population of the present research included experts in the field of 

governance, e-commerce and insurance.  A combination of judgmental and snowball sampling 

methods was applied as the sampling method. Initially, experts who were familiar with the field were 

selected and then were asked to introduce the other experts to the researchers. Eventually, 15 

interviewees were selected pool of participants. In this research, interview tools were used to gather 

the views. 

 

Findings 

The obtaind esults showed that the causal conditions (i.e. increasing the Internet penetration, 

developing the use of information technology, new expectations of insurance industry stakeholders, 

the need to establish an integrated insurance system), the underlying conditions (i.e. main insurance 

policies, information technology infrastructure and new technologies in the insurance industry, legal 

considerations, limitations of digital technology development), intervention conditions (specific 

features of insurance services, systematic attitude of managers, level of digital knowledge,skills, and 
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digital culture), the cCore category (good e-governance in the insurance industry business 

environment), the strategies (improving interaction between insurance industry institutions, 

developing e-insurance, effective investment in information technology, strengthening digital culture), 

the consequential categories (efficient and effective interaction of insurance industry institutions, 

digital transformation in the insurance industry, the increase the satisfaction insurers and promoting 

justice and social welfare) are affecting the good governance of e-business in the online business 

environment in the insurance industry. 

 

Conclusion 

The achieved results indicated the effect of each of the different categories on good e-governance in 

the online business environment in the insurance industry. Therefore, to succeed, special attention 

must be paid to these categories. 

 

 

Keywords: Good Governance, Good Electronic Governance, Insurance Industry 

 

 

 

Citation: Abdarzadeh, Pedram; Roshandel Arbatani, Taher; Keimasi, Masoud & Aqili, Seyed Vahid (2021). 

Providing a model of good e-governance in the online business environment of the insurance industry. Journal of 

Business Management, 13(4), 864-885. https://doi.org/10.22059/JIBM.2021.321920.4096   (in Persian)  

 

 
Journal of Business Management, 2021, Vol. 13, No.4, pp. 864-885  Article Type: Research-based 

 Received: April 12, 2021; Accepted: October 11, 2021  © Authors  

doi: https://doi.org/10.22059/JIBM.2021.321920.4096   

 Published by Faculty of Management, University of Tehran 

 

  

 

 

https://doi.org/10.22059/JIBM.2021.321920.4096
https://doi.org/10.22059/JIBM.2021.321920.4096
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 

 مهیدرصنعتبیکارمجازوکسبیدرفضاکیخوبالکترونیحکمرانتیوضعسازیمدل

 * پدرام آبدارزاده
 abdarzadeh@gmail.com. رایانامه: دانشگاه تهران، تهران، ایران ،البرز پردیسرسانه،  تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو* نویسنده مسئول، 

  یطاهر روشندل اربطان
 arbatani@ut.ac.irرایانامه:  دانشگاه تهران، تهران، ایران. ت،یریرسانه، دانشکده مد تیریاستاد، گروه مد

  یماسیمسعود ک
 keimasi@ut.ac.ir. رایانامه: دانشگاه تهران، تهران، ایران ت،یریدانشکده مد ،رسانه تیریگروه مد ار،یاستاد

  یلیعق دیوح دیس
 seyed_vahid_aqili@yahoo.com. رایانامه: دانشيار، گروه علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

 یريگ و شکل یاصالحات در بخش عموم دیحوزه فناوری اطالعات و ارتباطات منجر به آغاز عصر جد یها شرفتيپ ريهای اخ سال یط هدف:

 .باشد یخوب در جامعه م یتوسعه حکمران ک،يالکترون یکارها و کسب یريگ شکل یامدهاي. از پدیگرد کيالکترون یوکارها کسب

 م ه يو ب کي  تج ارت الکترون  ،یخصصان و خبرگان حوزه حکمران  شامل مت یاست. جامعه آمار یپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربرد :روش

 یري  گ روش نمون ه  نی  نفر با استقاده از ا 51. که تعداد باشد یم یبرف و گلوله یقضاوت یريگ از نمونه یبيپژوهش ترک یريگ . روش نمونهباشد یم
 .های افراد استفاده نمود آوری دیدگاه از ابزار مصاحبه برای جمع پژوهش. این دندیانتخاب گرد

 م ه يص نعت ب  نفع ان  یذ دیاطالعات، انتظارات جد یتوسعه کاربرد فناور نترنت،ینفوذ ا بیضر شی)افزا یعل طینشان داد شرا ها افتهی :ها یافته

 یفن اور  رس اخت یز ،یمرک ز  م ه يب یه ا  گ ااری  سياست) یا نهيزم طی(؛ شرایا مهيب کپارچهیاطالعات، ضرورت استقرار نظام  یبر فناور یمبتن
گر  مداخله طی(؛ شرانیآفر تحول تاليجید یتوسعه تکنولوژ یها تیمحدود ،یو قانون یمالحظات حقوق مه،يدر ب نینو یها یاطالعات و تکنولوژ

 یمح ور  دهی(؛ پدتاليجیفرهنگ د تال،يحیرت دسطح دانش و مها ران،یو بلندمدت مد کيستماتينگرش س ،یا مهيخاص خدمات ب یها یژگی)و
موثر  یگاار هیسرما ک،يالکترون مهيتوسعه ب مه،يب ینهادها ني(؛ راهبردها )بهبود تعامل بمهيب کار و سبک یدر  فضا کيخوب الکترون ی)حکمران
 شیاف زا  م ه، يدر ب ت ال يجیتح ول د  م ه، يب ی)تعامل کارا و اثربخش نهادها یامديپ یها (؛ مقولهتاليجیفرهنگ د تیاطالعات، تقو یدر فناور
 رگ اار يتأث م ه يدر ص نعت ب  یک ار مج از   و کسب یدر فضا کيخوب الکترون ی( بر حکمرانیاجتماعگسترش عدالت و رفاه  گااران، مهيب تیرضا
 .باشند یم

 م ه يدر ص نعت ب  یک ار مج از   و کسب یدر فضا کيخوب الکترون یذکر شده بر حکمران یها مقوله رياز تأث یپژوهش حاک جینتا :گیری نتیجه

 ها شود. مقوله نیبه ا یا ژهیتوجه و دیبا تيموفق یلاا برا باشد، یم
 

 بيمهبيمهصنعت صنعت   ،،زیزیمجامجا  کارکار  وو  کسبکسب  ،،نيکنيکخوب الکتروخوب الکترو  نینیخوب، حکمراخوب، حکمرا  نینیحکمراحکمرا  ::هاها  کلیدواژهکلیدواژه

 کي  خوب الکترون یحکمران تيوضع سازی مدل(. 5044) وحيد آبدارزاده، پدرام؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ کيماسی، مسعود و عقيلی، سيداستناد: 

  441 -460(، 0)53، بازرگانیمدیریت . مهيدر صنعت ب یمجاز کار و کسب یدر فضا
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مقدمه

ک ه رون د تج ارت    ک ه رون د تج ارت      نترن ت نترن ت ییاا  ییااي  ي  معاص ر و توس عه دن  معاص ر و توس عه دن    ش رفت ش رفت ييب ا پ ب ا پ   ن ه ن ه ييزمزم  ننییدر ادر ا  ییابابییبازاربازار  ییو حتو حت  تجارتتجارت  تتييامروزه ماهامروزه ماه

  افتهافتهیی  ششییافزاافزا  ییادادییتا حد زتا حد ز  نترنتنترنتییسال گاشته ، استفاده از اسال گاشته ، استفاده از ا  ستستييبب  ییکرده است. طکرده است. ط  ررييييداده است، تغداده است، تغ  ششییرا افزارا افزا  ییککييالکترونالکترون

پ ردازش م وثر   پ ردازش م وثر     للييتس ه تس ه   ییبرابرا  ییقدرتمند ارتباطقدرتمند ارتباط  ییهاها  سمسمييمکانمکان  ییاصلاصل  کانالکانالبه به   نترنتنترنتیی، ا، ا  ونونييزاسزاسييدوره از مدرندوره از مدرن  ننییاست. در ااست. در ا

  رارای  ی  هس تند ز هس تند ز   ییمتک  متک    ییککييتجارت الکترونتجارت الکترون  هایهای  کانالکانالبه به   شترشترييبب  ییشده است. امروزه ، معامالت تجارشده است. امروزه ، معامالت تجار  للییتبدتبد  ییمعامالت تجارمعامالت تجار

ب ه ه ر ن وع معامل ه     ب ه ه ر ن وع معامل ه       ییک  ک  ييدهند. اصطالح تج ارت الکترون دهند. اصطالح تج ارت الکترون   میمیارائه ارائه   ییرا به مشتررا به مشتر  ناننانييو قابل اطمو قابل اطم  ععییسرسر  تتييففييخدمات با کخدمات با ک

. تج ارت  . تج ارت  رن د رن د ييتم ا  بگ تم ا  بگ   ییک  ک  ييبه صورت الکترونبه صورت الکترون  گرگرییکدکدییبا با   ییککییززييمبادله فمبادله ف  ییبه جابه جا  ننييشود که در آن طرفشود که در آن طرف  میمیگفته گفته   ییتجارتجار

دهندگان خدمات با اس تفاده از  دهندگان خدمات با اس تفاده از    کنندگان ، واسطه ها و ارائهکنندگان ، واسطه ها و ارائه  کنندگان ، مصرفکنندگان ، مصرف  ددييشامل تولشامل تول  ییتجارتجار  هایهای  تتييبه فعالبه فعال  ییککييالکترونالکترون

س ازد ت ا   س ازد ت ا     میمیها را قادر ها را قادر   کنندگان و هم شرکتکنندگان و هم شرکت  هم مصرفهم مصرف  ییککيي(. تجارت الکترون(. تجارت الکترون53365336،،ییاصفهاناصفهان  رر)نص)نص  شودشود  میمیگفته گفته   نترنتنترنتییاا

را را   ییهستند و خدماتهستند و خدمات  ییقابل دسترسقابل دسترس  ییرا که به راحترا که به راحت  ییهایهای  تتييففييکک  ن،ن،ییبفروشند و انواع خدمات آنالبفروشند و انواع خدمات آنال  اایی  ییداردارییمحصوالت را خرمحصوالت را خر

  ییکنندگان و هم ب را کنندگان و هم ب را   مصرفمصرف  ییا معامله را هم براا معامله را هم براییشوند ، بلکه سود شوند ، بلکه سود   میمیدر وقت در وقت   ییییجوجو  دهد که نه تنها باعث صرفهدهد که نه تنها باعث صرفه  میمیارائه ارائه 

و فروش و فروش   ددییبه خربه خر  للییکه ماکه ما  ییافرادافراد  انانييدر مدر م  ییککييروند تجارت الکترونروند تجارت الکترون  تال،تال،ييججییدوره ددوره د  ننییرسانند. در ارسانند. در ا  میمیها به حداکثر ها به حداکثر   شرکتشرکت

من د هس تند بدانن د ک ه     من د هس تند بدانن د ک ه       از محقق ان عالق ه  از محقق ان عالق ه    ییارارييبسبس  ن،ن،ییاست و بنابرااست و بنابرا  ششییخدمات هستند، در حال افزاخدمات هستند، در حال افزا  ااییهرگونه محصول هرگونه محصول 

ش ود. محقق ان   ش ود. محقق ان     م ی م ی   ننی  ی  الالو ف روش آن و ف روش آن   ددییگان به خرگان به خرکنندکنند  مصرفمصرف  ببييباعث ترغباعث ترغ  ییاز چه راهاز چه راه  ییککييدر تجارت الکتروندر تجارت الکترون  تتييوفقوفقمم

عوامل وجود عوامل وجود   ننییاز ااز ا  ییککییکنند، کنند،   میمی  تتییرا تقورا تقو  ییککييمشاغل تجارت الکترونمشاغل تجارت الکترون  تتييکه عوامل مهم مختلف موفقکه عوامل مهم مختلف موفق  انداند  دادهداده  صصييتشختشخ

صاحبان مشاغل صاحبان مشاغل   اایی  هاها  شرکتشرکتاز از   ییاراريياست که بساست که بس  یین در حالن در حالییباشد، اباشد، ا  میمیو توسعه و توجه به آن و توسعه و توجه به آن   ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران

  ییس ع س ع   ییب ه س خت  ب ه س خت    ه ا ه ا   شرکتشرکتاز از   ییارارييدارند و بسدارند و بس  ییککييتجارت الکترونتجارت الکترون  هایهای  تتییپول در وب ساپول در وب سا  ممييعظعظ  ییگاارگاار  ههییبه سرمابه سرما  للییتماتما

خدمات خدمات   ااییو فروش هر محصول و فروش هر محصول   ددییخرخر  ییرا برارا برا  هاها  آنآن  انانییکنند که مشترکنند که مشتر  ییطراحطراح  ییککييتجارت الکترونتجارت الکترون  تتییساسا  وبوب  ککییکنند کنند   میمی

تس هيل تج اری و اف زایش    تس هيل تج اری و اف زایش    آم ده ب رای   آم ده ب رای     وج ود وج ود   های بههای به  یکی از مهمترین فرصتیکی از مهمترین فرصت  ننیی(. بنابرا(. بنابرا34343434  و،و،يي)چنگ و ش)چنگ و ش  جاب کندجاب کند

ه ا رویک رد خ ود را از    ه ا رویک رد خ ود را از      رو ش رکت رو ش رکت   در سطح جهان، استفاده از فناوری نوین اطالعات و ارتباطات است. از ای ن در سطح جهان، استفاده از فناوری نوین اطالعات و ارتباطات است. از ای ن   مندیمندی  تتببرقارقا

 (.(.53305330  ،،ییو رشتبرو رشتبر  ییخالقخالق  ،،ییجعفرجعفر  ،،ییاحمداحمد  یی)عل)عل  انداند  ردهردهکار نوین الکترونيک متمایل ککار نوین الکترونيک متمایل ک  وو  کار سنتی به سوی کسبکار سنتی به سوی کسب  وو  کسبکسب

را را   ننی  ی  و آفالو آفال  ییو بازاره ای س نت  و بازاره ای س نت    افت ه افت ه ییش کل  ش کل    رريي  يي  تغتغ  ییک  ک  ييبه حالت الکترونبه حالت الکترون  ییککییززييحالت فحالت فاز از   کارکار  وو  کسبکسبامروز امروز   فضایفضای

ای با ن ام  ای با ن ام    (. توسعه سریع فناوری اطالعات، سبب پيدایش پدیده(. توسعه سریع فناوری اطالعات، سبب پيدایش پدیده53315331و مرتاض، و مرتاض،   مهرمهر  ییعسگرعسگر  ،،ییاند )خاتماند )خاتم  دگرگون ساختهدگرگون ساخته

  ییه ا ه ا   ییفن اور فن اور   ییررييارگارگبک  بک    ییمعنامعنابه به   ییککييالکترونالکترون  کارکار  وو  کسبکسب(. (. 53305330  ،،ییدردرييو حو ح  ییکار الکترونيکی شده است )عسگرکار الکترونيکی شده است )عسگر  وو  کسبکسب

  گ ر، گ ر، ییدد  ییکنندگان کاال و خدمات و از س و کنندگان کاال و خدمات و از س و   سازندگان، فروشندگان، عرضهسازندگان، فروشندگان، عرضه  انانييمم  ییاا  رهرهييارتباط  زنجارتباط  زنج  ییبه منظور برقراربه منظور برقرار  ددییجدجد

ک را اص طالح  ک را اص طالح  ييالکترونالکترون  کارکار  وو  کسبکسب( ( 53365336))  نستوننستونیی(. کاالکوتا و و(. کاالکوتا و و53315331  خان،خان،  مانمانیی( است )ا( است )اییکننده )مشترکننده )مشتر  و مصرفو مصرف  داردارییخرخر

(. (. 34513451  ا،ا،ي  ي  گنگنییدانن د )ا دانن د )ا   م ی م ی   ییاا  شبکهشبکه  ییهاها  رساخترساختییزز  لهلهييو فروش محصوالت، خدمات و اطالعات به وسو فروش محصوالت، خدمات و اطالعات به وس  ددییخرخر  ییبرابرا  ییمعادلمعادل

انج ام  انج ام    ،،ییو ارتباط ات بازرگ ان  و ارتباط ات بازرگ ان    ییاطالع ات تج ار  اطالع ات تج ار    ییگ اار گ اار   عب ارت اس ت از ب ه اش ترا     عب ارت اس ت از ب ه اش ترا       ییک  ک  ييالکترونالکترون  کارکار  وو  کسبکسب  ننييهمچنهمچن

  ییمش تر مش تر   ققیی(. که از آن طر(. که از آن طر34513451  ،،ییو غفارو غفار  ننييارتباط از راه دور )چوشارتباط از راه دور )چوش  ووشبکه شبکه   زاتزاتييتجهتجه  لهلهييبه وسبه وس  کارکار  وو  کسبکسب  ییهاها  تراکنشتراکنش
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و و   یی)ک امم )ک امم   ن د ن د یینمانما  ییم  م    ییداردارییخرخر  نترنتنترنتییطور خاص اطور خاص ا  و بهو به  ییککييالکترونالکترون  ییهاها  خود را با استفاده از شبکهخود را با استفاده از شبکه  ییمورد تقاضامورد تقاضا  ییکاالکاال

  ت ال، ت ال، ييججییمطال ب د مطال ب د   ییفورفور  للییکاالها و خدمات، تحوکاالها و خدمات، تحو  ککييمبادله الکترونمبادله الکترون  لليياز قباز قب  ییگوناگونگوناگون  ییهاها  تتيي( و فعال( و فعال53305330  ،،یینژادشکوهنژادشکوه

مش تر ،  مش تر ،    ییو مهندس  و مهندس    ییطراحطراح  ،،ییتجارتجار  ییهاها  طرحطرح  ک،ک،ييالکترونالکترون  هایهای  رنامهرنامهسهام، بسهام، ب  ککييوجوه، مبادله الکترونوجوه، مبادله الکترون  ککييالکترونالکترون  انتقالانتقال

 ((34513451)توربان و همکاران، )توربان و همکاران،   ردردييگگ  ییمم  بربر  و خدمات پس از فروش را درو خدمات پس از فروش را در  ممييمستقمستق  ییابابییبازاربازار

  خوب،خوب،  حکمرانیحکمرانی  وضعيتوضعيت  بهبه  نيلنيل  برایبرای  هاهاحکومتحکومت  کهکه  استاست  حدحد  بدانبدان  تاتا  هاهاکاربردها و فواید این دست فناوریکاربردها و فواید این دست فناوری  فراگيریفراگيری

از از   ییک  ک  یی  ننیی(. بنابرا(. بنابرا53365336  ،،گودرزیگودرزی  وو  زادهزاده  سلطانسلطان))  هستندهستند  ارتباطاتارتباطات  وو  اطالعاتاطالعات  فناوریفناوری  نظيرنظير  ابزارهاییابزارهایی  ازاز  استفادهاستفاده  ازاز  ناگزیرناگزیر

خ وب،  خ وب،    ییخوب در جامعه است. مهور مفه وم حکمران   خوب در جامعه است. مهور مفه وم حکمران     ییحکمرانحکمران  توسعهتوسعه  ک،ک،ييالکترونالکترون  ییهاهاکارکار  وو  کسبکسب  ییررييگگ  شکلشکل  ییامدهاامدهاييپپ

حکوم ت در جه ان ام روز    حکوم ت در جه ان ام روز      یینگرش نسبت به کارکرده ا نگرش نسبت به کارکرده ا   ررييييها در اداره جوامع و تغها در اداره جوامع و تغ  حکومتحکومت  ررييييتغتغکننده نقش در حال کننده نقش در حال   انانييبب

  ییب را ب را   ییبه ه دف مهم   به ه دف مهم     ایایندهندهییخوب به طور فزاخوب به طور فزا  ییبه بعد، حکمرانبه بعد، حکمران  53345334(. از حدود سال (. از حدود سال 53315331و همکاران، و همکاران،   ییاست )مقدساست )مقدس

ت دولتی نوین، اشاره ب ه نق ش   ت دولتی نوین، اشاره ب ه نق ش   (. حکمرانی خوب در قالب مدیری(. حکمرانی خوب در قالب مدیری34543454  جکسترا،جکسترا،ییشده است )دشده است )د  للییتوسعه تبدتوسعه تبد  ییهاها  ییهمکارهمکار

(. در (. در 53335333  ،،ییو دهق ان و دهق ان   اناني  ي  کمالکمال  ،،ییعق وب عق وب یی  ،،ییمشتر  و تعریف شده سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه م دنی دارد )دقت   مشتر  و تعریف شده سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه م دنی دارد )دقت   

ی داوطل ب،  ی داوطل ب،  ه ا ه ا   انانشود که عبارتند از: شهروندان، س ازم شود که عبارتند از: شهروندان، س ازم   گروه از ذینفعان میگروه از ذینفعان می  ششششواقع، بطور کلی، حکمرانی خوب، شامل واقع، بطور کلی، حکمرانی خوب، شامل 

  ،،ییو مقام ات دولت ی )اس توز و جانوس ک    و مقام ات دولت ی )اس توز و جانوس ک      المللیالمللی  بينبينباالتر دولت و پارلمان به عالوه سطوح باالتر دولت و پارلمان به عالوه سطوح   ها، سطوحها، سطوح  کسب وکارها، رسانهکسب وکارها، رسانه

و بخش خصوصی و با و بخش خصوصی و با   مدنیمدنیخوب مجموعه فرآیندهایی است که از طریق آن، دولت در تعامل با جامعه خوب مجموعه فرآیندهایی است که از طریق آن، دولت در تعامل با جامعه   یی(. حکمران(. حکمران34533453

رعایت اصولی چون شفافيت، پاسخ گوئی، قانونگرایی، برابری و جل ب مش ارکت، هم ه من ابع کش ور را در خ دمت نف ع        رعایت اصولی چون شفافيت، پاسخ گوئی، قانونگرایی، برابری و جل ب مش ارکت، هم ه من ابع کش ور را در خ دمت نف ع        

توان د  توان د    م ی م ی خوب خوب   یی(. حکمران(. حکمران53365336دهد )حشمت زاده و همکاران، دهد )حشمت زاده و همکاران،   همگانی و ارتقاء سطح زندگی و رفاه همه مردم قرار میهمگانی و ارتقاء سطح زندگی و رفاه همه مردم قرار می

گ اارد )ن اگوبو و   گ اارد )ن اگوبو و     ررت اثي ت اثي   ه ا ه ا بر عملکرد شرکتبر عملکرد شرکت  تتییرا کاهش دهد، و در نهارا کاهش دهد، و در نها  ددييتولتول  وو  جوجومعامله، جستمعامله، جست  ت،ت،ييعدم قطععدم قطع  هایهای  نهنهییهزهز

و و   ن دها ن دها ییاست و ب ه فرآ است و ب ه فرآ   ییدر حکمراندر حکمران  ککييالکترونالکترون  کارکار  وو  کسبکسب  ییرريياز به کارگاز به کارگ  یینوعنوع  ککيي(. در واقع حکومت الکترون(. در واقع حکومت الکترون34533453فودا، فودا، 

  ییک  ک  ييالکترونالکترون  ییاستفاده از ابزارهااستفاده از ابزارها  گر،گر،ییپردازد. به عبار ت دپردازد. به عبار ت د  میمیبه آحاد جامعه به آحاد جامعه   ییککييمربوط به ارائه خدمات الکترونمربوط به ارائه خدمات الکترون  ییساختارهاساختارها

  ککي  ي  الکترونالکترون  کارکار  وو  کسبکسب(. (. 53435343  ،،ییو مقدسو مقدس  ییدر آن است )محموددر آن است )محمود  کارکار  وو  کسبکسب  هایهای  و جنبهو جنبه  ککييالکترونالکترون  ییجهت بهبود حکمرانجهت بهبود حکمران

ک االو  ک االو    ددی  ی  در آنجا اق دام ب ه خر  در آنجا اق دام ب ه خر    انانییکه مشترکه مشتر  ییررييسازد. مسسازد. مس  میمیبنگاه ها به بازار را هموار بنگاه ها به بازار را هموار   دندنييرسرس  رريياست که مساست که مس  ییاا  لهلهييوسوس

ش ود، بلک ه ارائ ه خ دمات ب ه      ش ود، بلک ه ارائ ه خ دمات ب ه        م ی م ی و فروش کاالها و خ دمات  و فروش کاالها و خ دمات    ددیینه تنها شامل خرنه تنها شامل خر  ککييالکترونالکترون  کارکار  وو  کسبکسبکند، کند،   میمیخدمات خدمات 

در در   ززي  ي  درون سازمان را ندرون سازمان را ن  ییککييالکترونالکترون  هایهای  و انجام تراکنشو انجام تراکنش  ییککييآموزش الکترونآموزش الکترون  ییاجرااجرا  ،،ییتجارتجار  ییبا شرکابا شرکا  ییان،همکاران،همکارییمشترمشتر

  مهمهييشده است که صنعت بشده است که صنعت ب  ییخدماتخدمات  ییددييتولتول  ععییتحول صناتحول صنااطالعات منجر به اطالعات منجر به   یی(،  مهور فناور(،  مهور فناور34503450وت،وت،ييککیی)گلو)گلو  ردردييگگ  میمیبر بر 

  ه ای ه ای   تتي  ي  در فعالدر فعال  ییو علم  و علم    ییکاربردکاربرد  ییابزارهاابزارها  ندهندهییفزافزا  ررييتاثتاث  ستستيينن  ییامر مستثنامر مستثن  ننییاز ااز ا  ییخدماتخدمات  ععییاز صنااز صنا  ییبه عنوان جزئبه عنوان جزئ  ززيينن

ب ه موض وع تج ارت و ب ازار     ب ه موض وع تج ارت و ب ازار       ییدر نگرش س نت در نگرش س نت   ددییتحول و تجدتحول و تجد  جادجادییموجب اموجب ا  ییاقتصاداقتصاد  ییساختارهاساختارها  ژهژهییمختلف جامعه به ومختلف جامعه به و

از مردم جهان به از مردم جهان به   ییادادییمختلف و اتصال تعداد زمختلف و اتصال تعداد ز  ییدر کشورهادر کشورها  نترنتنترنتییروزافزون اروزافزون ا  مهمهييبب  ننييبب  ننییاا (، در(، در53345334  ،،ییشود )عباسشود )عباس  میمی

مناس ب  مناس ب    ییبستربستر  نترنتنترنتییاا  ییمجازمجاز  ییااييدندن  ققییمختلف از طرمختلف از طر  ییهاها  انانافراد و سازمافراد و سازم  ننييبب  ییککييو گسترش ارتباطات الکترونو گسترش ارتباطات الکترون  نترنتنترنتییاا

ک اهش  ک اهش      ب ه دلي ل س رعت، ک ارایى،    ب ه دلي ل س رعت، ک ارایى،        فراهم کرد. تجارت الکترونيکى،فراهم کرد. تجارت الکترونيکى،  ییو اقتصادو اقتصاد  ییمراودات تجارمراودات تجار  ییبرقراربرقرار  ییو مساعد براو مساعد برا
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ش ود عق ب   ش ود عق ب     هاى زودگار عرصه جدیدى را در رقابت گشوده است تا آنجا ک ه گفت ه م ى   هاى زودگار عرصه جدیدى را در رقابت گشوده است تا آنجا ک ه گفت ه م ى     بردارى از فرصتبردارى از فرصت  ها و بهرهها و بهره  هزینههزینه

تج ارت  تج ارت    ه اى ک اربرد  ه اى ک اربرد    اى جز منزوى شدن در عرصه اقتصاد جهانى نخواهد داشت. زمين ه اى جز منزوى شدن در عرصه اقتصاد جهانى نخواهد داشت. زمين ه   افتادن از این سير تحول نتيجهافتادن از این سير تحول نتيجه

نظر باید عالوه نظر باید عالوه   هاى موردهاى مورد  تر از مبادله کاال، خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تبيين سياستتر از مبادله کاال، خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تبيين سياست  الکترونيکى بسيار گستردهالکترونيکى بسيار گسترده

باشد و باشد و   ها مىها مى  بر کاربردهاى بالفعل به کاربردهاى بالقوه آن نيز تجوه داشت. یکى از کاربردهاى تجارت الکترونيک، در بيمهبر کاربردهاى بالفعل به کاربردهاى بالقوه آن نيز تجوه داشت. یکى از کاربردهاى تجارت الکترونيک، در بيمه

خ وب  خ وب    ییب ه ش کل حکمران    ب ه ش کل حکمران      توان د توان د   ییخ وب م   خ وب م     ییاز اهميت بسيارى برخوردار است و حکمراناز اهميت بسيارى برخوردار است و حکمران  يکيکنندر این راستا بيمه الکترودر این راستا بيمه الکترو

 . . ردردييصنعت شکل گصنعت شکل گ  ننییدر در ادر در ا  ککييالکترونالکترون

  ف ا ف ا ییاا  ییموجود در جامعه اطالعاتموجود در جامعه اطالعات  ییککالکترونيالکتروني  اهدافاهداف  بهبه  دادندادندر شکلدر شکل  یینقش مهمنقش مهم  ککييالکترونالکترون  ییمفهوم حکمرانمفهوم حکمران  ساختساخت

ب ا  ب ا      عات و ارتباطات در بخش عمومیعات و ارتباطات در بخش عمومی  های اطالهای اطال  ونيک، کاربرد فناوریونيک، کاربرد فناوری(. حکمرانی الکتر(. حکمرانی الکتر53345334و همکاران، و همکاران،   ییکرده است )دقتکرده است )دقت

گي ری و ال زام دول ت ب ه     گي ری و ال زام دول ت ب ه       به مردم، ترغيب آنان به مشارکت در فرآین دهای تص ميم  به مردم، ترغيب آنان به مشارکت در فرآین دهای تص ميم    دماتدماتعات و خعات و خ  ه اطاله اطالئئهدف بهبود اراهدف بهبود ارا

  جدی د جدی د   ه ای ه ای (. حکمرانی الکترونيک شامل سبک(. حکمرانی الکترونيک شامل سبک34553455  ن،ن،ييوکنوکنییتر است )باتر است )با  پاسخگویی بيشتر و عملکردهای کارآتر و شفافپاسخگویی بيشتر و عملکردهای کارآتر و شفاف

  ارائ ه ارائ ه   وو  ش هروندان ش هروندان   ه ای ه ای خواس ته خواس ته   ش نيدن ش نيدن   سياس ت، سياس ت،   پيرام ون پيرام ون   گيریگيریتصميمتصميم  وو  بحثبحث  جدیدجدید  هایهایروشروش  سازماندهی،سازماندهی،  رهبری،رهبری،

ب  ه معن  ای اس  تفاده    ب  ه معن  ای اس  تفاده      ییک  ک  ييالکترونالکترون  ییحکمران  حکمران    ونس کو، ونس کو، یی  ففیی(. طبق تعر(. طبق تعر53335333  ،،و همکارانو همکاراندقتيدقتي))  استاست  خدماتخدمات  وو  اطالعاتاطالعات

  ریریي  ي  گگ  ممييتص م تص م   ندندییشهروندان به مشارکت در فراشهروندان به مشارکت در فرا  ققییا هدف تشوا هدف تشواز فن اوری ه ای اطالع ات و ارتباطات باز فن اوری ه ای اطالع ات و ارتباطات ب  ییبخ ش عم ومبخ ش عم وم

  ،،ییدول ت پاس خگو، ش فاف و اث ربخش اس ت )نصراص فهان      دول ت پاس خگو، ش فاف و اث ربخش اس ت )نصراص فهان        ج اد ج اد ییاطالعات و ااطالعات و ا  ممييتس هتس ه  الری،الری،ساسا  به منظور گسترش مردمبه منظور گسترش مردم

ه  ای مناس  ب ب  رای اف  زایش     ه  ای مناس  ب ب  رای اف  زایش       حکمرانی الکترونيک تعهد به استفاده از فن اوری حکمرانی الکترونيک تعهد به استفاده از فن اوری   ننيي(. همچن(. همچن53365336  ،،ییو هادو هاد  ییشهسوارشهسوار

و پيش برد ارس ال   و پيش برد ارس ال     اقتص  ادی اقتص  ادی ارتب اط دولتی، برای ارتقای امهار عقاید دموکراتيک، استقالل انس انی، حمای ت از توس عة ارتب اط دولتی، برای ارتقای امهار عقاید دموکراتيک، استقالل انس انی، حمای ت از توس عة 

است ک ه ب ه   است ک ه ب ه     ککييابزار الکترونابزار الکترون  یینوعنوع  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران  ننیی(. بنابرا(. بنابرا53315331  ،،ییطرفانه و کارای خدمات است )عبادطرفانه و کارای خدمات است )عباد  بیبی

 (.(.53315331  و همکاران،و همکاران،  ییرود )مقدسرود )مقدس  میمیخوب به کار خوب به کار   ییحکمرانحکمران  تتییو تقوو تقو  ننييتأمتأم  ییت و ارتباطات برات و ارتباطات برااطالعااطالعا  ییکمک فناورکمک فناور

که که   ممييکنکن  ییمم  ییزندگزندگ  ییاا  اشاره نمود که ما امروزه در جامعهاشاره نمود که ما امروزه در جامعه  ننییبه ابه ا  توانتوان  ییمم  ددییگردگرد  انانييکه بکه ب  ییبا توجه به مطالببا توجه به مطالب  تتیینهانها  دردر

ح ال  ح ال    م،م،ييباش  باش    ییجامع ه م   جامع ه م     ییه ا ه ا   ههب  ب  جنجن  ییدر تمامدر تمام  ییو کلو کل  ییجزئجزئ  راتراتييييو همراه شاهد تغو همراه شاهد تغ  باشدباشد  ییمم  ررييييمشخصه آن تغمشخصه آن تغ  ننییمهمترمهمتر

  ییه ا ه ا   از راهاز راه  ییک  ک  یی  د،د،ی  ی  صورت گرفته هماهن گ نما صورت گرفته هماهن گ نما   راتراتييييکه خود را با تغکه خود را با تغ  ددییجامعه، موفق عمل نماجامعه، موفق عمل نما  ننییدر ادر ا  تواندتواند  ییمم  ییشرکتشرکت

  ییاراری  ی    راتراتييييبا تغبا تغ  ییرا در جهت هماهنگرا در جهت هماهنگ  ییهاها  شرکتشرکت  تواندتواند  ییکه مکه م  باشدباشد  ییمم  ننیینونو  ییهاها  ییاستفاده از فناوراستفاده از فناور  راتراتييييبا تغبا تغ  ییهماهنگهماهنگ

  ییاا  م ه م ه ييبب  ییه ا ه ا   کتکتسوق داده شوند. در شرسوق داده شوند. در شر  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران  ییتا جوامع به سوتا جوامع به سو  گرددگردد  ییامر سبب مامر سبب م  ننييو همو هم  ددییاابنمبنم

  کپارچ ه کپارچ ه ییج امع و  ج امع و    ک رد ک رد ییرورو  ککی  ی  از فق دان  از فق دان    ییبا توجه به مسائل و مشکالت ناشبا توجه به مسائل و مشکالت ناش  گرگرییدد  ییمسائل وجود دارد و از سومسائل وجود دارد و از سو  ننییاا  ززيينن

و و   ییرري  ي  گگ  ممييو تص م و تص م   ییس از س از   ممييکمک ب ه تص م  کمک ب ه تص م    ک،ک،ييخوب  الکترونخوب  الکترون  ییدر چارچوب مباحث حکمراندر چارچوب مباحث حکمران  ککييموضوع تجارت الکترونموضوع تجارت الکترون

تج ارت  تج ارت    س تم س تم ييسس  نفع ان نفع ان ییذذ  ییییشناس ا شناس ا   مه،مه،ييکسب وکار صنعت بکسب وکار صنعت ب  ییضاضادر فدر ف  ککييدر حوزه تجارت الکتروندر حوزه تجارت الکترون  گااریگااری  سياستسياستسپس سپس 

  نهنهييدر زمدر زم  ییانجام پژوهشانجام پژوهش  نفعاننفعانییذذ  ییازهاازهايينن  ییبندبند  تتییو اولوو اولو  ککييتجارت الکترونتجارت الکترون  ستمستمييسس  نفعاننفعانییذذ  ییازهاازهايينن  ییییشناساشناسا  ک،ک،ييالکترونالکترون

پ ژوهش  پ ژوهش    ننییبنابرابنابرا  رسد،رسد،  ییبه نظر مبه نظر م  ییضرورضرور  رانرانییاا  مهمهييدر صنعت بدر صنعت ب  ییمجازمجاز  کارکار  وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا  ککييخوب  الکترونخوب  الکترون  ییحکمرانحکمران

 ..پردازدپردازد  ییمم  مهمهييدر صنعت بدر صنعت ب  ییمجازمجاز  کارکار  وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران  تتييوضعوضع  سازیسازی  مدلمدلحاضر به حاضر به 
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مسئلهپژوهشانیب

ص نعت  ص نعت    ننی  ی  در ادر ا  ییو س نت و س نت   ییحض ور حض ور   وهوهييب ه ش   ب ه ش     کارکار  وو  کسبکسبرفع مشکالت رفع مشکالت   مهمهييو کارشناسان صنعت بو کارشناسان صنعت ب  رانرانییدغدغه مددغدغه مد  امروزهامروزه

و و   ییمج از مج از   ک ار ک ار   وو  کسبکسب  ییارتقا و گسترش فضاارتقا و گسترش فضا  ییو مسئوالن مربوطه در تالش براو مسئوالن مربوطه در تالش برا  رانرانییتوان گفت مدتوان گفت مد  میمیدر واقع در واقع   ..باشدباشد  میمی

محدودیت خطوط ارتباطى و س رعت پ ایين   محدودیت خطوط ارتباطى و س رعت پ ایين     لليياز قباز قب  ییهایهای  دچار چالشدچار چالش  نهنهييزمزم  ننییباشند و در اباشند و در ا  میمی  مهمهييدر صنعت بدر صنعت ب  ییالمللالملل  ننييبب

افزار مربوط به آن، افزار مربوط به آن،   افزار و نرمافزار و نرم  هاى الکترونيکى، نبود شبکه اصلى تجارت الکترونيکى در کشور و سختهاى الکترونيکى، نبود شبکه اصلى تجارت الکترونيکى در کشور و سخت  در انتقال دادهدر انتقال داده  هاها  آنآن

  تج ارت تج ارت ه اى حق وقى الزم ب راى اس تفاده از     ه اى حق وقى الزم ب راى اس تفاده از       هاى اعتب اری، فق دان زمين ه   هاى اعتب اری، فق دان زمين ه     نبود سيستم انتقال الکترونيکى وجوه و کارتنبود سيستم انتقال الکترونيکى وجوه و کارت

رونيکى از قبيل عدم مقبوليت اسناد و امضاهاى الکترونيکى در قوانين و مقررات جارى کشور، تامين امنيت الزم براى رونيکى از قبيل عدم مقبوليت اسناد و امضاهاى الکترونيکى در قوانين و مقررات جارى کشور، تامين امنيت الزم براى الکتالکت

  ننی  ی  رف ع ا رف ع ا   ییمربوط به چگ ونگ مربوط به چگ ونگ   ییباشند. سوال اصلباشند. سوال اصل  میمیانجام مبادالت الکترونيکى و محرمانه ماندن اطالعات مربوطه و ... انجام مبادالت الکترونيکى و محرمانه ماندن اطالعات مربوطه و ... 

بردن ح دود  بردن ح دود    ننييدرصدد از بدرصدد از ب  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران  هایهای  نهنهييزمزم  جادجادییاا  ییبرابرا  تالشتالشها است که مسئوالن با ها است که مسئوالن با   موانع و چالشموانع و چالش

ب ه اه داف   ب ه اه داف     دندنييدر رسدر رس  ییاطالعات و ارتباطات نقش موثراطالعات و ارتباطات نقش موثر  ییباشند، الزم به ذکر است که  فناورباشند، الزم به ذکر است که  فناور  میمیمشکالت مشکالت   ننییاز ااز ا  ییادادییزز

بهب ود رش د   بهب ود رش د     ار،ار،ددی  ی  پاپا  توس عه توس عه ب ه  ب ه    ییابابييدس ت دس ت   رريياند مساند مس  از صاحبنظران اذعان داشتهاز صاحبنظران اذعان داشته  ییارارييخوب دارد. همانطور که بسخوب دارد. همانطور که بس  ییحکمرانحکمران

  ییب ه نق ش حکمران    ب ه نق ش حکمران      رري  ي  اخاخ  ییه ا ه ا   گارد. در سالگارد. در سال  میمیخوب خوب   ییاز حکمراناز حکمران  ییو در مجموع مطلوبات بشرو در مجموع مطلوبات بشر  ییرفاه، آزادرفاه، آزاد  ،،ییاقتصاداقتصاد

  ییحکمران  حکمران    ش تر ش تر ييبب  ییو اثربخش  و اثربخش    ییییموج ب ک ارا  موج ب ک ارا    ککي  ي  الکترونالکترون  ییحکمرانحکمران  نکهنکهییخوب و اخوب و ا  ییبه حکمرانبه حکمران  دندنييرسرس  ییبرابرا  ککييالکترونالکترون

دول ت،  دول ت،    ییو اثربخش  و اثربخش    ییکارآم د کارآم د   ،،ییررییپ ا پ ا   تتييمسئولمسئول  ،،ییییخوب، پاسخگوخوب، پاسخگو  ییکمرانکمرانحح  هایهای  است. شاخصاست. شاخص  دهدهییاشاره گرداشاره گرد  ،،شودشود  میمی

ه ا مش خص   ه ا مش خص     ش اخص ش اخص   ننی  ی  ب ه ا ب ه ا   ییباش د. نگ اه  باش د. نگ اه    میمی  ییییجوجو  و عدالتو عدالت  تتييشفافشفاف  ،،ییمحورمحور  قانون، اجماعقانون، اجماع  تتييحاکمحاکم  ،،ییییجوجو  مشارکتمشارکت

در در   ییس  س  روزمره بشر نق ش مه م و اسا  روزمره بشر نق ش مه م و اسا    ییاطالعات و ارتباطات با توجه به گسترش روزافزون در زندگاطالعات و ارتباطات با توجه به گسترش روزافزون در زندگ  ییابزار فناورابزار فناور  ددیینمانما  میمی

 (.(.53335333  ،،ییو اصالنو اصالن  ییخوب دارد )محمودخوب دارد )محمود  ییجوامع به حکمرانجوامع به حکمران  ییابابييدستدست

در در   ییمج از مج از   ک ار ک ار   وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییو ارائه مدل حکمرانو ارائه مدل حکمران  ططییشراشرا  ننییتوان گفت با در نظر گرفتن اتوان گفت با در نظر گرفتن ا  میمی

  ننی  ی  در ادر ا  و مشکالتو مشکالت  تتييوضعوضع  ییادادییرو فائق آمد و تا حدود زرو فائق آمد و تا حدود ز  ششييپپ  هایهای  توان بر دغدغه ها و چالشتوان بر دغدغه ها و چالش  میمیاست که است که   مهمهييصنعت بصنعت ب

 ..ددييصنعت را بهبود بخشصنعت را بهبود بخش

ضرورتانجامپژوهش

  ییالملل  الملل    ننييب  ب    ییهاها  تتييفعالفعال  ،،ییجهانجهان  ییواسطه حضور در بازارهاواسطه حضور در بازارها  ههبب  گرگرییبزرگ و مشاغل متوسط دبزرگ و مشاغل متوسط د  ییهاها  از شرکتاز شرکت  ییارارييامروزه بسامروزه بس

  س ات س ات ييتأستأس  کنن د، کنن د،   ییمحصوالت خ ود را ص ادر م    محصوالت خ ود را ص ادر م      دهند،دهند،  ییخارج از کشور را توسعه مخارج از کشور را توسعه م  ییبازارهابازارها  هاها  آنآناز از   ییشمارشمارييدارند. تعداد بدارند. تعداد ب

ه ا  ه ا    شرکتشرکت  ننییاا  یی. تمام. تمامکنندکنند  ییمم  جادجادییاا  ییالمللالملل  ننييبب  ییهاها  و مشارکتو مشارکت  کنندکنند  ییباز مباز م  ییابابیی، دفاتر فروش و بازار، دفاتر فروش و بازار  کنندکنند  ییمم  ددييتولتول  ددییجدجد

و و   ننییت ر ت ر   از مه م از مه م   ییک  ک  ییدارند. دارند.   اجاجيياحتاحت  ییالمللالملل  ننييبب  مهمهييقرارداد بقرارداد ب  ککییدر خارج از کشور خود به در خارج از کشور خود به   ییتجارتجار  ییهاها  تتييانجام فعالانجام فعال  ییبرابرا

اس تفاده از تج ارت   اس تفاده از تج ارت     ک ه ک ه   ییک اال اس ت. درح ال   ک اال اس ت. درح ال     ییالملل  الملل    ننيينقل ب  نقل ب    وو  حملحمل  مهمهييدر بدر ب  ،،ییالمللالملل  ننييبب  مهمهييبب  ییقرادردادهاقرادردادها  ننییپرکاربردترپرکاربردتر

در صنعت بيمه از جمله م واردى اس ت ک ه در    در صنعت بيمه از جمله م واردى اس ت ک ه در      ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییتوجه به حکمرانتوجه به حکمران  ننييو همچنو همچن  مهمهييدر صنعت بدر صنعت ب  ککييالکترونالکترون

بيم ه، نيازمن د اس تفاده بيش تر از     بيم ه، نيازمن د اس تفاده بيش تر از     ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفته و به علت گستره حجم تبادل و ثبت اطالع ات در  ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفته و به علت گستره حجم تبادل و ثبت اطالع ات در  

و و   ککي  ي  و فواید کليدى اس تفاده از تج ارت الکترون  و فواید کليدى اس تفاده از تج ارت الکترون    تتييباشد. از اهمباشد. از اهم  رسانى مىرسانى مى  اطالعات و اطالعاطالعات و اطالع  صهصههاى نوین در عرهاى نوین در عر  فناورىفناورى
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ه اى  ه اى    باش د. در ای ن راس تا تم ام روال    باش د. در ای ن راس تا تم ام روال      تر با مشتریان مىتر با مشتریان مى  توانایى ارتباط بيشتر و قویتوانایى ارتباط بيشتر و قوی  ک،ک،ييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران  ننييهمچنهمچن

مالى فردى و تجارى تحت اینترن ت انج ام   مالى فردى و تجارى تحت اینترن ت انج ام     دالتدالتشوند. از آنجا که تباشوند. از آنجا که تبا  سازى مىسازى مى  هاى مکانيزه پيادههاى مکانيزه پياده  صورت سيستمصورت سيستمکارى به کارى به 

ها توسط اینترنت ارتباط دارند، استفاده از ساختار منطقى براى عقد قراردادهاى الکترونيکى ض رورى اس ت.   ها توسط اینترنت ارتباط دارند، استفاده از ساختار منطقى براى عقد قراردادهاى الکترونيکى ض رورى اس ت.     شده و کمپانىشده و کمپانى

نگ، همانند ساختارهاى کاغاى براى مبادالت حسا  مانند چک، نگ، همانند ساختارهاى کاغاى براى مبادالت حسا  مانند چک، به این منظور از امضاها و رکوردهاى الکترونيکى هماهبه این منظور از امضاها و رکوردهاى الکترونيکى هماه

  ییمج از مج از   ک ار ک ار   وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییداراى اطالعات مهم و ... استفاده مى شود. ارائه مدل حکمرانداراى اطالعات مهم و ... استفاده مى شود. ارائه مدل حکمران  تنداتتنداتمسمس

توان توان   میمی  ااییمزامزا  ننییکند از اکند از ا  میمیاستفاده از آن را مشخص استفاده از آن را مشخص   تتييصنعت است که اهمصنعت است که اهم  ننییدر ادر ا  ییییااییمزامزا  جادجادییموجب اموجب ا  مهمهييدر صنعت بدر صنعت ب

بيم ه از جمل ه زدن س ند،    بيم ه از جمل ه زدن س ند،    ه اى  ه اى    بيم ه، تس هيل در فعالي ت   بيم ه، تس هيل در فعالي ت     ب ا ب ا ب راى عق د ق رارداد    ب راى عق د ق رارداد      هاها  انانهمچون، جاب سازمهمچون، جاب سازم  ییبه مواردبه موارد

گيرى و ...، سرعت بيشتر در فرآیند صدور بيمه و دریافت خس ارت، امک ان اعم ال کنت رل و م دیریت بيش تر در       گيرى و ...، سرعت بيشتر در فرآیند صدور بيمه و دریافت خس ارت، امک ان اعم ال کنت رل و م دیریت بيش تر در         گزارشگزارش

یکپارچگى سيستم مکانيزه بيم ه  یکپارچگى سيستم مکانيزه بيم ه    ،،ییالمللالملل  ننييهاى بيمه بهاى بيمه ب  استفاده بيشتر از فعاليتاستفاده بيشتر از فعاليتگزاران براى گزاران براى   هاى بيمه، تشویق بيمههاى بيمه، تشویق بيمه  فعاليتفعاليت

ى ى ه ا ه ا   انانهاى بيمه در تمام مراکز بيمه و سازمهاى بيمه در تمام مراکز بيمه و سازم  هاى خودپرداز بيمه و یکپارچگى فعاليتهاى خودپرداز بيمه و یکپارچگى فعاليت  در تمام شعب، سایت بيمه و ترمينالدر تمام شعب، سایت بيمه و ترمينال

کلي ه  کلي ه    ک،ک،ي  ي  خ وب الکترون خ وب الکترون   ییو حکمرانو حکمران  ککييبا در نظر گرفتن فرایند تجارت الکترونبا در نظر گرفتن فرایند تجارت الکترون  ننییمربوط در کل کشور اشاره کرد، بنابرامربوط در کل کشور اشاره کرد، بنابرا

در کنار در کنار   نکهنکهییباشد با توجه به اباشد با توجه به ا  گزاران قابل انجام مىگزاران قابل انجام مى  هاى هوشمند بيمههاى هوشمند بيمه  و کارتو کارت  يمهيمههاى بيمه توسط پایگاه اینترنتى بهاى بيمه توسط پایگاه اینترنتى ب  فعاليتفعاليت

ف ف اه دا اه دا   ننییاز مهمتراز مهمتر  ییککییخود خود   ننییباشد و اباشد و ا  هاى دستى بيمه نيز قابل اعمال و پيگيرى مىهاى دستى بيمه نيز قابل اعمال و پيگيرى مى  )جریان کارى(، فعاليت)جریان کارى(، فعاليت  این فراینداین فرایند

گردد. ب ا  گردد. ب ا    میمی  مهمهييصنعت بصنعت ب  ششيياز پاز پ  ششييبب  ییورور  و بهرهو بهره  ییکاربران، موجب سودآورکاربران، موجب سودآور  تتییرضارضا  جادجادییاا  ااببچرا که چرا که   ..باشدباشد  میمیصنعت صنعت   ننییاا

در در   ییمج از مج از   ک ار ک ار   وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران  تتييوضعوضع  سازیسازی  مدلمدلمقاله به مقاله به   ننییموضوع در اموضوع در ا  تتييتوجه به اهمتوجه به اهم

 شود.شود.  میمیپرداخته پرداخته   مهمهييصنعت بصنعت ب

پژوهشنهیشیپ

خوبیحکمران

خ وب  خ وب    ییبه بعد در ادبيات توسعه مطرح شده است، موض وع حکمران   به بعد در ادبيات توسعه مطرح شده است، موض وع حکمران     53445344که از دهة که از دهة   ددییاز مباحث بسيار مهم و جداز مباحث بسيار مهم و جد  ییککیی

  ییه ا ه ا   در سياس ت در سياس ت   ییک ردن جامع ه م دن   ک ردن جامع ه م دن     نهنهییاستقرار و نهاداستقرار و نهاد  ییدرحال توسعه در راستادرحال توسعه در راستا  ییدر کشورهادر کشورها  ژهژهییوو  مسئله بهمسئله به  ننییاست. ااست. ا

  یی(. حکمران  (. حکمران  53345334  ،،ییعل م و قرب ان  عل م و قرب ان    ،،ییزاده، افش ار زاده، افش ار   )رستم)رستم  استاستشده شده   برخورداربرخوردار  ییاا  ژهژهییوو  گاهگاهییها از جاها از جا  کمککمک  ییمربوط به اعطامربوط به اعطا

و و   م ا  م ا  يي)کل)کل  ددیینمانما  ییخود کمک مخود کمک م  ییقانونقانون  ففییاست و به دولت در انجام ومااست و به دولت در انجام وما  ییدر بخش دولتدر بخش دولت  ییتتییررییمدمد  ییهاها  از مدلاز مدل  ییککییخوب خوب 

و و   ییننييحس  حس    ،،ییباش د )مول و  باش د )مول و    ددی  ی  جدجد  ییهاها  تتييبه انتظارات و مسئولبه انتظارات و مسئول  ییییدر پاسخگودر پاسخگو  ننیینونو  ییاا    ههیینظرنظر  تواندتواند  یی( و م( و م34543454همکاران، همکاران، 

  تتی  ی  موج ب تقو موج ب تقو   ییططییآوردن ش را آوردن ش را   عنصر مهم در گفتمان توس عه، ب ا ف راهم   عنصر مهم در گفتمان توس عه، ب ا ف راهم     ککییعنوان عنوان   خوب بهخوب به  یی(. حکمران(. حکمران53365336  ،،ییجعفرجعفر

و و   ننییدجواددجوادييس  س    ،،ییحم دالله حم دالله   پ ور، پ ور،   یی)قل  )قل    ش ود ش ود   ییم  م    ییاس  اس  يينظ ام س نظ ام س   ییو س المت و س المت   تتييو باالبردن مش روع و باالبردن مش روع   ییاساسيينظام سنظام س  هایهای  ههییپاپا

و و   ییاس  اس  ييسس  ییتا آنج ا ک ه ب ه نهاده ا    تا آنج ا ک ه ب ه نهاده ا      ،،شودشود  ییمم  ییتلقتلق  هاها  لتلتثروت مثروت م  ییبرابرا  ییاتاتييعامل حعامل ح  ککییعنوان عنوان   ( که به( که به53335333  زاده،زاده،  ییقربانقربان

حکمران ی  حکمران ی    ننيي(. همچن  (. همچن  34513451و همک اران،  و همک اران،    ن درمان ن درمان یی)ر)ر  گااردگاارد  ییمم  ررييتأثتأث  ییاقتصاداقتصاد  ییو بر عملکرد کلو بر عملکرد کل  دهددهد  ییشکل مشکل م  ییاقتصاداقتصاد

  شده سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه م دنی دارد شده سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه م دنی دارد   خوب در قالب مدیریت دولتی نوین، اشاره به نقش مشتر  و تعریفخوب در قالب مدیریت دولتی نوین، اشاره به نقش مشتر  و تعریف

ها و نهاده ا ک ه   ها و نهاده ا ک ه     از سنتاز سنت  ییاا  عنوان مجموعهعنوان مجموعه  بهبه  ییحکمرانحکمران  ییییابتداابتدا  ففییتعرتعر  ککیی(. در (. در 53335333  ،،ییو دهقانو دهقان  انانييکمالکمال  ،،ییعقوبعقوبیی  ،،یی)دقت)دقت



 
 

 581  آبدارزاده و همکاران .../ یمجاز کار و کسب یدر فضا کیخوب الکترون یحکمران تیوضع سازی مدل

 

  ییو اجتم اع و اجتم اع   ییاس  اس  ييسس  ،،ییاقتص اد اقتص اد   ییقدرت در نهادهاقدرت در نهادها  ییسازساز  ادهادهييعنوان روش پعنوان روش پ  بهبه  اایی  کنندکنند  ییعمل معمل م  هاها  آنآنحاکمان در چارچوب حاکمان در چارچوب 

ش ده اس ت   ش ده اس ت     ففی  ی  سطوح تعرسطوح تعر  ههييمناسب کشور در کلمناسب کشور در کل  ههييکلکل  تتییررییمدمد  ییبرابرا  ییییو اجراو اجرا  ییاساسييسس  ،،ییاقتصاداقتصاد  ییگرگر  ییتصدتصد  ااییکشورها کشورها 

  تتییررییکه در آن قدرت به منظور م د که در آن قدرت به منظور م د   ییاا  وهوهييخوب به عنوان شخوب به عنوان ش  ییحکمرانحکمران  ،،ییبانک جهانبانک جهان  ففیی(. در تعر(. در تعر53335333  ،،ییگلگلييو بو ب  ییگانگگانگیی))

  ننییرارا(. بن اب (. بن اب 53335333آم ده اس ت )پ اکروان،    آم ده اس ت )پ اکروان،      ش ود، ش ود،   ییجهت رشد و توسعه کشور به ک ار گرفت ه م    جهت رشد و توسعه کشور به ک ار گرفت ه م      ییو اجتماعو اجتماع  ییمنابع اقتصادمنابع اقتصاد

ش فاف،  ش فاف،    ییتتییررییم د م د   ننييک ه چن   ک ه چن     ییاا  گونهگونه  بهبه  باشدباشد  ییکشور مکشور م  ککیی  ییو اجتماعو اجتماع  ییاثربخش منابع اقتصاداثربخش منابع اقتصاد  تتییررییخوب، مدخوب، مد  ییانانحکمرحکمر

خ وب منج ر ب ه    خ وب منج ر ب ه      ییکه حکمران  که حکمران    کنندکنند  یی( استدالل م( استدالل م53335333(. اندول و اکونل )(. اندول و اکونل )53365336  ،،ییعقوبعقوبییجو و باز باشد )جو و باز باشد )  پاسخگو، عدالتپاسخگو، عدالت

  ییدر کشور ب ه ش کل مجهزت ر   در کشور ب ه ش کل مجهزت ر     ییاساسييقانون و ثبات سقانون و ثبات س  تتييکمکمحاحا  ییمقابله با فساد و ارتقامقابله با فساد و ارتقا  ییکه براکه برا  شودشود  ییکارآمد مکارآمد م  یینهادهانهادها

ش هروندان در ام ورات   ش هروندان در ام ورات     ییتم ام تم ام   کس ان کس ان ییمش ارکت  مش ارکت    زانزاني  ي  مم  انگرانگري  ي  خوب بخوب ب  یی(. درواقع حکمران(. درواقع حکمران53335333)پاکروان، )پاکروان،   کنندکنند  ییعمل معمل م

خوب اعتقاد دارند که اس تقرار  خوب اعتقاد دارند که اس تقرار    ییحکمرانحکمران  ههیینظرنظر  انانيي(. لاا حام(. لاا حام53335333  ،،ییطبرسا و قربانطبرسا و قربان  ،،ییرسولرسول  ان،ان،يياست )صادقاست )صادق  ییررييگگ  ممييتصمتصم

  ددي  ي  تولتول  ییو ارتق ا و ارتق ا   ییساختار دولت، هوشمند شدن دولت، ارتباط دولت با جامعه جه ان ساختار دولت، هوشمند شدن دولت، ارتباط دولت با جامعه جه ان   ییچابکچابک  ششییداداييخوب موجب پخوب موجب پ  ییمرانمرانحکحک

 (.(.34503450  ف،ف،يي)اورانگزب و آس)اورانگزب و آس  شودشود  ییمم  ییمختلف اقتصادمختلف اقتصاد  ییهاها  در بخشدر بخش  ییالمللالملل  ننييو بو ب  ییداخلداخل  ییهاها  ییگاارگاار  ههییسرماسرما  ششییو افزاو افزا  ییململ

کیالکترونیحکمران

از رویکردهای نوین به توسعه، الگوی حکمرانی خوب است که از رهگار فن اوری اطالع ات و ارتباط ات ک ه تح ت      از رویکردهای نوین به توسعه، الگوی حکمرانی خوب است که از رهگار فن اوری اطالع ات و ارتباط ات ک ه تح ت        یکییکی

(. ب ا  (. ب ا  53335333  ،،ییو دهق ان و دهق ان   اناني  ي  کمالکمال  ،،ییعق وب عق وب یی  ،،ییتوان بدان دست یاف ت )دقت   توان بدان دست یاف ت )دقت     شود، میشود، می  عنوان حکمرانی الکترونيک ناميده میعنوان حکمرانی الکترونيک ناميده می

و و   ییها قرار گرفت ه اس ت )جعف ر   ها قرار گرفت ه اس ت )جعف ر     از دولتاز دولت  ییارارييتوجه بستوجه بس  موردمورد  ییککييالکترونالکترون  ییاطالعات و ارتباطات، حکمراناطالعات و ارتباطات، حکمران  ییفناورفناور  شرفتشرفتييپپ

  ییه ا ه ا   از دول ت در بخ ش  از دول ت در بخ ش    تتییامور و حماامور و حما  ییسازساز  اطالعات و ارتباطات با هدف سادهاطالعات و ارتباطات با هدف ساده  ییفناورفناور  ییررييکارگکارگ  (. به(. به53345334زاده، زاده،   عبداهللعبداهلل

و و   ییرر)جعف  )جعف    ن د ن د ییگوگو  ییم  م    ییک  ک  ييالکترونالکترون  ییرا حکمرانرا حکمران  شودشود  ییها و شهروندان مها و شهروندان مکارکار  وو  کسبکسب  ،،ییدولتدولت  ییها انمختلف که شامل سازممختلف که شامل سازم

بح ث و  بح ث و    ددی  ی  جدجد  ییه ا ه ا   روشروش  ،،ییس ازمانده س ازمانده   ،،ییرهب ر رهب ر   ددی  ی  جدجد  ییه ا ه ا   ش امل س بک  ش امل س بک    ککي  ي  الکترونالکترون  یی(. حکمران  (. حکمران  53345334زاده، زاده،   عبداهللعبداهلل

  ان،ان،ي  ي  کمالکمال  ،،ییعق وب عق وب یی  ،،ییشهروندان و ارائه اطالعات و خدمات است )دقتشهروندان و ارائه اطالعات و خدمات است )دقت  ییهاها  خواستهخواسته  دندنييشنشن  است،است،ييسس  رامونرامونييپپ  ییررييگگ  ممييتصمتصم

اطالع ات و  اطالع ات و    ییه ا ه ا   ییاز فن اور از فن اور   ییاستفاده بخش عموماستفاده بخش عموم  ییمعنامعنا  بهبهرا را   ییککييالکترونالکترون  ییحکمرانحکمران  ونسکو،ونسکو،یی(. (. 53345334  ،،ییو مرادو مراد  ییدهقاندهقان

  ممييتس ه تس ه   ،،ییس االر س االر   در جهت گسترش مردمدر جهت گسترش مردم  ،،ییررييگگ  ممييتصمتصم  ندندییشهروندان جامعه به مشارکت در فراشهروندان جامعه به مشارکت در فرا  ققییارتباطات با هدف تشوارتباطات با هدف تشو

ش امل  ش امل    ککي  ي  الکترونالکترون  یی(. لاا حکمران(. لاا حکمران34513451  نودکومار،نودکومار،یی)و)و  ددیینمانما  ییمم  ففییدولت پاسخگو، شفاف و اثربخش تعردولت پاسخگو، شفاف و اثربخش تعر  جادجادییاطالعات و ااطالعات و ا

  ،،ییررییپ ا پ ا   تتييمس ئول مس ئول   ،،ییییگ و گ و   پاس خ پاس خ   رري  ي  نظنظ  ییییه ا ه ا   تحق ق ش اخص  تحق ق ش اخص    ییاطالعات و ارتباطات توسط دولت برااطالعات و ارتباطات توسط دولت برا  ییاستفاده از فناوراستفاده از فناور

درآم د،  درآم د،    ععی  ی  توزتوز  ،،ییناخ الص داخل   ناخ الص داخل     ددييدرآمد سرانه، تولدرآمد سرانه، تول  رريينظنظ  ییییهاها  که منجر به بهبود شاخصکه منجر به بهبود شاخص  هاستهاست  ننییو مانند او مانند ا  ییییجوجو  عدالتعدالت

  ککي  ي  الکترونالکترون  یی(. ابتک ارات حکمران   (. ابتک ارات حکمران   53345334  ،،ییو محمودو محمود  ییکندرکندر  زانهزانه)فر)فر  ددگردگرد  ییبشر مبشر م  ییبهبود زندگبهبود زندگ  تتییتورم، اشتغال و در نهاتورم، اشتغال و در نها

  ،،ییو م راد و م راد   ییدهق ان دهق ان   ان،ان،ي  ي  کمالکمال  ،،ییعق وب عق وب یی  ،،یی)دقت  )دقت    ش ود ش ود   ییدر نظر گرفته مدر نظر گرفته م  ییاصالحات دولتاصالحات دولت  ییاز برنامه عموماز برنامه عموم  ییعنوان بخشعنوان بخش  بهبه

ب ه  ب ه    ططن ه فق   ن ه فق     ککييالکترونالکترون  ییو حرکت به سمت حکمرانو حرکت به سمت حکمران  ککييالکترونالکترون  ییدموکراسدموکراس  ک،ک،ييدولت الکتروندولت الکترون  ییییهای اجراهای اجرا  (. برنامه(. برنامه53345334

مشارکت مشارکت   ششییافزاافزا  ،،ییبخش عمومبخش عموم  ییو اثربخشو اثربخش  ییییتر خدمات ب ه شهروندان، بلکه برای بهبود کاراتر خدمات ب ه شهروندان، بلکه برای بهبود کارا  منظور ارائه هرچه مطلوبمنظور ارائه هرچه مطلوب

  ییشهس وار شهس وار   ،،ییشده است )نصراصفهانشده است )نصراصفهان  ییطراحطراح  ییدر امور دولتدر امور دولت  ییییو پاسخگوو پاسخگو  تتييشفافشفاف  جادجادییو او ا  ییاساسييو سو س  ییمردم در امور عموممردم در امور عموم

  ،،ییییگ و گ و   پاس خ پاس خ   ،،ییم دار م دار   اخ الق اخ الق   ،،ییس ادگ س ادگ   ششییخ وب الکتروني ک، اف زا   خ وب الکتروني ک، اف زا     یین  ن  (. در مجم وع، ه دف از حکمرا  (. در مجم وع، ه دف از حکمرا  53365336  ،،ییکانکانييو پو پ
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 (.(.53345334  ،،ییعلم و قربانعلم و قربان  ،،ییزاده، افشارزاده، افشار  خوب است )رستمخوب است )رستم  ییکردن حکمرانکردن حکمران  و شفافو شفاف  ییررییپاپا  مسئوليتمسئوليت

یتجربنهیشیپ

ب ا اس تفاده از   ب ا اس تفاده از     ککي  ي  خ وب الکترون خ وب الکترون   ییاستقرار و توسعه حکمران  استقرار و توسعه حکمران    ییالگوالگو  ییبا عنوان طراحبا عنوان طراح  یی( پژوهش( پژوهش53335333و همکاران )و همکاران )  ییدقتدقت

  ییاطالع ات و ارتباط ات، من ابع انس ان    اطالع ات و ارتباط ات، من ابع انس ان      ییفن اور فن اور   ییهاها  پژوهش نشان داد که مؤلفهپژوهش نشان داد که مؤلفه  ننییاا  ججییانجام دادند. نتاانجام دادند. نتا  ببييفراترکفراترک  کردکردییرورو

از از   ن ان ن ان ييشبکه، اعتبار و اطمشبکه، اعتبار و اطم  تتييمحرمانه بودن اطالعات، امنمحرمانه بودن اطالعات، امن  ارتباطات،ارتباطات،اطالعات و اطالعات و   ییدانش و مهارت استفاده از فناوردانش و مهارت استفاده از فناور  ییدارادارا

ب ر  ب ر    ییو نظ ارت جامع ه م دن   و نظ ارت جامع ه م دن     ییقانونقانون  ییهاها  ههییشده، ورود روشده، ورود رو  ههئئاعتبار اطالعات ارااعتبار اطالعات ارا  ،،ییتتييامنامن  ننييبودن قوانبودن قوان  ییواقعواقع  زانزانيياطالعات، ماطالعات، م

و و   ییاطالع ات دولت   اطالع ات دولت     ههب  ب    ییشهروندان در اس تفاده از خ دمات و دسترس    شهروندان در اس تفاده از خ دمات و دسترس      شترشترييو سهولت بو سهولت ب  ییراحتراحت  ک،ک،ييعملکرد دولت الکترونعملکرد دولت الکترون

ب ه  ب ه    ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییگانه استقرار و توسعه حکمرانگانه استقرار و توسعه حکمران  53ابعاد ابعاد   ننييرا در برا در ب  تتيياهماهم  ببییضرضر  ننییشترشترييدولت، بدولت، ب  ییهاها  نهنهییکاهش هزکاهش هز

  ییحکمران  حکمران    ییدر چارچوب اخالقدر چارچوب اخالق  ککييمدل دولت الکترونمدل دولت الکترون  ییبا عنوان طراحبا عنوان طراح  یی( پژوهش( پژوهش53345334و همکاران )و همکاران )  پورپور  ییدست آوردند. قلدست آوردند. قل

و و   ییتعام ل و ارتباط ات، توس عه انس ان    تعام ل و ارتباط ات، توس عه انس ان      ،،ییعم وم عم وم   تتييو نظارت، اعتماد و امنو نظارت، اعتماد و امن  ییابابییارزارز  املاملمقوله شمقوله ش  54خوب انجام دادند. که خوب انجام دادند. که 

  ،،ییع دالت مح ور  ع دالت مح ور    ،،ییییو پاسخگوو پاسخگو  تتييشفافشفاف  ،،گااریگااری  سياستسياست  ،،ییو سازمانو سازمان  ییسالمت ادارسالمت ادار  ها،ها،  رساخترساختییزز  ،،ییمندمند  تتییرضارضا  ،،ییاجتماعاجتماع

خ دمات  خ دمات    تتي  ي  ففييمق ررات، ک مق ررات، ک   وو  ننييق وان ق وان   تتي  ي  ففييکک  ،،ییو اثربخش  و اثربخش    ییییاطالعات، ک ارا اطالعات، ک ارا   ییفناورفناور  ،،ییعوامل مالعوامل مال  ،،ییعزم و تعهد سازمانعزم و تعهد سازمان

ب ا عن وان   ب ا عن وان     یی( در پژوهش( در پژوهش53345334زاده و همکاران )زاده و همکاران )  به دست آمد. رستمبه دست آمد. رستم  ییییجوجو  روند و بستر اجرا، مشارکتروند و بستر اجرا، مشارکت  تتییررییمدمد  ک،ک،ييالکترونالکترون

منتج از م دل ک ه   منتج از م دل ک ه     ییکه راهبردهاکه راهبردها  افتندافتندیی  دستدست  ججیینتانتا  ننییدر وزارت ورزش وجوانان به ادر وزارت ورزش وجوانان به ا  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییارائه مدل حکمرانارائه مدل حکمران

در در   ککي  ي  ت الکترونت الکتروندول  دول    ییاص الح فاکتوره ا  اص الح فاکتوره ا    زمزمييمک ان مک ان   ییاند شامل: طراحاند شامل: طراح  گر قرار گرفتهگر قرار گرفته  و مداخلهو مداخله  ییاا  نهنهييزمزم  ططییشراشرا  ررييتحت تاثتحت تاث

من ابع  من ابع    تتییررییم د م د   ندها،ندها،ییمجدد فرامجدد فرا  ییدر وزارت ورزش، مهندسدر وزارت ورزش، مهندس  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران  ییسند راهبردسند راهبرد  جادجادییوزارت ورزش، اوزارت ورزش، ا

  ییش هروندان: بررس   ش هروندان: بررس     ییاعتماد عموماعتماد عموم  ییارتقاارتقابا عنوان با عنوان   یی( پژوهش( پژوهش53365336و همکاران )و همکاران )  یی. مولو. مولوباشدباشد  ییمم  ررييييتغتغ  تتییررییو مدو مد  ییانسانانسان

بود که اعتماد ش هروندان ب ه   بود که اعتماد ش هروندان ب ه     ننییاا  انگرانگرييپژوهش بپژوهش ب  ننییاا  ججییانجام دادند. نتاانجام دادند. نتا  ییککييخوب و خدمات دولت الکترونخوب و خدمات دولت الکترون  یینقش حکمراننقش حکمران

  ییو حکمران  و حکمران    ابدابدیی  ییخوب ارتقا مخوب ارتقا م  ییو حکمرانو حکمران  ییککييخدمات دولت الکترونخدمات دولت الکترون  تتييففييبهبود کبهبود ک  ققییاز طراز طر  ییعمومعموم  ییو نهادهاو نهادها  هاها  انانسازمسازم

ب ا  ب ا    یی( در پژوهش( در پژوهش53315331و همکاران )و همکاران )  ییدارد. مقدسدارد. مقدس  ییانجانجيينقش منقش م  ییو اعتماد عمومو اعتماد عموم  ییککييخدمات دولت الکترونخدمات دولت الکترون  ابطهابطهخوب در رخوب در ر

که مدل پيشنهادی که مدل پيشنهادی   دنددندييرسرس  ججیینتانتا  ننییبه ابه ا  رانرانییاا  ککييدر حوزه آموزش الکتروندر حوزه آموزش الکترون  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییمدل حکمرانمدل حکمران  ییعنوان طراحعنوان طراح

ه ای دولت ی، خصوص ی و نهاده ای     ه ای دولت ی، خصوص ی و نهاده ای       کردن کمبودهای تحقيقات گاشته، این امکان را برای بخشکردن کمبودهای تحقيقات گاشته، این امکان را برای بخش  پژوهش ضمن برطرفپژوهش ضمن برطرف

( ( 34343434))  ازازی  ی  عن وان فراین دی پوی ا در نظ ر بگيرن د. د     عن وان فراین دی پوی ا در نظ ر بگيرن د. د       کند تا فرایند ایجاد حکمرانی خوب الکترونيک را بهکند تا فرایند ایجاد حکمرانی خوب الکترونيک را به  میمی  مدنی فراهممدنی فراهم

و و   ه ا ه ا   ییپ ژوهش نش ان داد ک ه وج ود اس تراتژ     پ ژوهش نش ان داد ک ه وج ود اس تراتژ       ننی  ی  اا  ججییانجام داد. نت ا انجام داد. نت ا   ییجهانجهان  ککييبا عنوان توسعه دولت الکترونبا عنوان توسعه دولت الکترون  ییپژوهشپژوهش

کند و به کشورها اج ازه ده د   کند و به کشورها اج ازه ده د     جادجادییعمده اعمده ا  ییهاها  تفاوتتفاوت  انداندتوتو  ییمم  هاها  آنآن  ییاجرااجرا  تتييو مرفو مرف  ییرسمرسم  ییککييدولت الکتروندولت الکترون  ییهاها  برنامهبرنامه

کشورها کشورها   ک،ک،ييدولت الکتروندولت الکترون  ییهاها  ییاستراتژاستراتژ  ننییاا  ابابييدر غدر غ  گرگرییاز آنچه مورد انتظار است، بدست آورند. از طرف داز آنچه مورد انتظار است، بدست آورند. از طرف د  ییبهتربهتر  ججیینتانتا

وب از وب از خ  خ    ییحکمران  حکمران    ییب را ب را   ییک  ک  ييالکترونالکترون  ییحکمرانحکمران  ررييعنوان تأثعنوان تأث  اابب  یی( پژوهش( پژوهش34533453خواهند داشت. سالم )خواهند داشت. سالم )  ییعملکرد نامناسبعملکرد نامناسب

  تواندتواند  ییمم  ییککييالکترونالکترون  ییپژوهش به دست آمد نشان داد که حکمرانپژوهش به دست آمد نشان داد که حکمران  ننییکه از اکه از ا  ییججییانجام داد. نتاانجام داد. نتا  ییارائه خدمات عمومارائه خدمات عموم  ققییطرطر

ب ه  ب ه    ااش ت، ااش ت، خواهد گخواهد گ  ییشهروندان به جاشهروندان به جا  تتییبر رضابر رضا  ییمثبتمثبت  ررييامر تأثامر تأث  ننييشکل ارائه دهد که همشکل ارائه دهد که هم  ننییرا به بهتررا به بهتر  ییخدمات عمومخدمات عموم
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با عنوان نگ اه  با عنوان نگ اه    یی( پژوهش( پژوهش34463446و همکاران )و همکاران )  نگنگييککييخوب باشد. بخوب باشد. ب  ییحکمرانحکمران  گاارگاار  ههییپاپا  تواندتواند  ییمم  ییککييالکترونالکترون  ییحکمرانحکمران  ییعبارتعبارت

پژوهش نشان داد که دولت پژوهش نشان داد که دولت   ننییبه دست آمده از ابه دست آمده از ا  ججییانجام دادند. نتاانجام دادند. نتا  34343434در سال در سال   ییککييدولت الکتروندولت الکترون  ییوهاوهایی: سنار: سنارندهندهییبه آبه آ

خ وب، اس تفاده از   خ وب، اس تفاده از     ییران  ران  در حکمدر حکم  ییعام ل اساس   عام ل اساس     ککی  ی  . . کن د کن د   ییو شهروندان کمک م  و شهروندان کمک م    هاها  دولتدولت  ییبه اعتماد سازبه اعتماد ساز  ییککييالکترونالکترون

  ییییو پاس خگو و پاس خگو   تتييدهن ده ش فاف  دهن ده ش فاف    که نشانکه نشاناست است   استاستييمشارکت شهروندان در روند سمشارکت شهروندان در روند س  ییبرابرا  نترنتنترنتییبر ابر ا  ییمبتنمبتن  ییهاها  ییاستراتژاستراتژ

 دولت است.دولت است.

پژوهشیشناسروش

  م ه م ه ييدر ص نعت ب در ص نعت ب   ییمج از مج از   ک ار ک ار   وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران  تتييوضعوضع  سازیسازی  مدلمدلپژوهش حاضر پژوهش حاضر   ییکلکل  هدفهدف

  ییف  ف  ييکک  ییهاها  پژوهش حاضر در زمره پژوهشپژوهش حاضر در زمره پژوهش  ننيي. همچن. همچنباشدباشد  ییمم  ییپژوهش کاربردپژوهش کاربرد  ککیی. از لحاظ هدف پژوهش حاضر . از لحاظ هدف پژوهش حاضر استاست

  یی. به دليل ماهيت، نوع و هدف تحقيق ماکور برا. به دليل ماهيت، نوع و هدف تحقيق ماکور براشودشود  ییپرداخته مپرداخته م  ییففييکک  ییهاها  دادهداده  ییکه در آن به گردآورکه در آن به گردآور  رود،رود،  ییبه شمار مبه شمار م

از روش از روش   رانرانی  ی  اا  م ه م ه ييصنعت بصنعت ب  ییمجازمجاز  کارکار  وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییمدل حکمرانمدل حکمران  ییو سپس طراحو سپس طراح  ییساخت تئورساخت تئور

م دل  م دل    ییو طراحو طراح  ننییتدوتدو  ییبرابرا  ققييتحقتحق  ننییاا  ییها استفاده خواهد شد. جامعه آمارها استفاده خواهد شد. جامعه آمار  برخاسته از دادهبرخاسته از داده  ههییو راهبرد نظرو راهبرد نظر  ییففييکک  ققييتحقتحق

)با حداقل م در   )با حداقل م در     مهمهيياطالعات و باطالعات و ب  ییفناورفناور  ک،ک،ييتجارت الکترونتجارت الکترون  ،،ییشامل متخصصان و خبرگان حوزه حکمرانشامل متخصصان و خبرگان حوزه حکمران  ق،ق،ييتحقتحق  ههيياولاول

از از   ییب  ب  ييپ ژوهش ترک پ ژوهش ترک   ننی  ی  در ادر ا  ییرري  ي  گگ  . روش نمون ه . روش نمون ه باش د باش د   یی( م  ( م  ن ه ن ه ييزمزم  ننی  ی  در ادر ا  ییو حداقل هفت سال سابقه کارو حداقل هفت سال سابقه کار  ییکارشناسکارشناس

داش تند  داش تند    ییییح وزه آش نا  ح وزه آش نا    ننی  ی  که ب ا ا که ب ا ا   ییکار خبرگانکار خبرگان  ییصورت که در ابتداصورت که در ابتدا  ننیی. به ا. به اباشدباشد  ییمم  ییو گلوله برفو گلوله برف  ییقضاوتقضاوت  ییررييگگ  نمونهنمونه

  ییه ا را ت ا زم ان   ه ا را ت ا زم ان     مطالعه محقق مص احبه مطالعه محقق مص احبه   ننییکمک گرفته شد. در اکمک گرفته شد. در ا  یینفرات بعدنفرات بعد  ییمعرفمعرف  ییبرابرا  هاها  آنآنانتخاب شده و سپس از انتخاب شده و سپس از 

  ییاض اف اض اف   ددی  ی  اطالعات جداطالعات جد  شدشد  ییمم  ترتر  ککییآخر نزدآخر نزد  ییهاها  که هر چه به مصاحبهکه هر چه به مصاحبه  ییاا  حاصل شد به گونهحاصل شد به گونه  ییادامه داد که اشباع نظرادامه داد که اشباع نظر

حجم نمونه حجم نمونه   رورو  ننییاز ااز ا  د،د،ييرسرس  ییمصاحبه به اشباع نظرمصاحبه به اشباع نظر  5151لاا محقق پس از انجام لاا محقق پس از انجام   خورد،خورد،  ییکمتر به چشم مکمتر به چشم م  ضوعضوعمرتبط با مومرتبط با مو

در داخ ل کش ور   در داخ ل کش ور     م ه م ه يياطالع ات و ب اطالع ات و ب   ییفن اور فن اور   ک،ک،ي  ي  تج ارت الکترون تج ارت الکترون   ،،ییمدیر و متخصص فعال در حوزه حکمران  مدیر و متخصص فعال در حوزه حکمران    5151شامل شامل 

  للييو تحلو تحل  ههییساختار و باز بوده است. تجزساختار و باز بوده است. تجز  بدونبدونهای های   بود که در قالب مصاحبهبود که در قالب مصاحبه  ییسؤال کلسؤال کل  66. پروتکل مصاحبه شامل . پروتکل مصاحبه شامل باشدباشد  ییمم

  ننی  ی  اا  اس ت. ب ه   اس ت. ب ه     ییو انتخابو انتخاب  ییباز، محورباز، محور  ییانجام گرفت که شامل سه مرحله کدگاارانجام گرفت که شامل سه مرحله کدگاار  ککييستماتستماتييسس  افتافتييها بر اسا  رهها بر اسا  ره  دادهداده

و در ادام ه  و در ادام ه    ییییشناس ا شناس ا   ههي  ي  اولاول  ممييمفاهمفاه  ااییها، کدها ها، کدها   متون مصاحبهمتون مصاحبه  ییدهده  باز، پس از مرور و سازمانباز، پس از مرور و سازمان  ییمنظور، در مرحله کدگاارمنظور، در مرحله کدگاار

آن آن   ییکل کدهاکل کدها  گرگر  انانییکه نماکه نما  ییننییطبقات عناوطبقات عناو  ننییاز ااز ا  ککییهر هر   ییگرفتند. سپس، براگرفتند. سپس، برا  قرار قرار   ییخاصخاص  ییهاها  مشابه در طبقهمشابه در طبقه  ییهاهاکدکد

  م ه م ه ييدر ص نعت ب در ص نعت ب   ییمج از مج از   کارکار  وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران  ییهاها  مؤلفهمؤلفه  جهجهييطبقه باشند، انتخاب شد و در نتطبقه باشند، انتخاب شد و در نت

  ممییبر اسا  مدل پ ارادا بر اسا  مدل پ ارادا   ممييمقوالت و مفاهمقوالت و مفاه  ررییو ساو سا  ییمحورمحور  دهدهییپدپد  ننييارتباط بارتباط ب  ،،ییمحورمحور  ییشدند. در مرحله کدگاارشدند. در مرحله کدگاار  ییییشناساشناسا

  ،،ییه ا، چگ ونگ  ه ا، چگ ونگ    نهفت ه در داده نهفت ه در داده   ییاساس  اساس    ن د ن د ییفرافرا  اایی  ییاصلاصل  ررييمتغمتغ  ،،ییانتخابانتخاب  ییمشخص و ارائه شد؛ در ادامه و در مرحله کدگاارمشخص و ارائه شد؛ در ادامه و در مرحله کدگاار

بودند، بودند،   نظرنظر  صاحبصاحب  نهنهييزمزم  ننییکه در اکه در ا  ییاز نظرات متخصصاناز نظرات متخصصان  ییییرواروا  ییبررسبررس  یی. برا. براشودشود  ییآن نمودار مآن نمودار م  ییامدهاامدهاييمراحل وقوع و پمراحل وقوع و پ

  ددییو نظرات افراد ماکور نسبت به روشن ساختن نکات و اصطالحات مبهم اقدام گردو نظرات افراد ماکور نسبت به روشن ساختن نکات و اصطالحات مبهم اقدام گرد  شنهادهاشنهادهاييو بر حسب پو بر حسب پ  ددییاستفاده گرداستفاده گرد

از ثقه و قابل اتکا بودن مصاحبه، اعتبار هر کدام از مراح ل مص احبه )ش امل انتخ اب موض وع،      از ثقه و قابل اتکا بودن مصاحبه، اعتبار هر کدام از مراح ل مص احبه )ش امل انتخ اب موض وع،        ناننانييجهت اطمجهت اطم  ننييهمچنهمچن

ب ا  ب ا    ییییاای  ی  محاس به پا محاس به پا   ییبرابرا  ( مورد توجه قرار گرفت.( مورد توجه قرار گرفت.ییو گزارش دهو گزارش ده  ددیيیيتأتأ  ل،ل،ييللتحتح  ،،ییمصاحبه، نسخه بردارمصاحبه، نسخه بردار  تتييموقعموقع  ،،ییطراحطراح
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داشت، درخواست ش د ت ا ب ه    داشت، درخواست ش د ت ا ب ه      ییکه تسلط خوبکه تسلط خوب  ییهمکار دانشگاههمکار دانشگاه  ککیی(، از (، از ابابییدو کدگاار )ارزدو کدگاار )ارز  ییروش توافق درون موضوعروش توافق درون موضوع

را را   احبهاحبههمک ار پ ژوهش، تع داد س ه مص      همک ار پ ژوهش، تع داد س ه مص        ننییعنوان همکار )کدگاار( در پژوهش مشارکت کند، سپس محققان به همراه اعنوان همکار )کدگاار( در پژوهش مشارکت کند، سپس محققان به همراه ا

. فرم ول  . فرم ول  ددی  ی  گردگرد  ییبررس  بررس    ییییااییدو کدگاار شاخص پادو کدگاار شاخص پا  ننييبب  ییتوافق درون موضوعتوافق درون موضوعفرمول درصد فرمول درصد   ققییکردند، و از طرکردند، و از طر  ییکدگاارکدگاار

 است.است.  ررییدو کدگاار به صورت زدو کدگاار به صورت ز  ننييمحاسبه درصد توافق بمحاسبه درصد توافق ب

 
 

 . درصد توافق درون موضوعی کدگذران0جدول 
 درصد پایایی تعداد توافقات تعداد کدها مصاحبه

 44/4 53 34 اول

 45/4 53 33 چهارم

 63/4 4 33 هفتم

 14/4 33 41 جمع

درصد  14رود با استفاده از فرمول ماکور  میدر درصد توافق درون موضوعی که به عنوان شاخص پایایی تحليل به کار 

 حاصل شد.

هاافتهی

به کار رفته بودند. عب ارت بودن د از   به کار رفته بودند. عب ارت بودن د از     ههییمنسجم، منظم و مشروح نظرمنسجم، منظم و مشروح نظر  ننییتکوتکو  ییکه براکه برا  ییپژوهش سه مرحله کدگاارپژوهش سه مرحله کدگاار  ننییاا  دردر

تحليل دقي ق  تحليل دقي ق    ققییو تحليل اطالعات است که از طرو تحليل اطالعات است که از طر  ههییتجزتجز  ندندیی. کدگااری باز، جزئی از فرا. کدگااری باز، جزئی از فراییو انتخابو انتخاب  ییباز، محورباز، محور  کدگااریکدگااری

بندی دقيق مف اهيم  بندی دقيق مف اهيم    شود. برای طبقهشود. برای طبقه  ها انجام میها انجام می  بندی کردن دادهبندی کردن داده  طبقهطبقه  سسها و سپها و سپ  ( داده( دادهییگااری )برچسب گاارگااری )برچسب گاار  ها، نامها، نام  دادهداده

س ازی  س ازی    يله بررس ی دقي ق مفه وم   يله بررس ی دقي ق مفه وم   های خام به وس  های خام به وس    و دادهو داده  ها، باید هر مفهوم، بعد از تفکيک شدن، برچسب بخوردها، باید هر مفهوم، بعد از تفکيک شدن، برچسب بخورد  در مقولهدر مقوله

. در مرحل ه دوم  . در مرحل ه دوم  رندرندييگگ  ییمم  ارارقرقر  ییدر قالب جداولدر قالب جداول  ییبر اسا  قواعد کدگااربر اسا  قواعد کدگاار  ددییآآ  ییها به دست مها به دست م  که از مصاحبهکه از مصاحبه  ییییهاها  دادهداده  شوند.شوند.

ت ک ه  ت ک ه  اساس  ننییاا  ییمحورمحور  ییرا ساختند. اصوالً سوال مطرح در کدگااررا ساختند. اصوالً سوال مطرح در کدگاار  ااییاز قضااز قضا  ییاا  متصل گشته و مجموعهمتصل گشته و مجموعه  گرگرییکدکدییطبقات با طبقات با 

ه ا  ه ا    طبق ه طبق ه   ررییطبقات و زطبقات و ز  ننييشده و روابط بشده و روابط ب  سهسهییمرحله کدها و طبقات مقامرحله کدها و طبقات مقا  ننییدر ادر ا  شوند؟شوند؟  ییمتصل ممتصل م  گرگرییکدکدییطبقات چگونه به طبقات چگونه به 

  ممییب ه ن ام پ ارادا   ب ه ن ام پ ارادا     ه ایی ه ایی از واژهاز واژه  ننيي. اش تراو  و ک ورب  . اش تراو  و ک ورب  ددی  ی  مورد نظر ب ه دس ت آ  مورد نظر ب ه دس ت آ    دهدهییتر از پدتر از پد  ققييدقدق  ییررييمشخص شد تا تفسمشخص شد تا تفس

  ننييارتب اط و اتص االت ب    ارتب اط و اتص االت ب      س از س از   نهنهييکه زمکه زم  رودرود  ییبه کار مبه کار م  ییممييمجموعه مفاهمجموعه مفاه  ففيياند که به منظور توصاند که به منظور توص  استفاده کردهاستفاده کرده  ییکدگاارکدگاار

  ،،ییمح ور مح ور   ،،ییاا  مداخل ه مداخل ه   ،،ییاا  ن ه ن ه ييزمزم  ،،ییعلعل  ططییشراشرا  لليياز قباز قب  ییبر مواردبر موارد  ممییپاراداپارادا  ننیی. ا. اباشدباشد  ییمم  ققييتحقتحق  ندندییموضوعات مورد نظر فراموضوعات مورد نظر فرا

/ / ییانسجام بخش است که در آن مقول ه مح ور  انسجام بخش است که در آن مقول ه مح ور    ییندندییفرافرا  ییانتخابانتخاب  کدگااریکدگااری  تتیی. در نها. در نهاباشدباشد  ییمتمرکز ممتمرکز م  امدهاامدهاييراهبردها و پراهبردها و پ

  ییو مرحل ه اص ل  و مرحل ه اص ل    شودشود  ییروابط انجام مروابط انجام م  ننییاعتبار ااعتبار ا  ششییها و افزاها و افزا  مقولهمقوله  ررییو ارتباط منظم آن با ساو ارتباط منظم آن با سا  شودشود  ییانتخاب مانتخاب م  ییاصلاصل  دهدهییپدپد

ط ط ها ربط داده ش ده و آن رواب   ها ربط داده ش ده و آن رواب     مقولهمقوله  گرگرییمند به دمند به د  به شکل نظامبه شکل نظام  ییمرحله مقوله محورمرحله مقوله محور  ننیی. در ا. در اددییآآ  ییبحساب مبحساب م  ییپردازپرداز  ههیینظرنظر

. ب ا ترتيب ات   . ب ا ترتيب ات   کن د کن د   ییدارند اص الح م   دارند اص الح م     ازازيينن  ییشترشترييکه به بهبود و توسعه بکه به بهبود و توسعه ب  ییییهاها  و مقولهو مقوله  شودشود  ییارائه مارائه م  تتییرواروا  ککییدر چارچوب در چارچوب 

 پارادایمى تحقيق به شرح ذیل بود.پارادایمى تحقيق به شرح ذیل بود.  لگوىلگوىشده و در این تحقيق، ابعاد شش گانه اشده و در این تحقيق، ابعاد شش گانه ا  یادیاد
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ییعلعلططییشراشرا-الفالف

  ککي  ي  خ وب الکترون خ وب الکترون   ییحکمرانحکمران  دهدهییتوسعه پدتوسعه پد  ااییهستند که منجر به رخداد هستند که منجر به رخداد   ییو اتفاقاتو اتفاقات  دادهادادهاییحوادث، روحوادث، رو  ،،ییعلعل  ططییاز شرااز شرا  منظورمنظور

کنن ده و ی ا   کنن ده و ی ا     امهار داشت شرایط علّی، عوامل ترغي ب امهار داشت شرایط علّی، عوامل ترغي ب   توانتوان  یی. در واقع م. در واقع مشوندشوند  ییمم  مهمهييصنعت بصنعت ب  ییمجازمجاز  کارکار  وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا

  کارکار  وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران  دهدهییپدپد  جادجادییبه منظور ابه منظور ا  مهمهييببصنعت صنعت   ییدر نهادهادر نهادها  زهزهييانگانگ  جادجادییآور برای اآور برای ا  الزامالزام

 ..داردداردییرا عنوان مرا عنوان م  ییعلعل  ممييمستخرج و مفاهمستخرج و مفاه  ییهاها  کدکد  انانييارتباط مارتباط م  رریی. جدول ز. جدول زباشدباشد  ییصنعت مصنعت م  ننییاا  ییمجازمجاز

 . کدها و مفاهیم عل ی در مدل تحقیق8جدول 

 شرایط علی کدهای باز

 اینترنت افزایش ضریب نفوذ ها به اینترنتکار و کسبافزایش دسترسی  -افزایش دسترسی فردی به اینترنت 

 کمک به بهبود تجارت الکترونيک -کمک به توسعه تجارت الکترونيک 
توسعه کاربرد فناوری 

 اطالعات

 گااران انتظارات جدید بيمه ای دقت در انجام امور بيمه -ای  تسریع در انجام امور بيمه -ای تسهيل در انجام امور بيمه -دسترسی آسان به اطالعات 

راهبری متمرکز خدامت الکترونيک  -ایجاد هسته مرکزی بيمه  -نفعان صنعت بيمه  چندجانبه بين ذیارتباط بر خط و 
 ای بيمه

ضرورت استقرار نظام 
 ای یکپارچه بيمه

 

ب ر  ب ر    ییمبتنمبتن  مهمهييصنعت بصنعت ب  نفعاننفعان  ییذذ  ددییاطالعات، انتظارات جداطالعات، انتظارات جد  ییتوسعه کاربرد فناورتوسعه کاربرد فناور  نترنت،نترنت،یینفوذ انفوذ ا  ببییضرضر  ششییچهار مقوله افزاچهار مقوله افزا

 مدل انتخاب شدند.مدل انتخاب شدند.  ننییاا  ییعلعل  ططییشراشرا  ننییدر زمره مهمتردر زمره مهمتر  ییاا  مهمهييبب  کپارچهکپارچهییاطالعات و ضرورت استقرار نظام اطالعات و ضرورت استقرار نظام   ییفناورفناور

ایایشرایطزمینهشرایطزمینه-بب

است تا از مناسب ب ودن  است تا از مناسب ب ودن    ازازيينن  مه،مه،ييصنعت بصنعت ب  ییمجازمجاز  کارکار  وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران  دهدهییپدپد  ییسازساز  ادهادهييپپ  ییبرابرا

هستند ک ه در کنت رل   هستند ک ه در کنت رل     ییاا  ژهژهییای، عوامل وای، عوامل و  حاصل گردد. شرایط زمينهحاصل گردد. شرایط زمينه  ناننانيياطماطم  دهدهییپدپد  ننییموثر بر اموثر بر ا  ییاا  نهنهييزمزم  ططییشراشرا  ییکسرکسریی

مختل ف و  مختل ف و    ییه ا ه ا   منجر به واکنش مناسب بخشمنجر به واکنش مناسب بخش  تواندتواند  ییمم  هاها  آنآناز از   ییآگاهآگاه  یی( نبوده ول( نبوده ولکارکار  وو  کسبکسب  یی)واحدها)واحدها  هاها  انانکامل سازمکامل سازم

ه ا در م دل   ه ا در م دل     مقول ه مقول ه   ننیینحوه انتخاب انحوه انتخاب ا  ییااییگوگو  ررییگردد. جدول زگردد. جدول ز  ییمورد بررسمورد بررس  دهدهییمرتبط با پدمرتبط با پد  ییدادهادادهاییرورو  ییبرخبرخ  ییییدر  چرادر  چرا

 پژوهش است.پژوهش است.

 ای در مدل تحقیق : کدها و مفاهیم زمینه1جدول 

 ای شرایط زمینه کدهای باز

های  سياست –های حقوقی  سياست –های مالی  سياست –های حمایتی  سياست –های راهبردی  سياست
 نظارتی

 های بيمه مرکزی گااری سياست

های  کاستی –های فناوری اطالعات  تامين زیرساخت -های فناوری اطالعات  اهميت زیرساخت
 های فناوری اطالعات زیرساخت

های  زیرساخت فناوری اطالعات و تکنولوژی
 نوین در صنعت بيمه

 مالحظات حقوقی و قانونی قوانين حوزه بيمه الکترونيک -قوانين حوزه تجارت الکترونيک 

 محدودیت خارجی -محدودیت داخلی 
های توسعه تکنولوژی دیجيتال  محدودیت

 آفرین تحول
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  م ه، م ه، ييدر ص نعت ب در ص نعت ب   ننیین و ن و   ه ای ه ای   ییاطالع ات و تکنول وژ  اطالع ات و تکنول وژ    ییفن اور فن اور   رس اخت رس اخت ییزز  ،،ییمرک ز مرک ز   مهمهييبب  ییهاها  گااریگااری  سياستسياستچهار مقوله چهار مقوله 

  ییاا  ن ه ن ه ييزمزم  ططییش را ش را   ننییدر زمره مهمتردر زمره مهمتر  ننییتحول آفرتحول آفر  تالتالييججییدد  ییتوسعه تکنولوژتوسعه تکنولوژ  ییهاها  تتییو محدودو محدود  ییو قانونو قانون  ییمالحظات حقوقمالحظات حقوق

 مدل انتخاب شدند.مدل انتخاب شدند.  ننییاا

گرگرشرایطمداخلهشرایطمداخله-پپ

سهولت سهولت   ییخاصخاص  نهنهييرا در زمرا در زم  هاها  آنآنگاارند و گاارند و   راهبردها اثر میراهبردها اثر می  ییرگااررگاارييهستند که بر نحوه تاثهستند که بر نحوه تاث  ییعمومعموم  ططییگر شراگر شرا  مداخلهمداخله  شرایطشرایط

  ن ه ن ه ييزمزم  ککی  ی  هس تند ک ه درون   هس تند ک ه درون     ییییراهبرده ا راهبرده ا کننده کننده   محدودمحدود  اایی  گرگر  للييتسهتسه  هاها  آنآن  دهند،دهند،  ییمم  ررييييتغتغ  ییبه نحوبه نحو  ااییو و   ففييتخفتخف  ااییداده داده 

  ک ار ک ار   وو  کس ب کس ب   ییدر فضادر فضا  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران  جادجادییاا  هایهای  تتیینکه محدودنکه محدودییهمچون اهمچون ا  ییخاص قرار دارند. پاسخ به سواالتخاص قرار دارند. پاسخ به سواالت

  رری  ی  مورد نظر الزم است. جدول زمورد نظر الزم است. جدول ز  دهدهییپدپد  ییسازساز  ادهادهييپپ  ییاست که برااست که برا  ییگرگر  مداخلهمداخله  ططییاز شرااز شرا  ییکدامند ناشکدامند ناش  مهمهييصنعت بصنعت ب  ییمجازمجاز

 ها در مدل پژوهش است. ها در مدل پژوهش است.   مقولهمقوله  ننییاب ااب انحوه انتخنحوه انتخ  ییااییگوگو

 گر در مدل تحقیق. کدها و مفاهیم مداخله0جدول 

 گرشرایط مداخله کدهای باز

 ای های خاص خدمات بيمه ویژگی ای فرایند ارائه خدمات بيمه -ای  ماهيت خدمات بيمه

 نگرش سيستماتيک و بلند مدت مدیران نگرش سيستماتيک -نگرش استراتژیک 

 سطح دانش و مهارت دیحيتال مهارت دیجيتال -دیجيتال دانش 

 فرهنگ دیجيتال فرهنگ دیجيتال

 

و و   تالتالييححییسطح دانش و مهارت دسطح دانش و مهارت د  ران،ران،ییمدت مدمدت مد  و بلندو بلند  ککييستماتستماتيينگرش سنگرش س  ،،ییاا  مهمهييخاص خدمات بخاص خدمات ب  ییهاها  ییژگژگییچهار مقوله وچهار مقوله و

 مدل انتخاب شدند.مدل انتخاب شدند.  ننییگر اگر ا  مداخلهمداخله  هایهای  مقولهمقوله  ننییدر زمره مهمتردر زمره مهمتر  تالتالييججییفرهنگ دفرهنگ د

یی/محور/محورییاصلاصلدهدهییپدپد-تت

ها ها   کنشکنش  انانییاست که جراست که جر  ییاا  واقعهواقعه  ااییحادثه، اتفاق حادثه، اتفاق   ییو فکر محورو فکر محور  دهدهییمورد نظر، امورد نظر، ا  دهدهییمورد مطالعه، پدمورد مطالعه، پد  یی/ محور/ محورییاصلاصل  دهدهییپدپد

اس ت  اس ت    ییهمان عنوانهمان عنوان  ییمحورمحور  دهدهییبه آن پاسخ دهند. پدبه آن پاسخ دهند. پد  ااییشوند تا آن را اداره، کنترل و شوند تا آن را اداره، کنترل و   میمیآن رهنمون آن رهنمون   ییها به سوها به سو  و واکنشو واکنش

در در   یین د ن د ییچ ه فرا چ ه فرا » » عنوانی است که می توان آن را به پاس خ س وال   عنوانی است که می توان آن را به پاس خ س وال     واقعواقعآن شکل گرفته است، در آن شکل گرفته است، در   ییکه پژوهش بر مبناکه پژوهش بر مبنا

 نسبت داد. نسبت داد. « « حال  شکل گرفتن است؟حال  شکل گرفتن است؟

ص نعت  ص نعت    ک ار ک ار   وو  کسبکسب  ییفضافضا  دردر  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییدر پاسخ به سواالت مطرح شده همواره موضوع حکمراندر پاسخ به سواالت مطرح شده همواره موضوع حکمران  شدگانشدگان  مصاحبهمصاحبه

پ ژوهش  پ ژوهش    ننی  ی  اا  ییمح ور مح ور   دهدهی  ی  محور ارائه شد، لاا مقوله پدمحور ارائه شد، لاا مقوله پد  ننییم نظرها حول ام نظرها حول اها و اعالها و اعال  نظر داشتند و تمام صحبتنظر داشتند و تمام صحبترا مدرا مد  مهمهييبب

 باشد.  باشد.    میمی  مهمهييصنعت بصنعت ب  کارکار  وو  کسبکسب  ییفضافضادر در   ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران

اقدامات/راهبردهااقدامات/راهبردها-ثث

م دل  م دل    ییس از س از   ادهادهييبه منظور پبه منظور پ  انانییو مجرو مجر  انانييمتولمتول  گااران،گااران،  استاستييهایی است که سهایی است که س  ها و کنشها و کنش  / راهبردها در واقع، طرح/ راهبردها در واقع، طرح  اقداماتاقدامات

پ ژوهش  پ ژوهش    ننی  ی  . منظور از اق دامات در ا . منظور از اق دامات در ا بندندبندند  ییکار مکار م  بهبه  مهمهييصنعت بصنعت ب  ییمجازمجاز  کارکار  وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران

  ی ی ی ی اجرااجرا  ددی  ی  بابا  م ه م ه ييصنعت بصنعت ب  ییمجازمجاز  کارکار  وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا  ککييالکترونالکترون  ببخوخو  ییحکمرانحکمران  ییسازساز  ادهادهييپپ  ییاست که برااست که برا  ییییهاها  حلحل  راهراه

 نحوه انتخاب اقدامات / راهبردها در مدل پژوهش است.نحوه انتخاب اقدامات / راهبردها در مدل پژوهش است.  ییااییگوگو  ررییشوند. جدول زشوند. جدول ز
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 . کدها و مفاهیم اقدامات / راهبردها در مدل تحقیق8جدول 

 اقدامات / راهبردها کدهای باز

 بهبود تعامل بين نهادهای صنعت بيمه تحول در شيوه انجام امور -تحول در فرایندها  -تحول و اصالح در قوانين 

ای الکترونيک  ضعف در ارائه خدمات بيمه -ای الکترونيک  خدمات بيمهحمایت از ارائه 
 ای الکترونيک ضرورت ارائه خدمات بيمه  -

 توسعه بيمه الکترونيک

گااری در حوزه  اهميت سرمایه -گااری در حوزه فناوری اطالعات  افزایش سرمایه
 فناوری اطالعات

 گااری موثر در فناوری اطالعات سرمایه

 تقویت فرهنگ دیجيتال انجام آموزش -فرهنگ سازی  -جام آموزش ضرورت ان

 

اطالع ات و  اطالع ات و    ییم وثر در فن اور  م وثر در فن اور    ییگاارگاار  ههییسرماسرما  ک،ک،ييالکترونالکترون  مهمهييتوسعه بتوسعه ب  مه،مه،ييصنعت بصنعت ب  یینهادهانهادها  ننييچهار مقوله بهبود تعامل بچهار مقوله بهبود تعامل ب

 مدل انتخاب شدند.مدل انتخاب شدند.  ننییاا  ییراهبردراهبرد  هایهای  مقولهمقوله  ننییدر زمره مهمتردر زمره مهمتر  تالتالييججییفرهنگ دفرهنگ د  تتییتقوتقو

 پیامدهاپیامدها-جج

ک ارگيری  ک ارگيری    ناش ی از ب ه  ناش ی از ب ه    ججیینتانتا  افتنافتنییکنش و واکنش هستند؛ در واقع منظور از شناسایی پيامدها کنش و واکنش هستند؛ در واقع منظور از شناسایی پيامدها   ججیینتانتا  ااییدادها دادها   برونبرون  امدها،امدها،ييپپ

  ییاای  ی  گوگو  رری  ی  است. جدول زاست. جدول ز  مهمهييصنعت بصنعت ب  ییمجازمجاز  کارکار  وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییاقدامات مربوط به استقرار حکمراناقدامات مربوط به استقرار حکمران

 در مدل پژوهش است.در مدل پژوهش است.  ییامدامديينحوه انتخاب مقوله پنحوه انتخاب مقوله پ

 . کدها و مفاهیم پیامدی در مدل تحقیق6جدول 

 های پیامدیمقوله کدهای باز

 بهبود ارتباطات -انسجام ارتباطات  -تسهيل ارتباطات 
تعامل کارا و اثربخش نهادهای صنعت 

 بيمه

 دیجيتال در صنعت بيمهتحول  الزامات تحول دیجيتال -دستاورد تحول دیجيتال  -شواهد تحول دیجيتال  -نياز تحول دیجيتال  پيش

 افزایش رضایت شهروندان / بيمه گااران تقویت حس رضایت -رضایت از خدمات ارائه شده 

 -سازی  نفعان در تصميم تقویت نقش ذی -تقویت حس اعتماد  -ایجاد دسترسی یکسان به فناوری اطالعات 
 سازی تصميمنفعان در  تقویت نقش ذی -تقویت پاسخگویی  -تقویت مشارکت 

 گسترش عدالت و رفاه اجتماعی

  م ه، م ه، ييدر ص نعت ب در ص نعت ب   ت ال ت ال ييججییتح ول د تح ول د   م ه، م ه، ييص نعت ب ص نعت ب   ییمربوط به جدول فوق، تعامل کارا و اثربخش نهادهامربوط به جدول فوق، تعامل کارا و اثربخش نهادها  ججییمطابق با نتامطابق با نتا

در در   ققي  ي  در م دل تحق در م دل تحق   ییامدامدييپپ  ممييبه عنوان مفاهبه عنوان مفاه  ییگااران و گسترش عدالت و رفاه اجتماعگااران و گسترش عدالت و رفاه اجتماع  مهمهييشهروندان / بشهروندان / ب  تتییرضارضا  ششییافزاافزا

 ..شودشود  یینظر گرفته منظر گرفته م
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((ییپردازپردازههییانتخابى)مرحلهنظرانتخابى)مرحلهنظرییکدگذارکدگذار

اق دام  اق دام    ههی  ی  مقوله ه ا ب ه نگ ارش نظر   مقوله ه ا ب ه نگ ارش نظر     ررییمند انتخاب و با ارتباط دادن آن با سامند انتخاب و با ارتباط دادن آن با سا  مرحله مقوله محوری را به طور روشمرحله مقوله محوری را به طور روش  ننییاا  دردر

  ییکدگ اار کدگ اار   ییالگ و الگ و   رری  ی  دهد. ج دول ز دهد. ج دول ز   میمی  ههئئکه در پژوهش مطالعه شده است، اراکه در پژوهش مطالعه شده است، ارا  ییندندییفرافرا  ییبرابرا  ییانتزاعانتزاع  ییکه شرحکه شرح  کندکند  ییمم

 ..داردداردییرا عنوان مرا عنوان م  مندرج در سطور باالمندرج در سطور باال  ییمحورمحور  ییمنتج از کدگاارمنتج از کدگاار  ییانتخابانتخاب

 

 . مقوالت محوری و منتخب در مدل تحقیق8جدول 

 هاى منتخبمقوله کدهای محوری )مقوالت(

 شرایط علی

 افزایش ضریب نفوذ اینترنت

عوامل ترغيب کننده ایجاد انگيزه در جهت 
گيری پدیده حکمرانی خوب الکترونيک در  شکل

 مجازی در صنعت بيمه کار و کسبفضای 

 توسعه کاربرد فناوری اطالعات

 گااران انتظارات جدید بيمه

 ای ضرورت استقرار نظام یکپارچه بيمه

شرایط 
 ای زمينه

 های بيمه مرکزی گااری سياست

 ای در عوامل زمينه
گيری پدیده حکمرانی خوب الکترونيک در  شکل

 مجازی کار و کسبفضای 

 های نوین در صنعت بيمه زیرساخت فناوری اطالعات و تکنولوژی

 مالحظات حقوقی و قانونی

 آفرین های توسعه تکنولوژی دیجيتال تحول محدودیت

شرایط 
 گر مداخله

 ای بيمههای خاص خدمات  ویژگی

 گر در عوامل مداخله
گيری پدیده حکمرانی خوب الکترونيک در  شکل

 مجازی کار و کسبفضای 

 نگرش سيستماتيک و بلند مدت مدیران

 سطح دانش و مهارت دیحيتال

 فرهنگ دیجيتال

پدیده اصلی/ 
 محوری

 صنعت بيمه کار و کسبحکمرانی خوب الکترونيک در  فضای 
های حکمرانی خوب الکترونيک در فضای شاخص

 مجازی  کار و کسب

اقدامات / 
 راهيردها

 بهبود تعامل بين نهادهای صنعت بيمه

های حکمرانی خوب الکترونيک در فضای استراتژی
 مجازی کار و کسب

 توسعه بيمه الکترونيک

 گااری موثر در فناوری اطالعات سرمایه

 تقویت فرهنگ دیجيتال

 پيامدها

 تعامل کارا و اثربخش نهادهای صنعت بيمه

پيامدهای حکمرانی خوب الکترونيک در فضای 
 مجازی کار و کسب

 تحول دیجيتال در صنعت بيمه

 افزایش رضایت شهروندان / بيمه گااران

 گسترش عدالت و رفاه اجتماعی
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 نهایی مرحله کدگذاری انتخابی. مدل 0شکل 







 پدیدهاصلی)طبقهمحوری(:

 

در  فضای حکمرانی خوب الکترونیک 

 کسب و و کار صنعت بیمه

 شرایطعلی:

 افزایش ضریب نفوذ اینترنت

 توسعه کاربرد فناوری اطالعات

 انتظارات جدید بیمه گذاران 

ضرورت استقرار نظام یکپارچه 

 بیمه ای

 راهبرد:

بهبووود تعا وون بوویه نهاد ووای   

 صنعت بیمه

توسعه بیمه الکترونیک به  عنای 

 واقعی

وثر در فناوری سر ایه گذاری  

 اطالعات

 تقویت فر نگ دیجیتال   

 پیامد:

تعا ن کارا و اثربخش 

 نهاد ای صنعت بیمه

تحووول دیجیتووال در  

 صنعت بیمه

افووووزایش رضووووایت 

 ذینفعان صنعت بیمه 

گسوووترد عووودالت  

 اجتماعی

 شرایطمداخلهگر:

خوا  خود ات     ای ویژگی

 بیمه ای

نگوورد سیسووتماتیک و ب نوود  

  دت  دیران

سووودا دانوووش و  هوووارت   

 دیحیتال 

 فر نگ دیجیتال

 زمینهحاکم:

بیمووه   ووای گووذاری سیاسووت

  رکزی

زیرساخت فنواوری اطالعوات و   

نویه در صنعت   ای تکنولوژی

 بیمه

  الحظات حقوقی و قانونی 

توسوووعه   وووای  حووودودیت

تکنولوووژی دیجیتووال تحووول   

 آفریه
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گیریگیرینتیجهنتیجه

  م ه م ه ييدر ص نعت ب در ص نعت ب   ییمج از مج از   ک ار ک ار   وو  کس ب کس ب   ییدر فض ا در فض ا   ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران  تتييمدل وضعمدل وضع  ننييييحاضر درصدد تبحاضر درصدد تب  پژوهشپژوهش

  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییبر حکمرانبر حکمران  رگااررگاارييتأثتأث  ییهاها  از مقولهاز مقوله  ککییهر هر   ننييييو تبو تب  ححييقسمت به توضقسمت به توض  ننیی. در ادامه پژوهش، در ا. در ادامه پژوهش، در اباشدباشد  ییمم

 ..شودشود  ییممپژوهش پرداخته پژوهش پرداخته   ییهاها  افتهافتهییحاصل از حاصل از   ییمجازمجاز  کارکار  وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا

 پژوهش:پژوهش:  ججییتوجه به نتاتوجه به نتا  بابا

توس عه ک اربرد   توس عه ک اربرد     نترن ت، نترن ت، یینف وذ ا نف وذ ا   ببییضرضر  ششیی)افزا)افزا  ییمجازمجاز  کارکار  وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران  ییعلعل  ییهاها  مقولهمقوله  

  کپارچ ه کپارچ ه ییض رورت اس تقرار نظ ام    ض رورت اس تقرار نظ ام    اطالع ات و  اطالع ات و    ییبر فن اور بر فن اور   ییمبتنمبتن  مهمهييصنعت بصنعت ب  نفعاننفعان  ییذذ  ددییاطالعات، انتظارات جداطالعات، انتظارات جد  ییفناورفناور

 .  .  باشدباشد  یی( م( مییاا  مهمهييبب

کن د ب  ا   کن د ب  ا     میمی  انانييبب  ییچالشهای دموکراسچالشهای دموکراس  ک،ک،ييالکترونالکترون  یی( در مطالعه حکمران( در مطالعه حکمران53365336))  یینصر اصفهاننصر اصفهان  افتهافتهیی  ننییبا ابا ا  همراستاهمراستا

اجتن  اب اس ت.   اجتن  اب اس ت.     رقاب ل رقاب ل ييغغ  ییککييبه حکومت الکترونبه حکومت الکترون  ییسنتسنت  تتيياز حکومتها از وضعاز حکومتها از وضع  اریاریييگاار بسگاار بس  سم،سم،ييگسترش و نفوذ الکترونگسترش و نفوذ الکترون

ه ای نه ادی و   ه ای نه ادی و     ن ه ن ه ييو روش ثابت و هماهن گ در زم و روش ثابت و هماهن گ در زم   وهوهييک شک شییبه به   ککييالکترونالکترون  ییکه دموکراسکه دموکراس  رسدرسدييدر عمل، به نظر مدر عمل، به نظر م  ییولول

اس تقرار و توس عه   اس تقرار و توس عه     ییالگ و الگ و   یی( در مطالع ه طراح   ( در مطالع ه طراح   53335333))  ییدقت  دقت    ننييمتفاوت مورد استفاده قرار نگرفته است. همچن  متفاوت مورد استفاده قرار نگرفته است. همچن    ییاساسييسس

  ییفن اور فن اور   ییک دها ک دها   ق،ق،ي  ي  تحقتحق  ییه ا ه ا   افت ه افت ه ییت ب ر اس ا    ت ب ر اس ا    داشداش  انانييبب  ببييفراترکفراترک  کردکردییبا استفاده از روبا استفاده از رو  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران

اطالع ات و ارتباط ات، محرمان ه ب ودن     اطالع ات و ارتباط ات، محرمان ه ب ودن       ییدان ش و مه ارت اس تفاده از فن اور    دان ش و مه ارت اس تفاده از فن اور      ییدارادارا  ییارتباطات، منابع انسانارتباطات، منابع انسان  وواطالعات اطالعات 

ش ده، ورود  ش ده، ورود    اعتبار اطالعات ارائ ه اعتبار اطالعات ارائ ه   ،،ییتتييامنامن  ننييبودن قوانبودن قوان  ییواقعواقع  زانزانيياز اطالعات، ماز اطالعات، م  ناننانييشبکه، اعتبار و اطمشبکه، اعتبار و اطم  تتيياطالعات، امناطالعات، امن

ش هروندان در اس تفاده از   ش هروندان در اس تفاده از     ش تر ش تر ييو س هولت ب و س هولت ب   ییراحت  راحت    ک،ک،ييالکترونالکترون  تتبر عملکرد دولبر عملکرد دول  ییو نظارت جامعه مدنو نظارت جامعه مدن  ییقانونقانون  ییهاها  ههییرورو

گانه استقرار گانه استقرار   5353ابعاد ابعاد   ننييرا در برا در ب  تتيياهماهم  ببییضرضر  ننییشترشترييدولت، بدولت، ب  ییهاها  نهنهییو کاهش هزو کاهش هز  ییبه اطالعات دولتبه اطالعات دولت  ییخدمات و دسترسخدمات و دسترس

  توس عه توس عه اس تقرار و  اس تقرار و    ییپ ژوهش، الگ و  پ ژوهش، الگ و    ییه ا ه ا   گ ام گ ام   ییپس از طپس از ط  تتییدست آوردند. درنهادست آوردند. درنها  بهبه  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییننحکمراحکمرا    و توسعهو توسعه

ارائ ه  ارائ ه    ککي  ي  خ وب الکترون خ وب الکترون   ییالزامات، استقرار و توسعه حکمران  الزامات، استقرار و توسعه حکمران    ییییو شناساو شناسا  ییبررسبررس    در سه مرحلهدر سه مرحله  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران

 ..ددییگردگرد
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  ،،ییمرک ز مرک ز   م ه م ه ييبب  ییه ا ه ا   گ ااری گ ااری   سياس ت سياس ت ))  ییمج از مج از   کارکار  وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییمؤثر بر حکمرانمؤثر بر حکمران  ییاا  نهنهييزمزم  ططییشراشرا  

توس عه  توس عه    ییه ا ه ا   تتییو مح دود و مح دود   ییو قانونو قانون  ییمالحظات حقوقمالحظات حقوق  مه،مه،ييدر صنعت بدر صنعت ب  ننیینونو  هایهای  ییاطالعات و تکنولوژاطالعات و تکنولوژ  ییفناورفناور  رساخترساختییزز

 ..باشندباشند  یی( م( مننییتحول آفرتحول آفر  تالتالييججییدد  ییتکنولوژتکنولوژ

راحی مدل دولت الکترونيک در چارچوب اخالق ی حکمران ی   راحی مدل دولت الکترونيک در چارچوب اخالق ی حکمران ی   ( در مطالعه ط( در مطالعه ط53345334پور )پور )  ییپژوهش قلپژوهش قل  ججییبا نتابا نتا  همراستاهمراستا

خوب نشان داد زمينه حکمرانی خوب در چارچوب اخالق، همکاری فعال و سازنده بين دولت و ش هروندان اس ت و کلي د    خوب نشان داد زمينه حکمرانی خوب در چارچوب اخالق، همکاری فعال و سازنده بين دولت و ش هروندان اس ت و کلي د    

بدس ت آم ده ش امل    بدس ت آم ده ش امل      هایهای  نهفته است  و مقولهنهفته است  و مقوله  اسیاسیموفقيت آن در رفتار اخالقی قدرت های شرکت کننده در مدیریت سيموفقيت آن در رفتار اخالقی قدرت های شرکت کننده در مدیریت سي

و نظارت، اعتماد و امنيت عمومی، تعامل و ارتباط ات، توس عه انس انی و اجتم اعی، رض ایتمندی، زیرس اخت ه ا،        و نظارت، اعتماد و امنيت عمومی، تعامل و ارتباط ات، توس عه انس انی و اجتم اعی، رض ایتمندی، زیرس اخت ه ا،          ارزیابیارزیابی

سالمت اداری و سازمانی، سياست گااری، شفافيت و پاسخگویی، عدالت محوری، عزم و تعه د س ازمانی، عوام ل م الی،     سالمت اداری و سازمانی، سياست گااری، شفافيت و پاسخگویی، عدالت محوری، عزم و تعه د س ازمانی، عوام ل م الی،     
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فيت خدمات الکترونيک، م دیریت رون د و بس تر اج را،     فيت خدمات الکترونيک، م دیریت رون د و بس تر اج را،     کارایی و اثربخشی، کيفيت قوانين و مقررات، کيکارایی و اثربخشی، کيفيت قوانين و مقررات، کي  عات،عات،فناوری اطالفناوری اطال

باشد. نتيجه گيری نتایج نشان داد پایه ریزی ارزش های اخالقی در مولفه های حکمرانی خ وب م ی   باشد. نتيجه گيری نتایج نشان داد پایه ریزی ارزش های اخالقی در مولفه های حکمرانی خ وب م ی     میمیمشارکت جویی مشارکت جویی 

 رای موفقيت دولت الکترونيک باشد.رای موفقيت دولت الکترونيک باشد.تواند عاملی مهم بتواند عاملی مهم ب
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  ،،ییاا  م ه م ه ييخ اص خ دمات ب  خ اص خ دمات ب    ییهاها  ییژگژگیی)و)و  ییمجازمجاز  کارکار  وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییگر مؤثر بر حکمرانگر مؤثر بر حکمران  مداخلهمداخله  ططییشراشرا  

  ججییب ا نت ا  ب ا نت ا    همراستاهمراستا. . باشندباشند  یی( م( متالتالييججییو فرهنگ دو فرهنگ د  تالتالييححییسطح دانش و مهارت دسطح دانش و مهارت د  ران،ران،ییو بلند مدت مدو بلند مدت مد  ککييستماتستماتيينگرش سنگرش س

  یینهاده ا نهاده ا   ننييم ل ب   م ل ب   )بهب ود تعا )بهب ود تعا   ییمجازمجاز  کارکار  وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییمؤثر بر حکمرانمؤثر بر حکمران  ییراهبردراهبرد  ططییپژوهش شراپژوهش شرا

 . . باشندباشند  یی( م( متالتالييججییفرهنگ دفرهنگ د  تتییاطالعات و تقواطالعات و تقو  ییموثر در فناورموثر در فناور  ییگاارگاار  ههییسرماسرما  ک،ک،ييالکترونالکترون  مهمهييتوسعه بتوسعه ب  مه،مه،ييصنعت بصنعت ب

  ییهاها  اناندر سازمدر سازم  تالتالييججییتحول دتحول د  ییرهبررهبر  ییچارچوب مفهومچارچوب مفهوم  یی( در مطالعه طراح( در مطالعه طراح53345334))  ییپژوهش نورپژوهش نور  افتهافتهییبا با   همراستاهمراستا

بهعن وان  بهعن وان    ت ال ت ال ييججییتح ول د تح ول د   ییو رهب ر و رهب ر   ددی  ی  گردگرد  نني ي ي ي و تبو تب  ننییت دو ت دو   ت ال ت ال ييججییتح ول د تح ول د   ییکن د چ ارچوب رهب ر   کن د چ ارچوب رهب ر     میمی  انانييبب  ییرانرانییاا

و و   ییمن ابع، س ازمانده  من ابع، س ازمانده    صصييراه، تخص  راه، تخص    نقش ه نقش ه   ییعبارتست از طراح  عبارتست از طراح    ییتتییررییاقدامات و الزامات مداقدامات و الزامات مد  مات،مات،يياز تصماز تصم  ییمجموعهامجموعها""

  ییه ا ه ا ییفناورفناور  رشرشییاز پ ا از پ ا   ییب ا ه دف کس ب منفع ت ح داکثر     ب ا ه دف کس ب منفع ت ح داکثر       ییچارچوب مناس ب حکمران   چارچوب مناس ب حکمران     ییسازساز  ادهادهييانتخاب و پانتخاب و پ  ننييهمچنهمچن

  ااییمقوله مقوله   00است که در قالب است که در قالب   ییعنصر مفهومعنصر مفهوم  314314. چارچوب ماکور مشتمل بر . چارچوب ماکور مشتمل بر ددییگردگرد  ییمفهومسازمفهومساز  ""در سازماندر سازمان  ننییتحوآلفرتحوآلفر

)ش امل  )ش امل    ت ال ت ال ييججییشده عبارت از نقشه راه دشده عبارت از نقشه راه د  ییییشناساشناسا  هایهای  شدهاند. مقولهشدهاند. مقوله  ییکد، ساماندهکد، سامانده  اایی  زءزءجج  365365دسته و دسته و   اایینوع نوع   5353بعد، بعد، 

و نظارت و نظارت   ییو هماهنگو هماهنگ  ییززیی)شامل برنامه ر)شامل برنامه ر  تالتالييججییدد  ییحکمرانحکمران(، (، تالتالييججییطرحگاار دطرحگاار د  تال،تال،ييججییدد  ییاستراتژاستراتژ  تال،تال،ييججییچشم انداز دچشم انداز د

ک ار  ک ار    ططييو محو مح  تالتالييججییفرهنگ دفرهنگ د  تال،تال،ييججییدد  کاءکاءشرشر  ،،ییساختار سازمانساختار سازمان  تال،تال،ييججیی)شامل رهبران د)شامل رهبران د  تالتالييججییدد  ییو کنترل(، سازماندهو کنترل(، سازمانده

  ننييهمچن  همچن  . . باش ند باش ند يي( م( مت ال ت ال ييججییدد  ییگ اار گ اار   ههییو سرماو سرما  تالتالييججییاستعداد داستعداد د  تال،تال،ييججییدد  رساخترساختیی)شامل ز)شامل ز  تالتالييججیی( و منابع د( و منابع دتالتالييججییدد

  ییییبازنم ا بازنم ا   ""ت ال ت ال ييججییدد  ییس ازمانده س ازمانده ""در طول مراحل مختلف پژوهش به طور عمده توس ط  در طول مراحل مختلف پژوهش به طور عمده توس ط    تالتالييججییتحول دتحول د  ییمفهوم رهبرمفهوم رهبر

و نقش ه راه در  و نقش ه راه در    ت ال ت ال ييججییدد  ییحکمران  حکمران    ت ال، ت ال، ييججییمن ابع د من ابع د   ببييترتترت  ننييبعد بوده است. به همبعد بوده است. به هم  ننییمتوجه امتوجه ا  ددييککتأتأ  ننییشترشترييو بو ب  شودشودييمم

  ببييبا استفاده از روش فراترکبا استفاده از روش فراترک  تالتالييججییتحول دتحول د  تتيي( در مطالعه ارائه مدل بلوغ قابل( در مطالعه ارائه مدل بلوغ قابل53345334))  ییقرار دارند. اسدامرجقرار دارند. اسدامرج  ییبعدبعد  گاهگاهییجاجا

  ییگاهه ا گاهه ا ییدر پادر پا  ت ال ت ال ييججییمراحل مختلف بل وغ تح ول د  مراحل مختلف بل وغ تح ول د    وومدلها مدلها   ییجهت بررسجهت بررس  ببييمقاله از روش فراترکمقاله از روش فراترک  ننییکند در اکند در ا  میمی  انانييبب

مقال ه  مقال ه    334334دهشده است. درمجموع ب ه  دهشده است. درمجموع ب ه  جامع از ابعاد و مراحل بلوغ استفاجامع از ابعاد و مراحل بلوغ استفا  ییجمع بندجمع بند  ککییو ارائه و ارائه   نترنتنترنتییمختلف در امختلف در ا  ییعلمعلم

و و   للييحلحل. با ت. با تددییمقاله انتخاب گردمقاله انتخاب گرد  3434  تتییصورت گرفته درنهاصورت گرفته درنها  ییشهاشهاییو پاالو پاال  ییابابییتعداد پس از ارزتعداد پس از ارز  ننییاز ااز ا  ممییاا  افتهافتهییدست دست   ههيياولاول

بعد اس ت.  بعد اس ت.    5454مقاله شامل پنج مرحله و مقاله شامل پنج مرحله و   ننییمدل بلوغ ارائه شده در امدل بلوغ ارائه شده در ا  ییابعاد و مراحل بلوغ اشاره شده در مقاالت قبلابعاد و مراحل بلوغ اشاره شده در مقاالت قبل  ررييتفستفس

و و   یین وآور ن وآور   ،،ییفرهن گ، س اختار س ازمان   فرهن گ، س اختار س ازمان     ن دها، ن دها، ییو فرآو فرآ  اتاتي  ي  اطالعات، کارمندان، عملاطالعات، کارمندان، عمل  ییفناورفناور  ،،ییابعاد عبارت اند از رهبرابعاد عبارت اند از رهبر  ننییاا

  3434بل وغ  بل وغ    زانزاني  ي  . در انتها با استفاده از مدل بلوغ ارائه ش ده، م . در انتها با استفاده از مدل بلوغ ارائه ش ده، م ییهوشمند و مشترهوشمند و مشتر  ماتماتمحصوالت و خدمحصوالت و خد  ،،ییاستراتژاستراتژ  رات،رات،ييييتغتغ

دو و سه از مدل بلوغ ق رار  دو و سه از مدل بلوغ ق رار    در سطحدر سطح  ییییدارودارو  ییشرکتهاشرکتها  شترشتريينشان داد بنشان داد بها ها   افتهافتهییموردسنجش قرار گرفت و موردسنجش قرار گرفت و   ییییشرکت داروشرکت دارو

 دارنددارند
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ص نعت  ص نعت    یینهاده ا نهاده ا   ننيي)بهب ود تعام ل ب    )بهب ود تعام ل ب      ییمجازمجاز  کارکار  وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییمؤثر بر حکمرانمؤثر بر حکمران  ییراهبردراهبرد  ططییشراشرا  
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 ..باشندباشند  یی( م( متالتالييججییفرهنگ دفرهنگ د  تتییاطالعات و تقواطالعات و تقو  ییموثر در فناورموثر در فناور  ییگاارگاار  ههییسرماسرما  ک،ک،ييالکترونالکترون  مهمهييتوسعه بتوسعه ب  مه،مه،ييبب

( در مطالعه طراحی الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونيک ب ا اس تفاده   ( در مطالعه طراحی الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونيک ب ا اس تفاده   53335333))  ییدقتدقت  جهجهيينتنت  ننییاسا  ااسا  ا  بربر

  ییدارادارا  ییاطالعات و ارتباط ات، من ابع انس ان   اطالعات و ارتباط ات، من ابع انس ان     ییفناورفناور  ییکدهاکدها  ق،ق،ييتحقتحق  ییهاها  افتهافتهییکند بر اسا  کند بر اسا    میمی  انانيياز رویکرد فراترکيب باز رویکرد فراترکيب ب

از از   ن ان ن ان ييش بکه، اعتب ار و اطم  ش بکه، اعتب ار و اطم    تتي  ي  محرمانه ب ودن اطالع ات، امن  محرمانه ب ودن اطالع ات، امن    ات،ات،اطالعات و ارتباطاطالعات و ارتباط  ییو مهارت استفاده از فناورو مهارت استفاده از فناوردانش دانش 

ب ر  ب ر    ییو نظ ارت جامع ه م دن   و نظ ارت جامع ه م دن     ییقانونقانون  ییهاها  ههییشده، ورود روشده، ورود رو  اعتبار اطالعات ارائهاعتبار اطالعات ارائه  ،،ییتتييامنامن  ننييبودن قوانبودن قوان  ییواقعواقع  زانزانيياطالعات، ماطالعات، م

و و   ییدولت  دولت    ع ات ع ات ب ه اطال ب ه اطال   ییشهروندان در اس تفاده از خ دمات و دسترس    شهروندان در اس تفاده از خ دمات و دسترس      شترشترييو سهولت بو سهولت ب  ییراحتراحت  ک،ک،ييعملکرد دولت الکترونعملکرد دولت الکترون

  ککي  ي  خ وب الکترون خ وب الکترون   ییحکمران  حکمران      گانه استقرار و توس عه گانه استقرار و توس عه   5353ابعاد ابعاد   ننييرا در برا در ب  تتيياهماهم  ببییضرضر  ننییشترشترييدولت، بدولت، ب  ییهاها  نهنهییکاهش هزکاهش هز

    ه مرحل ه ه مرحل ه در س  در س    ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییاستقرار و توسعه حکمراناستقرار و توسعه حکمران  ییپژوهش، الگوپژوهش، الگو  ییهاها  گامگام  ییپس از طپس از ط  تتییدست آوردند. درنهادست آوردند. درنها  بهبه

( در مطالع ه  ( در مطالع ه  53345334))  ییم  م  ييمقمق  ننيي. همچن. همچنددییارائه گردارائه گرد  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران  سعهسعهالزامات، استقرار و توالزامات، استقرار و تو  ییییو شناساو شناسا  ییبررسبررس

کند بر پایه این تحليلها، تمام فرضيه های اص لی و کند بر پایه این تحليلها، تمام فرضيه های اص لی و   میمی  انانييسنجش شاخصهای حکمرانی خوب و نقش دولت الکترونيک بسنجش شاخصهای حکمرانی خوب و نقش دولت الکترونيک ب

ب  ه ارتق  ای   ب  ه ارتق  ای     لکتروني  ک لکتروني  ک ی که نتایج پژوهش نشان ميده د، اس تقرار دول ت ای که نتایج پژوهش نشان ميده د، اس تقرار دول ت افرع ی مورد قبول واقع شده اند. به گونه افرع ی مورد قبول واقع شده اند. به گونه ا

پاسخگویی، اثربخشی نقشها و ومایف، مرفيت سازی، شفاف س ازی، نتيج  ه گرای  ی و ارتق  ای ارزشه  ا ب  ه عن وان        پاسخگویی، اثربخشی نقشها و ومایف، مرفيت سازی، شفاف س ازی، نتيج  ه گرای  ی و ارتق  ای ارزشه  ا ب  ه عن وان        

 شاخصهای حکمرانی خوب منجر ميشود.شاخصهای حکمرانی خوب منجر ميشود.

 پژوهش:پژوهش:  ججییتوجه به نتاتوجه به نتا  بابا

تح ول  تح ول    م ه، م ه، ييصنعت بصنعت ب  یی)تعامل کارا و اثربخش نهادها)تعامل کارا و اثربخش نهادها  ییمجازمجاز  کارکار  وو  کسبکسب  ییدر فضادر فضا  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییحکمرانحکمران  ییامدهاامدهاييپپ  

 ..باشندباشند  یی( م( مییگااران و گسترش عدالت و رفاه اجتماعگااران و گسترش عدالت و رفاه اجتماع  مهمهييشهروندان / بشهروندان / ب  تتییرضارضا  ششییافزاافزا  مه،مه،ييدر صنعت بدر صنعت ب  تالتالييججییدد

کند کند   میمی  انانييلتها بلتها بدودو  ییخوب در کارآمدخوب در کارآمد  یینقش حکمراننقش حکمران  یی( در مطالعه بررس( در مطالعه بررس53315331پور )پور )  ممييها ابراهها ابراه  افتهافتهیی  ننییبا ابا ا  همراستاهمراستا

  ممييتنظ  تنظ    ییرا به گونه ارا به گونه ا  ییمدنمدن  ییونهادهاونهادها  ییروابط دولت،بخش خصوصروابط دولت،بخش خصوص  تواندتواندييخوب دارد مخوب دارد م  ییکه حکمرانکه حکمران  ییییهاهاييژگژگییبا توجه به وبا توجه به و

رشدوتوس عه  رشدوتوس عه    ییموجود ِبخش دولت  موجود ِبخش دولت    هایهای  تتييواستفاده از توان ومرفواستفاده از توان ومرف  ییللتعامتعام  ییباال وهمکارباال وهمکار  ییو اثربخشو اثربخش  ییییکند تا باضمن کاراکند تا باضمن کارا

قانون قانون   تتيي،حاکم،حاکم  شترشترييبب  ییاساسييآل بگاارد .هرقدر که دولتها پاسخگوتر وکارآمدتر باشند ثبات سآل بگاارد .هرقدر که دولتها پاسخگوتر وکارآمدتر باشند ثبات س  دهدهییاا  ررييتأثتأث  ییواقتصادواقتصاد  ییاجتماعاجتماع

بررس ی  بررس ی    مطالع ه مطالع ه ( در ( در 53365336حش مت زاده ) حش مت زاده )   ننيي. همچن  . همچن  شودشودييخوب برقرار مخوب برقرار م  ییگسترده تر وفساد محدودتر شده باشد، حکمرانگسترده تر وفساد محدودتر شده باشد، حکمران

ورد آن بافرهن گ سياس ی ح اکم    ورد آن بافرهن گ سياس ی ح اکم    موانع تحقق حکمرانی خوب نشان ميدهد چالش اصلی حکمرانی خوب در ایران، در برخموانع تحقق حکمرانی خوب نشان ميدهد چالش اصلی حکمرانی خوب در ایران، در برخ

ميباشد به طوریکه در مقابل هر شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه هایی از فرهنگ سياسی قرار دارد ک ه م انع از تحق ق آن    ميباشد به طوریکه در مقابل هر شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه هایی از فرهنگ سياسی قرار دارد ک ه م انع از تحق ق آن    

شاخصها ميشوند و برای رفع این موانع، باید به مقوله فرهنگ سياسی بيش از گاش ته توج ه ش ده واق داماتی عمل ی در      شاخصها ميشوند و برای رفع این موانع، باید به مقوله فرهنگ سياسی بيش از گاش ته توج ه ش ده واق داماتی عمل ی در      

 ا تمرکز بر نقش دولت صورت گيرد.ا تمرکز بر نقش دولت صورت گيرد.ببراستای اصالح فرهنگ سياسی راستای اصالح فرهنگ سياسی 

ک ه در جوام ع در ح ال    ک ه در جوام ع در ح ال      ییاا  و گس ترده و گس ترده   ععییس ر س ر   ارارييبس  بس    راتراتيي  يي  داشت که امروزه با توجه ب ه تغ داشت که امروزه با توجه ب ه تغ   انانييبب  توانتوان  ییمم  تتیینهانها  دردر

و الزم اس ت ک ه   و الزم اس ت ک ه     باش ند باش ند   ییدر امان نمدر امان نم  راتراتييييتغتغ  ننییموجود در جامعه از اموجود در جامعه از ا  ییهاها  انانها و سازمها و سازم  شرکتشرکت  ییتمامتمام  باشدباشد  ییمم  ییررييگگ  شکلشکل

الزم است ک ه ب ه   الزم است ک ه ب ه     راتراتييييتغتغ  ننییهماهنگ شدن با اهماهنگ شدن با ا  ییبرابرا  ززيينن  ییاا  مهمهييها بها ب  . شرکت. شرکتندندییهماهنگ نماهماهنگ نما  راتراتييييتغتغ  ننییحتماً خود را با احتماً خود را با ا

  ش تر ش تر ييبب  ن ه ن ه ييزمزم  ننی  ی  و هرچ ه در ا و هرچ ه در ا   ندندییاقدام نمااقدام نما  ییمجازمجاز  ییهاهاکارکار  وو  کسبکسبو در جهت توسعه و در جهت توسعه   ندندییتوجه نماتوجه نما  ییاطالعاتاطالعات  ییهاها  ییفناورفناور

 ..شودشود  ییمم  ااييمهمه  ککييخوب الکترونخوب الکترون  ییتوسعه حکمرانتوسعه حکمران  ییبرابرا  نهنهييفعال باشند زمفعال باشند زم
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منابع

(، 5) 53، اقتصادی سازی مدلفصلنامه های نومهور.  الکترونيکی و عملکرد بنگاه کار و کسب(. 5331خان، نيلوفر ) ایمان
541-43. 

پایری جهانی اقتصاد با استفاده از رهيافت  رقابت  های حکمرانی خوب بر شاخص (. تأثير شاخص5333پاکروان، بایرام )
 .551-503(، 40) 31، های اقتصادی ایران پژوهشفصلنامه تحليل بين کشوری. 

سازی فناوری  نوآوری فناورانه بر تجاری های (. تحليل تأثير توانمندی5331نيت، مریم؛ انصاری، رضا؛ شاهين، آرش ) پا 
 .13-40(، 3) 1، نشریه مدیریت نوآوریهای دانش بنيان استان اصفهان.  و عملکرد شرکت

های  پردازی بر موفقيت طرح های بازی کارگيری مکانيک (. بررسی تأثير به5334اده، زهرا )ز جعفری، محمدباقر؛ عبداهلل
فصلنامه تحقيقات سپاری در حکمرانی الکترونيکی؛ مشارکت شهروندان شهرکرد در زیباسازی شهر.  جمع

 .535-510(، 5) 53، فرهنگی ایران

وکارهای الکترونيک در  . راهکارهای توسعه کسب(5331مهر، مسعود؛ مرتاض، فرخنده ) خاتمی، محمدعلی؛ عسگری
 .313-334(، 64) 54، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادیوکار.  چارچوب تسهيل و ارتقای فضای کسب

(. طراحی الگوی استقرار و توسعه حکمرانی 5333رضا؛ دهقانی، مسعود ) دقتی، عادله؛ یعقوبی، نورمحمد؛ کماليان، امين
 .5-30(، 3) 30، های مدیریت در ایران پژوهشاز رویکرد فراترکيب.  خوب الکترونيک با استفاده

(. ارائه الگوی استقرار و توسعه 5334رضا؛ دهقانی، مسعود؛ مرادی، ابراهيم ) دقتی، عادله؛ یعقوبی، نورمحمد؛ کماليان، امين
 .43-534(، 0) 54، انداز مدیریت دولتی فصلنامه چشمحکمرانی الکترونيک با استفاده از رویکرد فراترکيب. 

(. ارائه مدل حکمرانی خوب الکترونيک در وزارت 5334زاده، نادر؛ افشاری، مصطفی؛ علم، زهرا؛ قربانی، سعيد ) رستم
 .03-63(، 16) 55، مطالعات مدیریت ورزشورزش و جوانان. 

ازی سازمانی بر مبنای (. طراحی مدل توانمندس5333صادقيان، سعيد؛ رسولی، رضا؛ طبرسا، غالمعلی؛ قربانی، علی )
 .31-13، 50، های آموزشی فصلنامه پژوهش در نظامحکمرانی خوب: رویکرد کيفی. 

 .56، ش 34فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، سال  (. پژوهش در حکمرانی الکترونيک،5334عباسی، فاطمه )

فصلنامه مدیریت ه های کشور. (. بررسی وضعيت بلوغ حکمرانی الکترونيک در پورتال وزارتخان5331عبادی، نغمه )
 .013-046(، 3) 4، دولتی

بندی کسب و  (. مدل راهبردی در رتبه5330احمدی، عليرضا؛ جعفری، ميثم؛ خالقی، غالمحسين؛ رشتبری، حسين ) علی
(، 03) 53، نشریه مدیریت فرداسازی معادالت ساختاری و منطق فازی.  کارهای الکترونيکی با استفاده از مدل

33-3. 

های حکمرانی  (. ارائه چارچوبی مفهومی برای تبيين تأثير شاخص5334کندری، نرگس؛ محمودی، جعفر ) فرزانه
 .311-343(، 3) 53، اندیشه مدیریت راهبردیالکترونيکی بر توسعه انسانی پایدار. 

چارچوب اخالقی  (. طراحی مدل دولت الکترونيک در5334اهلل؛ منوریان، عبا ؛ الهياری، مليحه ) پور، رحمت قلی
 .546-543(، 0) 50، فصلنامه اخالق در علوم و فناوریحکمرانی خوب. 



 
 

 0، شماره 01، دوره 0011مدیریت بازرگانی،  551

 

(. طراحی مدل مدیریت منابع 5333اهلل ) زاده، وجه اهلل؛ حمداللهی، هاتف؛ سيدجوادین، سيدرضا؛ قربانی پور، رحمه قلی
-564(، 30) 4، وق اداریفصلنامه حقهای حکمرانی خوب.  انسانی بخش دولتی ایران در راستای بهبود شاخص

531. 

 .34-33حکمرانی الکترونيک. ماهنامه وب،  های (. مدل5343محمودی، ج. و مقدسی, ع. )

(. حکمرانی نيک الکترونيک، دستنامه مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه عالمه 5333محمودی، جعفر و اصالنی، زهرا )
 146-044طباطبایی، تهران، 

(. طراحی مدل حکمرانی خوب الکترونيک 5331امير؛ قلی پور، رحمت اهلل؛ حسن زاده، عليرضا )مقدسی، عليرضا؛ مانيان، 
 .135-634(، 3) 4، مدیریت فناوری اطالعاتدر حوزه آموزش الکترونيک ایران؛ 

(. ارتقای اعتماد عمومی شهروندان: بررسی نقش حکمرانی 5336مولوی، زینب؛ حسينی، معصومه؛ جعفری، محمدباقر )
 .115-130(، 0) 0، مجله مدیریت سرمایه اجتماعیو خدمات دولت الکترونيکی.  خوب

فصلنامه های دموکراسی.  (. حکمرانی الکترونيک، چالش5336نصراصفهانی، مهدی؛ شهسواری، قاسم؛ پيکانی، مهربان )
 .13-31(، 53) 4، ترویج علم

های  پژوهشاری؛ تبيين نقش دولت الکترونيک. (. حکمرانی خوب و ارتقای سالمت نظام اد5336یعقوبی، اسماعيل )
 .343-333(، 31) 54، مدیریت عمومی

-45(، 1) 3، های علوم مدیریت فصلنامه پژوهش(. مدل مفهومی حکمرانی خوب. 5333یگانگی، کامران؛ بيگلی، امين )
11. 
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