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 چکیده

هدف پژوهش جاری توسعه توسعه دولت الکترونیک با تاکید بر مدیریت مبتنی بر ارزش 

ها و نظرات  عنوان بستر پژوهش و دیدگاه است. بدین منظور خبرگان حوزه دولت الکترونیک را به

عنوان منابع اصلی پژوهش انتخاب کرد. ایشان از  خبرگان و متخصصان چندین بانک را به

اول استفاده نمود. ضمن آنکه  های دست مشاهده مستقیم برای گردآوری داده های عمیق و مصاحبه

دوم نظیر مستندات موجود سازمان و ادبیات مروری در پیشینه پژوهش  های دست از برخی داده

های روش پژوهش گراندد تئوری  ها از رویه منظور تجزیه، تحلیل و ترکیب داده بهره برد. محقق به

منظور بررسی صحت و دقت نتایج  کاوی متنی به های داده چنین از تکنیک هم استفاده نموده است،

 شناسی مذکور توسعه و ارائه مدلی را در پی حاصل از پژوهش استفاده شده است. استفاده از روش

داشت که ضمن تبیین چگونگی روابط مدیریت دانش، مدیریت مبتنی بر ارزش و دولت 

کننده خدمات دولت  های ارائه از چرخه مدیریت دانش، در سازمانالکترونیک امکان استفاده بهینه 

کننده  های ارائه وری سازمان شده، بهره نماید کاربرد مدل ارائه دارد و تأکید می الکترونیکی را بیان می

شده  الیه تدوین و توسعه داده 6دهد. در مدل مذکور،  خدمات دولت الکترونیکی را افزایش می

راهبردی و  سند( 3ها، ) نامه استانداردها و آیین( 2سازی، ) ( فرهنگ1از ) اند است که عبارت

IT( ،6 )زیرساخت فناوری و کاربرد ( 5های تشویقی، ) مکانیزم( 4مشی مدیریت دانش، ) خط

 چرخه مدیریت دانش.
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  مقدمه -1

زندگی روزمره الکترونیکی  خصوص تجارت اطالعات و به با رشد و توسعه فناوری

دارد  الکترونیکی روشی را بیان می ها دستخوش تغییرات عمده گردیده است. تجارت انسان

پذیرد. این  خصوص شبکه اینترنت انجام می ها به های تجاری روی شبکه که در آن تراکنش

های  ها شامل خرید و فروش الکترونیکی کاالها، خدمات و اطالعات است. برنامه تراکنش

سرعت  الکترونیکی، از قبیل ارائه خدمات الکترونیکی دولت به شهروندان به رتخاص تجا

الکترونیکی فقط خرید و فروش و ارائه  باشند ولی تجارت در حال رشد و توسعه می

صورت  باشد، بلکه ارتباط، همکاری و کشف و انتشار اطالعات به خدمات الکترونیکی نمی

ها و نهادهای اجرائی  گیرد. فناوری اطالعات، حکومت الکترونیکی نیز در این حوزه قرار می

بین مفهوم دولت الکترونیکی و  دهد که دراین حاکمیت را نیز تحت تأثیر خود قرار می

با توجه به این مطلب که  (.2020، 1س)پارک و میتاگردد شهروند الکترونیکی مطرح می

G2Cدولت با شهروندان )الکترونیکی، ارتباط و تعامالتی است که  ساختار اصلی دولت
2 ،)

G2Bهای اقتصادی ) بنگاه
G2E(، کارکنان )3

G2G( و سایر مؤسسات دولتی )4
( برقرار 5

ها در این چهار حوزه جزء عوامل کلیدی در تحقق  ها و شاخص سازد، لذا بررسی مؤلفه می

است. از سوی دیگر پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات و  6اهداف دولت الکترونیکی

رسانی نوین و بسیار پیشرفته در دنیای امروز،  نتیجه، پیدایش ابزارهای ارتباطی و اطالعدر

های نوینی از نحوه انجام کارها و ارائه خدمات را پدید آورده است که موجب  شکل

افزایش دقت، سرعت و شفافیت و کاهش زمان و هزینه و درنتیجه، بهبود کیفی و کمی 

ت. تسهیالتی که این فناوری برای انجام امور در اختیار انجام کارها و خدمات شده اس

سرعت در حال  گذارد به نحوی است که باعث گردیده استفاده از این ابزارهای نوین به می

شود در آینده نزدیک این شیوه به ابزار مسلط انجام کار و نحوه  بینی می گسترش باشد. پیش

گرفی که استفاده از این فناوری بر جای ارائه خدمت تبدیل گردد. تأثیرات بنیانی و ش

ای است که بدون استفاده از آن، ساختار اداری حتی باوجود پیشرفت در  گونه گذارد، به می
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رو، بسیاری از  های دیگر، از کارایی مطلوب برخوردار نخواهد بود. ازاین تمامی زمینه

رسانی و  ی خود و اطالعکشورها سعی در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام ادار

طور خالصه، تحقق دولت الکترونیکی هستند.  ارائه خدمات از طریق این ابزارها و به

شده در این خصوص حاکی از آن است که تالش و رقابت  های انجام مطالعات و بررسی

هدف (. 2020 ، همکاران و یوان) ای در این زمینه میان کشورها در جریان اس گسترده

توان  الکترونیک ارائه خدمات بهتر، با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر است؛ ولی نمیدولت 

تواند با توجه  های آن معرفی کرد، زیرا هر دولتی می استاندارد مشخصی برای سایر ویژگی

 ریزی کند. به نیازهای جامعه خودش نظام دولت الکترونیک را پایه

 با شهروندان به کارآمد و مؤثر ماتخد ارائه الکترونیکی، دولت تحقق اصلی هدف

 پاسخگوی بهتر و بیشتر دولت، که ای گونه به است، ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده

 و مردم میان تعامل در اطالعات فناوری از استفاده مزایای از. باشد شهروندان نیازهای

 :برد نام را زیر موارد توان می دولت،

 روز. شبانه اوقات تمام در خدمات و اطالعات ارائه قابلیت -1

 خدمات. و اطالعات دریافت برای حضوری مراجعه به نیاز عدم -2

 مطمئن. و سریع خدمات و اطالعات ارائه -3

 دولت. های هزینه کاهش و کارایی و اثربخشی افزایش -4

 دولتی سیستم در اساسی تحول چند به الکترونیک دولت به دستیابی در موفقیت برای

 :باشند می زیر شرح به ها آن ترین مهم که است نیاز

 محور. ـ دیوان دولتِ جای به محور ـ شهروند ِ دولت جایگزینی -1

 شفاف. غیر های گیری تصمیم جای به بیشتر شفافیت و پاسخگویی -2

 ها. داده تحلیل و ها واقعیت اساس بر گذاری سیاست -3

 .پیشنهادی شکل به دستوری حالت از دولت نقش تغییر -4

ارزشها پرداخته  بر مبتنی رویکرد با الکترونیک دولت لذا در این پژوهش به توسعه

 خواهد شد.

 مبانی نظری -2

 الکترونیک دولت خدمات ارائه و یرسان اطالع های مدل
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 دولتی های سازمان و ها دستگاه اطالعات انتشار مدل، این مبنای: انتشاری مدل -1

 این. کنند گیری تصمیم بهتر بتوانند آن اساس بر تا است جامعه اقشار همه برای

 و شوند می ارائه دولتی خدمات چه بدانند که کند می کمک شهروندان به مدل

 مربوط اطالعات مدل، این در همچنین. کرد پیدا دسترسی ها آن به توان می چگونه

 .گیرد می قرار مردم از تری وسیع حوزه اختیار در دولت عملکرد و اقدامات به

 شده ارائه خدمات از تواند می بهتر مطلع شهروند یک که است آن مدل این مزیت

 توسعه درحال کشورهای در که اطالعات فقدان وضعیت مدل این از استفاده. کند استفاده

 :از اند عبارت مدل این اصلی های ویژگی از. کند می اصالح را است، متداول

 صورت به دولتی مقررات و قوانین دادن قرار online 

 و تلفن شماره و الکترونیکی پست آدرس، نام، دادن قرار دسترس در 

 توسط شده ارائه خدمات اطالعات و دولتی های سازمان و ادارات فاکس

 online صورت به ها آن

 گزارش و هزینه بودجه، ها، طرح قبیل از اطالعاتی دادن قرار در دسترس 

 online صورت به دولتی های سازمان عملکرد

 موردنیاز حساس اطالعات انتشار بر مبتنی مدل این: حساس اطالعات جریان مدل -2

 در سهولت به ناکارآمد دولت یک در حساس اطالعات. است خاص مخاطبان

 یک درباره فساد به مربوط اطالعات توان می مثال عنوان به. گیرند نمی قرار دسترس

 اطالع بازرسی های سازمان به online صورت به را آن های زیرمجموعه یا سازمان

 شوند، نمی افشا معموالً که قرارداد خاصی های گروه اختیار در را اطالعاتی و یا داد

و  1)لیومختلف صنایع محیطی زیست مخرب اثرات مورد در اطالعات مانند

 (.2020همکاران، 

 ای ویژه اهمیت از توسعه درحال کشورهای برای مدل این: ای مقایسه تحلیل مدل -3

 و شده مقایسه باهم دولت قوت و ضعف نقاط مدل این در. است برخوردار

 این. شود می تحلیل و بررسی مردم بر آن اثر و ضعف نقاط مختلف های جنبه

                                                           

1 Liu 
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 و گذشته وضعیت تحلیل با بتوان تا داد انجام زمانی بازه دریک توان می را مقایسه

 .نمود تعیین را اثربخشی میزان آینده،

 حوزه در دسترس در اطالعات آوردن دست به برای ICT از استفاده بر مدل این

 این نتیجه. است مبتنی شده شناخته اطالعات مجموعه با آن مقایسه و خصوصی یا عمومی

 ها روش بهترین پیوسته طور به مدل این در. است راهبردی های استدالل و یادگیری مقایسه

 های روش سایر ارزیابی برای معیاری عنوان به سپس و شوند می آوری جمع دولت قلمرو در

 .گیرند می قرار مورداستفاده شده گرفته کار به

 الکترونیکی دولت های مدل ترین رایج از یکی مدل این: عمومی مشارکت مدل -4

 این. گذاشت تأثیر گیری، تصمیم عمومی روندهای بر توان می آن کمک به و است

 ساختن به و است شده بنا اطالعات هدایت و ریزی برنامه جریان روی مدل

 انجام واقعی دنیای در را اقداماتی توانند می که کند می کمک مجازی های گروه

 جوامع در نهفته منابع و ها تخصص ها، ایده تنوع در مدل این توانایی. دهند

 (.2019و همکاران،  1)دانسواست بندی شبکه این از حاصل مجازی

 و سازمانی جغرافیایی، مرزهای از فراتر را اطالعات و انسانی منابع است قادر مدل این

 :است زیر شرح به مدل این کارگیری به های راه بعضی. کند بسیج ساالری دیوان

 بیشتر عمومی اقبال از که مباحثی مورد در عمومی های بحث از حمایت 

 .برخوردارند

 مجبور را گیران تصمیم اینکه برای کلیدی مسائل مورد در فشار های گروه ایجاد 

 .کنند بیان را خود مالحظات که کنند

 عمومی. حوزه به نیستند دخیل گیری تصمیم در که هایی گروه عقاید انتشار 

 گیری. تصمیم فرآیند در تر وسیع مشارکت تسهیل 

 به کمک برای متمرکز اطالعات که خاصی موارد در تخصصی گروه تشکیل 

 (.1397)رئیسی، ندارد وجود گیران تصمیم

 توانایی از قبلی مدل به نسبت مدل این: تعاملی صورت به خدمات ارائه مدل -5

 دولتی فرآیندهای در اشخاص مستقیم مشارکت امکان و است برخوردار بیشتری

                                                           
1 Danso 
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 دولت و شهروندان میان ای دوطرفه ارتباطی کانال مدل این در. کند می فراهم را

 .شود می ایجاد

 شبکه وارد شخص هر که دارد را قابلیت این ارتباطات و اطالعات فناوری اساساً

 برای ICT های قابلیت از مدل این در. کند برقرار( دوطرفه) تعاملی ارتباط و شود دیجیتال

 فرایند بیشتر شفافیت به منجر تواند می و شود می استفاده کامل طور به دولت امور

 (.1395زاده، )هالکوپور و حمیدی شود گیری تصمیم

 :است زیر شرح به مدل این کارگیری های به راه بعضی

 کلیدی. گیران تصمیم با دوطرفه ارتباطی کانال برقراری 

 رأی با بایست می که مسئوالنی انتخاب برای الکترونیکی گیری رأی انجام 

 .شوند انتخاب مردم

 هستند عمومی توجه مورد که موضوعاتی مورد در نظرسنجی انجام. 

 معتمد. کارمندان توسط مردمی های گزارش و پیشنهاد شکایت، دریافت 

 غیرمتمرکز. دولت برقراری 

 صورت به دولتی خدمات ارائه online تدارکات مالیات، بیمه، قبیل از 

 .آموزش و پرداخت دولتی،

 چندالیه ساختاری الکترونیک دولت مختلف های مدل اجرایی: عموماً های مدل -6

 از اند عبارت دارد وجود ها مدل همه در که هایی بخش ترین مهم از. دارند

 عملیات) عمودی های سرویس و( مشترک کارکردهای) افقی های سرویس

 توسط که هایی سرویس  :از اند عبارت مشترک کارکردهای(. اختصاصی

 اختصاص خاصی خدمت به و گیرند می قرار مورداستفاده مختلف های دستگاه

 مختلف های دستگاه توسط که خدماتی از اند عبارت عمودی های سرویس. ندارند

 یکی .هستند افقی های سرویس توسط ایجادشده زیربنای بر مبتنی و شوند می ارائه

 پالرمو) «توسعه برای الکترونیک دولت» المللی بین کنفرانس در که ها مدل این از

 در که است ساختاری دارای شد، تهیه مربوط کاری گروه در( 2002 آوریل ایتالیا،

 روابط و عمومی خدمات کارکردهای و ها سیاست در مؤثر مختلف عوامل آن
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 موجود موانع از بعضی. است گرفته قرار توجه مورد کارکردها و عوامل بین اصلی

 :است شده مشخص زیر شرح به مدل این در الکترونیک دولت سازی پیاده در

 مختلف. های دستگاه در اداری فرایند یک مختلف های قسمت انجام .1

 ها. مسئولیت تداخل .2

 قوانین. ناکارآمدی .3

 ماهر. کارکنان کمبود .4

 (.1393)کفچه و مسگری، مختلف اطالعاتی های بانک بین ارتباط عدم .5

 :است شده تشکیل زیر های بخش از مدل این

 پشتیبانی. کارکردهای .1

 اولیه. اطالعات .2

 مشترک. عملکردهای .3

 شده. ارائه اطالعات و خدمات .4

 مورد قوانین و سازمان انسانی، نیروی شامل مدل این در پشتیبانی کارکردهای قسمت

 توسط مشترک طور به که اطالعاتی. شود می الکترونیک دولت سازی پیاده برای نیاز

 هویتی اطالعات ازجمله گیرند، می قرار استفاده مورد خدمت کننده ارائه های دستگاه

 و تجاری مؤسسات و ها شرکت اطالعات مستغالت، و امالک اطالعات شهروندان،

GIS) مکانی اطالعات
 عملکردهای بخش. گیرند می قرار پایه اطالعات قسمت در ،(1

 خدمت کننده ارائه مختلف های دستگاه استفاده مورد که است هایی سرویس شامل مشترک

 های پرونده و3 الکترونیکی تدارکات ،2الکترونیکی های پرداخت ازجمله گیرد، می قرار

 الیه سه روی بر که دارند قرار شده ارائه متنوع خدمات نیز الیه آخرین در. 4الکترونیکی

 مدل این در .است شده داده نشان 1-1شکل  در مدل این کلی نمای. اند شده بنا قبلی

 است شده و ... تعریف شهروندان اصلی و حیاتی امور اساس بر خدمات بندی طبقه

 (.2017 ،5ی)موسل

 

                                                           
1 Geographic Information System 
2 E-Payment 
3 E-Procurement 
4 E-Document 
5 Moseley 
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 کارکردهای پشتیبانی

 

 

 منابع انسانی  دهی سازمان  قوانین و مقررات

 

     

 عملکردهای مشترک )افقی(

 

 

پرداخت 

 الکترونیکی

های  پرونده 

 الکترونیکی

 تدارک الکترونیکی 

 

 

سایر 

 خدمات
 توسعه دادگستری

تجارت و 

بازرگانی و 

 صنعت

 آموزش کشاورزی
رفاه 

 اجتماعی

عملکردها و 

های  سیاست

اجرایی اقتصاد 

و دارایی و 

 مالیات

 پیشنهادی کنفرانس پالرمو ( مدل دولت الکترونیک1-1شکل )

است از کاربرد فناوری اطالعات در راستای ارتقای  بنابراین دولت الکترونیکی عبارت 

چنین درون  ها و هم کارایی، اثربخشی، شفافیت تبادالت و تعامالت اطالعاتی بین دولت

دولت شامل سطوح مختلف ادارات دولتی اعم از محلی، شهری یا در سطح کشور، تبادالت 

و شهروندان و در آخر تبادالت و تعامالت اطالعاتی دولت و و تعامالت اطالعاتی دولت 

 پایه اطالعات

 (GIS)بانک اطالعات 

 مکانی
بانک اطالعات امالک و  

 مستغالت

 بانک اطالعات 

 ها و مؤسسات تجاری شرکت 

بانک اطالعات  

 شهروندان
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مباحثی است که در  ترین اصلییکی از  عنوان به یدولت الکترونیک های تجاری است. بنگاه

سازی آن ه برای موفقیت و بقا نیاز به پیاد ها سازمانو  ها دولتچند سال اخیر مطرح شده و 

گردد. شهروند الکترونیکی به  یکی مطرح میاز طرف دیگر مفهوم شهروند الکترون دارند

 ،که مهارت استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات شامل رایانه شود اطالق می افرادی

را داشته باشد و  در حوزه خدمات الکترونیکی اینترنت، تلفن همراه و سایر ابزارهای نوین

 موارد در نام ثبتانند بتواند از این ابزارها در جهت انجام امور زندگی روزمره خود م

امور  های الکترونیکی، انجام خرید و فروش در بازارهای مجازی و فروشگاهمختلف، 

بازاریابی و تبلیغات، شرکت در حراجی و مناقصات  ،ها و ارگان بانکی، تماس با ادارات

استفاده  زندگی امور سایر والکترونیکی  گیری رأی، نظرسنجی درشرکت  الکترونیکی،

گذارد  ها تأثیر می ها و محصوالت آن تک سازمان تنها بر تک . تجارت الکترونیکی نهنمایند

بلکه بر کل صنعت نیز تأثیرگذار است عالوه بر این یکی دیگر از مزایای مهم تجارت 

و  1)نادمباشد کاال و خدمات( می) الکترونیکی اصالح زنجیره تأمین و عرضه محصوالت

اندازه  چیز به اند که هیچ ها دریافته ورد مذکور امروزه سازمانعالوه بر م (. 2018همکاران، 

عنوان یک منبع اساسی برای  ها را در دنیای رقابتی حفظ نماید و دانش به تواند آن دانش نمی

لذا بیش از هر چیز  (.2017و همکاران،  2)یولیانسیاه آید. کسب موفقیت سازمان به شمار می

ترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار  ان دانش و مهمعنوان صاحب کارکنان سازمان به

تواند دانش موجود در زنجیره تأمین  اند. مدیریت دانش به عنوان ابزاری که می گرفته

محصول )کاال یا خدمات( را گردآوری کرده و نظم و پویایی بخشد و سپس در کل زنجیره 

داشت تا نقش چرخه مدیریت  آن تأمین اشاعه دهد، اهمیت یافته است. این امر ما را بر

وری )کارایی و اثربخشی( زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی  دانش را در راستای بهبود بهره

G2C ها در چند سال اخیر  مورد پژوهش قرار دهیم، اما با توجه به اینکه اکثر پژوهش

های تأمین غیر از تجارت  متمرکز بر بررسی نقوش مختلف مدیریت دانش بر زنجیره

های اخیر در حوزه  های سال طور اخص پژوهش چنین به بوده است و هم G2Cالکترونیکی 

                                                           

1 Nadeem 

2 Yuliansyah 
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باشد لذا توجه  می B2Cو  B2Bتجارت الکترونیکی، بیشتر متمایل به تجارت الکترونیکی 

 شایسته به این حوزه از دانش نگردیده است.

 مدیریت مبتنی بر ارزش

کلی به حداکثر رساندن ارزش  ، هدف(VBM) در رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش

شوند صرفاً برای  سازمان است که به این معناست که تصمیماتی که امروز گرفته می

مدت نباشند. اگر تأثیرات بلندمدت تصمیمات خود بر سودآوری و  دستیابی به سود کوتاه

ی به پایداری سازمان خود را در نظر داشته باشید، بازتاب آن را درآینده و در جریان نقد

 (.2019و همکاران،  1ادست آمده توسط سازمان، مشاهده خواهید کرد)آکون

 شناسی پژوهش روش -3

های آن از صافی فهم و  کمی( است و یافته پژوهش جاری پژوهشی ترکیبی )کیفی،

ها در این پژوهش بر مبنای  وتحلیل داده تفسیر پژوهشگر گذر کرده است. روش تجزیه

های  شناسی برجسته در میان پژوهش به عنوان یک روش2تئوریمرور ادبیات و گراندد 

های موجود  کیفی مدنظر قرار گرفته است. در پژوهش جاری محقق به جای آزمودن تئوری

پردازد، تئوری مذکور به صورت  واسطه روش استقرائی و اکتشافی به تدوین تئوری می به

 گیرد. های واقعی شکل می اساس داده منظم و بر

 (:2010( و برگرفته از رساله دکتری آقای رحیم فوکردی )2002از ایگان ) به نقل

ها عبارت است از آنچه به صورت استقرائی از مطالعه یک  نظریه برخاسته از داده "

شود و نمایانگر آن پدیده است. بدین معنی که طی آن از نظریه کشف  پدیده حاصل می

یافته و تحلیل  آوری نظام از طریق جمعوسقم آن  شود و صحت بندی می شود، صورت می

آوری و  گیرد. بنابراین در این راهبرد جمع های مربوط به آن پدیده مورد بررسی قرار می داده

بندی نظریه در یک رابطه متقابل و دوسویه با یکدیگر قرار  ها و صورت تجزیه و تحلیل داده

 "دارند.

 یل صحت و پایائی محتواهای بهکاوی جهت تحل های متن در پژوهش جاری از تکنیک

 گردد. چنین پژوهش گراندد تئوری استفاده می مند و هم دست آمده از مرور ادبیات نظام

                                                           
1 Acuña 
2 در پژوهش جاری از لفظ گراندد تئوری به جای نظریه برخاسته از داده استفاده شده است   



 

و ...ارزشها بر مبتنی مدیریت رویکرد با الکترونیک دولت توسعه    

11 

 

توسعه دولت الکترونیک با رویکرد مبتنی بر ارزشها از هش حاضر وکلی پژف هد

ح مطرح ین شراها به السوف، ین هداستیابی به ی دستادر راست. ن اخبرگاه یدگاد

مدیریت مبتنی بر عوامل زیرساختی و قابلیتهای دولت الکترونیک و یط علّی اشرند ا هشد

 ری در توسعه دولت الکترونیک با رویکرد مبتنی بر ارزشهامقوله محوامند؟، کد ارزش

ی توسعه دولت الکترونیک با رویکرد مبتنی بر گیرربهکادر ها دهبرکدامند؟، را

ی توسعه دولت الکترونیک با رویکرد مبتنی گیرربهکادر خلهگر ایط مداشرارزشهاکدامند؟، 

ی توسعه دولت الکترونیک با رویکرد مبتنی بر گیرربهکا در بستر حاکمبر ارزشها  کدامند؟ 

ی استراتژی توسعه دولت الکترونیک با رویکرد مبتنی بر یندآمل پساعوکدامند؟،  ارزشها

 کدامند؟ ارزشها

م نجاد ابنیادادهنظریه ی روش گیرربا بهکاو کیفی د یکرب روچورچهادر هش حاضر وپژ

آوری جمع، یافتهر نیمه ساختای مصاحبههای گیرربا بهکاز نیارد موی هاو دادهست اگرفته 

دولت مطلع ن خبرگان و شناسارکااز سته از آن دهش وین پژری اماآست. جامعه ه اشد

هشگر وپژر ختیارا در اشی ارزبا ت طالعاانستند امیتو ست کهه اتشکیل شد، الکترونیک

الزم به ذکر است  ست.اگرفته م نجااهدفمند ر بهطو، هشوین پژی در اهند. نمونهگیرار دقر

 های مورد مطالعه در این پژوهش به شرح زیر می باشند:که بانک

 بانک اقتصاد نوین .1

 بانک صادرات .2

 بانک تجارت .3

 بانک ملت .4

 بانک پارسیان .5

 ارآفرینبانک ک .6

 بانک پاسارگارد .7

 پست بانک ایران .8

 بانک انصار .9

 بانک سینا .10

ت العاـطاکه د ها متوقف میشوت و دادهطالعاآوری اق کیفی هنگامی جمعـتحقیدر 

هد که نظریه یا دمیرخ مانی زمر این د و اشوع شباانظر رد موی هایتهبندـسدهمه ره بادر
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، مطالعهرد موع با موضومرتبط ی جدیدت طالعاد و امطالعه کامل شورد موع موضو

ها ن دادهبا کامل شدادف متررا حجم نمونه ، کیفیی هشهاوپژرو، در ین از است نیاید. دبه

از نفر  19را هش وین پژابخش کیفی ی نمونهها، ستاراین در انند. داها میع دادهشباایا 

 ست.تشکیل داده ا دولت الکترونیکبه ه گاو آمطلع ن شناسارکان و خبرگا

منظور بررسی روایی، از روایی محتوایی استفاده شده است. برای تحقیق بهدر این 

CVR، از دو ضریب نسبی روایی محتوا )یفیبررسی روایی محتوایی به شکل ک
( و 1

CVIشاخص  روایی محتوا )
که در (. 2013و همکاران،  3( استفاده می شود )شولتز2

 قسمتهای بعدی روایی برای هر مولفه ذکر شده است.

دازی داده مبتنی بر نظریه پری هشهاویابی پژای ارزشبر(، 2008واس )سترو ابین رکو

یعنی ، ند. مقبولیتا د دادهپیشنهارا مقبولیت ر معیا، پایاییو یی ی رواهارمعیای به جاد، بنیا

و هشگر وپژن، کتکنندگارمشارب تجاس نعکادر اتا چه حد ، هشوپژی ینکه یافتههاا

ر معیاای شاخص برده ست. ور اقابل باو موثق ، مطالعهرد مو هپدیدرد موه در ننداخو

و قت علمی ی دتقاای ارهش بروین پژدر انها رد از آمو 5ست که ه امقبولیت معرفی شد

ند دبورت عباده، ستفارد اموی ممیزی هایتژاستراگرفت. ار قرده ستفارد امو، پایاییو یی روا

یک یافته ن شدار تکر، نمونهدن ب نمومتناس، شناسیم روشنسجا، اهشگروحساسیت پژاز 

   مطلعین.رد خوزباده از ستفاو ا

 هشوپژی هادادهتحلیل و تجزیه  -4

بین رکواس و ستری العملهار استوس دسااهش بروین پژی اهادادهتحلیل و تجزیه 

ز، بااری صلی کدگذاشامل سه مرحله ه ین شیواگرفت. م نجاهای نمونه ا (، در بانک1390)

ن هش بیاوکیفی پژل مد نهایت نظریهدر  و ستانتخابی اری اکدگذری و محواری کدگذ

 .شد

اری کدگذو ها دادهتحلیل و تجزیه در لین مرحله ز اوبااری کدگذز: بااری لف( کد گذا

، سی شدرقت بردمصاحبهها به از حاصل ی هاز، دادهبااری مرحله کدگذل طودر ست. ا

یر )زمقولهها ده خرو نها مشخص شدند آبه ط فرعی مربوی مقولههاو صلی ی امقولهها

                                                           
1. Content Validity Ratio 
2. Content Validity Index 
3. Shultz and et al 
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بین رکواس و ستره اشدد تحلیلی پیشنهان فنو، ین تحلیلهااطی در مقولهها( تعیین شدند. 

نوشت روند. دم بوـمفاهیز بااری کدگذای صلی تحلیل براحد واگرفته شد. ر بهکا(، 1390)

سی شد. رمنظم برر مقولهها بهطوده خر، مقولهها، صلیی ایافتن مقولههاای مصاحبهها بر

ی یژگیهااج و وستخرامقوله  17م و مفهو 33ز، کدبا 370اد تعداری یند کدگذآین فراطی 

 های نمونه استخراج گردید. در بانکنها آ

یا هم ت و کااشترس اساامفاهیم برری، محواری کدگذری: در محواری کدگذب( 

در که ای لیهی اواستههو دکدها ، یگررت دمیگیرند. بهعباار هم قرر کنادر معنایی 

نظر از کدهایی که م غاادضمن و با یکدیگر مقایسه میشوند ، ندا هشدد یجاز ابااری کدگذ

شوند، حول محور مشترکی  ط میستههایی که به یکدیگر مربو، دمفهومی با یکدیگر مشابهند

شش گیرد و شامل  گیرند. در واقع، در این مرحله، ابعاد پارادایم کدگذاری شکل می قرار می

گر، شرایط بستر حاکم، راهبردها و  دسته، مقوله محوری، شرایط علی، شرایط مداخله

 پیامدها است.

 یافته های پژوهش -5

انجام گرفت. تمرکز  دولت الکترونیکهایی با خبرگان حوزه  در این مطالعه، مصاحبه

های آغازین  بود. مصاحبه توسعه دولت الکترونیکها بر دیدگاه افراد نسبت به مدل  مصاحبه

ها،  زمان با انجام مصاحبه های اصلی انجام گرفت. هم منظور شناسایی مضامین و مقوله به

توانستند بینشی  ها می محقق اقدام به شناسایی افرادی کرد که در حین فرایند تحلیل داده

ائه دهند. با یافته ار تر توسعه نیافته یا کم های توسعه خاص را نسبت به مباحث و مقوله

ها با هدف توسعه این  های اولیه، دور دوم مصاحبه گیری مقوله شناسایی مضامین و شکل

ها به بحث گذاشته  ها آغاز شد. در ادامه روند تحلیل و کدگذاری مصاحبه گروه از مقوله

(، 1998گیری پیشنهادی اشتراوس و کوربین ) شود. در این تحقیق از سه نوع نمونه می

آوری و  گیری تمییز دهنده برای جمع گیری ارتباطی و تنوعی و نمونه ی باز، نمونهگیر نمونه

 19ها استفاده شد. بر این اساس محقق در سه دور اقدام به هدایت  کمک به تحلیل داده

ها کرد. در دور نخست محقق پس از تحلیل متن نه مصاحبه موفق  مصاحبه و تحلیل متن آن

ای  ها و بررسی دامنه گسترده ی شد. پس از تحلیل این مصاحبههای کلید به شناسایی مقوله

اصلی تحقیق به  یدههایی در مورد پد از مطالعات انجام شده توسط محققین پیشین، پرسش

ها مبادرت ورزید. در این دور، به  وجود آمد. از این رو، محقق به انجام دور دوم مصاحبه
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های  اصلی و مقوله یدهقق با لحاظ کردن پدها، مح منظور اطمینان از اشباع نظری مقوله

مصاحبه دیگر را در دستور کار قرار داد. در این پنج مصاحبه  5فرعی مربوط به آن انجام 

محقق بر سؤاالتی تمرکز کرد که وی را در شناخت ماهیت اصلی پدیده تحقیق و رابطه آن 

ها و اطمینان از اشباع  یی مقولهکرد. سرانجام پس از شناسا های متناظر با آن یاری می با مقوله

ها رسید. در این مرحله محقق با انجام پنج مصاحبه  ها نوبت به دور سوم مصاحبه نظری آن

ها مبنایی  شده بین آن ها و روابط شناسایی هایی نظری از مقوله دیگر کوشید تا با یافتن نمونه

 را برای پاالیش نظریه و ارائه مدل مفهومی خود فراهم سازد.

 ها آغاز کدگذاری دادهالف( 

 اند از: عبارت این فصلهای عمده کدگذاری در  رویه

 کدگذاری باز 

 .کدگذاری محوری 

 پردازی( کدگذاری انتخابی )مرحله نظریه 

های اطالعاتی  های ذکرشده، برای پاسخ به سؤال پژوهش، داده با توجه به رویه 

 گردآوری و تحلیل شد. 

 MAXQDAافزار  گردید محقق در پژوهش جاری از نرم طور که قبالً نیز بیان همان

چنین  برای تحلیل کلیه روندهای گراندد تئوری )کدگذاری باز، محوری و انتخابی و هم

 ها و ترسیم دیاگرام( بهره الزم را برده است. ثبت یادداشت

پس از تعیین مقوالت، مرحله ساخت طبقات کلی نظریه است که در جدول صفحه بعد 

 شده است.ارائه 
 از مقوالت یطبقات کل یده شکل: 1جدول 

 طبقات اصلی مقوالت )طبقات فرعی(

 دولت الکترونیک تدوین استراتژی 

 ارزیابی دانش در طول فرآیند فعالیتهای سازمان

 ریزی بر اساس نقاط قوت و ضعف سازمان برنامه

 براساس نیاز سازمان دولت الکترونیک ایجاد رویه یکپارچه 

 های ثبت دانش فردی و سازمانی رویهتعیین 

 دولت الکترونیک ها و ابزارهای  تدوین زیرساخت

 یهاول یطتعهد به بازگشت به شرا

 سازی فرآیندهای در مدیریت مبتنی بر ارزش  خدمات سازمان شفاف

 بازنگری فرآیندهای تأمین و ارائه خدمات سازمان

 حساسیت به عملیات
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 سازمانطراحی فرآیندهای مدیریت مبتنی بر ارزش  خدمات 

 دولت الکترونیک های  بازبینی بازنگری در نحوه اجرای فعالیت

 دولتهای  طراحی فرایندهای سازمان بر اساس اولویت

 استفاده از نظرات همه کارکنان و خبرگان سازمان

 های مختلف توجه و اهمیت ویژه به سرپرست بخش

 برای کارگروه مربوطه توجه بر اهمیت دستاوردهای خدمات ارائه شده

 توجه به روابط گروهی و تسهیم گرایی در سازمان

 مدیریت استعداد

 

 

 های تخصصی آموزش عملی در کارگاه

 یادگیری ضمن خدمت در نقاط مختلف مدیریت مبتنی بر ارزش 

 ها به کمک تمرین مستمر نهادینه کردن آموخته

 کارکنان به ادامه تحصیل ترغیب شوند

 های تخصصی و عمومی در طول مدیریت مبتنی بر ارزش  تشکیل انجمن

 یادگیری

 دولت الکترونیک ریزی  نقش مدیران در برنامه

 در اختیار قراردادن زمان مناسب به کارکنان توسط مدیران

 حمایت مدیران از ارائه فضای باز و صمیمی در سازمان

 دولت الکترونیک های  رویهکننده در  توجه ویژه مدیران به کارکنان مشارکت

 های سازمان نظارت مستقیم مدیران بر فعالیت

 پشتیبانی و حمایت مدیران

 مستندسازی دانش کارکنان

 مستندسازی دانش فردی کارکنان

 مستندسازی موارد بحرانی

 ها کار مقابله با آن مستندسازی مشکالت و راه

 بقایای تجریه

 توزیع عادالنه منافع مادی و غیرمادی

 ایجاد سیستم پاداش مالی و غیرمالی برای کارکنان با مهارت

 سیستم انگیزشی پاداش معنوی با کارکنان

 سیستم انگیزش و پاداش در سازمان

 

 پایش فرایندهای فعال در سازمان

 های کارکنان در سازمان ای مهارت ارزشیابی دوره

 های بازآموزی توانایی کارکنان کارگاه

 یادگیری کارکنان سازمانهای کنترل در  نظام

 چرخش شغلی

 شفاف نمودن چارت سازمانی

 های هریک از کارکنان در سازمان تبیین وظایف و مسئولیت

 ها سهولت تعامل کارکنان با مدیران هریک از بخش

 پذیری سازمانی در راستای تطابق با شرایط ایجاد انعطاف

 چابکی سازمانی

 سازی برنامه آموزشی سازمان شفاف

 سازی برنامه انتشار و انتقال دانش شفاف

 سازی برنامه خلق و توسعه دانش سازمانی و فردی شفاف

 کار گروهی
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 سازی برنامه کسب و ثبت دانش در سازمان شفاف

 سازی شرایط یادگیری و آموزش شفاف

 دولت الکترونیک تبیین فرهنگ آموزش و یادگیری متناسب با برنامه 

 ازمانی متناسب با ساختار سازمانس بازنگری و تدوین فرهنگ

 توجه ویژه به کارکنان دارای مهارت و تجربه

 دهنده تجربه خاص به کارکنان ارائه+iتوجه 

 گذاری دانش منتشر شونده در سازمان ارزش

 ایجاد انگیزه در کارکنان جهت خلق و نشر دانش

 مدیریت دانش

 نگهداری سرمایه فکری

 ی کاربردی در سازمانها نگهداری کارکنان دارای مهارت

 گزینش مناسب نیروی فکری

 مدیریت منابع انسانی

 کدگذاری محوریب( 

ها تبیین  ها تعیین و سپس رابطه بین آن ازآنجاکه در طراحی مدل بایستی نخست مؤلفه

ها تشریح شود. در گام دوم  ها و ارتباط بین آن گردد و پس از آن منطق انتخاب این مؤلفه

 ایجاد سازمان با دولت الکترونیک  باالهای مدل  های به دست آمده، مؤلفه بر اساس داده

قابل مشاهده است، ارائه گردید.  1 نمودارمؤلفه به شرح زیر در  6مورد نظر قرار گرفت که 

های عمیق و پردازش و  های به دست آمده از مصاحبه گانه بر پایه داده 6های  مؤلفه

ها به دست آمده است. نتایج به دست آمده در اختیار برخی اساتید قرار  بندی آن مقوله

 ی شدند.گرفت و اعتبار سنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پدیده اصلی: )طبقه 

محوری(: توسعه دولت 

 الکترونیک

 شرایط علی:

توسعه و ارتقاء 

کشور، سهولت در 

 ارتباطات و ارائه خدمات

 
راهبردها: تدوین 

مکانیزم ارتباطی قابلیت 

 اطمینان،

 متناسب، بسترسازی

های  سیاست آموزش،

تشویق به  انگیزشی،

ارزیابی و پایش مشارکت،  

 پیامدها:

سهولت ارائه 

جوئی  خدمات، صرفه

در هزینه و منابع، 

پیشرفت کشور، 

 توسعه و آبادانی

 بستر حاکم:

طراحی چارچوب مفهومی توسعه دولت الکترونیک ا: 

طراحی مجدد فرایندهای سازمان، ایجاد فرایندهای 

مدیریت تنوع و شفافیت نتایج ناشی از چارچوب برای 

 کارکنان

 شرایط مداخله گر:

طراحی مجدد فرایندهای سازمان، پشتیبانی مدیران 

ها، ساختاردهی دانش در سازمان، ارتقاء نظام  از فعالیت

 ارزشیابی
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 میبراساس مدل پارادا یمحور یکدگذار (؛ 1-2شکل )

 ها یادآورها و دیاگرامج( 

جهت انسجام  MAXQDAافزار  زمان، انجام تحقیق از امکانات نرم محقق طی مدت

افزار تحلیلی،  ترین امکانات این نرم هرچه بیشتر پژوهش بهره برده است. دو مورد از مهم

گردد محقق نکات ضروری، که قرار است در زمانی  باشد، که باعث می یادآور و دیاگرام می

معین مشخص نماید تعریف نموده و توضیحات مکفی را در آن لحاظ نماید، تا در زمان 

افزار به وی اطالع داده شود. در تحقیقات مبتنی بر گراندد تئوری استفاده  وسط نرممناسب ت

ناپذیر است، در  از یادآور به دلیل طوالنی شدن مدت پژوهش امری ضروری و اجتناب

های  نمود مطمئناً شکاف صورتی که محقق از این امکان در طول روند پژوهش استفاده نمی

ها  گردید. اما استفاده از دیاگرام در پژوهش جاری نمایان میبیشتری نسبت به نتایج فعلی 

ها خواهد بود، چراکه  باعث سادگی نمایش در ارتباطات بین مفاهیم، مقوالت و کدگذاری

های جدید  ها و درگیر شدن ذهن محقق با چالش پس از گذشت اندک زمانی از تحلیل

مودار و دیاگرام بسیار مشکل پژوهش، امکان یادآوری و بازخوانی مطالب بدون وجود ن

خواهد بود، در پژوهش جاری محقق با استفاده از این امکان به سادگی ارتباطات بین 

 مقوالت و مطالب را در ذهن خود تداعی نموده است.

 ها کاوی متنی جهت بررسی صحت و دقت کدگذاری استفاده از دادهد( 

ها قبل از  ده از مصاحبهمحقق در راستای بررسی صحت و دقت مقوالت استخراج ش

های  تدوین کامل نظریه و ارائه مدل مفهومی به دو صورت صحت و دقت در کدگذاری

صورت پذیرفته توسط خویش و هم چنین روایی و پایایی متون استخراج شده از 

 ها را مورد بررسی قرار داده است: مصاحبه

 ها از مصاحبه بندی متون تولیدشده کاوی متنی جهت رده کاربرد تکنیک داده 

 کنندگان و تائید یا  ها و متون حاصل توسط مشارکت بررسی و بازنگری کدگذاری

 ها رد آن

 ها ربط داده و آن  مند به دیگر طبقه به این ترتیب که طبقه محوری را به شکل نظام

هایی را که به بهبود و توسعه  روابط را در چارچوب یک روایت ارائه کرده و طبقه
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کند. در این مرحله محقق برحسب فهم خود از متن  دارند اصالح میبیشتری نیاز 

کند  پدید مورد مطالعه، یا چارچوب، مدل پارادایم را به صورت روایتی عرضه می

ریزد و به صورت ترسیمی نظریه نهایی )مدل نهایی(  یا مدل پارادایم را به هم می

هت ارائه مدل به تشریح ها به نظریه ج دهد. محقق برای تبدیل تحلیل را نشان می

پردازد، در ادامه به تشریح کامل هریک از عوامل  هریک از عوامل مربوط می

 پرداخته شده است.
  (ی)چارچوب مفهوم ینهائ هینظر حیتشر: 2جدول 

 پارامترهای مؤثر در عامل عنوان عامل

 طراحی مدلی برای ایجاد سازمان با دولت الکترونیک  باال مقوله اصلی

 توسعه و ارتقاء کشور علیشرایط 

 ها جوئی در منابع و هزینه صرفه

 جوئی در زمان صرفه

 تسریع در ارائه خدمات

 طراحی مکانیزم اصالح و توسعه فرهنگ گر شرایط مداخله

 طراحی مکانیزم اصالح ساختار سازمانی

 طراحی مکانیزم اصالح گردش کار

 های کشف و خلق دانش طراحی مکانیزم بستر حاکم

 های ثبت دانش طراحی مکانیزم

 های تسهیم و انتقال دانش طراحی مکانیزم

 های کاربرد دانش طراحی مکانیزم

 های ارتباطی طراحی مکانیزم

 های تکنولوژیکی طراحی مکانیزم

 های قانونی طراحی مکانیزم

 های مالی طراحی مکانیزم

دولت سب با طراحی مکانیزم اصالح فرایندهای دانشی متنا ها و تعامالت کنش

 الکترونیک  در سازمان

 وری سازمانی بهبود بهره پیامدها

 ایجاد سازمان با دولت الکترونیک  باالارائه مدل مفهومی 

 در باشد یها م ها از نمونه معرف جامعه، نوبت به تحلیل داده بعد از گردآوری داده .

ها  اولیه از داده: توصیف آماری شود یها، سه هدف دنبال م تجزیه و تحلیل داده

 .پژوهش های یهها و آزمون فرض ها(، آزمون برازش داده )آگاهی اولیه نسبت به داده
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 بحث و نتیجه گیری -6

های صورت  محقق در پژوهش جاری پس از استخراج مفاهیم و مقوالت از کدگذاری

وسعه های ت ی مبادرت به ارائه چارچوبی مفهومی براساس مدلگرانددتئورپذیرفته در روش 

داده شده دولت الکترونیک، توسط محققان قبلی نمود تا پس از تکوین چارچوب و بررسی 

همه جانبه آن بتواند از چارچوب تکوین شده به عنوان پایه و اساس در راستای تدوین و 

های اصلی پژوهش در دو بخش  تبیین مدل مفهومی استفاده نماید. به همین علت یافته

مفهومی ارائه شده است. قبل از بررسی دو بخش معرفی شده چارچوب مفهومی و مدل 

گردد مدل ارائه شده باعث بهبود مدیریت مبتنی بر ارزش گردیده است چراکه در  بیان می

یروی انسانی و نوری مانند  بر بهره مؤثرید ویژه بر عوامل داخلی تأکاین مدل عالوه بر 

الور را نیز  ری، پارامترهای مدنظر آلنهای فکری و هم چنین بستر و ساختار فناو سرمایه

سازی و  مدنظر قرار داده است، به عنوان نمونه پذیرش در مدل آلن الور نیازمند فرهنگ

ی بوده که همه عوامل در تمرکززدائگیری نیازمند ایجاد انگیزه و  باشد، تصمیم آموزش می

سومانت و اماکنو عواملی ین از دیدگاه چن هماند،  ید ویژه قرار گرفتهتأکمدل جاری مورد 

های مالی و غیرمالی، مشارکت کارکنان، افزایش مهارت، مدیریت بر مبنای  چون تشویق

سازی خدمات و  گذاری، ارتباطات و آموزش سازمانی و نیز ساده هدف و هدف

باشد که در پژوهش جاری و مدل  وری می بر بهره مؤثراستانداردسازی خدمات جزء عوامل 

 طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته استارائه شده به 

  .ید تأکمقوله اصلی: کاربرد مدیریت دانش در توسعه خدمات دولت الکترونیکی

محقق در این بخش به استفاده کارا از مفهوم مدیریت دانش در توسعه خدمات 

باشد و عقیده دارد  می G2Cتجارت الکترونیکی  خصوص بهدولت الکترونیکی 

کارگیری مدیریت دانش در سازمان تحقق دولت الکترونیکی با چالش  بدون به

دارد کاربرد مدیریت دانش در  گردد، از طرف دیگر محقق بیان می روبرو می

ین تجارت تأمزنجیره خدمات دولت الکترونیکی و به طور خاص زنجیره 

 بخشد. ا تسریع میهای مذکور ر ، پیشبرد رویهG2Cالکترونیکی 

 ها را  جوئی در منابع و هزینه شرایط علی: محقق توسعه و ارتقاء کشور و صرفه

دارد  نماید، و در ادامه بیان می یمترین دالیل توسعه این چارچوب معرفی  مهم

جوئی در زمان، تسریع در ارائه خدمات الکترونیکی دولت به  صرفه
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ش آسایش اجتماعی و کاهش ( که باعث گستر2کنندگان )مصرف1شهروندان

یرات ارائه چارچوب مذکور معرفی تأثگردد، نیز از علل و  های اجتماعی می آسیب

 نماید. می

 هایی را در قالب  گر: محقق در روند توسعه چارچوب مکانیزم شرایط مداخله

سازی  ها پیاده گر معرفی نمود و معتقد است بدون این مکانیزم شرایط مداخله

های ارائه شده توسط  مکانیزم ازجملههایی روبرو خواهد شد.  چارچوب با چالش

های اصالح و توسعه فرهنگ، طراحی مکانیزم اصالح  محقق طراحی مکانیزم

ین خدمات، طراحی تأمساختار سازمانی، طراحی مکانیزم اصالح ساختار زنجیره 

ر دارد چها باشد. محقق بیان می مکانیزم اصالح گردش کار در طول زنجیره می

باشد و  دست آمده از پژوهش جاری می های به ترین مکانیزم مکانیزم بیان شده مهم

های متفاوت دیگری نیز وجود دارد که از  نماید در این راستا مکانیزم اضافه می

نماید  ها در قالب چارچوب صرفه نظر گردیده است. هم چنین تاکید می بیان آن

پذیر  امکان توسعه چارچوب امکان سازی چهار مکانیزم بیان شده بدون پیاده

 نخواهد بود.

 دارد که فرایند  بستر حاکم: در این بخش از چارچوب محقق الگوهایی را بیان می

نماید.  تسهیل می G2Cین تجارت الکترونیکی تأممدیریت دانش را در زنجیره 

های کشف و خلق دانش که در توسعه دانش در طول زنجیره و  الگوها و مکانیزم

نین ارائه خدمات نوین در تجارت الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است. هم چ

گیری  ها و الگوهای ثبت دانش که جهت توسعه حافظه سازمانی و بهره مکانیزم

نماید. طراحی الگوها  مجدد از دانش موجود در سازمان مهم و ضروری جلوه می

ء سطح علمی و های تسهیم و نشر دانش که در اشاعه دانش و ارتقا و مکانیزم

ین بسیار مهم خواهد بود. تبیین الگوهای کاربرد تأمعملی کارکنان در طول زنجیره 

دانش در راستای استفاده دقیق و صحیح از دانش موجود در حافظه سازمانی به 

ین خدمات. در این بخش عالوه بر موارد تأموری در زنجیره  منظور افزایش بهره

لوژیکی، مالی و قانونی نیز مطرح گردیدند و های تکنو مذکور طراحی مکانیزم

                                                           
1 Citizen 
2 Consumer 
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ی مذکور بیان ها مؤلفهمابین  یف مؤثرمحقق الزمه تحقق اهداف را برقراری ارتباط 

 نمود.

 ها و تعامالت: هدف این بخش اصالح فرایندهای دانشی متناسب با زنجیره  کنش

توار باشد. محقق بر این عقیده اس مورد بحث می G2Cین تجارت الکترونیکی تأم

است که بدون اصالح چرخه دانش و هم چنین طراحی چرخه دانشی متناسب با 

ی الزم ور بهرهین، چارچوب تدوین شده تأمفرهنگ و ساختار سازمان و زنجیره 

 را نخواهد داشت.

  :چارچوب ارائه شده  توجه قابلیجه اجرای صحیح مراحل قبل نتایج درنتپیامدها

ی ارائه خدمات ور بهره ( بهبود2ی سازمانی، )رو بهره ( بهبود1عبارت است از: )

مدل مفهومی مدیریت دانش  ( ارائه3، )G2C مؤلفهیژه و بهدولت الکترونیکی 

 .G2Cین تجارت الکترونیکی تأمزنجیره 
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