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دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت دولتی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران.

سنجر سالجقه

*

دانشیار ،گروه مدیریت دولتی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران.

سمانه مهدیزاده
استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران.

امین نیکپور
استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران.

چکیده
در این پژوهش ،با مطالعه سازمانهای متولی صادرات نفت و نیز بررسی متفاوت و متنوع متولیان بخش
امور بینالمللی و مشتریان خطوط کشتیرانی محمولههای نفت و سایر مطالعات بخش انرژی ،حوزههای
متفاوت (سیستمهای اطالعاتی ،تجارت الکترونیک و بازاریابی) یک مدل مطلوب و اثربخش جهت
سنجش نقشهای دولت الکترونیک موثر بر اجرای خطمشی کیفی صادارت نفت دولت از دیدگاه متولیان
سازمانهای صادرات نفت ،توسعه و تجزیه و تحلیل داده شده است .توانمندسازی خدمات یکپارچه،
شفافیت و پاسخگوئی اثربخش ،مشارکت و تصمیمگیری الکترونیکی ،توسعه سرویسها و کاهش شکاف
دیجیتالی ،و پیوند همه این نقشها با رقابتپذیری و رتبهبندی جهانی از عوامل موفقیت و اثربخش
نقشهای دولت الکترونیک پیشنهاد شده است و ارتباط آنان در یک فرایند منسجم و کارآمد منبعث از
تجزیه و تحلیل کارکردهای بومی مورد آزمون قرار گرفته است .برای آزمون مدل پیشنهادی ،شرکت
پایانه نفتی جزیره خارگ که بعنوان کلیدیترین سازمان متولی ارائه صادرات نفت به مشتریان بینالمللی
شناخته میشود ،به عنوان حوزه تحقیق ،انتخاب و بعنوان یک رویکرد کمی برای آزمون مدل تحقیق
استفاده شده است .در این روش «تحلیل آماری همبستگی» جهت آزمون فرضیهها ،استفاده شده است.
نتایج تجزیهوتحلیلها نشان داد که کلیه نقشهای معرفی شده در اجرای این مدل و روابط پیشنهادی
مورد تایید است.
واژگان کلیدی :نقشهای دولت الکترونیک ،دولت الکترونیک ،اجرای خطمشی کیفی ،صادرات نفت.
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مقدمه
جهانی شدن بازارها ،یکپارچگی اقتصاد جهانی ،رقابت شدید ،عـدم اطمینـان ،ناپایـداری محیط
تجارت در سطح جهان ،الزامات نوینی را برای کشورهایی که عالقهمند به بقاء و رقابت در
محیط پیچیده و ناپایدار اقتصاد جهانی هستند ،پدید آوردهاند .ایـن الزامـات دربرگیرنـده مواردی
همچون استفاده از ابزارها ،تکنولوژیها و روشهای جدید بـرای انجـام فعالیـتهـای تجاری از
جمله صادرات است .با توجه به این که به زعم برخی از صاحبنظران ،اقتصاد آینـده ،اقتصاد
شبکهمحور خواهد بود ،برخورداری از توانمندیهایی همچون توان صادرات به روش الکترونیکی
برای حضور موفق در چنین اقتصادی ضرورت دارد (هاشمی.)88 :1389 ،
.1دولت الکترونیک:
گزارش سال  2016توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل ( )2016,S6,P77چگونگی تحوالت
دولت الکترونیک در راستای پشتیبانی از شناخت و درك اهداف توسعه پایدار را مورد تجزیه و
تحلیل قرار میدهد.
هدف دولت الکترونیک توسعه رابطه میان شهروندان و دولت ،ارائه خدمات عمومی اثربخشتر،
پاسخگوتر و در دسترستر از طریق خدمات پیشرفته الکترونیک و سیار ،افزایش مشارکت
شهروندان در تصمیمگیری و ایجاد موسسات عمومی شفافتر و مسئولیتپذیرتر است .به این
ترتیب ،هدف دولت الکترونیک ،همگامی با اصول و اهداف دستورالعمل  2030توسعه پایدار بوده
و میبایست در پیادهسازی این دستورالعمل نقشآفرینی نمایند ). (1UNE.G, 2016: 18
در عین حال ،پیشرفتها در زمینه دولت الکترونیک میبایست همگام با تالشها در جهت
کاهش شکاف دیجیتال باشد .بسیاری از مردم دسترسی به اینترنت و یا دستگاههای موبایل
ندارند .کاهش شکاف دیجیتال و حصول اطمینان از اینکه فقیرترین و ناتوانترین افراد از توسعه
فناوری اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونیک در منطقه خود بهرهمند میشوند ،نیازمند یک
رویکرد یکپارچه در قبال خدمات عمومی است .رویکرد یکپارچه به معنی مواجهه با کلیه انواع و
شکلهای نابرابری میان مردم ،کشورها و مناطقی که البته ،فناوری اطالعات و ارتباطات نقش
تسهیلگر را در این زمینه ایفا مینماید ،همچنین انجام اقداماتی در راستای افزایش دسترسی
برای همه و ارتقاء کلیه همکاریهای روزافزون بینالمللی و منطقهای تجاری است .بنابراین،
عدم گذر از حتی یک نفر نیازمند توسعه دسترسی به اتصاالت پهن باند پرسرعت برای کلیه افراد
از طریق زیرساخت قابل اتکا و باکیفیت و اخذ یک رویکرد جامع شامل کلیه فاکتورهای
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اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیستی است ).(UNE.G, 2016: 54
پیشرفت در اینترنت و فناوری اطالعات و ارتباطات ،بستری برای رشد برنامههای تجارت
الکترونیک و کسب وکار الکترونیک را فراهم کرده است ( .)Bukley, 2003و توسعه بخش
تجاری باعث فشار بر بخش دولتی جهت همراهی با برنامههای آنها شده است ( Chang
 .)et,al.2005همچنین ،با توجه به رشد سریع در کاربرد فناوری اطالعات و وب ،دولتها نیز به
طور فزایندهای از فناوریهای اطالعاتی برای ارائه خدمات در هر سطحی با هدف افزایش کیفیت
و کارایی در عملیات ،استفاده مینمایند .امروزه ،خدمات الکترونیکی از مهمترین مباحث در جامعه
اطالعاتی است و دولتها سعی میکنند که به کمک فنآوری اطالعات و ارتباطات ،فرایندهای
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی خود را اصالح کنند .اهدافی که در آغاز برای دولت الکترونیک
متصور بود ،در سالیان اخیر به سمت ایجاد خدماتی که بیشتر نیازهای شهروندان را برآورده سازد
و دسترسی باالتری را مقدور سازد ،تغییر کرده است .بورگلمن 1اشاره میکند که تمرکز دولت
الکترونیک بر فنآوریهای اطالعاتی است تا بتواند خدمات عمومی را با کیفیت باالتر و کارایی
بیشتری ارائه کند (.)Burgelman et al, 2005
 .2تاریخچه اجرای خطمشیهای دولتی
اجرای مناسب خطمشیهای دولتی از زمانهای بسیار دور تا به امروز در اداره امور دولتی مورد
توجه بوده است ،بطوری که وودراو ویلسون 2،دانشمند شهیر اداره عمومی در سال  ،1887اجرا را
برابر با اداره قرار داد .در واقع ،صاحبنظران کالسیک اداره امور عمومی مانند ویلسون ،بین
خطمشی و اداره (اجرا) تفکیک قائل بودند؛ به عبارت دیگر ،آنها بین خطمشیگذاران و مجریان
خطمشی تمایز قائل بودند .چشمانداز سنتی اداره باعث شد تا اجرای خطمشی به عنوان «حلقه
مفقوده» نامیده شود (گیوریان و ربیعی .)1394 ،بطور ساده میتوان گفت سیاست یا خطمشی
عمومی اصول و موازینی است که به وسیله مراجع ذیربط در هر جامعه وضع شده و به عنوان
الگو و راهنما ،اقدامات و فعالیتهای جامعه را رهبری میکند.
به منظور بررسی ضریب موفقیت سیاستها در اجرا ،ضروری است موانع اجرا بدرستی شناخته
شود (قلیپور .)1387 ،مانع ،عامل بازدارنده است که از بکارگیری ابزارهای مشخص سیاست،
جلوگیری و یا راههای اجرای شدن آن را محدود میکند (کنسولت .)2009 3،همه جوامع در
زمینه سیساستگذاری و نیز اجرای موثر و موفقیتآمیز آن ،کم و بیش با موانعی مواجهاند (الن و
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مارش .)2010 ،1ایجاد مشکل در اجرای سیاست را زمانی تعریف میکنند که تصمیمگیرندگان
مسئول به این نتیجه میرسند که آن سیاست دیگر تامینکننده اهداف برنامه و اهداف سیاسی
که آنها ترجیح میدادند و مد نظرشان بود ،نیست (اسکوگاستاد .)2007 2،تحقق تمامی شرایط
الزم برای اجرای کامل یک سیاست ،امکانپذیر نیست و به طور کلی ،اجرای کامل سیاست
دستنیافتنی است .اجرای کامل سیاستها امری آرمانی و ایدهال و دور از دسترس است (لوئیس و
هاگ وود .)1993 3،در حقیقت ،واقعیتها اجرای سیاستها را سخت میکند.
با نگاهی به سیر تاریخ تحوالت اجرای خطمشی به وضوح میتوان دو دیدگاه متفاوت که
کامالً در تضاد با یکدیگر هستند را در خصوص اجرا مشاهده نمود .نخستین دیدگاه که نگرشی
سنتی به مسئله اجرای خطمشی دارد ،توسط نظریهپردازانی همچون ویلسون ،وبر ،گودنو و
گیولیک 4ارائه شد (قلیپور و همکاران .)1390 ،ویلسون در سال  ،1877اجراء را برابر با اداره قرار
داد .وی بر این عقیده بود که طرحها و برنامههای دولتی به معنی اداره نیستند ،بلکه اجرای آن
به مفهوم اداره است (گیوریان و ربیعی .)1381 ،به اعتقاد وایت 5،کارکنان و مقامات سازمانهای
دولتی در عمل هم واضع خطمشیها هستند و هم اجرای آنها را بر عهده دارند و در عرصه
واقعیت نمیتوان مرزی برای جدائی کامل آنها ترسیم نمود (گیوریان و ربیعی .)1381 ،از جمله
نظریهپردازانی که با نگرش جدید به حوزه اجرای خطمش وارد شدند ،میتوان به پرسمن و
ویلداوسکی ،ساباتیر و مازمانیان ،المور 6و غیره اشاره نمود (قلیپور و همکاران.)1390 ،
از این رو ،موضوع انتخاب ابزار اجرای خطمشی در موفقیت نظامهای خطمشیگذاری از
اهمیت فوقالعادهای برخوردار بوده و باید بررسیهای دقیقی در این زمینه به عمل آید تا با
انتخاب ابزار مناسب ،توفیق اجرا تضمین گردد .شاید به جرات میتوان ادعا کرد خطمشی
عمومی مطلوب و موثر ،خطمشی است که در آن ،ابزارهای مناسب اجرا پیشبینی و تعیین شده
باشد (الوانی و شلویری .)1395 ،در رویکرد سنتی تحلیل خطمشی ،تفاوت و تمایز مشخصی بین
تدوین و اجرای خطمشی وجود دارد (هیل .)2002 7،بنابراین ،در صورت اجرای ناموفق یا ناقص
خطمشی ،مجریان مقصران اصلی قلمداد میشوند .پرسمن و ویلداوسکی ( )1973اجرای
خطمشی را بعنوان یک مجموعه یکپارچه از فرایند تعامل بین هدفگذاری و اقدام برای رسیدن
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به اهداف میدانند و معتقدند که اجرا نباید از تدوین جدا باشد و بزرگترین مشکل در اجرای
خطمشی را بیتوجهی به تمهیدات خاص در مرحله شکلگیری مطرح میکنند (دنهارت،
 .)1382خالصهای از مدلهای اجرا و مولفههای تعیینشده تاثیرگذار بر اجرا در هر مدل در جدول
( )1ارائه گردیده که برگرفته از :الوانی و شلویری ( )1395و منوریان ( )1394میباشد:
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جدول( )1مولفههای تاثیرگذار بر اجرای خطمشیها

منبع :یافتههای محقق
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 .3اهمیت سیاستگذاری و اقتصاد انرژِی در صادرات نفت
یکی از اقدامات مهم در عرصه اجتماعی ،مباحث مربوط به مسائل ،نیازها و راهحلهای حوزه
نفت و گاز است که آحاد جامعه را تحت تثیر خود قرار میدهد (اصلیپورحسین .)1391 ،بدین
لحاظ ،در یک سیاست انرژی اصوالً دولت مباحث مربوط به انرژی شامل تولید ،توزیع و مصرف
را مطرح و ارائه طریق مینماید .سیاست انرژی میتواند شامل قانونگذاری ،مشوقهای
سرمایهگذار ،دستورالعمل برای صرفهجوئی انرژی ،مالیات ،معاهدات بینالمللی و سیاستهای
کلی باشد .سیاست انرژی نیازمند تعریف اهداف ،تعیین استراتژِی برای دستیابی به آن ،چارچوب
نهادی که دولت اولویتها را مشخص مینماید ،ارزیابی سیاستها و همچنین ،ابزاری برای اجرا
یا این استراتژی است (امیرمعینی.)1388 ،
تغییرات شدت انرژِی طی دورههای مختلف زمانی در اقتصاد یک کشور بیانگر اثرهای ناشی
از تغییرات ساختار تولید ،کارایی تولید ،کارایی انرژی ،هرزروی انرژِی ،الگوی مصرف انرژی،
توسعه و رشد اقتصادی ،رشد جمعیت ،مهاجرت ،سرمایهگذاریهای جدید ،استفاده از تکنولوژیِ
پیشرفته و در نهایت ،سیاستهای صرفهجوئی است ،بطوری که تغییرات مطلوب در هر یک از
این موارد موجب کاهش شدت انرژی خواهد شد (شریفآزاده و اسماعیلنیا.)1385 ،
در تنظیم سیاست انرژی ،دولتها به دنبال حل مشکالت هستند و سیاست ملی انرژی
زیربنای تدوین و اجرای مجموعهای از اقدامات ناظر بر فعالیتهای بخش انرژی است .از آنجا
که زیربخشهای مختلف انرژی بر یکدیگر تاثیر دارند ،لذا به منظور اتخاذ تصمیمات یکپارچه در
بخش انرژی ،سیاست ملی انرژی تدوین میگردد تا اهداف از پیشتعیینشده قابل حصول
گردند .در این رویکرد ،دولتها برای مداخله در بازار تنها از طریق وضع قوانین و مقررات و
همچنین ،تنظیم روابط وارد عمل نمیشوند .هر دولت میبایست توازنی میان امنیت انرژِی ،رشد
اقتصادی و حفاظت از محیطزیست برقرار سازد .سیاست ملی انرژیِ در این میان تعیینکننده
است و تمامی قوانین و مقررات بر این اساس تدوین و تنظیم میگردد (امیرمعینی.)1388 ،
انرژی بعنوان یکی از عوامل اساسی تولید دارای جایگاه مهمی در نظام اقتصادی میباشد،
بطوری که مهمترین مسئله هر کشور در دستیابی به رشد و توسعه پایدار ،تامین انرژی مطمئن
است (میرزائی .)1389 ،بنابراین ،آنچه که گفته شد ،مجموعه اقدامات هدفمند که بوسیله یک
بازیگر و یا مجموعهای از بازیگران در مواجهه با یک مشکل یا موضوع خاص دنبال میشود را
سیاستگذاری میخوانیم (اشتریان .)1385 ،تاثیرات جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
جامعه که لزوماً در نگاه اول به انرژیِ مربوط نیستند ،در تعامل با انرژی مورد بحث قرار میگیرد.
سیاستگذاری انرژی تالش مینماید تا راههای تولید و یا مصرف منابع انرژی را اصالح نماید
(ملکی.)1390 ،
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بنابراین ،لحاظ کردن الزامات مشتری با توجه به دامنه عظیم تحوالت و ضرورتهای توجه
بسیار گسترده به سیاستگذاری انرژِی در راستای اجرای نقشهای دولت الکترونیک با محوریت
اجرای خطمشیهای کیفی صادرات محصوالت نفتی و مشتقات و کاستیهای توجه به
دستاوردهای آن در جامعه ،الزام طرح مباحث نقشهای دولت الکترونیک ،در این پژوهش میتواند
به امکانسازی دستیابی به توسعه روزافزون تبادل اطالعات و بروزرسانی و تسریع خدماترسانی
به عموم شهروندان توسط کارکنان دولت ،و ارتقاء سطح فناوری علمی در رقابت با حوزه
منطقهای و جهانی بر اجرای اثربخش خطمشی سازمانهای دولتی را هدایت نماید .و در قالب
یک مدل به طرح عملی و کاربردی آن بپردازد .این رویکرد مستلزم شناخت این مسئله است که
در سازمانهای دولتی بکارگیری اولویت و نحوه تاثیر و ارزیابی دولت الکترونیک برای اجرای
اثربخش خطمشی سازمانهای دولتی با چه متد و الگویی قابل حصول است که در این تحقیق
مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است.
این پژوهش با مرور پیشینه و ادبیات پژوهش ،ضمن ارائه مفاهیم و تعاریف مرتبط با نقش
دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی و اجرای خطمشی کیفی صادرات نفت توسط سازمانهای
دولتی متولی ،به این سوال پاسخ میدهد که ضرورت بکارگیری و نقش بیشتر دولت الکترونیک
بر اجرای خطمشیهای کیفی صادرات نفت در وزارت نفت و سازمانهای دولتی متولی به چه
میزان میباشد .در این رابطه ،محقق ادارات و سازمانهای مورد مطالعه را که درصدد آشکارسازی
مدل بهینه و نحوه تاثیر عناصر مشخص بوده ،در این رویکرد مورد ارزیابی قرار خواهد داد که
بعنوان یک ضرورت موجب بکارگیری این تحقیق میباشد .لذا ،سوال اساسی این پژوهش این
است که مدل مطلوب نقش دولت الکترونیک ( )E.G1در اجرای خطمشیهای کیفی صادرات
نفت در شرکت پایانه نفتی خارك و وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران کدام است؟
 .4مدل تحلیلی تحقیق
با توجه به بررسیهای صورت گرفته در پژوهش حاضر 15 ،متغیر جهت سنجش میزان مطلوبیت
نقشهای دولت الکترونیک در اجرای خطمشی کیفی صادارت نفت به همراه متغیر میانجی
مولفههای دولت الکترونیک انتخاب و به همراه مولفههای سنجش آن در نمودار ( )1گنجانده
شده است .در بررسی حاضر ،موفقیت نقشهای دولت الکترونیک از طریق نقشهای معرفی شده
تعریف شده است .مطلوبیت مدل از طریق توانمندسازی خدمات یکپارچه ،شفافیت و پاسخگوئی
اثربخش ،مشارکت و تصمیمگیری الکترونیکی ،توسعه سرویسها و کاهش شکاف دیجیتالی،
Electronic Government
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رقابتپذیری و رتبهبندی جهانی و پیوند همه این نقشها منطبق با سیستم اجرای خطمشی
کیفی صادرات نفت تعیین شده است.

نمودار  :1متغیرها ،ابعاد و مولفههای سنجش نقشهای دولت الکترونیک
در اجرای خطمشی کیفی صادرات نفت
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موسسات دولتی
و خصوصی
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 .5مدل مفهومی تحقیق
با بررسی ادبیات پژوهش و مطالعه جامع دیدگاه اندیشمندان و صاحبنظران حوزه دولت
الکترونیک و اجرای خطمشیهای سازمانی ،متغیرها و شاخصهای چارچوب نظری پژوهش
احصاء میشود .سپس ،مفاهیم از حوزة منابع هدفمند استخراج میشوند .و سپس ،رتبهبندی ابعاد
و مؤلفههای مؤثر بر ارائه مدل مطلوب ارزیابی نقش دولت الکترونیک و شاخصهای دولت
الکترونیک در اجرای خطمشی کیفی صادرات نفت متعامل و از تعاطی متغیرها مدل مطلوب
تحصیل میشود .در نهایت ،بر اساس بررسیهای صورت گرفته بر دیدگاههای نظری،
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چهارچوب مفهومی زیر طبق نمودار ( )2برای سنجش مطلوبیت نقشهای دولت الکترونیک برای
اجرای خطمشی کیفی صادرات نفت پیشنهاد شد.
نمودار  :2مدل مفهومی تحقیق جهت سنجش مطلوبیت نقشهای دولت الکترونیک
برای اجرای خطمشی کیفی صادرات نفت

 .6روششناسی تحقیق
این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی است و از نظر گردآوری دادههـا ،تحقیـق حاضـر از نوع
توصیفی-پیمایشی است ،زیرا بر پایه گردآوری و تجزیه و تحلیـل اطالعـات ثانویـه از ادبیات
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موضوع ،متغیرها و شاخصها شناسایی شده و سپس ،اطالعات اولیه از طریق پرسشنامه و دریافت
نظرات اعضاء جامعه نمونه مورد نظر جمعآوری شده است و نتیجه نهایی اسـتخراج مـیشـود.
بنابراین ،نتیجه این فرایند ارائه کاربردی یک مدل مطلوب جهت بررسی نقش دولت الکترونیک
در اجرای خطمشی کیفی صادرات نفت در شرکت پایانه نفتی جزیره خارگ میباشد.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران ،کارشناسان و کارمندان شرکت پایانه نفتی
جزیره خارگ که شامل  1500پرسنل بعنوان جامعه کل در سال  1398میباشند که بر اساس
جدول مورگان 306 ،نفر تعیین و دریافتی پرسشنامه پس از توزیع به میزان  260عدد وصول و
بعنوان جامعه نمونه انتخاب گردیدند که به شکل تصادفی ساده با توزیع پرسشنامه اطالعات
الزم جمعآوری شده است .پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامه از طریق نرم افـزار SPSS
دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
محقق در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار اندازهگیری استفاده کـرده اسـت و بـه
منظور سنجش متغیرهای تحقق از مقیاس ترتیبی استفاده نموده است .در این راسـتا ،در ابتـدا از
طریق مصاحبههای اکتشافی با چند تـن از خبرگـان ،متخصصـان ،و کارشناسـان صادرات نفت
و بخشهای تجـارت الکترونیکی نفت و همچنـین ،مطالعـه کتـب ،مقـاالت و تحقیقـات
صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه ،تعدادی شاخص جهت تنظیم پرسشـنامه جمـعآوری کـرده ،و
در واقـع 15 ،مولفه و  120شـاخص از طریق سه پرسشنامه محقق یافته شامل :پرسشنامهای
جهت شناسایی نقشهای دولت الکترونیک ،شاخصهای دولت الکترونیک و شاخصهای اجرای
خطمشی کیفی صادرات نفت تهیه و شاخصههای آن از طریق مدل دلفی در اختیار سی نفر از
خبرگان قرار گرفت تا درجه موافقت خود را با شاخصهایی که از مدلهای گوناگون گردآوری
شده بود ،مشخص و در صورت لزوم ،تلفیق ،تفکیک ،حذف و یا مطلبی را به آن اضافه نمایند.
این پرسشنامهها توسط اعضاء نمونه آماری تکمیل میشود و نتایج آن بـرای ارائه مدل مطلوب
نقشهای دولت الکترونیک بر اجرای خطمشی کیفی صادرات نفت بررسی و تاثیر کاربرد آنان بر
صادرات کیفی نفت استفاده شده است .در امتیازگذاری پرسشنامه به طـور کلـی هـر گزاره در
مقیاس پنج درجهای لیکرت( 1از یک به معنی کامال نامناسب تـا پـنج بـه معنـای کامال مناسب)
بررسی شده است .الزم به ذکر است که معیارهای مذکور در یک مطالعه مقدماتی و پس از
انجام مصاحبه اکتشافی و با مراجعه به اساتید راهنما و مشاور اصـالح و طـرح نهـایی بدست
آمده است.
در این تحقیق ،جهت تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه ،از آزمون همبستگی
. Liker

1
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پیرسون ،اسپیرمن ،کندال و غیره استفاده شد .برای سنجش روایی محتـوای پرسشـنامه از
اعتبـار صـوری اسـتفاده شـده است ،که منظور از آن ،استفاده از نظر اساتید راهنما و مشاور و
متخصصین امور صـادرات نفت و دارای سابقه در زمینه دانش اداری و تجارت الکترونیکی
مـیباشـد .پایـایی پرسشـنامه بـه طریـق سـازگاری درونی و با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ 1برای  120سوال به تفکیک سه پرسشنامه حاوی  40سوال نقشهای دولت الکترونیک،
 40سوال مولفههای دولت الکترونیک 40 ،سوال اجرای خطمشی کیفی صادرات نفت به تفکیک
این پرسشنامهها دارای پایائی  %85به دسـت آمده است که بیانگر قابل قبول بودن پایایی
پرسشنامه است.
 .7یافتههای پژوهش:
 .1-7یافتههای توصیفی
در بررسی صورت گرفته وضعیت جنسیتی پاسخدهندگان از  260پرسشنامه دریافت شده 254
نفر ( 97/7درصد(توسط مردان و  6نفر ( 2/3درصد) توسط زنان تکمیل شد.
با تجزیهوتحلیل توزیع سطح تحصیالت آزمودنیها مشخص شد که پاسخدهندگان دارای
مدرك دکتری ( ./4درصد) ،کارشناسی ارشد ( 8/8درصد) ،لیسانس ( 78/8درصد) و فوقدیپلم و
پایینتر ( 11/9درصد) بودند.
توزیع سنی پاسخدهندگان نیز نشان داد که ( ./4درصد) افراد دارای سن  30سال و پایینتر،
( 3/5درصد) بین  31تا  35سال 52/3( ،درصد) بین  36تا  40سال و ( 43/8درصد) از  41سال
به باالتر را دارا بودند.
توزیع شغلی پاسخدهندگان نیز نشان داد که ( ./4درصد) با سابقه کمتر از  5سال2/3( ،
درصد) با سابقه  6تا  10سال 31/2( ،درصد) با سابقه  11تا  15سال و ( 66/2درصد) با سابقه
باالتر از  15سال را دارا بودند.
 .2-7تحلیل یافتهها
نتایج بررسی فوق مبین وجود رابطه میان توانمندسازی خدمات یکپارچه بعنوان نقش موثر دولت
الکترونیک با اجرای خطمشی کیفی صادرات نفت تعیین شد .همچنین ،رابطه معنیدار بین
شفافیت و پاسخگویی اثربخش بعنوان نقش موثر دولت الکترونیک با اجرای خطمشی کیفی
صادارت نفت مشخص شد .مشارکت و تصمیمگیری الکترونیک از نقشهای موثر دیگر که در
2

. Cronbach's alpha
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تجزیه و تحلیل نتایج منجر به رابطه معنیدار با اجرای خطمشی کیفی صادرات نفت شناخته شد.
متغیر چهارم نیز توسعه سرویسها و کاهش شکاف دیجیتالی نیز در نتایج تحقیق به رابطه
معنیدار با اجرای موثر خطمشی کیفی صادرات نفت مشخص شد .و متغیر پنجم رقابتپذیری و
رتبهبندی جهانی در تجزیهوتحلیل به رابطه معنیدار با مطلوبیت اثربخش نقش دولت الکترونیک
در اجرای خطمشی کیفی مورد تائید قرار گرفت .در نهایت ،ارزیابی نتایج تجزیهوتحلیل فرضیهها
در جدول (  )2بیان شده است.
جدول  :2ارزیابی نتایج تجزیه وتحلیل فرضیهها
شماره
فرضیه

فرضیههای پژوهش

1

رابطه توانمندسازی و خدمات یکپارچه با نقشهای
دولت الکترونیک در شرکت پایانههای نفتی خارگ
/916
معنیدار است.
0
رابطه شفافیت و پاسخگوئی با نقشهای دولت
الکترونیک در شرکت پایانههای نفتی خارگ معنیدار
/933
است.
0

3

رابطه مشارکت و تصمیمگیری الکترونیکی با
نقشهای دولت الکترونیک در شرکت پایانههای نفتی
/873
خارگ معنیدار است.
0
رابطه توسعه سرویسها و کاهش شکاف دیجیتالی با
نقشهای دولت الکترونیک در شرکت پایانههای نفتی
/857
خارگ معنیدار است.
0

5

رابطه رقابتپذیری و رتبهبندی جهانی با نقشهای
دولت الکترونیک در شرکت پایانههای نفتی خارگ
/856
معنیدار است
0
رابطه نقشها با دولت الکترونیک در شرکت پایانههای
847
نفتی خارگ معنیدار است.
رابطه توانمندسازی و خدمات یکپارچه با دولت
./
الکترونیک در شرکت پایانههای نفتی خارگ معنیدار
/786
است.
.

2

4

6
6

7

8

رابطه شفافیت و پاسخگوئی با دولت الکترونیک در

ضریب
همبستگی
پیرسون

سطح
معناداری

نتیجه گیری

0/000

پذیرش

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000
0
/000

0/000
0

پذیرش

پذیرش

پذیرش

پذیرش

پذیرش

پذیرش

/000

0/000

پذیرش
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شرکت پایانههای نفتی خارگ معنیدار است.

/814
.

9

رابطه مشارکت و تصمیمگیری با دولت الکترونیک در
شرکت پایانههای نفتی خارگ معنیدار است.

10

رابطه توسعه سرویسها و کاهش شکاف دیجیتالی با
دولت الکترونیک در شرکت پایانههای نفتی خارگ
معنیدار است.
.
رابطه رقابتپذیری و رتبهبندی جهانی با دولت
الکترونیک در شرکت پایانههای نفتی خارگ معنیدار
است.
.

12

رابطه جامعیت و مانعیت با اجرای خطمشی کیفی در
شرکت پایانههای نفتی خارگ معنیدار است.

13

رابطه پویائی با اجرای خطمشی کیفی در شرکت
پایانههای نفتی خارگ معنیدار است.

14

رابطه بهبود و ارتقاء با اجرای خطمشی کیفی در
شرکت پایانههای نفتی خارگ معنیدار است.

15

رابطه اثربخشی با اجرای خطمشی کیفی در شرکت
پایانههای نفتی خارگ معنیدار است.

16

رابطه مقبولیت عمومی با اجرای خطمشی کیفی در
شرکت پایانههای نفتی خارگ معنیدار است.

17

رابطه نقشهای دولت الکترونیک با اجرای خطمشی
کیفی در شرکت پایانههای نفتی خارگ معنیدار است.

18

رابطه توانمندسازی و خدمات یکپارچه با اجرای
خطمشی کیفی در شرکت پایانههای نفتی خارگ
معنیدار است.
.
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19

رابطه شفافیت و پاسخگوئی با اجرای خطمشی کیفی
در شرکت پایانههای نفتی خارگ معنیدار است.

20

رابطه مشارکت و تصمیمگیری با اجرای خطمشی
کیفی در شرکت پایانههای نفتی خارگ معنیدار است.

21

رابطه توسعه سرویسها و کاهش شکاف دیجیتالی با
اجرای خطمشی کیفی در شرکت پایانههای نفتی
خارگ معنیدار است.
.
رابطه رقابتپذیری و رتبهبندی جهانی با اجرای
خطمشی کیفی در شرکت پایانههای نفتی خارگ
معنیدار است.
.

23

رابطه دولت الکترونیک با اجرای خطمشی کیفی در
شرکت پایانههای نفتی خارگ معنیدار است.

24

رابطه امنیت و اعتماد مشتری با اجرای خطمشی کیفی
در شرکت پایانههای نفتی خارگ معنیدار است.

25

رابطه اطالعات و ارتباطات با اجرای خطمشی کیفی
در شرکت پایانههای نفتی خارگ معنیدار است.

26

رابطه کیفیت و سرعت با اجرای خطمشی کیفی در
شرکت پایانههای نفتی خارگ معنیدار است.

27

رابطه دانش و تکنولوژی با اجرای خطمشی کیفی در
شرکت پایانههای نفتی خارگ معنیدار است.

28

رابطه سهولت دسترسی عام با اجرای خطمشی کیفی
در شرکت پایانههای نفتی خارگ معنیدار است.
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نمودارهای  3و  ،4نتایج بکارگیری مدل معادالت ساختاری (تحلیل مسیر) با استفاده از نرمافزار
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 Amos Graphicsرا نشان میدهند .نمودار ( )3تخمین ضرایب استاندارد مدل و نمودار ()4
مقادیر را نشان میدهد.

نمودار : 3ضرایب استاندارد مربوط به مدل معادالت ساختاری (تحلیل مسیر)

نمودار :4مقادیر اماره  tمربوط به مدل معادالت ساختاری (تحلیل مسیر)

از اماره  ،tبه منظور بررسی معناداری ضرایب مدل استفاده میشود .از آنجا که سطح معناداری
◊ 90

بررسی نقش دولت الکترونیک در اجرای خطمشیهای کیفی صادرات نفت ◊ .........

پیشفرض در نرمافزار  ،Amos Graphicsبرابر  0/05است ،لذا ضرایب بدست آمده در
صورتی معنادار خواهند بود که مقدار اماره متناظر با آنها بزرگتر از  1/96و یا کوچکتر از -1/96
باشد .هر چقدر که قدر مطلق مقدار اماره از  1/96بزرگتر باشد ،بیانگر شدت اثر بیشتر و قویتر
متغیر مستقل بر متغیر وابسته خواهد بود.
در جدول ( ،)3میزان ضرایب رگرسیونی که بیانگر میزان اثرگذاری مولفهها بر یکدیگر است
و معناداری این ضرایب به طور خالصه آورده شده است.
جدول  :3ضرایب رگرسیونی مولفههای تحقیق (آزمون فرضیات)
S.E.
C.R.
P Label
*** .049 15.622
*** .126 -3.467
*** .187 8.176
***
***
***
***

35.365
20.778
16.601
16.248

.028
.041
.047
.050

***
***
***
***

14.613
11.106
15.508
14.028

.077
.066
.071
.073

***
***
***
***

11.948
12.739
14.238
13.332

.072
.069
.068
.074

Estimate
.762
-.437
1.527
1.000
.984
.850
.773
.819
1.000
1.125
.738
1.098
1.021
1.000
.855
.885
.964
.987

naghsh
naghsh
dolat
naghsh
naghsh
naghsh
naghsh
naghsh
dolat
dolat
dolat
dolat
dolat
khat
khat
khat
khat
khat

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

dolat
Khat mashy
Khat mashy
tavanmandsazi
shafafiat
mosharekat
tosehe
Reghabat paziri
amniat
ertebatat
keyfiat
danesh
dastresi
jameiat
pooyaei
maghbooliat
Asar bakhshi
ertegha

توضیح *** :به معنی عدد بسیار کوچک نزدیک به صفر میباشد .بنابراین ،هر سه مسیر مورد
تائید قرار میگیرند.
بررسی برازندگی (مناسب بودن) مدل:
شاخصهای خوب بودن یا برازش مدل در تحلیل مسیر توسط نرمافزار ،Amos Graphics
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آزمون کایدو 1و شاخص  RMSEAهستند .بهترین شاخص در نرمافزار Amos Graphics

 .هر چه این
طبق جدول ( ،)4نسبت مقدار اماره کای دو به درجه آزادی آن است ،یعنی
نسبت کوچکتر از  3باشد ،مدل دارای برازش و تناسب بهتری است .شاخص  RMSEAهمان
میانگین مجذور خطاهای مدل است .این شاخص بر اساس خطاهای مدل ساخته میشود .حد
مجاز این شاخص ،مقدار  0/8است .اگر مقدار  RMSEAزیر  0/8باشد ،قابلقبول است و اگر
زیر  0/5باشد ،خیلی خوب است.
جدول : 4شاخصهای نیکویی برازش مدل اندازهگیری متغیرهای تحقیق
شاخص

نقاط گسست

مقادیر بدست آمده

سطح مطلوبیت

 χ2به درجه آزادی

کمتر از 3

1.936

مطلوب

ریشه میانگین مربعات خطای
برآورد ()AESMR

کمتر از 0.08

0.067

مطلوب

برازندگی تعدیلیافته ()IFC

 0.95و یا بیشتر

0.801

متوسط

نیکویی برازش ()IFC

بین صفر و یک و تمایل بیشتر
به یک

0.793

مطلوب

همه شاخصها به جز  CFIدر بازده مورد قبول هستند .با توجه به اینکه سه شاخص دیگر تأیید
شده اند و این شاخص نیز در وضعیت نامطلوبی قرار ندارد ،مدل با مشکل جدی مواجه نیست.
از آنجاکه مقدار شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل  ،از  0/5کمتر است و نسبت
آماره کایدو به درجه آزادی آن نیز از  3کوچکتر میباشد ،مدل دارای برازش باالیی است که
بیانگر روابط تنظیم شده بین متغیرها بر اساس مبانی نظری تحقیق ،منطقی است و فرضیه
مربوط به رابطه میان متغیرهای اصلی تحقیق تأیید شده است.
بررسی متغیر میانجی
به منظور بررسی نقش میانجی هویت در رابطه با متغیرهای اصلی در مدل از آزمون سوبل
استفاده میشود .نتایج در جدول شماره ( )5نشان داده شده است.

Chi Square
Sobel test
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جدول شماره  :5متغیرهای اصلی در مدل از آزمون سوبل
P

Std.
Error

*** 0.160

Test
statistic

Estimate

7.229

1.160

naghsh

<
---

dolat

Khat
<--mashy

برآورد اثر غیرمستقیم نقشهای دولت الکترونیک بر اجرای خطمشی کیفی صادرات 1.160
محاسبه شده که با توجه به اینکه مقدار احتمال آزمون سوبل کمتر از  0.05محاسبه شده ،معنادار
است .نقش میانجی دولت الکترونیک در رابطه بین نقشهای دولت الکترونیک و اجرای
خطمشی معنادار است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف این پژوهش ،بررسی نقش دولت الکترونیک در اجرای خطمشیهای کیفی صادرات نفت
وزرات نفت جمهوری اسالمی ایران در شرکت پایانه نفتی جزیره خارگ میباشد .بعد از بررسی و
بازنگری مبانی نظری ،نقشهای دولت الکترونیک ،مولفههای دولت الکترونیک و نیز مولفههای
اجرای خطمشی کیفی مرتبط با سازمانهای متولی صادرات نفت و نیز ادارات متولی تجارت
الکترونیک ،مولفههای کلیدی همچنین با توجه به پیشینههای تحقیق شناسائی و در مدل
پیادهسازی گردیدند .بعد از انتخاب این عوامل ،چهارچوب مفهومی پژوهش طراحی و جهت
ارزیابی میدانی و نتایج خروجی ارزیابی مولفهها و نقشها در اجرای خطمشی کیفی صادارت نفت
در محیط میدانی به اجرا و توسعه گذاشته شد.
نتایج حاصل از اجرای مدل و نیز بررسی اماره همبستگی ،رابطه معنیدار بودن فرضیهها را
تصدیق مینماید .این بدین مفهوم است که در مجموعه فرایند سنجش فرضیههای بخش اول،
مولفههای تعیین شده بعنوان نقشهای دولت الکترونیک ،رابطه معنیداری دارند که عبارتند از
توانمندسازی خدمات یکپارچه نقش موثری در تعیین نقش دولت الکترونیک بشکل کارآمد
خواهد داشت .همچنین ،نقشهای شفافیت و پاسخگوئی اثربخش برای انعکاس به مشتریان
بینالمللی ،مشارکت و تصمیمگیری الکترونیکی از ضروریات تبادل تجارت الکترونیک بوده که
الزامآور بودن آن در نتایج تحقیق تائید شده است .توسعه سرویسها و کاهش شکاف دیجیتالی،
رقابتپذیری و رتبهبندی جهانی از سایر مولفههای نقشهای دولت الکترونیک میباشند که
اجرای خطمشی کیفی ملزم به تامین و فرایندسازی این نقشها در تبادل خدمات و صادرات نفتی
با مشتریان بینالمللی و بومی در منطقه میباشند.
طبق مدل در مجموعه سنجش فرایند فرضیههای بخش دوم ،رابطه نقشهای دولت
الکترونیک با مولفههای دولت الکترونیک به عنوان رابطه معنیدار شناخته شده و همبستگی
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امارهها ضرورت آن را تائید مینمایند .دولت الکترونیک به عنوان متغیر میانجی با متغیر وابسته
اجرای خطمشی کیفی همبستگی داشته و این به مفهوم تائید مولفهها و شناخت موثر عناصر در
محیط میدانی اجرای خطمشی با اتکا به مولفههای امنیت و اعماد مشتری ،اطالعات و ارتباطات،
کیفیت و سرعت ،دانش و تکنولوژی ،سهولت دسترسی عام میباشند.
طبق مدل در مجموعه فرایند سنجش فرضیههای بخش سوم ،مولفههای تعیین شده دولت
الکترونیک طی آزمون رابطه معنیداری به عنوان مولفههای موثر دولت الکترونیک تشخیص
داده شد .این بدان مفهوم است که امنیت و اعتماد مشتری یک رویکرد دو بُعدی در تبادل
تجارت الکترونیک و کسب و کار خدمات بینالمللی بین مشتریان برای ادامه تجارت شناخته و
پذیرفته شده است .اطالعات و ارتباطات ،کیفیت و سرعت ،دانش و تکنولوژی ،سهولت دسترسی
عام دارای همبستگی مثبت و رابطه معنیدار شناخته شده است و مفهوم آن ،ضرورت تاکید بر
مولفههای برشمرده در تجارت الکترونیک و الزام اجرای خطمشی کیفی صادارت نفت قلمداد
میشود.
طبق مدل در مجموعه فرایند سنجش فرضیههای بخش چهارم ،رابطه بین دولت الکترونیک
و اجرای خطمشی کیفی بعنوان رابطه معنیدار و ضریب همبستگی مثبت مورد تائید قرار گرفته
است ،بدین مفهوم که مولفههای اجرای خطمشی کیفی شامل جامعیت و مانعیت ،پویائی ،بهبود
و ارتقاء ،اثربخشی و مقبولیت عمومی بعنوان مولفهای موثر و اثربخش در رابطه با دولت
الکترونیک ضرورتاً باید مورد تبادل و اثرگذاری قرار گیرند.
طبق مدل در مجموعه فرایند سنجش فرضیههای بخش پنجم ،رابطه بین مولفههای
تعیینشده نقشهای دولت الکترونیک با اجرای خطمشی کیفی صادرات نفت مورد سنجش قرار
گرفته است .معنیدار بودن این رابطه و سطح همبستگی آنان الزام بکارگیری این مولفهها در
رابطه با مشتریان بینالمللی را تاکید نموده است .توانمندسازی خدمات یکپارچه در رابطه با تداوم
قراردادها و ارائه خدمات به مشتریان ،شفافیت و پاسخگوئی در اجرای خطمشی کیفی صادارت
بعنوان تعهد فروشندگان به ابهامات خریداران منطقهای و بینالمللی ،مشارکت و تصمیمگیری
الکترونیکی در تبادل اطالعات و انعکاس و دریافت نظریات در اجرای و افزایش سرعت
تصمیمگیری ،توسعه سرویسها و کاهش شکاف دیجیتالی بعنوان متعادل نمودن خدمات جوامع
بر اساس یکسانسازی تکنولوژی نوین و تقویت بنیادهای فناوری مشتریمداری و در آخر،
افزایش ظرفیتها برای تقویت رقابتپذیری و رتبهبندی جهانی در فرایند شتابان ارائه خدمات
نوین و تبادل لجستیکی با مشتریان ،آزمون بزرگی برای اجرای سطح باالی خطمشی کیفی
صادارت نفت میباشد که کشورها و بنگاههای خصوصی بدنبال دستیابی سریعتر برای سودآوری
بیشتر بدان میباشند.
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