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Abstract 
Objectives: Recently, use of social media facilities in the public sector has received much 

attention. There have always been challenges using these services, especially in developing 

countries, which paying attention to them is required for governments to implement them 
properly. Therefore, this research aims to study the challenges of providing public services in 

the context of social media (e-government 2.0) with a focus on developing countries. 

Methods: The current research is a mixed study. The thematic analysis method was used in 

the qualitative part of the research. The statistical population in the qualitative part included 

experts and specialists in the field of information technology and e-government. Semi-structured 

interviews were conducted with 16 statistical samples, selected by purposive sampling, until 
theoretical saturation. A survey method was used in the quantitative part of the research. The 

statistical population included professors and doctoral graduates in the fields of information 

technology, public administration, and industrial engineering, and a simple random sampling 
method was used. To collect data in the quantitative section, a 21-question questionnaire with 

Cronbach's alpha of 0.93 was used in a sample size of 375 people. To analyze the data in the 

quantitative part, a one-sample T-test and SPSS25 software were used. 
Results: The research results showed that the challenges of e-government 2.0 in developing 

countries can be divided into three general categories: technical considerations, structural 

considerations, and cultural considerations. Infrastructural considerations included information 
factors and technical factors, cultural considerations included human factors and ethical factors, 

and finally, implementation considerations included managerial, security, and legal factors. 
Conclusions: According to the findings, it can be said that there are challenges such as 

infrastructure, implementation, and cultural considerations in developing countries. By focusing 

on these challenges and trying to solve them, government managers and planners will be able to 
successfully implement e-government 2.0 and then raise the level of service quality and realize 

electronic democracy. 
Keywords: Social Media, Challenge, E-government 2.0, Developing Countries, Public 

Services. 
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 چکیده

های اخیر استفاده از امکانات رسانه اجتماعی در بخش دولتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.  در سال :هدف
ته که توجه به آنها هایی وجود داش جهت استفاده از خدمات مذکور به ویژه در کشورهای در حال توسعه، همواره چالش

های  رو، هدف پژوهش حاضر مطالعه چالش رساند. از این سازی مناسب فناوری مذکور یاری می ها را در امر پیاده دولت
 ( با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه است. 2.2خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی )دولت الکترونیک  ارائه

میخته است. در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل تماتیک )مضمون( پژوهش حاضر از نوع مطالعات آ :روش
آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان و متخصصان حوزه فناوری اطالعات و دولت  استفاده شد. جامعه 

های نیمه  آوری اطالعات نیز از ابزار مصاحبه گیری هدفمند استفاده شد. جهت جمع الکترونیک بود و از روش نمونه
نمونه آماری تا رسیدن به اشباع نظری استفاده گردید. در بخش کمّی پژوهش از روش پیمایشی  26اریافته با ساخت

اطالعات، مدیریت  های فناوری  التحصیالن دکتری رشته استفاده شد. جامعه آماری بخش کمّی شامل اساتید و فارغ
آوری داده در بخش کمّی از  ستفاده شد. جهت جمعگیری تصادفی ساده ا دولتی و مهندسی صنایع بود و از روش نمونه

نفری استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات  375در حجم نمونه  2.93سوالی با آلفای کرونباخ 22ابزار پرسشنامه 
 استفاده شد. SPSS25افزار  ای و نرم نمونه تک Tدر بخش کمّی از آزمون 

توان به سه  در کشورهای در حال توسعه را می 2.2ی دولت الکترونیکها نتایج پژوهش نشان داد که چالش ها: یافته
دسته کلی مالحظات فنی، مالحظات ساختاری و مالحظات فرهنگی تقسیم کرد. در این بین مالحظات زیرساختی شامل 
عوامل اطالعاتی و عوامل فنی، مالحظات فرهنگی شامل عوامل انسانی و عوامل اخالقی و در نهایت مالحظات 

 سازی شامل عوامل مدیریتی، امنیتی و قانونی بود.  یادهپ

                                                           
( 4.4)دولت الکترونیک های ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی الگوی چالش(. 1041نیا ، رویا ) حجازی فرد، محمدتقی؛ تقویاستناد به این مقاله:. 1

 DOI: 10.22091/stim.2021.7215.1625. 304-317(، ص3)8، طالعاتعلوم و فنون مدیریت ا. با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه

 60/02/0000: انتشارتاری    خ  ؛  02/01/0000تاری    خ پذیرش:  ؛  60/00/0000تاری    خ اصالح:  ؛  61/02/0000 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر
نویسندگان.  ©
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هایی چون مالحظات  توان گفت در کشورهای در حال توسعه چالش های پژوهش می یافته با توجه به  :گیری نتیجه
حل ها و تالش جهت  ریزان دولتی با تمرکز بر این چالش سازی و فرهنگی وجود دارد که مدیران و برنامه زیرساختی، پیاده

و به دنبال آن باال بردن سطح کیفیت  2.2آمیزی از دولت الکترونیک سازی موفقیت و فصل آنها خواهند توانست، پیاده
 خدمات و تحقق دموکراسی الکترونیکی ارائه نمایند. 

 

 های اجتماعی. ، خدمات دولتی، کشورهای در حال توسعه، شبکه2.2دولت الکترونیک رسانه اجتماعی، ها: کلیدواژه
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 مقدمه .1

رسانی  های مختلف فناوری وب، شیوه خدماتاطالعات و به دنبال آن معرفی نسلتوسعه فناوری 
های اخیر شاهد ظهور استفاده از انواع  ای که در سال ها را تغییر داده است. به گونه توسط دولت
دولتی، به ویژه های مختلف  های اجتماعی در بخش های کاربردی رسانه و برنامه 6.0امکانات وب

های کاربردی  ای از برنامه اجتماعی عبارت است از مجموعه  ایم. رسانه یافته بوده در کشورهای توسعه
محتوای   استقرار یافته است و امکان خلق و مبادله 6.0که تحت بنیان ایدئولوژیک و تکنولوژیک وب 

(. به دیگر سخن، رسانه 60۴0، 1سازد )کاپالن و هائلین تولیدشده توسط کاربران را فراهم می
ای از ابزارهای آنالین اشاره دارد؛ که با کمک آن تعامالت اجتماعی برقرار  اجتماعی به مجموعه

دهند که استفاده از رسانه  ها نشان می (. نتایج پژوهش60۴6 ،2شوند )برتوت، جاگر و هانسن می
بهتر خدمات الکترونیکی،   ارائهاجتماعی در بخش دولتی، موجب پدید آمدن منافع بسیاری همچون 

ی دولتی و به ها تیفعالبهبود ارتباطات با شهروندان، تحقق دموکراسی، مشارکت شهروندان در 
-؛ ولجکوویک، بوگدانوویک600۸ ،3)الیا، مارگریتا و تورینو شده است گذاری تجارب اشتراک

 ،6گراهام، اوری و پارک ؛60۴6 ،5؛ بهانوت60۴6؛ برتوت و همکاران، 60۴6 ،4دنیک و استویمنو
(. در نتیجه مفهوم جدیدی به نام 60۴۸ ،8؛ دریسا، ملواین و ترابرسی60۴۹، 7؛ لونا و بنبوک60۴۱

ها و ابزارهای رسانه اجتماعی  شکل گرفته؛ که به معنای استفاده از فناوری 6.0دولت الکترونیک
(. در 60۴3 ،11؛ مرگل60۴0، 10ه؛ داداشزاد600۸، 9جهت اداره کردن فرآیندهای سازمان است )مایو

تواند موجبات  بودن می های اجتماعی در ارائه خدمات دولتی به سبب جدید واقع استفاده از رسانه
کننده از خدمات دولتی را فراهم  های استفاده فرد برای شهروندان و سایر گروه خلق ارزش منحصربه

                                                           
1. Kaplan & Haenlein 
2. Bertot, Jaeger & Hansen 
3. Elia, Margherita &Taurino 
4. Veljkovic, Bogdanovic-Dinic & Stoimenov 
5. Bhanot 

6. Graham, Avery & Park 

7. Luna & Pennock 
8. Drissa, Melloulib &Trabersi 
9. Mio 

10. Dadashzadeh 

11. Mergel 
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ی اجتماعی و یا ها رسانه  هیپامات دولتی بر خد  ارائه سازد. اما در این بین بایستی در نظر داشت که
هایی روبرو  نخواهد بود و این امر همواره با چالش ریپذ امکانی راحت به 6.0همان دولت الکترونیک 

 ،2؛ سان، کو و شین60۴۱، 1؛ خان، اسوار و لی60۴6؛ مرگل، 60۴6بوده است )برتوت و همکاران، 
ها و  عدم شناسایی دقیق چالش 6.0ولت الکترونیک(. در واقع یکی از موانع مهم تحقق د60۴۱

مانع ایجاد کرده و یا عدم توجه به  6.0تواند در مسیر تحقق دولت الکترونیک مسائلی است که می
سازی فناوری مذکور را با مشکالتی روبرو سازند. این امر زمانی که بخواهیم برای اولین بار  آنها پیاده

ردازیم و به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که دارای شرایط خاص سازی فناوری مذکور بپ به پیاده
تری  زیرساختی فناوری اطالعات هستند، نقش پررنگ  هایی در حوزه طور محدودیت فرهنگی و همین

، به 6.0های دولت الکترونیک چالش  های انجام شده در حوزه ایفا خواهد کرد. بیشتر پژوهش
های خاصی چون مسائل زیرساختی و سازمانی  وده و یا بر چالشیافته محدود ب کشورهای توسعه

ها با ذکر جزئیات، به این مسائل پرداخته نشده است )برتوت و  اند و در این پژوهش تمرکز داشته
اساس،  (. بر این 60۴۱؛ سان و همکاران،60۴۱؛ خان و همکاران، 60۴6؛ مرگل، 60۴6همکاران، 

، با تمرکز بر کشورهای در 6.0های تحقق دولت الکترونیک پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش
گیری  ریزی و تصمیم گذاران دولتی را در مورد برنامه حال توسعه انجام شده است؛ تا در نتیجه سیاست

استفاده   ها یاری رساند. بنابراین، با توسعه جهت شناسایی موانع استقرار و تالش جهت حل و فصل آن
ماعی در بخش دولتی و به دنبال آن افزایش مشارکت، همکاری، از امکانات رسانه اجت

توان شاهد تحقق دموکراسی  گویی و برقراری شفافیت و گشودگی اطالعاتی می پذیری، پاسخ دسترس
  الکترونیک در سطح گسترده بود.

 پژوهش  سوال. 2

ای در ( در کشوره6.0های ارائه خدمات در بستر رسانه اجتماعی )دولت الکترونیک چالش
 حال توسعه کدامند؟

 اهداف پژوهش. 3

با تمرکز بر  6.0های تحقق دولت الکترونیک پژوهش حاضر مطالعه چالش هدف اصلی
                                                           

1. Khan, Swar & Lee 

2. Sun, Ku & Shin 
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 کشورهای در حال توسعه است.

 پژوهش پیشینه. 1

های ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه  به بررسی چالش که هایی پژوهش انواع بخش این در
 اند. معرفی شدهها  پژوهش این از یبرخور شده و در ادامه اند، مر اجتماعی پرداخته

ی ها چالشبررسی کاربردها، مسائل و  منظور به(، پژوهشی را 60۴6برتوت و همکاران )
 ها دولتدادند. نتایج تحقیق نشان داد که  ی اجتماعی در بخش دولتی انجامها رسانهاستفاده از 

این ارتباطات،  که برند یمبا خدمات گیرندگان بهره  ی اجتماعی برای ارتباطها رسانهاز  عموماً 
 مسئلهی و حل ریگ میتصم، بهبود دیجدهای  خدمات دولتی، کسب ایده  توسعهشرایطی را برای 

ی اجتماعی بدون مشکل ها رسانه. همچنین پژوهش مذکور نشان داد که استفاده از سازد یمفراهم 
ت و حفظ حریم خصوصی است که لزوم ایجاد امنی  حوزهیی در ها چالشنیست و خود دارای 

 .دهد یمی نظارتی را در این حوزه نشان ها چارچوب
عنوان یک  های اجتماعی به های ورود رسانه (، به بررسی چالش60۴6در پژوهشی دیگر مرگل )

بدین معنا ) سازی رادیکال عواملی چون شفاف پرداخت. در این پژوهش، نوآوری در بخش عمومی 
های سازمانی، چگونگی  اقدامات دولت باید برای شهروندان کاماًل شفاف باشد(، چالش که تمامی

ها با آن  رسانه اجتماعی دولت  هایی که در حوزه عنوان چالش به گیری کارایی و اثربخشی اندازه
 .روبرو هستند، معرفی شدند

سازی  پیادههای  بررسی و شناسایی چالش به (، در پژوهشی دیگر60۴6) 1میجر و همکاران
هایی چون نوع رهبری  نتایج تحقیق آنان نشان داد که چالش .پرداختند 6.0دولت الکترونیک 
کافی   ، وجود اعتماد متقابل بین دولت و شهروندان و همچنین وجود انگیزه6.0دولت الکترونیک 

حوزه های اصلی این  چالش ها، با دولت 6.0 در شهروندان برای برقراری ارتباط از طریق وب
نوعی مانع استقرار و  توانند حتی به صورت مناسب ساماندهی شوند، می که به هستند و در صورتی

  شوند. 6.0 موفقیت دولت الکترونیک

به مقایسه اهمیت و چگونگی استفاده از  (،60۴3) 2در پژوهشی دیگر وای، اوه و کیم

                                                           
1. Meijer & et al. 

2. Yi, Oh & Kim 
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نتایج تحقیق آنان نشان داد که هر  .ی آمریکا و کره جنوبی پرداختندها دولتی اجتماعی در ها رسانه
ی که دولت کره به ا گونه بهاجتماعی دارند؛   رسانهدیدگاه متفاوتی نسبت به ابزارهای  ها دولتکدام از 

و این  ستینگر یم شهروندانابزارهایی برای برقراری ارتباطات با  عنوان بهی اجتماعی ها رسانه
دولت  که یحال دری نمود. بند میتقست و متمرکز بر ارتباطات بر اطالعا متمرکز  دسته دوابزارها را به 

اجتماعی، در مورد مسائل امنیت و حریم   رسانهنگرانی خود را در زمینه ابزارهای  نیتر مهمآمریکا 
، هر دو دولت در مورد مسائلی چون حریم خصوصی، شکاف وجود  نیا با. دانست یمخصوصی 

 ی مشترکی داشتند.ها ینگراندیجیتالی و کمبود قوانین، 

ی استفاده از ها تیقابلو  ها چالش، ها شرانیپ(، نیز در پژوهشی به بررسی 60۴3) 1ژنگ
  ارائهبرای  ی اجتماعی در بخش دولتی کشور چین پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد کهها رسانه

عدم  ها آن نیتر مهمی اجتماعی، موانع مختلفی وجود دارد که ها رسانه  واسطه بهخدمات دولتی 
پشتیبانی مدیریت، امنیت، کمبود متخصص و مسائل مربوط به بودجه و پذیرش توسط کاربران 

ی اجتماعی، عوامل محیطی ها رسانه  واسطه بهخدمات دولتی   ارائهدر راستای  است. عالوه بر این،
 .شندبا مؤثر دنتوان یماطالعات و مشارکت شهروندان نیز  چون فراگیری تجهیزات فناوری 

ها و  جنوبی انجام شد، به بررسی ریسک  (، در پژوهشی که در کره60۴۱خان و همکاران )
شود،  ها ایجاد می های اجتماعی برای شهروندان و حتی دولت استفاده از رسانه  واسطه مزایایی که به

ک های اجتماعی، ریسک زمانی، ریس هایی چون ریسک پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که ریسک
حال، منافع بسیاری چون دستیابی   شناختی و ریسک امنیتی در این رابطه وجود دارد؛ ولی با این روان

  های اجتماعی و حتی به نوعی سرگرمی های مختلف، درگیری به اطالعات بیشمار، ارتباط افراد و گروه
وجود دارد، شهروندان و هایی که در این زمینه  کند. در واقع با وجود ریسک نیز برای افراد ایجاد می

 .کنند پوشی نمی شده، از این نوع ارتباط چشم ها به دلیل منافع بیشمار حاصل حتی دولت

 6.0چارچوبی برای دولت الکترونیک   (، در پژوهشی به ارائه60۴۱سان و همکاران )
روندان مندی از مشارکت شه منظور بهره ها به شده با هدف کمک به دولت چارچوب ارائه. پرداختند

ها باید فرآیندها،  معرفی گردید. نتایج پژوهش آنان نشان داد که دولت نفعان در امور دولتی و ذی
ها و بخش ارتباطی خود با شهروندان را یکپارچه کرده و تغییراتی در  منابع، بخش داخلی سازمان

                                                           
1. Zheng 
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مسائل مالی،  الی،ها ایجاد نماید. عالوه بر این، عواملی چون سواد الکترونیکی و شکاف دیجیت آن
 چون آموزش، در دسترس بودن خدمات، مسائل مربوط به نیروی کار امنیت و حریم خصوصی،

های ورود به  عنوان چالش ها را به قوانین شفافیت، مدیریت محتوا، تعامل درونی و توسعه زیرساخت
 .مطرح نمودند 6.0دولت الکترونیک 

(، به بررسی اثرات استفاده و کاربرد 60۴۱) 1در پژوهشی دیگر سیوارجاه، ایرانی و وراکودی
در  6.0 اساس، محققان اثرات کاربرد وب  بر این. در دولت محلی پرداختند 6.0 فناوری وب

امنیت و حریم خصوصی، قابلیت همکاری و چگونگی  شامل) بخش دولتی را به سه قسمت فنی
همکاری،  ریت دانش، منابع مالی،مدی پذیری، شامل شفافیت و دسترس) ها(، سازمانی داده  ارائه

تولید مشترک،  شامل مشارکت دموکراتیک،) سرمایه انسانی( و اجتماعی یادگیری سازمانی،
ها و  از سه معیار منافع، ریسک 6.0 عالوه بر این، برای ارزیابی وب برقراری اعتماد( تقسیم کردند.

شده شامل  منافع شناسایی نمودند.های استفاده از فناوری مذکور در بخش دولتی استفاده  هزینه
های  هزینه استراتژیک، زیرساختی و سازمانی بود. همچنین عواملی چون منافع مدیریتی، عملیاتی،

ها مطرح  های غیرمستقیم سازمانی را در ُبعد هزینه های غیرمستقیم انسانی و هزینه مستقیم، هزینه
شهرت، امنیتی، اجتماعی و فنی را در  ،هایی چون سیاسی و قانونی کردند. در نهایت نیز ریسک

 .در بخش دولتی مؤثر دانستند 6.0ارزیابی وب 
تالش گردیده تا به صورت کلی، چند  شده انجام یها پژوهش شتریب ، درشد انیب آنچه براساس

ها  بررسی شود. در این پژوهش 6.0های تحقق و ارائه خدمات دولت الکترونیک مورد از چالش
به خاص مثل مسائل زیرساختی و یا مسائل فرهنگی اشاره شده است و با یک نگاه عمومًا به یک جن

مسائلی را ایجاد  6.0دولت الکترونیک  تواند در حوزه هایی که می کلی سعی شده به برخی جنبه
هایی  اساس، با توجه به شرایط ویژه کشورهای در حال توسعه در حوزه کند، پرداخته شود. بر این 

های استقرار  هنگی و پذیرش فناوری، منابع زیرساختی و...، لزوم بررسی چالشچون مسائل فر
  کند. فناوری مذکور ضرورت پیدا می

 نوآوری پژوهش. 5

های تحقق  ذکر چالش انجام شده به یها وهشژپ یشترتوان گفت ب یپژوهش م یشینهپ  مطالعه با
                                                           

1. Sivarajah, Irani & Weerakkody 
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 بنابراین، اند. توسعه یافته پرداختهبه صورت موردی و با تمرکز بر کشورهای  6.0دولت الکترونیک
هایی که در مسیر ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی برای  شناسایی و معرفی چالش

 پژوهش نوآوری و سازد می فرد به منحصر را حاضر کشورهای در حال توسعه وجود دارد، پژوهش
 .شود می گرفته نظر در

 پژوهش  روش. 6

میخته بوده و از رویکرد اکتشافی و طرح تدوین طبقات )متوالی با شناسی تحقیق حاضر آ روش
( به عنوان مراحل ۴اساس، مطابق آنچه در شکل ) وزن بیشتر بخش کیفی( استفاده شد. بر این 

ها و در ادامه  انجام پژوهش نشان داده شده است، ابتدا بخش کیفی پژوهش جهت شناسایی چالش
بر این، تمرکز  های شناسایی شده، انجام شد. عالوه ید چالشبخش کّمی پژوهش جهت آزمون و تأی

عمده اجرای پژوهش بر بخش کیفی، جهت تعیین متغیرهای پژوهش بود و بخش کّمی تنها جهت 
آزمون و تأیید بخش کیفی انجام شد. در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل تماتیک )مضمون( 

آماری در بخش کیفی  اده گردید. جامعه استف 6.0های دولت الکترونیک جهت شناسایی چالش
دولت  ژهیو بهاطالعات و  فناوری   حوزهشامل متخصصان و خبرگان دانشگاهی و سازمانی 

خبرگان در بخش کیفی که بایستی  آماری و معیار خبرگی جامعه عملیاتی الکترونیکی بود. تعریف
 عبارت است از: حداقل دو مورد از موارد زیر را دارا باشند،

  اطالعات، مدیریت دولتی و مهندسی  فناوری   و تخصصی حوزه برخورداری از دانش علمی
 صنایع،

 دولت اطالعات و های فناوری  برخورداری از سوابق اجرایی حداقل پنج ساله در حوزه 
 الکترونیک،

 اطالعات،  الکترونیک و فناوری  های مدیریت، دولت برخورداری از سوابق پژوهشی در حوزه  
های نیمه ساختاریافته به عنوان  ی هدفمند و مصاحبهریگ نمونههمچنین در این بخش، از روش 

های نیمه ساختاریافته انجام  نفر از خبرگان، مصاحبه ۴2آوری اطالعات استفاده شد و با  ابزار جمع
جهت  (۴۸۹2) 1ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. مطابق نظر لینکن و گوبا شد و مصاحبه

شود، از  بررسی روایی و پایایی در بخش کیفی که از آن تحت عنوان اعتبارپذیری پژوهش یاد می
                                                           

1. Lincoln & Guba 



 1101، 3شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 201

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

پذیری، قابلیت اطمینان و قابل قبول بودن استفاده شد. بر این اساس، با توجه به  سه معیار انتقال
بررسی  قابل تعمیم بودن نتایج پژوهش، برای سایر کشورهای در حال توسعه، استفاده از روش

های استخراج شده توسط اساتید متخصص به تایید رسید و با کمک  همکار که در نتیجه آن، تم
التحصیالن دکتری مدیریت فناوری اطالعات جهت نظارت بر روند کدگذاری و در  یکی از فارغ

در  ها، اعتبار پژوهش گیری از بین افراد معتبر چون اعضای هیأت علمی دانشگاه نهایت انجام نمونه
 بخش کیفی تأیید شد. 

در بخش کّمی پژوهش نیز از روش تحقیق پیمایشی بهره برده شد. جامعه آماری در این بخش 
اطالعات و مدیریت دولتی و  های فناوری  التحصیالن دکتری رشته شامل اساتید دانشگاهی و فارغ

خاب شدند. جهت گیری تصادفی ساده انت مهندسی صنایع بودند که با استفاده از روش نمونه
سوالی که روایی  6۴آوری اطالعات در بخش کّمی نیز از ابزار پرسشنامه محقق ساخته  جمع

مورد  0.۸3صوری و محتوایی آن به وسیله اساتید متخصص و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 
ول مورگان، تعداد تأیید قرار گرفت، استفاده شد. با توجه به گستردگی تعداد نمونه، با استفاده از جد

( ۴شناختی بخش کّمی پژوهش در جدول ) در نظر گرفته شد و اطالعات جمعیت 39۱نمونه 
 نمایش داده شده است. 

 شناختی بخش کمّی مشخصات جمعیت -6جدول 

 درصد فراوانی زیر متغیر متغیر

 جنسیت
 32.5 زن

 67.5 مرد

 سن

 5.9 سال 32تر از  کم

 42.3 سال 42تا  32ین ب

 32 سال 52تا  42بین 

 22.8 سال 52بیشتر از 

 رشته

 48.5 مدیریت دولتی

 26.4 فناوری اطالعات

 25.2 مهندسی صنایع

دهندگان به سواالت بخش کّمی  ( نشان داده شده است، بیشتر پاسخ۴طور که در جدول ) همان
اند. در  ه و در رشته مدیریت دولتی اشتغال داشتهسال بود ۱0تا  3۴پژوهش، مردان در بازه سّنی 

تک  Tها، از آزمون  های بخش کّمی و با توجه به نرمال بودن داده نهایت جهت تجزیه و تحلیل داده
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  استفاده شد. SPSS 25افزار  ای و نرم نمونه

 

 مراحل کلی انجام پژوهش -7شکل 

 های پژوهش یافته. 7

اند.  دست آمده از پژوهش به تفکیک در دو بخش کیفی و کّمی در ادامه نشان داده شدهنتایج ب
بایستی توجه داشت که با توجه به رویکرد اکتشافی انتخابی برای پژوهش، ابتدا بخش کیفی با 

برای کشورهای در حال توسعه، با استفاده از  6.0های دولت الکترونیک هدف شناسایی چالش
ک )مضمون( انجام شد و وزن اصلی پژوهش بر این بخش قرار داشت. در روش تحلیل تماتی

تری نسبت به بخش کیفی پژوهش دارد(، تنها به  دوم، در بخش کّمی پژوهش )که وزن کم  مرحله
ای  آزمون نتایج بدست آمده از بخش کیفی با استفاده از روش پیمایش و آزمون تی تک نمونه

 بندی از نتایج بخش کیفی و کّمی پژوهش آمده است. جمعپرداخته شده است. در پایان نیز 
به منظور انجام بخش کیفی پژوهش، از روش تحلیل تماتیک مطابق روش : بخش کیفی( الف

گانه  ( استفاده شد. انجام تحلیل تم براساس مراحل شش6002) 1معرفی شده توسط برون و کالرک
 براون و کالرک به شرح زیر است:

                                                           
1. Braun & Clarke 

انجام بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل تماتیک و شناسایی اولیه  
 (وزن اصلی پژوهش) 4.0چالش های دولت الکترونیک 

انجام بخش کمّی با استفاده از روش پیمایش و آزمون تی تک  
 نمونه ای جهت آزمون و تایید نتایج بدست آمده از بخش کیفی

 4.0جمع بندی و معرفی نهایی چالش های دولت الکترونیک 
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های نیمه  ها، ابتدا منابع موجود که همان نتایج بدست آمده از مصاحبه با دادهدر مرحله آشنایی 
ساختاریافته انجام شده هستند، با هدف درک کامل محتوا چندین بار مورد بررسی قرار گرفت. سپس 

ها که از نظر محقق جذاب و قابل استخراج بوده و  کدگذاری اولیه، الگوهای پنهان داده  در مرحله
بعد، کدهای ناقص و یا   ها شناسایی شد. در مرحله کد اولیه بودند، از درون متن مصاحبه ۱3شامل 

کد گزینشی بدست آمد. در مرحله  6۴ها حذف شد و در مجموع  تکراری موجود در متن مصاحبه
بندی و مرتب  دهنده دسته کد سازمان 9قبل، در قالب   های پایه شناسایی شده در مرحله بعد،کد

های  ها بار دیگر مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت تا در نتیجه بتوان تم آخرین مرحله نیز تم شدند. در
ها، شامل مالحظات  تم فراگیر برای چالش 3فراگیر را تعریف نمود. در نتیجه، در این بخش 

های پایه،  ( تم6سازی، مالحظات زیرساختی و مالحظات فرهنگی شناسایی شد. جدول ) پیاده
 دهد. را نشان می 6.0های دولت الکترونیک  دهنده و فراگیر شناسایی شده در رابطه با چالش سازمان

 های ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی چالش -2 جدول

 تم پایه دهنده تم سازمان تم فراگیر

 سازی مالحظات پیاده

 عوامل امنیتی

 امکان سوءاستفاده از اطالعات

 سایبری نقض امنیت و حمالت

 مهندسی اجتماعی

 نقض حریم خصوصی و افشای اطالعات

 دسترسی غیرمجاز به داده و اطالعات

 عدم حفاظت افراد از اطالعات شخصی

 عوامل قانونی

 نقض قوانین

 نبود قوانین و مقررات متناسب

 نبود اصول راهنما

 عوامل مدیریتی

 مدیریت نامناسب و تمرکز قدرت

 قاومت کارکنانم

 سازی مشکالت و مسائل پیاده

 خدمات دولتی  گستردگی حوزه

 معیارهای ارزیابی

 

 مالحظات فرهنگی
 

 عوامل اخالقی

 انتشار محتوای نامناسب

 پراکنی امکان شایعه

 ای امکان بروز رفتار غیرحرفه

 تهاجم کالمی
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 تم پایه دهنده تم سازمان تم فراگیر

 
 

 مالحظات فرهنگی
 عوامل انسانی )ادامه(

 های روحی و روانی بآسی

 های فیزیکی آسیب

 عدم مقبولیت شبکه اجتماعی داخلی

 نگرانی در استفاده از امکانات دولتی

 کمبود سواد الکترونیک

 عدم پذیرش تغییر

 مالحظات زیرساختی

 عوامل اطالعاتی

 صحت اطالعات

 نامرتبط بودن اطالعات

 روزآمد نبودن اطالعات

 ی اطالعاتمحرمانگ

 عدم تقارن اطالعات

 عوامل فنی

 ها دسترسی به اینترنت و زیرساخت

 گسترش بدافزارها

 های شبکه اجتماعی  محدودیت

های ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه  ( آمده است، چالش6مطابق آنچه در جدول )
شوند. در  بندی می تی دستهسازی، فرهنگی و زیرساخ اجتماعی، به سه دسته کلی مالحظات پیاده

)عواملی مربوط به کیفیت و روزآمد بودن  این بین مالحظات زیرساختی شامل عوامل اطالعاتی
ها و مسائل  )اهمیت دسترسی به اینترنت، امکان گسترش ویروس داده و اطالعات( و عوامل فنی

ناشی از کار با  های روحی و روانی فیلترینگ(، مالحظات فرهنگی شامل عوامل انسانی )آسیب
هایی که در استفاده از امکانات دولتی وجود دارد(، عوامل اخالقی )امکان  فناوری جدید، و نگرانی

سازی شامل  گسترش شایعات مختلف و یا انتشار محتوای نامناسب( و در نهایت مالحظات پیاده
مقاومت  های مدیریتی و مسائلی چون )اهمیت حمایت مدیر و تغییر سبک عوامل مدیریتی

کارکنان(، امنیتی )امکان نقض امنیت و سوءاستفاده از اطالعات( و قانونی )نبود قوانین و مقررات 
 مناسب، استاندارد و اوصول راهنما( هستند.

 : بخش کّمی (ب
های بخش کیفی با استفاده از  این بخش مطابق رویکرد پژوهش، متمرکز بر آزمون یافته

های فراگیر شناسایی شده در مرحله کیفی پژوهش مورد  ساس، تما های کّمی است. بر این  روش
مصاحبه در بخش کیفی پژوهش بدست آمده   هایی که به واسطه آزمون کّمی قرار گرفتند. در واقع تم
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بود، از نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. به دیگر سخن، اینکه آیا در ارائه خدمات دولتی در 
هایی از نظر خبرگان روبرو هستیم یا خیر؛ با ابزار پرسشنامه و  ین چالشبستر رسانه اجتماعی با چن

ها پرداخته  روش تحقیق پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین، ابتدا به بررسی نرمال بودن داده
( نشان داده شده است، با توجه به اینکه مقادیر چولگی و کشیدگی 3شد. مطابق آنچه در جدول )

شود.  ها تأیید می ( را شامل شده است، نرمال بودن داده-6، 6یرها، مقادیری بین )مربوط به متغ
 ای بهره برده شد. تک نمونهT عالوه بر این، جهت آزمون متغیرها از آزمون

 ای تک نمونه Tنتایج آزمون  -3جدول 

 متغیر

 Tآزمون 
T-value=3 

 بررسی نرمال بودن

 کشیدگی چولگی معنادری انحراف معیار میانگین Tمقدار

 -2.55 2.257 2.22 2.76 3.37 9.53 مالحظات فرهنگی

 -2.49 -2.25 2.22 2.72 3.48 23.22 مالحظات زیرساختی

 -2.52 2.78 2.22 2.63 3.42 22.54 سازی مالحظات پیاده

در تمامی متغیرها  T( نشان داده شده است، با توجه به اینکه مقدار 3مطابق آنچه در جدول )
شود،  ( را شامل می0.00)0.0۱تر از  طور مقدار معناداری کم است و همین ۸2/۴از بیشتر 

شوند. بدین معنا که مطابق  درصد تأیید می0.۸۱توان گفت تمامی متغیرها در سطح اطمینان  می
های استخراج شده در بخش کیفی پژوهش، بدین وسیله  رویکرد اکتشافی انتخابی برای پژوهش تم

 مورد تأیید قرار گرفت.  توسط آزمون کّمی
در بخش کیفی با روش تحلیل  6.0های دولت الکترونیک در نتیجه پس از شناسایی چالش

ای در بخش کّمی،  ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه تماتیک و به دنبال آن آزمون و تأیید چالش
 را معرفی نمود.  6.0های دولت الکترونیک توان چالش می

توان گفت مالحظات  ( نشان داده شده است، می6طابق آنچه در شکل )اساس، م بر این 
در  6.0های اصلی تحقق دولت الکترونیک سازی به عنوان چالش زیرساختی، فرهنگی و پیاده

شوند. در این راستا، متخصصین بایستی جهت کنترل و  کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته می
 ها ریزی مات الزم را به عمل آورده و تمامی برنامههای شناسایی شده، اقدا مدیریت چالش

های مذکور  با در نظر گرفتن چالش 6.0ها در مسیر تحقق دولت الکترونیک گذاری و سیاست
 انجام شود. 
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 2.0های دولت الکترونیک  چالش -2شکل 

های دولت  های کیفی و کّمی پژوهش، چالش در واقع پس از انجام مراحل بخش
خدمات دولتی در بستر   های ارائه توان چالش ( مطرح شدند و می6مطابق شکل ) 6.0الکترونیک

 بندی و تفسیر کرد: رسانه اجتماعی را در قالب عوامل زیر دسته
الکترونیک، مالحظات سطح باالیی وجود دارد  جهت تحقق دولت سازی:  مالحظات پیاده (۴

ه و درصدد حل آنها برآمد، این عوامل گیری شد سازی بایستی در مورد آن تصمیم که زمان پیاده
 عبارتند از:

ولی خوب به ...  :طور که در مصاحبه چهاردهم پژوهش عنوان شده همان عوامل قانونی: -الف
این راحتی ممکن نیست و راه درازی در پیش است؛ مثاًل اینکه باید قوانین را تغییر داد و یا حتی 

گذاری وجود دارد، از  قانون  هایی که در حوزه الشمالحظات و چ ،های جدیدی تصویب کرد قانون
رسانی، نبود اصول راهنمایی که  جدید خدمات  جمله کمبود و یا نبود قوانین و مقررات در حوزه

بتواند کاربران مختلف را در چگونگی استفاده از فناوری مذکور راهنمایی کند و یا فراهم شدن 
سازد، از  رسانی امکانی برای نقض قوانین فراهم می های خدمت شرایطی که بیشتر از سایر سبک

جمله مسائلی است که در ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی اثرگذار است، و آن را دچار 
توان گفت عوامل قانونی یکی  اساس، می سازد که بایستی مورد توجه قرار بگیرد. بر این  چالش می
 6.0عه دولت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه هایی است که در تحقق و توس از چالش

 بایستی مورد توجه قرار بگیرد.
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... در این مسیر : طور که در مصاحبه سوم پژوهش عنوان شده همان عوامل مدیریتی: -ب
مدیران دولتی نقش مهمی دارند، اگر حمایت کافی از شبکه اجتماعی داشته باشند، خیلی بهتر 

گاهی است، تواند انتظارات را  می برآورده سازد، تا اگر بقیه کارکنان مقاومتی هم دارند که به دلیل ناآ
وجود دارد، که  6.0الکترونیک دهندگان خدمات دولت  کم شود. مسائلی در سطح مدیریتی ارائه

تواند در مسیر ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی اثرگذار باشد. به عنوان نمونه در  می
رسانی را به عمل نیاورند و یا بر تمرکز  مدیران ارشد حمایت الزم از سبک جدید خدماتصورتی که 

رسانی  های جدید خدمت قدرت در سازمان مربوطه تاکید داشته باشند، کارکنان نیز در برابر روش
رسانی به دالیل مختلفی  سازی سبک جدید خدمات مقاومت کنند و آن را نپذیرند، دشواری پیاده

رده بودن حوزه خدمات دولتی و یا نبود معیار مناسب جهت ارزیابی میزان پیشرفت و چون گست
توان گفت عوامل  اساس، می توانند در این راه مسائلی را ایجاد کنند. بر این  تحقق اهداف می

در کشورهای در  6.0هایی است که در تحقق و توسعه دولت الکترونیک مدیریتی یکی از چالش
 ی مورد توجه قرار بگیرد.حال توسعه بایست

ممکن است مردم ترس : مطابق آنچه در مصاحبه پنجم پژوهش عنوان شده عوامل امنیتی: -ج
ای فکر کنند چون نظارت و قانون وجود ندارد،  استفاده از خدمات جدید را داشته باشند یا حتی عده

تواند  واملی که میترین ع توانند نقض حریم خصوصی و سرقت اطالعات کنند، از جمله مهم می
های امنیتی است؛ زیرا  در مسیر ارائه خدمات در بستر رسانه اجتماعی وجود داشته باشد، چالش

های اجتماعی است، امکان بیشتری  که شبکه 6.0الکترونیک  خدمات دولت  ماهیت بستر ارائه
ف سایبری و های شخصی و بروز حمالت مختل استفاده از اطالعات و داده برای نقض امنیت، سوء

سازد که بایستی در این رابطه تدابیر الزم اندیشیده شود.  دسترسی غیرمجاز به اطالعات را فراهم می
هایی است که در تحقق و توسعه دولت  توان گفت عوامل امنیتی یکی از چالش اساس، می بر این 

 در کشورهای در حال توسعه بایستی مورد توجه قرار بگیرد. 6.0الکترونیک
جهت ارائه خدمات در بستر رسانه اجتماعی یکی دیگر از عوامل  مالحظات فرهنگی: (6

طور مسائل مختلف  اثرگذار بر آن در نظر گرفتن مسائل فرهنگی، پذیرش فناوری مذکور و همین
تواند بر ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی اثرگذار باشد.  اخالقی و انسانی است که می

 ارتند از:این عوامل عب
.. همین : .طور که در مصاحبه سیزدهم پژوهش عنوان شده است  همان عوامل انسانی: -الف

تواند مانعی برای استفاده از آنها باشد؛ مثاًل من اگر بخواهم  های داخلی می عدم عمومیت شبکه
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ر یک کنند، محدود هستند و دسروش را نصب کنم، تعداد افرادی که از این برنامه استفاده می
شود. در ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی در صورتی که هایی بدون استفاده می بخش

های نوین  فناوری  دهندگان خدمات از دانش و سواد کافی در حوزه گیرندگان و حتی ارائه خدمت
تواند  ، میهای جدید مقاومت کنند ارتباطی برخوردار نباشند، و یا در قبال پذیرش تغییرات و فناوری

مسائل مختلفی را در این مسیر ایجاد کند. عالوه بر این، با توجه به شرایط فرهنگی ویژه کشور، 
های اجتماعی دارند و این  تری در مقابل سایر شبکه های اجتماعی داخلی مقبولیت کم عمومًا شبکه

های  در نهایت آسیب تواند در ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی اثرگذار باشد. امر می
به سبب عدم حضور در اجتماع و یا  6.0الکترونیک  مختلفی که کاربران دولت   روحی و جسمی

توان  تواند برایشان ایجاد شود، بایستی مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین، می کار با ابزارهای فناوری می
در  6.0دولت الکترونیکهایی است که در تحقق و توسعه  گفت عوامل انسانی یکی از چالش

 کشورهای در حال توسعه بایستی مورد توجه قرار بگیرد.
... این عیب  :طور که در مصاحبه پانزدهم پژوهش بیان شده است همان عوامل اخالقی: -ب

دهند و چقدر پیش آمده  هاست که ضمن مفید بودن، بستر خالف را هم گسترش می تمامی فناوری
ها پخش شده. از جمله مسائل مهم در ارائه خدمات در بستر رسانه  اوریمحتوای نامناسب با این فن

و فرهنگی،   پراکنی، تهاجم کالمی اجتماعی، امکان بروز مسائل مختلف اخالقی چون شایعه
 6.0الکترونیک خدمات دولت  های خاص بستر ارائه محتوای نامناسب و غیراخالقی به سبب ویژگی

استفاده از فناوری مذکور   تواند در تحقق و توسعه ین امر میهای اجتماعی است. ا یعنی شبکه
هایی است که در تحقق و  توان گفت عوامل اخالقی یکی از چالش اساس می  اثرگذار باشد. بر این

 در کشورهای در حال توسعه بایستی مورد توجه قرار بگیرد. 6.0توسعه دولت الکترونیک
های داده و  های فنی و ویژگی زیرساخت  ف حوزهوجود مسائل مختلمالحظات زیرساختی:  (3

است که در ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه  اطالعات مبادله شده، از جمله مالحظات مهمی 
 تواند اثرگذار باشد. این عوامل عبارتند از: اجتماعی می

ی مردم حت: طور که در مصاحبه چهارم پژوهش بیان شده است همان عوامل اطالعاتی: -الف
در مورد درست بودن اطالعات مبادله شده در این ساختارها تردید دارند و واقعًا اطالعات منتشر 

های داده و  ویژگی .کند خدمات است یا یک هکر، ذهن مردم را مشغول می دهنده  شده مختص ارائه
ر تواند د می 6.0الکترونیک  خدمات دولت  دهنده  اطالعات مبادله شده تحت بسترهای ارائه

های  پذیرش و ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی موثر باشد. در واقع اهمیت انتقال داده
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ها، اطالعات جدید و روزآمد که محرمانگی آنها تأمین شده  صحیح، متناسب با نیازها و درخواست
است و  و مشکالت عدم تقارن را به همراه ندارد، در ارائه خدمات در بستر رسانه اجتماعی موثر

توان گفت عوامل اطالعاتی از  اساس، می ها اقدام نمود. بر این  بایستی در جهت حل این چالش
در کشورهای در حال  6.0جمله مسائلی است که بایستی در تحقق و توسعه دولت الکترونیک

 توسعه مورد توجه قرار بگیرد.
. اگر بخواهیم در روستاها از ".. مطابق آنچه در مصاحبه هفتم پژوهش بیان شده عوامل فنی: -ب

ها مثل تلگرام و  این خدمات استفاده کنیم، آیا امکان دارد و با این مسأله فیلترینگ بعضی از این شبکه
. از جمله مسائل مهم اثرگذار در ارائه خدمات دولتی در توییتر که خیلی پرکاربرد است، چه کنیم"

های شبکه است. در واقع در صورتی  و زیرساختبستر رسانه اجتماعی، نبود دسترسی به اینترنت 
که این بستر فراهم نباشد، ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی غیرممکن است. در نتیجه 
در مناطقی که امکان دسترسی به اینترنت وجود ندارد و در واقع دچار شکاف دیجیتالی هستیم، 

مکن است. همچنین امکان گسترش انواع ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی غیرم
خدمات دولتی است.   های اجتماعی جهت ارائه بدافزارها از جمله مسائل ناگزیر استفاده از شبکه

شبکه اجتماعی وجود دارد، مثل   های مختلفی که در حوزه عالوه بر موارد ذکر شده، محدودیت
بستر رسانه اجتماعی اثرگذار باشد که  تواند در مسیر ارائه خدمات دولتی در مسأله فیلترینگ می

توان گفت عوامل فنی از جمله  اساس، می بایستی تدابیر الزم در این راه اندیشیده شود. بر این 
در کشورهای در حال توسعه  6.0مسائلی است که بایستی در تحقق و توسعه دولت الکترونیک

 مورد توجه قرار بگیرد. 

 یریگ جهینت .8

های ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی برای کشورهای در  چالش مطالعه و شناسایی
های اجتماعی در  رسانه از موثر  و استفاده یزیر برنامه یندفرا یلجهت تسه تواند حال توسعه، می

اساس، در تحقیق حاضر  بر این . باشدسودمند  بخش دولتی و جلوگیری از انجام اقدامات نامناسب
ستفاده از روش تحقیق آمیخته شامل روش تحلیل تماتیک در بخش کیفی و روش تالش شد تا با ا

در کشورهای در حال توسعه  6.0های استقرار دولت الکترونیک پیمایشی در بخش کّمی، چالش
ارائه شده و آزمون شود. ابتدا مفاهیم، تعاریف و اهمیت استفاده از امکانات رسانه اجتماعی در 

پس تالش گردید تا با مرور تاریخچه پژوهش، دیدگاه مناسبی از اهمیت بخش دولتی معرفی شد. س
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های دولت  و ضرورت تحقیق حاضر ارائه شود. در نهایت با استفاده از رویکرد آمیخته، چالش
 شناسایی و تأیید شد. 6.0الکترونیک

توجه نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد، در مسیر ارائه خدمات در بستر رسانه اجتماعی، 
های مدیریتی، امنیتی، قانونی، توجه به مالحظات فرهنگی  سازی در قالب چالش به مالحظات پیاده

های  های اخالقی و انسانی و توجه به مالحظات زیرساختی در قالب چالش در قالب چالش
مالحظات در ارائه خدمات در بستر رسانه   رسد. در حوزه اطالعاتی و فنی، ضروری به نظر می

اعی تعدادی پژوهش انجام شده است. به عنوان نمونه در پژوهشی که توسط برتوت و اجتم
( انجام شد، به مسأله امنیت و حفظ حریم خصوصی به عنوان یکی از مسائل 60۴6همکاران )

تواند استفاده از خدمات مذکور را به چالش بکشد، اشاره شد که این امر با چالش  پراهمیت که می
کند. در پژوهش دیگری که توسط  سازی پژوهش حاضر برابری می مالحظات پیادهقانونی مربوط به 

( انجام شد، به برخی از مالحظات ارائه خدمات در بستر رسانه اجتماعی اشاره شد. 60۴3ژنگ )
در این پژوهش عواملی چون عدم پشتیبانی مدیریت، امنیت، کمبود متخصص و مسائل مربوط به 

های مهم ارائه خدمات در بستر رسانه اجتماعی  ران به عنوان چالشبودجه و پذیرش توسط کارب
سازی با پژوهش حاضر برابری  معرفی شد. این امر با عوامل مدیریتی و امنیتی مالحظات پیاده

اند و تنها  کند؛ ولی در تحقیق ژنگ، برخالف تحقیق حاضر، مالحظات با جزئیات معرفی نشده می
( نیز ضمن مقایسه وضعیت 60۴3است. وای و همکاران )به ذکر موارد کلی بسنده شده 

در کشورهای کره جنوبی و امریکا، به این نتیجه رسیدند که مسأله عدم  6.0الکترونیک دولت 
های اصلی  دسترسی به اینترنت، حفظ حریم خصوصی و کمبود قوانین و مقررات از جمله چالش

سازی و  با عوامل قانونی مالحظات پیاده ارائه خدمات در بستر رسانه اجتماعی است. این امر
( نیز به بررسی برخی 60۴۱چالش فنی مالحظات زیرساختی مطابقت دارد. خان و همکاران )

هایی چون  پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که ریسک 6.0الکترونیک مالحظات در تحقق دولت 
تی در این رابطه وجود شناختی، ریسک امنی های اجتماعی، ریسک زمانی، ریسک روان ریسک

سازی و عوامل انسانی مربوط به مالحظات  دارد؛ این امر با عوامل امنیتی مربوط به مالحظات پیاده
( نیز امکان آسیب به شهرت و 60۴۱فرهنگی تحقیق حاضر ارتباط دارد. سیوارجاه و همکاران )
های فنی  ود زیرساختخصوصی و کمب بروز مسائل سیاسی و قانونی و امکان نقض امنیت و حریم 

که این امر با عوامل قانونی  را از جمله مالحظات ارائه خدمات در بستر رسانه اجتماعی ذکر کردند،
سازی، عوامل فنی مالحظات زیرساختی و عوامل اخالقی مالحظات فرهنگی  مالحظات پیاده
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پرداخته نشده است. ارتباط دارد؛ ولی به سایر مالحظات چون عوامل اطالعاتی، مدیریتی، انسانی 
های ارائه  گیری کرد که پژوهش حاضر توانسته چالش توان نتیجه براساس آنچه گفته شد، می

خدمات در بستر رسانه اجتماعی در کشورهای در حال توسعه را با جزئیات و عمق بیشتری نسبت 
 یابی کند و بر دانش نظری در این حوزه بیافزاید. های پیشین مسأله به پژوهش

های دولتی جهت  گذاران حوزه ریزان و سیاست ورد اصلی پژوهش کمک به مدیران، برنامهرها
هایی که در مسیر استفاده  است. در واقع با شناسایی چالش 6.0استقرار اثربخش دولت الکترونیک

توان در جهت کنترل، مدیریت و حل و فصل  وجود دارد می 6.0از خدمات دولت الکترونیک
جلوگیری نمود. عالوه  6.0و از بروز شکست احتمالی پروژه دولت الکترونیکمسائل حرکت کرده 

های ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی برای کشورهای  بر این، با توجه به معرفی چالش
دهندگان خدمات مذکور در  تواند راهنمای عملی را برای ارائه در حال توسعه، پژوهش حاضر می

و   اطالعات عه فراهم آورد. با نگاهی کلی به وضعیت موجود فناوری کشورهای در حال توس
های دولتی خواهان  توان نتیجه گرفت، چنانچه سازمان های دولتی می رسانی در سازمان خدمات

خدمات خود هستند، اهمیت شناسایی   استفاده موثر از امکانات رسانه اجتماعی جهت ارائه
رسد که این امر با انجام پژوهش حاضر  روری به نظر میهای استقرار فناوری مذکور ض چالش

 تحقق یافت.

 پیشنهادات پژوهش. 9

های  در کشورهای در حال توسعه و مقابله با چالش 6.0منظور تحقق دولت الکترونیک به 
 شود: رو پیشنهادات زیر مطرح می پیش

 دله شده تحت های مبا های اجتماعی داخلی که امکان مدیریت داده استفاده از شبکه
گیرندگان را از نظر امنیت  های خدمت پذیر ساخته و نگرانی ها امکان های مذکور را برای دولت شبکه

مرزی  اطالعات و نیز ارائه دهندگان اطالعات را از نظر دسترسی هکرها و تهدیدات امنیتی برون
 رفع کند.
 ین و مقررات موجود جهت تدوین استانداردها و قوانین و مقررات جدید و یا تغییر قوان

رسانی. در این راستا، بایستی حتمًا تمامی قوانین و استاندارهای  همراستایی با سبک جدید خدمت
ای که درک آن برای عموم مردم  جدید و یا تغییرات به وجود آمده با بیان واضح و شفاف به گونه

 نفعان اطالع شود. پذیر باشد، به تمامی ذی امکان



 221 ...رسانه بسرت در دولتی خدمات ارائه هایالگوی چالش

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 دهندگان خدمات و نیز تدوین روش کار و یا  های آموزشی برای کارکنان و ارائه هبرگزاری دور
؛ که 6.0کنندگان خدمات، جهت استفاده از امکانات دولت الکترونیک اصول راهنما برای دریافت

 با توجه به جدید بودن آن، روش استفاده از فناوری مذکور را یاد بگیرند.
 های احراز  هایی چون رمزگذاری اطالعات و سیستم روش های امنیتی و استفاده از سیستم

هویت، جهت جلوگیری از مسائل امنیتی و سرقت اطالعات به اشتراک گذاشته شده تحت 
 های اجتماعی. رسانه

  



 1101، 3شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 221

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 
References 

Bertot, J., Jaeger, P. & Hansen, D. (2012). The impact of polices on government social media 

usage: Issues, challenges and recommendations. Government Information Quarterly, 29: 30-40. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.04.004. 
Bhanot, S. (2012). Use of social media by companies to reach their customers. SIES Journal of 

Management, 8(1): 45-55. 

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 

Psychology, 3(2): 77-101. 

Dadashzadeh, M. (2010). Social media in government: from e-government to e-governance. 

Journal of Business & Economics Research (JBER), 8(11). DOI: 10.19030/jber.v8i11.51. 

Drissa, O., Melloulib, S. & Trabelsi, Z. (2019). From citizens to government policy-makers: Social 

media data analysis. Government Information Quarterly, 36(3): 560-570.  

DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.05.002. 

Elia, G., Margherita, A. & Taurino, C. (2009). Enhancing managerial competencies through a wiki-

learning space. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long 

Learning, 19: 166-178. DOI: 10.1504/IJCEELL.2009.025025. 

Graham, M., Avery, E. & Park, S. (2015). The role of social media in local government crisis 

communications. Public Relations Review, 41: 386–394.  

DOI: https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2015.02.001. 

Kaplan, A. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities. 

Business Horizons, 53: 59-68. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003. 

Khan, G., Swar, B. & Lee, S. (2014). Social Media Risks and Benefit. A Public Sector Perspective, 

32. DOI: doi.org/10.1177/0894439314524701. 

Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in 

naturalistic evaluation. New directions for evaluation, 30: 73-84. 

Luna, S. & Pennock, M. (2018). Social media applications and emergency management: A 

literature review and research agenda. International Journal of Disaster Risk Reduction, 28: 

565-577. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.01.006. 

Meijer, A., Koops, B., Pieterson, W., Overman, S. & Ten Tije, S. (2012). Government 2.0: Key 

Challenges to Its Realization. Electronic Journal of e-Government, 12: 59-69. 

Mergel, I. (2012). The social media innovation challenge in the public sector. Information Polity, 

17: 281–292. DOI:10.3233/IP-2012-000281. 

Mergel, I. (2013). A framework for interpreting social media interactions in the public sector. 

Government Information Quarterly, 30: 327–334.  

DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.015. 

Mio, A. (2009). Government 2.0: Gartner Definition. Columbia: Gartner Research. 

Sivarajah, U., Irani, Z. & Weerakkody, V. (2015). Evaluating the use and impact of Web 2.0 

technologies in Local government. Government Information Quarterly, 32(4): 473-487.   

DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.06.004. 

Sun, P., Ku, C. & Shin, D. (2015). An implementation framework for E-Government 2.0. 

http://dx.doi.org/10.19030/jber.v8i11.51
http://dx.doi.org/10.1504/IJCEELL.2009.025025
https://doi.org/10.1177%2F0894439314524701
http://dx.doi.org/10.3233/IP-2012-000281


 221 ...رسانه بسرت در دولتی خدمات ارائه هایالگوی چالش

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

Telematics and Informatics, 32: 504–520. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tele.2014.12.003. 

Veljkovic, N., Bogdanovic-Dinic, S. & Stoimenov, L. (2012). Building E-Government 2.0 - A Step 

Forward in Bringing Government Closer to Citizens. Journal of e-Government Studies and 

Best Practices, DOI: 10.5171/2012.770164. 

Yi, M., Oh, S. & Kim, S. (2013). Comparison of social media use for the U.S. and the Korean 

governments. Government Information Quarterly, 30: 310–317.   

DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.01.004. 

Zheng, L. (2013). Social media in Chinese government: Drivers, challenges and capabilities. 

Government Information Quarterly, 30: 369–376.   

DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.017. 
 
 
  

http://dx.doi.org/10.5171/2012.770164



