
 

 

 

 رابطۀ و الکترونیک شهرداری نظام استقرارمندی کارکنان شهرداری شیراز از بررسی رضایت

 هاآنشغلی  عملکرد با آن

 

شت، گروه علوم تربیتی، رئیس گروه بهبود  امین روستایی سالمی واحد مرود شگاه آزاد ا شی، دان شد مدیریت آموز سی ار شنا کار

 ی شهرداری شیرازهاروش

سازی  علی رحیمی شهر شد  سی ار شنا شهری منطقهبرنامه –کار شیراز، گروه هنر و معماری، مدیرکل دفتر ریزی  شگاه  ای دان

 ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیرازمهنوسازی و تحول اداری، معاونت برنا

 زمین شهرداری شیرازکارشناس تاریخ، دانشگاه شیراز، گروه علوم انسانی، مدیر بانک  پوری نظاممحمدعل

 

 چکیده

ستقرارهدف این پژوهش بررسی رضایت  شیراز از ا  ست.هاآنغلی ش عملکرد با آن رابطۀ و الکترونیک شهرداری نظام مندی کارکنان شهرداری 

صیفیاین تحقیق، روش  شیتو ست که  از نفر 123نفر و حجم نمونۀ آماری  176جامعۀ آماری آن حدود  و پیمای شهرداری الکترونیک ا کارکنان 

ساس جدول مورگان و به روش  شدند. برایاطبقهی ریگنمونهبرا صادفی انتخاب  سش دو از هاداده گردآوری ی و ت سونۀ عملکرد نامپر  و پاتر

نامۀ پاترسون در مندی کارکنان از استقرار شهرداری الکترونیک که محقق آن را ساخته بود، استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامۀ رضایتپرسش

ایی آمد و روایی آن را نیز تعدادی از مدیران و کارشررناسرران شررهرداری تریید کردند. رو به دسررت. /82تحقیق حاضررر از روش آلفای کرونبا  

. در این تحقیق آمد به دسررت. /88مندی کارکنان با روش تحلیل محتوایی تریید شررد و پایایی آن از روش آلفای کرونبا  نامۀ رضررایتپرسررش

مندی از استقرار بین رضایت ی بین رضایت از استقرار شهرداری الکترونیک و عملکرد شغلی کارکنان، جنسیت و مدرک تحصیلی دیده نشد؛ارابطه

از اسررتقرار  هاآنمندی ای مشرراهده شررد. نتایا نشرران داد با وجود عملکرد خوب کارکنان، رضررایتداری الکترونیک و نوع اسررتخدام رابطهشررهر

مندی کارکنان از استقرار شهرداری الکترونیک ی جهت ارتقای سطح رضایتزیربرنامهبنابراین ؛ شهرداری الکترونیک از مقدار میانگین کمتر است

 .در ابعاد فنی، مدیریتی و آموزشی ضروری است ژهیوبهشیراز  شهرداری

 مندی، شهرداری الکترونیک، عملکرد شغلی، شهرداری شیراز.رضایت کلیدی: یهاواژه

 

 مقدمه -1

 تواندمی و است آمده ارتباطات پدید و اطالعات فناوری پیشرفت با که ی استنوظهور مفاهیم از شهر الکترونیک و شهرداری الکترونیک 

استفادۀ  ازجملهشهرداری الکترونیک به عوامل مختلفی  تیموفق .، حل کندشهرهاکالندر  ژهیوبه زندگی را پیچیدۀ و بغرنا مشکالت از بسیاری

منابع انسانی کارآمد ی ریکارگبهی و مدیریت مناسب، زیربرنامهی مناسب در این زمینه، هارساختیزاصولی و مناسب از فناوری اطالعات، ایجاد 

 و... بستگی دارد.

 تداوم جهیدرنت و غیبت میزان کاهش دلیلبه راضی کارمندان. دارد وجود دولتی بخش کارکنان شغلی رضایت اهمیت برمبنی زیادی شواهد 

                                                           
  ،نویسنده مسئول: امین روستاییamin_zxr@yahoo.com 



 زندگی به شغلی رضایت نتایا و آثار است معتقد رابینزبرای جامعه دارند.  بیشتری سود جهیدرنت و دولتی بخش برای بیشتری یوربهره کار، انجام

 (.1389، جعفریو  )حبیبی شودمی دیترک شغلی رضایت افزایش برای تالشبه  بنابراین ؛شودیم منتقل کارمندان کاری

شی  آنجا ازاهمیت تحقیق در این زمینه   ضی شودیمنا ستقیم و بودن کارکنان بهکه نارا ستقیغصورت م ست؛  رمؤث هاآنبر عملکرد  میرم ا

رجوع اربابی تینارضا جهیدرنتی سیستم و ناکارآمد، مروربهنشدن، ماندن و بررسیوجودآورندۀ نارضایتی درصورت ناشناختهی که عوامل بهاگونهبه

 .شودیمرا موجب 

ست  شغلی یعنی دو ضایت  شتنر ضعیت دا شغل و ضعیو لوازم یک  شی که برای آن دریافت م ردیگیکه کار در آن انجام م ؛ و  شودیو پادا

 (.2009  )بروس ای.شرترز،

و نارضایتی آنان از استقرار  کنندیمعنوان ابزار و لوازم شغلی، کار توجهی به مشکالت کارکنانی که با نظام شهرداری الکترونیک بهنتیجۀ بی

ستم،  سی ستم، افزایش چرخۀ انجام کار،هافرم ی کاری وهاروالنکردن گی و اهمال در کار، تکمیلزیانگیباین  سی ضروری  در  نکردنشرکت ی 

سات و دوره ش یهاجل ضا تیدرنها کهخواهد بود  و... ستمیس اتیبه جزئ یتوجهیب ،یآموز سیدن درسازمان نبودن و موفق  انمراجع یتینار  به ر

 خواهد داشت. یدر پ مهم را اهداف

 

 

 تحقیق سؤاالت -2

 اصلی سؤال

ضایت  شغلی آیا بین ر شهرداری الکترونیک با عملکرد  ستقرار نظام  شیراز از ا شهرداری الکترونیک  ی معنادارارتباط  هاآنمندی کارکنان 

 وجود دارد؟

 

 فرعی سؤاالت

ا عملکرد شغلی مندی کارکنان شهرداری الکترونیک شیراز از استقرار نظام شهرداری الکترونیک در بعد فنی ب: آیا بین رضایت1فرعی  سؤال

 ی وجود دارد؟معنادارارتباط  هاآن

ضایت2فرعی  سؤال شی با عملکرد : آیا بین ر شهرداری الکترونیک در بعد آموز ستقرار نظام  شیراز از ا شهرداری الکترونیک  مندی کارکنان 

 ی وجود دارد؟معنادارارتباط  هاآنشغلی 

ضایت3فرعی  سؤال شهرداری الکترونیک در بعد مدیریتی با عملکرد : آیا بین ر ستقرار نظام  شیراز از ا شهرداری الکترونیک  مندی کارکنان 

 ی وجود دارد؟معنادارارتباط  هاآنشغلی 

 

 تعاریف نظری -3

رهر ر رته آن الکترونیک ش ر رهری خدمات که یی استهاتیفعال از دس ر ره را ش ر ری صورتب ر رار در الکترونیک ر  از یا دهدیم قرار کاربران اختی

 (.1387دهد )سرفرازی و معمارزاده، قرار می خدمات این کنندگاناستفاده در اختیار را اطالعاترری اینترنت، طریررق

ی استفاده کند. معموالً کیشهر الکترونالکترونیکی  از خدمات تواندیمشهروند الکترونیکی فردی است که با فناوری اطالعات آشنایی دارد و 

؛ در این سرربک، تفریحات، آموزش، کنندیمدر جامعۀ الکترونیکی، شررهروندان الکترونیکی یک سرربک زندگی الکترونیکی را برای خود انتخاب 

 (.1386)جاللیان و ناصری،  شودیمصورت الکترونیکی انجام ی فرد بههاکنشو  ارتباطات

صرررورت به شرررهرداری وظایف  ۀحوز در  را  خدمات خود  از فناوری اطالعات، یریگبا بهره شرررهرداری الکترونیک سرررازمانی اسرررت که



سترس و امن بهدر سریع، شهرداری .کندیشهروندان ارائه م د شهر تیمحدودبدون  و هساعت 24 ،خدمات این  ست واقعی زمانی و مکانی در   ا

 (.1386)کاظمی، 

)بروس  شودیو پاداشی که برای آن دریافت م ردیگیدر آن انجام مکار که  وضعی و لوازم شغل، وضعیت داشتنرضایت شغلی یعنی دوست

 (.2009ای.شرترز، 

عبارتی میزان محصول، پیامد و یا بازدهی است یا به دهندیمعملکرد شغلی، مجموع رفتارهایی است که افراد درخصوص شغل از خود بروز 

 (.2000. )رشیدپور، شودیمسبب اشتغال فرد در شغل خود، حاصل که به

 

 نتایج تحقیقات پیشین -4

 

 هاآن: تحقیقات پیشین و نتایج 1جدول

 نتایا نتحقیقات پیشی

ند بینی میپیش (1973هرمن ) که مردم بتوان گامی  عالشرررود هن ند، از عملکرد خود ی مربوطهاتیف کار خود را کنترل کن به 

 شود.با خشنودی از عملکرد مشاهده نمی ایکنترل نباشد، رابطهتحت هاتیفعالاین  کهیهنگامخشنود گردند؛ 

شغل وجود دارد؛ ولی تعهد داریمعنرابطۀ  (1982آرنولد و فلدمن ) سازمانی با میل ماندن در  شغلی و تعهد  شنودی  ی بین دو نگرش خ

خشنودی شغلی نیز نقش مستقلی در میل ماندن در  هرحالبهاز خشنودی شغلی دارد؛  تریقوای سازمانی رابطه

 شغل دارد.

(، گالک و اسبرن 1977استیرس )

(1978) 
 شغلی در هر سازمان هستند. لکردعمتعهد و رضایت شغلی عوامل کلیدی 

شررغلی کارکنان ترثیری ندارد؛  مندیبر رضررایتمتغیرهای سررن، جنس، میزان تحصرریالت و سررنوات خدمت  (1387عباس اسکندری شهرکی )

 است. رگذاریترثمندی کارکنان همچنین سبک فعلی مدیریت سرپرستان بر رضایت

عبداهلل خادمی مقدم، محمدعلی 

 (1390بخش )نیک
 مندی شغلی با حقوق و مزایا، توانمندسازی، امنیت شغلی و رهبری ارتباط مستقیم دارد.رضایت

 

 روش تحقیق -5

مندی کارکنان شهرداری شیراز بررسی میزان رضایت بهنامه استفاده از پرسشاست که با  پیمایشی انجام شدهاین تحقیق به روش توصیفی 

شغلی  شهرداری الکترونیک و رابطۀ آن با عملکرد  ستقرار نظام  شهرداری پردازدیم هاآناز ا . جامعۀ آماری این تحقیق، همۀ کارکنان مرد و زن 

ی هستند و تجربۀ کار با این سیستم دهخدمتو شهرداری شیراز است که با سیستم شهرداری الکترونیک مشغول کار  گانهنهالکترونیک مناطق 

 (.N= 176نفر است ) 176 هاآنرا دارند؛ تعداد 

 یکارکنان شررهردار انیم یو تصررادف یاطبقه صررورتبه و شررد زده نیتخمنفر  123 مورگان، جدول اسرراسبر قیتحق نیدر ا یآمار ۀنمون 

سررنجش  ۀنامپاترسررون اسررت و پرسررش یعملکرد شررغل ۀنامپرسررش قیتحق نیا اطالعات یگردآور ابزار. دیگرد عیگانه توزمناطق نه کیالکترون

شهرداررضایت شهردار کیالکترون یمندی کارکنان  ستقرار نظام  ست.  میکه محقق آن را تنظ کیالکترون یاز ا  ۀنامپرسش ییایپا بیضرکرده ا

ضایت سون و ر شهردارپاتر ش کیالکترون یمندی کارکنان  ستقرار نظام  ضر از روش آلفا قیدر تحق کیالکترون یهرداراز ا  بیترتکرونبا  به یحا

 .شد دییتر رازیش یو کارشناسان شهردار رانیاز مد یتعداد ۀلیوسبه و ییمحتوا روش به نامهپرسش دوهر یی. به دست آمد و روا/88و  ./82

 



 ی آماریهاروشنامه و : اطالعات مربوط به پرسش2جدول

 ی آماریهاروش یبنددرجهنوع  هاسؤالتعداد  نامهنوع پرسش

 15 ارزیابی عملکرد کارکنان
 یادرجه4طیف لیکرت 

 ندرت، گاهی، اغلب، همیشه()به

ی، آنالیز انمونهدو tبستگی پیرسون، آزمون هم

 توصیفیی آمار هاروشواریانس و 

مندی کارکنان از استقرار رضایت

 نظام شهرداری الکترونیک
18 

 یادرجه5طیف لیکرت 

 مخالفم( کامالً موافقم تا  کامالً)

ی، آنالیز انمونهدو  tبستگی پیرسون، آزمون هم

 ی آمار توصیفیهاروشواریانس و 

 

ضایت صل در این تحقیق ر شهرداری الکترونیک، حا ستقرار نظام  ست که فرد از آزمون انمرهمندی کارکنان از ا سشسؤال18ی ا نامۀ ی پر

، بُعد فنی؛ 6، 5، 4، 3، 2، 1های سؤالشرح جدول زیر طراحی شده است )که در سه بُعد فنی، آموزشی و مدیریتی به کندیمساخته، کسب محقق

 ، بُعد مدیریتی(.18، 17، 16، 15، 14، 13های سؤال، بُعد آموزشی؛ 12، 11، 10، 9، 8، 7های سؤال

 

 

 

 

 

 

  



 مندی کارکنان از استقرار نظام شهرداری الکترونیک و اهداف مورد سنجش: ابعاد متغیر رضایت3جدول

کارکنان از استقرار مندی ابعاد متغیر رضایت

 نظام شهرداری الکترونیک
 هدف

 بُعد فنی
، نحوۀ افزارنرم، هاستمیسی فنی، شبکه، اینترنت، هارساختیزمندی از ی فنی نظیر رضایتهامؤلفهسنجش 

 روزرسانی و...نگهداری، به

 بُعد آموزشی
، تغییرات سرریسررتم و هانامهبخشی قوانین، رسرراناطالعمندی از ی آموزشرری نظیر رضررایتهامؤلفهسررنجش 

 ی کارکنان و مراجعین و...آگاه، میزان تخصص و گرفتهانجامی هاآموزش

 بُعد مدیریتی
و  هااسررتیسرر، هاآنی از نظرسررنجمندی از چینش کارکنان، ی مدیریتی نظیر رضررایتهامؤلفهسررنجش 

 و... هایمشخط

 مندی کارکنان از استقرار نظام شهرداری الکترونیکسنجش کلی رضایت مندی کلیرضایت

 

 به آمار توصیفی متغیرها به شرح زیر است:همچنین اطالعات مربوط 

 

 : آمار توصیفی مربوط به متغیرها4جدول

 

 

 استقرار از رضایت

 شهرداری

 الکترونیک
 کارکنان عملکرد

 شهرداری استقرار از رضایت

 فنی عدبُ در الکترونیک
 شهرداری استقرار از رضایت

 آموزشی عدبُ در الکترونیک
 شهرداری استقرار از رضایت

 مدیریتی عدبُ در الکترونیک

 123 123 123 123 123 تعداد نمونه

 7141/2 8767/2 6843/2 8114/3 7584/2 میانگین

 8333/2 0000/3 667/2 9333/3 8333/2 میانه

 66033/0 64896/0 71026/0 30973/0 58397/0 انحراف معیار

 00/1 00/1 00/1 73/2 00/1 حداقل

 83/3 17/4 33/4 00/4 11/4 حداکثر

 

 

 تحقیق سؤاالتبررسی  -6

ضایت  شغلی آیا بین ر شهرداری الکترونیک با عملکرد  ستقرار نظام  شیراز از ا شهرداری الکترونیک  ی معنادارارتباط  هاآنمندی کارکنان 

 وجود دارد؟

 

مندی کارکنان شهرداری الکترونیک شیراز از استقرار نظام شهرداری الکترونیک و عملکرد : بررسی رابطه بین رضایت5جدول

 هاآنشغلی 

 متغیر وابسته                             

 متغیر مستقل                                       
 کارکنان عملکرد

 الکترونیک شهرداری استقرار از رضایت
 117/0 بستگی پیرسونهم

 199/0 سطح معناداری



 

شاهدهمقدار معناداری   ست،  199/0برابر با  شدهم سطح معناداری  رونیازاا ضایتشودینم، فرض باال پذیرفته 05/0در  مندی ؛ بنابراین ر

شهرداری الکترونیک با عملکرد  ستقرار نظام  شیراز از ا شهرداری الکترونیک  ضایتارابطه هاآنکارکنان  مندی ی ندارد؛ به این معنی که میزان ر

 ی ندارد.معناداررابطۀ  اهآنکارکنان در زمینۀ استقرار شهرداری الکترونیک با عملکرد 

ضایت شغلی آیا بین ر شهرداری الکترونیک در بُعد فنی با عملکرد  ستقرار نظام  شیراز از ا شهرداری الکترونیک  ارتباط  هاآنمندی کارکنان 

 ی وجود دارد؟معنادار

 

مندی کارکنان شهرداری الکترونیک شیراز از استقرار نظام شهرداری الکترونیک و : بررسی رابطه بین ابعاد رضایت6جدول

 هاآنعملکرد شغلی 

 متغیر مستقل         

 متغیر وابسته                        

 استقرار از رضایت

در  الکترونیک شهرداری

 فنی بُعد

 استقرار از رضایت

در  الکترونیک شهرداری

 آموزشی بُعد

 استقرار از رضایت

در  الکترونیک شهرداری

 مدیریتیبُعد 

 کارکنان عملکرد
 *198/0 013/0 091/0 بستگی پیرسونهم

 280/0 887/0 315/0 سطح معناداری

 

شاهدهمقدار معناداری   ست؛  315/0برابر با  شدهم سطح معناداری  رونیازاا ضایتشودینم، فرض باال پذیرفته 05/0در  مندی ؛ بنابراین ر

ستقرار نظام شهرداری الکترونیک در بُعد فنی با عملکرد  شیراز از ا به میزان رضایت در ی ندارد. باتوجهارابطه هاآنکارکنان شهرداری الکترونیک 

 با عملکرد کارکنان دیده نشد.این بُعد که کمتر از حد میانگین است، ارتباط معناداری 

ضایت  شغلی آیا بین ر شی با عملکرد  شهرداری الکترونیک در بُعد آموز ستقرار نظام  شیراز از ا شهرداری الکترونیک   هاآنمندی کارکنان 

 ی وجود دارد؟معنادارارتباط 

شاهدهمقدار معناداری   ست؛  887/0برابر با  شدهم سطح معناداری  رونیازاا ضایتشودینمرض باال پذیرفته ، ف05/0در  مندی ؛ بنابراین ر

شی با عملکرد  شهرداری الکترونیک در بعد آموز ستقرار نظام  شیراز از ا شهرداری الکترونیک  صوص نیز ارابطه هاآنکارکنان  ی ندارد؛ در این خ

 یده نشد.ی با عملکرد کارکنان دمعنادارمندی کمتر از حد میانگین، ارتباط به میزان رضایتتوجهبا

ستقرار نظام شهرداری الکترونیک در بُعد مدیریتی با عملکرد شغلی بین رضایت  ارتباط  هاآنمندی کارکنان شهرداری الکترونیک شیراز از ا

 ی وجود دارد.معنادار

مندی ؛ بنابراین رضررایتشررودیم، فرض باال پذیرفته 05/0در سررطح معناداری  رونیازااسررت؛  280/0برابربا  شرردهمشرراهدهمقدار معناداری 

شهرداری الکترونیک در بُعد مدیریتی با عملکرد  ستقرار نظام  شیراز از ا شهرداری الکترونیک  شان  هاآنکارکنان  رابطه دارد. نتیجۀ این آزمون ن

 .ابدییمد کارکنان نیز افزایش مندی در بُعد مدیریتی، عملکرکه با افزایش سطح رضایت دهدیم

 

 ی و پیشنهادهاریگجهینت -7

ستبهبه نتایا باتوجه شان داد اگر افراد بتوانند 1973و تحقیقاتی مانند پژوهش هرمن ) آمدهد به کار خود را کنترل کنند، ی مربوطهاتیفعال( که ن

شد و  شنود خواهند  شد، خشنودی از عملکرد، دیده نمی هاتیفعالاین  کهیهنگاماز عملکرد خود خ عواملی  میریگیم، نتیجه شودتحت کنترل نبا

؛ دهدینمنیازهای آنان را کامل پوشش در ابعاد فنی و آموزشی نقش دارد، چندان تحت کنترل افراد نیست و  ژهیوبه مندی کارکنانکه در رضایت

 شود:پیشنهاد می مندی و با رویکرد مشارکت کارکنانبنابراین براساس ابعاد رضایت



 

 در بُعد مدیریتی

 طور ویژه توجه شود:ضبرای رضایت از استقرار نظام شهرداری الکترونیک در بعد مدیریتی به موضوعات زیر به

 ی پیش رود.بندزمانشدن و طبق برنامۀ ی نظام شهرداری الکترونیک با دقت و با هدف اجراییهااستیسو  هایزیربرنامه •

سات یا  • شنهادهای کارکنان، جل ستفاده از راهکارها و پی ستم و ا سی شکالت  سنجبرای رفع م شهرداری ادورهی هاینظر ی با کارکنان 

 الکترونیک برگزار شود.

 ی کاری براساس تخصص و مراحل کار، انجام شود.هاستگاهیا کارکنان در مؤثرترچینش اصولی و  •

 ی سنجیده شود.ادورهصورت با استقرار نظام ارزیابی عملکرد، میزان عملکرد کارکنان شهرداری الکترونیک به گرددیمپیشنهاد  •

 

 در بُعد فنی

 شود:یمشده، پیشنهاد مطرح سؤاالتبه برای رضایت از استقرار شهرداری الکترونیک در بُعد فنی و باتوجه 

ساختیز • سرعت ارتباطات اشبکهی هار شود و  صالح  شی کلی بازنگری و ا ستمی با نگر سی ی و پهنای باند اینترنت افزایش اشبکهی و 

 یابد.

به وضررعیت موجود، ارائه گردد؛ به این منظور باتوجه ترمناسرربسرررعت بیشررتر و کیفیت  با هاسررتمیسررنحوۀ پشررتیبانی و رفع ایرادات  •

 شود.پیشنهاد می هاستمیسۀ دارندنگهی خدمات پشتیبانی فنی یا افزایش نیروهای متخصص فنی و سپاربرون

یی هانامهتفاهمی با اصالحات و ایجاد سازمانبرونی و سازماندرونبرای جلوگیری از اتالف وقت و افزایش چرخۀ کاری، ارتباط و تعامالت  •

 ی اجرایی مرتبط، میسر گردد.هادستگاهبا  اثربخش

 

 در بُعد آموزشی

 شود:می ارائه ریز هایشنهادیپ یآموزش عددر بُ

 انجام شود. یامنظم و دوره صورتبه یو رفع مشکالت کار یآگاه ءارتقا یبرااز کارکنان  یآموزش یهایازسنجین  •

 موضوع نیا با هایدرصد از آزمودن 52که  کیالکترون یشهردار ستمیس از مراجعان یآگاه زانیم درخصوص شدهمطرحسؤال  بهتوجهبا  •

کارکنان و  یبرا یمشررکالت سررت،ین مناسررب مراجعان یسررطح آگاه نکهیبه اباتوجه زیهسررتند و ن موافق کامالً ،درصررد 7/18و  موافق

با  شرررودیم شرررنهادیپ نیبنابرا ؛و... یلفظ یهایریدرگ ،یتیآن نارضرررا یپو در یکار ۀچرخ شیازجمله افزا شرررود؛یم جادیا انمراجع

 ستمیانجام کار در س یچگونگ ۀو... دربار نترنتیاراهنما،  یهامختلف مانند تابلوها، بروشورها و کتابچه هایروشاز  شتریب یرساناطالع

 .شود داده یکاف اطالعات انبه مراجع کیالکترون یارشهرد

 

 پیشنهادهای پژوهشی

 نفعانیذ، برای جلوگیری از نارضایتی هاطرحبه دولت الکترونیک و اهمیت اجرای این مربوط یهاپروژهبه نوپابودن شود باتوجهیمپیشنهاد  

 برطرفی بیشتر، تحقیقاتی قبل از اجرا جهت پیشگیری و شناسایی مشکالت احتمالی و تحقیقاتی هنگام اجرا برای شناسایی و اثربخشو کارایی و 

 کردن نقاط ضعف، انجام شود.

 مانند: 

 هاسازمانی دولت الکترونیک در هاپروژهبررسی آمادگی استقرار  •



 هاسازمانرونیک در ی دولت الکتهاپروژهبر استقرار مطلوب  مؤثربررسی عوامل  •

 هاآنبر  مؤثرو عوامل  هاسازمانی دولت الکترونیک در هاپروژهبررسی عملکرد  •
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