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فراخور گسترش خدمات عمومی الکترونیک و اقبال عمومی و بازخورد مثبت آن در جامعه، حرکت تدریجی  :چکیده

نماید. معیار میزان رشد و روش سنجش ناپذیر میاداری الکترونیک امری اجتناباز نظام اداری سنتی به سوی نظام 

باشد، لیکن این دو معیار به طور کامل  پذیر میها با اطالع از عوامل کیفیت و کمیت امکانبازدهی و موفقیت سیستم

ها حاصل عوامل و موفقیت ها وباشند. در دنیای پیشرفته امروزی که تمامی جهشبیانگر میزان رشد و توسعه نمی

توان مشاهده نمود عالوه بر باشد با تعمق در این عوامل و پارامترها میپارامترهای محیطی و محاطی مختلفی می

اینکه تعداد پارامترها )کمیت( و نحوه اجرای هر یک از آنها )کیفیت( بر میزان بازدهی سیستم تاثیرگذار می باشند 

وری و ترین عامل در جهت پایداری، افزایش بهرهمل و ارتباط بین آنها نیز به عنوان مهمعامل مهم دیگری به نام تعا

باشد. لذا ضرورت تحقق نظام اداری الکترونیک فراتر از مواردی چون رشد تصاعدی بازدهی سیستم بسیار موثر می

محوری، کاهش چون عدالتها بوده و قابل تسری در مباحث کلیدی و بنیادی دیگری تسریع امور و کاهش هزینه

وحتی جلوگیری از فسادهای مالی و اداری، تغییر مثبت در نگرش و رفتارهای سازمانی، تاثیرات مثبت در الگوهای 

ها، تاثیر بر نظام آموزشی و .... خواهد بود. در این مقاله پس از زندگی اجتماعی و افزایش هنجارها و کاهش ناهنجاری

الکترونیک، به ابعاد عدم تحقق آن پرداخته و در نهایت راهکارهای پیشنهادی در خصوص بررسی مزایای نظام اداری 

 سازی و اجرای موفق این نظام ارائه خواهد شد.پیاده

نظام اداری الکترونیک، نظام اداری یکپارچه، عدالت محوری، رفتارهای سازمانی، رضایتمندی،  های کلیدی :واژه

 مطلوبیت سازمانی

 مقدمه 

باشد. متناسب رشد فناوری، برقراری ارتباط و انتقال اطالعات در هر زمانی متاثر از فناوریهای غالب همان عصر می روشهای

موثر گردند. مزایای مشهود و روشهای ارتباطی نیز تغییر یافته و متعاقب آن زیرساختهای ارتباطی نیز دچار تغییر و تحول می
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ها مندی از فضای نوین و نافذ متصور از این الگوها و قالبریزی در راستای بکارگیری و بهرهبرنامهساز پذیرش غیرقابل اجتناب زمینه

 باشد.می

ا را رقم زده است کشورهای دنی از توسعه و پیشرفت بسیاری ههای کالن و مثبت به موضوعاتی که امروزرویکردها و نگرش

افزایی ارزشباشد تا طی اتخاذ تصمیمات مناسب بتوانند اقدامات مفید و ا میهمبحثی جدی و مستلزم توجه از جانب دولتها و حکومت

صعود و ترقی بازنمانند. دولت با تشکیل واحدهای سازمانی در قالب را موجب شده و در مسیر تقویت جایگاه سازمانی و نهادی از قافله 

ای مردمی و تکمیل فرآیندهای سازمانی را در راس اهداف خود های اجرایی پاسخگویی، انجام امور عمومی، رفع نیازهادارات و دستگاه

سازد و دولت متبادر میرا پردازش اداری، ضعف و ناتوانی ملموسی در رویکرد سنتی  حجمقرار داده است. لیکن با افزایش تقاضا و 

لزوم اند ارزشمند در این زمینه کسب نمودهتجاربی سنتی دیگر کارایی الزم را نخواهد داشت. لذا به جهت همگامی با دولتهایی که 

باشد کما اینکه در عصر حاضر که به عصر ارتباطات و اطالعات بازنگری و نوسازی زیرساختهای مربوطه امری ضروری و بدیهی می

برتر و حرکت به  نامگذاری شده است پرداختن و تمرکز به مباحث علوم ارتباطی و تلفیق امور جاری دولت با آنها در راستای جایگاهی

 باشد.الزمه پویایی و حیات دولت و حکومت میسمت و سوی دولت الکترونیک، 

ای فراخور زمان و شرایط سیاسی، گیری از نیروی محرکههمانطور که پیشتر اشاره شد نظام اداری حاکم بر کشور نیازمند بهره

تسهیالت و مزید بعدی و جداگانه هر یک از ابعاد فوق نه تنها  باشد و رشد تکفرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و ... حاضر می

کاری را در پی داشته و در نهایت هزینه و ها و موازینماید بلکه مشکالت زیادی از جمله تکرار پروسهتکریمات دولت را حاصل نمی

 دارد.زمان زیادی را مصروف می

ترین مرحله بستر خدمات دولتی و حکومتی به عنوان اولین و اساسی از اینرو شناسایی و بکارگیری نظامی جامع و فراگیر در

باشد. نظامی که نظر خدمات در بستر فضای مجازی از اهمیت بسزایی برخوردار میارائه با قابلیت دولت هوشمند و در حرکت به سوی 

نگری و سازی، یکپارچگی، یکسانو چابکمثبت اکثر حکومتها را به سوی خود جلب نموده است دارای مزایایی چون تسریع در امور 

 و در نهایت مطلوبیت سازمانی را در پی خواهد داشت. عدالت محوری، رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع

ای واحد جهت ارائه در این مقاله به بررسی ابعاد و مزایای نظام اداری الکترونیک به عنوان سیستمی جامع با ایجاد پنجره

سازی رفتار سازمانی در جهت جلب رضایت ارباب رجوع و افزایش سطح کیفی و کمی یکپارچه و تقویت و بهینهخدمات به صورت 

 امور سازمانی پرداخته و پس از شناسایی و عنوان موانع عامل عدم توسعه، راهکارهای مناسب و موثر معرفی خواهند شد.
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 : مفاهیم نظری 

در ابعاد ها گیری از این قابلیتلکترونیکی به نظام اداری دولت و امکان بهرهنظام اداری الکترونیک :  افزودن قابلیت ا .1.

سازی مقدماتی در . برقراری شرایط فوق مستلزم آمادهمختلف امور درون سازمانی و برون سازمانی و دریافت بازخور مناسب

یتی، اصالح ساختاری و سازی اجتماعی، تغییر نگرش و بینش سطح مدیرزیرساختهای ارتباطی و همچنین فرهنگ

حصول به نتایجی میتوان به انقالب و تحولی عظیم اشاره نمود که در عین . لذا باشدسازی رفتارهای سازمانی میبهینه

مثبت و ارزشمند با عوارضی ناخوشایند نیز مواجه خواهند شد. از اینرو جایگزینی نظام اداری الکترونیک با نظام اداری 

باشد لیکن پس از استقرار این نظام مزایای آشکار و پنهانش سر های مادی و معنوی زیادی مینهسنتی مستلزم صرف هزی

منشاء پیدایش و ظهور ارزشها و آداب و رسومی خواهد شد که مقبولیت آن بین آحاد مردم و دولتمردان و همچنین سایر 

که دولت  شود، و از همین جاستمقارن میدولتها بر مشروعیت و ارتقاء سطح کیفی و کمی حکومت و متعاقب آن دولت 

ها و تحقیقات اخیر در زمینه دولت الکترونیک و پژوهشگردد. تر میکریمه متجلی گشته و به جایگاه واقعی خود نزدیک

ضمانت اجرایی  موید این موضوع است که راهکار موصوف ازنظام اداری در بستر الکترونیک بخشی مهمی از آن به نام 

ای سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در خصوص تحول اداری و از طرفی در راست باالیی برخوردار است

 باشد.می

باط سیستمها و سازمانهای مختلف باشد ارتنظام اداری یکپارچه : از مزایای دیگری که در بستر الکترونیک قابل وصول می .2.

ها، سهولت دسترسی به حجم ا، کاهش هزینههیکدیگر با هدف تسریع در امور، اجتناب از موازی کاری و تکرار پردازش با

ها، حذف فواصل مکانی و زمانی و بهم پیوستگی ارتباطات در فضای مجازی، قابلیت به اشتراک گذاری و تسهیم انبوه داده

امور و تشریک مساعی، افزایش ضریب حضور و دخالت مردم در امور، تسهیل در کنترل و نظارت بر عملکرد واحدها و ... 

 تر وحدت رویه را به ارمغان خواهند آورد.در مراحل عالیباشد که تمامی اینها یکپارچگی، انسجام و می

پذیری و گریز از انعطافای عدالت محوری : ارائه خدمات به شیوه الکترونیک و بر پایه تصمیمات منطقی سیستمهای رایانه .3.

باشد در این شرایط و مهم حتی به صفر هم قابل تنزل می اصول حاکم بر اجرای قوانین را کاهش داده و در شرایط حساس

برخورد یکسان و سیستمی با متقاضیان و ذینفعان خصوصی و دولتی شک و شبهه در مورد عملکرد و نحوه ارائه خدمات را 

دالت محوری ای یکسان نگری و عاز بین برده و نتایج حاصله از مقبولیت باالیی برخوردار خواهند بود در سایه چنین شیوه

 محقق خواهد شد.
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باشد. کارمندان سازمانی با رفتارهای سازمانی : رفتار نیروهای انسانی درون سازمان منبعث و متاثر از فضای حاکم بر سازمان می

ن باشند. خوشبختانه فضای مجازی و مبتنی بر الکترونیک به عنواحساسیت کامل تحت تاثیر الگوهای مورد استفاده در سازمان می

گردد. در جائیکه گزینش، سنجش رفتار و عملکرد سازمان تاثیر مثبت گذاشته و باعث بهبود رفتار سازمانی مینقطه عطفی در 

مندی از مزایای خاصی چون پاداش و ... به صورت دقیقی محاسبه و قابل عملکرد و ارزیابی، ترغیب و تشویق و تنبیه، ارتقاء، بهره

 نیروی انسانی ناگزیر از همراهی و تطبیق رفتارهای خود با سیستم سازمانی خواهد شد.باشند پیگیری و تصدیق می

باشد زیرا به ازای هر خروجی مستعد از سیستم، تمدید رضایتمندی موضوعی بسیار مهمی برای هر سیستم باز میرضایتمندی : 

اتمام پردازش گر خروجی در محیط سیستم و پس از حیات و ادامه چرخه عمر بستگی به بازخور حاصل از نتیجه دارد. به بیان دی

محاطی، بایستی مجدداً به عنوان ورودی جدید سیستم مورد استفاده قرار گیرد که اگر دارای بار مثبت باشد رضایتمندی محیطی و 

د که در مراحل باشرا منتج خواهد شد. بنابراین رضایتمندی محیطی عامل مهمی در حیات سیستم می در غیر اینصورت نارضایتی

 پایانی مشهود و ملموس است.

مطلوبیت سازمانی : در صورتی که خدمات درونی و برونی سازمانی )خروجیها( نمایانگر رضایتمندی و تامین کننده نیازهای متقاضیان 

ار و عجیب نیست. باشند سازمان یک سازمان مطلوب و مشروع خواهد بود. مطلوبیت سازمانی در بستر الکترونیک چیزی دور از انتظ

الخصوص اینترنت و ارائه خدمات و تجارت با فناوریهای نوین ارتباطی علیدر کشورهایی که به میزان زیادی به سمت استفاده از 

اند تغییرات مثبت و شگرفی در عملکرد خود و میزان رضایت مخاطبین و در نهایت استفاده از ساز و کار الکترونیکی حرکت نموده

 اند.زمانی مشاهده نمودهمطلوبیت سا

 ذیل استفاده شده از مدل مفهومی متناسب با موضوع و در راستای وضوح بیشتر مباحث مورد نظر در این مقاله :  دل مفهومیم

شده  سعی  SWOTها و تهدیدات و همچنین شناسایی مخاطرات طبق تکنیک است که با اشاره به نقاط قوت و ضعف، فرصت

 و کمیت بهتری انجام شود. با کیفیتمطالب  ارائه
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 : مزایای استقرار 

 شرود،ترر مریمرزها و محدودیتهای سازمانی کمرنگ ،سازی شبکه الکترونیکی، کارکنان در اطالعات سازمان شریک شدهبا پیاده

هستند، و خالقیرت و مدار خواهند بود که به صورت مداوم در حال یادگیری و آموزش کارکنانی دانشی و دانش ،کارکنان سازمان

سرازی شربکه را بره امرری ضرروری نوآوری به مهمترین وظیفه آنها بدل خواهد شد. از جمله دالئل مهمی که بکارگیری و پیاده

 نماید عبارتند از:مبدل می

 ها و ...(پذیری، افزایش قابلیتها، افزایش انعطاف)تسریع امور، کاهش هزینه بهبود فرایندهای درون سازمانی ♦

سازی، تشریک مساعی، تعامل بهتر و بیشتر )اجتناب از امور تکراری و موازی کاری، یکپارچه برقراری روابط بین سازمانی ♦

 و ...(

 ارتباط بهتر و بیشتر با مشتری و حفظ مشتری مداری. ♦

 (.e-governmentحرکت بسوی دولت الکترونیکی) ♦

 نیافزایش رفاه نسبی اجتماعی و افزایش ضریب ایم ♦

 .، شفافیت امور سازمانی، نظارت مستمر و بهتر و ...کاهش تخلفات اداری، یکسان نگری و عدالت محوری ♦

و مشخصی در سنجش میزان بازدهی  ی در هر سیستمی مالک و معیار مهمورتوجه به موارد فوق موید این موضوع است که بهره

به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت، لذا تحقیق و بررسی روشها و وری سازمانی سیستم خواهد داشت و به دالیل مذکور بهره

 سازی و عملیاتی نمودن نظام اداری الکترونیک امری ضروری خواهد بود.الگوهای پیاده
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 : مثال ممکن است کارمندی ناراضی اجیر شود تا یک فایل آلوده  نقاط قوت: کاهش نارضایتی میان کارکنان نقاط قوت و ضعف(

کنترل  -کاهش سودجوئی ارباب رجوع در جهت پیشبرد اهداف خود  – کند( شبکه قراردهد و امورات را مختلر را د

دم بکارگیری نیروهای تخصصی و کارآمد پیمانکاران)قبل و حین و بعد از اجرای پروژه( یا مشاورین جهت انجام امورات. ضعف: ع

خودرای بودن مدیران و  -ل شده توسط کاربران نمی توان اطمینان کرد های ارسابه هیچ وجه به داده –در الیه مدیران میانی 

ی کارشناسی جابجایی پرسنل ناکارآمد در پستها  -وکراسی اداری بور –عدم پذیرش موارد کارشناسی شده از سوی متخصصین 

پرهزینه  –حراز هویت عدم وجود مکانیزم صحیح ا -پایین بودن قابلیت اطمینان  –و تخصصی به دلیل رایزنی های سیاسی 

 بودن راه اندازی روشهایی جهت شناسایی فردی مبتنی بر بیومتریک

 باال بردن کارایی و کاهش زمان  –فرصت ها: ایجاد کسب و کارها و اشتغال زایی مرتبط با امورات دولتی  ها و تهدیدات :فرصت

واگذاری بخش هایی از  -ایجاد شغلهای مرتبط با دورکاری و انجام امورات محوله از راه دور   -در بخش های مختلف سازمان

فاش شدن غیر مجاز اطالعات در نتیجه استراق   –عدم آموزش صحیح کارکنان تهدیدات:  –خدمات دولت به بخش خصوصی 

قطع ارتباط و اختالل در شبکه به واسطه یک اقدام  –پیامهای در حال مبادله بر روی بسترهای مختلف شبکه  سمع داده ها یا

از جمله  - انواع حمالت قابل وقوع در شبکه  –تغییر و دستکاری غیر مجاز اطالعات یا یک پیغام ارسال شده  –خرابکارانه 

الکترونیک را به مخاطره بیاندازد انگیزه های رقابتی ناسالم مانند انتقام  یادار تهدیدات دیگری که در این راستا می تواند نظام

اهداف تروریستی و کسب اخبار جهت اعمال خرابکارانه و  –اهداف سیاسی  –جوئی و ضربه زدن به همکاران و یا مدیران )رقبا( 

عدم دسترسی به سورس نرم  –تحت وب  ضعف برنامه های کاربردی –کسب نامشروع ثروت و مقام  –اهداف دولتی  –موذیانه 

 نبودن آنها  open sourceافزارها و 

 : چالشها و موانع 

در مراحل اجرایی مشکالت زیادی لیکن به جهت ابعاد متنوع و متعدد ، نظام اداری الکترونیک شاید دارای مفهومی ساده باشد

مشکل اصلی در روش طراحی نیست بلکه ارایه خدمات به روش مناسب، معضل البته . ممکن است به ارمغان بیاوردها برای دولت

و  به روشهای مناسب باشنداطالعات دیجیتالی به دریافت ها باید به عنوان یک مجموعه، قادر . دولتدر این مسیر استاول 

بخش خصوصی و دولتی فراهم سازند.  تعاملو واحدهای مختلف کشوری با همدیگر  های فنی الزم را برای ارتباطاتزمینه

خدمات ، هزینه  مشکل دیگری که وجود دارد، فرهنگ و ذهنیت مردم است . تغییر ذهنیت و فرهنگ سنتی در مورد استفاده از
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نگه داشتن آن از استفاده های نامناسب و فقدان تخصص الزم در انجام ر. فراهم کردن فضای مناسب، دورزیادی خواهد داشت

 .ت از مشکالت دیگر به حساب می آیدسریع در فناوری اطالعاتغییرات 

، چون دنیا در حال حاضر به است تجارت الکترونیکیامور مرتبط با ، ایجاد روش های قانونی مناسب برای دومین معضل اساسی

مود تر نمللی بیشونی در تجارت های بین ال، هرگونه مغایرت قان. با این وضعیتاقتصاد جهانی دیجیتال حرکت می کند سمت

، امضای الکترونیکی جارت الکترونیکی و نحوه کنترل آنها با مشکل مربوط به مالیات بر تپیدا می کند. در این مسیر، دولت

 .جه هستنداقراردادهای تجاری و کنترل بر برنامه های رمزنویسی قوی مو

، نیازمندی روزافزون به دموکراسی و عدم دی یک مشکل بالقوه به حساب می آیسومین معضل اساسی دولت ها که به نوع

، خنثی یا از آن به راتیک از سیستم های دیجیتالی است. با افزایش اقتصاد دیجیتالی، فناوری از دیدگاه دموکراتیکیاستفاده دمک

عامل نی تغلط استفاده می شود و در نتیجه تنوع را از بین برده و مردم را تشویق می کند تا بر اساس روش های جدید جها

 .کنند

موانع و راهکارهای پیاده سازی و استقراردولت الکترونیک در ایران عنوان تحقیق دیگری است که توسط مقدسی انجام شده 

است. که در آن محقق پس از بحث و بررسی یافته های پژوهشی، نتایج مصاحبه های اکتشافی با صاحبنظران و خبرگان و 

سخگویان به پرسشنامه سری راهکارهایی را برای استقرار و توسعه دولت الکترونیک پیشنهاد کرد راهکارهای ارائه شده از سوی پا

و در نهایت نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطالعات که با آزمون تی استیودنت حاصل شده است نشان می دهد که موانع 

مالی را به عنوان  -سه مانع فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی، اقتصادی –فنی مانع پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران نیست 

موانع پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران بیان می کند. بررسی نقش دولت الکترونیک در کاهش بوروکراسی سازمانهای 

گیرد که: ها وی نتیجه میدولتی بازرگانی عنوان تحقیق دیگری است که توسط دکتر جاللی انجام شده است. پس از انجام آزمون

خدمات بخش عمومی ایران از گستردگی زیادی برخوردار است و سهم بخش غیر دولتی در اداره امور ناچیز است، نظام اداری 

الکترونیک قبل از اجراء به شدت نیازمند تئوریزه شدن و تعریف دقیق فعالیتهایی است که در مراحل دولت الکترونیکی قرار است 

رخط ارائه گردد، عالوه بر این بسیاری از فرآیندهای ارائه خدمات بخش دولتی در ایران طوالنی و با مشکالت دست و به صورت ب

 پاگیر اداری مواجه می باشد.

 راهکارها : 

 در جامعه اقدامات زیر ضروری است : (دولت الکترونیکینظام اداری الکترونیک )برای تحقق  'کارو'طبق نظریه 
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 . رهبری جامعه از باالی هرم 1

 . ایجاد بینش سازمانی2

 . تعهد به تامین منابع 3

 . حمایت واقعی از تغییر و تحول 4

 . اجرای سریع 5

دولت ژاپن تا به امروز موفقیتهایی در زمینه دولت الکترونیک داشته و پروژه های متعددی را نیز در این زمینه انجام داده است. هدف 

ات این است که خدمات دولتی رایانه ای شده و به این ترتیب، خدمات دولتی با شتاب بیشتر و کیفیت باالتری ارائه از این مطالع

 گردد. ساختار طرح جامع ژاپن شامل سه نوع ارتباط بود که عبارتند از:

معرفی نقش فناوری اطالعات در ارتباط با رابطه بین دولت و شهروندان  - 1  

ت وبخش بازرگانی ارتباط بین دول - 2  

دیجیتالی کردن وزارتخانه ها و سازمانها یا دیجیتالی کردن عملکرد داخلی سازمانهای اجرایی - 3  

طرح ایجاد دولت الکترونیک در ژاپن، محدود به دولت مرکزی نخواهدشد. بلکه استانداریها نیز به عنوان یک نقطه ارتباطی مهم با 

ر این مورد سعی شده است که هماهنگی های الزم به عمل آید تا دولت الکترونیک و شهروندان، نقش حائزاهمیتی دارند. د

 استانداریهای الکترونیک هر دو ایجاد گردند.

 پروژه اول، تحت عنوان شبکه نقاط به منظور ایجاد استانداریهای الکترونیک دو پروژه اصلی دردست وزارت کشور ژاپن است. در

امکان داده می شود که اطالعات شهروندان از قبیل نام، خانوادگی، جنسیت و... را با یک پایگاه داده ای مسکونی به استانداریها این 

که با استانداریهای دیگر در سطح کشور مرتبط است، نگهداری کند. در طرح دوم، شبکه ای با درجه باالی اعتماد ایجاد می شود که 

 استانداریها و دولت مرکزی استفاده می گردد.برای مبادله بسیاری از اسناد الکترونیک میان 

دولتی )نظام اداری یکپارچه الکترونیک( به عنوان راهکاری جامع و مورد  1در هر صورت ایجاد پنجره واحد ارائه خدمات عمومی

ی و نشر اطالعات و سازگردد، پذیرش ایجاد و فراگیر شدن این پنجره واحد نیاز به فرهنگاستفاده جوامع پیشرفته دنیا پیشنهاد می

و متعاقب آن عموم مردم دارد موردی که دولت جمهوری اسالمی ایران به آمار صحیح و مثبت آن در اذهان مدیران و مسئولین 

                                                            
1 Unique General Services Providing Window (UGSPW) 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 259-268، ص 1395،  اردیبهشت 1، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

267 
 

شکلی جدی تا کنون به این موضوع نپرداخته و حرکات چندی هم که صورت گرفته در مقابل گستره وسیع دنیای ارتباطات و 

 تری از جانب دولت دارد.ریزی مناسبثمر نبوده و نیاز به عزمی جدی و برنامهاطالعات چندان مثمر به 

ها و پردازشهای روزمره های وجودی، در صورتیکه سود حاصل از تراکنشگیری از تمامی مزایا و قابلیتنظام اداری الکترونیک با بهره

، بانکداری بود و همانند اینترنت، ایمیل، سیستم پیام کوتاهرا افزایش دهد مطمئناً مورد پذیرش و اقبال در سطح کل کشور خواهد 

 و ... جایگاه خود را یافته و بستر اجرایی را ملزم به توسعه زیرساختی خواهد نمود. الکترونیک و استفاده از عابر بانک

 41رگزار نماید و هزار جلسه ب 10توانست بیش از  Live Meetingاز طریق  Constellation Energyبه عنوان مثال شرکت 

دقیقه بازدهی بدست آورد. ابتکار، ارتباط، تعامل و  98جویی نماید و برای هر کارمند، میانگین دالر به ازای هر شرکت کننده صرفه

شد که بسیاری از تغییر در این شرکت به معنای واقعی کلمه از طریق کاربرد تکنولوژی میسر شد و هر چند در ابتدا تصور نمی

سود ببرند، اکنون عقیده بر این است که همگی اینکار را انجام می  Share pointان از کار اشتراکی روی اسناد از طریق کارمند

 دهند.

 : تحقیقات آتی 

به همراه نام کاربری و رمز عبور و دیگر روشهای  Authentication) (در آینده می توان با استفاده از روشهای احراز هویت 

متداول مانند بیومتریک بهره برد. همچنین باید روشهایی را جهت تصدیق ورود اطالعات توسط کارکنان و یا درخواستها و 

سط پرسنل پیامهای رد و بدل شده در شبکه های نظام الکترونیک ایجاد نمود. چرا که عدم اطمینان از ورود صحیح اطالعات تو

سازمان یکی از دغدغه های اصلی نظام الکترونیک می باشد. هرچند تاکنون روشهای نوینی ارائه گردید اما به دلیل هزینه باال 

 نمی توان در ایران آنها را اجرایی نمود.

 گیری :نتیجه 

این نظام به ان معتقدند که صاحبنظر حکومت به قدری نزدیک است که برخیساختار و  نظام اداری الکترونیکارتباط میان 

  ت.هرگز رسالت خود را به انجام نرسانیده اس داری بهتر منجر نشوداگر در نهایت به حکومت عنوان بخشی از دولت الکترونیک

 ای یکسان از فرصت مشارکت در تصمیماتیحصول اطمینان از اینکه همه شهروندان به گونه ای است برایدولت الکترونیک شیوه

داری، شهروندان را از حکومت از برخوردارند که به نوعی بر وضعیت و کیفیت زندگی آنها تاثیر می گذارد. این شکل جدید

توانند در باره نوع خدماتی که به آن نیاز دارند کند که میتبدیل می کنندگان منفعل خدمات دولتی به بازیگران فعالمصرف

  د.اظهارنظر کنن
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کند و با به کارگیری خوب فراهم می داریهای حکومتای را برای عینیت یافتن آرمانانات گستردهدولت الکترونیک امک

فرآیندهای ارائه خدمات در بخش عمومی، تسریع ارائه خدمات به شهروندان،  های جدید ارتباطی و اطالعاتی به بهبودفناوری

تر شهروندان و  میان مردم و دولتمردان، مشارکت اثربخشماموران دولتی، شفاف شدن اطالعات، کاهش فاصله  پاسخگوترشدن

های برابر افراد برای دسترسی به از طریق فرصت اعضای جامعه مدنی در فرآیند تصمیم گیری عمومی، گسترش عدالت اجتماعی

 باید به ابزارداری خوب حرکت کنند ها چنانچه بخواهند در مسیر تحقق حکومتحکومت کند واطالعات و.... کمک شایانی می

 . سلح باشندنظام اداری الکترونیک منیرومندی همچون 

 : منابع و ماخذ 

 1393. چاپ اول .  77. صفحه  اندازهای فناوری اطالعاتچشمکتاب نیا؛ شهرام. گیالنی - 1

رسانی، سال دوم، جاللی فراهانی؛ علیرضا. خدمات دولتی و ارتباطات الکترونیکی. ماهنامه آموزشی، پژوهشی اطالع  - 1

 .1380، آذرماه 18شماره 

صنایعی، علی و محمد علی رضوانی، تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی؛ درسهایی از تجربه ژاپن و چند کشور  - 2

 1381درحال توسعه برای ایران، پژوهشنامه بازرگانی، سال 
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