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 دولت الکترونيکآميز طرح ثر بر اجراي موفقيتؤبررسي عوامل م

 

 

 ملك پور مرتضي، دكتر محمد حسين جعفري

 

 

 

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي يزد.

  دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميبد يزد.

 

 

 

دولت الکترونيك مي تواند به حکومت ها در بهبود ارتباطات و تامينرضايت مردم ، : چکیده 

مختلف راميسر مي سازد. همچون ايجاد ارتباط دو طرفه بين مردم و مسئوالن از راه هاي 

اطالع رساني و آگاه كردن مردم از مصوبات ، مقررات و مجموعه وظايف واختيارات دولت و نيز 

مشاركت آنان در تقسيم سازي از طريق نظرسنجي الکترونيکي و ايجادصندوق شکايات از 

است كه طريق پست الکترونيکي ، پاسخگويي سريع به خواسته ها و شکايات مردم ،شيوه هايي 

خدمات عمومي به  دامنه ارتباطات مردمي را بيش از پيش گسترده و بهينه مي كندو عرضه

جريمه ، رزرو بليت و  صورت الکترونيك ، مانند پرداخت هزينه هاي آب ، برق ، تلفن ، قبض

صدور گذرنامه مزايايي از جمله صرفه جويي در وقت و نيروي انساني، كاهش ترددهاي درون 

ن شهري و كاهش بار ترافيك دارد و اين امور مي توانددر روش زندگي مردم و شهري و بي

تامين رفاه و رضايت آنان تاثير بسزايي داشته باشد.كه در نهايتمي تواند موجبات توسعه و رشد 

 .  اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي را در كشور فراهم سازد

 ك ،فناوري اطالعات ، دولت الکترونيكموفقيت دولت ،خدمات الکتروني: كلمات كليدي

 

 

 مقدمه    

به صورت مستقيم به مشتري،  به منظور توزيع خدمات دولتي فناوري اطالعات الکترونيك استفاده سهل و آسان از دولت

اي براي دولتها به منظور استفاده از فناوري جديد الکترونيك شيوه دولت.باشدروز هفته مي 7ساعته و  42به صورت 

وارائه  افراد تسهيالت الزم جهت دسترسي مناسب به اطالعات و خدمات دولتي، اصالح كيفيت خدمات باشد كه بهمي

 الکترونيك، يك دولت ارقامي دولت .كندمي تر براي مشاركت در فرايندها و نمادهاي مردم ساالر را اعطافرصتهاي گسترده

است كه خدمات دولتي را به صورت بالواسطه به  مجازي سازماني و بدون ديوار و يك دولت بدون ساختمان ديجيتالي

 .گرددر فعاليتهاي سياسي ميمشاركت آنان د دهد و موجبمشتريان ارائه مي
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http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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بالواسطه به شهروندان ارائه  باشد كه بهترين خدمات دولتي را به صورتالکترونيك يك شکل پاسخگويي از دولت مي دولت

 .بنابراين مردم دولتشان را بر سرانگشتان خويش خواهند داشت دهددهد و آنها را در فعاليتهاي اجتماعي شركت ميمي

 بیان مساله  -2

هاي سراسر جهان در حال پذيرش دولت الکترونيك اند . در هر منطقه از جهان از كشورهاي در حال توسعه گرفته  دولت  

تا كشورهاي صنعتي دولتهاي ملي و محلي در حال قراردادن اطالعات بر روي شبکه اند و فرآيند تصديق و اتوماسيون و 

قه شديد گاهي از بخشي از باوري به وجود مي آيد كه مي گويد تعامل الکترونيکي با شهروندانشان هستند. اين عال

تکنولوژي معموال از دولت يك تصوير منفي مي دهد. در بسياري از مکانها مردم دولتهايشان را در مقابل شديدترين 

گذاران نيازهايشان پوچ ، بي ارزش و غيرمسؤل مي دانند. سوءظن به دولت اسلحه اي براي مردم و تجارت است . خدمت

 شخصي معموال به عنوان استفاده كنندگان در نظر گرفته مي شوند .

I)گسترش تکنولوژي اطالعات و ارتباطات   CT)  باعث اين اميدواري مي شود كه دولت مي تواند تغيير شکل دهد و در

 يشرفت دولتشان استفاده مي كنند حقيقت مسئولين فرانگر در هر كجا از تکنولوژي براي پ

 نه پیشی -3

درباره دولت الکترونيك در آسيا پژوهشي انجام دادند. نتايجي كه از اين پژوهشگران از تحقيق  (1811)زاهدی و یعقوبی-1

خود به دست آوردند اين بود كه مقامات بخش عمومي اين كشورها تا حدي از رويکرد غفلت در توسعه و كاربري فناوري 

با پي بردن به زيان هاي جبران ناپذير تعلل در اين زمينه، درصددند با استقرار اطالعات در بخش دولتي فاصله گرفته اند و 

دولت الکترونيك گام هاي اساسي براي نوسازي دولت و بهبود خدمت رساني به شهروندان بر دارند. بايد توجه داشت كه 

هاي توسعه يافته جهان است. چالش هاي استقرار دولت الکترونيك در اين كشورها به مراتب بيشتر از چالش هاي كشور

دولت الکترونيك همچون بسياري از طرح ها و برنامه هاي اصالحات در بخش عمومي به زيرساخت هاي نهادي گسترده و 

حمايت و پشتيباني سياسي جدي نيازمند است و اين در حالي است كه ضعف اين زيرساخت ها در كشور هاي توسعه نيافته، 

 ند مي كند.روند پبشرفت برنامه را ك

( درباره دولت الکترونيك دولت دولت ايده آل، پژوهشي انجام دادند. نتايج اين بود كه هيچ نيروي مديريتي 1817)ذکایی -4

با تجربه اي، براي پياده سازي دولت الکترونيك در سطح جامعه وجود ندارد. براي اين مهم و وضعيت مطلوب در گرو پياده 

است يك موج جديد از افراد تحصيل كرده در فناوري اطالعات و مديريت وارد دولت مركزي سازي دولت الکترونيك الزم 

هم دولت تاحدامکان بوسيله آموزش كاركنان ومديران قديمي وحقوق بيشتر به جذب افراد شايسته از بين   شوند و از طرفي

 كاركنان فعلي اقدام كند.

و دولت الکترونيك پژوهشي انجام دادند. و نتيجه اين بود كه رشد دولت ( درمورد مديريت دولتي 1814)الوانی و یعقوبی -8

الکترونيك در سطح دولت محلي نمايانگر اين واقعيت است كه دولت الکترونيك در سطح محلي هنوز در مرحله شکل گيري 

ش عمومي و تدوين است. با اين وجود خط مشي هاي كالن دولت ها در زمينه كابرد فناوري اطالعات و ارتباطات در بخ
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استراتژي و برنامه هاي عملياتي به منظور اجراي گام به گام آن حاكي از جهت گيري و گرايش جدي كارگزاران بخش 

 عمومي به سوي الگوي دولت الکترونيك مي باشد.

دولت در مورد دولت الکترونيك در توسعه كشورها تحقيقي انجام داده و به اين نتيجه رسيده كه 1( 4001)بکوس-1

الکترونيکى قابليّتهاى زيادى داردكه شايدمهمترين آنها, تغييردرروش تعاملها و برخوردهاى مردم بادولتمردان باشد. اين نوع 

دولت مزاياومعايبى دارد, كه اهمّ مزيّات آن مشاركت بيشترمردم دردولت وبالطّبع تقويّت مردم ساالرى ودرنتيجه رضايت 

وكاستى رانيزمى توان موانع عملى پياده سازى ومشکالتى كه درراه اشاعةفرهنگ استفاده بيشترمردم است. مهمترين عيب 

 ازآن وجوددارد, عنوان نمود.

Gupt)گوپتا -4 a20034 در تحقيقي كه در مورد ارزيابي دولت الکترونيك انجام داده است به اين نتيجه رسيد كه دولت )

و ساختمان و داراي سازماني مجازي است كه خدمات دولتي خود را به الکترونيك، يك دولت ديجيتال)رقمي( بدون ديوار 

ON LIصورت بهنگام) NE ارائه مي كند و موجب مشاركت آنان در فعاليت هاي مختلف مي شود. به هر حال، بهره گيري از )

ه و دسترسي برابر براي امکانات دولت الکترونيك مي تواند موجب ارائه بهتر خدمات دولتي به شهروندان شود و امکان استفاد

تمام شهروندان، تعامل اثربخش تر با طرف هاي درگير و غني سازي شهروندان را فراهم مي آورد و در مجموع، به ايجاد 

 مديريت دولتي اثربخش تر منجر شود.

 سواالت  -4

 سوال اصلی-4-1

 عوامل موثر بر موفقيت در الکترونيکي كردن سيستم دولتي چيست؟-

 فرعیسوال -4-2

 رويکرد روندي در طراحي دولت الکترونيك چه تاثير در موفقيت عملکرد آن دارد؟ -1

 چگونه مي توان با اجراي الکترونيکي سيستم در دولت بر سرعت عمليات افزرود؟ -4

 

 فرضیات  -5

 غيره مي باشد.عوامل موثر بر موفقيت در الکترونيکي كردن سيستم دولتي روند اجرا، نوع تکنولوژي بکار رفته و  .1

 رويکرد روندي در طراحي دولت الکترونيك تاثير مثبتي در موفقيت عملکرد آن دارد. .4

مي توان با اجراي الکترونيکي سيستم در دولت بر سرعت عمليات افزرود و در زمان عمليات پروژه ها صرفه جويي  .8

 كرد. 

                                           
1 Backus2001 

2 Gupta2003 
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 اهداف  -6

آوري اطالعات و ارتباطات كارآمد به شهروندان با استفاده  از فنهدف اصلي تحقق دولت الکترونيکي، ارائه خدمات مؤثر و 

اي كه دولت، بيشتر و بهتر پاسخگوي نيازهاي شهروندان باشد. از مزاياي استفاده از فن آوري اطالعات در است، به گونه

 تعامل ميان مردم و دولت، مي توان موارد زير را نام برد :

 .دولت ها ارائه مى دهند در دولت الکترونيکى به صورت يکپارچه ارائه خواهد شد ارائه خدمات يکپارچه: خدماتى كه .1

ارائه خدمات با ارزش افزوده: دولت الکترونيکى، دولت ها را در ارائه خدمات منسجم كمك مى كند تا به جاى  .4

 .به پايان برسانندسرگردان شدن ارباب رجوع در ادارات كارهاى ادارى خود را از يك نقطه آغاز و در همان نقطه 

ارائه خدمات شخصى: دولت الکترونيکى قادر است نسبت به بازسازى روابط ميان خود و مردم اقدام كند. در واقع به  .8

I) دولت الکترونيکى مى تواند به كمك فناورى هاى اطالعات و ارتباطات -جاى ارائه خدمات يکسان براى همه  CT)  با مردم

ل كرده و آنها را به صورت شخصيت هايى مستقل كه خواهان سرويس هاى غيريکسانى به صورت افرادى غيريکسان عم

 هستند در نظر گرفته و به آنها خدمات شخصى ارائه دهد

ارائه خدمات با سرعت بيشتر: هدامروز با پيشرفت هايى كه در فناورى اطالعات و ارتباطات حاصل شده و نيز   .2

ندگى و ظهور عصر ديجيتال كه به موج چهارم مشهور شده است، تغيير در زمينه اثرگذارى اين فناورى بر جوانب مختلف ز

هاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذير شده و در صورت ناسازگارى سازمانها با اين تغييرات ناكارآمدى سازمان ها بيش از 

تأثيرگذارى است. يکى از آرمان هاى در  پيش مشهود خواهد بود كه بازاريابى و تجارت و دولت الکترونيکى نمونه هايى از اين

government) حال تحقق عصر ارتباطات و اطالعات، دولت الکترونيکى  - E ) است. 

توسعه فناورى: با دسترسى به فناورى هاى نو به سازمان ها و شركت هاى دولتى كمك مى شود تا توسعه ساختارى   .5

آنها در سيستم هاى مديريت سنتى شاهد تغييرات شگرفى در اين  را از طريق مدل هاى ديجيتالى فراهم كند و باتركيب

 .حوزه باشند

از ميان بردن شکاف ديجيتالى: با از ميان بردن طبقات ديجيتالى دولت ها اين امکان را دارند تا دسترسى به فناورى  .6

 .هاى جديد را براى عموم مردم از طريق دوره هاى مختلف مهيا كنند

 

 نوآوری  -7

پژوهش با بکارگيري روش كارآمد و نيز استفاده از منابع باارزش و معتبر روند معين و استثنائي از موضوع مربوطه را اين 

بيان كرده و بر اساس مشخصات و ويژگي هاي دولت الکترونيك آن را بسط داده و روش نويني از اجراي دولت الکترونيك 

 صورت نگرفته كه مي تواند نوآورانه باشد.بيان مي گردد. همچنين چنين تحقيقي در نوع خود 
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 روش پژوهش و گردآوری  -8

توصيفي و كتابخانه اي مي باشد و پژوهشگر به تفسير اطالعات خام از منابع معتبر خواهد  -روش پژوهش از نوع تحليلي

كتب، مقاالت و مجالت استفاده پرداخت و بر اساس استنتاجات برگرفته از داده ها آنرا تفسير خواهد نمود. در اين روند از 

 شده و با استفاده از استدالالت منطقي و بيان روايي منسجم به تجزيه و تحليل موضوع پرداخته مي شود

 

 دولت الکترونیکمفهوم  -9

دولت الکترونيك شامل استفاده از فن آوري هاي اطالعاتي و ارتباطي براي تحويل خدمات دولتي به شهروندان و بنگاه ها 

باشد. اين كار مستلزم تحويل خدمات دولتي به شهروندان از طريق فرآيندهاي سازماني جديد و فن آوري هاي جديد  مي

  .مي باشد

 

 : با تجارت الکترونیک ندولت الکترونیک و ارتباط آ -11

استفاده بخش هاي دولتي از تکنولوژي اطالعات، به ويژه اينترنت، به "مي توان دولت الکترونيك را اين گونه تعريف كرد: 

 دولت واقع در. "منظور ارائه اطالعات و خدمات به شهروندان، بخش هاي اقتصادي كارمندان و ديگر قسمت هاي دولت

  مشاركت نيازمند  كشور، در الکترونيكولت تحقق ديگر سوي از. است "يكالکترون تجارت" تحقق نياز پيش ،الکترونيك

 8كنندمورد نظر ايفا مي اهداف به در رسيدن موثرتري نقش كه است الکترونيکي شهروندان

 

 :ابعاد دولت الکترونیک  -11

   (G2C) ـ شهروند دولت 11-1

تمركز دارد.  "و كارا الکترونيکي از راه اطالعاتي ارتباط برقرار كردنو شهروند براي  دولت توانايي" بر روي خدمت نوع اين

 الکترونيکيانتقال  به توانمي آن مثال هاي ترينبرد كه از سادهمي دولت ، شهروند، سود بيشتري از ارتباطاترابطه در اين

 .كرد اشاره پستي هايفرم

 

 (G2B) با بازار دولت     2-10   

                                           
پذيري، مترجم ناصر موفقيان، تهران: موسسه توسعه دانش و پژوهش ايران صص ( تكنولوژي، فرهنگ و رقابت1341تاللي يام و فاراندز، ك،) - 3

13-141 
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 دهد كهمي اجازه دولت بعد به دارد. اين "آوري بهتر اطالعات ها و جمعكاهش هزينه توانايي" تمركز بر روي نوع، اين

بگيرد.  ارتباط با بازار تجاري ،هزينه تر از لحاظاثربخش كند و با روشي را پرداختحسابش  را بخرد، صورت كاالهايي

 آورد. از اهداف دست ها بهگيريدر تصميم كمك جهت و تحليل تجزيه ها را برايكند تا دادهمي را ياري دولت نينهمچ

 هايها و توانمندينمايندگي براي مستمر و پويا تنظيم توانايي   :ذكراست موارد زير قابل الکترونيك از دولت بخش اين

وجود  و به واردات/صادرات هايداده براي تجاري اطالعات و تقويت تثبيت   .تجاري بخش براي مالياتيفزاينده  الکترونيکي

 2مركز اطل" براي تجاريپذيرش آوردن

 

 (G2G) با دولت دولت 11-3

، هاست يا با ديگر دولت خود دولت در خالل اطالعات تبادل كه را زماني خدماتي تحويل كارايي دارد كه تالش بخش اين

  برقرار كند. ها، ارتباطكاري و دوباره موانع ، با حذفاثربخش نحوي به دهد كهمي امکان دولت به بخش اين .باال ببرد

 ميان همکاري به توانمي آن هاي مثال از. سازدممکن را كشوريامنيت و جرائم بازرسي تواندمي رابطه نحوه اين همچنين

 .كرد اشاره قانون، اجرايي هاينمايندگي گيريو ارتباطاضطراري  پاسخ سيستم هاي ، توسعهدولتي

 

I) دولتی درون     4-10  EE) 

 الکترونيك ولتد سيستم در ميان كه و اطالعات خدمات تحويل سيستم هاي بر روي الکترونيك، دولت بعد از مربع اين

 ايزمينه كردن فراهم وسيله را به واقعي هايجوييصرفه كه است هدف دنبال اين به بخش . اينقرار دارند، متمركز است

 به بخش دهد. اين ، صورتاطالعاتگردآوري  خوبي همان ، بهپشتيباني زنجيره و موضوعات بهتر مسائل مديريت براي

 انبارها و حداقل حداقل وسيله نمايد تا بدين خود را مديريت پشتيباني زنجيره اثربخش نحوي به دهد كه مي امکان دولت

  .5 آورد دست را به قيمت

 

 ایای دولت الکترونیک زم-11

 :در ذيل فهرستي از مهم ترين مزاياي دولت الکترونيك به اختصار بيان گشته اند

 ها؛هزينه و كاهش مشتري خدمات سطوح افزايش    •

 ؛اطالعات توزيع    •

                                           
 شدن، گفتارهايي درباره يكپارچگي جهاني، ترجمه علي اصغر سعيدي، انتشارات علم و ادب.( جهاني1344گيدنز. آ) - 7
 1341،  54ماهنامه شهرداريها،شماره -فناوري اطالعات -بصيرت ،ميثم - 5

 147تا173،صص 64كتاب ماه علوماجتماعي،شماره-دوجهاني شدنهاوآينده جهان-عاملي،سعيدرضا-
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 ؛است مهم شان رضايت هستند كه آنها مشترياني كه از شهروندان تلقي ايجاد اين    •

 ؛درساني كننخدمت شهروندان تر بهتا اثربخش مي شود كمك  گيران به تصميم اطالعات آوري با جمع    •

 ها؛فعاليت در برخي تمركز گرايي به كمك    •

 مديريت دولتي كاراتر؛    •

 تسهيالت و سرعت بيشتر؛    •

  كاهش فساد اداري و شفافيت بيشتر امور؛    •

 گسترش فرهنگ خود خدمات رساني؛    •

 انجام فعاليت هاي مالي و اعتباري؛    •

 شركت درانتخابات؛    •

 م هاي الکترونيکي براي مقاصد مختلف؛پر كردن فر    •

 ؛6اجتماعي و تجاري و دولتي مختلف  تعامل با نهادهاي•    

 

 استراتژی استقرار دولت الکترونیک  -12

اولين گام در تدوين استراتژي دولتالکترونيك تعريف آن است. بدين معنا كه سياست گذاران بايد بدانند كه دقيقاً در 

چيزي هستند. دولت الکترونيك ظرفيت هاي بااليي براي ايجاد ارتباطاتالکترونيك بين دولت و پيدست يافتن به چه 

شهروندان، دولت، بخش خصوصي و اجزاي مختلف درون دولت است. هرحکومتي با توجه به شرايط خاص خود مي تواند در 

بايد تعريف شود. پس از اين مرحله بايد  هنگام تدوين استراتژي دولت الکترونيکموردنظر قلمرو نفوذ و گسترش اين پديده

نسبتبه تدوين استراتژي اقدام شود. اين استراتژي از اين لحاظ حائز اهميت است كه برنامههاي عملي مهندسي مجدد 

فرايندها و رويه ها را به گونه اي كه در راستاي دولتالکترونيك و حمايت كننده آن، باشد، هدايت كرده و همچنين گام هاي 

 :7يه حركت راتعيين مي سازد. اين استراتژي بايد دربرگيرنده مراحل ذيل باشداول

 .ساختار دولت الکترونيك و اجزا و عناصر كليدي آن تعريف -1

 دولت الکترونيك تعيين مخاطبان و كاربران -4

 الکترونيكنتايج مورد انتظار از دولت  برگيرنده ترسيم چشم اندازي كه با سادگي قابل درک باشد و در -8

 .تعيين اهداف عملياتي كه قابل سنجش وقابل اندازه گيري باشند-2

 مطلوب دولت الکترونيك تعيين خط مشي هاي الزم به منظور حمايت از تحقق -5

 .تعريف شيوه اي كه ميزان آمادگي سازماني براياستقرار دولت الکترونيك را تعيين كند -6

                                           
ht، 1343-دوفضايي شدن شهر:شهرمجازي ضرورت بنيادين براي كالن شهرهاي ايران-عاملي سعيدرضا 6 t /www.i ranwsi s .org 

 1343نشرني،-سي شهريانسانشنا-فكوهي،ناصر 4
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   الکتروني تتعريف فرايند و مراحل استقرار دول -7

 

 به حضور فیزیکی و برآوردن نیازها نیاز

 عوامل موثر بر موفقیت دولت الکترونیک -13

از طريق دولت الکترونيك دولت ها و بخش عمومي جامعه فرصت ها و امتيازات فراواني نظير كاهش زمان و هزينه هاي 

ساختارهاي ديوان ساالر و افزايش كارآيي سازمان مصرفي )عرضه و تقاضا( ارائه ي خدمات به بخش عمومي جامعه, كاهش 

هاي مدني بدست خواهند آورد . دولت ها بر اين مهم پافشاري مي كنند كه شهروندان خود را از طريق دسترسي 

الکترونيك از خدمات عمومي ارائه شده استفاده كرده و از مزاياي عصر ديجيتال خود را بهره مند سازند چنين سرويسهاي 

نيکي به موفقيت كل سازمان از طريق جلب رضايت مشتري و باال بردن ضريب نفوذ خدمات دولتي در مناطق دورتر الکترو

از مركز كمك شاياني مي كند .الزم به ذكر است كه درک بهتر خدمات الکترونيك به بخش عمومي جامعه نياز به درک 

  1مفهوم دولت الکترونيك دارد

ساعته و هفت  42دولت الکترونيك به مفهوم ارائه ي خدمات و اطالعات به صورت الکترونيك بر اين باور است كه 9 نوريس

west) روز در هفته به شهروندان و مراكز اقتصادي است . در عين حال وست دولت الکترونيك را به صورت ساده در ارائه  (

لت هاي مختلف جهان به سرعت به دنبال خدمات و اطالعات به صورت آن الين و از طريق اينترنت تعريف مي كند . دو

اجراي پروژه هاي فناوري اطالعات در راستاي تحقق دولت الکترونيك در جوامع خود هستند . در عين حال مطالعات 

معتقد   11(ديويس –10 بينون 2-5گذشته نشان از شکست بعضي از پروژه هاي فناوري اطالعات دولت الکترونيك دارند . 

سازمان هاي عمومي نيز در پي ارائه خدمات دولت الکترونيك به بخش هاي عمومي جامعه هستند اما است كه بسياري از 

 14بعضي از آنها در اين زمينه با شکست مواجه شده اند

اين راهکارهاي مختلف اشاره به فاكتورهاي اساسي و متفاوت در اجراي پروژه هاي فناوري دولت الکترونيك داشته اند اين  

آن است تا فاكتورهاي اساسي در راهکارهاي مختلف اجرا شده در دنيا را كه در موفقيت يا عدم موفقيت پروژه ها مقاله بر 

گروه اصلي فاكتورهاي حاكم و كنترل كننده ، فاكتورهاي  8نقش داشته اند مورد تحليل و بررسي قرار داده و آنها را در 

  فني و فاكتورهاي سازماني دسته بندي كند

شناسايي و بازبيني چارچوب تحقق دولت الکترونيك با نگرش بررسي فاكتورهاي بالقوه ي دخيل در تطبيق همچنين 

موفقيت آميز پروژه ها مورد توجه مقاله قرار گرفته همچنين مقاله بر آن است تا مدلي مفهومي و اساسي از مدل دولت 

                                           
 14تا14صص1343،    17مجله شهرنگار،شماره-شدن  يتغيرمفهوم ماهيت مكان وفضادرعصرجهان-سرور،رحيم - 4

4 Norris 
14 Benyon 
11 Daives 

 1341سمت-شهروپيرامون ينظريه ها-سناجردي،حسين ييزدي،حسين ورجب يپاپل - 11
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به ارائه توصيه ها و راهکارهاي الزم مي پردازد. الزم نائل آيد  الکترونيك را ارائه داده و با نتيجه گيري از تحليل هاي مختلف

. يافته ها هم براي محققان و هم براي مجريان پروژه هاي فناور اطالعات حائز اهميت است .بررسي فاكتورهاي اساسي در 

نامطلوب جلوگيري تحقق دولت الکترونيك به پياده سازي اين هدف كمك مي كند و از احتمال شکست كاسته و از تنايج 

 18.مي نمايد

 

 گیری  نتیجه-5

دولت الکترونيك مستلزم پيش زمينه وتمهيداتي است كه داشتن فناوري هاي پيشرفته اطالعاتي و ارتباطي اساس آن 

بشمار ميرود. هركشوري كه بخواهد سهم قابل توجهي از اقتصاد جهاني را داشته باشد، بايد بتواندخود را مجهز به يك 

كند. فناوري مخابراتي در قالب سيستم هاي سوييچينگ  مخابراتي پيشرفته كرده و از حداكثر فناوري ها استفاده زيرساخت

 .، ماهواره ، فيبر نوري ومايکروويو به عنوان زيرساخت شبکه هاي ارتباطيو اطالعاتي عمل مي كنند

گونه اي يکسان از فرصت مشاركت در دولت الکترونيك شيوه اي براي حصول اطمينان از اينکه همه شهروندان به

تصميماتي برخوردارند كه به نوعي بر وضعيت و كيفيتزندگي آنها تاثير مي گذارد. اين شکل جديد ازحکومت داري، 

شهروندان را از مصرفکنندگان منفعل خدمات دولتي به بازيگران فعال تبديل مي كند كه مي توانند در باره نوعخدماتي كه 

ند اظهارنظر كنند.همچنين دولت الکترونيك با به كارگيريفناوري هاي جديد ارتباطي و اطالعاتي به بهبود به آن نياز دار

فرآيندهاي ارائه خدمات در بخش عمومي،تسريع ارائه خدمات به شهروندان، پاسخگوترشدن ماموران دولتي، شفاف شدن 

شهروندان و اعضاي جامعه مدني درفرآيند تصميم  اطالعات، كاهشفاصله ميان مردم و دولتمردان، مشاركت اثربخش تر

گيري عمومي، گسترش عدالت اجتماعي از طريق فرصت هاي برابر افراد برايدسترسي به اطالعات و.... كمك شاياني مي 

كند و حکومت ها چنانچه بخواهند در مسير تحقق حکومت داري ايده آل حركت كنند بايد به ابزار نيرومندي همچون 

 .ترونيك مسلح باشنددولت الک
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