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نگاهي به دولت الكترونيك
 
 
 
 

 
 

ي جديـد   ها ملت الکترونيک مفهومي است که با رشد نقش فناوري اطالعات و پاراداي           دو
وجود آمده و سعي دارد نقش حاکميت را در چنين           همدار ب  در جوامع اطالعاتي و دانش    

هـاي   کـامالً طبيعـي اسـت کـه بـا تغييـر يـک جامعـه و نيازمنـدي                  . جوامعي نشان دهد  
هـا  از بـه ني پاسـخگويي دا کرده تـا عـالوه بـر         شهروندان آن، حاکميت نيز بايد تغيير پي      

 که  جايي  آناز  .  همچنان بر عهده داشته باشد     ها  نابتواند هدايت جامعه را به سوي آرم      
 اطالعـاتي   تر  بيشاي جهاني و در حال حرکت به سوي هرچه           ها امروزه در جامعه     ملّت

هـايي   ورت عدم وجود حکومـت     که در ص   شود  ميکنند، چنين احساس     شدن زندگي مي  
 که بتواننـد هـادي جوامـع خـود از نظـر توسـعه اطالعـاتي باشـند، جامعـه بـه سـوي                       

 .هاي حاکميت جهاني پيش خواهد رفت خواست
 اسـت، بـه معنـاي حکومـت         e-governmentلغـت    اي از  ک ترجمـه  دولت الکتروني 

دهيم و    از حکومت الکترونيک اختصاص مي     تر  بيش، اما ما براي آن مفهومي       کالکتروني
 و بنيادهـاي حکـومتي شـامل عناصـر مردمـي و مشـارکت               ها  سازمان عالوه بر    آن را 

دولـت الکترونيـک را     . دانـيم  يي غيـر حکـومتي و بخـش خصوصـي نيـز مـ             ها  سازمان
اي اطالعـاتي دانسـت       در جامعه  حکومتيراي از عناصر حکومتي و غي      توان مجموعه   يم

 در پاسـخگويي  و كـارايي بود عنوان يک ابزار جهت به  اطالعات به  که نه تنها از فناوري    
عنـوان يـک مفهـوم       ه بلکه آن را ب    كند  ميانجام وظايف خود و تعامل با ديگران استفاده         

ثيرات حضور و عدم حضور فعال خود در تعامالت نـوين    أجديد در جامعه پذيرفته و ت     
 .شناسد يرا م

مقدمه
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 بـراي   جامعه با تغييرات سريع فناوري نه تنها       لزوم همگام بودن سامانه حاکم بر     
ثير عوامل خـارجي    أکنترل و نظارت بر عوامل داخلي بلکه همچنين براي جلوگيري از ت           

هـاي اقتصـادي سياسـي و        نـه ها در زمي   شدن بر کشـور    هاي جهاني ندو ناشي از فرآي   
اگر فناوري اطالعات چندي پيش فقـط بـه عنـوان           . فرهنگي کامالً واضح و روشن است     

اددانان در راستاي ايجاد توسعه مطرح بود و        مداران و اقتص  استيک ابزار در دست سي    
دانـيم   يدانستيم، اکنـون مـ     يگاه حتي آن را تبي زودگذر و نوعي ساده از تکنولوژي م           

درست است که فناوري اطالعات قطعاً نـوعي        . حتي براي بقاي خود نيازمند آن هستيم      
ه  را بـ   مبـدعانش  آيـد و بـا حضـور خـود فرهنـگ حـاکم بـر                به حساب مـي    ١تکنوپولي
دهـد را    ي، اما در هر حال قدرتي که به کاربران خـود مـ            كند  ميکنندگان تحميل    مصرف

سازي ايـن ابـزار و بـا کاسـتن از      م انگاشت و بايد سعي کرد با بومي     نيز نبايد دست ک   
هـاي دنيـا بـا اسـتفاده از چنـين ابـزار              امروزه حکومت . نکات منفي آن را به کار گرفت      

ها، قدرت    ايجاد رضايت در شهروندان و کاستن از هزينه        توانند عالوه بر   يقدرتمندي م 
 چـه نـوع حکـومتي       كه  ايننظر از     صرف .افزايش دهند  خود در نظارت بر جامعه را نيز      

ام را در هدايت جامعه به سـوي اهـدافش          ، فناروري اطالعات حک   كند  ميجامعه را اداره    
 هستند که ديگر مانند تيغيهاي  شايد بتوان چنين ذکر کرد که اگر فناوري. كند ميياري 
 بشر تـاکنون    آنچههاي متفاوت دارند، فناوري اطالعات تيغي است تيزتر از هر           کاربرد

کهنـه شـدِن مـداِم همـه چيـز،        در عصر تحـوالت سـريع، رقابـت شـديد و            «. خلق کرده 
 فنـاوري اطالعـات در      ٢.»پذيري و سازگاري از شرايط اساسي موفقيـت اسـت          انعطاف

ن را کاراتر کرده و هم باعـث همـاهنگي آن بـا عناصـر داخلـي و            خدمت حکومت، هم آ   

                                                 
يکي تعابير متفاوت و گاه ناهمگوني وجود دارد اما مورد نظر مـا،              در مورد تکنوپولي و جوامع با فرهنگ تکنولوژ        .1

در اين نوع برداشت از تکنولـوژي       . باشد  کننده آن و تحميل تغييرات اجتماعي مي        تسط تکنولوژي بر فرهنگ مصرف    
 .پنداريم ما همه انواع تکنولوژي را کامالً بدون ماهيت و صرفاً ابزار نمي

 .برايان تِريسي. 2
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 جامعه اطالعاتي و دولت الکترونيک

ي عظيم در تفکر بشري     يها بار در جهان انقالب    کسال ي  صد هر چند . شود  ميخارجي  
ايـن دقيقـاً همـان       .گـردد  ي متحـول مـ    ها  نا انديشيدن انس  هدهد و باورها و شيو     رخ مي 

 ١هـا   پـارادايم  بـر  و اَ  شوند يد م هاي نويني در انديشه بشر متول      مزماني است که پاراداي   
. گـردد  يدهند که اين موجب ايجاد تغيير در تمام مفاهيم بعدي م           يشکل خود را تغيير م    

اکنون چند سالي است که انسان به ارزش دانش و انديشه محوري پي برده و احتمـال                 
رود انقالب بزرگ آينده، انسان را از عصر ماشين به عصر اطالعات و بعد از آن به  مي

 چند صـد سـاله      هتوانند آيند  يست که جوامع م   ها  نادر همين زم  . عصر دانش وارد کند   
احتمـاالً اگـر    . مند سازند  ها بهره   شرفتهاي آينده را از اين پي      و نسل خود را تعيين کنند     

سـال   صـد  از اين فرصت به دست آمده خوب استفاده کنيم مجبور نخواهيم بـود چنـد     
 . ي خود بمانيمها ناتي براي رسيدن به آرمديگر منتظر پديد آمدن چنين فرص

 
 
 

 

 متشـکل از عناصـر انسـاني مـرتبط بـا يکـديگر در       ٢يا  نهاهنگامي که ما جامعه را سام     
کننــده   و کنتــرلدانــيم و حکومــت را هــادي يتکــاپوي رســيدن بــه هــدفي مشــترک مــ

اي  تـوان مجموعـه      دولت را مـي    ،هاي بين اين اعضا در راستاي رسيدن به هدف         تفعالي
با چنين تعاريفي هيچ دولت و حکومتي بدون جامعـه          .  دانست ها  آنمتشکل از هر دوي     

جاست کـه لـزوم صـحبت کـردن از جوامـع            کند و از آن جدا نيست و اين        ي پيدا نم  امعن
شناخت نيازهاي جامعه اطالعاتي    . شود  مياطالعاتي پيش از دولت الکترونيک مشخص       

 وقتـي کـه در   به خصـوص . عصر ماستهاي   در اصل مشخص کردن وظايف حکومت     
هـا    باشند نقش دولت   اقتصاد جهاني عناصر داخلي مجبور به رقابت با عناصر خارجي         

                                                 
1. Meta-Paradigm 
2. System 
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 نداز جوامع اطالعاتياخصوصيات و چشم

 را  ها  آنگذارد و    يدر برآورده کردن نيازهاي جامعه خود پا فرار از نيازهاي حداقلي م           
 .کند تا کيفيت خدمات خود را متناسب با کشورهاي ديگر افزايش دهند يمجبور م
جوامع اوليه، جوامع   : کنند گونه بيان مي   عه شناسان سير تکاملي جوامع را اين      جام

. ي، جوامع شهري، جوامع صنعتي و در نهايت جوامع اطالعـاتي          يايلياتي، جوامع روستا  
 ،اين جوامع در محورهاي مختلفي با يکديگر متفاوت هستند، جمعيت، روابط بين اعضـا            

عنوان  هتواند ب مي اطالعات در ساير جوامع نيز ن     هر چند فناوري  . نوع شغل افراد جامعه   
 حکومـت مطـرح شـود امـا نقـش آن در             پاسخگويي و   كارايييک عامل افزاينده ميزان     

 به جوامعي با خصوصياتي جديـد آن را از          ها  آنمتحول کردن جوامع صنعتي و تبديل       
طالعـات بـا   فناوري ا. کند يحد يک ابزار فراتر برده و نقش جديدي را براي آن مطرح م     

 .آورد وجود مي  هاي با خصوصياتي متفاوت را ب ر دادن عوامل باال، جامهتغيي
 
 
 

در يک جامعـه اطالعـاتي ارزش از محصـوالت فيزيکـي بـه اطالعـات و دانـش منتقـل                     
شـوند و    يهـاي مـادي مـ      هـاي اطالعـاتي جـايگزين ارزش       گردد يا بـه قـولي ارزش       مي

مفهوم آموزش تغيير   . گردند يطالعات متمرکز م   در پردازش ا   تر  بيشهاي کاري    تفعالي
مشـاغل  . شـوند  يبندي م   طبقه اساس سواد اطالعاتي  کند و شهروندان اکنون بر     پيدا مي 

شوند، رفتـه رفتـه دور کـاري متـداول شـده و              يمحور م  دهند و دانش   يتغيير ماهيت م  
شـوند   يمصورت الکترونيکي انجام     هها ب  پردازش. گيرند يي مجازي شکل م   ها  سازمان

شان نيست   ديگر گوشه منزلها ناي انسيخلوت تنها. شود يو روابط انساني دگرگون م
مداران زودتر استسي. سازد با عالم درد دل کنند    ي را قادر م   ها  آنبلکه وبگاهي است که     

توانند بدون واسطه نظـرات ديگـران        يشوند و مسئوالن م    يدهندگان آگاه م   از نظر رأي  
ها ديگر محلّي نيست و گاه جهان نسبت به  دهها نسبت به پدي العمل س عک.را شنوا باشند
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گـردش پـول بـا اسـتفاده از تجـارت الکترونيـک             . دهـد  ي کوچک واکنش نشان م    مسأله
 .شود ميتسهيل 

 
 
 

شهروندان جامعه اطالعاتي چه در قالب حقيقي و چه در قالب حقوقي، چه در راسـتاي                
ي متفـاوت از پـدران      يهـاي اجتمـاعي نيازهـا      ليتاهداف اقتصادي و چه در راستاي فعا      

را حق خـود دانسـته و        با مشاهده جوامع ديگر مطالعه رفاه اجتماعي         ها  آن. خود دارند 
 ،فرهنگـي (از طرفي ديگر براي رقابت با محصوالت        . کنند  طلب مي  كارايياز حکّام خود    

 يجاي و از آن   هستند   ١کشورهاي ديگر نيازمند حکومتي پاسخگو    )  اجتماعي  و اقتصادي
 امکانـات   تـأمين دهنـد حاکميـت را موظـف بـه           که توسعه را محور تفکر خود قرار مـي        

 بستري الزم دارنـد     ها  آن. دانند رقابتي براي پيشرفت در جامعه با اقتصادي جهاني مي        
اطالعـاتي و  هـاي اکنـون     گر رقابت کرده و تـراکنش     اساس آن با جوامع دي    تا بتوانند بر  

خواسـته شـهروندان اطالعـاتي افـزايش        . اساس آن شـکل دهنـد     برالکترونيکي خود را    
. هـاي دولتـي اسـت      هاي حکومتي و کاهش تمـاس بـا دسـتگاه          تسرعت در انجام فعالي   

دهـد و    مشتري را در رأس هر سازماني قـرار مـي  ،اي امروز م که اقتصاد رابطه داني مي
مشـتري را   جز اين نيست که هر شهروند و بنگاه اقتصادي بـراي حکومـت حکـم يـک                  

شان با   در چنين شرايطي کاربران خدمات حکومتي نيازمند آن هستند تا نيازهاي          . دارد
ه البت.  يک محور سازمان توجه شوند      به عنوان  ها  آنکيفيت مطلوب برآورده شود و به       

کـاربران   کـدام از  درست است که به عنـوان تـابعين يـک کشـور تـا چنـدي پـيش هـر             
 امـا ند تا آخر عمر مشتري همان کشـور بـاقي بماننـد             هاي حکومتي مجبور بود    مانهسا

                                                 
محصـوالتش نيازهـاي   ي سازماني است که خـدمات و  ا به کار برده شده و به معنResponsiveپاسخگو معادل  . 1

 .آورده سازدمشتريانش را بر

 نيازهاي شهروندان جامعه اطالعاتي
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د انديشه، آن را در بازار جهاني به         مول چند وقتي است که چنين قيودي از ميان رفته و         
ي پس از يتر از قيمت محصول نها گذارد و به باالترين قيمت که البته بسيار کم حراج مي

ومي از مهاجرت مغزها يا بـه       شايد اين را بتوان نوع د     . رساند توليد است به فروش مي    
وجود آمدن امکان دسترسي عمومي به شبکه جهاني         هبا ب . قولي مهاجرت انديشه ناميد   

گـردد و    کننده محصول ذهني خود مي     ون انديشمند داخلي به دنبال مصرف     اينترنت اکن 
ي محـوِر   ياقتصـاد دانـا   . اگر او را در داخل نيابد، از خـارج کسـي آن را خواهـد يافـت                

هاي خود اسـت     ن سوخت جهت به حرکت در آوردن چرخ       نيازمند دانش به عنوا   جهاني  
لذا بايـد دانسـت     . هاي توليد شده در کشورهاي ديگر      شهتر از اندي   و چه سوختي ارزان   

تأکيد بر توليد دانش بدون انديشيدن به چگـونگي مصـرف آن و حمايـت از محصـول                  
سـادگي قابـل دسـتبرد نيـز هسـت          توليد شده که البته به علّت اطالعاتي بـودن آن بـه             

فايده نمايد و حتي آب ريختن به آسياب کسـاني باشـد کـه               تواند تمام زحمات را بي     مي
هاي توليـد     شود ايجاد جنبش    گاه حتي احساس مي   توانند از آن استفاده کنند و        بهتر مي 

وده اسـت بلکـه انديشـمندان و        هاي مصـرف آن نـه تنهـا بيهـ          دانش بدون وجود زمينه   
ترين نياز شهروند امروزي  شايد مهم. کند دگان دانش در جامعه را ناراضي مي    ننکتوليد

اگر انسان را موجودي بـدانيم       .گذاري بر جامعه و لذا سامانه حاکم بر خود باشد         ثيرأت
ايد، فناوري امـروز او را قـادر        که در درون خود مي خواهد تغييري در محيط ايجاد نم          

 بـه   تـر   بـيش ديشد و بخواهد آن را به همان نسبت نيز          سازد بهتر از پيشينيانش بيان     مي
 فقر نسبي اطالعاتي است که از جانب شود مي گاه ناديده گرفته   آنچه. محيط انتفال دهد  

ز يک شهروند در جامعه بـرآورده     ، به اين معني که گاه نيا      شود  ميشهروندان احساس   
بـه او   تـر     کم كند  ميس  کند احسا  ي که خود را با ديگران مقايسه مي       شود ولي هنگام   مي

 از تـوانيم بـدون اسـتفاده از بسـياري         همه ما مـي   . انگارد  توجه شده و خود را فقير مي      
 مطلع هستيم ديگـر بـه       ها  آن حال که از وجود      اماها به زندگي خود ادامه دهيم        فناوري
د با وجود حجم وسيع اطالعات هر فرد خود را با افرا          . دهيم  رضايت نمي  ها  آننداشتن  
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کنـد    احتمـاالً نيـز احسـاس فقـر نسـبي مـي            کنـد و   به در جوامع ديگر مقايسـه مـي       مشا
گيرد انتظار دارد حاکمش   طي رقابتي با ديگران قرار مي     مخصوصاً هنگامي که در شراي    

اجازه دهيـد بـه عنـوان مثـال بـه           . وجود آورد  هبرايش شرايطي بهتر يا حداقل مشابه ب      
ادي اي افراد آز   اگر بپذيريم که در جامعه    . ازيمردهاي اينترنتي بپ    فيلترينگ سايت  مسأله

 که هيچ کس    ااي باالتر حق شنيدن نيز دارند به اين معن         بيان دارند بدون شک در مرتبه     
حال با توجه به خـط      .  ببينيد  بگويد شما حق نداريد بشنويد يا      ها  آننخواهد توانست به    

ايد جلوي پخش برخـي     کند که ب   ر حکومتي براي خود دارد احساس مي      ي که ه  يهاقرمز
اطالعات در جامعه گرفته شود که گاه نيز تصميم درستي است اما شايد بتوان تعيـين                

کننده اطالعات را بگيرد     اگر سامانه حکومتي جلوي دريافت    . تر دانست  روش آن را مهم   
اين دقيقاً مانند آن چيزي است که       . دهم بشنوي   معناست که من به تو اجازه نمي       به اين 

دهد يعني اطالعاتي وجود دارد که شهروندان توان دسترسي به           ر ايران رخ مي   اکنون د 
 آنچـه در ديگـر      امـا . شـود   ميآن را ندارند و اين باعث ايجاد نارضايتي در شهروندان           

گونـه   دهـد ايـن   نقاط جهان به خصوص کشورهاي پيشرو در فناوري اطالعات رخ مـي        
حـذف   چنين حالتي است که گاه حتـي         گيرند و در    جلوي فرستنده را مي    ها  آننيست و   

با اين مثال شايد تا حدودي اهميـت درک مفهـوم           . آيد عنصر فرستنده به چشم نيز نمي     
حل ديگر کـه آن      راه. ترونيک مشخص شده باشد   كجامعه اطالعاتي براي ايجاد دولت ال     

 اي تنگاتنگ دارد اين است کـه شـهروندان در      درک مفهوم جامعه اطالعاتي رابطه     نيز با 
بينند چنان درکي پيدا کننـد کـه         هايي که مي   يند اطالعاتي شدن و در جريان آموزش      افر

سـازي چنـين آموزشـي       ينترنت وجود نداشته باشـد و پيـاده       ديگر نيازي به سانسور ا    
جاست که سواد اطالعاتي را      ناي. نيازمند درک مفهوم فرهنگ در جامعه اطالعاتي است       

چگونگي استفاده از اين فناوري     . اوري اطالعات دانست  ي استفاده از فن   ينبايد فقط توانا  
 . آن چيزي است که بايد به شهروندان آموزش داده شود

سـازد بـدون    مفهوم دولت الکترونيک تنها مفهومي است که يک حکومت را قادر مـي          
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٨

 دولت الکترونيک چيست؟

 نفعان دولت الکترونيکذي

اطالعـاتي از   کاهش کنترل و نظارت بر جامعه به ميزان رضايتمندي شـهروندان جامعـه              
مت طرفه بوده و هرچه حکو     دانيم که رابطه بين حکومت و مردم دو        مي. دحاکميت بيافزاي 

 . ها افزايش دهد در اصل به اقتدار ملي افزوده است بتواند نقش مردم را در فعاليت
 
 
 

تعاريف بسياري از دولت الکترونيک موجود است و رويکردهاي متفـاوتي نيـز بـه آن                
کـاربردن فنـاوري     هب«به آن است که آن را       اولين رويکرد، رويکرد ابزاري     . وجود دارد 

وري در   و افـزايش بهـره    هـاي حکـومتي جهـت کـاهش هزينـه            اطالعات توسط دستگاه  
نوعي از دولـت    «توان آن را     گاهي ديگر مي  داز دي . داند  مي» رساني به شهروندان   خدمت

همچنـين نظـارت   که با استفاده از فناوري اطالعات امکان نظارت مردم بـر حکومـت و               
تـرين   در نهايـت در جـامع     . دانسـت » آورد  حکوتي را فراهم مـي     کومت بر عناصر غير   ح

دولت الکترونيکي نوعي از دولت اسـت کـه نيازهـاي    « : توان چنين بيان کرد  تعريف مي 
دن به اهداف آن جامعه  را در راستاي رسيها آنشهروندان جامعه اطالعاتي و حاکمان 

 .»کند برآورده مي
مل خارجي نيز اي عالوه بر عوامل داخلي از عوا    چنين سامانه  بايد توجه داشت که   

 .پذيرد ثير ميأمستقيم تطور مستقيم يا غير هب
 
 
 

 مؤسسـات ،  کسـب و کـار    ، صـاحبان    شـهروند تـوان    با توجه به تعاريف ذكر شده مـي       
 در نظـر    سامانه حکومت نفعان   عنوان ذي  ههاي ديگر را ب    و دولت  ، كارمندان غيرانتفاعي

و البته عکس تمـام   (هاي زير را بايد در تعامالت مختلف مد نظر داشت     ذا مدل گرفت و ل  
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 .)ها نيز قابل مطالعه است اين مدل
 G2Cدولت به شهروند  ●

 G2Bدولت به کسب و کار  ●
 G2Gدولت به دولت  ●
 G2N غيرانتفاعي مؤسساتدولت به  ●
  G2Eدولت به کارمند  ●

 هـا   آن بيـان    اماز از جوامع غير اطالعاتي نيستند       ا چندان متماي  ه  نديب البته اين تقسيم  
هـاي ارائـه شـده بـراي      حل لت الکترونيک و درک بهتر راه  به ايجاد ديد جامع در رفتار دو      

هـاي   مـدل   در كـه   ايـن کنيم بـا     کيد مي أجا مجدداً ت    در اين . كند  ميل کمک   ئاتحقق دولتي ايد  
تر و هـم     ه دولت با مفهومي کلي    اما ما از کلم    استفاده شده    governmentموجود از لغت    

هـدف  . کنـيم  هاي حکومتي و هم عناصر غيـر حکـومتي اسـتفاده مـي             شامل انواع دستگاه  
اي از   عنـوان مجموعـه     الکترونيـک را نـه بـه      ي از بيان اين مطالب آن است کـه دولـت            ينها

 عنـوان يـک ابـزار اسـتفاده     طالعات فقط جهت ارائه خدمات و بهها که از فناوري ا   دستگاه
اي کـه شـهروند      گونـه ه  ي واحد، شامل مردم و حکومـت بـ        کنند بلکه به عنوان عنصر     مي

کند و از طرفي حاکميت نيـز در قالـب           رفع نيازهاي خود به آن مراجعه مي      امروزي جهت   
فقـط  . دهـد بپـذيريم    جامعه را به سـوي اهـدافش حرکـت مـي       طوري غير محسوس   هآن ب 

گـاه آن را ارتبـاط بـين        . عبيـر وجـود دارد     دو ت  G2Gاجازه دهيـد اشـاره کنـيم از مـدل           
 جهت رفع نيازهـاي مشـترک شـهروندان جوامـع           تر  بيشپنداريم و    هاي مختلف مي    دولت

امـروزه بـا   . هـاي دولـت الکترونيـک در اتحاديـه اروپـا       مختلف کـاربرد دارد ماننـد مـدل       
. هاي بر پايـه ايـن مـدل افـزايش يافتـه اسـت               اهميت سامانه  ١گسترش پديده جهاني شدن   

هـر سـامانه اطالعـاتي از       . تعبير ديگر از آن ارتباط ميان دستگاهي در يک حکومت است          
داقلي از يکپـارچگي    جمله دولت الکترونيک براي رفع نياز کاربرانش نيازمند يک ميزان حـ           

                                                 
1. Globalization شود عنوان جهاني شدن نيز تعبير مي  از اين مفهوم گاه بهـ. 
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 اهداف حرکت به سوي دولت الکترونيک

شوند بـه     سازي مي   ادهاساس اين مدل پي   يي که بر  ابزارها. هاي خود است   بين زير سيستم  
 . دست آورد هرچگي الزم را براي رسيدن به اهدافش بکنند يکپا سيستم کمک مي

 
 
 

آورد فراتـر از اسـتفاده فنـاوري اطالعـات در يـک              وجود مـي   ه دولت الکترونيک ب   آنچه
ينـد تحقـق خـود يـک اصـالح سـاختاري را نيـز در کـل                  اکـه در فر    سيستم است چـرا   

 بايــد بــه آن توجــه داشــت همــين آنچــهشــود و  هــاي حکــومتي موجــب مــي دســتگاه
 و فوائدي که براي حاکميت و كند مياهدافي که دولت الکترونيک دنبال . ستاوردهاستد

 .توان چنين بيان کرد طور خالصه مي هشهروندان خواهد داشت ب
 کاهش هزينه ارائه خدمات ●
 هاي زماني و مکاني براي ارائه خدمات حذف محدوديت ●
 افزايش توان کنترلي حکومت ●
 هاي خدمات حذف پيچيدگي ●
 کاهش نقطه تماس شهروندان با حکومت ●
 تر و روزآمدتر ملّي داشتن اطالعات دقيق ●
  خدمات دولتي و کيفيت جامع توليدات ملّي١افزايش کيفيت جامع ●
 جريـان انجـام مهندسـي مجـدد         ي کاراتر براي ارائـه خـدمات در       يدستيابي فرايندها  ●

 هاي حکومتيفرايند
سـازي سـاختار حکـومتي و         هي در جريان يکپارچ   امکان ايجاد معماري اطالعاتي ملّ     ●

 ياي مديريت دانش در سطوح مختلف ملي و فراملدر نتيجه دستيابي به زيرساختي بر

دستيابي به يک طرح جامع جهت توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح کليه               ●
                                                 

1. Total Quality 
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دن منـد شـ    دوباره کاري و موازي کـاري و بهـره        هاي حکومتي و جلوگيري از       دستگاه
 )افزاري خصوص در بخش نرم به(هاي يکديگر  ها از توانمندي دستگاه

 همزمانهاي کنترلي و نظارتي الکترونيکي و  تمامکان ايجاد سيس ●

زير را بـراي دولـت الکترونيـک    منافع ) برنامه توسعه سازمان ملل    (UNDP١مدل  
 .شمارد برمي

 دسترسي متمرکز به خدمات ●
 ٧×٢٤ به صورت »هميشه موجود«ژگي خدمات قابل اطمينان با وي ●
 استفاده موثرتر از زمان ●
 تعامل کارآمدتر با دولت ●
 رفع پيچيدگي ●

 کار و  هاي کسب کاهش هزينه ●
 هاي تجاري ثر واسطهؤکارگيري م هب ●
 تر خدمات نوين با قابليت دستيابي سريع ●
 الکترونيکيطرفه  ارتباطات دو ●
 

 توسعه دولت الکترونيک
ل در ارائه خـدمات، چـه بـه         ئاد حرکت به سوي دولتي ايد     نيا گفته شد فر   نچهآاساس  بر

هاي  ها و مدل  کدام از قالبدر هر(هاي ديگر  دولتشهروندان، چه به کارمندان و چه به  
 .باشد داراي سه بخش اصلي مي) G2Xدولتي 

 دوره سازماني ●
 دوره فناوري و سازمان ●
 دوره تبديل ●

                                                 
1. United Nation Development Program 
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 دوره سازماني
لـت الکترونيـک در کـل       سـازي دو   هـاي الزم بـراي پيـاده        وره ابتدا زيرساخت   اين د  در

نفعـانش   بدين صورت که به ابتدا وظايف حکومت در مقابل ذي         . گيرد حکومت شکل مي  
سـپس همـين وظـايف بـراي زيرسـاختارهاي          . گـردد  و همچنين بالعکس مشخص مـي     

وظـايف  يين حکومـت تمـام      حکومتي مشخص شده و بـه همـين ترتيـب تـا سـطوح پـا               
يندهاسـت و بايـد معـين شـود کـه هـر             اگام دوم مشخص کردن فر    . گردد مشخص مي 

بايد توجه داشت که در ايـن ديـدگاه مـا           . گويد درخواستي را حکومت چگونه پاسخ مي     
گيـريم و هـر مخاطـب، مخاطـب کـل             عنوان يک سامانه واحد در نظر مي       حکومت را به  

 و ارتبـاط بـين      شـود   مـي و محسـوب    يند او نيازي واحد بـراي ا      احکومت است و هر فر    
 تـأمين دستگاهي در اصل برعهده حکومت بوده و ديگر نيازي نيسـت شـهروند بـراي                

در اصل فناوري اطالعات اين     . نيازي واحد از دستگاهي به دستگاهي ديگر مراجعه کند        
ه البتـه بـ   (ها فراهم خواهد آورد تا با داشتن ارتبـاط بـا يکـديگر               امکان را براي دستگاه   

در حالـت   . نياز کنند  هاي ديگر بي    کاربران را از مراجعه به دستگاه     ) ت الکترونيکي صور
 مشتري محور شـده و هـر دسـتگاه در           ها  سازمان در انتهاي اين مرحله فعاليت       ايدئال

نـه تنهـا    ايجي  نتـ چنـين   . دانـد  ، خود را موظف به رفع نياز او مـي         نقطه تماس با مراجع   
 بر پايه تحوالت فرهنگي در کل       دباي ود هستند بلکه مي   هاي موج يندانيازمند تغيير در فر   

گاه به دليل غير محسوس بودن اين       . کارکنان و اعضاي سامانه حکومت استوار باشند      
امـا بـه   . کننـد  ها آن را حذف مي ايدئال، در بعضي مدلمرحله از حرکت به سوي دولت       

ديدگاهي در سازمان   آيد درست است که بدون استفاده از فناوري ايجاد چنين            نظر مي 
. تواند بسيار سودمند باشد    ي بدون فناوري نيز چنين تفکري مي       گاه حت  امامشکل است   

کـه هـم زمينـه را       .  در حکومت دانست   ١توان انجام يک مهندسي مجدد     اين مرحله را مي   
 و  هـا   سـازمان  و هم باعث افزايش کيفيت در        كند  ميبراي ايجاد دولت الکترونيک آماده      

                                                 
1. Reengineering 
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بعضـي معتقدنـد مهندسـي مجـدد و فنـاوري اطالعـات الزم و               . گـردد  يسازي م  شفاف
با اين ديد پيش نياز حرکت به .  ديگري است ١کدام تواناساز  ملزوم يکديگر هستند و هر    

 .سوي دولت الکترونيک، مهندسي مجدد حکومت است
 

 دوره فناوري و سازمان
رفتـه سـازمان شـکل      در اين مرحله فناوري اطالعات با سازمان يکپارچه شده و رفته            

ها از حالـت سـنتي بـه حالـت          در اين مرحلـه اسـت کـه فراينـد         . يردگ نويني به خود مي   
دهند و نقـش نيـروي انسـاني در نقطـه تمـاس بـا مـراجعين             الکترونيکي تغيير شک مي   

. داننـد  رآيند توسعه را همين مرحله مي     س ف هاي موجود اسا   اغلب مدل . شود  ميرنگ   کم
 .اين دوره از توسعه دولت الکترونيک شامل سه بخش اصلي است

نفعـان حکومـت از طريـق       شـامل ارائـه اطالعـات مـورد نيـاز ذي          : انتشار اطالعـات   ●
هـدف در اصـل      .الکترونيکي اسـت  طي مختلف چه الکترونيکي و چه غير      هاي ارتبا  کانال

 .باشد زماني و مکاني ميمرز اطالع رساني بدون حد و 
طرفـه بـين سـازمان و مـردم عمومـاً از             اين مرحله برقراري ارتبـاط دو       در :تعامل ●

هاي مختلـف   هاي ارتباطي نوين مانند پست الکترونيک اين قابليت را به رده           طريق کانال 
دهد تا بدون واسـطه از وضـعيت محـيط و نظـرات کـاربران             ي حکومتي مي  ها  سازمان

 .نفعان خود مطلع شوند ذيخدمات و 
د تا نيازهـاي مـراجعين را در        ساز  اين مرحله سازمان را توانمند مي      :انجام تراکنش  ●

 .هاي الکترونيکي بدون محدوديت زماني و مکاني برآورده گرداند محيط
 
 
 

                                                 
1. Enabler 
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١٤

 تراكنش تعامل راانتش

 شناسائي توسعه پويائي نمايش

 تغييرات
 مرحله اول

 تغييرات
 مرحله دوم

 طراحي مجدد
 كسب و كار

 تبديل

 دوره تبديل
 هاي خود  وجود آمدن بستر الزم، اکنون جامعه به اين توان رسيده تا فعاليت             هپس از ب  

اي  له است که بـراي تحقـق آرمـان جامعـه    در اين مرح. اساس دولتي نوين بنا کند  بررا  
 ۱شـکل   . شـود   مـي هاي حکومتي احسـاس      سازي و توسعه فعاليت     نوين نياز به فرهنگ   

مراحل توسعه دولت الکترونيک در مرحله فناوري و سازمان و سپس مرحله تبـديل را      
 را از ديـد مـدل توسـعه گـارتنر نشـان              همين مراحل  ۲ و شکل    UNDPاز ديدگاه مدل    

 .دهند مي
 

 UNDP مدل ـمراحل توسعه دولت الکترونيک . ۱شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



______________________________________________________ 
 

 

١٥

 اساس ديدگاه گارتنر مراحل توسعه دولت الکترونيک بر.۲شکل 

 
 
 

 
 

آيد و از ايجاد تـوازن بـين         ميوجود   هفع نيازهاي مخاطبان خود ب    اي براي ر   هر سامانه 
ايـران پـس از انقـالب       . کنـد   راهي براي حيات خود باز مي      ١پاسخگويي و   كاراييميزان  

 بـا   ي و خارجي نيازمنـد سـامانه حکـومتي   ديدات فراوان داخلهاسالمي به دليل وجود ت    
. يش تالش کنـد   ها  ناکنترلي قوي شد تا بتواند در سايه حمايت آن براي رسيدن به آرم            

 و افـزايش    تـر   بيش كاراييتواند هم در ايجاد      ي اطالعات تنها ابزاري است که مي      اورفن
ي يوري به حاکميت کمک کند و نظامي ارزش مدار را به وجـود آورد و هـم بـازو                   بهره

                                                 
1. Effective or Responsible 

 انتشار
 ها ي آژانسيشناسا

 »جستجوگر بزرگ«

ساختارهاي شغلي
 ارتباطات انتقاالت و

 يسازمانده
 ي عملکرديپاسخگو

 اي برنامه هاي چند مهارت
 کاهش پوشيدگي

 خدمات يکپارچه
 تغيير زنجيره ارزشي

 يندها و خدمات جديدافر
 تغيير روابط

G2G G2B G2C G2E 

 عمليات کاربردي جديد
 ساختارهاي دادهاي جديد

 رقابت
 پوشيدگي/ محرمانگي

 آزادي در تراکنش
 نديت الکترونيکيس

سلف سرويس
 ها مبادله مهارت
 مديريت سهام
 افزايش کارمندان

 کار  کسب و

BPR
 مديريت روابط

 هاي برخط واسط
 مديريت شبکه

 امنيت پيوندهاي
 زيرساخت دسترسي 

 ٧×٢٤اطالعاتي 

پايگاه داده
 قابل جستجو
 پاسخگوي پست
 الکترونيک عمومي

 ييمديريت محتوا
 پشتيباني از کارمندان

 دولتي

مديريت دانش
 E-Mailعمليات بهتر 

 ييمديريت محتوا
 فراداده

 ها همگام سازي داده

 موتر جستجو

 پست الکترونيکي

 راه اندازي

 يندافر

 تبديل

 ظهور

 تعامل

 تراکنش

 انتشار

 موجوديت

يندهايافر
 خطي

وب سايت
Mark Up 

 خط مشي/راهبرد

 وريافن

 مردم

 ايران و دولت الکترونيک
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١٦

 وضعيت کنوني

ينـدها چـه    اايجاد کنتـرل متمرکـز بـر فر       .  باشد پاسخگوييتوانمند در اختيار توسعه و      
هـاي موجـود در      دن به انجـام کليـه فعاليـت       رعت بخشي حکومتي و چه غيرحکومتي، س    

يتمندي شـهروندان از حاکميـت      و افزايش ميزان رضا   ... ) اقتصادي، اجتماعي و  (جامعه  
توانـد در راسـتاي تحقـق دولـت          يي هستند که کشور مـا مـي       ي از دستاوردها  يها نمونه

انـش بـر    توانمندي ايرانيان در سطوح باالي توليـد د       . مند شود   بهره ها  آنالکترونيک از   
رسد کـه ايـن دوران    نظر مي هگونه ب   هور عصر اطالعات اين   کسي پوشيده نيست و با ظ     

لـذا اگـر در ايـن دوران        . از تاريخ درست براي پيشرفت ما ايرانيان طراحي شده اسـت          
ود هـاي خـ    گذار از محصوالت سـخت بـه محصـوالت اطالعـاتي بتـوانيم از توانمنـدي               

 . مان خواهيم رسيد يها ناآينده به آرمهاي  استفاده کنيم احتماالً در نسل
 
 
 
المللي نـه تنهـا در حـال حاضـر وضـعيت خـوبي               ي بين ها  سازماناساس گزارشات   بر

هـا در    بنـدي   د ذکر کنيم رتبه   ابتدا اجازه دهي  . نداريم بلکه حتي در حال نزول نيز هستيم       
شـود امـا    ي مشـاهده مـ  ها آني در يها ها قطعي نيست و گاه نيز تناقض       مدلهر کدام از    

ه بتـ ال.  را ناديـده گرفـت  هـا  آنتـوان   رسد و نمي  معقول به نظر مي   ها  آناساس سنجش   
ها و مشـخص     همين موضوع نياز به تدوين مدلي ملّي را براي ارزيابي عملکرد دستگاه           

چنـين مـدلي همچنـين      .  آن توجه شـود    هدهد که بايد ب    کردن وضعيت ملّي را نشان مي     
تفاده از  هـا در اسـ      دسـتگاه  كـارايي براي ارزيـابي ميـزان      خواهد توانست معيار خوبي     

 . هاي تخصيص داده شده باشد فناوري اطالعات و بودجه
ها،   سازمان ملل متحد براي آمادگي الکترونيک دولت       ۲۰۰۴اساس گزارش سال    بر

 اکنـون در مکـان      ۲۰۰۳در سـال     ۱۰۷اي از مکـان       رتبه ۸ با نزول    ۲۰۰۴يران در سال    ا
شـاخص کلـي آمـادگي الکترونيـک ايـران بـا عـدد              .  کشور قرار دارد   ۱۹۱ در بين    ۱۱۵
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١٧

نکتـه قابـل   . باشـد   مـي ۴۱۲۷/۰تر از ميانگين جهـاني يعنـي     يين، پا ۱ از حداکثر    ۳۲۸۲/۰
ايـن عـدد     بـه    ۳۳۰/۰ افت داشته و از      ۲۰۰۳جاست که شاخص نسبت به سال        توجه آن 

م همگام بـا جوامـع ديگـر بـه          اي انستهدهد که ما نه تنها نتو      رسيده است و اين نشان مي     
بتـه بـا توجـه بـه     ال. ايـم  اي نيـز بـه عقـب حرکـت کـرده        انـدازه  رشد ادامه دهيم بلکه تا    

اي سازمان ملل که مـا را در منطقـه آسـياي ميـاني و جنـوبي قـرار                    بندي منطقه   تقسيم
هاي ديگـر منطقـه داراي       بايد توجه داشت کشور    امادهد در حد ميانگين قرار داريم        مي

بندي کشـورهاي منطقـه را در سـال           رتبه ۲جدول  .  از ما هستند   تر  بيشرشدي  سرعت  
 .دهد  در مقايسه با سال قبل نشان مي۲۰۰۴

بـا   ١، ارتباطـات و نيـروي انسـاني   اسـاس سـه زيـر شـاخص، وب        شاخص اصلي بر  
 .ها براي ايران ارائه شده است  اين زيرشاخص۱در جدول . گردد هاي برابر تعيين مي وزن

 
 هاي محاسبه آمادگي الکترونيک دولت زيرشاخص .۱جدول 

 شاخص کل سرمايه انساني ارتباطات وب كشور
 ۳۲۸/۰ ۷۳۰/۰ ۰۹۲/۰ ۱۶۲/۰ جمهوري اسالمي ايران

 
 ۲۰۰۳ در مقايسه با سال ۲۰۰۴بندي کشورهاي منطقه در سال  رتبه. ۲جدول 

شاخص سال  كشور رتبه جهاني
 تغيير ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۴

 +۴۴ ۱۱۰ ۶۶ ۴۴۶۸/۰ قرقيزستان
 +۱۴ ۸۳ ۶۹ ۴۳۴۴/۰ قزاقستان

 +۱ ۷۹ ۷۸ ۴۱۰۶/۰ مالديو
 - - ۸۱ ۳۹۶۵/۰ اُزبکستان

 +۱ ۸۷ ۸۶ ۳۸۷۹/۰ هند

                                                 
1. Web measure ,Telecom and Human cap 
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١٨

شاخص سال  كشور رتبه جهاني
 تغيير ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۴

 -۱۲ ۸۴ ۹۶ ۳۷۴۸/۰ سريالنکا
 -۲ ۱۰۶ ۱۰۸ ۳۴۰۹/۰ ترکمنستان

 -۸ ۱۰۷ ۱۱۵ ۳۲۸۲/۰ جمهوري اسالمي ايران
 +۱۵ ۱۳۷ ۱۲۲ ۳۰۴۲/۰ پاکستان

 -۲ ۱۳۰ ۱۳۲ ۲۸۰۷/۰ نپال
 ۰ ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۷۸۸/۰ بنگالدش

 -۴ ۱۶۱ ۱۶۵ ۱۵۹۰/۰ بوتان
 -۳ ۱۶۸ ۱۷۱ ۱۳۳۷/۰ افغانستان
    ۳۲۱۳/۰ ميانگين

 
 است که بسـيار  در اين جداول نکته قابل توجه زير شاخص سرمايه انساني ايران      

دهنده استعداد ايرانيان براي پـذيرش       هاي ديگر قرار دارد و نشان       باالتر از زيرشاخص  
 بايد اين را نيز در نظر گرفت که شاخص ديگري بـا عنـوان               اما. ري اطالعات است  فناو

شاخص به کاربري دانش ميزان استفاده از اين نيروي بـالقوه را نشـان داده و مـا بـا                    
هـاي   با بررسي زيـر شـاخص  . ب قرار داريم در حدي نه چندان مطلو    ۱۰ از ۵۸/۳امتياز  

صـورت کـافي      ههاي موجود بـ    رساخت از زي  گردد که ما حتي    اين شاخص مشخص مي   
 .تر هستيم بريم و همچنين در خالقيت و نوآوري از آموزش عقب بهره نمي

 
 هاي محاسبه شاخص استفاده از دانش زيرشاخص. ۳جدول 

زيرساخت  آموزش خالقيت كشور
 اطالعاتي

شاخص 
 )ميانگين(دانش

 ۵۸/۳ ۰۰/۴ ۴۲/۳ ۳۳/۳ جمهوري اسالمي ايران
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١٩

 چه بايد کرد؟
هـاي جهـاني در        شـده و شـاخص     رسد بـا توجـه بـه مطالـب ذکـر           گونه به نظر مي     اين

 :هاي کاربري نيازمند توسعه هستيم سازي سامانه هاي زير عالوه بر پياده بخش
 هاي ارتباطي زيرساخت ●

 هاي الکترونيکي ايجاد محتوي در محيط ●

 آموزش نيروي انساني ●

 هاي کاربردي پژوهش ●

 ي حکومتي و انجام مهندسي مجددهامشخص کردن فرآيند ●

 هاي حکومتيسازي فرآيند پکپارچه ●

 مشارکت عمومي در فرآيندهاي اطالعاتي ●

 هاي حکومتي يکپارچه سازي فعاليت ●

 ها سازمانايجاد فرهنگ سازماني و توسعه مشتري محوري در  ●

ت يندهاي الزم جهـت دسـتيابي بـه دولـ         االبته نيازهاي فوق فقط تعداد اندکي از فر       
.  و حتماً جاي تحقيق و پژوهش در اين زمينه باز است           كند  مي را بيان    ايدئالالکترونيک  

شود ضرورت وجود طرحي راهبردي براي توسعه دولـت           در کل احساس مي    آنچه اما
شـايد سـند    . حکـومتي اسـت   الکترونيک در ايران و همچنين معماري اطالعـاتي جـامع           

آورده سازد،  ند چنين نيازي را بر    تغييراتي بتوا ي دولت الکترونيک ايران با      راهبردي مل 
هـاي مسـئول و      نمايد ايجاد روح همکاري در بين دستگاه       تر مي   از آن نيز مهم    آنچه اما

سـفانه سـند راهبـردي کنـوني داراي         أمت.  بايد انجام شود است    آنچهدرکي مشترک از    
وانسـت از عهـده     پردازانـه نخواهـد ت       نظريـه  تر  بيشانسجام الزم نبوده و با رويکردي       

عنوان فناوري صرف بـه      ه ب آنچهبايد مجدداً متذکر شد که تطبيق       . چنين رسالتي برآيد  
ز عوامل ضروري  نگريم با وضعيت موجود و بومي سازي اين ابزار نوين يکي ا            آن مي 

يجه افتادن در دام آيد و ما را از انجام حرکات شتاب زده و در نت موفقيت به حساب مي
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٢٠

ني همچنـين فاقـد چنـين       سند راهبردي کنو  . دارد ميدوره فرانوين باز  مشکالت معمول   
آوري نمونـه پرداختـه تـا وضـع کنـوني ايـران و           به جمـع   تر  بيشباشد و    مطالعاتي مي 

 .راهکارهاي موجود
 

  و دولت الکترونيک١کد باز
ايش به اين سمت وجـود دارد       ها گر  ئل امنيتي و حقوقي در بعضي حکومت      به دليل مسا  

. هـاي کـد بـاز انتخـاب شـوند          ها از سيسـتم    افزارهاي مورد استفاده در دستگاه     که نرم 
افزارهـا بـه خصـوص در صـورت تمايـل بـه              ن بودن اجازه استفاده از ايـن نـرم        رايگا

همچنـين  اسـاس نيـاز و       بر هـا   آنپيوستن به سازمان تجارت جهاني و امکـان توسـعه           
گاه اين ترديـد    سط سازندگان،   هاي امنيتي طراحي شده تو     اطمينان از عدم وجود حفره    

ه بايـد حتـي بـه قيمـت پرداخـت      آورد کـ   وجود مي  بهسازان حکومتي     را در بين تصميم   
بايـد بـه آن توجـه داشـت تغييـر           مـي  آنچـه . هاي هنگفت به آن سو حرکـت کـرد         هزينه

پـذير   ه اطالعاتي است که به سرعت امکـان   ساختار اجتماعي و اطالعاتي حاکم بر جامع      
اي خــود را بــه تغييــرات  يــر الزم باشــد تــا جامعــههــا تغي  شــايد نســلنخواهــد بــود و

هـاي    افزارهاي بر پايه سامانه     جود نرم هاي اطالعاتي عادت دهد، به خصوص و       سامانه
 اصـالح سـاختار آموزشـي در    شـود  مياحساس . کند تر مي کد باز تبديل را مشکل غير  

تـر   جنـبش کـد بـاز آسـان       سطوح مختلف باعث خواهد شد در آينده امکان پيوستن به           
بـاز نيـز طراحـي       پايه کد  يي که بر  افزارها چنين بايد ذکر نمود حتي براي نرم      هم. باشد
ل نمـود بـه ايـن صـورت کـه کـدهاي             توان بـه صـورت کـد بـاز عمـ           يشوند نيز م    نمي
اي آن در  ار گيرند تا هـم از امکانـات توسـعه   هاي کنوني نيز در اختيار همه قر   افزار  نرم

هاي توسعه فناوري اطالعات به      براي کاهش هزينه  ه شود و هم زمينه را       کشور استفاد 

                                                 
1. Open Source 
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٢١

 مجلس و دولت الکترونيک

 تأثيرات فناوري اطالعات بر عملکرد مجالس

 مشـاهده شـده در چنـدين        گـاه . هاي مشابه حکومتي فراهم آورد     خصوص در دستگاه  
ه هـم باعـث   سـازي شـده کـ    صـورت جداگانـه پيـاده     هرهاي مشابهي بـ   افزا دستگاه نرم 

هـا مشـکل     دسـتگاه سـازي را در بـين    گردد و هـم يکپارچـه      پرداخت هزينه اضافي مي   
افـزار کـد آن را    سازي يک نـرم   حکومتي پس از پيادهچه اشکالي دارد يک بنياد . کند مي

 هم بخش خصوصي بتواند از آن       هاي ديگر و   در اختيار همگان قرار دهد تا هم دستگاه       
 . مند گردد بهره

 
 
 

را باال برده    آن   كارايياي هم ميزان     اطالعات با هر سازمان و هر جامعه      تلفيق فناوري   
همچنـين در گـذار بـه       . گـردد  شدِن قابليت انعطاف آن سازمان مـي       تر  بيشو هم باعث    

ازماني عناصـر آن را نيـز تغييـر         جامعه اطالعاتي ماهيت نحوه عملکـرد و وظـايف سـ          
نظـر   هاي زير مـورد     توان رابطه مجلس را با دولت الکترونيک از ديدگاه         لذا مي . دهد مي

ثير فنـاوري اطالعـات بـر       أمجـالس و تـ    اوري اطالعات بر عملکرد     تأثيرات فن . قرار داد 
از طرفي همچنين بايد نقش مجلس را در رابطه      . رابطه مجالس و عناصر ديگر حکومتي     

 .با توسعه و ايجاد دولت الکترونيک نيز بررسي کرد
 
 
 

 کنـد و   ر مواقع فراينـدها را تسـهيل مـي        طور عام فناوري اطالعات اکث    ه   ب ها  سازماندر  
وري صرف نظر کنيم، فناوري    اگر از پارادوکس بهره   . نمايد  تر مي    را قابل اطمينان   ها  آن

ا که ماهيـت    ج از آن . وري شود  تواند باعث افزايش بهره    د نيز مي  اطالعات در اکثر موار   
توان ارائـه اطالعـات مـورد نيـاز          طور خاص مي  ه  ساز است ب   اي تصميم   مجلس سامانه 
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هاي خاص فنـاوري اطالعـات در مجـالس         ري را از کاربرد   يرنده و تصميم يا   تصميم گ 
گـردد،   است که باعث شفافيت در عملکرد مـي       گونه   ماهيت فناوري اطالعات اين   . دانست

کنـد مجبـور بـه       اي کـه از آن اسـتفاده مـي          ر سـامانه  اين امر باعث خواهـد شـد تـا هـ          
يجـاد امکـان    تأثير ديگـر فنـاوري اطالعـات ا       .  در مقابل کاربران خود باشد     پاسخگويي

ي اسـت کـه     يدر قالـب همـين توانـا      . ارتباط عناصر درونـي سـازمان بـا محـيط اسـت           
 از نتـايج عملکـرد      تـر   بـيش ،  انست عالوه بر دريافت نظرات مـردم      نمايندگان خواهند تو  

داشتن بازخورد همزمـان و اطالعـات دقيـق و روزآمـد از             . خود در جامعه آگاه شوند    
اي آن را احسـاس   کـه هـر عضـو تصـميم گيرنـده     يـازي اسـت   ها ن هاي دستگاه  فعاليت

سـازد    گاه حتي تصميم گيرنده را قادر مـي        ١هاي تصميم يار   استفاده از سامانه  . کند  مي
ي هــا ه رايانــه ســپرده و خــود تنهــا سياســتگيــري را بــ ينــد تصــميمامســئوليت و فر

کـاهش هزينـه بـراي      اين کار باعث افـزايش سـرعت و         . گيري را مشخص نمايد    تصميم
هـاي   دهندگان بـه وسـيله کانـال       امکان برقراري ارتباط با رأي    . ودش يم گيرنده مي  تصم

هـاي    نماينـده و ارائـه خواسـته    تر  بيشدهد تا    نوين اين امکان را به نماينده مي      ارتباطي  
موکلين خود باشد تا عقيده خود و نه به عنوان يک کسي که انتخاب شده و حـال بايـد                    

است هاي سازماني از ديگر اهدافي يندا از فرذحذف کاغ. تصميم بگيرداز طرف ديگران 
 و در مجـالس  شـود  مي دنبال  ها  سازمانوجود آمدن فناوري اطالعات اکنون در       ه  که با ب  

گيري به صورت مجـازي       ايجاد تدابيري حتي ممکن است رأي      با. نيز از آن استقبال شده    
 . انجام دهند بتوانند از راه دور وظايف خود رانصورت گيرند و نمايندگا

نگرش مردم ساالرانه در دولت الکترونيک عالوه بر افزايش جايگاه مردم، جايگاه            
برد، البته بايد اين را نيز در نظر داشت که مجلس نيز بـه                را نيز باال مي    ها  آننمايندگان  

 .ي را در خود تقويت کنديگرا گاه مردمد ديدباي عنوان عنصر حاکميتي مي
 

                                                 
1. Decision Support Systems 
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 بر رابطه مجالس و عناصر ديگر حکومتيثير فناوري اطالعاتأت
 
 

 

جراي وظايف نظـارتي و چـه بـراي هـدايت جامعـه و دولـت، مجلـس                  چه در راستاي ا   
دولـت  سـازي    يکي از اهدافي که پياده    . ز هستند نمايندگان مردم نيازمند اطالعات به رو     

در دولت الکترونيک با توجـه      . آوري چنين اطالعاتي است    کند جمع  الکترونيک دنبال مي  
يد وظايف نظارتي مجلس بسيار آ وجود مي هيت در کل سامانه حکومتي ب شفافكه اينبه 

 را بر عملکـرد     ١آورد تا کنترلي بازمان واقعي     وجود مي ه  تر شده و اين امکان را ب        ساده
 تـا عـالوه بـر       ابزارهاي تصميم يار به مجلس کمک خواهد کرد       . ها داشته باشد   دستگاه

در بعضـي   . خـود را افـزايش دهـد      تر از نتايج، سـرعت عملکـرد         داشتن برآوردي دقيق  
اه برد که وظيفـه نماينـدگي گـاه از ر     ميزان انعطاف را تا حدي باال مي     ها فناوري ورکش

اي بين اتفاقاتي کـه در       در حال حاضر فاصله   . شود  دور و به صورت مجازي انجام مي      
 در مـورد تخلفـي در        وجود دارد مـثالً    ها  آندهد و زمان رسيدگي به       ها رخ مي   دستگاه

سال پس از وقـوع، ديـوان محاسـبات از آن مطلـع             بودجه يک دستگاه گاه بيش از يک        
تـوان بـه صـورت         مـي  ٢هـاي همزمـان و بـرخط        در حالي که به کمک سـامانه       شود  مي

 دور نماينده خواهـد توانسـت بـه         هها آگاه شد و حتي از را       اي از عملکرد دستگاه    لحظه
اطالعات مورد نظر خود دسترسـي داشـته باشـد همچنـين ارتبـاط بـين نماينـدگان و                    

تـر    سـريع  ذهاي الکترونيکي و بدون کاغـ      مکاتبات در محيط  . شود  ها تسهيل مي    تگاهدس
 . تري همراه هستند بوده و با خطاي کم

 
 
 

                                                 
1. Real Time Control 
2. Online 
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 توانند در راستاي تحقق دولت الکترونيک انجام دهند مجالس ميآنچه
 
 

 

با توجه به ديدگاه کالني که به دولت الکترونيک وجود دارد و آن را از کاربرد فناوري                 
 ملّـي و    منـد همـاهنگي   گذاري براي آن نياز   سياست. کند  ها جدا مي     و دستگاه  ها  سازماندر  

 .هاي حکومتي باشد مجموعهد راهنمايي کلّي براي زيرقوانيني عام خواهد بود تا بتوان
خمير مايه محصوالت جامعه اطالعاتي انديشه و ابزار توسـعه آن رقابـت و عـدم              

کـه گفتـه شـد از        ايجاد بستر حمـايتي بـراي توليـد دانـش چنـان           . وجود انحصار است  
 در قـوانين    در کشـور اکنـون ضـعف      . بايد آن را انجام دهـد     وظايفي است که حکومت     
ي يي تبديل آن را به محصول نهـا       يگردد صاحبان انديشه توانا    مالکيت معنوي باعث مي   

به ي است که يکند توانا ترونيکي را تا اين اندازه مهم مي تجارت الکآنچه. از دست بدهند
بـه رقابـت بپردازنـد از       هـا   تر دهـد تـا بـا بـزرگ         صنايع و کسب و کارهاي کوچک مـي       

جـود بسـتري مناسـب هـر        عه اطالعـاتي آن اسـت کـه در صـورت و           خصوصيات جام 
هاي چند مليتـي      ش با شرکت   از منزل  هنوجواني اين توان را خواهد داشت تا با يک رايان         

سـازد دانـش خـود را بـا          نشر الکترونيـک شـهروندان را قـادر مـي         . به رقابت بپردازد  
کمبود قوانين کسب و کـار الکترونيـک و   .  ديگران قرار دهند  ترين سرمايه در اختيار    کم

رعايـت  همچنين ايجاد فرهنگ    . گيرد نشر الکترونيک چنين فرصتي را از شهروندان مي       
ه يگان بهـر هاست از حاصل تفکر ديگران به را اي که سال حق مالکيت معنوي در جامعه 

ود عـدم احتـرام بـه مالکيـت         باشد و بايد درک ش     مدت مي اي بلند   برد نيازمند برنامه    مي
عـالوه بـر نيـاز بـه ايجـاد بسـتر            . معنوي در اصل توهين به انديشه و انديشمند اسـت         

ود قـوانيني کـه در سـطح کـالن          حقوقي براي توسعه فناوري اطالعات در جامعه، وجـ        
ي هـدايت کننـد     يـ  را از نظر اجرا    يهاي هاي مورد استفاده در دستگاه     سازي سامانه   پياده

 اســتفاده از مجــوز اســتفاده از قــوانيني ماننــد چگــونگي ارائــه. ســتنيــز ضــروري ا
 ها  سازمانگاه نيز تغييرات کلي در      . هاي کلي از اين جمله هستند      افزارها و سياست   نرم
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هـاي بـاالتر از خـود هسـتند و قـوانيني در ايـن زمينـه                  نيز نيازمند مجـوز از دسـتگاه      
نـد  تر شدن با جامعه اطالعاتي ياري کن       ها را در هماهنگ     و دستگاه  ها  سازمانتوانند   مي

هـاي فنـاوري اطالعـات يـا مـديريت اطالعـات را در               مانند قوانيني که وجـود معاونـت      
ساخت حقوقي الزمه توسعه فناوري اطالعـات در يـک          زير. کنند  اجباري مي  ها  سازمان

اين زيرسـاخت اسـت تـا    اي از اجزاي ضروري  م رايانهئوجود قانون جرا  . عه است جام
تـوان    در مجمـوع مـي    . هـاي محـيط الکترونيـک جامعـه را تضـمين کنـد             يت تراکنش امن
هاي کلي توسعه دولـت الکترونيـک را از          يزي زيرساخت حقوقي و تعيين سياست     ر پايه

 . وظايف مجلس دانست
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