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چکیده
دولت الکترونیکی مفهومی نو ،ساده و برای دولت های چالش برانگیز است و دیگر اینکه مفهومی
است كه زمان تحقق آن فرا رسیده است با آمدن عصر مجازی و دیجیتال ،تغییر در زمینه های
مختلف اجتناب ناپذیر شده است و در صورت عدم انطباق ،ناكار آمدی سازمان ها ،بیشتر از اندازه
مشهود خواهد شد .دولت الکترونیکی ثمره تحول در فناوری اطالعات می باشد كه عبارت است از
استفاده از تکنولوژی برای افزایش دسترسی و ارایه خدمات و اطالعات به شهروندان ،شركای تجاری،
كاركنان و سایر مؤسسات.بنابراین با قدم نهادن به دهکده جهانی ( )I.C.Tو با در نظر گرفتن شکاف
دیجیتالی حاكم بر آن در عصر مجازی این امر مهم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود .در این مقاله
سعی شده این موضوع تبیین و ارایه گرد.
كلمات كلیدی :فناوری اطالعات -دولت الکترونیکی ـ عصر مجازی
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مقدمه
همانطور که تاکنون تجارت الکترونيك در بسياری از بخش ها از جمله بخش های سننتی شنرایج جدیند بازرگنانی ایجناد
کرده اکنون نيز انتظار می رود که طی چند سال آینده اینترنت تحوالت عميقنی در سنااتار مندیریت و ممهنوم اندمات
دولتی بوجود آورد .هر چند هنوز دولت الکترونيکی در دوران طموليت اود قرار دارد اما آثنار آن در شنيوه ای کنه برانی
دولت ها برای انجام وظایف اصلی اود همچون جمع آوری ماليات اجرای مقررات و حتی امور دفاعی منورد اسنتماده قنرار
داده اند هم اکنون بخوبی آشکار شده است .به همين دليل کنمرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سناالنه
اود تحت عنوان تجارت الکترونيکی و گزارش توسعه  1002به این امر توجه کنرده و بخنش جننجم گنزارش مزبنور تحنت
عنوان "به سوی دولت دیجيتال " را به این موضوع ااتصاص داده است .بطور کلی می توان دولت الکترونيکی را به عننوان
کاربرد فناوری های اطالعاتی و ارتباطی به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسی به ادمات دولتی و توزیع آنها به نمنع
شهروندان شرکت ها و کارمندان بخش عمومی تعریف کرد .فناوری های اطالعاتی فی نمسه امری جدید نيسنت چنرا کنه
موسسات دولتی از اولين و بزرگترین مصرف کنندگان این فناوری ها بوده اند .با وجود این بکارگيری تعداد زیادی از رایانه
های بزرگ برای ااذ عوارض جمع آوری ماليات و یا حتی قرار دادن یك رایانه شخصی بر روی ميز هر ینك از کارمنندان
موسسات دولتی سنتی را به یك دولت الکترونيك تبدیل نمی کند .بلکه اینن اینترننت بنا ظرفينت بناالی انود اسنت کنه
مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و اطالعات ارزشمند از منابع بی شماری را بطور مجازی در عصر مجازی گنرد هنم منی
آورد و از این طریق امکان تجدید سااتار و شبکه بندی ادمات دولت را فراهم می نماید و این ادمات دولتی را مطابق بنا
اواست مصرف کنندگان شماف و کارآمد می سازد .دولت الکترونيك شامل همه سازمان های دولتی می باشد که از طریق
کاربرد فن آوری با یکدیگر ارتباط دارند همچنين جل ارتباطی بين افراد تجارت و اطالعنات و اندمات دولتنی منی باشند.
البته از دولت الکترونيك تنها برای کاربرد تکنولوژی اطالعات در سازمان های دولتی استماده نمی شود بلکه ممهومی بسيار
وسيع تر و گسترده تر دارد .به عنوان مثال اگر چه تکنولوژی اطالعات چندین سال است که در دولت منورد اسنتماده قنرار
می گيرد ولی نياز به یك سيستم یکپارچه دولت الکترونيك به منظور انسجام بين دولت افراد تجارت ضروری به نظر می
رس د .دولت الکترونيك تنها یك موضوع مطرح شده روز نمی باشد بلکه یك گام بزرگ و مهم برای جيشنبرد ارتبناط هنایی
است که در سطح بين المللی مورد تایيد قرار گرفته است .دولت الکترونيك یك انتخاب نيست مساله مهم اینن اسنت کنه
دولت در کاهش مقدار زمانی که به مردم و مراکز تجاری در معامالت اود با دولت صنرف منی کننند کمنك نماینند .الزم
است که ماليات ها بطور موثر به منظور بهبود بخشيدن ادمات صرف شود و دولت الکترونيك در این امر مانند ینك کليند
عمل می کند

تعریف دولت الکترونیک:
دولت الکترونيك یا دولت دیجيتالی به استماده دولت از فناوری اطالعات برای جابجایی اطالعات بين مردم سازمانها
بازار و ارکان دیگر دولتی گمته میشود .دولت الکترونيك ممکن است توسج قوه مقننه قوه قضائيه یا قوه مجریه به کار
برده شود تا بهره وری داالی را بهبود بخشد ادمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم گرا را برای مردم فراهم
کند .با اینکه جژوه ش ها نشان می دهد که دولت الکترونيك در ایران در سال های انتهایی ریاست جمهوری سيد محمد
ااتمی ايلی جدی گرفته شد اما در سال های بعدی طرح های راهبردی تا حدی کنار گذاشته شدند و در حال حاضر
ایران به لحاظ شااص های حکومت الکترونيك در ميان کشورهای جهان و حتی منطقه جایگاه شایسته ای ندارد.
(.جهانگيری؛)2832
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تاریخچه شکل گیری دولت الکترونیک:
روند شکل گيری دولت الکترونيك بدین گونه آغاز شد که در طول نيمه دوم دهنه  2990بخنش اصوصنی کشنور آمریکنا
مسئول ایجاد دولت الکترونيکی شد.وجود شبکه جهانی گسترده اینترنت به شکل گيری برای اقدام های تجاری در شرکت
ها منجر شد و نتایج اوب و قابل سنجشی نيز از این اقدام ها حاصل آمد.یکی از مهمترین این نتنایج افنزایش اثنر بخشنی
کارکنان در سازمان ها بود؛به گونه ای که در بازده کاری آنها افزایش قابل مالحضه ای بوجود آمد؛به عنوان نموننه در سنال
2999ميانگين با زده کاری در هر ساعت برای هر فرد جنج درصد افنزایش یافت.هنگنامی کنه فنناوری وب جهنانی در اکثنر
بخش های اصوصی به کار گرفته شد؛دولت از این حرکت عقب ماند؛لذا توجه دولت به این مساله معطنوف شند کنه ارائنه
ادمات به شهروندان به صورت الکترونيك بسيار آسان تر اواهد بود.
وینتون سرف که به عنوان یکی از جایه گذاران وب جهانی مشهور شده است این جيشنهاد را به دولت هنا داد کنه «لطمنا از
فناوری  ITاستماده کنيد ؛ اجازه دهيد که ادمات تان بيشتر دردسترس باشد ؛هم چنين هرگز از فناوری اینترنت نهراسيد
اما هميشه برای آن برنامه ریزی کنيد».لذا ش هر گولدن بنه اینن نيناز اسنتراتژی جنی بنرد و در سنال  1002برنامنه رینزی
استراتژیك برای تبدیل شدن این شهر به یك شهر الکترونيك و نيز جایه گذاری دولت الکترونيك به جای دولت حناکم بنر
این شهر آغاز شد(. .جهانگيری؛)2832
فرایند الکترونیکی كردن دولت مجازی
برای ایجاد دولت الکت رونيکی مبتنی بر اینترنت و روش های دیجيتنالی طبنق مطالعنات الیننه و همکنارانش مراحنل زینر
ضروری است:
. 2فهرست کردن :به دليل دراواست مردم فشار فناوری اطالعات باال رفتن دانش فنی کارکنان و دراواست صاحبان
سهام وجود وب سایت دولتی ضروری است .با ایجاد این سایت شهروندان می توانند با دریافت اطالعات از سایت ها و
روش های دولتی از نحوه ارایه ادمات و نحوه ادمات بعد از فروش آگاهی جيدا کنند .ایده ادمات قابل دسترسی برای
همکاران مستلزم روش های  Off-Lineو روش های غير الکترونيکی است زیرا همگان ممکن است به امکانات اینترنتی
دسترسی ند اشته باشند .با شعار شهروندان به عنوان مشتری مقدار اطالعات قابل ارایه یابد افزایش یابد و با ایجاد یك
سایت فهرست امکان وصل و استماده برای سایت ها نيز فراهم شود .معموالً در سایت فهرست موضوع ها بر اساس وظایف
یا عناوین وزارتخانه ها موسسه های دولتی تقسيم بندی می شود .ضمناً برای نگه داشتن سایت های دولتی با توجه به
تغييرات متماوتی که در روش ها و مقررات انجام می گيرد سریعاً باید در اطالعات سایت ها اصالحات الزم به عمل آید و
مسئوليت هر کدام از موسسات دولتی در هماهنگی و برنامه ریزی و حمظ وب سایت مشخص شود .البته ممکن است یك
موسسه مرکزی مسئوليت وب را در ااتيار بگيرد.
 . 1روش های ارتباطی :کارگزاران ومدیران دولتی و شهروندان با بودن کانال های ارتباطی  On-Lineبه دنبال افزودن
کانال های ارائه ادمات هستند .شهروندان روز به روز اواستار انجام دادن کارهایشان به صورت الکتریکی هستند .این نوع
ارتباطات اميد به بهبود کارایی را برای طرفين افزایش داده است .زیرا شهروندان از مزایای این روش از قبيل نمایش در
همه اوقات روز صرف و قت کم به دليل عدم مراجعه حضوری و مواجه شدن با مشکالت رفت و آمد ایستادن درنوبت و
عدم جاسخگویی در ادراه ها باابرند .روش های ارتباطی به گونه ای تنظيم می شوند که روابج دوطرفه باشد یعنی نقش
فعال به شهروندان می دهند زیرا آنها مستقيماً می توانند با مسئوالن مربوط تماس برقرار کنند .البته حوزه و قلمرو تماس
و ارتباط برای افراد داال سازمان و شهروندان قبالً در طراحی سایت مد نظر قرار می گيرد .نهایتاً اینکه در این جامعه
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جاسخگویی و کيميت سيستم های  On-Lineبا سيستم های  Off-Lineمقایسه می شود و یکپارچگی آنها مد نظر قرار
می گيرد.
 . 8انسجام عمودی :هدف از این مرحله اصالح سيستم و روش های ادمات رسانی است .زیرا بعد از راه اندازی سيستم
های ارتباطی جدید انتظارات شهروندان افزایش جيدا می کند .اغلب موسسه های دولتی بانك های اطالعاتی ااصی
دارند و طراحی و فرایندهای مشابه ندارد .لذا انسجام عمودی آنها ضروری است .بعضی از وظایف مشابه ابتدا همسان می
شوند و این کار از طریق یك بانك اطالعاتی متمرکز انجام می گيرد و یا اینکه از طریق کانال ااص با هم ارتباط جيدا می
کنند .البته این انسجام عمودی بيشتر در حکومت های فدرال که در آن حکومت مرکزی و ایالت های چندگانه وجود دارد
بيشتر ممهوم جيدا ميکند همچنين این سيستم را می توان در اصوص دانشگاه ها به عنوان یك سيستم دولتی جياده کرد.
 . 4انسجام واقعی :از دیدگاه شهروندان ادمات قابل ارائه می تواند از طریق سيلوهای مختلف به صورت یکپارچه ارایه شود.
شهروندان نيازهای مختلمی از قبيل آموزش بهداشت غذا مسکن و  ...دارند که می توانند از کمك های اطالعایت دولتی
استماده کنند .موسسه های مختلف با حوزه های وظيمه ای متماوت می توانند با همدیگر همکاری کنند و در اطالعات
سهيم شوند .به طوری که اطالعات مشترک از طریق موسسه منتشر شود و همه وظایف موسسه ها را در بر گيرد .از نظر
فنی انسجام بانك های اطالعایت نا متجانس و رفع مشکالت تعارض آنها مستلزم وظایف نتعدد و رفع هر گونه مانع برای
دسترسی به آنهاست .از این طریق موسسه ها قادر اواهند بود که از اصل صرفه جویی در مقایسه استماده کنند و هزینه
ه ا را کاهش می دهند .به شرطی که شهروندان این انسجام را به عنوان اوشه چينی از اطالعات و یك جامعه محصور
شده با اطالعات منحصر به فرد تلقی نکند .برای افزایش کارایی و اثر بخشی سيستم های ارتباطی دیجيتالی و محقق
کردن یك سيستم دولتی الکترونيکی سه اصل زیر اهميت زیادی دارد :الف .دسترسی همگانی :ماهيت دسترسی هميشگی
به اینترنت ممکن است که در ذهن مردم به اطا این تصور را ایجاد کند که همه کس می تواند همه ادمات از همه جا
در هر زمان به دست آورد .گرچه اینترنت رشد زیادی کرده است ولی تعداد محدودی از افراد به دالیل مختلف به آن
دس ترسی دارند .بنابراین دسترسی همگانی به اینترنت سرایی بيش نيست و باید از ابزارهای دیگری مثل سيستم های
جاسخگویی اودکار تلمنی و تسهيالت فيزیکی ارایه ادمات یا ترمينال عمومی برای دسترسی استماده کرد .ب .جنبه
محرمانه بودن :مانع دیگر در تصور واقعی استماده از اینترنت محرمانه بودن بعضی از ادمات است گر چه محرمانه بودن
در جابرجا ماندن و حمظ وب سایت و سالمت اطالعات آن اهميت فراوانی دارد .پ .تأکيد شهرواندان بر مدیریت :سااتار
سازمان های دولتی با توجه به عوامل داالی و اارجی باید تغيير جيدا کنند .ازنظر داالی کارایی سيستم و جلوگيری از
تخاصم واحدها به همدیگر و همکاری آنها برای بهبود امور و از نظر اارجی رضایت و راحتی شهروندان دراثر استماده از
فناوری ارتباطی و اطالعاتی را مدیریت تضمين کند(. .صنایعی؛)2832
اهداف دولت الکترونیک:
هدف دولت الکترونيکی ارائه ادمات بهتر و بيشتر با هزینه کمتر و اثر بخشی باالتر است که این هدف کلی از تاسيس
یك دولت الکترونيکی است اما می توان اهداف جزئی تر زیر را در باره شکل گيری این گونه دولت ها بر شمرد:
ارائه ادمات یکپارچه:ادمات یکپارچه:ادماتی که دولت ها ارائه می دهند در دولت الکترونيکی به صورت یکپارچه ارائه
اواهد شد(.رضوانی ؛)2831
ارائه خدمات با ارزش افزوده:دولت الکترونيکی ؛دولت ها را در ارائه ادمات منسجم کمك می کند تا به جای سرگردان
شدن ارباب رجوع در ادارات کارهای اداری اود را از یك نقطه آغاز و در همان نقطه به جایان برسانند.
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ارائه خدمات شخصی:دولت الکت رونيکی قادر است نسبت به بازسازی روابج ميان اود و مردم اقدام کند؛درواقع به جای
ارائه ادمات یکسان برای همه ؛دولت الکترونيکی می تواند به کمك فناوری های اطالعات و ارتباطات با مردم به صورت
افرادی غير یکسان عمل کرده و آنها را به صورت شخصيت هایی مستقل که اواهان سرویس های غير یکسانی هستند در
نظر گرفته و به آنها ادمات شخصی ارائه دهد.
ارائه خدمات با سرعت بیشتر :امروز با جيشرفت هایی که در فناوری اطالعات و ارتباطات حاصل شده و نيز اثر گذاری
این فناوری بر جوانب مختلف زندگی و ظهور عصر دیجيتال که به موج چهارم مشهور شده است؛تغيير در زمينه های
مختلف زندگی امری اجتناب ناجذیر و در صورت ناسازگاری سازمان ها با این تغييرات ناکارآمدی سازمان ها جيش از یش
مشهود اواهد بود که بازار یابی و تجارت و دولت الکترونيکی نمونه هایی از این تاثير گذاری است.یکی از آرمان های در
حال تحقق عصر ارتباطات و اطالعات ؛دولت الکترونيکی است.
توسعه فناوری :با دسترسی به فناوری های نو به سازمان ها و شرکت های دولتی کمك می شود تا توسعه سااتاری را از
طریق مدل های دیجيتالی فراهم کند و با ترکيب آنها در سيستم های مدیریت سنتی شاهد تغييرات شگرفی در این
حوزه باشند.
از میان بردن شکاف دیجیتالی :با از ميان بردن طبقات دیجيتالی دولت ها این امکان را دارند تا دسترسی به فناوری
های جدید را برای عموم مردم از طریق دوره های مختلف مهيا کنند.
ادمت دهی یکپارچه ساده کارآمد و مطابق ميل شهروندان
کاهش هزینه ارائه ادمات
انعطاف جذیری در اداره دولت
کيميت مطلوب تصميمگيریهای دولت
تسهيل ارتباط بين سازمانهای دولتی و اتوماسيون اداری
مشارکت موثر شهروندان در فعاليتهای اقتصادی
افزایش ارتباط شهروندان و حکومت
دولت الکترونيکی
هزینه استقرار دولت الکترونيکی زیاد است لذا باید مزایای آن توجيه کننده این هزینهها باشد .نمونهای از این مزایا
عبارتند از
برای شهروندان
ارائه بهنگام اطالعات دولتی
دریافت ادمات بهتر و بيشتر از دستگاههای دولتی
برای بخش خصوصی
ارتباط سریعتر با دیگر شرکتها دولت و مردم
کاهش هزینه ارائه ادمات و در نتيجه رقابتیتر شدن
برای دولت
استماده بهتر از اطالعات و افزایش توان مدیریتی
کاهش بروکراسی اداری
رقابت با هند مالزی امارات متحده عربی و کشورهای آفریقایی نظير مصر در این زمينه
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ویژگیهای یک دولت الکترونیک
هميشه قابل استماده بودن
دسترسی همگان
رعایت امنيت و حریم ااتصاصی افراد
تغيير مستمر متناسب با جيشرفت تکنولوژی
همکاری مردم
کارایی و هزینه
دستهبندی فعالیتها در زمینه دولت الکترونیکی
ارائه الکترونيکی ادمات :ارائه ادمات  Onlineبه شهروندان و شرکتها از طریق تلمن تلویزیونهای دیجيتالی و
کامپيوترهای شخصی
دموکراسی الکترونيکی :سيستمهای رایگيری الکترونيکی نظير اسکاتلند و نيز سيستمی برای گمتگو  Onlineبا
شهروندان
اداره الکترونيکی :فراهم کردن حمایت برای سياستگذاری تصميمگيری کار گروهی بين وزراء و کارشناسان و مشاوران در
زمينه فرموله کردن تدوین و مدیریت سياستها
وضعیت دولت الکترونیکی در سایر كشورها
استراليا ) :(Clients Firstاز سال  1002تمامی ادمات دولتی که قابليت ارائه الکترونيکی داشته باسند عرضه میشود.
کانادا) :(Renewing Government Services using ITتمامی ادمات دولتی مهم به طور کامل تا سال  1004ارائه اواهد
شد.
فنالند :سال  1000قوانينی بمنظور بهبود مستمر و سریع ادمات الکترونيکی و امنيت دادهها تصویب و بخش اعظم فرمها
و جرسشنامهها از سال  1002الکترونيکی ارائه شده(www.om.fi/2838.htm).
آ لمان ایتاليا و سوئد :ادارات دولتی سرگرم تنظيم ادماتی هستند که باید الکترونيکی عرضه شوند.
ژاجن :از سال  1008تمامی ارتباطات بين دولت و مردم از طریق شبکه عرضه میشود.
هلند :تا جایان  1001حدود  12درصد به صورت الکترونيکی عرضه میشود.
انگليس ) :(government.directتا سال  1002کل ادمات دولتی از طریق الکترونيکی عرضه میشود
سنگاجور :از سال  1002تمامی ادمات دولتی به صورت الکترونيکی قابل عرضه هستند.
دولت مجازی در پس دولت الکترونیک
موج چهارم یا عصر مجازی در حقيقت شکل توسعه و تکامل یافته عصر اطالعات و دانش است که درآینده ای نزدیك
ظهور اواهد کرد و فضای سه بعدی ر ا در ااتيار بشر قرار اواهد داد .موج سوم مربوط به عصر اطالعات است که با
حضور رایانه معرفی شده به سرعت در حال گسترش و توسعه بوده و به جيش می رود وحوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات را شدیداً تحت تاثير اود قرار داده است اینترنت مشخص ترین نماد این عصر است .هدف از بوجود آمدن این
عصر رفع نياز اطالعاتی بشر بوده است که به کمك رایانه و اینترنت همراه با بانکهای اطالعاتی و شبکه های تار عنکبوتی
جهانی این نياز تا حدودی مرتمع شده و در آینده تاثير اودرا با انتقال فضای یك بعدی (متن جست الکترونيکی و
اتاقهای گمتگو) به دوبعدی (فيلم تصویر و آدمکهای شبيه سازی شده ) که مشخصه این عصر است بيشتر نمایان اواهد
نمود .عمر این عصر کوتاه اواهد بود و فقج از چند دهه تجاوز نخواهد کرد .موج چهارم در راه است و به زودی دنيای سه
بعدی رابه جهان عرضه اواهد کرد و شرایطی را فراهم می نماید تا تخيل انسان بتواند به حقيقت نزدیك شده و فضای
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جدیدی را معرفی اواهد نمود که بسيار توسعه یافته تر و متماوت با جهان امروز است  .جامعه اطالعاتی امروز باید چشم
انداز روشنی برای ادمه مسي ر اود به سمت تمام اموری که این روزها در عصر ارتباطات وموج سوم با جسوند"  "Eمطرح
می شوند در عصر مجازی دارای جسوند مجازی اواهند شد .مثالً بانکداری مجازی جایگزین بانکداری الکترونيکی جول
مجازی جایگزین جول الکترونيکی تجارت مجازی جایگزین تجارت الکترونيکی سرویسها و ادمات مجازی جایگزین
سرویسها و ادمات الکترونيکی اواهد شد و نهایتاً دولت مجازی دولت الکترونيکی اواهد شد .اطالع از تغيير جهان به
سوی عصر مجازی از جنبه های مختلف دارای اهميت است .شاید مسئولين اداره این دسته از کشورها با اطالع از
جيدایش عصر مجازی به بحرانی بودن و عقب افتادگی وضعيت کشورهایشان در این زمينه جی ببرند و با حرکتی جر
شتاب حداقل توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات را جدی بگيرند و با وارد شدن به موج سوم عصر مجازی را چشم انداز
برنامه های  ICTدراز مدت اود قرار دهند .ازطرف دیگر با مشخص شدن عصر مجازی به عنوان چشم انداز شانس
اقدامات جرشی و برنامه های متحورانه در کشو رهای در حال توسعه بيشتر اواهد شد و تالش برای کاهش فاصله
دیجيتالی نيز افزایش می یابد .برای گذر از موج سوم عصر صنعت به موج چهارم باید مسير را اوب شناات و برنامه های
زیادی را یکی جس از دیگری اجرا کرد.کره جنوبی از جمله کشورهای موفق است که در این زمينه برنامه نسبتاً مناسبی
را دنبال می کند  .در صورت موفقيت کشورهای در حال توسعه در تهيه برنامه ای که چشم انداز آن عصر مجازی باشد
می توان بخشی از شکاف دیجيتالی را جبران و حتی از بسياری از کشورهایی که هنوز با این مماهيم آشنایی ندارند جلو
هم افتاد .کشورهایی مانند ایران برای رسيدن به عصر مجازی و ایده آل راه طوالنی در جيش دارند .با این وجود با بررسی
های فنی معلوم می شود که تغيير اساسی بدون توجه به تااير برای از کشورها اتماق اواهد افتاد وتا دو دهه دیگر
برای قسمتهایی از جهان توسعه یافته عصر مجازی یا جامعه مجازی قابل لمس و بهره برداری اواهد بود .مشکالت
سرراه رسيدن به تغييرات اساسی عموماً انسانی هستند و اگر بدون توجه به ظرفيت تغيير در انسان این فناوریها به
جلو برود .ممکن است اسارات ناشنااته ای داشته باشد و بشریت را تهدید کند .لذا باید با دقت و آگاهی از فضای
موجودگام به جلو گذاشت .اولين عنصر از عناصرمورد نياز که در شکل گيری عصر مجازی از نظر سخت افزاری نقش
اصلی رادارد واحد مرکزی محاسباتی رایانه ها یا  CPUاست که سرعت آنها باید آنقدر باالتر رود تا بتوانند صدها هزار
ميليارد محاسبه را به صورت لحظه ای ان جام دهند  .عنصر دومی که از نظر سخت افزاری در شکل گيری جامعه
مجازی به آن نياز شدیدی داریم حافظه با حجم فوق العاده زیاداست .جهان مجازی جهانی سه بعدی است و حتی در
بعضی موارد به فضاهای بيشتر از سه بعدی یعنی چند بعدی نيز نياز می باشد .سومين عنصر مورد نياز مجازی انتقال
داده با سرعت فوق العاده زیاد از نقطه ای به نقطه دیگر و از یك رایانه به رایانه دیگر چه به صورت باسيم و چه به
صورت بی سيم است .در این اصوص "فيبر نوری" به عنوان بهترین ابزار موجود انتقال داده در حالت تئوری امکان ارائه
جهنای باند ب ی نهایت را دارد .در کنار این عناصر سخت افزاری به رشد و توسعه سه بعدی حقيقت مجازی نيز باید توجه
کرد .در این اصوص اقدامات اوليه اوبی در جهان آغاز شده است که تالش دارد نرم افزار های هوشمند را توسعه داده
و نياز عصر مجازی را تامين کند.
زمینه های كاربرد دولت الکترونیکی به چهار بخش تقسیم می شود:
بخش اول :برقراری ارتباط بين دولت با شهروندان که در واقع می تواند مهمترین و گسترده ترین جنبه کاربرد دولت
الکتریکی باشد .این کاربرد که از اطالع رسانی به مردم تا جرداات صورت حساب هایی مانند قبوض برق آب تلمن و
جریمه های ترافيکی ازطریق شبکه اینترنت را در بر گيرد که به نام  G2Cاوانده می شود .بخش دوم :برقراری ارتباط
ميان دولت با بخش تجارت و صنعت است که طی آن دولت به ارائه ادمات به بخش تجاری و صنعت از طریق اینترنت
می جردازد .ادماتی از قبيل ارائه مجوز و گواهی نامه ها انجا م ارید و فروش کاالها و ادمات و غيره در این بخش که به
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نام G2Bاوانده می شود انجام می گيرد .بخش سوم :برقراری ارتباط بين دولت و کارمندان است که هدف از آن ارائه
اطالعات بکارمندان دولتی با استماده از شبکه های داالی دولتی (اینترنت) می باشد و اطالعات مختلمی از قبيل اطالعات
جرسنلی مانند مزایا بازنشستگی جرسنل و آارین اابار مربوط به فعاليت ها و در اواست های سایر کارمندان دراین
بخش که به نام G2Eاوانده می شود انجام می گردد .بخش چهارم :ارتباط بين دولت با دولت است که منظور از آن
ارتباط سازمان های دولتی با یکدیگر از طریق شبکه های داالی اعم از اینترنت و یا اکسترانت است .تهيه بودجه ساليانه و
یا برنامه های جنج ساله از طریق اینترنت مثال های مناسبی در این بخش است که به نام  G2Gاوانده می شود می
باشد .سازمان ملل برای ارزیابی جيشرفت کشورها در برجایی دولت الکترونيکی جنج مرحله را شناسایی نموده است .اولين
مرحله مرحله نوظهور می باشد که طی آن تعدادی وب سایت های ساده و مستقل از هم توسج دستگاههای دولتی ایجاد
می شود که بر روی آنها اطالعات محدود و جایه ای گذاشته می شود .در مرحله بعدی که به مرحله تکامل یافته موسوم
است بر تعداد سایت های دولتی افزوده می شود .در این مرحله اطالعات غنی تر و جویا هستند و تغييرات با سرعت
بيشتری درسایت ها اعمال می شوند .مرحله سوم به مرحله تعاملی موسوم است .در این مرحله کاربران از فرم های
الکترونيکی استماده می کنند و از طریق اینترنت با مقامات دولتی برای انجام کار اود تماس برقرار کرده و دراواستها و
قرار مالقات های اود را بصورت  Onlineتنظيم می نمایند .مرحله چهارم به مرحله تراکنش موسوم است که طی آن
کاربران می توانند جرداات هزینه ادمات و یا انجام تبادالت مالی را از طریق شبکه اینترنت و بصورت امن صورت دهند و
باالاره در مرحله آار که به مرحله یکپارچه موسوم است کليه فعاليت های دولتی بصورت یکپارچه بر روی شبکه
اینترنت ارائه اواهند شد .به عنوان مثال دولت ایاالت متحده در نظر دارد تا سال  1001کليه ادمات دولتی را از طریق
اینترنت در ااتيار مردم قرار دهد .برای بررسی وضعيت دولت الکترونيکی در ایران در این مقاله تعداد  10وزارتخانه و
جنج سازم ان بزرگ که بطور مستقيم تحت نظارت ریاست جمهوری فعاليت می کنند مورد بررسی قرار گرفته اند .سایر
موسسات دولتی تحت نظارت یکی از  12سازمان مذکور فعاليت می کنند و در نتيجه نيازی به تهيه فهرست کاملی از انها
نيست چرا که در صورت طراحی صحيح وب سایت های این وزارتخانه ها و سازمان های دولتی بزرگ باید شامل آدرس
های اینترنتی سازمان ها و شرکت های تابع آنها باشند .از انجا که هنوز هيچگونه فهرست رسمی کاملی از وب سایت های
دولتی در دسترس نيست هر چند که تاکنون چندین مدل برای بررسی وضعيت تکامل دولت الکترونيکی در کشورها ارائه
ش ده است از مدل جيشنهادی سازمان ملل که مراحل آن قبالً ذکر شد برای بررسی وضعيت دولت الکترونيکی در ایران
استماده شده است که نتيجه بررسی انجام شده چنين االصه گردیده است).رجب بيگی ؛)2831
مزایای دولت الکترونیک :
مزایای دولت الکترونيك جای بحث و مجادله بسياری را دارد ؛که در این مقاله به تعداد اندکی از آن اشاره می شود:
 . 2ارائه ادمات دولتی الکترونيك ویکپارچه  :سازمان های دولتی ورای ارائه ادمات جيوسته می توانند ادماتی با ارزشی
افزوده و منسجم ارائه نمایند  .آنها قادر اواهند بود تا به جای سرگردان کردن مردم ميان چند اداره یا جایگاه اینترنتی
مختلف جهت به دست آوردن تأیيد دولتی به آنها امکان دهند تا امور اود را تنها از یك نقطه دسترسی انجام دهند .
 . 1رفع طبقات دیجيتال  :دولت ها می توانند امکان دسترسی به فناوری جدید را برای مردم و امکان آموزش های رایانه
ای را برای جوانان و سالمندان از طریق برنامه های متنوع فراهم نمایند .
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 . 8امکان آموزش مادام العمر :اندیشه تمام نشدن آموزش با جایان یافتن دوران مدرسه امروزه از طریق آموزش از راه دور
تحقق یافته است  .جامعه ای با نيروی کار فرهيخته که از مختصات دولت الکترونيك است نيازمند آن است که به طور
جيوسته از آموزش های جيشرفته و فردی براوردار باشد .
 . 4بازسازی روابج ميان دولت ها با مردم  :به جای تأمين ادمات یکسان برای همه دولت ها می توانند به کمك فناوری
جدید با مردم به صورت افرادی مجزا عمل و به آنها ادمات شخصی ارائه نمایند  .در این صورت شهروندان در روابج اود
با دولت احساس مسئوليت بيش تری می کنند و اعتماد و اطمينان اود را نسبت به بخش دولتی دوباره به دست می
آورند .
 . 2توسعه اقتصادی  :دولت ها می توانند با ارائه ادمات جيوسته به بازرگانان آنها را در امورشان یاری دهند  .اتصال به
شبکه و استماده از ابزار شبکه آن ها را در اموری چون ااذ مشاوره و انگيزه های مالی کمك می کند  .به عالوه آن ها
قادر اواهند بود تا از مزایای به روز بودن ارتباط نزدیك تر با مشتریان ورشد وتوسعه محلی و جهانی بازارهای اود بهره
مند شوند .
 . 1ایجاد یك نوع حکومت مشارکتی  :دولت الکترونيکی می تواند به یك مردم ساالری مستقيم منتهی گردد  .هم اکنون
نيز برای دولت ها در سطح محلی از مناظره ها و تریبون های آزاد بحث و گمتگو و رای گيری های اینترنتی در جهت
بهبود فرآیندهای تصميم سازی اویش حمایت می نمایند (.نوکاریزی؛)2832
معایب دولت الکترونیک:
دولت الکترونيکی با وجود ممهومی ساده مشکالت زیادی برای دولت ها دارد  .مشکل اصلی در روش طراحی نيست بلکه
ارایه ادمات به روش مناسب معضل اول دولت هاست  .دولت ها باید به عنوان یك مجموعه قادر باشند اطالعات
دیجيتال ی را به اوبی دریافت کنند و زمينه های فنی الزم را برای ارتباطات واحدهای مختلف کشوری با همدیگر و
همکاری بخش اصوصی و دولتی فراهم سازند  .مشکل دیگری که وجود دارد فرهنگ و ذهنيت مردم است  .تغيير
ذهنيت و فرهنگ سنتی در مورد استماده از ادمات هزینه زیادی اواهد داشت  .فراهم کردن فضای مناسب دورنگه
داشتن آن از استماده های نامناسب و فقدان تخصص الزم در انجام تغييرات سریع در فناوری اطالعات از مشکالت دیگر
به حساب می آید.
دومين معضل اساسی دولت ها ایجاد روش های قانونی مناسب برای تجارت الکترونيکی است چون دنيا در حال حاضر
به طرف اقتصاد جهانی دیجيتال حرکت می کند  .با این وضعيت هرگونه مغایرت قانونی در تجارت های بين المللی بيش
تر نمود جيدا می کند  .در این مسير دولت ها با مشکل مربوط به ماليات بر تجارت الکترونيکی و نحوه کنترل آن امضای
الکترونيکی قراردادهای تجاری و کنترل بر برنامه های رمزنویسی قوی موجه هستند.
سومين معضل اساسی دولت ها که به نوعی یك مشکل بالقوه به حساب می آید نيازمندی روزافزون به دموکراسی و
عدم استماده دمکراتيك از سيستم های دیجيتالی است  .با افزایش اقتصاد دیجيتالی فناوری از دیدگاه دموکراتيکی
انثی یا از آن به غلج استماده می شود و در نتيجه تنوع را از بين برده و مردم را تشویق می کند تا بر اساس روش های
جدید جهانی تعامل کنند( .الوانی؛)2830
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یافته ها:
آنچه مسلم به نظر می رسد این است كه هزینه های سرسام آور سازمانهای دولتی و همچنین نیاز به
دسترسی سریع اشخاص به این نهادها ،سبب گردیده كلیه كشورهای جهان به سمت اتخاذ تدابیری جهت
بهبود و تسریع این امور سوق پیدا كنند كه از جمله این تدابیر دولت الکترونیک است كه امروزه كشورهای
پیشرفته جهان از این امر بهره بسیاری می برند .دولت الکترونیک بخش عظیمی از ارتباطات مابین اشخاص
حقیقی و حقوقی با نهادهای دولتی را تحت پوشش خود قرار می دهد ،كه این امر تسریع امور و كارایی بیشتر
این نهادها می گردد و همچنین سبب كنترل بهتر و دقیق تر اسناد شده و دریچه ای تازه به مبحث مدیریت
اسناد و گرد ش كار می گشاید .وقتی تافلر در كتاب موج سوم ،عصر اطالعات و دانش را در زمان اوج قدرت
عصر صنعت بعنوان موج جدید مطرح كرد و آنرا تغییر اساسی جهان دانست كسی فکر دولت الکترونیکی،
بانکداری الکترونیکی و ایجاد میلیون ها شغل جدید در این زمینه را نداشت اما زمان نشان داد كه توسعه فن
آوری های جدید در حال انجام است ،مسلما عصر دانش یا عصر اطالعات كه یکی از نمادهای فیزیکی آن
اینترنت است بسرعت در حال گسترش است و پتانسیل های نهفته در آن هنوز در اختیار بشر امروزی قرار
نگرفته است و از آنچه وجود دارد نیز به نحو نهفته ای استفاده نمی شود.
منابع:
جهانگيری -علی ( )2832دولت الکترونيکی -مدیریت توسعه شماره 22جاللی فراهانی؛ عليرضا ( )2830ادمات دولتی و ارتباطات الکترونيکی .ماهنامه آموزشی جژوهشی اطالعرسانی سال دوم شماره23
صنایعی علی و رضوانی محمدعلی ( )2832تجارت الکترونيکی و دولت الکترونيکی؛ درسهایی ازتجربه ژاجن و چند کشور در حالتوسعه برای ایران جژوهشنامه بازرگانی.
رجببيگی مجتبی ()2831؛ «کاربرد باز مهندسی در تحول اداری»؛ سازمان مدیریت و برنامهریزی :نشریه تحول اداری -ترجمان -ستاد برنامهریزی تحول اداری دوره همتم شماره  83و .89
همر مایکل و جيمز شامپی () 2839؛ مهندسی دوباره شرکتها :منشور انقالب سازمانی؛ ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد؛ چاپ سومتهران :ادمات فرهنگی رسا.
هيل مایکل () 2832؛ تأثير اطالعات بر جامعه ترجمه محسن نوکاریزی؛ چ اول تهران :نشر چاجار.-هيوز آون ( ) 2830مدیریت دولتی نوین ترجمه سيدمهدی الوانی و همکاران؛ چ سوم تهران :چاپ گلشن.
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