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 فرصت یا محدودیت؟دولت الکترونیک در ایران 

 5نژاد یحسنآرش ، 1علی نقی امیری

 

 چکیده

به منظور ایااد بهبودح تقوی  و  ها دول مدل سنتی دول  دیگر بیش از این کارآمد نیس ح در وقیق  

دول   (.Sharifi& Zarei, 3004: 102اند ) کرد وفظ اود در رقاب  جهانی شروع به نوسازی اود 

المترونیک یک فرص  عالی برای کشورهای در وال توسعه مانند ایرا  به منظور بهبود عملمرد دول  

اس  و همچنین یک برنامه راهبردی رو به رشددی را بدرای کداهش شدمام      ها آ و افزایش بهر  وری 

ما در این مقالده بده دنبدال     (.Tohidi, 3022:2203کند ) یمموجود با کشورهای توسعه یافته فراهم 

شناسایی نقاد ضعف و قدرت دول  المترونیک ایرا  در مقایسه بدا کشدورهای پیشدرو جهدا  در ایدن      

پیش روی فناوری ودول  المترونیک هستیمح تا بتدوانیم بدا یدک     یها چالشزمینه و همچنین بررسی 

نهای  هم با توجه به مسائل مطرح  رویمرد منطقی تر به معقوله دول  المترونیک در ایرا  بپردازیم. در

 شد  پیشنهاداتی برای توسعه دول  المترونیک ارائه شد  اس .

 

 دولت الکترونیک، دولت الکترونیک در ایران، توسعه دولت الکترونیک: واژگان کلیدی

 

 مقدمه

مورد انتقداد   مدل ادار  عمومی بوروکراتیک به شدت توسط اصول مدیری  دولتی نوین 2990در دهه 

قرار گرف  که سااتار بازار محورتر و منعطف تر و استقالل بیشتر را بدرای مددیرا  عمدومی پیشدنهاد     

در اواادر همدین دهده بخدش اصوصدی بده منظدور ایدن کده          (. Pina et al, 300:: 334) کدرد  یم

ابتی و غلبده  محصوالتی بهتر به مشتریا  اود ارئه دهد یا به عبارت کلی ترح به منظور کسب مزی  رق

بر رقیبا  اودح در صدد بهر  مندی از تمنولوژی اشالعات بویژ  اینترن  برآمد کده بده ظهدور تادارت     

(. انقالب اینترنتدی ومومد  المترونیدک بعدد از تادارت      2:9ح :223المترونیک منار شد )نرگسیا ح 

ی  بخش اصوصی (ح زیرا موفق392ح :223المترونیک و کسب و کار المترونیک مطرح شد )پورعزتح 
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گشار در کشاند  شد  مدیری  بخدش عمدومی بده سدوی      یرتأثدر کاربرد تاارت المترونیک از عوامل 

( و این در والی اتفاق افتاد کده رقابد  در بخدش    23ح 2232فقیهی و یعقوبیح بود )دول  المترونیک 

دولتی معنی نداش  و دولتمردا  برای ارائه ادمات با کیفی  بهتدرح زمدا  کمتدر و ... کده همگدی در      

عامل بقای دول  و کسب اعتماد بیش تر مدردم بده دولد      ترین یاساسمشروعی  بخشی به دول  که 

مندی از تمنولوژی ارتباشات و اشالعات در فرآیندهای دول  برآمدند که در نهای  اس ؛ در صدد بهر  

نرگسدیا ح  شدد ) به ظهور شمل جدیدی از دول  تح  عنوا  شبه پارادایم دولد  المترونیمدی منادر    

پشیرش دول  المترونیک مناف  اقتصادی زیادی ازشری  بهبود کسدب و کدار و سدرمایه     (.2:9ح :223

 عندوا   دولد  بده  ( همچندین  Kim et al, 300:: 229) آورد یمارجی به ارمغا  گشاری مستقیم ا

 (ح بده همدین اداشر   Chan et al, 3003: 343باشدد )  یمد  مطدرح  دولد   بازآفرینی جه  در یابزار

اایر دول  المترونیک توجه بسیاری از سیاستمدارا ح دانشمندا  و دولتمردا  جهدا  را بده    یها سال

دول  المترونیک را آغاز کدرد  و تدالش و منداب      یها پروژ و  ها دول اود جلب کرد  اس ح از این رو 

 &(Sharifi& Zarei, 3004: 102) اند گرفتهبسیاری را برای پیاد  سازی دول  المترونیک به کار 

(Kim et al, 300:: 229). 

 بیان مساله

و سیاسد    دولتدی  مقامدات  توجه مورد  یراًاا در ایرا  دول  المترونیک پیاد  سازی سم  به ورک 

 های یژگیوارائه تعریفی روشن از دول  المترونیک در ایرا  برای در برگفتن  قرار گرفته اس .  گشارا 

فرهنگیح اجتماعیح و سیاسی ااص آ ح و همچنین موقعی  باالفعل و بالقو  ایرا  با توجه به دسترسی 

بر (. Sharifi& Zarei, 3004: 101) به علم و فن آوریح یک اقدام مهم برای تضمین موفقی  اس 

 ایدرا  کشدور   شدود  یمد مختلف سراسر دنیا منتشر  یها سازما اساا آماری که ساالنه توسط مراکز و 

دیگر منطقه براوردار اس . بدر اسداا آمدار اعدالم شدد  توسدط        یکشورهاجایگا  نامطلوبی در میا  

کشدور ایدرا  بدا کسدب امتیداز       3020دپارتما  امور اقتصادی و اجتماعی سازما  ملل متحد در سال 

در میالدی  3003در ارزش شااص توسعه دول  المترونیک با شش پله صعود نسب  به سال  004324

جها  قرار دارد. این دروالی اس  که کشورهایی نظیر بحرینح امارات و کوی  به ترتیدب   203جایگا  

 از کددام  هدر  در هدا  یبندد  رتبده  .اندد  آورد جها  را در همین سال به دسد    30 و 49ح 22 یها رتبه

 در ییهدا  تنداقض  زین گا  و س ین یتعیین توسعه یافتگی دول  المترونیک در کشورها قطع یها مدل

 د ید ناد را هدا  آ  تدوا   ینمد  و رسدد  یمد  نظر به معقول ها آ  سناش اساا اما شود یم مشاهد  ها آ 

 مشدخص  و هدا  دسدتگا   عملمدرد  یابید ارز یبرا را یمّل یمدل نیتدو به ازین موضوع نیهم البته .گرف 

 شود. توجه آ  د بهیبا که دهد یم نشا  یمّل  یوضع کرد 
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از  تدوا   ینمد پیاد  سازی دول  المترونیک انتخابی نبود ح بلمه ضدرورت اجتنداب ناپدشیری اسد  کده      

پشیرش آ  سر باز زد و در مقابل آ  ایستادگی نمود. کارآمددی فنداوری اشالعدات در بخدش دولتدیح      

 د تاارت المترونیکح انتظارات شهروندا  از دول  و تداوم اصدالوات رموفقی  بخش اصوصی در کارب

بخش عمومی برای از دالیل گرایش مدیری  عمومی به دول  المترونیدک اسد  )فقیهدی و یعقدوبیح     

 (.23ح 2232

 دولت الکترونیک

پدید  دول  المترونیک از شرق مختلفی تعریف شد  اس . مینز و اشنایدر روی روابط داالی که دول  

ح و شدهروندا ( و دیگدر   هدا  دولد  ح مشتریا  )بازارهاح دیگر ها دول روابط بین "المترونیک را به عنوا  

 ,Doong et alاندد )  کدرد  تمرکدز   کندد  یمد تعریدف   "عرضده کننددگا  بوسدیله ابدزار المترونیمدی     

فدن   اشالعدات و  از : اسدتفاد  کندد  یمکمیسیو  اروپا دول  المترونیک را اینگونه تعریف  .(3020:433

بدده  جدیددد یهددا مهددارت تغییددرات سددازمانی و بددا را عمددومی همدد یهددا دولدد در  آوری ارتباشددات

عمدومی   هدای  یاسد  س و تقوید  وماید  از   دموکراتیدک  و فرآینددهای  ادمات عمومی بهبود منظور

(Park et al, 3009: 243 .)  ( دولد  المترونیدک را اسدتفاد  از فنداوری     3002) یبوتدک پراکدو  و

(ح kardansadeghiani, 3022: 411دولتدی )  یها سازما  های ی فعالاشالعات و ارتباشات در تمام 

وگرونلند آ  را به عنوا  فرآیندهایی برای تادید سااتار دول  جه  نیل بده کدارایی بهتدرح اددمات     

و دیدویس دولد     واتسدو   .(Gronland, 3003: 39) کنندد  یمبهتر و مشارک  دموکراتیک تعریف 

شهروندا ح صنای ح کارمندا  دولتدیح وسدایر    مقرو  به صرفه برای یها مدلالمترونیک را پیاد  سازی 

( آ  3002( و بر  و رابدین ) Whitson& Davis, 3002: 30)ذی نفعا  جه  اناام آنالین کارها 

را تالش دول  برای ارائه اشالعات و ادمات مورد نیاز شهروندا  بدا اسدتفاد  از فدن آوری اشالعدات و     

 (.Sharifi& Zarei, 3004: 103)ارتباشات 

 

 پیش روی دولت الکترونیک یها چالشتهدیدات و 

مدیری  دولتی اسد    یها جنبهفناوری اشالعات نفوذ آ  به تمام  یها چالش یرترینفراگشاید یمی از 

(Allen& et al,3002: 203  استفاد  از فن آوری بدو  برنامه ریزی دقی .)بدا اطدرات و    تواند یم

(. Tohidi, 3022:2203تهدیداتی همرا  باشد و منار به تناقضح عدم انساام و اتالم منداب  شدود )  

ناکارآمد نه تنها دول  المترونیک  یها سازما جدید در  های یتمنولوژح اشالعات و ها یفناوراستفاد  از 

و ایااد مشمالت جدیدتر  ها ا سازمباعث اثر معموا شد  و بزرگنمایی مشمالت  تواند یمنیس  بلمه 

از ادبیات  یا عمد بخش  (.Sharifi& Zarei, 3004: 101) باشد داشتهو بیشتر را برای دول  در پی 
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فرض بر این اس  که پس از  .برد یم رنج بیش از ود روی مساله تمنولوژی تمرکز دول  المترونیک از

ح کدارایی فندیح   هدا  ینده هزشدرف  کداهش   توسعه درس  تمنولوژی و دسترسی شهروندا  به آ  این پی

دولد  و وتدی بدیش از آ  مشدارک  و دموکراسدی       هدای  ید  فعالدسترسی بیشترح شدفافی ح تحدول   

( در والی که تمنولدوژی تنهدا یدک    Gauld& et al, 3020: 234المترونیک را در پی داشته باشد )

کار گرفته شد  توسط شهروندا  وسیله برای رسید  به دول  المترونیک اس  اما شاید درک رفتار به 

عالو  (. Doong& et al, 3020:433)از موضوع تمنولوژی باشد  تر مهم )در قبال دول  المترونیک(

بر پیچیدگی فن آوری و توسعه تمنولوژی تمرکز بر دول  المترونیک به عنوا  یک مساله تمنولوژیمی 

 &Gauldاس  ) ها یستمسو استفاد  از این تنها نادید  گرفتن اهمی  و نقش مناب  انسانی در توسعه 

et al, 3020: 234.) 

به ایدن قدرار اسد  کده از یدک شدرم دولد          شود یمتناقض درونی که در دول  المترونیک مشاهد  

المترونیک اصولی اساسی از قبیل دسترسی سری  و آسا  به اشالعات دولتیح دول  بازح ود  دانسدتن   

رد و از شرفی دیگر این اصول اود بحرانی بالقو  برای امنی  ملی مردمح شفافی  و مسئولی  پشیری دا

که در صورت عدم مدیری  صحی  این اصول دولد  المترونیدک بده عندوا  عداملی       شوند یممحسوب 

 (.Halchin, 3004: 29) شود یماطرناک برای کشور تبدیل 

دول  و همچنین نگراندی   نگرانی عمد  شهروندا  در مورد کاهش اشمینا  و افزایش کنترل به وسیله

جدید به رغم فوایدد مهمدی کده داردح عوارضدی      های یفناورالبته این  باشد یممردم از امنی  اینترن  

قدرار داد  نظدرات عمدوم را در پدی داردح بدا       یرتدأث مانند کنترل اذها  عمومیح همگن کرد  و تح  

 هدا  آ بر  توا  یمجدید ابزار کنترل افمار عمومی قوی تر شد  اس ؛ چرا که  های یتمنولوژاستفاد  از 

را پیش بینی کرد؛ یعنی از این که مردم در آیند  چده   ها آ گشاشته و رفتار آتی  یرتأث)افمار عمومی( 

را برایشدا  القدا    هدا  اواستهاواهند داش  مطل  اواهند شد؛ زیرا شاید اود ایشا  این این  یزهاییچ

که در نهای  ایشا  را تح  کنترل در آورد  و منار به همگن شد  جوامد  و از بدین رفدتن     اند ود نم

 (.234: :223)نرگسیا ح شوند یم؛ باشد یمتضاد و تعارض سازند  که از عوامل اصلی پویای جوام  

و پیدرا    پور یقلهستند ) ا یب قابل لیذ یلک دسته سه در یکترونمال دول  یردهاکارکژک و ردهاکارک

 (:333: 2231نژادح 

 شدتر یب دولد   یریپدش  انعطام اهحینت . درشود یم دول  از مردم شتریب  یرضا به منار اداراتح یبرا .2

 تدر  یدک نزد را دولد   و جامعده  روابدط  و شود یم دول  از اجتماع تصور بهبود به منار  ینها در شد ح

 .کند یم
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 جمله از ها یهرو رد ک یمنطق و شورهاحک یبرا یرقابت  یمز اادیا نهحیهز اهشک دول ح یبرا .3

 را دولد   و جامعده  روابدط  شدد ح  منادر  دول  از اجتماع تصور بهبود به  ینها ه درک اس  دیفوا نیا

 .اس  یتمممل امور در شهروندا   کمشار شیافزا در یعامل اساس اود هک کند یم تر یکنزد

 لهیوس به نترلک شیافزا و نا یاشم اهشک مورد در شهروندا  عمد  ینگران شهروندا ح یبرا .2

  یریمدد  مطلدوب  نحدو  به نترن یا اگر هکچرا اس ؛ نترن یا  یامن از مردم ینگران نیهمچن و دول 

 رد.یگ قرار گرا ید اریاات در شهروندا  محرمانه اشالعات هک دارد وجود ا مام نیا نشودح

 بحث پیرامون دولت اکترونیک در ایران

اجتمداعی و   هدای  یسدتم سبر اسداا نیازهدای ادود و     عموماًکشورهای مختلف با رویمردهای مختلف 

. یک ویژگی مهم رویمرد کشورهای در وال توسعه به اند گرفتهسیاسی اود دول  المترونیک را به کار 

لد   رویمدرد ایدرا  بده دو    اجتماعی و سیاسی اس . یها جنبهبه  ها آ سوی دول  المترونیکح دیدگا  

دولد    هدای  یدات عملالمترونیمی همانند بیشتر کشورهای در وال توسعه روی بهبدود و سداد  سدازی    

ایرا  برای دول  المترونیک مالوظات عمد   یها برنامهمتمرکز اس  و این در والی اس  که در پش  

قابدل   ریتدأث توسعه و پیاد  سدازی دولد  المترونیدک     یها برنامه اجتماعی و سیاسی وجود نداردح ولی

 :Sharifi& Zarei, 3004) اندد  داشتهسیاسی و سااتار دول   _توجهی بر جامعهح اوضاع اجتماعی

از  برادی  در المترونیدک  دولد   کشدورح  در المترونیدک  دولد   اسدتقرار  متعددد  یمزایا وجود (. با121

 سدخ   یاریدار به محدود مسئله این نیزح اس . درایرا  نشد  نزدیک اود مفهوم واقعی به کشورها

 داد  قرار ها وزارتخانهیا  ها سازما  سای  وب در یمحدود اشالعات مواردح بهترین در و باشد یم افزارها

 فناوریح های ی محدود از اعم یبسیار موان  المترونیکح دول  یپیاد  ساز و تحق  را  اس . در شد 

 و مختلدف  یهدا  سدازما   و کارکندا   مددیرا   سط  در در جامعه موجود یها نگرش مالیح و یاقتصاد

 ارائده  رسدمی  آمار به توجه با المترونیک دول  استقرار در ایرا  ناکامی .اس  مشاهد  قابل شهروندا 

 یبده کدارگیر   و پدشیرش  عددم  حها آ  ینتر مهم جمله از که باشد داشته متنوعی دالیل تواند یم شد ح

 پیشرو المترونیک دول  استقرار لحاظ از که کشورهایی در وتی دیگرح شرم از اس . شهروندا  توسط

اس  )الهی و دیگدرا ح   بود  پایینی سط  شهروندا  در توسط ادمات یکارگیر به و استقبال هستندح

(ح شی تحقیقاتی که در استرالیا و نیوزلند اناام شد معلوم شد که اکثری  شرک  کنندگا  44: 2239

کده بدا دولد  غیدر دیایتدال )در مقابدل دولد          دادند یممناسب تمنولوژی ترجی   یبسترهابا وجود 

 (.Gauld et al, 3020: 234المترونیک( سر و کار داشته باشند )

آورد  شدد  اسد     3020به  3003توسعه دول  المترونیک در کشور از سال  یها شااصنمودار رشد 

  شدور کده   (. همدا 24: 2239مطاب  نمودار بیشترین رشد در زیر ساا  بود  اس  )باقری و فقیهیح 
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در ایرا  هم همانندبسیاری از کشورها توجه زیادی به عوامل زیرسااتی و تمنولدوژی   شود یممشاهد  

بده کدار    را هدا  یرسداا  زمعطوم شد  و بدو  توجه به این مساله که آیا شهروندا  و کارمنددا  ایدن   

 کمی شد  اس . زد  شد  اس  و به دیگر عوامل توجه ها یرساا زیا نه دس  به توسعه  گیرند یم

 
 24: 2239باقری و فقیهیح 

مددل   هدا  آ متعددی وجود دارد که از پرکاربردترین  های یتئورو  ها مدلدر ارتباد با پشیرش فناوری 

انتشار نوآوری و مدل پشیرش فناوری اشالعات اس . بر شب  تئوری فرآیند انتشدارح انتشدار تمنولدوژی    

کده شدرایط    اندد  کدرد  ادعدا   2(2990جدید اغلدب متّمدی بدر مقددماتی اسد . تورناتسدمی و فلیچدر )       

ح نژاد یوسنو  نژاد یوسنبر فرآیند انتشار اثر گشارد ) تواند یم( TOEتمنولوژیمیح سازمانی و محیطی )

2290 :91.) 

گالد شی تحقیقاتی که در استرالیا و نیوزلند اناام داد به این نتیاه رسید که هرچه سن افراد بیشدتر  

 :Gauld et al, 3020دهندد )  یمد باشدح در مقابل دول  المترونیک مقاوم  بیشتری از اود نشدا   

آمدارگیری سدال    چدرا کده بدر اسداا     کند یم ییدتأمرکز آمار ایرا  نیز این مساله را  های یافته(. 234

 هدا  آ % 2:03ح دهندد  یمد سال تشمیل  39الی  30% کاربرا  اینترن  در ایرا  را افراد بین 44ح :223

 سدال و بیشدتر بودندد    43% در صدد شدامل افدراد بدا سدن      3سال و تنها  44الی  20شامل باز  سنی 

(org.iramar.www..) 

                                                           
2 Tornatsky and Fleischer (2990) 

0
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0.6

0.8

2005 
2008 

2010 

2005 2008 2010

0.3813 شااص توسعه دول  المترونیک 0.4067 0.4234

0.74 زیر شااص سرمایه انسانی 0.7923 0.7926

0.2962 زیر شااص ادمات آنالین 0.2575 0.2667

0.1079 زیر شااص زیر ساا  0.1747 0.2157

 2010تا  2005نمودار زير شاخص هاي توسعه دولت الکترونيک در کشور از سال 
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 توسعه دولت الکترونیک در ایران یها شاخصبررسی 

 به شرح زیر اس : 2233الی  2232 یها سالدول  المترونیک در ایرا  بین  یها شااصتوسعه 

2233 223: 2231 2233 2234 2232   

10% 49% 23% 3:% 21% 3% 
 ه ای  یس تم سدولتی دارای  یها دستگاه

 عمومی مکانیزه یکپارچه

30% 2:% 22% 9% 3% 2% 
 ه ای  یس تم سدولتی دارای  یها دستگاه

 خصوصی مکانیزه یکپارچه

200% 34% 13% 33% 21% 30% 
دولت ی دارای   یها دستگاهحضور در وب: 

 وبسایت منطبق بر اینترنت

30% 2:% 22% 9% 3% - 
دولت ی مجه ز ب ه     یه ا  دستگاهتعامل: 

 خدمات اینترنتی تعاملی

23% 23% 9% 1% 2% - 
خدمات الکترونی ک: خ دمات دولت ی از    

 الکترونیک یها شبکهطریق 

کیهانی پورح امیر وسینح ارزیابی وب ایرا  از منظردول  المترونیکح مرکز تحقیقدات مخدابرات ایدرا ح    

2233 

دارای وبسای  اینترنتی هستند اما تنها  یها دستگا بر اساا جدول فوق اگر چه در وال واضر تمامی 

که به معندای عددم یمپدارچگی اددمات      دهند یمادمات المترونیک ارائه  ها دستگا % از این 23تنها 

 دول  المترونیک اس ؛ و این بدین معنی اس  که هنوز را  زیادی تا مروله ادغام ماند  اس .

 دولت الکترونیکقوانین مصوب در جمهوری اسالمی ایران در رابطه با 

 (در ایرا  تمامی ارکا  ومومتی )رهبریح مام  تشخیص مصلح  نظامح قو  ماریهح قضدایه و مقننده  

 هدای  یاس سبه  توا  یم. به شور مثال اند کرد قوانین و یا سندهایی را در مورد دول  المترونیک وض  

سدند   ح::22/:/22در تاریخ اشالع رسانی رایانه ای مقام معظم رهبری  یها شبمهکلی نظام در بخش 

توسط هیئ  وزیدرا  و قدانو  تادارت المترونیدک      3/20/2231نظام جام  فناوری اشالعات در تاریخ 

(. در ایدرا   21و  23: 2239بداقری اصدلح   کدرد ) اشدار    20/2233/:2مالس شورای اسالمی مصوب 

کده تحد  سدیطر      مرج  قانو  گشاری هما  وموم  یا دول  اس  در والی که در کشورهای غربی

ممتب لیبرالیسم هستند مرج  قانو  گشاری هرچند بخشی از وموم  اس  اما نظیر بانک مرکدزی از  

بخش تصدی گری دول  مستقل اس . این استقالل موجب توسدعه ندوآوری و کیفید  بداال و قیمد       
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رد. بدر  مناسب ارائه ادمات به مردم شد  اس ح و بر همین اساا وداقل نظدارت بدر محتدوا وجدود دا    

اساا رویمرد لیبرالیسم نسب  به آزادی بیا ح اصل بر آزادی انتشار هدر ندوع محتدوا اسد . محتدوای      

منتشر شد  تنها در مواردی که ضروری تشخیص داد  شود نظیر مواردی که بدرای سدالم  و امنید     

که یمی از  درس یم(. به نظر 33: 2239بنیاد توسعه فرداح شود ) یمکودکا  مخاشر  آمیز باشد کنترل 

 ,Tohidiعمد  ایرا  سلطه دول  بر فضدای مادازی و نگرشدش بده ایدن مقولده اسد  )        یها چالش

که ودود مااز داال  وموم  در این عرصه چقدر اس  باید  سلال(. برای پاسخ به این 3022:2202

که اواستگا  ایدئولوژیک چپ یا راسد  دارنددح وددود     هایی یهنظرو  ها یدگا دریشه ای تر بحث کرد. 

. هما  شور که کنند یمگوناگو  اجتماع انتخاب  یها عرصهپیوستار مدااله یا عدم مدااله دول  را در 

(ح در 0:: 2230)وارثح  مینتزبرگ اشار  کرد  اس ح مدا مداورای هدر چیدز بده تدواز  اوتیداج داریدم        

عوامدل مختلفدی    یرتدأث جامعه تخ   یها عرصهول  و وموم  در متعادل میزا  مدااله د های یدگا د

در شدرایط بحدرا ح    مثالً. گشارد یم یرتأثاس  که بر معادالت تصمیم گیرا  و سیاس  گشارا  وموم  

جنگح سیلح رکود اقتصادیح هرج و مرجح کودتا و ... کشور نیازمند داال  بیشتر وموم  اسد  )پدور   

 (.423-229: :223عزتح 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه 

شدود  کمبود مطالعات در پیاد  سازی دول  المترونیک یک شمام در دانش اسد  کده بایدد برشدرم     

(Kim& et al, 300:: 223 جنبش دول  المترونیک در ایرا  با وجود موان  و .)پدیش   یهدا  چالش

روی آ  در وال رشد و سازماندهی اس . جرک  به سم  اهدام تعیین شدد  نیداز بده برنامده ریدزی      

. بیند یمرا در سر را  اود  هایی یچیدگیپموجود دارد و مشمالت و  های ی ظرفدقی  برای استفاد  از 

ه یک فرهنگ دول  و جامعه از شری  آموزش مردم و تبلیغات ب یها سازما این ورک  باید در درو  

 (.:Sharifi& Zarei, 3004: 12ملی تبدیل شود )

 پیشنهاد داد: توا  یماقدامات الزم دول  برای رسید  به دول  المترونیک که  ینتر مهماز 

 سخ  افزاری های یرساا زسرمایه گشاری مناسب جه  اصالح و بهبود  .2

توسدط شدهروندا  و   برنامه ریزی بلند مدت جه  زمینه سدازی پدشیرش دولد  المترونیدک      .3

 مسلولین

آموزشدی مددارا و    یهدا  سرفصدل دول  المترونیک و فناوری اشالعدات در   ٔمقولهجای داد   .2

 ها دانشگا 

تحقیقداتی در   ملسسدات و  هدا  دانشدگا  در  تدر  یکاربردو  تر ی وسبرای تحقیقات  یساززمینه  .4

 زمینه دول  المترونیک
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مطالعات بیشتری در این زمینده   ٔیستهشادر نهای  باید بدانیم که دول  المترونیک در وال پیشرف  و 

اس . اود دول  المترونیک هدم نیس  بلمه مسدیری بده سدوی بازسدازی دولد  بدرای اشمیندا  از        

. سخن آار اینمه دولد  المترونیدک را   باشد یممردم در عصر جدید  یازهاینموفقی  اود جه  رف  

نباید تنها یک شعار در نظر گرف  بلمه باید آ  را به عنوا  یمی از محورهای اصلی توسعه بده وسداب   

 آورد.
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