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چالشها و نقش آن در بهبود چالشها و نقش آن در بهبود ، ، بلوغ دولت الکترونیك: فرصتهابلوغ دولت الکترونیك: فرصتها

  محیط کسب و کارمحیط کسب و کار

 2محیدرضا ظریفیان، 1مجتبی خالصی

 چکیده:

پیشرفت فناوری در عرصه های گوناگون موجب خل  فرصتهای جدید برای بهبود محیط 

ان فعالیت و تسهیل امور می شود  دولت الکترونیک نیز با هدف تسهیل ارتباط بین ششهروند 

و دولت بوجود آمد و فرصت تعامل کسب و کارها و شهروندان را بشا دولشت فشراهم سشاخت      

دولت الکترونیک به علت نیاز به افزای  کارایی خدمات عیومی به وجود آمدب اسشت  بلشوغ   

دولت الکترونیک عبارت است از میزان بالغ شدن خدماتی که توسط دولت ارائشه مشی ششود     

ر زمینه بلوغ دولت الکترونیک م رح مشی ششود عبشارت هسشتند از:     مسائل استراتژیکی که د

درصدی که این خدمات تکامل ، درصدی که خدمات دولتی به صورت آنحین ارائه می شوند

یافته اند و مدیریت ن امند ارتباط با کاربر که خود شامل شاخص هایی هیچون پیششنهادات  

ی و ساختار سازمانی می ششود  هشدف مقالشه    ارتبایات شبکه ا، تعامل داشتن با کاربر، کاربر

حاضر تشریح جایگاب راهبردی دولت الکترونیک و بلوغ آن در بهبود محیط کسشب و کشار از   

یری  مرور ادبیات موضوع و م العات کتابخانه ای است  از این رو ابتشدا بشه توصشی  ارائشه     

حشل توسشعه دولشت    مرا، روند مفهشومی سشازی آن  ، خدمات دولتی در بستر فناوری ایحعات

                                                           
 
 ررییس امور شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مدرا دانشکدب کارآفرینی دانشگاب تهران( 
 
 mzarifian@ut.ac.ir ردانشجوی دکتری کارآفرینی، گرای  توسعه، دانشگاب تهران( 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:mrzarifian@ut.ac.ir
http://www.sid.ir


 

226 

 

الکترونیک و بلوغ دولت الکترونیک می پردازیم  سپس نق  استراتژیک دولت الکترونیک را 

فرصشتها و چشال  هشای    ، در بهبود محیط کسب و کار مورد بررسی قرار می دهیم و موانشع 

موجود در این راب را تشریح می کنیم  در پایان نتیجه گیری از م الب ذکر ششدب ارائشه مشی    

پیشنهاداتی برای اثربخ  تر نیودن جایگاب دولت الکترونیک در بهبود محیط کسب  گردد و

 و کار عرضه می شود 

 بهبود محیط کسب و کار ، کارآفرینی، ارائه خدمت، دولت الکترونیک کلمات کلیدی:
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 مقدمه:

 :شناخت ماهیت ارائه خدمات دولتی در بستر فناوری اطالعات

متحول کردن دولت و فرایند ادارة کشور از یری  قابشل  دولت الکترونیک عبارت است از 
کارآمدتر و پاسخگوتر کردن آن و ارائه ایحعات و خدمات به شهروندان و سایر ، دسترا تر

(  در Layne & Lee, 2001نهادهای دولتی با استفادب از فناوری ایحعشات و ارتبایشات ر  
دولشت و  ، هشای خشدمت رسشانی    ششیوب ، واقع دولت الکترونیک مفهومی است که اسشتراتژی 

 ( Welch et al., 2005تکنولوژی را یکپارچه می سازد ر

اصو  تعری  واحدی دربارة دولت الکترونیک وجود ندارد و این مسئله ناششی از ماهیشت   
پویا و متغیر فناوری است  امروزب به استفادب از فناوری ایحعات و ارتبایات به من ور بهبود 

شفافیت ایحعات و مقایسه پذیری مباد ت ایحعاتی و پشولی در درون  ، کارایی و اثربخشی
بین دولشت و ششهروندان و بشین دولشت و بخش       ، های تابعه آن بین دولت و سازمان، دولت

(  دولت الکترونیک Alomari et al., 2012شود ر دولت الکترونیک ایحق می، خصوصی
توزیع خدمات دولتی به صورت مسشتقیم   استفادب سهل و آسان از فناوری ایحعات به من ور

، باششد  جنبشۀ دیگشر دولشت الکترونیشک      روز هفته مشی  7ساعته و  24به صورت ، به مشتری
تکنولوژی ای است که برای اتصال شهروندان به شبکۀ ارتبایی سازمان ها که یک سری از 

، یشومی در بخش  هشای ع   بکشار مشی رود   ، خدمات مرتبط با نیازکاربران را تأمین مشی کنشد  
شبکه هایی برای ارائه خدماتی که به صورت مشارکتی عرضشه مشی    غیرانتفاعی و خصوصی

آموزش شغل و دستبابی به آن و ، توسعه اقتصادی، مسکن، رفاب، شود مثل مراقبت بهداشتی
 وجششششششود دارد، دیگششششششر خششششششدمات هیگششششششانی سششششششرمایه گششششششذاری شششششششدب

یک واژة عشام اسشت کشه بشرای      دولت الکترونیک، (  از نگاب دیگرBertot et al., 2010ر
مشدیریت/  ، دموکراسشی الکترونیشک و از هیشه مهیتشر    ، مفاهییی از قبیل خدمات الکترونیک

ن ارت الکترونیک مورد استفادب قرار می گیرد  این بکارگیری فناوری ایحعات و ارتبایشات  
انتفشاع  و متقابحً ارائۀ خدمات توسط دولت را در جهشت  ، است که دسترسی به خدمات دولتی

 بخششهای عیشومی و بخششهای خصوصشی افشزای      ، شرکای تجشاری دولشت  ، به شهروندان

(  دولت الکترونیک فرایندهای جاری مبتنی Verdegem & Verleye, 2009می دهد ر 
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بر بوروکراسی را مکانیزب و دیجیتال نیودب که این سرعت بخ  روشهای جدید مدیریت می 
بخ  های خصوصی و شهروندان پل ارتبایی ایجاد ، بین مقامات دولتی، گردد  این سیستم

امکان اعیال یک کنترل اثربخ  را برای دولت در جهشت اسشتفادة   ، مینیاید  مهیتر از هیه
و اقتصادی در مسیر توسعه فراهم میسازد  مدیریت ، سیاسی، بهینه از سرمایه های اجتیاعی
اد یکپشارچگی و تعامشل بشین    عبارت است از چگونگی ایجش ، الکترونیک در دولت الکترونیک

بنگاههای اقتصادی و مشردم بشه من شور تسشهیل امشور و افشزای        ، کارمندان، سیاستیداران
 ( Schuppan, 2009اثربخشی فعالیتها از شروع کار تا حصول نتیجه ر

به مفهشوم تیرکشز روی نیازهشای ششهروندان و بنگاههشای      ، خدمات در دولت الکترونیک
در ششرایط  ، تعامل بین آنها و نهادهای دولتی و کارکنشان دولشت  اقتصادی و هدف آن ایجاد 

(  ایشن بشدان   Lean et al., 2009کم هزینه و اثربخ  می باشد ر، شفاف، دوستانه، آسان
معنی است که افراد قادر بشه تقاضشا و تشأمین خشدمات مشورد ن شر خشود از دولشت بصشورت          

کانیزب بتوانند به خواستۀ خود دسشت  الکترونیک بودب و از یری  اینترنت یا سایر مسیرهای م
یابند  این یک راهکار تأمین نیازهای روزافزون شهروندان در خدمات می باشد کشه بشا بهشرب    
گیری از امکانات پیشرفته داخلی و خارجی فناوری ایحعات و ارتبایات تعامل و یکپارچگی 

تغییشر در سیسشتیها و   انواع سیستم های متداول جاری را فراهم می سشازد  ایشن امشر لزومشاً     
روشها را م رح می سازد تا ایجاد دسترسی به ایحعات و خشدمات بشه سشادب تشرین ششکل      

 ( Bwalya, 2009و در نتیجه تنها متکی به کامپیوتر نباشد ر، فراهم گردد

کنشد و   ترین حالت میکن به کاربران عرضه می دولت الکترونیکی خدمات خود را در سادب
  دسشت  ترین حالشت میکشن بشه    دهد تا این خدمات را در ارزان امکان میدر آن واحد به دولت 

مشتریان خود برسانند  نخستین مرحله از خدمات دولت الکترونیکی عرضه خ شوط اینترنشت   
های شخصی است  دولت ها در عصشر جامعشه ایحعشاتى مشى بایسشت بشرا         بر روی رایانه

و محصو ت خود را بشه یشور روزافشزون    برآوردب کردن نیازها و انت ارات شهروندان خدمات 
 ( Shareef et al., 2011کیفى تر و م لوب تر نیایند ر

آوری ایحعات  استفادب دولت از فن، به تعبیری دیگر، دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی
بازار و ارکان دیگر دولتشی اسشت کشه میکشن     ، ها سازمان، بین مردم برای جابجایی ایحعات

قوب ق ائیه یا قوب اجرایی به کار بردب شود تا بهرب وری داخلشی  ، قانونگذاریاست توسط قوب 
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یا روندهای دولتشی مشردم گشرا را بشرای مشردم      ، خدمات عیومی را ارائه دهد، را بهبود بخشد
 فراهم کند 

 :روند مفهومی سازی ارائه خدمات دولتی در بستر فناوری اطالعات

، 1990بودب است که در یول نییشه دوم دهشه    روند ایجاد دولت الکترونیک بدین صورت
بشه  ، بخ  خصوصی آمریکا مسشئول خلش  خشدمات الکترونیکشی ششد  وجشود فنشاوری وب       

برانگیختن برخی اقدامات تجاری در شرکتها منجر گشت و لذا نتایج خوب و قابل سنجششی  
هرچشه  این بود که کارکنان ، (  مهیتر از آنGronlund, 2010از این اقدامات حاصل شد ر

بیشتر اثربخ  شدند به یوری که در بازدب کاری آنها افزای  قابل محح ه ای پدیشد آمشد    
پنج درصد افزای  پیدا کرد  ، میانگین بازدب کاری هر ساعت فرد، 1999در سال ، برای مثال

استفادب از فناوری وب مورد توجه قرار گرفت و موجب تحو ت ، پی آمد چنین نتایج م لوبی
عرصۀ مشاغل و ارتبایات گردیشد  زمشانی کشه فنشاوری وب در اکثشر بخششهای        ع ییی در

دولت از این بابت عقب ماندب بود  لذا توجه دولت به این مسئله ، خصوصی به کار گرفته شد
بود  مع وف گشت که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار سادب تر خواهد

 ( Gronlund, 2010ر

 :برنده های ارائه خدمات دولتی در بستر فناوری اطالعاتالزامات و پیش

زمینه های  زم برای تحق  این امر را فشراهم مشی آورنشد کشه هیگشی      ، عوامل متعددی
ناشی از فناوری و پیچیدب تر شدن بشر است و دولتها برای پاسخ به این پیچیدگی ناگزیرنشد  

 ن عوامل عبارتند از:که اقدام به ایجاد دولت الکترونیک کنند  مهیترین ای

فناوری با نرخ فزایندب و بشه  ، رشد فناوریهای جدید و بویژب فناوری ایحعات: امروزب - 1
1مور"صورت تصاعدی درحال رشد است  قانون 

در این مورد می گوید: قدرت محاسشباتی   "
رششد  نیز می گوید: میششششششزان   " 2مت کال "ماب دو برابر می شود  قانون  18رایانه ها هر 

یک شبششکه به میزان تششوان دوم استفادب کنندگان از آن ششبکه اسشت و درنهایشت قشانون     

                                                           
1 Moors law 

2 Matcalf 
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ماب سه برابر می شود  هیشان   12می گوید: مسیرهای ارتبششششایی شبکه ها هر  " 1گیلدرز"
گونه که از مثالهای فوق برمی آید سرعت رشد فناوری ایحعات بسیار زیاد بودب و ایشن امشر   

ب هشا ازجیلشه موسسشات دولتشی تشاثیرات ششگرفی بشششششرجای مشی گشذارد          در تیامی پدیشد 
 ( Verdegem & Verleye, 2009ر

سرمایه گذاری بنگاههشای اقتصشادی در بخش  فنشاوری ایحعششششات: بنگاههشای        - 2
اقتصادی سرمایه گذاری های کحنی را در زمینه فناوری ایحعات اعیال کردب اند و بخش   

با شرایط کنونی و کم کردن فاصشله و ششکاف بشین خشود و      خصوصی نیز جهت پاسخگویی
ناگزیر از سرمایه گذاری در این خصود است  آمارها نششان مشی دهشد کشه سشرمایه      ، دولت

درصد در سالهای گذشته بشه   10فناوری ایحعات از کیتر از  گذاری شرکتهای آمریکایی در
ایی که در این زمینشه ششدب   درصد درحال حاضر رسیدب است و به دلیل سرمایه گذاری ه 50

درصد هزینه های بانکی غیر الکترونیشک کشاه  یافتشه     30هزینه مباد ت بانکی به میزان 
 ( Rose & Grant, 2010است ر

رشد اینترنت و فراگیری عیومی استفادب از آن: یی فصل فروش عید کریسیس در  - 3
فروش می رسانند معادل  فروشندگانی که محصو ت خود را ازیری  اینترنت به 1999سال 
بشود و در سشال    98چهار برابشر فشروش آنشان در سشال     ، میلیارد د ر پوند که این میزان 3/1

میلیون د ر هزینه کشردب کشه    500آمریکا برای ایجاد دولت الکترونیک رقیی معادل ، 2000
 ( Layne & Lee, 2001میلیارد د ر خواهد رسید ر 1/6به  2003این میزان در سال 

، تغییر انت ارات شهروندان و بنگاههای اقتصادی: انت شارات مشردم درمشورد خشدمات     - 4
محصو ت و نیز نحوب و کیفیت ارائه آن به یور روزافزون درحال تغییر اسشت و دولشت نیشز    
باید بتواند پاسخگوی این نیازها باشد و این امشششر فقط می تواند ازیری  دولت الکترونیشک  

 تحق  یابد 

مششاغل و  ، انی شدن و فشارهای ناشی از رقابشت: دولتهشا بشرای جشذب سشرمایه     جه - 5
گردشگران و غیرب با هم در رقابت بودب و از سویی جهانی شدن نیز به من ور ، کارگران ماهر

                                                           
1 Gilders 
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 آنهشا را وادار بشه تاسشیس دولشت الکترونیشک مشی کنشد       ، فروش کا هشا و خشدمات خشوی    

 ( Yildiz, 2007ر 

در مبانی دولت الکترونیشک   خدمات دولتی در بستر فناوری ایحعاتارکان و اجزای ارائه 
ابعاد مختلفی برای آن قایل شدب اند و از یک دیدگاب می توان سه بعد کلشی را بشرای آن در   

 :ن ر گرفت

 Government to Government) G2Gهای دولتی(: در این  ( رتعامل میان سازمان
تواننشد از   مشی ، ای مختل  به ایحعات نیشاز دارنشد  ه هایی که در زمینه سازمان، نوع راب ه

های موجود به این ایحعات دسترسی یافته و خدمات خود را سشریع تشر بشه     یری  شبکه
 شهروندان ارائه کنند 

 Government to business) G2B  هشای دولتشی و بخش      ( رتعامل میشان سشازمان
یشدا کشرد کشه در ایشن راسشتا      ای بود کشه توسشعه پ   اولین راب ه، خصوصی(: این نوع راب ه

ارائه تسشهیحت و نحشوب اخشذ مجوزهشای مختلش       ، اخذ آمار و ایحعات، پرداخت مالیات
 دهد  محتوای این نوع تعامل را شکل می

 Government to citizen) G2C)   تشرین و   رتعامل میان دولت و ششهروندان(: مهشم
ششهروندان و بشالعکس اسشت      راب ه دولت با، ترین نوع کاربرد دولت الکترونیک گستردب 

های دولتی و ارائه خدماتی از  این راب ه شامل اخذ ایحعات از سوی شهروندان از سازمان
 سوی دولت به شهروندان به شیوب الکترونیک است

Government to Supplier  وGovernment to Employee   از دیگر ابعشادی
یکشی از  ، G2E  فشوق در ن شر گرفشت    هستند که می توان آنها را در ارتباط با بخ  هشای 

اثربخ  ترین راههایی است که به من ور یادگیری الکترونیک و مدیریت دانشی صورت می 
در اینترنت قابل دسترسشی نیسشت     G2Eنیونه های ، گیرد  برحسب ماهیت این نوع کاربرد

ود  در عیوماً در شبکه هششای دولتی یا شبکه های خصوصی یافت می شش ، این نوع کاربردها
زیر ساختار دولشت الکترونیشک را تششکیل مشی     ،  G2Gعیوم کشورها با وجود این که وجه 

به دلیل اهییت یشافتن خشدمات   ، را ایفا می کند back officeدهد و به عبارت دیگر نق  
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، را ایفا می کننشد  front officeکه به عبارتی نق   C2Gو  G2Bدو وجه ، مشتری مدار
 ( Kunstelj & Vintar, 2004دب سازی یافته اند راهییت بی  تری در پیا

شود و در واقشع ایشن ارتبایشات     از اصول اساسی دولت الکترونیک تلقی می، این کاربردها
دهد  یک اسشتراتژی مشوثر در زمینشه اسشتقرار دولشت       است که دولت الکترونیک را شکل می
 دولت منجر خواهد شد؛ ای از قبیل موارد ذیل در الکترونیک به بهبودهای قابل محح ه

 تسهیل خدمت رسانی به شهروندان 

 هایی از مدیریت دولتی رکوچک سازی اندازب دولشت( و تحقش  الگشوی     حذف ردب
 مصرف

      هشا و هیچنشین    تسهیل اخذ ایحعشات و خشدمات توسشط ششهروندان و ششرکت
 های وابسته به دولت سازمان

 یریش  ادغشام و حشذف    ها از  ها و کاه  هزینه تسهیل فرآیندهای کاری سازمان
 (Evans & Yen, 2005های اضافی و موازی ر سیستم

 :گامهای تعالی و بلوغ دولت الکترونیك

دولت الکترونیشک بشه عنشوان    »در مرحله اولیه بلوغ دولت الکترونیک که از آن به عنوان 
بر به عیل آوردن سه نشوع اقشدام از جانشب دولشت     ، نام بردب می شود« یک ابزار توانیندساز

 (:Andersen & Henriksen, 2006اکید شدب است رت

دولت از یری  ایجاد یک سری وب سشایت هشای   ، ( ح ور اولیه: در راستای این اقدام1
ایحعاتی عیوما ایستا عیدتا ح ور خود را در صحنه اعحم می دارد  بدیهی است که امکان 

امات وجشود نخواهشد   عرضه خدمات دولت الکترونیک به شکل برخط به موجب این قبیل اقد
 داشت 

( ح ور بهبودیافته: تعداد سایت های دولتی مرتبط با این امر افشزای  مشی یابشد  ایشن     2
سایت ها باید حاوی ایحعاتی باشند که بشود به یور مشن م و مسشتیر آنهشا را بشه هنگشام      
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بشه  ، و خبرنامشه هشا در آن  ، آیین نامه ها و مقشررات ، قوانین، سازی نیود؛ ن یر درج نشریات
هیراب لحاظ نیودن امکاناتی ن یر موتورهشای جسشتجو و قابلیشت ارسشال و دریافشت پسشت       

 الکترونیکی 

تعامحت و خدمات فراوانی در راب ه بشا تعشداد زیشادی از    ، ( ح ور تعاملی: در این مق ع3
، نهادهای دولتی امکان پذیر می شود؛ ضین اینکه امکان ارسال و دریافت پست الکترونیکی

ل دادب و ضیییه نیودن مستندات نیز فراهم می آید  در مرحلشه بعشدی کشه یشی آن از     انتقا
پیششبرد  ، استفادب به عیل می آیشد « تغییر شکل دهندب»خدمات دولت الکترونیک به عنوان 

این من ور با یراحی مجدد فرآیندهای مرتبط با ارائه خدمات در نهادهای دولتی هیراب مشی  
ردهای دولشت الکترونیشک در میشان نهادهشای دولتشی بایشد جنبشه        گردد و از آنجایی که کارب
 زم است که به موضوعاتی چون ، عحوب بر لزوم هیکاری مابین آنها، یکپارجه داشته باشند

مهندسی مجدد فرایندها و سامان دهی سازمان های مربویه نیز پرداخته شود  دو نوع اقشدام  
 در این راب ه پیشنهاد شدب است:

ییفی از تراکن  های دولتی بایشد بشه ششکل بشرخط     ، اکنشی: در این مق ع( ح ور تر1
کاربردهای پیچیشدب  ، انجام شوند؛ بدین صورت که با کارهای سادب شروع و در مراحل بعدی

بشدان افشزودب خواهشد ششد      –رمزنگشاری و رمشز عبشور    ، ماننشد ام شای الکترونیشک    –تری 
 ( Andersen & Henriksen, 2006ر

بیشدرنگ و بشدون قائشل    ، چه: در این مرحله  زم است که تیامی خدمات( ح ور یکپار2
از یری  یک پورتال قابل ارائه باشند  ایشن در حشالی اسشت    ، شدن تیایز بین نهادهای دولتی

که به جرات می توان گفت هیو دولتی در حال حاضر نیی تواند ادعا کند که به یور کامشل  
 در این مرحله از کار قرار گرفته است 

ب( ارزیابی میزان آمشادگی کششور در زمینشه تحقش  اهشداف دولشت الکترونیشک عیومشا         
 موضوعات زیر در این راب ه مورد بررسی قرار می گیرد:

کارمندان دولتی و میزان آگاهی آنان از فناوری ایحعات و ارتبایشات: یشرز برخشورد و     ▪
 مهارت های آنان
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 فناوری ایحعات و ارتبایات در دولتفناوری و به کارگیری آن: س ح به کارگیری  ▪

فرآینششدها: میششزان اسششتفادب درسششت از فنششاوری ایحعششات و ارتبایششات در پشششتیبانی از  ▪
 فرآیندهای داخلی و ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان

 شرایط قانون گذاری و در دسترا بودن ایحعات، تاثیرهای محی ی: مرزهای فناوری ▪

فناوری در جهان و انجام م العات ت بیقی جهت کسب ایحع از  ج ( بررسی روند توسعه
 سیاست ها/برنامه ها/اقدامات دیگر کشورها در این حوزب 

 :بلوغ دولت الکترونیك و محیط کسب و کار

در عصر حاضر و دنیای کنونی فناوری ایحعات و ارتبایات به عنوان یکی از بسشترهای  
باشد  این تأثیر زندگی بشر در جوامع در حال رشد مینوین به سرعت در حال تأثیرگذاری بر 

شود  از آن جیله تأثیر شدید فنشاوری ایحعشات بشر اقتصشاد     در کلیه وجوب اجتیاعی دیدب می
وکشار در حشال   های کامپیوتری است محیط کسشب است  در اقتصاد جدید که مبتنی بر شبکه

ای یشا اقتصشاد دیجیتشال    د ششبکه تبدیل به محی ی دیجیتالی است  چنین اقتصادی را اقتصا
ریشزی اقتصشاد   ها و مراکز اقتصادی سر منشاء آغشاز و پایشه  نامند  ورود اینترنت به سازمانمی

اقتصاد اینترنت یا اقتصاد وب است  شاید بتوان بزرگتشرین هشدف   ، ایاقتصاد شبکه، دیجیتال
انقحبی است در ، یجیتالتوسعه اینترنت را رقابتهای تجاری و اقتصادی عنوان کرد  اقتصاد د

کشه  ، که اقتصاد سنتی را متحول کردب و سنگ بنشای رششد اقتصشاد   ، های نوینبستر فناوری
ها و صنایع موجود در هر اقتصاد هستند را دچار تحولی شگرف نیودب اسشت  اقتصشاد   شرکت

  دیجیتال در حقیقت سرآغازی برای رشد و ترویج کارآفرینی در بستر فناوری ایحعات است

آن را به موتور اصشلی  ، هایی که اخیراً در حوزب فناوری ایحعات روی دادب استپیشرفت
وری در جوامع تبدیل نیودب است  امروزب روشن شدب است که ایحعات و ارتبایشات دو  بهرب

آورند  فشردی کشه از   هم خود ارزش دارند و هم ارزش بوجود می، قدرت مهم هستند  این دو
قییت اجناا در آن بازارها ایحع داشته باشد یا از گذشته و آینشدب بشازار    بازارهای مختل  و

، توانشد بگیشرد  ایحعشات   تصیییات بهتری را برای رسیدن به سود بیششتر مشی  ، با خبر باشد
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-شود و در مکانیزم تصشییم جنبه دیگری دارد که به دان  منتهی می، عحوب بر ارزش ذاتی

ذارد  ارتبایات نیز ماننشد ایحعشات ارزششیند اسشت و ارزش     گگیری و انجام بهتر آن اثر می
 کند ای متناسب با اندازب و نوع ارتبایات نصیب افراد میافزودب

ایحعات و ارتبایات دو ابزار اساسی مورد نیاز هر فعالیت کارآفرینی هسشتند  کشارآفرینی   
ست  کارآفرینی مستلزم یک سازمانها و انسانها امکان پذیر نی، در انزوا و بدون حیایت نهادها

نیازهشای آن و بافشت   ، نیاز اجتیاعی است و کش  نیازهشای اجتیشاعی بشه ششناخت اجتیشاع     
، فرهنگی و اجتیاعی و اقتصادی آن وابسته است  در شناسایی نیاز هشر فعالیشت کارآفرینانشه   

چه راب بایست نسبت به محیط بین  و بصیرت داشته باشد و بداند پرداز یا تئوریسین میایدب
در نقاط دیگری از دنیا ارائشه ششدب اسشت  بنشابراین ایحعشات و      ، هایی برای رفع آن نیازحل

دان  مانند ارتبایات از ملزومات هر فعالیت کارآفرینی هستند  فناوری ایحعشات و در ريا  
، تشأمین کننشدگان  ، ای را پدید آوردب اسشت کشه در آن تولیدکننشدگان   آن اینترنت شرایط تازب

در ، و تقریباً هیه عوامل دست اندرکار یک چرخه اقتصشادی قادرنشد  ، ندگان و مشتریانفروش
، خشدمات ، یک ف ای مجازی مشتر، با یکدیگر در ارتبشاط باششند و بشه تبشادل ایحعشات     

 محصو ت و پول بپردازند 

ها و ن ریات جدیدی را به میشان آوردب اسشت کشه یکشی از آنهشا اششتغال       اینترنت تئوری
ای انجام کار خود را با استفادب از امکانات رایانه، ت  در این نوع اشتغال فرد شاغلمجازی اس

تر دهد  جالبدهد و حاصل کار را از یری  اینترنت در اختیار کارفرما یا مشتریان قرار میمی
آنکه دریافت دستیزد یا پرداخت مبالغ نیز با استفادب از اینترنت و از یری  مجشاری اعتبشاری   

ها گیرد  مجیوعه این فعالیترنتی ن یر حسابهای اینترنتی و کارتهای اعتباری صورت میاینت
قابل بررسی است  در ، شودو تعامحت در قالب آنچه که امروزب تجارت الکترونیک نامیدب می

حقیقت تجارت الکترونیک یکی از نیودها و کاربردهای ویژب فناوری ایحعات اسشت و هشم   
از تعامحت بازرگانی در کشورهای پیشرفته به شیوب الکترونیکی صورت اکنون حجم وسیعی 

پذیرد  کارآفرینی در اینترنت هیچنین در زمینه نرم افزارهای مبتنی بر شبکه و محتویات می
، بازاریشابی اینترنتشی  ، های جذب مشتریان اینترنتشی شبکه نیز وجود دارد  کارآفرینی در شیوب

کار از راب دور و ، آموزش از یری  اینترنت، واقعیت مجازی، یهای مجازها و شبکههیکاری
-دهند  اینترنت ششبکه غیرب هیه و هیه گستردگی کارآفرینی در عصر ایحعات را نشان می

باشد  این ششبکه بشازاری بشدون مشرز     ای مجازی است که تا حد زیادی مستقل از محل می
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بایست افشراد کشارآفرین   این من ور می توان به راحتی در آن تجارت نیود  برایاست که می
ای هایی اینترنتی را تأسیس کنند و پس از مدتی که ارزش فوق العشادب شرکت، های نوبا ایدب

های گوناگون خشدمات کشه بشر    یافتند آنها را بفروشند  گسترش روز افزون اینترنت در عرصه
روز افشراد بیششتری    سبب شدب اسشت تشا هشر   ، گیردمبنای پیدای  نیازهای جدید صورت می

جذب این بازار کاری مجازی شوند و شانس خود را در یافتن مشاغل مناسب امتحان کننشد   
اند تشا معرفشی   سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی در هیه کشورها بر آن شدب، مؤسسات

ی محصو ت و خدمات خود را در بستر اینترنت انجام دهند  از این رو اولین نیازی که فرا رو
مراجعه به افرادی است که از دان  و مهارت کشافی بشرای انجشام چنشین     ، گیردآنها قرار می

ای را عشاری از  تشوان مؤسسشه  هایی برخوردار باشند  یبیعشی اسشت کشه امشروزب نیشی     فعالیت
های مرتبط بشا آن بشه بشازار کشار و     متخصصان فناوری ایحعات یافت  ورود رایانه و فناوری

وز افزون تعامحت اینترنتی سشبب ششدب اسشت کشه بشازاری دائیشی بشرای        تجارت و کاربرد ر
، متخصصان فناوری ایحعات به وجود آید  بنابراین فناوری ایحعات به عنوان یشک پدیشدب  

 های مختل  گردیدب است به نوبه خود سبب کارآفرینی در حوزب

حکومشت داری   عناصر و ماهیت دولشت الکترونیشک و  ، اهداف، با نگاهی گذرا به تعاری 
راب ه صریح میان این دو مفهوم به روشنی نیایان می شود  دولت الکترونیک ابزاری ، خوب

است که سعی دارد با به کارگیری دانشها و فنون جدید ایحعات و ارتبایشات فاصشله میشان    
دولت و مردم را کاه  دادب و به شهروندان کیک کند تا خدمات مورد نیاز خود را با هزینشه  

تعقیشب چنشین     با سرعت بیشتر و با کیفیت م لوبتر از سازمانهای دولتی دریافت کنند، رکیت
اهدافی دقیقاً در راستای آرمانهایی قرار دارد که یرفشدارن حکومشت داری خشوب بشه دنبشال      

ارتقشای سش ح   ، توسعه مشارکت شهروندان و سایر اجشزای جامعشه مشدنی     تحق  آن هستند
افشزای   ، شفافیت فرآینشدهای کشاری  ، دولت و کارکنان آنها پاسخگویی دستگاههای اجرایی

، ارتقای میزان کارایی و اثربخششی فعالیتهشای سشازمانهای دولتشی    ، س ح آگاهیهای عیومی
گسترش عدالت اجتیاعی از یری  دسترسی برابر شهروندان ، کاه  هزینه ها و اندازب دولت
ز بودن بشاب انتقشاد و پیششنهاد بشرای     ن ارت مستقیم مردم و با، به ایحعات و منابع عیومی

بخ  غیر دولتی و شهروندان از جیله آرمانهای مستتر در ایدب حکومت داری خوب اسشت و  
جالب است که دولت الکترونیک با توجه به ظرفیشت بشا یی کشه در درون آن نهفتشه اسشت      
 بخ  قابل محح ه ای از آنچه برای رسیدن به اهداف حکومت داری خوب ضروری اسشت 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار    

 

237 

 

دولت الکترونیک در جست جوی فراهم ساختن فرایندها و ساختارهایی است کشه    را داراست
بتواند از یری  به کارگیری نیروهای بالقوب فناوری ایحعات و ارتبایات در س وح مختلش   

حکومشت داری خشوب را توسشعه و بهبشود بخششد      ، حکومت و به یور کلی در بخ  عیومی
 ( Warkentin et al., 2002ر

 دولششت الکترونیششک بششا دگرگششون سششاختن راب ششه میششان دولششت و شششهروندان از دولششت   

نوسشازی دولشت از یریش  فرآینشدهای مبتنشی بشر       ، محور –محور به دولت شهروند –دیوان
کشاه  کارهشای مشوازی و    ، با  بشردن سشرعت و کیفیشت ارائشه خشدمات     ، فناوریهای جدید
لتی به ساختارهای تخت تر با  یشه هشای   تغییر ساختار های بلند سازمانهای دو، غیرضروری

کیتر و تغییر تدریجی فرهنگ حاکم بر سازمانهای دولتی به سوی توجه و تیرکز بر مشتری 
و نیازهای او فرصتهای بی شیاری را به من ور تحق  عینی حکومشت داری خشوب فشراروی    

ا اسشت و  حکومت در دستر، امروزب حکومت داری خوب  دولتیردان و جامعه قرار می دهد
برای حصول به چنین شرای ی دولت الکترونیک با امکانات گستردب ای که در اختیار ما قرار 

دولت را به درون منازل و محی های کار می برد و از این پشس خشدمات در جشایی    ، می دهد
در واقع دولت الکترونیک از فناوری ایحعات برای   ارائه می شود که مردم در آن قرار دارند

حذف فاصله و شکاف میان دولت و ششهروندان و  ، م اصححات از یری  تقویت شفافیتانجا
توانیند سازی افراد برای مشارکت در فرآِیندهای سیاسی استفادب می کند که بر زندگی آنهشا  

 ( Tolbert & Mossberger, 2006تأثیر می گذارد ر

، سش ح رفشاب جوامشع   ظهور فناوریهای جدید در عرصه ایحعات و ارتبایشات بشه بهبشود    
فرصشتهای  ، دسترسی به فرصتهای آموزششی و ششغلی  ، دسترسی راحت تر به خدمات دولتی

تفریحی و بهرب گیری بهتر از اوقات فراغت و از هیه مهیتر فشراهم ششدن زمینشه حکومشت     
دولت الکترونیک فرصتی برای احیای حکومتهشا فشراهم کشردب      داری خوب منجر شدب است

یری  بهرب گیری از دستاوردهای جدید علیی در پی تحق  بخشیدن بشه  این پدیدب از   است
ساختارها و فرآیندهایی است که حکومت داری خشوب را در تیشامی سش وح گسشترش دهشد      

 ( Warkentin et al., 2002ر

دولت الکترونیک می تواند تحولی ع یم در اشکال سنتی ادارب امور جامعه به وجود آوردب 
دولت و شهروندان را دگرگون سازد  این پدیدب با فراهم ساختن امکاناتی و نحوب ارتباط میان 
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که شهروندان و سازمانهای جامعه مدنی بتوانند ن ارت مردم سا رانه خشود را برفرآینشدهای   
در حقیقت یکی از ابزارهای کلیشدی بشرای رسشیدن بشه     ، مختل  بخ  عیومی اعیال کنند

دولت الکترونیک ششرای ی را    ارزانی داشته است آرمانهای حکومت داری خوب را به جوامع
فراهم می سازد که صدای هیه شهروندان به گونه ای برابر به گوش دولتیردان برسد و این 
به معنای تحق  نیونه ای بلوغ یافته از مردم سا ری است که به ل ش  فنشاوری ایحعشات    

ری خوب به دنبال برپایی نوعی از مردم سا ری که یرفداران حکومت دا  حاصل شدب است
ششود کشه از یریش  آن     استقرار دولت الکترونیک به گسترش راههایی منجر مشی   آن هستند

بخ  گستردب ای از جامعشه را  ، ایحعات به یور عیودی و مورب جریان می یابد و بنابراین
ن در برمی گیرد و حجم بیشتری از ایحعات میان دولت و اجزای جامعه مدنی و هیچنین بی

  سازمانهای دولتی جریان خواهد یافت

دولت الکترونیک معاد ت قدرت را از تیرکز دولت بر حوزب های خاد به توزیشع آن در  
میان اجزای مختل  جامعه و شهروندان تغییر می دهشد و حتشی آن را بشه میشان گروههشا و      

تر آگشاب  سیاستگذاران از وجود نق ه ن رات ششهروندان بیشش    احزاب مخال  تسری می دهد
آنهشا در مشی     شدب و می توانند دیدگاههای آنان را در فرآیند خط مشی گذاری دخیل سشازند 

یابند که چشیان بی شیاری ن ارب گر عیلکرد آنها هستند و از سویی مخفی کردن مسائل از 
دولشت الکترونیشک زمینشه گفتیشان مسشتقیم میشان         ان ار عیومی کار دشواری خواهشد ششد  

ات دولتی را فراهم می کند و بدین ترتیب اثر این نوع ارتبایات به مراتشب  شهروندان و مقام
بیشتر از شیوب های سنتی راب ه میان دولت و شهروندان خواهد بود و ایشن امشر بشه تحقش      
پاسخگویی و مسئولیت پذیری بیشتر در سازمانهای بخ  عیومی کیک قابل محح شه ای  

 ( Wong & Welch, 2004خواهد کرد ر
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 :ه گیرینتیج

ح ور بی قید و شرط و بحدرنشگ تیشامی کششورها در محشیط     ، امروزب آنچه مسلم است
جدید و استفادب از فناوری ایحعات اسشت  بنشابر ایشن پشذیرش فنشاوری ایحعشات یکشی از        
ضروریات  زم و حیاتی برای کشورهای در حال توسعه است  از آن جا که امروزب مشردم بشا   

کسشب و کشار الکترونیشک و غیشرب روبشه رو هسشتند و       ، ترونیکمباحثی هیچون تجارت الک
لذا ، سازمانها و بخ  های خصوصی از این یری  خدمات خود را به س ح با یی رساندب اند

از دولت ها نیز انت ار می رود تا آنها نیز خدمات خود را به س ح م لوبی از کیفیت برسشانند   
الکترونیک در سازمانهای تابعه و مقایسه آنهشا   از سوی دیگر در یراحی یا پیادب سازی دولت

با یکدیگر و به عبارت دیگر تعیین یک س ح جاری میزان بلوغ در فرایند الکترونیک سشازی  
 ( Jaeger & Thompson, 2003ر  دولت قدم اول محسوب میشود

ارتباط میان دولت الکترونیک و حکومت داری خوب به قدری نزدیک اسشت کشه برخشی    
معتقدند که دولت الکترونیک اگر نهایتاً به حکومت داری بهتر منجر نشود هرگز  صاحبن ران

دولشت الکترونیشک ششیوب ای اسشت بشرای حصشول         رسالت خود را به انجام نرسانیدب اسشت 
اییینان از اینکه هیه شهروندان به گونشه ای یکسشان از فرصشت مششارکت در تصشیییاتی      

یت زندگی آنها تأثیر می گذارد  ایشن ششکل جدیشد    برخوردارند که به نوعی بر وضعیت و کیف
شهروندان را از مصرف کنندگان منفعل خدمات دولتی بشه بشازیگران فعشال    ، ازحکومت داری

توانند دربارب نشوع خشدماتی کشه بشه آن نیشاز دارنشد اظهشار ن شر کننشد           کند که می تبدیل می
عینیشت یشافتن آرمانهشای    (  دولت الکترونیک امکانات گستردب ای را برای Yildiz, 2007ر

حکومت داری خوب فراهم می کند و با به کارگیری فناوریهای جدید ارتبشایی و ایحعشاتی   
، تسشریع ارائشه خشدمات بشه ششهروندان     ، به بهبود فرایندهای ارائه خدمات در بخ  عیشومی 

کشاه  فاصشله میشان مشردم و     ، ششفاف ششدن ایحعشات   ، پاسخگوتر شدن مأموران دولتشی 
گیشری   شارکت اثربخ  تر شهروندان و اع ای جامعه مدنی در فرایند تصشییم م، دولتیردان
گسترش عدالت اجتیاعی از یری  فرصتهای برابر افراد برای دسترسی به ایحعات ، عیومی

 و غیرب کیک شایانی می کند 
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