
 

 خالصه

اکنون در دورانی زنده گی میکنیم که  از نن اهع ونهوان وهنا رنهعورع ا ووهع  و                  

گی   نفوذ رنعورهعع ا ووع  و ارتبع ع  در جنب  هعع مختلف زنده .  ارتبع ع  یعد میشود

امهاوز  .  انسعن اعوث شده است که  روشهیعع ارتبهعف ارهااد  اه   هور کلهی تدیهیا کنهد                        

. اجتمعوع  و شیاوندان نیز ا  جوامع ولمی و کعرااان شهبکاا ووعتی تبهدیش شهده انهد           

اکنون مادم ایشتا ا  حقوق شعن نگعهی دازند و سعی میکنند ک  توانعنییهعع وهود را در         

در همیه   . اوذ تنمیمع  نگعهعن  در جنب  هعع تأثیا گذار اا زنده گی شعن توسع  دهند

راستع ایدۀ دولتیعع الکتاونیکی در اقنی نقهعف دنیهع مهورد توجه  قهاار گارته  اسهت و                   

میتهوان  .  کشورهعع توسع  یعرت  حاکتیعیی را در جیت نیش ا  ای  هدف شاوع کاده انهد 

گفت ک  دولت الکتاونیکی از حد یک ایده رااتا ررت  است و همها کهشورهعع توسهع        

 دولت الکترونیک رویکرد سازگار  

 برای ارتباط شهروندان با دولت

 فردوس شهریار: نویسنده



 

یعرت  و حتی در حعل توسع   گعمیعع مورقی را ا  سوع ای  هدف  والنی مد  ااداشهت    

اند و ارااد جعمع  انتظعر دارند ک  کلی  ودمع  و ساویسیعع دولتی اع حداقش هزین  و اهع      

لذا ای  اما اسیعر حهعیز اهمییهت      .  حداکثا ساوت و حداقش زمعن در اوتیعر ننیع قاار گیاد 

است ک  دولت ای  توانعیی را داشت  اعشد ک  ایتای  ودمع  را در کمهتای  زمهعن و اهع            

 .ایتای  راندمعن در اوتیعر اقشعر مختلف جعمع  قااردهد

مبعنی دولت الکتاونیک و اهمیت ایجعد نن در وهنا  مقعل  سعی اانن است ک  دری  

ارتبع ع  و رنعورع ا ووع  مورد اارسی قاار گیاد؛ در همی  راستع ااتدا ا  ایهعن تععایها     

مختلفی که  از دولهت الکتاونیهک اسهتنبعف گادیهده تاداوته  و تیهشینا ا هث دولهت                        

ا  دنبعل نن ضاور  ایجهعد دولهت الکتاونیهک  ااعهعد نن               .  الکتاونیک ایعن شده است

استااتیژع استقاار  راهکعرهعع دولت الکتاونیک در جیت ارتقعع سطح ودمع  مطاح 

در ادامه   وضهعیت     .  در زمینا ت قق دولت الکتاونیهک تهشایح میهشود         “  کعرو”و نظایا 

دولت الکتاونیک در اردعنستعن   در نیعیت ااععد مختلف دولت الکتاونیهک در سهعلیعع          

 .اویا مورد ا ث و اارسی قاار میگیاد

دولدت الکترونیدکش شدهروندانش تکنولدودیش دسترسد            :  کلمات کلیددی  

 .نامحدودش خدمات الکترونیک 

 مقدمه

دولت الکتاونیک استفعده سیش و نسعن از رنعورع ا ووع  ا  منظور توزیع ودمع     

دولتی ا  صور  مستقیم ا  شهیاوندان اهدون هیهو گونه  م هدودیت زمهعنی و مکعنهی                  

هعع اهعالیی اهااع ایجهعد ارتبع هع  الکتاونیهک ایه                 دولت الکتاونیک ظاریت .  میبعشد

هها  .  دولت و شیاوندان  دولت اع اخش ونوصی و اجزاع مختلهف درون دولهت دارد       

حکومتی اع توج  ا  شاایط وهع  وهود میتوانهد در هنگهعم تهدوی  اسهتااتیژع دولهت                     
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امهاوزه  .  الکتاونیک مورد نظا وود  قلماو نفوذ و گستاش ای  تدیهده را تعایهف کنهد           

اند تع دولتیع را وادار ا  تجااا شهکش جدیهد     ووامش مختلفی دست در دست یکدیگا داده

و در واقع اجتنعب نعتذیاع از ادارۀ جعمع   سعزگعر اع ت هوال  نهوی  جیهعنی در واصها         

دولت الکتاونیهک یهک ارهق هدایتگاانها            در واقع .  تکنولوژع و رنعورع ا ووع  اکنند

قدرتمند در جیت ت ولی اسهت که  دولتیهع و ادارا  ومومهی  هی دهه  ههعع نینهده                         

دیهدگعه شهیاوندان     :  ای  مسأل  از چیعر جنب  قعاش تأمش است.  دستخوش نن وواهند شد

اه   .    دیدگعه مشعرکتی  و دیدگعه دانش و نگهعهی   (سعزمعندهی مجدد)دیدگعه رانیندع 

نظا میاسد دولت الکتاونیک موحظع  درونهی و ایاونهی را اه  ونهوان یهک رویکهاد                   

هعع سیعستی و قوانی  اخش ومومی  اهع اه  کهعرگیاع            الگو.  مقدس اعهم تاکیب میکند

دیدگعه هعع مشعرکتی و دانش م ور میتواند در جیت کنتاول و هدایت میندسی مجدد  

 .در اخش ومومی و ت قق دولت الکتاونیک ا   ور مطلوای مهورد اسهتفعده قهاار گهیاد       

زنده گی الکتاونیکی در دولت الکتاونیک  متأثا از ساوت قعاهش توجه  ونعصها         اماوزه

ای  تدیده است؛ چهون ارتبع هع  و رنهعورع ا ووهع  در کمهتا از یهک دهه   اهع اه                            

کعرگیاع راهبادهعع مؤثا توانست  است دگاگونییعع قعاش توجیی را در ااععد اقتنعدع    

 .موجب گادد. . . اجتمعوی  سیعسی و 

 دولت الکترونیک

ا  کعرگیاع رنعورع ا ووع  در اخشیعع مختلف دولهت اه  منظهور ارهزایش ایهاه             

میم تای  نتیجا ایه  امها  ارهزایش رضهعیت         .  ورع و ارتقعع سطح ودمع  رسعنی است 

مادم وواهد اود ا  شا ی ک  تیهعده سهعزع دولهت الکتاونیکهی اه   هور صه یح و اهع                      

مورقیت صور  گیاد؛ ا  وبعر  دیگا  دولت الکتاونیکی اع ای  ک  میتوانهد یهک گهعم       

اگا دولتیع نتوانند ودمع  الکتاونیکهی  .  اسعسی اااع دولتیع اعشد چعلش ااانگیز نیز است

 سعل سوم  060  دولت الکتاونیک رویکادع سعزگعر اااع ارتبعف شیاوندان اع دولت



 

را ا  صور  یکنواوت و قعاش دستاس  در اوتیعر وموم ارااد جعمع  قاار دهنهد  دولهت         

الکتاونیکی منجا ا  شکعف  بقعتی ایش تا در جعمعه  و در نیعیهت نعرضهعیتی مهادم  و            

ای  ا  مفیوم انکعر دولهت الکتاونیکهی نیهست؛ الکه             ارزایش مشکو  

تأکیدع است اا اانعم  ریزع دقیق تا اااع ای  اما میم  ک  در وهنا دیجیتهعل اجتنهعب           

 . نعتذیا ا  نظا میاسد

منظههور ایبههود کههعرایی و      امههاوزه اهه  اسههتفعده از رنههعورع ا ووههع  و ارتبع ههع  اهه           

تولهی در درون      اثااخشی  شفعریت ا ووهع  و مقعیهس  تهذیاع مبهعدال  ا ووهعتی و               

دولهت و اخهش       هعع تعاع  نن  ای  دولت و شیاوندان و ای  دولت  ای  دولت و سعزمعن

دولت الکتاونیک استفعده سیش و نسهعن از     .ونوصی  دولت الکتاونیک ا وق میشود

رنعورع ا ووع  ا  منظور توزیع وهدمع  دولهتی اه  صهور  مهستقیم اه  مهشتاع  اه                     

جنبا دیگا دولت الکتاونیهک  تکنولهوژع یهی            .روز هفت  میبعشد 7سعوت  و  42صور  

است ک  اااع اتنعل شیاوندان ا  شبکا ارتبع ی سهعزمعنیع که  یهک سهاع از وهدمع              

در اخشیعع ومومی  غیاانتفهعوی و    .  ماتبط اع نیعزکعرااان را تأمی  می کند  ا  کعر میاود

ونوصی شبک  هعیی اااع ارائا ودمعتی ک  ا  صهور  مهشعرکتی واضه  میهشود مثهش           

مااقبت ص ی  ررعه  مسک   توسع  اقتنعدع  نموزش شدش و دسهتیعای اه  نن و دیگها           

از نگههعه دیگهها  دولههت     [  7. ]وههدمع  همهه  گههعنی سههامعی  گههذارع شههده  وجههود دارد         

الکتاونیهک یههک واژۀ وههعم اسهت کهه  اههااع مفهعهیمی از قبیهش وههدمع  الکتاونیههک                   

دموکااسی الکتاونیک و از هم  میمتا  مدیایت یع نظهعر  الکتاونیهک مهورد اسهتفعده           

است ک  دستاسی  (  ICT)ای  ا  کعرگیاع ر  نورع ا ووع  و ارتبع ع  . قاار میگیاد

ا  ودمع  دولتی  و متقعاوً ارائا ودمع  توسط دولت را در جیت انتفعع ا  شهیاوندان      

دولهت    .شاکعع تجعرع دولت  اخشیعع ومومی و اخشیعع ونوصهی ارهزایش میدههد     
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را مکعنیزه و دیجیتعل نموده که  ایه     ( اعزع)الکتاونیک راایندهعع جعرع مبتنی اا کعغذ 

ایه  سیهستم  ایه  مقعمهع  دولهتی           .  ساوت اع اخش روشیعع جدید مهدیایت میگهادد        

میمهتا از همه   امکهعن       [  01. ]اخشیعع ونوصی و شیاوندان تش ارتبع ی ایجعد مینمعید   

اومعل یک کنتاول اثااخش را اهااع دولهت در جیهت اسهتفعدۀ ایینه  از سهامعی  ههعع                    

  .اجتمعوی  سیعسی  و اقتنعدع در مسیا توسع  رااهم میسعزد

 تاریخچۀ دولت الکترونیک

روند ایجعد دولت الکتاونیک ادی  صور  اوده است که  در  هول نیمها دوم دهها             

وجهود رنهعورع    .    اخش ونوصی امایکع مسؤول ولق ودمع  الکتاونیکهی شهد        0991

لهذا نتعیه     .    ا  ااانگیخت  ااوی اقدامع  تجعرع در شاکتیع منجا گهشت  (WEB)وب 

میمتا از نن  ای  اود ک  کعرکنعن هها    .  ووب و قعاش سنجشی از ای  اقدامع  حعصش شد

ا   ورع ک  در اعزده کعرع ننیهع ارهزایش قعاهش موحظه  یهی              . چ  ایشتا اثااخش شدند

  میعنگی  اعزده کعرع ها سهعوت رهاد  تنه  درصهد        0999تدید نمد؛ اااع مثعل  در سعل 

تی نمد چنی  نتهعی  مطلواهی  اسهتفعده از رنهعورع وب مهورد              [  4و00. ]ارزایش تیدا کاد

. توج  قاار گارت و موجب ت هوال  وظیمهی در واصها مهشعغش و ارتبع هع  گادیهد              

زمعنی ک  رنعورع وب در اکثا اخشیعع ونوصی ا  کعر گارت  شد  دولت از ای  اعاهت     

لذا توج  دولت ا  ایه  مهسأل  معطهوف گهشت که  ارائها وهدمع  اه                       . وقب معنده اود

 . شیاوندان ا  صور  الکتاونیک اسیعر سعده تا وواهداود

ک  ا  ونوان یکی از تهدر ازرگیهعع     (  VINTON CERF)در نتیج  وینتون ساف 

لطفهعً از رنهعورع ا ووهع        »انتانت مشیور است ای  تیشنیعد را ا  رهباان دولتی داد ک   

همچنیه   هاگهز از     .  استفعده کنید و اجعزه دهید ک  ودمع  تعن  ایشتا دردستاس اعشهد   

لذا شیا گولدن ا  ایه    [  4.]«رنعورع وب نیااسید؛ امع همواره اااع نن اانعم  ریزع کنید

  دولت الکتاونیک رویکادع سعزگعر اااع ارتبعف شیاوندان اع دولت سعل سوم  061



 

  اانعمه  ریهزع اسهتااتیژیک را اهااع دولهت             4110نیعز استااتیژیک تی ااد و در جهون       

 .الکتاونیک تدوی  کاد

 ضرورت ایجاد دولت الکترونیک

ووامش متعددع  زمین  هعع الزم را اااع ت قق ای  اما رااهم می نورند ک  هم  گهی   

نعشی از رنعورع و تیچیده تا شدن اشا است و دولتیع اهااع تعسهب اه  ایه  تیچیهده گهی                

 :میمتای  ای  ووامش وبعرتند از. نعگزیاند ک  اقدام ا  ایجعد دولت الکتاونیک کنند

اماوزه  رنعورع اع نهاخ رزاینهده و       :  رشد رنعورییعع جدید و ا  ویژه رنعورع ا ووع 

در ای  مهورد    (  MOORS LAW)قعنون مور  .  ا  صور  تنعودع در حعل رشد است

)“  مهت کهعلف   ”قهعنون   .  معه دو ااااا میشود  01قدر  م عسبعتی کعمپیوتا هع ها :  میگوید

MATCALF  )میهههههزان رشد یک شبههک  ا  مهیزان تهههوان دوم اسهتفعده        :  نیز میگوید

: میگویهد (  GILDERS)کننده گعن از نن شهبک  اسهت و در نیعیهت قهعنون گیلهدرز                   

همعن گونه  که  از مثعلیهعع       [.  4]معه س  ااااا میشود 04مسیاهعع ارتبههههع ی شبک  هع ها 

روق اامی نید ساوت رشد رنعورع ا ووع  اسیعر زیعد اوده و ای  اما در تمعمی تدیهده    

 .هع ازجمل  مؤسسع  دولتی تأثیاا  شگاری اههههاجعع میگذارد

تههندییعع :  سههامعی  گههذارع تههندییعع اقتههنعدع در اخههش رنههعورع ا ووهههههع           

اقتنعدع سامعی  گذارییعع ازرگی را در زمینها رنهعورع ا ووهع  اومهعل کهاده انهد و               

اخش ونوصی نیز جیت تعسخگویی اع شاایط کنونی و کم کادن رعصل  و شکعف ای     

نمعرهع نشعن میدههد که      .  وود و دولت  نعگزیا از سامعی  گذارع در ای  ونو  است

در صد در سهعلیعع    01سامعی  گذارع شاکتیعع امایکعیی در رنعورع ا ووع  کمتا از 

در صد در حعل حعضا رسیده است و ا  دلیهش سهامعی  گهذارییعیی که  در          01گذشت  ا  

در صهد هزینه  ههعع اهعنکی غیها              01ای  زمین  شهده هزینها مبهعدال  اهعنکی اه  مهیزان              
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 .الکتاونیک کعهش یعرت  است

 ی رنش راوش کایهسم  در سهعل       :  رشد انتانت و رااگیاع ومومی استفعده از نن

راوشنده گعنی ک  م نوال  وود را از  ایق انتانت ا  راوش میاسعندند معهعدل      0999

اهود و در سهعل        91میلیعرد دالر اود ک  ای  میزان  چیعر ااااا راوش ننهعن در سهعل        0/0

میلیون دالر هزینه  کهاده        011  امایکع اااع ایجعد دولت الکتاونیک رقمی مععدل 4111

 [4. ]میلیعرد دالر وواهد رسید 0/1ا   4110ک  ای  میزان در سعل 

انتظعرا  مهادم در مهورد وهدمع           :  تدییا انتظعرا  شیاوندان و تندییعع اقتنعدع 

م نوال  و نیز ن وه و کیفیت ارائا نن ا   ور روزارزون در حعل تدییا است و دولهت        

نیز اعید اتواند تعسخگوع ای  نیعزههع اعشهد و ایه  امهههها رقهط میتوانهد از  ایهق دولهت                     

 .الکتاونیک ت قق یعاد

دولتیهع اهااع جهذب سهامعی   مهشعغش و            :  جیعنی شدن و رهشعرهعع نعشهی از رقعاهت      

از سویی جیهعنی شهدن نهیز اه          .  اع هم در رقعات اوده اند. . .  کعرگاان معها  گادشگاان 

منظور راوش کعالهع و ودمع  وهویش  ننیهع را وادار اه  تأسهی  دولهت الکتاونیهک                 

 [4. ]میکند

 ساختار دولت الکترونیک

ستون اصلى دولت الکتاونیکى رااط  یى است ک  اع شیاوندان  شاکتیع  کعرکنهعن و    

مؤسسع  دولتى ااقاار میشود و ایه  ارتبع هع  اسهت که  روح دولهت الکتاونیهک را                    

دولت الکتاونیک اااى ودمع  دهى ا  شیاوندان  واحدهعى ونوصى   .  تشکیش میدهد

و شاکتیعى دولتى دیگا از کعنعلیعى مختلفى استفعده میکنهد که  وهود اه  روااهط میهعن               

 :دولت و سعیا ارکعن جعمع  منتیى میشود ک  در گاوه هعى زیا دست  اندى میشود

(Government to Business)یع G2B   :  رااط  یى ک  میعن دولت و شاکتیعى

  دولت الکتاونیک رویکادع سعزگعر اااع ارتبعف شیاوندان اع دولت سعل سوم  061



 

ونوصى ااقاار میشود ک  در نن دولت ساویسى را ا  نن سعزمعن ارائه  میدههد  معننهد        

 .ارائا مجوز و سندهع  انجعم واید و راوش کعالهع و ودمع  و غیاه

 (Government to Citizen) یع G2C   :       رااطا دولت اع شیاوندان ک  در ایه

رااط  دولت ودمعتى را ا  شیاوندان ارائ  میدهد  در ای  نوع رااطا دولهت ساویهسیعى         

 .دروواستى شیاوندان را ا  صور  رایگعن اا روى شبک  قاار میدهد

(Citizen to Government) یع C2G   :         ارتبعف میعن دولت و مادم که  در نن

شیاوندان ا ووعتى را ا  دولهت ارائه  میدهنهد؛ اه  ونهوان نمونها کهعراادى میتهوان اه                      

 .انتخعاع  الکتاونیکى اشعره کاد

(Government to Government) یههع G2G   :      رااطهها درون سههعزمعنى میههعن

ادارا  دولتى و یع میعن دولتیعى مختلف ک  در نن ها یک از سعزمعنیع یع دولتیع اقدام اه   

 .ارائا ساوی  میکنند و یع روااطى را اا روى شبکا جیعنى ا  وجود می نورند

(Government to Employer) یع G2E   :        رااط  میهعن دولهت و کعرمندانهش

است ک  شعمش ودمعتی است ک  در رااط  اع شدش کعرمندان اها روى شهبکا جیهعنى در             

گى  رسیده.  ای  ودمع  شعمش امور معلیعتى  حقوقى و معلى است.  اوتیعر ننیع قاار میگیاد

ا  وملکاد تاسونش و ارتبع ع  درون سعزمعنى در جیت کعهش ااوکااسییعى اى مهورد      

 G2E ادارى و جلوگیاى از اتوف زمعن و ارزایش ایاه ورى در سعزمعن نیز از منعدیق

 .است

 استراتیژی استقرار دولت الکترونیک

اهدی  معنهع که       .  تعایف نن اسهت   اولی  گعم در تدوی  استااتیژع دولت الکتاونیک

دولهت  .  چه  چهیزع ههستند       سیعستگذاران اعید ادانند ک  دقیقهًع در تهی دسهت یهعرت  اه              

دولهت و شهیاوندان        الکتاونیک ظاریتیعع اعالیی اااع ایجعد ارتبع ع  الکتاونیک ای   
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توجه  اه       ها حکومتی اهع   .  دولت اع اخش ونوصی و اجزاع مختلف درون دولت دارد 

وود    شاایط وع  وود میتواند در هنگعم تدوی  استااتژع دولت الکتاونیک مورد نظا 

تدویه    ت  از ای  ماحل  اعید نسبت ا  .قلماو نفوذ و گستاش ای  تدیده را تعایف کند

وملی   هعع  ای  استااتیژع از ای  ل عظ حعیز اهمیت است ک  اانعم .  استااتیژع اقدام شود

 یهی که  در راسهتعع دولهت الکتاونیهک و              هع را ا  گون  میندسی مجدد رانیندهع و روی 

. ميسازد  همچنی  گعمیعع اولی  حاکت را تعیی      .  حمعیت کننده نن اعشد  هدایت میکند

  :استااتیژع اعید در ااگیانده مااحش زیا اعشد اين

  و اجزا و ونعصا کلیدع نن؛ تعایف سعوتعر دولت الکتاونیک-

  تعیی  مخع بعن و کعرااان دولت الکتاونیک؛-

اندازع ک  ا  سعده گی قعاش درك اعشهد و درااگیانهده نتهعی  مهورد                 تاسیم چشم-

 .الکتاونیک اعشد انتظعر از دولت

 .تعیی  اهداف وملیعتی ک  قعاش سنجش و قعاش اندازه گیاع اعشند-

 .    تعیی  وط مشییعع الزم ا  منظور حمعیت از ت قق مطلوب دولت الکتاونیک-

یی ک  میزان نمعده گی سعزمعنی اااع اسهتقاار دولهت الکتاونیهک را             شیوه  تعایف-

 .تعیی  کند

 .تعایف رانیند و مااحش استقاار دولت الکتاونیک

 راهکارهای دولت الکترونیک در جهت ارتقای سطح خدمات

دولت الکتاونیک اعید در جیت ارتقعع سطح ودمع  در ها یک از ااععد ایعن شهده      

ایه  راسهتع صهور  میگهیاد   اعیهد              ا  همی  دلیش در کلی  رععلیتیعیی ک  در   .  توش کند

  [00. ]راهکعرهعع زیا در نظا گارت  شود

  .ن وه ارایا ودمع  ا  مشتایعن و تسییش دستاسی ا  ننیع سعده سعزع
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  .دولت از  ایق حذف الی  هع و سطوح مدیایتی ایبود کعرنیی و اثااخشی

ایه   ایهق که  مهشتاع مهدارع جعیگزیه                تسییش دستاسی مشتایعن ا  ا ووع  از 

 .اوروکااسی ادارع شود

مشتایعن و تضمی  تعسهخگویی در وهنو  نیعزههعع             ایبود وضعیت تعسخگویی ا  

 .ننعن

مؤسسع   کعهش هزین  هع از  ایهق یکپعرچه             سعده سعزع رانیندهعع کسب و کعر

 .سعزع و حذف سیستمیعع زاید

 برای تحقق دولت الکترونیک“ کارو”نظریۀ 

یکی از الزامع  اسعسی اااع ورود دولت اه  وهنا دیجیتهعل نن اسهت که  رنهعورع              

ا ووعتی جدید جعنشی  جایعن مکعتبع  ای  ههام دولهت و دریعرهت کننهده                 ارتبع ی و

همکعرع گستاده ای  دولت و مهشتایعن     .  مشتایعن ودمع  دولتی شود   گعن وط مشی و

مااوف ا  مااوده الکتاونیکی است؛ الک  ههدف کیفیهت ایهش تها و قعاهش                   ن  تنیع مسألا

 . است اوتمعد اودن ودمع 

اهااع ت قهق دولهت الکتاونیهک در جعمعه  اقهدامع  زیها                “  کهعرو ”اا اسعس نظایها   

 [00]. ضاورع است

 رهباع جعمع  از اعالع هام؛ -

  .ایجعد اینش سعزمعنی؛ -

  تعید ا  تأمی  منعاع؛ -

 حمعیت واقعی از تدییا و ت ول؛ -

 اجااع سایع؛ -
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 مراحل اجرای دولت الکترونیک

الکتاونیکی را شاوع کاده اند  انع ا  تجاا     کشورهعیی ک  اانعم  هعع اجااع دولت

  .دانست  اند مااحش ضاورع ای  کعر را از قاار زیا

قهاار داده میهشود؛       ا ووع  مورد نیعز در اوتیعر مهشتایعن و کهعرااان         : ا وع رسعنی

  .راننده گی معنند ا ووع  الزم اااع کسب مجوز شکعر یع صدور جواز

 رامیهعع الکتاونیکهی  مهشخر تهای  وجه  ایه  ماحله  اسهت                :  ارتبعف یک  اره  

کهعرااان    سعزمعنیع  رامیع را ا  صورتیعع مختلف در اوتیعر متقعضیعن قهاار میدهنهد؛ امهع          

 .ت  از گارت  رامیهع اعیهد اه  روش سهنتی اهااع تاکهادن و ارسهعل ننیهع اقهدام کننهد                         

صهور  ننویه       کعرااان میتوانند ن  تنیع رامیع را دریعرت کنند؛ الک  اه  :  ارتبعف دوسوی 

معننهد تعهعمو       البت  در ای  ماحله   ااوهی وملیهع          .  ننیع را هم تا کاده و ارسعل کنند

 .مهههعلی یهههع تعییههه  هویهههت متقعضهههی هنهههوز اههه  روش سهههنتی صهههور  میگهههیاد                  

امکعنهع  اه       تمعمی رانیندهع و وملیع  از ااتدا تع انتیع اهع توجه  اه      : تااکنشیع و تععمو 

الکتاونیهک اعیهد      در ای  ماحل  تمعمی ااععد دولهت  .  صور  الکتاونیکی انجعم می شود 

 [00] . تیعده شده اعشد

اع ارزایش چشمگیا مشعغلی ک  اهع تجهعر  الکتاونیهک مهاتبط ههستند  سهعزمعنیعع              

ومومی در توش اند تع ا  ها ن و دولت الکتاونیک را اپذیاند تع توانعیی رقعات اهع اهعزار    

 [01. ]را در واص  هعع ای  المللی از دست ندهند

 تکنالودی در افغانستان

 .ایجعد گادیده است 0900وزار  مخعااا  وتکنعلوژع معلومعتی اردعنستعن در سعل 

در   0191اردعنستعن در جیعن ارتبع ع  الکتاونیکی اع ننب تیلفون سهیمدار در سهعل         

 .در کعاش گعم ااداشت  است( م ش اقعمت شعه)قنا ارگ 
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لی  اه   هاف شهمعل قهنا           40یک سیستم کوچک تیلفون اع ظاریت    0911در سعل 

ودمع  تیلگااری نوع دیگاع از تسییو  مخهعاااتی اهود که        . ارگ ننب گادیده اود

نهنب سیهستم تیلگاارهی اه   عقهت دو            .  در اردعنستعن راه اندازع گادیهد     0902در سعل 

اعغ تعریخی در شیا کعاش  ک  ایعنگا   )کیلووا  اسعسعً ا  مقند اهداف نظعمی در اعغ اعاا 

 . ننب گادیده اود( اولی  سلسلا امپااتورع مدول  ظییا الدی  م مد اعاا میبعشد

لینه  در تهست        011لینه  و      01(  سیوچبورد ههع  )  چندی  سیستم تیلفون  0909در سعل 

 02در همیه  سهعل اهااع اولیه  اهعر اهااع               .  ننب گادیده اهود (  ع)وعنا شعه دوشمشیاه 

م نش اورس ت نیلی داده شده اود تع در رشهت  تیلگهااف ایهسیم در وهعرص ت هنیش                 

 .نمعیند

  معشی  تیلگااری دیگاع سعوت انگلستعن در کعاش ننب گادید که      0941در سعل 

 .از نن استفعده میگادید 0904تع سعل 

را  ( ITU ) وضویت ات عدیا ای  المللی تیلگااف  0941اردعنستعن در معۀ اتایش سعل 

اوجهود نمهد و درسهعل         0110نعم ات عدی  ای  المللی تیلگهااف در سهعل          . )  حعصش نمود

 . (نعم نن ا  ات عدیا ای  المللی مخعااا  مبدل گادید  0904

هفت تعی  معشی  تیلفون وتیلگااف مهوص کوتهعه از کمپهنی معرکونهی               0901در سعل 

ایتعلوع وایدارع و در شیا هعع کعاش  هاا   مزارشهایف  میمنه  و ووسهت نهنب و           

سیستم دیگاع اهع ننته   عقهت النهدتا از همهعن                0900در اواوا سعل .  منتعژ گادیده اود

در .  کمپنی وایدارع شده و در تعمیا ماکزع تیلگااف در کعاش نهنب و منتهعژ گادیهد      

لی  وایدارع شده و    0011  یک تعی  دستگعه تیلفون ریلی اتومع  اع ظاریت  0929سعل 

 .تکمیش گادید 0901شبک  کیبلی نن در سعل 
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لیه  از  ایهق کمپنهی         0111  یک تعی  دستگعه دیگاتیلفون اع ظاریت     0900در سعل 

 .ا  کعر انداوت  شد 0907سیمن  تیی  گادیده و اعد از تکمیش شبک  نن  در سعل 

اع تیی  تجییزا  راوی از کمپنی سیمن   وزار  مخعااا  وصلی  هعع تیلفهون ایه          

 .ایجعد شد0909کعاش و مزار شایف و ای  کعاش وقندهعر در سعل 

لین  از کشور چکسلواکیع وایدارع شده و در   0011  یک تعی  دستگعه 0910در سعل 

همچنهعن  .  در همی  سعل  وصلی  ای  کعاش و کندهعر ایجعد شهد   .  شیا کعاش ننب گادید 

 .کعاش اع توروم واخش شمعل کشور وصش گادید

چینله  و اه        04در همعن موقع ودمع  مخعاااتی اع استفعده از سیستمیعع س  چینله  و     

وصهلی   .  کیلومتا شبکا لی  دار در سا تع سا اردعنستعن واض  میگادید   02111 ول تقایبعً 

هعع زمینی ا  منظور اجااع مخعااه هعع ای  المللی وتاانزیت ا  اعهضی از کهشور ههعع            

تعهداد مجمووهی    .  همسعی  معنند تعکستعن   ایاان وتاکی  نهیز مهورد اسهتفعده قهاار داشهت         

 .چینش اود 041چینلیع در نن موقع متجعوز از 

نظا ا  ازدیعد تقعضع اااع ودمع  تیلفون  یک تون توسع  شبک  در شهبک  در شهیا          

لیه  تیلفهون در       0111اها اسهعس همیه  تهون         .  راه اندازع شده اود   0912کعاش در سعل 

لیه     0111لیه  تیلفهون در تلچاوهی و            411لی  تیلفون در شیا نو       0111شیاشعه مین   

شبک  متذکاه ا   ور مکمش در .  تیلفون در سعح  ماکزع شیا کعاش توسع  داده شده اود

 .ا  رععلیت نغعز کاد 0919سعل

کیلوا  در شیا کعاش ننب گادید که        41اولی  ستیش  تاانسیور رادیویی ا   عقت 

 .کعاش را اع تعری  از  ایق رادیو وصش کاده اود

کیلوا  و دو ستیش  نوهذه      01یک راستنده رادیویی ا   عقت  0912در اواوا سعل 
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تیی  گادیده اود و ا  منظور تأمی  مخعااه اع مااکز تاانزیت در   (  نیدرلند)از کمپنی رلپ  

 .تعری   دهلی جدید  لندن و مسکو مورد استفعده قاارداده شده اود

اهع مهشوره    (  تهاوژه دوم تیلهی کمونیکیهش       )  تاوژه شبک  توسهع  وع     0970در سعل 

 . تخنیکی ات عدیا ای  المللی تیلی کمونیکیش  در شیا کعاش راه انداز گادید

اع تطبیق تاوژه سوم   دستگعه هعع اتومع  راوی شهیاع در شهیا نهو  وهیا وعنه  و                  

لی  تیلفهون را درشهیا کعاهش          00411مکاویعن ننب شده اود اع کمپنی زیمن  ا  تعداد 

 .رععل نموده اود

را  ( APT ) وهضویت جمعیهت مخهعاااتی نسهیع تهسفیک            0979اردعنستعن در سعل    

 .حعصش نمود

  دستگعه هعع نوع کااسبعر در شیا کعالیهعع جهول ناهعد        0912و  0910در سعلیعع 

 .تاوان  تلخماع  شباغعن وکندز ننب گادید

  ودمع  اسعسی مخعاااتی ا  شمول تیلفهون و تیلگهااف در          71در اواسط سعل هعع 

ها چند سیستم مخعاااتی اکثا م دود ا   .  اردعنستعن در سطح ولسوالییع قعاش دستاسی اود 

 .اعضی اخشیعع حکومت اود  مادمعن م ش نیز دستاسی م دود ا  ودمع  داشتند

اجتمعوی و جنگ ن  تنیع     –  شورشیعع سیعسی (  91و 11سعلیعع )در دو ده  گذشت  

زیاانع هع وثاو  اردعنستعن را منیدم نمود؛ الک  سیستمیعع مخعاااتی را نیز تخایب نمهود    

در اکثا اخشیعع از کشور حتی ودمع  مخعاااتهی   .  و ا  نن رسیده گی صور  نگارت 

 . اسیعر ضاورع نیز موجود نبود

در اردعنستعن ایجعد شد  روزن  هعع جدید   4110اعد از اینک  حکومت موقت در سعل 

 .اجتمعوی و اعز سعزع در کشور اعز گادید –سیعسی و احیعع مجدد اقتنعدع 
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  اعهد از ایجهعد حکومهت انتقهعلی و متععقبهًع ته  از تهشکیش                      4114در جایعن سهعل     

از  ایق انتخعاع   همزمعن اع تاوسها ثبهع  سیعسهی             4112و 4110حکومت در سعلیعع 

حکومت یک م یط منعسب را اااع سکتور ونوصی ا  وجهود نورد تهع اردعنیهع را در              

سعحع  مختلف  زنده گی شعن از  ایق منظورع سیستم ونوصی سعزع اه   وررسهمی        

 .کمک نمعید

نظا ا  موقعیت جدااریعیی اردعنستعن ک  ایشتای  اخشیعع نن توسهط کهوه ههع احع ه         

شده است و تعدادع زیعدع از مادم اردعن در داوش ووعرص از اردعنستعن متفاق شده شده   

اند تسییو  وودمع  مخعاااتی یک موضوع اسیعر میم اهااع اومهعر مجهدد اردعنهستعن           

 .میبعشد

  وزار  مخههعااا  و تکنههعلوژع معلومههعتی ازجملهه  اولیهه  ادارا                4110از سههعل   

اردعنستعن اود ک  استااتیژع و تعلیسییعع ومومی را اااع سکتور مخعااا  تاتیب نمود تهع   

کمپنییع و ادارا  ونوصی را ا  منظور سامعی  گذارع در اخهش مخهعااا  و اه  کهعر                

 [04]. انداوت  سیستمیعع مخعاااتی قعدر نمعید

 وضعیت افغانستان در ایجاد دولت الکترونیک

اردعنستعن در سعلیعع اویا شعهد رشد چهشمگیاع در واصه  مخهعااا  و ارتبع هع                

توسع  ودمع  ارتبع ی و مخعاااتی موجب تدییاا  شگاری ن  تنیع در رشهد       .  اوده است

 .اقتنعدع الک  موجب تدییا در الگوع روااط شیاوندان نیز شده است

میلیون نفا ا  مواعیش دستاسی دارند و ایهش از دو میلیهون اسهتفعده کننهده              41حدود 

ای  درحعلی است ک  وزار  مخعااا  اردعنستعن    .  انتانت در سااسا اردعنستعن وجود دارد

در سعلیعع اویا سامعی  گذارییعع زیعدع روع تاوژه رعیبا نورع انجعم داده است ک  اهع      
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تکمیش شدن ای  تاوژه  اردعنستعن ا  وطوف جیعنی رعیبا نورع و انتانت تاساوت متنش   

در حعل حعضا تقایبًع در هم  شهیاهعع اردعنهستعن و ادارا  دولهتی دستاسهی اه              .  میشود

 .انتانت وجود دارد

 انترنت روی موبایل

را در   3Gدیگا شبکا مخعاااتی نیز ا  تعزه گی نهسش جدیهدع از انتانهت تاسهاوت              

اردعنستعن توزیع میکنند ک  ها استفعده کننده یی چ  اا روع مواعیش وود و چه  اها روع       

تنیههع مههشکش    .  کههعمپیوتا وههود در تمههعم مههد  شههبعن  روز اهه  نن دستاسههی دارد                    

اااع دستاسی ا  انتانت اا روع گوشیعع مواعیش هزین  نهسبتع ًاهعالع          GPRS  ودمع 

نن است ک  تیش اینی میشود اهع توجه  اهع اهعزار رقهعاتی و رععلیهت شهاکتیعع مختلهف                       

ضایب نفوذ انتانت در اردعنستعن نسبت اه  سهعلیعع گذشهت  قعاهش           .  مخعاااتی کعهش یعاد

 .مقعیس  نیست و ای  روند همچنعن رو ا  رشد است

 شبکۀ فایبر نوری

رعیبا نورع رشت  یی از تعرهعع شیش  یی اوده ک  از ننهعن اهااع انتقهعل ا ووهع  در           

مسیاهعع  والنی استفعده میشود و در مواردع نظیا شهبک  ههعع مخهعااا   کهعمپیوتا و              

ساوت  دقت و سیولت از میمتای  ونوصیع  رعیبا نورع است  .  انتانت استفعده میشود

ک  اااع کشور مع ک  ا  ل عظ موقعیت جدااریعیی کوهستعنی است ایهتای  گزینه  اهااع        
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توسهههع  وهههدمع  انتانتهههی    

 .است

مههههههههسؤوالن وزار     

مخعااا  کهعر تطبیهق رعیبها      

نورع را در سعلیعع گذشت     

شاوع کاده اند ک  اع اتمهعم   

نن اردعنههستعن اهه  وطههوف       

جیعنی و انتانهت تاسهاوت     

  .متنش وواهد شد

 بانکداری الکترونیک 

نمعینهده گهی در       111و س  اعنک دولتی اهع       در حعل حعضا چیعرده اعنک ونوصی

و ارزش کهش سهامعیا ایه  اعنکیهع اه  گفته  مهسؤوالن                     اردعنستعن مشدول رععلیت هستند  

ها چند اعنکیعع ونوصهی در اردعنهستعن     .  وزار  معلی  در حدود تن  میلیعرد دالا میاسد

نسبت ا  اعنکیعع دولتی از ساوت و دقت ایشتاع ااوهوردار ههستند در زمینها وهدمع          

 .نوی  نیز تیشگعم میبعشند

ودمع  اعنکی در اردعنستعن ومومًع ا  دو دست  ومده تقسیم میهشود  وهدمع  اصهلی            

شعمش ارتتعح انواع حسعاع  و ارائا قاض  ا  سهکتور ونوصهی و وهدمع  دیگها شهعمش             

ودمع  اعنکدارع اسومی و اعنکدارع الکتاونیک است ک  میزان ارائا ای  وهدمع  در      

  .اعنکیعع مختلف متفعو  است

اعنکدارع الکتاونیک شیوه یی اااع ارائها وهدمع  و م هنوال  اهعنکی از  ایهق                 
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انتانت است ک  در نن اعنک ا  وسیلا ایجعد تعیگعه انتانتی و معاری نن ا  مشتایعن اع ننیع 

اعنکیهع از  ایهق تکنهعلوژع       .  ارتبعف متقعاش ااقاار کاده و ودمع  وود را توسع  میدهد   

. ودمع  وهود را اه  مهشتایعن ارائه  مینمعیهد             GPRS مواعیش از  ایق ساوی  مس  و

از  ایهق انتانهت      POS همچنی  ارتبعف اعنک اع معشینیعع اتومع  صااری و تامینعلیهعع 

  .تاساوت صور  میگیاد

در حعل حعضا ودمع  اعنکدارع الکتاونیکی در اردعنستعن اع توج  ا  رهضعع رقعاتهی     

اعنکیعع اردعنستعن در توش هستند تع ودمع  وود را در   .  ای  اعنکیع رو ا  گستاش است

 .ای  واص  نیز ارائ  کنند

 مدیسین تله

وعلی رنعورع ا ووع  اردعنستعن ک  متشکش از هم  وزیاان ای  کهشور اسهت          شوراع

انهدازع شهبکا      در اولی  جلسا کعرع وود در سعل گذشت  تنویب کاد تع اع توج  ا  راه     

انهدازع    ریبانورع و توسع  ارتبع هع  انتانهتی  وزار  صه ت اقهدامع  الزم اهااع راه                 

 .مدیسی  را ا  ساوت رااهم نمعید دور یع همعن تل   تزشکی از راه

 اولویتیعع وزار  مخعااا  اااع س  سعل نینده

واض  ورسعنیدن ودمع  مخعاااتی وتکنعلوژع معلومعتی اااع سعحع  روسهتعیی در        

 .سااسا کشور

 .ارایا ودمع  انتانتی اع کیفیت و ساوت الند اااع مادم

 اح  توسع  و گستاش توتفورم تخنیکی کعر  هویت ملی ا  منظور اجاا و تطبیهق    
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 مورقیت نمیز تاوژه  و نمعده سعوت  کمکیعع تخنیکی ا  وزار  امور داول 

 .تمدید شبکا رعیبا نورع در منع ق ک  تع اکنون ت ت توشش قاارندارد

تعویض سیستم انعلوگ موجود تلویزیونی اع سیستم جدیهد دیجیتهعل و وضهع قواوهد             

 .اااع تلویزیونیعع ک  در کشور رععلیت دارند

ارتقعع ظاریت اتبعع کشور درمورد اشنعیی ننیع اع حکومتدارع الکتاونیکهی  تهشویق     

ع معلومهعتی اسهتفعده     ژو حمعیت تمعم وزارتخعن  هع تعدر امورمااو   وهویش از تکنهعلو         

 [04]. نمعیند

 پالیس  دولت افغانستان برای پیاده سازی دولت الکترونیک

 ؛(تذکاه)کعر  هویت ملی -

 ماکز منعاع دولت الکتاونیک؛ -

 وب سعیت اااع ارائا ودمع  یکطار  یع متقعاش؛-

 ریجستاع وودکعر معلکیت زمی   کعر  هویت ملی  گذرنعم  و سعیا مجوزهعع-

 ؛ایجعد یک دهکده رنعورع ا ووع  و ارتبع ع -

 توسع  اانعم  هعع الکتاونیکی دولت؛-

 و سواد دیجیتعلی؛ ICT ایبود نموزش-

 ا  ونوان اولی  قدم؛( تذکاه )کعر  هویت ملی -

 جواز راننده گی؛-

 ثبت وسعیش حمش و نقش؛-

 منون سعزع انتقعل ا ووع  و منعاع از  ایق رضعع سعیباع –امضعع الکتاونیک -

 ایجعد سیولتیعع امنیتی؛ –اعیومتایک 
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 مرکز منابع دولت الکترونیک

ماکز اصلی تعیگعه داده هعع اردعنستعن در کعاش واقع وزار  مخهعااا  و تکنهعلوژع           

رك و حمعیهت وسهیع        01است ک  اع داشت  زیاسعوتیعع جیعنی و اع ظاریهت ایهش از           

ای  امکعنع  ا   ور رزیکهی و منطقهی و مجهعزع در امنیهت            .  ودمع  تکنعلوژع را دارد

در ای  تعیگعه زیاسعوتیعع شبک   امکعنع  تأمی  ااق و م یهط منعسهب و           .  کعمش هستند

ریند رااهم گادید تع ا ووع  دولت و سکتور ونوصی در  99.9سیستمیعع نظعر  تع 

 .رضعع کعموً منعسب حفظ گادد

مخهعااا  و   در وزار      هدف رورع ای  تاوژه ایجعد ماکز منعاع دولت الکتاونیهک   

ا  منظور ارائا مشعوره ا  موقع و اع کیفیت اعال در سطوح نموزش    (MCIT) تکنعلوژع

مشعوره و سعیا ودمع  در زمین  دولت الکتاونیکی ا  وزارتخعن  هعع مختلف  گاوه ههع   

و سعزمعنیعع دولت اردعنستعن و کمک کننده تشتیبعنی تاوژه هعع توسع  ا  منظور تسییش   

و ایین  سعزع استفعده از ر  نورع ا ووع  و ارتبع هع  در اخهش دولهتی اردعنهستعن و               

دولهت    اهع تهنویب راهنهگ     .  اااع کعتعلیز ت ول دولهت الکتاونیهک در کهشور اسهت             

شفعریت  کعرایی و ارائا ودمع       الکتاونیک  دولت قعدر وواهد شد تع اع غلب  اا مسعیش 

 [00]. ومومی را در دستگعه دولت ایجعد نمعید

 توسعه برنامه های دولت الکترونیک

تیش نوی  از استااتیژع دولهت الکتاونیکهی و  هاح           مخعااا  و تکنعلوژع وزار  

سعل نینده را ا  اتمعم رسعنده است و قاار است تع در شوراع ملی رنعورع  0جعمع توشش 

وزار  مخعااا  و تکنعلوژع مشعوره هعع وویش را ا     .ا ووع  و ارتبع ع  ارائ  شود

وزارتیع در زمین  هعع ص ت  زراوت  نموزش و گستاش حکومهت اه  توسهع  اانعمه              
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هعع کعراادع دولت الکتاونیک وسعت میبخشد ک  در نیعیت ای  تاوس  وزارتخعنه  را       

 .قعدر ا  ارائا ودمع  ا  شیوه یی کعرنمد تا و شفعف میسعزد

 (دولت به کسب و کار) G2Bو ( دولت به مشتری G2C)خدمات
 دستاسی ا ووع  دولت ا  صور  ننوی  در وب سعیتیعع دولتی؛-

 رامیعع موجود دولت اااع دانلود نسعن؛-

 ثبت نعم ننوی  از تولد و ماگ و میا؛-

 دروواست ننوی  اااع استفعده از ودمع  مختلف دولت؛ -

 ثبت زمی  مدیایت سوااق و ا ووع ؛-

 دروواست جواز راننده گی ا  صور  ننوی ؛ -

 ثبت کسب و کعر و مجوز تجعر ؛ -

 دروواست ننوی  اااع تاویر کعال از گماك؛ -

 دروواست ننوی  اااع گذرنعم ؛-
 دروواست ننوی  اااع ورود ا  مؤسسع  نموزشی در دولت؛-

 تدارکع  الکتاونیکی و منعقن  ننوی ؛-
 استخدام الکتاونیک و مدیایت منعاع انسعنی ننوی ؛-

 تخش ا ووع  الکتاونیکی؛-

 تاداوتیعع الکتاونیکی دولت؛-

 ثبت شکعیت و تیگیاع موضووع  شیاوندع؛-

 ارایا ودمع  ایداشتی الکتاونیکی؛-

ارایا ا ووع  حیعتی ا  گاوه شهیاوند تخنهنی معننهد کهشعورزان  دانهشجویعن               -

 زنعن  جوانعن و شیاوندان ارشد اع استفعده از اازار الکتاونیکی معنند کمپیوتا و گوشییعع
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 .تیلفون همااه 

 ( دولت به دولت)  G2G خدمات

راایندهعع وودکعر سهعزع دولهت از جمله  ذوهیاه سهعزع الکتاونیکهی  اعزیهعای و                   

 .تادازش ا ووع  اااع ارائا ودمع  و تنمیم گیاع

 .تبعدل الکتاونیکی اسنعد و مدیایت اسنعد در سطح وسیع ا   ور کعمش وملیعتی

همکعرع ای  کعرکنعن دولت ا  صور  ننوی  شعمش چت  ایمش  ودمع  تهنویاع  

 .و ویدیو کنفاان 

رانیند کسب و کعر و ادغعم جایعن کعر ای  اخشیعع مختلف  سعزمعنیع و وزارتخعنه       

 .هع

 .ا  اشتااك گذارع ا ووع  و تعیگعه داده یکپعرچ 

 .جست و جو ا ووع  الکتاونیکی در سااسا سعزمعنیع در سطح گستاده

 حقوق و دستمزد و مدیایت تاسونش ننوی 

 مدیایت منعاع انسعنی و توسع  شعمش نموزش 

 دولت مدیریت مال 

اانعم  ریزع استااتیژیک دولت و تنمیم گیاییهعع وملیهعتی در سهطح سهعزمعنیع اهع               
 [04]. استفعده از سیستمیعع مدیایت معلومعتی و سیستم تشتیبعنی تنمیم گیاع 

 مهارتهای زمینه سازی و فرهنگ سازی

تماکهز اها    (:  ارتبع ع   اکتهشعری  ت لیلهی  رااطه  و رنهعورع         )  CHARTمهارت 
 میعرتیعع انیعدع مورد نیعز در اخش رنعورع ا ووع  و ارتبع ع 

اع تماکز اها   (:    ت قیقع  و رنعورعسیستمیعنام ارزار  مواعیش  ) SMART مهارت

1393  خ3ش 011 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

 رنعورع ا ووع  صنعت

اهع  (:  راه اندازع  نموزش از  ایق انجم  و تیمیهعع از راه دور    ) START مهارت

 [04] .تماکز اا کعرنراینی و ااش لب  ر  نورع

 مزایاى دولت الکترونیک

دولت الکتاونیک امکعنع  رااوانى را اااى ت قهق حکومهت مهدارى وهوب رااههم             

میکند و اع ا  کعرگیاى رنعورییعى جدید اه  ایبهود رااینهدهعى ارائها وهدمع  ومومهى               

تسایع ارائا ودمع   تعسخگوتا شدن دولت  شهفعریت ا ووهع   کهعهش رعصهل  میهعن            

مادم و دولت  مهشعرکت شهیاوندان در تهنمیم گیاییهعى ومومهى  گهستاش ودالهت                

اجتمعوى از  ایق راصتیعى ااااا اااى ارااد  ارتبعف مستقیم اهع مقعمیهعى دولهتى  صهار             

جویى در زمعن  حمش و نقش  سعوع  کعر  هزین  هعى وهدمع  و منهعاع انهاژى  امکهعن              

ارائا ودمع  در ها مکعن و ها زمعن  ارزایش کعرنیى  کوچک سهعزى دولهت  تهسییش      

اوذ ا ووع  و ودمع  از سوى شیاوندان و نیز اه  وسهیل  دولهت  تهسییش رااینهدهعى          

 .کعرى سعزمعنیع کمک میکند

 امنیت در دولت الکترونیک

تمعمی اخشیعع مختلف ارتبعف میعن مادم و دولتیع اعید زیا نظها دولهت الکتاونیکهی       

امنیهت و توشهش ا ووهع        .  وسیلا ای  ااهزار مهورد تیدیهد قهاار نگهیاد          انجعم شود و ا  

یی است ک  ایشتای  اهمیت را در دولت الکتاونیک دارد و اعیهد      شخنی ارااد دو مسأل 

یهی رععلیتیهعع      دولت الکتاونیکی اعید ا  گون    .  هع ا  نن تاداوت  شود ایش از دیگا مقول 

وود را دنبعل کند که  ا مینهعن و اوتمهعد ومومهی و ملهی را در مقعاهش تهاس و واهمه                          

کعران  توانمند و قوع نخستی  گعم اهااع     یک قعنون م عرظ .  دنبعل داشت  اعشد اجتمعوی ا 

شیاوندان یک جعمع  اعید مطمئ  اعشند ک  ا ووع     .  ایجعد اوتمعد ملی م سوب میشود
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ننیع تنیع اع اهداری مشخر مهورد اسهتفعده قهاار میگهیاد و هاگهز از ننیهع سوداسهتفعده                     

قوانی  صایح و روشنی ک  در ای  زمین  موجود است و جزئیهع  نن اه  ا هوع          .  نمیشود

کعرااان میاسد میتواند وووه اا تأمی  اهداف وموم مادم  اهداف دولهتی را نهیز م قهق          

 [1. ]سعزد

دولت الکتاونیکی و تعثیاا  نن اااع کعهش میزان جام و جنعیت در جعمعه  اهسیعر          

زیعد است ک  متأسفعن  تعکنون کمتا ا  نن تاداوت  شهده و توجه  وعصهی اه  نن نهشده                 

وسهیلا دولهت الکتاونیکهی دالیهش          اااع کعهشیعع چشمگیا تخلفع  در جعمع  ا   . است

وضهوح در ایه        رااوانی وجود دارد؛ امع تطعاق رنعورع اع امنیت ومومی اماع است ک  ا  

کعران راارع ک  شعمش قعتلی  نیز میشوند در روند ارتبعف  اسیعرع از تب .  زمین  دیده میشود

. الکتاونیکی دولت اع دولت شنعسعیی شده و ا  ای  وسیل  امنیت اجتمعوی ااقهاار میهشود    

یهی ومومهی در       ونوان شهبک       ای  ظاریت میتواند در سعلیعع نینده ارزایش تیدا کند و ا  

ونوان اخهشی   دولتیعیی ک  وود را اع رنعورع تطعاق میدهند ا . سطح کشور ا  اجاا درنید

از ای  شبکا وظیم وارد ومش میشوند ک  نتیج  نن جمع شدن متخلفهعن از سهطح شهیا و        

نورع   جمهع     دنبعل دارد نن است ک   میمی ک  ای  روند ا    نکت [  1. ]ویعاعنیع وواهد اود

متخلفعن از سطح شیاهع ا  کمک دولت الکتاونیکی اعوث میشد تع معموران تلی  زمهعن     

 . ایشتاع تیدا کنند تع اتوانند امنیت ایشتاع را اااع وموم مادم حعصش کنند

 نتیجه گیری

اااع گذار از مدیایت دولتی سنتی در ونا دیجیتعل  یکی از اازارهعع میم اسهتفعده     

اهع وجهود گذشهت زمهعن        .  از الگوع جدید مدیایت دولتی نوی  رنعورع ا ووع  است  

حدود یک ده  از نغعز ای  اندشا نوی   نیعدین  کادن ا ث دولت الکتاونیک ا  ونوان   

ا ثی جدید و در وی  حعل ضاور  تذیا  مسلمًع اع معضوتی رو اه  روسهت که  لهزوم               
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 نتیجه گیری 
اااع گذار از مدیایت دولتی سنتی در ونا دیجیتعل  یکی از اازارهعع میم استفهعده     

اع وجود گذشهت زمهعنهی       .  از الگوع جدید مدیایت دولتی نوی  رنعورع ا ووع  است 
 حدود یک ده  از نغعز ای  اندش  نوی   نیعدین  کادن ا ث دولت الکتاونیک ا  ونوان   
ا ثی جدید و در وی  حعل ضاور  تذیا  مسلمع اع مهعهضهوتهی رواهاوسهت که  لهزوم               
دیدگعه ت قیقعتی و وملکادگاا را در ای  حوزه می  لبد تع همگعم اع اجااع تهدریهجهی        

در سعلیهعع اوهیها در کشهور         .  اصول انیعدع روند توسع  نن نیز مورد ارزیعای قاار گیاد  
وزیز مع اردعنستعن  شعهد تدییااتی نسبهتهع امهیهدوار کهنهنهده در راسهتهعع ته هقهق دولهت                        
الکتاونیک  و توج  وع  ا  مسئلا امنیت حایم شخنی شیاوندان  ا  ونهوان یهکهی از      
میمتای  دغدغ  هعع اجااع سیعستیعع دولت الکتاونیک و ودالت اجتمعوهی از  هایهق      
امکعن دستیعای ااااا ا  حقوق شیاوندع در م یط هعع مجعزع اوده ایهم که  از نهمهونه           

و یع  اح  (  تذکاه) هعع نن می توان ا  نمعده گی دولت جیت صدور کعر  هویت ملی 
اجااع دولت الکتاونیک اشعره کاد ک  می توان از نن ا  ونوان نمهونه  ههعع اهعرزع از         
گعم هعع کوچک ولی مثبت  در جیت توسع  شکش جدیدع از ارتبعف اع سعزمهعن ههعع       

 .       دولتی متنعسب اع تیشارت تکنولوژع و رنعورع ا ووع  یعد کاد

 منابع
. خدمات دولت  و ارتباطات الکترونیک (. 0011.)جولی رااهعنی  ولیاضع - 0

 .01معهنعما نموزشی  تژوهشی ا وع رسعنی  سعل دوم  شمعره 

مجلا . دولت الکترونیک  (.0010تیا . )رضعیی  حمیدرضع و داورع  ولی - 4
 .021شمعره  معهنعما ولمی نموزشی    تدایا 

تجارت الکترونیک  و دولت (.  0010. )صنعیعی  ولی و م مد ولی رضوانی - 0

؛ درسیعیی از تجاا  جعتعن و چند کشور درحعل توسع  اااع ایاان  الکترونیک 
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