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   E-Government -حکومت الکترونیک
 

 در گغتزدُ ثغيبر اي گًَِ ثِ اخيز ّبي دِّ در كِ هفبّيوي اس يكــــي 
 هَفميت ثب هَالغ ثؼضي در حتي ٍ گزفتِ لزار ثزرعي هَرد پيؾزفتِ جَاهغ

 .اعت الكتزًٍيك حكَهت هفَْم درآهذُ، اجزا ثِ
 ٍ عبختوبى ٍ ديَار ثذٍى ديجيتبل حكَهت يك الكتزًٍيك، حكَهت 

 ثٌْگبم صَرت ثِ را خَد لتي دٍ خذهبت كِ اعت هجبسي عبسهبًي داراي

(ON LINE) ِهختلف فؼبليتْبي در آًبى هؾبركت هَجت ٍ كٌذ هي ارائ 
  .ؽَد هي عيبعي اجتوبػي
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، هيبًگيي ثبسدُ كبري ّز عبػت فزد،  1999ثزاي هثبل، در عبل •
لذا ثذيي عزيك، ثذرّبي كبرايي ثِ . پٌج درصذ افشايؼ پيذا كزد

ٍاعغِ ثِ كبرگيزي ايي چٌيي فٌبٍريْب پبؽيذُ ؽذ ٍ لذا فٌبٍري ٍة 
  .ثِ تغييزاتي در ؽغل، ؽبغل ٍ ارتجبعبت هٌجز ؽذ

سهبًي كِ فٌبٍري ٍة در اكثز ثخؾْبي خصَصي ثِ كبر گزفتِ ؽذ، •
تَجِ حكَهت ثِ ايي ثٌبثزيي . حكَهت اس ايي ثبثت ػمت هبًذُ ثَد

هغئلِ هؼغَف گؾت كِ ارائِ خذهبت ثِ ؽْزًٍذاى ثِ صَرت 
  .الكتزًٍيك ثغيبر عبدُ تز خَاّذثَد

•  
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 : حکومت الکترونیک تعاريف
 

 هٌظَر ثِ اعالػبت فٌبٍري اس آعبى اعتفبدُ :الكتزًٍيك حكَهت•
 هؾتزي ثِ رٍسي ؽجبًِ ٍ هغتمين صَرت ثِ حكَهتي خذهبت تَسيغ
  .اعت

  حكَهتي ّبي عبسهبى عبيز ٍ حكَهت اعتفبدُ الكتزًٍيك، حكَهت•
 ؽْزًٍذاى، ثب راثغِ در تحَل ايجبد هٌظَر ثِ اعالػبت فٌبٍري اس

  تؼبهل درحبل حكَهت ثب كِ اعت هَاردي عبيز ٍ تجبري هزاكش
  .ّغتٌذ

  پبعخگَيي، ّبي جٌجِ ثِ اعت ؽذُ ارائِ كِ ًيش ديگزي تؼبريف در•
  گزديذُ تَجِ هَارد ايٌگًَِ ٍ عـــبسي ؽفـــبف پذيزي، هغئَليت

  ارتجبعبت كليِ اس اي هجوَػِ الكتزًٍيك حكَهت ثٌبثزايي، .اعت
  هي رخ ؽْزًٍــــــذاى ٍ ؽزكتْب حكَهت، ثيي كِ اعت الكتزًٍيك

  .دّذ

•  
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  همیت ايجاد حکومت الکترونیکا
 

هزدم خَاّبى ايي ّغتٌذ كِ عبػبت كبر هَعغبت حكَهتي افشايؼ يبثذ ٍ   •
آًبى ّز سهبى كِ خَاعتٌذ ثتَاًٌذ كبرّبي خَد را اًجبم دٌّذ، در صفْب هؼغل 
ًؾًَذ، خذهبت ثب كيفيت تزي دريبفت كٌٌذ، خذهبت ٍ هحصَالت ارساًتزي ثِ  

دعتؾبى ثزعذ ٍ هَاردي اس ايي دعت كِ پبعخگَتزيي ؽكل حكَهت ثزاي  
 .ايي اًتظبرات درحبل حبضز حكَهت الكتزًٍيك اعت

حكَهتْب ّوچٌيي ثزاي جذة عزهبيِ، هؾبغل ٍ اؽتغبل، كبرگزاى هبّز،    •
گزدؽگزاى ٍ هَارد ديگز ثب ّن در رلبثت ّغتٌذ ٍ ثذيي هٌظَر ثِ اهكبًبت  

جذيذي ًيبس دارًذ كِ حكَهت الكتزًٍيك ايي اهكبًبت را ثزاي آًْب فزاّن هي  
 .آٍرد

 
 SELF) حكَهت الكتزًٍيك ثبػث گغتزػ فزٌّگ خَدخذهتي  •

SERVICE)   ِهي ؽَد ٍ ؽْزًٍذاى لبدر هي ؽًَذ تب آًجب كِ هوكي اعت ث
  .خَد كوك كٌٌذ ٍ اس ّشيٌِ ّب ٍ اتالف ٍلت خَد ثكبٌّذ
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 : اهمیت ايجاد حکومت الکترونیک
 

تب چٌذ عبل پيؼ رٍال هؼوَل ثزاي دريبفت خذهبت حكَهتي، هغتلشم حضَر  •
 .فيشيكي هزاجؼِ كٌٌذُ ثِ يكي اس دفبتز حكَهتي هزتجظ ثَد

 
ثب پيؾزفتْـــبي تكٌَلَصيك ٍ اعالع رعبًي، ثزاي ًشديك كزدى هحل ارائِ   •

 .خذهبت ثِ هؾتزيبى حزكت جذيذي ايجبدؽذُ اعت
 

ًظيز آًچِ كِ در )در گبهْبي ًخغت، ايجبد كيَعك ّبي ارائِ خذهبت   •
 ثِ اجزا درآهذ ( ؽجكِ ّبي ثبًكي هَرداعتفبدُ لزار هي گيزد

 
ّبي ؽخصي ثذيي هٌظَر هَردتَجِ  كوپيَتزدر گبهْبي ثؼذي، اعتفبدُ اس   •

 .لزار گزفت
•   
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دعتزعي عزيغ ثِ اعالػبت در عبسهبًْبي حكَهتي، اس اّويت ٍيضُ •

 .اي ثزخَردار اعت
اس آًجب كِ فزايٌذّب ٍ رًٍذّبي اداري ػوَهبً تكزاري، ػبدي ٍ تبثغ  •

ضبثغِ ّغتٌذ، اعتفبدُ اس رايبًِ، اهكبًــبت هٌحصز ثِ فزدي را ثزاي 
جوغ آٍري، كٌتـــزل ٍ گشارػ دّي فَري ٍ ثِ هَلغ ثزاي هذيزاى  

 فزاّن هي آٍرد
 

. ٍلي ايي فزايٌذ، تبثيز چٌذاًي ثز ثْزُ ٍري عبسهبًْبي فَق ًذارد•
ايي درحميمت ّوبى ًمغِ اي اعت كِ پزٍصُ حكَهت الكتزًٍيك،  

  .در آى تحَل ايجبد هي كٌذ
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 مخاطبان اصلی حکومت الکترونیک

 .هخبعجبى اصلي حكَهت الكتزًٍيك ؽبهل عِ گزٍُ ّغتٌذ

 ؽْزًٍذاى   -1

 ثٌگبُ ّبي التصبدي ٍ ثبسرگبًي -2

 هَعغبت حكَهتي -3
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  حکومت الکترونیک يک مساياي
 

  :هشايبي حكَهت الكتزًٍيك ػجبرتٌذ اس

  دعتزعي هغتمين ثِ اعالػبت ٍ خذهبت هبلي؛1.

  ارتجبط هغتمين ثب همبهبت حكَهتي؛2.

صزفِ جَيي در سهبى، حول ٍ ًمل، عبػبت كبر، كبغذ، ّشيٌِ ّبي خذهبت ٍ 3.
  هٌبثغ اًزصي؛

  افشايؼ كبرايي ػوليبت حكَهتي؛4.

 هذيزيت حكَهتى كبرآ تز5.

 ارائِ ثْتز خذهبت حكَهتى ثِ ؽْزًٍذاى6.

 تؼبهل ثْتز ثب ؽْزًٍذاى ٍ ثخؼ ّبى ثبسرگبًى ٍ صٌؼتى7.

 افشايؼ تَاى اس عزيك دعتزعى ثِ اعالػبت8.

 ارائِ خذهبت ثِ هزدم، در ّز سهبى ٍ در ّز هكبى9.
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 عزػت ثيؾتز در ارائِ خذهبت•
 ؽفبفيت ثبالتز•
 هغئَليت پذيزى ثيؾتز•
 يكپبرچِ عبسى ؽْزًٍذاى •
 گغتزػ فزٌّگ خَدهحَرى در خذهبت رعبًى•
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 عوامل ايجاد و توسعه حکومت الکترونیک

پبيِ ريشي ٍ تَعؼِ حكَهت الكتزًٍيك ًبؽي اس ػَاهل هختلفي در حَسُ ّبي ػلوي،  
فزٌّگي، اجتوبػي ٍ حتي عيبعي اعت كِ ّوگي هتأثز اس رؽذ فٌبٍري ٍ پيچيذُ تز  

.ؽذى سًذگي ثؾز اعت  

 .رؽذ فٌبٍري ّبي هختلف ثِ ٍيضُ فٌبٍري ّبي ارتجبعي ٍ اعالػبتي -1 

ُ ّبي التصبدي در ثخؼ فٌبٍري اعالػبت ٍ تغجيك آى ثب ًيبسّب ٍ  -2 ِ گذاري ثٌگب  عزهبي

 ؽزايظ رٍس هؾتزيبى خَد

 رؽذ اعتفبدُ اس ايٌتزًت ٍ ػبدت كزدى هزدم ثِ اعتفبدُ اس آى ثزاي اًجبم اهَر هختلف -3

 تغييز اًتظبرّبي ؽْزًٍذاى ٍ ثٌگبُ ّبي التصبدي خصَصي -4

 فؾبرّب ًبؽي اس رلبثت  -5

 جْبًي ؽذى -6
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 موانع و تهذيذهاي عذم ايجاد حکومت الکترونیکی

 :ثزخي اس ايي هَاًغ ػجبرتٌذ اس
ػذم توبيل حكَهت ّب ثِ ايجبد حكَهت الكتزًٍيكي ثِ ػلت ؽٌبخت كن،  -1

 ؽزايظ التصبدي ٍ غيزُ  

 ضؼف هذيزاى حكَهت ثزاي ايجبد حكَهت الكتزًٍيك -2
كوجَد تَاى ػلوي ٍ فٌي ثزاي هزس ثٌذي ثيي اعالػبت هحزهبًِ ٍ اعالػبت  -3

 لبثل ارايِ ثِ ؽْزًٍذاى ٍ ثٌگبُ ّبي التصبدي ثِ ػلت ثشرگ ثَدى حجن حكَهت 
ّشيٌِ عٌگيي ايجبد، ًگْذاري ٍ تَعؼِ ؽجكِ ّبي اعالع رعبًي ٍ پبيگبُ ّبي   -4

 اعالػبتي

 فمذاى يب كوجَد هتخصص فٌبٍري اعالػبت در ثزخي كؾَرّب -5
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 تهذيذ هاي ناشی از عذم ايجاد حکومت الکترونیک

  در كؾَرّبي ثيي ؽكبف ؽذى ثيؾتز -1 

   پيؾزفتِ كؾَرّبي ثب فميز ٍ تَعؼِ حبل

 ٍ هزدم اًتظبرات ثيي ؽكبف افشايؼ -2

  حكَهت ّبي تَاًبيي

ِ ّبي رفتي ّذر -3  ٍ فزصت ّب هلي، عزهبي

   اهكبًبت

  حكَهت، ّبي ّشيٌِ افشٍى رٍس افشايؼ -4

 عٌتي صَرت ثِ خذهبت ارايِ ػلت ثِ

 ػوَهي ػصجي فؾبر ٍ َّا آلَدگي افشايؼ -5

 اداري ٍ التصبدي فغبد گغتزػ -6
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   فراينذ ايجاد حکومت الکترونیک
  ثِ الكتزًٍيك حكَهت كِ عزٍيغْبيي كيفي ٍ كوي گغتزػ جزيبى در

  هي كِ كٌذ هي ػجَر هختلفي هزاحل اس حكَهت ، دّذ هي ارائِ جبهؼِ
 : كزد تمغين هزحلِ چْبر ثِ را آًْب تَاى

 هَرد در اعالػبتي ؽبهل كِ حكَهتي عبيتْبي ٍة آهذى ٍجَد ث1ِ.
 .ثبؽٌذ هي حكَهتي هختلف عبسهبًْبي

  هحيظ يك در عبسهبًْب اعالػبت ؽبهل كِ حكَهتي عبيتْبي ايجبد2.
 .ّغتٌذ تؼبهلي

  هي را اجبسُ ايي گيزًذگبى عزٍيظ ثِ كِ عبيتْبيي ٍة ايجبد3.
 .يبثٌذ دعت خَد ًيبس هَرد ؽخصي اعالػبت ثِ ثتَاًٌذ كِ دٌّذ

  خذهبت ؽْزًٍذاى ثِ دائوب كِ ّبيي ؽجكِ ٍ عبيتْب ٍة گغتزػ4.
 ايي تَعظ كِ ّغتٌذ سيبدي ثغيبر عبسهبًْبي ؽبهل ٍ دٌّذ هي

 .اًذ ؽذُ هتصل يكذيگز ثِ ؽجكِ
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 مراحل پیشرفت حکومت الکترونیک
 

 ّز در ؽذُ ارائِ عزٍيغْبي ٍ الكتزًٍيك حكَهت پيؾزفت هزاحل
 .اعت آهذُ در ًوبيؼ ثِ سيز ؽكل در هزحلِ

  حكَهت ثزپبيي در كؾَرّب پيؾزفت ارسيبثي ثزاي ًيش هلل عبسهبى
 :اعت ًوَدُ ؽٌبعبيي را هزحلِ پٌج الكتزًٍيك

 ظَْر يب پيذايؼ :اٍل گبم
   تَعؼِ يب تكبهل :دٍم گبم
 تؼبهل :عَم گبم
 تجبدل يب تزاكٌؼ :چْبرم گبم
 يكپبرچگي :پٌجن گبم
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  عبيت ٍة تؼذادي آى عي كِ ثبؽذ هي ًَظَْر هزحلِ هزحلِ اٍليي 

 كِ ؽَد هي ايجبد حكَهتي ّبي دعتگبُ تَعظ ّن اس هغتمل ٍ عبدُ
 .ؽَد هي گذاؽتِ اي پبيِ ٍ هحذٍد اعالػبتي آًْب رٍي ثز

 

 تؼذاد ثز اعت هَعَم يبفتِ تكبهل هزحلِ ثِ كِ ثؼذ هزحلِ در
 ٍ تز غٌي اعالػبت هزحلِ ايي در ؽَد هي افشٍدُ حكَهتي عبيتْبي

 .هيؾًَذ اػوبل عبيتْب در ثيؾتزي تَاتز ثب تغييزات ٍ ّغتٌذ پَيب

www.FaisalKarimi.com 



هزحلِ عَم ثِ هزحلِ تؼبهلي هَعَم اعت در ايي هزحلِ  •
كبرثزاى اس فزهْبي الكتزًٍيكي اعتفبدُ هي كٌٌذ ٍ اس عزيك 
ايٌتزًت ثب همبهبت حكَهتي ثزاي اًجبم كبرّبي خَد توبط  

ثزلزار كزدُ ٍ در خَاعتْب ٍ لزار هاللبتْبي خَد را ثِ  
 .تٌظين هي ًوبيٌذ Online صَرت

هزحلِ چْبرم ثِ هزحلِ تزاكٌؼ هَعَم اعت كِ عي آى  •
كبرثزاى هي تَاًٌذ پزداخت ّشيٌِ خذهبت ٍ يب اًجبم 

 تجبدالت هبلي را اس عزيك ؽجكِ ٍ ثِ صَرت اهي اًجبم دٌّذ 
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ثبالخزُ در هزحلِ آخز كِ ثِ هزحلِ يكپبرچِ هَعَم اعت ، كليِ  •
فؼبليتْبي حكَهتي ثِ صَرت يكپبرچِ ثز رٍي ؽجكِ ايٌتزًت  

 .ارايِ خَاّذ ؽذ
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 :پیاده سازي حکومت الکترونیک
 

اكٌَى كِ ثب ٍي ضگيْبي حكَهت الكتزًٍيك آؽٌب ؽذين ثِ ايي  •
هَضَع هي پزداسين كِ چگًَِ هي تَاى يك حكَهت الكتزًٍيك را 

 ػولي عبخت؟
 

ثذٍى سيز عبختْبي هخبثزاتي ، ؽجكِ ّبي كبهپيَتزي ، ًيزٍي اًغبًي  •
هتخصص ٍ رٍؽْبي هذيزيتي صحيح ًوي تَاى حكَهت الكتزًٍيك  

 .را ثِ ٍجَد آٍرد
در ثؼذ فٌي حكَهت هي ثبيغت سيز ثٌبّبي السم ثزاي ايجبد حكَهت  •

الكتزًٍيك را فزاّن آٍرد ٍ ؽجكِ ّبي اعالع رعبًي ٍ پبيگبُ ّبي  
 .اعالػبتي هَرد ًيبس را ايجبد ًوبيذ

 
اس عزف ديگز ثبيغتي در جبهؼِ ًيش پذيزػ چٌيي تغييزات هْوي  •

كِ در ايي هَرد ثحث ػَاهل فزٌّگي ٍ هذيزيتي هغزح . هوكي ثبؽذ 
هي ؽَد كِ خَد يكي اس هْوتزيي ثخؾْبي عيبعتگذاري در سهيٌِ  

 .حكَهت الكتزًٍيك هي ثبؽذ
•  
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E–Government Development Index - Top 10 Countries 

Country Index 

United Kingdom 0.9193 

Australia 0.9143 

Republic of Korea 0.8915 

Singapore 0.8828 

Finland 0.8817 

Sweden 0.8704 

Netherlands 0.8659 

New Zealand 0.8653 

Denmark 0.8510 

France 0.8456 

   

UN E-Government Survey 2016 
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http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96407.pdf
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