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 چکیده

دهی فضای مجازی شکل یهیکی از کارکردهای نوین سیاسی حکومت در عرص
گیری آن ایفای است که حکومت مرحله به مرحله در شکل« دولت الکترونیک»

این تحقیق این است که دولت الکترونیک در کدام  یلهأمس کند.نقش می
بیشتری یافته است؟ وضعیت دولت الکترونیک در ایران  یمناطق توسعه

دولت الکترونیک  یثیر بیشتری در توسعهأتوانند تچگونه است و چه عواملی می
های مربوط در تحقیق حاضر سعی شده با استفاده از دادهدر ایران داشته باشند؟ 

های و با استفاده از آزمون« یمایش دولت الکترونیک سازمان ملل متّحدپ»به 
مناطق مختلف جهان با یکدیگر مقایسه شوند. این  SPSSافزار آماری و نرم

گیرد. نتایج انجام می« دولت الکترونیک یهشاخص توسع»بندی بر اساس رتبه
رهای دولت الکترونیک در کشو یهدهد که شاخص توسعتحقیق نشان می

اروپای غربی و آمریکای شمالی و همچنین تا حدودی در کشورهای اروپای 
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بیشتری یافته است. البته الزم به ذکر است  یهشرقی نسبت به سایر مناطق توسع
که کشورهایی از آسیای شرقی و غربی در لیست برترین کشورها از نظر 

سیا نسبت به دولت الکترونیک حضور دارند، اما میانگین آ یهشاخص توسع
ی هاروپا و آمریکای شمالی بسیار پایین است که خود این امر نشان دهند

فضای مجازی  یعهزیاد کشورهای آسیایی در توس یشکاف دیجیتالی و فاصله
است. کشورهای آفریقای سیاه بدترین وضعیّت را در این زمینه دارا هستند. 

های مخابراتی زیرساخت های خدمات آنالین وبین مناطق در شاخص یهفاصل
 انسانی اختالف مناطق کمتر است. یهشاخص سرمایی هبیشتر است و در زمین

بسیار پایینی  یهاست که نمر 33/0ایران در شاخص خدمات آنالین  یهنمر
دهد که خدمات آنالین در ایران هنوز جای پیشرفت بسیار است و نشان می

است که برابر با  35/0ای مخابراتی هایران در شاخص زیرساخت یهدارد. نمر
 یهایران در شاخص سرمای یهمیانگین کشورهای آسیای شرقی است. نمر

جایگاه خوب ایران  یهدهندخوبی است و نشانی هاست که نمر 71/0انسانی 
مناطق به جز اروپا باالتر  یهانسانی است و از میانگین هم یهاز نظر سرمای

محقق ساخته که پایایی و روایی آن  یه از پرسشنامهدر نهایت با استفاداست. 
 یالتحصیالن رشتهدر حد مطلوبی به دست آمد، نگرش دانشجویان و فارغ

دولت الکترونیک در  یثر در توسعهؤجغرافیای سیاسی در رابطه با عوامل م
 یتوسعه بررسی مورد افراد نظر از که داد نشان کشور سنجیده شد. نتایج

 در انسانی یسرمایه یتوسعه از بیش مخابراتی هایزیرساخت و آنالین خدمات
 .دارد نقش الکترونیک دولت یتوسعه

 حکومت. کارکردهای دولت، مجازی، فضای الکترونیک، دولت ها:کلیدواژه
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 مقدمه

 یظهور و گسترش روزافزون پدیده یهای مختلف زندگی بشر در نتیجهعرصه
دستخوش تغییر و تحوالت بسیاری شده است. این روند همچنان « اینترنت»

شود. جهان به سرعت در حال دگرگونی ادامه داشته و روز به روز تشدید می
است.  به طور حتم دستاوردهای معاصر بشر چیزی کمتر از کشف نیروی 

رد. یکی نداشته و ندا 17و  16های علمی قرون و انقالب« نیوتون»جاذبه توسط 
های جالب توجه دستاوردها و اختراعات و اکتشافات امروزین با آنچه از تفاوت
-ها سالمیالدی رخ داد این است که در آن زمان، نوآوری 17و  16در قرون 

های های سال تازه بود. اما امروزه به دلیل سرعت در ابداع و ابتکارات در عرصه
. هستیمها گیری و ایجاد نوآوریالعاده در شکلگوناگون شاهد تسریع فوق

بدون شک مهمترین عاملی که باعث تغییرات شگرف در جهان و نیز ابعاد 
فضای »است که اغلب از آن به « اینترنت»گوناگون زندگی بشر امروزین شده، 

های موجب دگرگونی« فضای مجازی»شود. تعبیر می« فضای مجازی»یا « دوم
زندگی بشر شده  صاد، سیاست، اجتماع و اساساًهای فرهنگ، اقتفراوان در حوزه

به محلی برای تبادل نظر و بحث و گفتگو میان افرادی « فضای مجازی»است. 
تبدیل شده است که شاید هزاران کیلومتر از یکدیگر دور باشند. در حقیقت 

ها و در نتیجه تغییر در سرعت دسترسی باعث کاهش فاصله« فضای مجازی»
نقش مهمی داشته است. هر آنچه در « جهانی شدن» یدیدهشده و در تسریع پ

های مختلف تواند توسط پژوهشگران در رشتهدهد میروی می« فضای مجازی»
اقدام به « فضای مجازی»بررسی شود. به عنوان مثال وقتی افرادی در 

« علوم اجتماعی»کنند، محققان ریزی جهت یک اعتراض یا راهپیمایی میبرنامه
گیری این نگرش در این افراد تحقیق های شکلد بر روی عوامل و ریشهتواننمی

کنند اما زمانی که این اعتراض و راهپیمایی نمود عینی بر روی فضای واقعی 
دانان سیاسی شد جغرافی« فضا»سیاسی در  ییافت و تبدیل به یک پدیده
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سخن  فضایی ـ های سیاسیبر پدیده« فضای مجازی»ثیرات أتوانند از تمی
گویند. از جمله مفاهیم جدیدی که در رابطه با حکومت و به موازات ظهور 

نام برد.  "دولت الکترونیک"توان از فضای مجازی شکل گرفته است می
تر شدن دولت و آسایش بیشتر شهروندان شده است و مفهومی که باعث کوچک

توسعه  تواند به عنوان یکی از معیارهایسطح پیشرفت آن در هر کشور می
گرفته شود. در این پژوهش پس از معرفی فضای مجازی و  یافتگی در نظر

که هر دو  "دولت الکترونیک یشاخص توسعه"دولت الکترونیک، بر اساس 
شود مناطق مختلف جهان گیری میسال یک بار توسط سازمان ملل متحد اندازه

طور اجمالی  های آماری با یکدیگر مقایسه شده و بهبا استفاده از آزمون
محقق  یوضعیت ایران نیز بیان خواهد شد. همچنین با استفاده از پرسشنامه

-وفارغ دانشجویان ساخته که اعتبار آن در حد مطلوبی به دست آمد، نظرات

 توانندمی که عواملی یدرباره سیاسی جغرافیای تکمیلی تحصیالت التحصیالن
 و ثبت پرسشنامه طریق از شوند کشور در الکترونیک دولت یتوسعه موجب

 .شده است بطض

 چارچوب مفهومی و مبانی نظری  

آوری باعث های ارتباطی با سرعت شگفتشبکه :های آنفضای مجازی و الیه 
اند و فواصل فضایی و مکانی را انتقال اطالعات و تصاویر در سراسر دنیا شده

وجود داشت، از بین برده و ها در سراسر دنیا که پیش از این بین افراد و سازمان
پذیر ها و ارتباط از راه دور را امکانهای متعددی نظیر انتقال دادهمهارت
های ارتباطی و فناوری»ای از تحوالت نمونه« اینترنت»اند. ظهور ساخته

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  یاست که تغییرات عمیق در عرصه« اطالعاتی
تولید نظریات و مفاهیم جدید در  ءحتی منشا ایجاد کرده است. تا آنجا که

شناسی، ارتباطات، اقتصاد و به طور کلی شناسی، روانهای مختلف جامعهحوزه
-با تسهیل برقراری ارتباط میان دوردست«  اینترنت»علوم انسانی شده است. 
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 یدهکده»به « مارشال مک لوهان»خاکی را به تعبیر  یترین نقاط جهان، کره
 (.67-66:  1390)عباسی قادی و خلیلی کاشانی، دیل کرده است تب« کوچک

امکان دستیابی افراد از هر « اینترنت»ای مانند های به هم متصل رایانهشبکه
اند؛ به طوریکه برای اشخاص از دنیا به اطالعات گوناگون را فراهم آورده ینقطه

دنیا گشوده شده است ای به تمامی نقاط درون رایانه یا تلفن همراه خود پنجره
همزمان با ظهور و گسترش صنعت ارتباطات و  (.3: 1385زاده، )محسنی و قاسم
اطالعاتی و ارتباطی جهانی، فضای  یبه عنوان شبکه« اینترنت»در امتداد آن 

توان با عناوینی همچون زندگی بشر به وجود آمد که می یجدیدی در عرصه
 (. 2: 1391)عاملی و حسنی، یاد کرد از آن « فضای مجازی»و « فضای دوم»

 هاانسان درونی از ارتباطات هاییمجموعه به «مجازی فضای»در یک تعریف، 
 گفته فیزیکی جغرافیای گرفتن نظر در بدون مخابراتی و مسائل رایانه طریق از

وسیع است. بدین معنا که « ال مکان»این فضا یک (. 96: 1388)هاتف، شود می
« مجازی فضای»دیجیتال، از فضای واقعی و فیزیکی فراتر رفته است.  یعرصه

جهانی  یای نوظهور در زندگی بشر، محصول عملکرد شبکهبه عنوان پدیده
جایی، پردازش و کاربری است که امکان گردآوری، تمرکز، جابه« اینترنت»

ازیگران اطالعات را با استفاده از فناوری اطالعات بین کاربران اینترنت و ب
در واقع، آنچه  (.1: 1390نیا،)حافظکند فضای مجازی در سراسر جهان فراهم می

های ارتباطی عنوان گروهی از شبکهتواند به شود، مینامیده می« فضای مجازی»
یک موضوع فیزیکی با « اینترنت»پیوسته توصیف شود. هم  الکترونیک به

 ای است که بههای شبکهتکلای از پروماهیت مادی نیست، بلکه مجموعه
وجود آمده است و اطالعات بین آنها ارسال ها به ی تعدادی از شبکهوسیله

ای است که از طریق آن یک کاربر در وسیله« اینترنت»عالوه، شود. به می
خصوص با یک کاربر در فضای واقعی که  فضای واقعی و در یک صالحیت به

کند. اما درعین حال دنیای ارتباط برقرار میدر صالحیت دیگری قرار دارد، 
ای که در آن مستقر است، ندارد وجود فیزیکی فراتر از رایانه« فضای مجازی»
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افراد بشر را از طریق  ی، ولی می تواند ارتباط عمده( 82: 1383)تحریری، 
کامپیوتر و ارتباطات راه دور، بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی برقرار 

جهان ذهنی اطالعات و « فضای مجازی»شود . به همین جهت گفته مینماید
-های الکترونیکی است که با اینترنت قابل دسترسی است و اغلب با حیطهشبکه

: 1380)میردامادی، شود که مرزهای نامحدودی دارد ای ناشناخته مقایسه می

بود ولی  شایان ذکر است که ارتباطات مجازی قبل از اینترنت شروع شده(. 18
ادامه یافت. خود « اینترنت»بعدها این ارتباطات و تعامالت در چارچوب 

اینترنت، گروهی متشکل از هزاران شبکه است که از پروتکل واحدی استفاده 
به کاربران خود مشارکت  داطالعات واح یمجموعه یکنند و در عرضهمی

های مجازی و دگیدارند. فضای مجازی اینترنت مشابه سرزمینی مجازی با زن
ها و جوامع واقعیت فیزیکی ندارند جوامع مجازی است که در آن زندگی

-بسیار متفاوت از فضای سیاسی بین« فضای مجازی» (.72: 1380)محسنی، 

ها و تهدیدات گوناگون المللی در دنیای واقعی است؛ و تابع قوانین، فرصت
ای ناگون و گستردهخاص خود است. مفهوم فضا در فضای مجازی، ابعاد گو

-دانان میدارد و نیازمند تحقیق و بررسی از دیدگاه جغرافیایی است. جغرافی

توانند به درک انسان از این دنیای دیجیتالی کمک کنند؛ این دنیا چگونه شکل 
شود؛ چه اثراتی بر دنیای واقعی خواهد داشت؛ گیرد؛ چگونه از آن استفاده میمی

 .(Dodge, 1999, P. 1)ردم خواهد افزود و چه مفاهیمی به زندگی م

در طی این مباحث، با واژگان گوناگونی مواجه هستیم که هر محقق برحسب 
تعریفی خاص از آنها پرداخته است. این واژگان  یدرک خود از آنها به ارائه

-برخی صاحب به عنوان نمونه. Virtual Spaceیا   Cyberspaceعبارتند از:

دانسته و فضای «  Cyber» یرا معادل فارسی واژه« مجازی» ینظران واژه
 Electronic یا« فضای الکترونیکی»را به دو بخش  Cyberspaceمجازی یا 

Space یا « فضای تصوری»، وVirtual Space نیا، )حافظکنند تقسیم می

 یرا معادل واژه« مجازی» یدر مقابل؛ برخی دیگر واژه (.9-12: 1390
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«Virtual»  ذکر کرده و از دو مفهوم جداگانه اما مکمل یکدیگر در مبحث
که عبارت است از اسباب و  Cyberspace -1برند: فضای مجازی نام می

وسایل رسیدن به فضای مجازی مانند کامپیوتر، اینترنت، موبایل و ماهواره که 
خود فضای مجازی که از کارکرد ابزار و  -2تعلق دارد. « فضای حقیقی»به 

شود که خوانده می Virtual Spaceدوات سایبری حاصل شده و در انگلیسی ا
در رابطه  آفرینیش، به دلیل عدم تعلقش به فضای واقعی، معموالًنقش یمطالعه

 (.27: 1391)مجتهدزاده، شود گیری میبا مباحث ژئوپلیتیک پی

 شود؛ مثالًای نام برده میگاه برای درک بهتر مطلب از فضای مجازی چهار الیه
از چهار الیه به شرح زیر « فضای مجازی»بر این باور است که « شلدون»

 شود:تشکیل می
 ها و مانند آن؛کشی، ماهوارهشامل سخت افزار، کابل«: ی زیرساختیالیه» -1

 –شمار طیف الکترومغناطیس های بیشامل ویژگی«: ی فیزیکیالیه» -2

ی الیه»ی که موتور محرکه -غیره ها وها، فرکانسها، فوتونالکترون
 است؛« زیرساختی

های بندی اطالعات و قوانینی که سیستممشتمل بر قالب«: ی ساختاریالیه» -3
-را هدایت و کنترل می -ی آنها بنا شدهکه فضای مجازی بر پایه-اطالعاتی 

 کنند؛
شامل اطالعات مفید و قابل درک برای کاربران «: معنایی یالیه» -4

(Sheldon, 2011, P. 98).  
ها این است که ساختار کلی فضای بندیرسد مقصود از این الیهبه نظر می

های گوناگون سخت افزاری و نرم تر شود و جنبهمجازی برای مخاطبان روشن
 .  افزاری آن به بیان آورده شود

 ییکی از کارکردهای نوین سیاسی حکومت در عرصه: دولت الکترونیک 
به مرحله  مرحله ،است. حکومت« دولت الکترونیک»دهی فضای مجازی شکل

کند که این مراحل در جدول ایفای نقش می« دولت الکترونیک»گیری در شکل
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و سایر « اینترنت»وری از ، بهره«دولت الکترونیکی»بیان شده است. اساس  3-6
رفع احتیاجات هایی که نه تنها جهت است. رسانه« های الکترونیکیرسانه»

شوند بلکه برای کمک کارگزاران دفاتر عمومی دولتی و عمومی راه اندازی می
های دیگر نیز مفید شهروندان عادی و شرکت« تسهیل انجام امور اجرایی»به 

اما  ،پدیدار شد 1990 یهدر اواخر ده «دولت الکترونیک»اصطالح هستند. 
توان تا های دولتی را میسازماندر  فناوری اطالعات استفاده از یهتاریخچ

 1970 یهدر دولت به ده  ITاوایل تاریخ پیدایش رایانه دنبال کرد. ادبیات
توجه  «دولت»های اطالعاتی در گردد. این ادبیات به استفاده از فناوریبرمی

 یهبه استفاد غالباً «دولت الکترونیک»دارد، در حالیکه ادبیات اخیر ناظر بر 
  شودتوجه دارد، مانند خدماتی که به شهروندان ارائه می سازمانیبرون

)Horan, 2004, P. 714( .ی انتقادی که باید در اینجا به آن اشاره شود نکته
به معنای دگرگونی ماهوی « دولت الکترونیک»این است که کاربرد اصطالح 

که یک نهاد سیاسی است نیست، بلکه فرض آن است که در « دولت»ی پدیده
ی اداری و مناسبات اداری بین عناصر درونی ساختار دولت و نیز خهچر

مناسبات بین ساختار با شهروندان و نهادهای اجتماعی و اقتصادی بخش 
ای های رایانهی اینترنت یا سایر شبکهخصوصی، از فناوری اطالعات و شبکه

ام امور ی خدمات دولتی و انجشود تا سرعت گردش اطالعات و ارائهاستفاده می
اداری افزایش یابد. بنابراین الکترونیکی شدن دولت از ماهیت ابزاری برخوردار 

های ها با حفظ سرشت و ماهیت سیاسی خود از قابلیتاست و آن اینکه دولت
الکترونیکی و فناوری اطالعات و فضای مجازی در جهت دستیابی به اهداف 

-198: 1390نیا، )حافظ کنندخود در ساختارهای اداری دولت استفاده می
اشاره « دولت الکترونیک» یدر زیر به برخی از تعاریف متعدد درباره (.197

 شود:می
« اطالعات»و « خدمات»مناسب  یعبارت است از ارائه« دولت الکترونیک» -1

 ,Patil)« ابزار الکترونیکی»به عموم مردم، با استفاده از « دولت»از طرف 



 145... دولت یتوسعه الملليبین شاخص یمقایسه

 

2010, P. 38). 

عبارت است از به کارگیری فناوری اطالعات به « رونیکدولت الکت» -2
روزی به مشتری به صورت مستقیم و شبانه« خدمات دولتی»منظور توزیع 

 (.198: 1390نیا، )حافظ
های اطالعاتی و ارتباطاتی عبارتست از کاربرد فناوری« دولت الکترونیک» -3

تعامالت شفافیت تبادالت و »و « اثربخشی»، «کارآیی»برای ارتقای 
که شامل سطوح مختلف « هادرون دولت»و نیز « هادولت»بین « اطالعاتی

-ادارات دولتی اعم از محلی، شهری یا در سطح کشور، شهروندان و بنگاه

که موجب ارتقای توانمندی شهروندان از طریق دسترسی  استهای تجاری 
 (.208-207: 1386نور، )فتحیان و مهدویشود گیری از اطالعات میو بهره

عبارتست از استفاده از فناوری اطالعاتی و ارتباطی « دولت الکترونیکی» -4
به عنوان ابزاری جهت دستیابی به دولتی بهتر، از « وب»و « اینترنت»مانند 

با کیفیت بهتر و تعامل بیشتر با  خدمات یطریق نتایج سیاسی بهتر، ارائه
 .(Song, 2006, P. 13)     شهروندان                                    

از فناوری اطالعات و  عبارت است از استفاده« دولت الکترونیک» -5
و « شفافیت»، «اثربخشی»، «کارایی»ارتباطات، به منظور بهبود 

 .(worldbank.org)« پاسخگویی دولت»

آورند که همگی های الزم را برای تحقق این امر فراهم میعوامل متعددی زمینه
ها برای پاسخ به این تر شدن زندگی بشر است و دولتناوری و پیچیدهناشی از ف

ترین این بپردازند. مهم« دولت الکترونیک»پیچیدگی ناگزیرند که به ایجاد 
 اند از:عوامل عبارت

 ؛«فناوری اطالعات»های جدید و به ویژه رشد فناوری -

 ؛«فناوری اطالعات»های اقتصادی در بخش گذاری بنگاهسرمایه -

های و فراگیری عمومی استفاده از آن در زمینه« اینترنت» یشبکه یتوسعه -
 مختلف؛
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 های اقتصادی؛تغییر انتظارات شهروندان و بنگاه -

 و فشارهای ناشی از رقابت؛« جهانی شدن» -

 بحران اعتماد به دولت و خواست مردم؛ -

 (.201-200: 1390نیا، )حافظها جویی در هزینهنسل جوان دیجیتال و صرفه -

« دولت الکترونیک» یسیر تکامل و توسعه« رکن الدین افتخاری و همکاران»
را در چهار مرحله  در یک کشور« دولت الکترونیک بالغ»جهت رسیدن به 

 ذکر شده است. 1 یاند که در جدول شمارهنام برده

 مراحل تکامل دولت الکترونیک .1جدول 

 
 ترسیم از نگارنده.   5: 1391دیگران، الدین افتخاری و استخراج از منبع: رکن

تکامل و استقرار دولت الکترونیک بیان شده  یهای مختلف دیگری دربارهمدل
دولت الکترونیک  یاست. با توجه به این که در این تحقیق از شاخص توسعه

ای این سازمان بسنده سازمان ملل استفاده شده است به ذکر مدل پنج مرحله
 شود.می



 147... دولت یتوسعه الملليبین شاخص یمقایسه

 

 ای سازمان مللمرحلهمدل پنج 

-این مدل مراحل تحقق دولت الکترونیک را در پنج مرحله به شرح زیر بیان می

 کند:
های اجرایی بخش دولتی به ظهور: در این مرحله برخی از دستگاه یمرحله -1

 های خود پرداخته و اطالعات ایستا در آنهاطراحی و استقرار وب سایت
 شود.عرضه می

یابد و اطالعات ها افزایش میتکامل یافته: در این مرحله سایت یمرحله -2
 شوند.بیشتر جویا می

ها را ذخیره و به توانند فرمتعاملی: در این مرحله کاربران می یمرحله -3
 مسئولین پیام الکترونیکی بفرستند و با آنها از طریق وب در تعامل باشند.

 خدمات دریافتی یتواند هزینهتراکنشی: در این مرحله کاربر می یمرحله -4
 پرداخت و دریافت کند. و دیگر معامالت خود را به صورت آنالین

پارچه: در این مرحله خدمات الکترونیکی یکپارچه در یک یمرحله -5
 (.60-59: 1386شود )رهنورد و محمدی، سراسرمرزهای اداری ارائه می

ییر مهم در حکومت به دولت الکترونیک دو تغ« کاماتزر»و « آیکولزر»از نظر 
 آورد:وجود می

خدمات، کاهش  یحکومت و بهبود کیفیت ارائه« کسب و کار»تحول  .1
 یندهای اداری؛آها و تجدید فرهزینه

یندهای دموکراتیک حکومت )امیری و آها و فرفعالیت تحول و بازبینی .2
 ,Aicholzer & Schmutzer, 2000به نقل از  84: 1391نژاد، حسنی

P. 379.) 
های بنگاه»، «شهروندان»با  را ارتباط دولت« دولت الکترونیک»تون اصلی س

دولت »دهد. سسات دولتی تشکیل میؤو سایر م« کارکنان»، «اقتصادی
دهی به شهروندان، واحدهای خصوصی و سازمانهای برای سرویس« الکترونیک
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روابطی کند که این خود به دولتی دیگر، از مجراهای گوناگونی استفاده می
به بیان دیگر،  (.205: 1390نیا، )حافظانجامد مابین دولت و ارکان جامعه می

ها به از تعامل دولت با شهروندان، کسب و کارها و دولت« دولت الکترونیک»
 گیرد:ترتیب زیر صورت می

 : دسترسی شهروندان به اطالعات دولتی و خدمات آنالین.دولت با شهروندان
 تعامالت آنالین بین دولت و بخش خصوصی. :دولت با کسب و کار

ها، بسته به سطوح مختلف خدمات و تخصیص مسئولیت یارائه دولت با دولت:
  (.83: 1391نژاد، )امیری و حسنیهای دولتی سازمان

تمام بسترها و کاربردهای فناوری اطالعات و  عمالً« دولت الکترونیک»در واقع 
خدمات به  یوسط بخش عمومی برای ارائهگیرد که تارتباطات را دربر می

-شهروندان، کسب و کارها، سایر عوامل دولتی و کارمندان دولت استفاده می

، «کوچک»دولت الکترونیک باید  (.89: 1389)صمیمی و نصیری باری، شود 
باشد. کوچک به این معنی که « شفاف»و « گوپاسخ»، «پذیرمحاسبه»، «اخالقی»

ز حد داشته باشد تا بتواند از اتالف نیروی انسانی و نباید گستردگی بیش ا
سرمایه پیشگیری کند. اخالقی به این معنی که باید حریم اطالعات خصوصی 

پذیر به این معنی که شهروندان  باید بتوانند تا شهروندان را حفظ کند. محاسبه
های الزم را کسب کنند. ها آگاهیحد امکان از روند پیشرفت این فعالیت

هایش گو به این معنی که باید در صورت بروز مشکالت ناشی از فعالیتپاسخ
گو باشد و شفاف به این معنی که باید از موضع شفافی در رابطه با به مردم پاسخ

 (.204: 1390نیا، )حافظامور شهروندان برخوردار باشد 

 «دولت الکترونیک»پیمایش  ی دولت الکترونیک سازمان ملل:شاخص توسعه
-ارائه می« دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل»بار توسط هر دو سال یک

دولت » یگردد. این پیمایش تنها گزارشی است که در جهان به ارزیابی توسعه
پردازد. این گزارش به عنوان حکومت عضو سازمان ملل می 193« الکترونیک
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های قوت و ضعف وزهگیران است تا حگذاران و تصمیمراهنمایی برای سیاست
ها و راهبردهای شناسایی کنند و در نهایت سیاست« دولت الکترونیک»خود را در 

را توسعه دهند. این مطالعه همچنین به شناسایی روندهای « دولت الکترونیک»
های ها و فرصت، مسائل و اقدامات نوآورانه، چالش«دولت الکترونیک»نوظهور 

بندی این رتبه (.9-8: 1393 دیگران، و علیمحب)پردازد می« دولت الکترونیک»
گیرد. میزان انجام می (EGDI) 1«دولت الکترونیک یشاخص توسعه»بر اساس 

 2«شاخص خدمات آنالین»این شاخص از میانگین وزنی نمرات سه زیرشاخص 
(OSI) ،«3«زیرساخت مخابراتی یشاخص توسعه (TII)  یشاخص سرمایه»و 
میانگین  یآید. الزم به ذکر است پیش از محاسبهبه دست می (HCI) 4«انسانی

برای هر یک از  Z یاستاندارد کردن نمره یوزنی این سه زیرشاخص، رویه
دولت  یشاخص توسعه»گیرد تا اطمینان حاصل شود که ها صورت میزیرشاخص
ها تخصیص یافته است. به طور مساوی به هر یک از زیرشاخص« الکترونیک

قرار گیرد و در نهایت به  1تا  0شود تا بین ارزش هر زیرشاخص نرمال میسپس 
برای هر کشور محاسبه « دولت الکترونیک یشاخص توسعه»فرمول زیر  یوسیله

 (.18شود )همان: می
𝐸𝐺𝐷𝐼=1/3(𝑂𝑆𝐼𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑+𝑇𝐼𝐼𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑+ 𝐻𝐶𝐼𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑) 

 بسیار باال( EGDI) 2016دولت الکترونیک در سال  یکشورهای برتر در زمینه.2جدول 

 EGDIنمره  کشور رتبه

 9193/0 بریتانیا 1
 9143/0 استرالیا 2
 8915/0 کره جنوبی 3

                                                                                                    
1. E-Government Development Index 

2. Online Service Index 

3. Telecommunication Infrastructure Index   

4. Human Capital Index 
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 EGDIنمره  کشور رتبه

 8828/0 سنگاپور 4
 8817/0 فنالند 5
 8704/0 سوئد 6
 8659/0 هلند 7
 8653/0 نیوزیلند 8
 8510/0 دانمارک 9

 8456/0 فرانسه 10
 8440/0 ژاپن 11
 8420/0 ایاالت متحده آمریکا 12
 8334/0 استونی 13
 8285/0 کانادا 14
 8210/0 آلمان 15
 8208/0 اتریش 16
 8135/0 اسپانیا 17
 8117/0 نروژ 18
 7874/0 بلژیک 19
 7806/0 فلسطین اشغالی 20
 7769/0 اسلوونی 21
 7764/0 ایتالیا 22
 7747/0 لتونی 23
 7734/0 بحرین 24
 7705/0 لوکزامبورگ 25
 7689/0 جمهوری ایرلند 26
 7662/0 ایسلند 27
 7525/0 سوییس 28
 7515/0 امارات متحده عربی 29

  



 151... دولت یتوسعه الملليبین شاخص یمقایسه

 

  



 يفصلنامه دولت پژوه  152

 

کشور مورد بررسی دارای  193کشورهایی که از بین  2 یدر جدول شماره
EGDI  هستند آمده است. این کشورها را  75/0بسیار باال یعنی بیشتر از

دولت الکترونیک نام برد. همانگونه که در  یتوان کشورهای پیشرو در زمینهمی
شود کشور بریتانیا در صدر این جدول قرار دارد مشاهده می 2 یجدول شماره

 یجنوبی حائز این رتبه بود. نکته یکره 2014در حالیکه در پیمایش سال 
خلیج فارس یعنی  یدو کشور عربی حوزه جالب توجه در این لیست حضور

عربی است. الزم به ذکر است که ایران با داشتن  یبحرین و امارات متحده
را در  106 یکشور مورد بررسی رتبه 193از بین  EGDI 4649/0 ینمره

مناطق  یاول مقایسه یحقیق در وهلهاختیار دارد. هدف از انجام این ت
دولت الکترونیک بر اساس شاخص سازمان  یجغرافیایی جهان از نظر توسعه

دانان سیاسی به منظور ارزیابی دوم استفاده از نظرات جغرافی یملل و در وهله
 .استبوده دولت الکترونیک در کشور یثر بر توسعهؤعوامل م

 االت پژوهشؤس

 دولت الکترونیک در مناطق مختلف جهان چگونه است؟ یمیزان توسعه -1
بیشتری یافته  یدولت الکترونیک در کدام مناطق جغرافیایی جهان توسعه -2

 است؟
دولت الکترونیک در ایران مطابق  یهای ملی، توسعهبر اساس شاخص -3

 انتظارات پیش رفته است یا خیر؟
دولت و فضای مجازی( کدام  دانان سیاسی )آشنا با مباحثاز نظر جغرافی -4

توانند می انسانی( یهای مخابراتی و سرمایهعوامل )خدمات آنالین، زیرساخت
 دولت الکترونیک در کشور داشته باشند؟ ینقش بیشتری در توسعه

 روش پژوهش 

روش »اطالعات مورد نیاز این تحقیق در بخش مبانی نظری با استفاده از 
آوری شده است. اطالعات مورد نیاز برای جمع« ایمنابع کتابخانه»و « اسنادی
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آماری مناطق مختلف جهان با یکدیگر نیز از پژوهشی تحت عنوان  یمقایسه
انجام شده، اخذ شده « سازمان ملل متحد»که توسط « بررسی دولت الکترونیک»

هایی که در آینده ذکر خواهد شد و بر اساس زیرگروه 2016است که در سال 
 ه است.به دست آمد

های آنالیز واریانس و آزمون SPSS 20افزار های آماری توسط نرمداده
مورد آزمون قرار گرفته و جداول و نمودارها توسط  2و تعقیبی توکی 1یکطرفه

 از استفاده با تحقیق بخش پایانی اند. دررسم شده World 2013افزار نرم
-دانشجویان وفارغ نظرات که است شده سعی ساخته محقق یپرسشنامه

 که عواملی یدرباره جامعه جغرافیای سیاسی، التحصیالن تحصیالت تکمیلی
 پرسشنامه طریق از شوند کشور در الکترونیک دولت یتوسعه موجب توانندمی

 .شود بطض و ثبت
 از یکی به مربوط بخش هر که شدند تقسیم بخش سه به پرسشنامه االتؤس

 هایزیرساخت آنالین، خدمات: شامل است مقاله این در شده بحث هایشاخص
 و نبوده استاندارد پرسشنامه این که آنجا از. انسانی یسرمایه و مخابراتی

 آلفای ضریب از آن پایایی و روایی بررسی برای است محقق یساخته
 به 880/0 پرسشنامه این برای کرونباخ آلفای ضریب که شد استفاده 3کرونباخ

 .است پرسشنامه اعتبار گویای که آمد دست
 دانشگاه سیاسی جغرافیای تکمیلی تحصیالت دانشجویان تمام :آماری یجامعه
دولت الکترونیک کشور باید  یثر در توسعهؤبرای ارزیابی عوامل م .تهران

نظرات افرادی اخذ شود که یا در این زمینه دست اندر کار باشند و یا آگاهی و 
 یدانان سیاسی در طول دورهشناخت کافی در این زمینه داشته باشند. جغرافی

                                                                                                    
1. One-way ANOVA test 

2. Tukey test 

3. Cronbach's alpha 
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کافی با مباحث فضای مجازی و کارکردهای حکومت  یتحصیلی خود به اندازه
شوند. دولت الکترونیک از جمله مفاهیمی است که در فضای مجازی آشنا می

 اند.دانان سیاسی به ویژه در سالهای اخیر توجه بسیاری به آن داشتهجغرافی
جغرافیای سیاسی یا  یها و کتب بسیاری در رشتهها، مقاالت، رسالهنامهپایان

در رابطه با دولت الکترونیک نگاشته شده است و یا در ذیل مبحث  مستقیماً
فضای مجازی به آن پرداخته شده است. بنابراین دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

آماری و مرجعی برای ارزیابی عوامل  یدانشگاهی به عنوان جامعه یاین رشته
 دولت الکترونیک در کشور شناخته شدند. یثر در توسعهؤم

مه به آماری به طور اتفاقی پرسشنا ینفر از افراد جامعه 50برای  :نمونه حجم
 پرسشنامه پاسخ داده شد. 44صورت آنالین ارسال شد که در نهایت 

 هاشاخص از یک هر میانگین SPSS به آن ورود و اطالعات آوری جمع از پس
های آنالیز واریانس با تکرار آمده و با استفاده از آزمون دست به،  100 از

 و تعقیبی توکی نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 1مشاهدات
 های پژوهشیافته 
 111 مجموع در به دست آوردن این شاخص، برای شاخص خدمات آنالین: 

 داوطلبان آنالین و متحد ملل سازمان کارشناسان جمله از نفر از محققان،
 هایسایت وب ارزیابی زبان 66 پوشش با کشور 60 از بیش از ملل سازمان

 الکترونیکی خدمات ملی، بررسی پورتال جمله از اند،به عهده گرفته کشور ملی
-وزارتخانه های مرتبط باسایت وب همچنین بررسی و الکترونیکی، مشارکت و

 محیط و مالی امور بهداشت، اجتماعی، خدمات کار، پرورش، و آموزش های
 .(United nations, 2016 :138)زیست 

  

                                                                                                    
1. Repeated measures ANOVA test 
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 شاخص خدمات آنالین در مناطق مختلف جهان یمیانگین نمره .3جدول 

 انحراف معیار میانگین نام منطقه
 26/0 51/0 غرب آسیا و شمال آفریقا

 29/0 52/0 شرق آسیا، استرالیا و نیوزیلند
 17/0 78/0 اروپای غربی و آمریکای شمالی

 16/0 63/0 اروپای شرقی
 20/0 47/0 آمریکای مرکزی و جنوبی

 18/0 24/0 آفریقای سیاه
 13/0 19/0 مجموعه کشورهای اقیانوسیه )به جز استرالیا و نیوزیلند(

 <P 001/0 آزمون آنالیز واریانس یکطرفه

 
 میانگین نمره شاخص خدمات آنالین در مناطق مختلف جهان .1نمودار

شاخص خدمات  یدهد که میانگین نمرهآزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان می
 (.> P 001/0آنالین بین مناطق مختلف جهان تفاوت معنادار دارد  )

  دو به دوی مناطق با استفاده از آزمون تعقیبی توکی ینتایج حاصل از مقایسه
شاخص خدمات آنالین در کشورهای جنوب غرب آسیا و شمال  یمیانگین نمره

( = P 43/0و جنوبی )( و آمریکای مرکزی = P 87/0آفریقا با شرق آسیا )
تفاوت معنادار نداشت اما به طور معناداری کمتر از اروپای غربی و آمریکای 
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( بوده و به طور معناداری = P 04/0( و اروپای شرقی )> P 001/0شمالی )
 (.> P 001/0بیشتر از آفریقای سیاه و مجموعه کشورهای اقیانوسیه بود )

کشورهای شرق آسیا با آمریکای  شاخص خدمات آنالین در یمیانگین نمره
( اما به طور معناداری = P 35/0) مرکزی و جنوبی تفاوت معنادار نداشت

( و اروپای شرقی > P 001/0کمتر از اروپای غربی و آمریکای شمالی )
(045/0 P = بوده و به طور معناداری بیشتر از آفریقای سیاه و مجموعه )

 (.> P 001/0کشورهای اقیانوسیه بود )
شاخص خدمات آنالین در کشورهای اروپای غربی و آمریکای  یمیانگین نمره

 یمیانگین نمره (.> P 05/0)مناطق بیشتر بود یشمالی به طور معناداری از همه
شاخص خدمات آنالین در کشورهای اروپای شرقی به طور معناداری بیشتر از 

( و > P 001/0(، آفریقای سیاه )= P 005/0آمریکای مرکزی و جنوبی )
 ( بود.> P 001/0مجموعه کشورهای اقیانوسیه )

کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی  شاخص خدمات آنالین در یمیانگین نمره
به طور معناداری بیشتر از آفریقای سیاه و مجموعه کشورهای اقیانوسیه بود 

(001/0 P <.) 
کشورهای آفریقای سیاه و مجموعه  شاخص خدمات آنالین بین ینمره میانگین

(. = P 40/0کشورهای اقیانوسیه اختالف معنادار نداشت                     )
ی بسیار پایینی است و نشان است که نمره 33/0ی ایران در این شاخص نمره
دهد که خدمات آنالین در ایران هنوز جای پیشرفت بسیار دارد و نیاز به می

 شود.های مربوطه احساس میهی دستگاتوجه ویژه
شود مشاهده می 1 یو نمودار شماره 3 یبنابراین همانگونه که در جدول شماره

شاخص خدمات آنالین در کشورهای اروپای غربی و آمریکای  یمیانگین نمره
شمالی به طور معناداری بیشتر و در مجموعه کشورهای اقیانوسیه )به جز 
استرالیا و نیوزیلند(و همچنین کشورهای آفریقای سیاه به طور معناداری کمتر 

دهد که خدمات آنالین در کشورهای از سایر مناطق است. این نتایج نشان می
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اروپایی و آمریکای شمالی وضعیت بسیار مناسبی داشته و در مقابل در مجموعه 
کشورهای اقیانوسیه )به جز استرالیا و نیوزیلند(و همچنین کشورهای آفریقای 

ایران نیز در این  یسیاه از وضعیت بسیار نامناسبی برخوردار است. نمره
 یه بهتر است اما فاصلهاقیانوسیه و آفریقای سیا یشاخص هر چند از دو منطقه

 زیادی با سایر مناطق جهان دارد.

 های مخابراتیشاخص زیرساخت

 تعداد کاربران ـ1آید: زیرشاخص به وجود می 5این شاخص از میانگین ترکیبی 
 تعداد ـ3 نفر؛ 100 هر در ثابت تلفن خطوط تعداد ـ2 نفر؛ 100 هر در اینترنت

 هر در سیمبی باند پهن اشتراک تعداد ـ4 نفر؛ 100 هر در همراه تلفن مشترکان
-بین یاتحادیه. نفر 100 هر در ثابت باند پهنای اشتراک تعداد ـ5 و نفر؛ 100

 ,United nations)های این بخش است  داده اصلی منبع مخابرات المللی

2016, P. 134). 

 های مخابراتی در مناطق مختلف جهانشاخص زیرساخت یمیانگین نمره. 4جدول

 انحراف معیار میانگین نام منطقه
 19/0 41/0 غرب آسیا و شمال آفریقا

 25/0 35/0 شرق آسیا، استرالیا و نیوزیلند
 08/0 75/0 اروپای غربی و آمریکای شمالی

 09/0 56/0 اروپای شرقی
 14/0 37/0 آمریکای مرکزی و جنوبی

 11/0 16/0 آفریقای سیاه
 10/0 18/0 جز استرالیا و نیوزیلند(مجموعه کشورهای اقیانوسیه )به 

 <P 001/0 آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
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 های مخابراتی در مناطق مختلف جهانشاخص زیرساخت یمیانگین نمره .2نمودار

های آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که میانگین شاخص زیرساخت
 (.> P 001/0مخابراتی بین مناطق مختلف جهان یکسان نیست)

 نتایج حاصل از مقایسه دو به دوی مناطق با استفاده از آزمون تعقیبی توکی
های مخابراتی در کشورهای جنوب غرب شاخص زیرساخت یمیانگین نمره

جنوبی  ( و آمریکای مرکزی و= P 16/0آسیا و شمال آفریقا با شرق آسیا )
(30/0 P = تفاوت معنادار نداشت اما به طور معناداری کمتر از اروپای غربی )

( بوده و به طور معناداری > P 001/0و آمریکای شمالی و اروپای شرقی )
 (.> P 001/0بیشتر از آفریقای سیاه و مجموعه کشورهای اقیانوسیه بود  )

رهای شرق آسیا با های مخابراتی در کشوشاخص زیرساخت یمیانگین نمره
( اما به طور = P 66/0) آمریکای مرکزی و جنوبی  تفاوت معنادار نداشت

( > P 001/0معناداری کمتر از اروپای غربی و آمریکای شمالی و اروپای شرقی )
( و مجموعه > P 001/0بوده و به طور معناداری بیشتر از آفریقای سیاه )

های شاخص زیرساخت یانگین نمرهمی ( بود.= P 002/0کشورهای اقیانوسیه )
 یمخابراتی در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به طور معناداری از همه

های مخابراتی شاخص زیرساخت یمیانگین نمره (.> P 001/0مناطق بیشتر بود)
در کشورهای اروپای شرقی به طور معناداری بیشتر از آمریکای مرکزی و جنوبی، 

 یمیانگین نمره (.> P 001/0و مجموعه کشورهای اقیانوسیه بود )آفریقای سیاه 
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های مخابراتی در کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی به طور شاخص زیرساخت
 (.> 001/0Pمعناداری بیشتر از آفریقای سیاه و مجموعه کشورهای اقیانوسیه بود )

آفریقای سیاه و بین کشورهای های مخابراتی زیرساختشاخص  یمیانگین نمره
ی نمره(. = P 67/0) مجموعه کشورهای اقیانوسیه اختالف معنادار نداشت

است که برابر با میانگین کشورهای آسیای شرقی  35/0ایران در این شاخص 
 است. 

مشخص است  2و نمودار شماره  4بنابراین همانگونه که در جدول شماره 
ز مانند خدمات آنالین در های مخابراتی نیمیانگین نمره شاخص زیرساخت

کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به طور معناداری بیشتر و در 
مجموعه کشورهای اقیانوسیه )به جز استرالیا و نیوزیلند(و همچنین کشورهای 

-آفریقای سیاه به طور معناداری کمتر از سایر مناطق است. این نتایج نشان می

ی اروپایی و آمریکای شمالی وضعیت بسیار کشورها دهد که خدمات آنالین در
در مقابل  مجموعه کشورهای اقیانوسیه )به جز استرالیا و  ولی مناسبی داشته

نیوزیلند(و همچنین کشورهای آفریقای سیاه از وضعیت بسیار نامناسبی 
اقیانوسیه و  یایران نیز در این شاخص از دو منطقه یبرخوردار است. نمره

ر است و با مناطق آسیای شرقی و آمریکای مرکزی تفاوتی آفریقای سیاه بهت
 ندارد. 

 ی انسانیشاخص سرمایه

نرخ سواد  ـ1لفه تشکیل شده است. ؤم 4انسانی از  یشاخص سرمایه
سال انتظار  ـ3نسبت ثبت نام ناخالص ترکیبی اولیه و ثانویه  ـ2بزرگساالن؛ 

 متوسط سالهای تحصیل. ـ4تحصیل و 

 انسانی در مناطق مختلف جهان یشاخص سرمایه یمیانگین نمره . 5جدول 

 انحراف معیار میانگین نام منطقه

 14/0 67/0 غرب آسیا و شمال آفریقا
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 18/0 64/0 شرق آسیا، استرالیا و نیوزیلند
 05/0 89/0 اروپای غربی و آمریکای شمالی

 07/0 80/0 اروپای شرقی
 10/0 68/0 آمریکای مرکزی و جنوبی

 17/0 42/0 آفریقای سیاه
 16/0 64/0 مجموعه کشورهای اقیانوسیه )به جز استرالیا و نیوزیلند(

 <P 001/0 آزمون آنالیز واریانس یکطرفه

 
 انسانی در مناطق مختلف جهان یشاخص سرمایه یمیانگین نمره.3نمودار 

انسانی  یسرمایهآزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که میانگین شاخص 
 (.> P 001/0بین مناطق مختلف جهان یکسان نیست )

 :توکی تعقیبی آزمون از استفاده با مناطق دوی به دو یمقایسه از حاصل نتایج
انسانی در کشورهای اروپای  یشاخص سرمایه یبه طور کلی میانگین نمره

غربی و آمریکای شمالی و همچنین کشورهای اروپای شرقی به طور معناداری 
(. الزم به ذکر است که اروپای غربی > P 001/0بیشتر از سایر مناطق است )

و آمریکای شمالی نسبت به اروپای شرقی به طور معناداری وضعیت بهتری در 
 (.= P 03/0این زمینه دارد )

ی این شاخص در کشورهای آفریقای سیاه به طور معناداری از انگین نمرهمی
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(. و سایر مناطق با یکدیگر تفاوت > P 001/0تر است )ی مناطق پایینهمه
است که  71/0ی ایران در این شاخص (. نمره< P 05/0معنادار ندارند )

ی انسانی سرمایهی جایگاه خوب ایران از نظر دهندهی خوبی است و نشاننمره
ها جایگاه ایران در این است و جای امیدواری است که با توجه به سایر شاخص

 3 یو نمودار شماره 5 یبنابراین همانطور که در جدول شماره زمینه ارتقا یابد.
انسانی در کشورهای اروپای  یشاخص سرمایه یمشخص است میانگین نمره

وپای شرقی به طور معناداری بیشتر و در غربی و آمریکای شمالی و همچنین ار
کشورهای آفریقای سیاه به طور معناداری کمتر از سایر مناطق است. این نتایج 

انسانی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی  یدهد که سرمایهنشان می
وضعیت بسیار مناسبی داشته و در مقابل در کشورهای آفریقای سیاه از 

ایران نیز در این شاخص تنها  یی برخوردار نیست. نمرهوضعیت چندان نامناسب
اروپای شرقی  یاروپای غربی و آمریکای شمالی و همچنین منطقه یاز منطقه

کمتر بوده و از میانگین سایر مناطق وضعیت بهتری دارد. هر چند این اختالف 
 یمناسب ایران از نظر سرمایه چندان چشمگیر نیست اما نشانگر وضعیت نسبتاً

 انسانی است.

 ی دولت الکترونیکشاخص کل توسعه

دولت الکترونیک پیشتر ذکر شد. در  یتوضیحات در مورد شاخص کل توسعه
 پردازیم.مناطق مختلف جهان از نظر این شاخص می یزیر به مقایسه

 دولت الکترونیک در مناطق مختلف جهان یشاخص توسعه یمیانگین نمره .6جدول

 انحراف معیار ینمیانگ نام منطقه
 18/0 53/0 غرب آسیا و شمال آفریقا

 22/0 51/0 شرق آسیا، استرالیا و نیوزیلند
 06/0 81/0 اروپای غربی و آمریکای شمالی

 08/0 66/0 اروپای شرقی



 يفصلنامه دولت پژوه  162

 

 انحراف معیار ینمیانگ نام منطقه
 13/0 50/0 آمریکای مرکزی و جنوبی

 12/0 27/0 آفریقای سیاه
 09/0 34/0 نیوزیلند(مجموعه کشورهای اقیانوسیه )به جز استرالیا و 

 <P 001/0 آزمون آنالیز واریانس یکطرفه

 
 دولت الکترونیک در مناطق مختلف جهان یشاخص توسعه یمیانگین نمره. 4نمودار 

دولت  یآزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که میانگین شاخص توسعه
 (.> P 001/0الکترونیک بین مناطق مختلف اختالف معنادار دارد )

 :توکی تعقیبی آزمون از استفاده با مناطق دوی به دو مقایسه از حاصل نتایج
دولت الکترونیک در کشورهای جنوب غرب  یشاخص توسعه یمیانگین نمره

( و آمریکای مرکزی و جنوبی = P 49/0آسیا و شمال آفریقا با شرق آسیا )
(42/0 P = تفاوت معنادار نداشت اما به طور معناداری کمتر از اروپای غربی )

( بوده و به = P 001/0( و اروپای شرقی )> P 001/0و آمریکای شمالی )
طور معناداری بیشتر از آفریقای سیاه و مجموعه کشورهای اقیانوسیه بود 

(001/0 P <.) دولت الکترونیک در  یشاخص توسعه یمیانگین نمره
ای شرق آسیا با آمریکای مرکزی و جنوبی  تفاوت معنادار کشوره
( اما به طور معناداری کمتر از اروپای غربی و آمریکای = P 93/0نداشت)
( و به طور معناداری بیشتر از > P 001/0اروپای شرقی  بوده )و شمالی 

میانگین  (.> P 001/0آفریقای سیاه و مجموعه کشورهای اقیانوسیه بود )
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دولت الکترونیک در کشورهای اروپای غربی و  یاخص توسعهش ینمره
 (.> P 001/0) آمریکای شمالی به طور معناداری از همه مناطق بیشتر بود

دولت الکترونیک در کشورهای اروپای شرقی  یشاخص توسعه یمیانگین نمره
به طور معناداری بیشتر از آمریکای مرکزی و جنوبی، آفریقای سیاه و مجموعه 

 یشاخص توسعه یمیانگین نمره (.> P 001/0ورهای اقیانوسیه بود )کش
دولت الکترونیک در کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی به طور معناداری 

 (.> P 001/0بیشتر از آفریقای سیاه و مجموعه کشورهای اقیانوسیه بود )
دولت الکترونیک بین کشورهای آفریقای سیاه  یشاخص توسعه یمیانگین نمره

ی نمره(. = P 17/0و مجموعه کشورهای اقیانوسیه اختالف معنادار نداشت)
ی جهانی ایران در است و رتبه 46/0ی دولت الکترونیک ایران شاخص توسعه

است. با نگاهی دوباره به آن چه گذشت مشخص است که ایران  106این زمینه 
ی دولت الکترونیک برخوردار انی خوبی برای پیشرفت در زمینهی انساز سرمایه

است و حکومت ایران باید برای ارتقای این مفهوم نوین ضروری و مهم به 
های مخابراتی برای شهروندان منظور ارتقای خدمات آنالین و زیرساخت

 ریزی کرده و همت گمارد.برنامه
شود مشاهده می 4 یمودار شمارهو ن 6 یبنابراین همانگونه که در جدول شماره

اروپای غربی و  یدولت الکترونیک در منطقه یکل شاخص توسعه ینمره
آمریکای شمالی به طور معناداری بیشتر و در مجموعه کشورهای اقیانوسیه )به 
جز استرالیا و نیوزیلند(و همچنین کشورهای آفریقای سیاه از سایر مناطق کمتر 

 یه گرفت که در مجموع دولت الکترونیک در منطقهتوان نتیجاست. لذا می
بسیاری داشته است و در مجموعه  یاروپای غربی و آمریکای شمالی توسعه

کشورهای اقیانوسیه )به جز استرالیا و نیوزیلند(و همچنین کشورهای آفریقای 
 یایران نیز در زمینه یمناسبی نیافته است. نمره یسیاه به هیچ وجه توسعه

اقیانوسیه و آفریقای سیاه بهتر  یدولت الکترونیک هر چند از دو منطقه یتوسعه
دهد دولت الکترونیک است اما از سایر مناطق کمتر است. این نتایج نشان می



 يفصلنامه دولت پژوه  164

 

در ایران از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست و مسئولین امر باید در 
 جهت رفع این مشکل بیش از پیش بکوشند.

 دولت الکترونیک در ایران 

بهترین مثال برای دگرگونی کارکردهای سیاسی حکومت ایران در فضای 
مورد  است که اخیراً« دولت الکترونیک»سازی مجازی حرکت به سمت پیاده

: 1394گذاران قرار گرفته است )حسن زاده، توجه مقامات دولتی و سیاست
کشورهای در حال توسعه  یک فرصت عالی برای« دولت الکترونیک(. »135

آنهاست و « وریافزایش بهره»و « بهبود عملکرد دولت»مانند ایران به منظور 
راهبردی روبه رشدی را برای کاهش شکاف موجود با  یهمچنین یک برنامه

(. 81: 1391نژاد، کند )امیری و حسنیکشورهای توسعه یافته فراهم می
و به  1384خود در تیرماه  یسهدر نود و سومین جل« شورای عالی اداری»

قانون »، در جهت تحقق اهداف «ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه»پیشنهاد 
 21ای را در و به منظور دستیابی به اهداف ذیل مصوبه« سوم توسعه یبرنامه

 ماده به تصویب رساند:
های مختلف اقتصادی، دستیابی به اطالعات دقیق و به هنگام در بخش .1

 ی و فرهنگی؛اجتماع

 تسریع در اجرای امور؛ .2

 خدمات به مردم با حداکثر نظم و دقت؛ یبهبود ارائه .3

خدمات غیر  یگیری در سطوح مختلف و ارائهافزایش کیفیت تصمیم .4
 حضوری؛

 های مختلف؛ها و افزایش کارایی و اثربخشی در بخشکاهش هزینه .5

 خدمات غیر حضوری؛ یارائه .6

 های اجرایی.عات بین دستگاهایجاد گردش سریع و صحیح اطال .7

دولت »آغاز  یمزبور که از تاریخ فوق به اجرا گذاشته شده است نقطه یمصوبه
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(. در جدول 222-221: 1390نیا، شود )حافظدر ایران تلقی می« الکترونیک
« های ملیشاخص»در ایران بر اساس « دولت الکترونیک»وضعیت  7 یشماره

 مشخص شده است.

 های ملیوضعیت دولت الکترونیک در ایران بر اساس شاخص .7جدول 

 
 و ترسیم از نگارنده. (http://mis.iran.ir) پرتال پایش جامعه اطالعاتی جمهوری اسالمی ایرانمنبع: استخراج از 

ارائه شده « خدمات الکترونیکی دولتی»مشخص است،  7همانگونه که در جدول 
که در دفاتر « های اجرایی و خدماتیستگاهبین د»و « تجارت»، «شهروندان»به 

شود، به هیچ وجه از وضعیت مطلوبی پیشخوان خدمات عمومی ارائه می
برخوردار نیست و حتی میزان این خدمات نیمی از میزان مورد انتظار در پایان 

 دهد. را هم پوشش نمی 1392سال 
 دانشجویان نظر از کشور در الکترونیک دولت یتوسعه در ثرؤم عوامل بررسی 

 تهران دانشگاه سیاسی جغرافیای تکمیلی تحصیالت
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هر یک از  ی( نگرش دانشجویان در مورد نقش توسعه100میانگین نمره )از . 8جدول
 دولت الکترونیک در کشور یهای معرفی شده در توسعهشاخص

 انحراف معیار میانگین شاخص
 2/22 3/55 خدمات آنالین

 4/24 8/52 مخابراتیهای زیرساخت
 1/27 1/48 سرمایه انسانس

 P 02/0 آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات
 

 غیر یا مستقیم طور به سیاسی جغرافیای دکتری و ارشد کارشناسی دانشجویان
 دولت موضوع با خود تخصصی مطالعات یا درسی واحدهای در مستقیم،

. کنندمی پیدا کار و سر مجازی فضای مباحث با مجموع در و الکترونیک
 مباحث با هم که جامعه نخبگان از بخشی عنوان به دانشجویان این ،بنابراین
 برای خوبی منبع دارند آشنایی مجازی فضای مباحث هم و دولت به مربوط
 کشور در الکترونیک دولت یتوسعه در ثرؤم عوامل مورد در اطالعات کسب

 هر میانگین SPSS به آن ورود و اطالعات آوری جمع از پس .شدند شناسایی
افراد مورد  نگرش ینمره میانگین. آمد دست به 100 از هاشاخص از یک

 در الکترونیک دولت یتوسعه در آنالین خدمات یتوسعه ثیرأت در مورد بررسی
 با 8/52 مخابراتی هایزیرساخت ،2/22 معیار انحراف با 3/55 کشور

 100 از 1/27 معیار انحراف با 1/48 انسانی یسرمایه و 4/24 معیار انحراف
خدمات  هایشاخص ترتیب به است مشخص که همانگونه بنابراین. آمد دست به

 افراد مورد بررسی نظر از انسانی یسرمایه و مخابراتی هایزیرساخت آنالین،
 با واریانس آنالیز آزمون. دارند الکترونیک دولت یتوسعه بر بیشتری ثیرأت

 داد نشان معنادار را شاخص سه نمرات بین اختالف این مشاهدات نیز تکرار
(02/0  =P.) نگرش  یآزمون تعقیبی توکی نشان داد که میانگین نمره

های مخابراتی در دانشجویان در مورد نقش خدمات آنالین و همچنین زیرساخت
 یسرمایه شاخص یدولت الکترونیک به طور معناداری بیشتر از نمره یتوسعه
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های مخابراتی و زیرساخت ،اما بین نمرات دو شاخص (P > 05/0)انسانی بود 
. تلفیق نتایج بخش (P=  15/0)خدمات آنالین تفاوت معنادار وجود نداشت 

انسانی ایران و پایین بودن  یسرمایه یاول و دوم تحقیق، یعنی باال بودن نمره
-دولت الکترونیک کشور، و نظر افراد مورد بررسی درباره یکلی توسعه ینمره

دولت  یهای مخابراتی در توسعهاهمیت بیشتر خدمات آنالین و زیرساخت ی
دهد که تمرکز اصلی انسانی(، نشان می یالکترونیک )نسبت به سرمایه

های خدمات آنالین و زیرساخت یمسئولین مربوطه باید بر روی توسعه
 سرمایه انسانی.  یتا توسعه مخابراتی باشد

 توسط ایجاد شده الکترونیکی خدمات خدمات آنالین شامل مواردی مانند درصد
آنالین و  خدمات به دسترسی آنالین، تسهیل خدمات سرعت ها، افزایشدستگاه

 .است امن الکترونیکی پست سرویس اندازیراه
کشور،  اینترنت باند پهنای های مخابراتی شامل مواردی مانند ارتقایزیرساخت

 داده مراکز فضای و تعداد کشور، افزایش در اینترنت نفوذ  ضریب افزایش
و  (اطالعات ملی یشبکه)کشور علمی یشبکه زیرساخت یملی، توسعه

 .است هادستگاه تخصصی اطالعاتی هایبانک یتوسعه
مات های خددهد که توجه مسئولین به شاخصدر پایان نتایج تحقیق نشان می

 یهای مخابراتی که مصادیق آن ذکر شد به منظور توسعهآنالین و زیرساخت
 دولت الکترونیک در کشور و انتفاع از مزایای آن برای کشور ضروری است.
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 از یک هر یتوسعه نقش مورد در دانشجویان نگرش( 100 از) ینمره میانگین. 5نمودار 

 کشور در الکترونیک دولت یتوسعه در شده معرفی هایشاخص

 گیرینتیجه

هایی در یکی از مفاهیم نوین که در عصر فضای مجازی موجب دگرگونی
کارکردهای حکومت شده، دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک در رابطه 

جویی در وقت و با شهروندان موجب سهولت دسترسی به خدمات دولتی، صرفه
است و در رابطه با حکومت و  ساعتی شدن دسترسی به این خدمات شده 24

دولت به عنوان بازوی اجرایی حکومت موجب پاسخگوتر شدن، بهبود کارایی و 
ها را در سراسر جهان بر آن ثیرات مثبت حکومتأتمرکززدایی شده است. این ت

داشته که تا حد امکان برای گسترش دولت الکترونیک در کشور خود تالش 
ه از نظر صنعتی و به ویژه از نظر کنند. بدیهی است که کشورهایی ک

بیشتری در این  یتر هستند، توسعههای فضای مجازی توسعه یافتهزیرساخت
دهد که دولت اند. نگاهی کلی به نتایج این تحقیق نشان میزمینه داشته

الکترونیک در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بیش از سایر مناطق 
ورهای اقیانوسیه )به جز استرالیا و نیوزیلند( و کش یتوسعه یافته و در مجموعه

مطلوبی نداشته است. وجود هشت  یبه ویژه کشورهای آفریقای سیاه توسعه
ترین دولتهای الکترونیک یافتهاز کشورهای آسیایی در لیست توسعه رکشو

جهان موضوع جالب توجهی است که گویای شکاف دیجیتالی عمیقی بین 
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های اکثر این کشورها، کشورهایی پیشرفته در زمینهکشورهای آسیایی است. 
زیادی با سایر کشورهای آسیایی  نسبتاً یصنعتی و اقتصادی هستند و فاصله

کشورهای اقیانوسیه )به جز  یدارند. کشورهای آفریقای سیاه و مجموعه
رود از وضعیت مطلوبی برخوردار استرالیا و نیوزیلند( همانگونه که انتظار می

انسانی و  یباالی سرمایه ید. در مورد ایران آن چه قابل ذکر است نمرهنیستن
های های خدمات آنالین و زیرساختالبته نمرات نه چندان جالب در شاخص

 یمخابراتی است. الزم است که حکومت و دولت در ایران با توجه به سرمایه
های ختانسانی مناسبی که در کشور وجود دارد، خدمات آنالین و زیرسا

های ملی فناوری مخابراتی را هر چه بیشتر توسعه دهند. از نظر شاخص
و « تجارت»، «شهروندان»ارائه شده به « خدمات الکترونیکی دولتی»اطالعات 

که در دفاتر پیشخوان خدمات عمومی ارائه « های اجرایی و خدماتیبین دستگاه»
ت و این آمار و شود، به هیچ وجه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیسمی

اطالعات گویای وضعیت نه چندان مناسب دولت الکترونیک در کشور است و 
سنجش نگرش  یکند. نتیجهلزوم توجه بیشتر مسئولین امر را نمایان می

جغرافیای سیاسی در  یالتحصیالن تحصیالت تکمیلی رشتهدانشجویان و فارغ
دهد که از شور نشان میدولت الکترونیک در ک یثر در توسعهؤمورد عوامل م

 یخدمات آنالین و بعد از آن توسعه یتوسعه ،جامعه ینظر این قشر فرهیخته
توانند در انسانی می یسرمایه یهای مخابراتی بیشتر از توسعهزیرساخت

دولت الکترونیک در کشور ایفای نقش کنند. همانگونه که نتایج نشان  یتوسعه
مطلوبی  انسانی از وضعیت نسبتاً یسرمایهدهد ایران از نظر شاخص می

دهد که توجه مسئولین برخوردار است و نتایج تحقیق در هر دو بخش نشان می
های مخابراتی باشد. خدمات آنالین و زیرساخت یامر بیشتر باید متوجه توسعه

در این این امر با نگاهی به نتایج تحقیق حاضر در هر دو بخش مشخص است. 
المللی معتبر سازمان ملل متحد های بینده با استفاده از شاخصتحقیق سعی ش

وضعیت دولت الکترونیک در مناطق مختلف جهان مشخص شده و با هم مقایسه 
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های دولت الکترونیک با شوند و همچنین وضعیت ایران در رابطه با شاخص
در  تواند جایگاه ایرانمناطق مختلف جهان مورد قیاس قرار گیرد. این امر می

دولت الکترونیک و همچنین نقاط ضعف و قوت ما را نمایان کند و  یزمینه
هر چه بیشتر  یجهت اقدام مسئولین امر برای رفع نواقص و تالش جهت توسعه

-دولت الکترونیک در کشور مورد استفاده قرار گیرد. بخش دوم تحقیق را می

 یدانشگاهی و نخبه توان به همین جهت و به عنوان مشاوره با بخشی از نیروی
کشور در نظر گرفت و جهت اقدامات مقتضی از آن استفاده کرد. نتایج این 

تواند محرک سایر محققان جهت کشف عواملی شود که تحقیق همچنین می
  منجر به وضعیت کنونی دولت الکترونیک در کشور شده است.
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