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شده که بتوانند با مردم  جادیدولتها ا یبرا یشهروندان و دولتها است. فرصت نیدر حال متحول نمودن رابطه ب تالیجیموج د: خالصه

از  نهیاستفاده به تال،یجیارائه خدمات را بهبود بخشند. دولت د تیفیک یاو به طور قابل مالحظه ندیبرقرار نما یترقیتعامل عم

ساختن سطح  ،یشهروندان از ارائه خدمات، تحقق اقتصاد رقابت تیجهت بهبود رضا یو تعامل یتارتباطا کیالکترون یهاکانال

 است. یخدمات عموم یوربهره شیاز تعامل و اعتماد و افزا یدیجد

 شناسه سند

 [Category] موضوع

  بندیطبقه

 [Status] وضعیت انتشار

  نسخه

 1396/  04/  11 تصویب تاریخ

 مهدی یخچالی نویسنده / مشارکت کننده
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 چیست؟دولت دیجیتال  1

ندان و دولتها است. فرصتی برای دولتها ایجاد شده که بتوانند با مردم ونمودن رابطه بین شهرموج دیجیتال در حال متحول 

دیجیتال، استفاده بهینه از دولت  ای کیفیت ارائه خدمات را بهبود بخشند.رار نمایند و به طور قابل مالحظهتری برقتعامل عمیق

یت شهروندان از ارائه خدمات، تحقق اقتصاد رقابتی، ساختن سطح های الکترونیک ارتباطاتی و تعاملی جهت بهبود رضاکانال

وری خدمات عمومی است. دولت دیجیتال دربرگیرنده گستره کاملی از دیجیتالی شدن زایش بهرهجدیدی از تعامل و اعتماد و اف

ل تحول در بخش پشتیبانی شام)از دیجیتالی شدن خدمات عمومی تا دیجیتالی شدن زیرساختها، فرایندها و شیوه حکمرانی( که 

 (accenture, 2014)باشد.می رسانیخوان دولت برای تحقق پارادایم جدید خدماتو پیش

 اهداف دولت دیجیتال 2

 االتیجمهور ا سیتوسط معاون رئ یبار در گزارش عملکرد مل نیاول یبرا یبه طور رسم تالیجیکه مفهوم دولت د 1993از سال 

خود را در خدمت اهداف ارزشمند و روزافزون  تالیجیالگور مطرح شد، دولتها تالش نموده اند که اقدامات دولت د یمتحده آقا

 :عبارتند از اهدافاین قرار دهند.  یعموم

 دولت یداخل اتیعمل یو اثربخش تیفیک شیافزا -

 یکیو الکترون یسنتهای کانال قیبهتر از طر یارائه خدمات عموم -

 در دولت یو نهاد یل ادارتحو لیتسه -

 یریگ میو تصم یگذار استیس یندهایدر فرا یدولت ریغگرانیتعامل با شهروندان و باز -

 یو محل یبخش انهیو اهداف توسعه گرا استهایاز س تیحما -

 

 دولت دیجیتال طی زمانهای اهداف دولت دیجیتال و تغییر زمینه 1جدول 

فناورانه در دولت، تا  طیشده است، از مح تالیجیدولت د یکاربردهای نهیمنجر به گسترش زم فوقجز هدف آخر، همه اهداف  به

 عمل یبزرگتر یاجتماع-یاقتصاد طیکه در مح یتالیجید یتا سازمانها شرفته،یپهای یمجهز به فناور یدولتهای سازمان

 گذارند.  می و بر آن اثر ندینمامی

 دولت دیجیتال تحولمراحل  3
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ارائه برخط اطالعات و خدمات  یبرا یبرخط دولت یپرتالها جادیااز طریق  به دولت( ی)ورود تکنولوژ 1شدن یتالیجیمرحله د -1

 .به شهروندان

شهروندان به طور  نیاز نباشد که یمختلف دولت به هم به نحو یهابخش اتصالبا  (کی)دولت الکترون  2یمرحله دگرگون -2

 .ندیکل ارتباط برقرار نما کیبلکه با دولت به عنوان  ،ندیمختلف مراجعه نما یمجزا به سازمانها

نمودن آنها در  ریتعامل با شهروندان و درگ یبرا یاجتماع یهااز رسانه استفادهبا  (کیالکترون ی)حکمران 3عاملتمرحله  -3

 .مشارکت مستمر مردم یبرا ییسازوکارها جادیو  ا ماتیبه تصم یبخش تیدولت، مشروع یریگمیتصم یندهایفرا

 تالیجید یاستفاده از فناور یمتمرکز دولت برا یتالشهابا  محور( استیس کیالکترون ی)حکمران 4شدن یمرحله تخصص -4

. برای مثال یسطوح محل یبرا یخاص حت یاستیس یو ارائه راهکارها گریدهای بخشبهبود آموزش، سالمت، اقتصاد و  یبرا

 ی. سنگاپور از بخش اقتصادندینمامی مختلف استفاده یاهاز بخش تیحما یبرا تالیجیدولت د یاستهایمختلف از س یکشورها

بخش -دولت یمشارکت یحکمران قیرا از طر تیحما نیا یکند. کره جنوبمی تیحما ینیو کارآفر یمراکز نوآور قیاز طر

 بخش نیا جیبه ترو یمتنوع اجتماع یازهایبه ن ییگوو پاسخ یارائه خدمات عموم قیطر ازاروپا  هیحاد. اتدهدیانجام م یخصوص

 طیحفاظت از مح یاستون کشور .دینمامی تیمحور حما-شهروند یهابرنامه قیبخش از طر نیاز ا زیپردازد. سازمان ملل نمی

 جادیا قیکار را از طر نیدانشگاه وازدا هم هدهد. می انجام)بدون کاغذ(  یتالیجیاسناد به طور د تیریمد قیرا از طر ستیز

 مرکز داده انجام داده است. یساز یو مجاز یپردازش ابر

 

 هر مرحلههای و ویژگیدولت دیجیتال  حولمراحل ت 2جدول 

تصاص به یر دولتی و اخغدولت، دخیل نمودن بازیگران قابل مشاهده است، ویژگی هایی چون تحول  2همان طور که در جدول 

 شود.می مراحل دیجیتالی شدن دولت، محقق طی حکومتی، محل یا بخش خاص

 

 

                                                        
1 Digitization 
2 Transformation 
3 Engagement 
4 Specialization 
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 در دولتها چگونه بوده است؟ تالیجیتحول د

 نیازها نیبه اسخ اپ یبرا ر دورهموجود در ه تالیجید یبر دولتها موجب شده است که دولتها از فناور یو داخل بیرونیفشار  وجود

معمول های هیاز رو یبه بخش لیها تبدینوآور نیبزنند. در طول زمان ا تالیجید یدولتهای یو دست به نوآور ندیاستفاده نما

 .شده است تالیجیدولت د یساز نهیهادشده و منجر به ن یدولت

کن است دن( و ممش یتالیجیخود را بهبود بخشد. )مرحله د یداخل یکارامد دولت ممکن است تحت فشار باشد که مثال یبرا 

 یرنوآو یوعن نیکه ا مختلف خود پاسخ دهدهای اطالعات و خدمات سازمان یبه اشتراک گذار قیاز طرها فشار نیکه به ا

 قیاز طرها یوآورنوع ن نیا گرید است. از طرف یو پردازش ابر نترنتیمانند ا یتالیجیدهای یبا استفاده از فناور تالیجیدولت د

 است. یتمعمول دول هیرو کیشدن به  لیدر حال تبد وشدن است  نهینهاد کل واحد در حال کیتحول دولت به 

تکامل دولت دیجیتال است. وقتی دولتها تحت فشار برای افزایش دسترسی به اطالعات، کاهش  یکی دیگر از نتایج 5باز حکومت  

ها از طریق مشارکت دادن شهروندان در ارائه مشورت توانندمیفاصله با مردم و تسهیل نظارت شهروندان بر عملکرد هستند، آنها 

دولت دیجیتال، با بکارگیری اینترنت، های تی و دیگر نوآوریریزی مشارکخدمات مشترک، بودجهسپاری و ارائه ها، جمعو ایده

باز را  حکومتسپاری و ها امکان آزادی اطالعات، شهرونداین نوآوری ،در طی زمان .ه داده اقدام نماینداجتماعی و انبوهای شبکه

 (Janowski, 2016)نمایند.می به عنوان نوع خاصی از دولت دیجیتال نهادینه شده، فراهم
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