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  چکیده -

دولت الکترونیک یکی از پدیده هاي مهم حاصل از به کارگیري فناوري اطالعات و ارتباطـات اسـت کـه پیـاده          

تحولی بس عمیق در نحوه زندگی، اداره و رهبري کشورها داشته و ترکیبی از فنـاوري اطالعـات و شـبکه     سازي آن

اطالع رسانی وب است که هدف آن، ارائه مستقیم خدمات به شهروندان، کارکنان دولت، بخشـهاي تجـاري و سـایر    

  .بخشهاي دولت است

لهاي استقرار و چالشها و موانع استقرار دولت الکترونیک و مزایا، مد ،هدافبرآن است که بتوان ادر این مقاله سعی  

سنگاپور را مورد بررسـی  درو در نهایت دولت الکترونیک را به طور کامل شرح داده نظام اداري نقش آن در سالمت 

  .خواهیم دادقرار
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  مقدمه -

  . لکترونیک استورد توجه قرار گرفته مفهوم دولت ایکی از مفاهیمی که اخیراًَ و بطور گسترده در جوامع مختلف م   

هاي مجازي است که خدمات دولتی را به موقـع   ولت الکترونیک یک دولت بدون دیوار و ساختمان و داراي سازماند

  .در اختیار شهروندان قرار می دهد

هـاي دولتـی و دریافـت     نـه ایجاد دولت الکترونیک داراي نتایج بسیار زیادي است که می تواند عالوه بر کـاهش هزی 

اطالعات توسط مردم باعث کاهش فساد اداري، شفافیت امور، افزایش مسئولیت کارکنان و دائمـی شـدن بهبـود در    

اند کـه موانـع پـیش روي اسـتقرار دولـت       به همین علت دولتهاي مختلف سعی نموده.گردد... روند ها و فرآیندها و 

  .ه سوي ایجاد محیطی دیجیتالی فراهم نمایندالکترونیک را برداشته و گرایش خود را ب

  دولت الکترونیکمفهوم  -

  :اند از جمله صاحبنظران تعاریف مختلفی از دولت الکترونیک ارائه داده     

  .دولت الکترونیک استفاده آسان از فناوري اطالعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت روزانه به مشتري است

فاده دولت و سایر سازمانهاي دولتی از فناوري اطالعات به منظور ایجاد مراکز تجـاري و سـایر   است: دولت الکترونیک

  .مواردي است که با دولت در حال تعامل هستند

اي براي دولتها به منظور استفاده از فناوري اطالعات و فناوریهاي جدید تسهیالت الزم جهت  شیوه: دولت الکترونیک

ها و نهادهاي مردم ساالر  فرصتهاي گسترده براي مشارکت در فرآیند  و خدمات دولتی،دسترسی مناسب به اطالعات 

  .می دهد

و یا دولت الکترونیک به معناي فراهم کردن شرایطی است که دولتها بتوانند خدمات خود را به صورت شـبانه روزي  

  .و در طول ایام هفته به شهروندان ارائه نمایند

.                                                شرکتها و شهروندان است دولت،اي از کلیه ارتباطات الکترونیکی بین  مجموعهالکترونیک   بطور کلی دولت

  اهمیت ایجاد دولت الکترونیک -

امروزه انتظارات مردم و احساس نیاز آنان باعث شده است که دولتها خود را پاسخگوي ایـن انتظـارات و نیازهـا         

ارائـه خـدمات بـا     ،کـاري ادارات زمـان  طوالنی شـدن   ،مردم خواهان افزایش زمان ارتباط بر همین اساس و تهدانس



۶

بنابراین  تنها عاملی که می تواند بطور کلی به خواست مردم . هستند کمتريکیفیت باال و دریافت خدمات با قیمت 

هاي مختلفی از جملـه جـذب    دولتها در زمینه از طرف دیگر .است در سراسر دنیا پاسخ دهد وجود دولت الکترونیک

با هم رقابت دارند و بدین منظور به امکانات جدیدي نیز نیـاز دارنـد   ... اشتغال، کارگران ماهر، گردشگران و   سرمایه،

دولت الکترونیک نه تنها موجب یکپارچه شدن خـود  . که دولت الکترونیک این امکانات را براي آنان فراهم می نماید

دولـت  . امعه می گردد بلکه باعث می شود که دولت بر منابعی تأکید داشته باشد کـه بیشـتر مـورد نیـاز اسـت     با ج

تـا آنجـا کـه     نمایـد  قادر مـی  را شده و شهروندان) Selfservice( الکترونیک باعث گسترش فرهنگ خود خدمتی

  .ها و اتالف وقت جلوگیري شود ممکن است به خود کمک کنند و از هزینه

  داف استقرار دولت الکترونیکاه -

ه خدمات رسـانی بهتـر دولـت بـه     براي دولت الکترونیک اهداف مختلفی در نظر گرفته شده است که می توان ب    

اشاره  اختیار به شهروندان جهت دسترسی به اطالعات مورد نیاز ،ین دولت و تجارت وصنعتبهبود و تعامل ب ،مردم

  .کرد

  :دولت الکترونیک فاصله دیجیتالی و استقرار -

این شکاف با . توسعه نیافته از کشورهاي توسعه یافته و برخوردار است دیجیتالی فاصله روزافزون کشورهاي شکاف    

تلفـن   ،عات و ارتباطات نظیر تلفن همـراه آوري اطال شود از جمله دسترسی به فن هاي متفاوتی سنجیده می شاخص

  ...  .حجم تجارت الکترونیک و ) رادیویی و تلویزیونی(اي  هاي ماهواره بخش برنامه ،استفاده از اینترنت ،ثابت

هاي مهم در عدم استفاده از فناوري اطالعات که مانعی در راه استقرار موفق  فاصله یا شکاف دیجیتالی یکی از چالش

نبـود زمـان    ،ی پیچیـدگ ،عواملی از جمله گران بودن براي اسـتفاده عمـوم   . دولت الکترونیک در کشورها می باشد

  .در دسترس نبودن براي عموم این فاصله را بیشتر کرده است ،هاي الزم نداشتن آگاهی ،استفاده 

  :شوند بطور کلی افراد جامعه در رابطه با استفاده از اینترنت به سه دسته تقسیم می

  .کنند ـ افرادي که به اینترنت دسترسی ندارند و به تبع از آن استفاده نمی 1

  .کنند فرادي که به اینترنت دسترسی دارند ولی از آن استفاده نمی ـ ا 2

  .ـ افرادي که به اینترنت دسترسی دارند و از آن استفاده می کنند 3
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  فاصله دیجیتالی در کشورهاي جهان -

  :است  کشورهاي جهان به پنج گروه تقسیم شده 2001بر اساس گزارش سازمان ملل در سال     

کشورهایی که به مثابه اینکه اسکیت به پا بسـته و پـر شـتاب و بـا سـرعت در دنیـاي       ): Skaters: (ـ گروه اول  1

  .توان نام برد می را سوئد و در آسیا سنگاپور کشور: مانند .دیجیتالی حرکت می کنند

ادي از اند و قسمت زی رداشتهب هاي بلند و مؤثري  در دنیاي دیجیتال کشورهایی که گام):Striders(ـ گروه دوم   2

  .اند که در آسیا می توان از کره جنوبی نام برد هاي مربوط را به بخش خصوصی واگذار کرده زیرساخت

سیاسی و اقتصـادي اولویـت کـار     ،تلف اجتماعیکشورهایی که به رغم فشارهاي مخ): Sprinters(ـ گروه سوم   3

  .ر امارات اشاره کردتوان به کشو  که در آسیا می.اند خود را به دیجیتالی شدن بنا نهاده

و به آهسـتگی در دنیـاي     کنان این کشورها به لحاظ محدودیت هاي مختلف تفریح): Strollers(ـ گروه چهارم   4

  .در آسیا اشاره کرد... اند که در آن می توان به کشور مصر و  دیجیتال گام برداشته

هاي مختلفی مواجه هستند  اند و با محدودیت کشورهایی که وارد عصر دیجیتال شده): Starters: (ـ گروه پنجم  5

  .درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند 40که حدود 

  هاي ایجاد دولت الکترونیک نیازمندي -

اي را مـورد   مالی و اداري بایستی زیرساختهاي چهارگانـه  ،براي ایجاد دولت الکترونیک عالوه بر اقدامات فرهنگی    

  :ند ازتوجه جدي قرار داد که عبارت

  :ـ زیرساخت رایانه 1

هـاي حمـل شـده     یانـه را  ،یانه شخصی حمل شده بر حسب خـانوار تعداد را ،شامل سرانه رایانه شخصی نصب شده

  .می باشد... افزار و  سخت ،انجام شده در رابطه به نرم افزارهاي  اي شده و هزینه هاي شبکه رایانه ،دولتی و آموزشی

  :ـ زیرساخت اینترنت 2

تعداد کاربران اینترنت در کسـب و کـار و تعـداد کـاربران      ،تعداد کاربران خانگی اینترنت ،ارت الکترونیکیحجم تج

  ...هاي آموزشی و  اینترنت در سازمان

  :ارتباطاتايه  اختس ـ زیر 3



٨

  ...ی و تلویزیونی و یهاي رادیو مالکیت گیرندهرانهس  ،ثابت و همراه تلفنخطوطتعداد

  :اجتماعیهاي  ـ زیرساخت 4

آزادي مطبوعات و آزادیهاي مدنی  ،هاي مطالعه شده میزان روزنامه ،دانشجویان  ،شامل تعداد دانش آموزان متوسطه

  ...و 

  سازي دولت الکترونیک لهاي پیادهمد -

و  لی-براي پیاده سازي دولت الکترونیک مدلهاي مختلفی وجود دارد اما در اینجا به دو مدل سازمان ملل، الینه     

  .می گردد  گروه گارتنر اشاره

  : ـ مدل سازمان ملل 1

شدن دولت الکترونیـک یـک مـدل پـنج      الدي براي پیادهمی 2002 ملل در سال سازمانطس شده تودر پژوهش انجام

   .شده استبراي تعیین وضعیت تکامل کشورها ارائه  )گام(اي مرحله

  :گام اول ـ پیدایش

ادارات دولتی سایتهاي اینترنتی خـود را   ،یابند اد یک وب سایت کوچک حضور میدر این گام کشورها از طریق ایج

 ،خـدمات  ،صـوالت اطالعات بـه طـور معمـول بـه شـکل مح     . کنند و اطالعات آنها محدود و غیر پویا است می ایجاد 

دسترسـی   ال هاي معمـول قابـل  ودر نهایت به شکل پاسخ دادن به س آدرسها و ارتباط با سایر وب سایت ها است و

  .است

  :گام دوم ـ توسعه

تعداد صفحات وب افزایش  ،سایتهاي اینترنتی پویاتر می شونداطالعات موجود بر روي سایت ها افزایش می یابند و 

ها باال درجه تنوع اطالعات و محتواي آن.اطالعات آنها پویاتر می شود و به روز شدن آن نیز زیادتر می گردد. می یابند

  .خبرنامه و موتورهاي جستجو قابل دستیابی هستند ،کاتالوگ می رود و به شکل

  :گام سوم ـ تعامل
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اطالعات ارائه شده در این مرحله بر پایه نیاز مشتریان سازماندهی می شود و کاربران می توانند با پست الکترونیـک  

بـاط دوسـویه رسـمی بیشـتري     در این مرحله ارت. یا پر کردن فرمهاي الکترونیک با سازمان خود ارتباط برقرار کنند

  .میان مشتریان و سازمان برقرار می شود

همچنین بانکهاي اطالعاتی با موتور جستجو در اختیار کاربران قرار می گیرند تا امکان تبادل اطالعـات بـا سـازمان    

  . مشتریان امکان خودي کردن محصوالت و خدمات برخط را خواهند داشت. خود را بیابند

  :دلگام چهارم ـ تبا

توانند از خـدمات بـه صـورت بـرخط اسـتفاده کننـد، جهـت دریافـت خـدمات و اطالعـات و            کاربران می در این گام

 .محصوالت روي خط مبلغ موردنظر خود را پرداخت کنند و معامالت مالی با امنیتی را به صورت برخط انجام دهند

  .محصوالت بر قرار می شوداي است که بین خدمات و  ارتباطات در این مرحله به شکل زنجیره

  :گام پنجم ـ ادغام

کلیه وظایف الکترونیک یکپارچه شـده  . همه خدمات و اطالعات دولتی به سادگی در اینترنت قابل دسترسی هستند

  .استایز کننده ادارات برداشته شده تماند و در فضاي الکترونیک خطوط م

کشـور   32 ،مـیالدي  2002این مطلب است که در سـال   نمایانگر ،پژوهشهایی که توسط سازمان ملل انجام گرفته

کشـور در مرحلـه تـراکنش     17کشور در مرحله تعامل و  55 ،کشور در مرحله ارتقاء 65 ،جهان در مرحله پیدایش

عقـب   و همچنـین کشـورهاي فقیـر   . هیچ یک از کشورهاي جهان به مرحله یکپارچگی نرسـیده انـد   قرار داشته اند و

 ،ایـران و برخـی از کشـورهاي روبـه توسـعه     . الکترونیک جاي دارند گام نخست گسترش دولت جهان بیشتر در مانده

  .کشورهاي آسیاي مرکزي و برخی از کشورهاي خاورمیانه در مرحله ارتقاء جاي دارند

اردن و عربسـتان سـعودي    ،مغرب ،مصر ،کویت ،کشورهاي اروپایی و برخی از کشورهاي عربی مانند امارات متحده

آمریکـا و اسـترالیا    ،سـنگاپور  ،انگلستان پیشگامان دولت الترونیک در جهان مانند کانادا. له تعامل قرار دارنددر مرح

درمرحله تراکنش هستند و با وجود اینکه هنوز هیچ کشوري به مرحله یکپارچگی دست نیافته است، اما انگلستان و 

  .سنگاپور از پیشگامان ورود به این مرحله هستند

  شورهاي موجوددر کیاده سازي دولت الکترونیک مراحل پ*
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نام کشورنام گامگام

پیدایش1
آنگوال ـ قبرس ـ اتیوپی ـ فیجی ـ گابن ـ گامبیا ـ گینه ـ هائیتی ـ الئوس         

...ـ مالی ـ نیجر ـ سوریه ـ یمن ـ توگو و 

توسعه2

مبرج الجزایر ـ ارمنستان ـ آذربایجان ـ بنگالدش ـ بوسنی و هرزگوین ـ کا     

ـ کامرون ـ کرواسی ـ اکـوادور ـ گرجسـتان ـ انـدونزي ـ ایـران ـ عـراق ـ         

قزاقستان ـ کنیـا ـ نیجریـه ـ عمـان ـ سـنگال ـ تاجیکسـتان ـ تانزانیـا ـ              

...ترکمنستان ـ اوگاندا ویتنام و 

تعامل3

آرژانتـین ـ اتـریش ـ بلژیـک ـ بحـرین ـ بلغارسـتان ـ شـیلی ـ چـین ـ                

ك ـ مصر ـ استونی ـ مجارستان ـ هند ـ اسـرائیل ـ        دانمار چک ـ   جمهوري

لهسـتان ـ   –ایتالیا ـ ژاپن ـ کویت ـ مـالزي ـ هلنـد ـ پاکسـتان ـ فلیپـین          

پرتقال ـ رومانی ـ روسیه ـ عربستان ـ آفریقاي جنوبی ـ سـوئد ـ ترکیـه ـ          

...اکراین ـ امارات ـ اروگویه ـ یوگسالوي و 

تبادل4

ـ فنالنـد ـ فرانسـه ـ آلمـان ـ ایرلنـد ـ ایتالیـا ـ           استرالیا ـ برزیل ـ کانـادا     

نروژ ـ کره جنوبی ـ سنگاپور ـ اسـپانیا ـ انگلسـتان ـ         مکزیک ـ نیوزیلند ـ   

  آمریکا ـ

ـادغام5

  

در پایان گفتنی است که آرمان کشورها از استقرار دولت الکترونیک لزوماً پیمودن تدریجی و گام به گام این مراحل 

  . ري که برخی از کشورها رسیدن به فازهاي تعامل یا تراکنش را به عنوان آرمان خود برگزیده اندنیست، به طو

  :ب ـ  مدل الینه  ـ  لی
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اسـتاد دانشـکده تجـاري دانشـگاه      ،دانشکده مسائل امور شهري و جونـگ و ولـی   استاد ،الینه این مدل توسط کارن

متحده بنا  سازمانی و فنی و طبق تجربیات ایاالت ،اي مدیریتیه نواداالس وگاس ارائه و برپایه یکسري امکان سنجی

هاي مدل در دو سطح دولت محلـی و مرکـزي کـاربرد      گیرد و نوآوري  این بحث از دولت ایالتی نشأت می. شده است

  . دارد

ضروري  طبق نظر این دو محقق براي ایجاد یک دولت الکترونیک مبتنی بر اینترنت و روشهاي دیجیتالی مراحل زیر

  .شکل زیر این مراحل را به همراه ابعاد آنها نشان می دهد ،است

  1نمودار

  

  

  :مرحله اول ـ فهرست برداري

بـاالرفتن دانـش فنـی کارکنـان و درخواسـت       ،فشار فناوري اطالعات ،در این مرحله به دلیل درخواست شهروندان

ایت شهروندان می توانند از نحوه ارائه خدمات و با ایجاد این س. صاحبان سهام وجود وب سایت دولتی ضروري است

  .نحوه خدمات بعد از آن با دریافت اطالعاتی از سایتها و روشهاي دولتی آگاهی یابند

بنـدي   طبقـه  هـا و مؤسسـات دولتـی     هـاي وزارتخانـه   موضوع ها بر اساس وظایف یا عنوان ،معموالً در سایت فهرست

با توجه به تغییرات متفاوتی که در روشها و مقررات انجام  ،سایتهاي دولتی نگهداشتندرضمن براي به روز . شوند می
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همچنین مسـئولیت هـر کـدام از    . می گیرد، به طور سریع باید دراطالعات وب سایت ها اصالحات الزم به عمل آید

زي البته ممکن است یک مؤسسه مرک ،برنامه ریزي و حفظ وب سایت مشخص شود ،مؤسسات دولتی در هماهنگی

  . مسئولیت وب سایت هاي دولتی را بر عهده بگیرد

  :مرحله دوم ـ تراکنش

بنـابراین  . در مرحله دوم شهروندان روز به روز خواستار گسترش انجام کارهایشـان بـه صـورت الکترونیـک هسـتند     

بـر ایـن کانـال    به دنبال افزودن  ،مدیران دولتی و شهروندان با بودن کانال هاي ارتباطی مقدماتی برخط ،کارگزاران

شهروندان به تدریج از مزایاي دولت الکترونیک همچون خـدمت رسـانی در همـه اوقـات     . هاي ارائه خدمات هستند

ایستادن در نوبت و  ،صرفه جویی در وقت به دلیل عدم مراجعه حضوري و مواجه شدن با مشکالت رفت و آمد ،روز

ثبـت  . باعث گسترش استفاده از دولت الکترونیک می شـود  این خود کهعدم پاسخگویی در اداره ها آگاهی می یابند

در ایـن مرحلـه   . فعالیت هاي وسایط نقلیه یا پرکردن فرمهاي مالیاتی سرآغاز چنین خدمات تراکنش محور هسـتند 

  .روابط معموالً دو طرفه است و شهروندان می توانند با مسئوالن بطور مستقیم تماس برقرار نمایند

  :عموديمرحله سوم ـ ادغام 

هـاي ارتبـاطی   انـدازي سیسـتم  بعـد از راه  اصالح می شود زیـرا   رسانی هاي خدماتسیستم و روش در این مرحله 

  .انتظارات شهروندان افزایش پیدا می کند ،جدید

لـذا   ،بانکهاي اطالعاتی خاصی دارند و طراحی و فرآیندهاي مشـابه ندارنـد   این مرحله اغلب سازمان هاي دولتی در

به همین منظور بعضی از وظایف مشابه به ابتدا همسـان مـی شـوند و ایـن کـار از      . عمودي آنها ضروري استادغام 

  . طریق یک بانک اطالعاتی متمرکز انجام می گیرد و یا اینکه ازطریق کانال خاصی با هم ارتباط پیدا می کنند

  :افقیمرحله چهارم ـ ادغام

می تواننـد از کمـک        هستند،... مسکن و ،غذا ،بهداشت ،از قبیل آموزشمختلفیشهروندان داراي نیازهاي معموالً

در این مرحله اطالعات مشـترك از  . هاي اطالعاتی  و خدمات دولتی این مرحله به بهترین نحو ممکن استفاده کنند

  .طریق یک مؤسسه منتشر و معموالً وظایف کلیه مؤسسات را این مؤسسه بر عهده دارد

  ضرورت عصر فناوري اطالعاتی مجدد مهندس -
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واژگان جدیدي مبنی بر بازآفرینی دولتها توسـط اسـپرون و گلیبـر در بخـش عمـومی مطـرح        90در اوایل دهه     

به آن بازمهندسـی    ها که معموالً هاي بخش عمومی براي بهبود کارایی آن گردید و عبارت بود از تغییرات در سازمان

کـارایی  ... هاي کهن و ترتیبات سازمانی گذشته همچـون بخـش ـ دایـره و      عنواندر بازمهندسی . نیز گفته می شود

  .حذف می گردد

در واقع آنچه در فلسفه بازمهندسی مشهود است تغییرات ساختار سازمانی با توجه به مقتضیات زمان و پیشـرفتهاي  

تواند منشا تحول بزرگی شود بازمهندسی فناوري اطالعات در صورتی می . فناوري در جهت ماندگاري سازمانی است

در   فعالیتهاي بیهوده حذف و تفویض اختیار صورت گرفته و عمالً ،رها به صورت درست سازماندهی شوندکه ابتدا کا

سدي در برابر  تواند می کهنه اندیشه و رفتار ،فناوري بطور کلی استفاده نادرست از. قالب مأموریتی راهبردي انجام شود

  .ندسی باشدنوین و بازمه تفکر

  :نکاتی در رابطه با بازمهندسی

  . ـ بازمهندسی به فرآیند کار توجه و تأکید دارد1

  .ـ بازمهندسی به دنبال فرصتها و منابع جدید می گردد2

  .کند ـ رهبري در بازمهندسی نقش بسیار مهمی ایفا می3

  .کند ا حذف میهاي نامناسب ر ـ بازمهندسی به دنبال حذف شغل و انسان نیست بلکه فعالیت4

  .ـ بازمهندسی به چگونگی کار می پردازد نه به چگونگی سازماندهی مجدد5

  : ضرورت ایجاد دولت الکترونیک -

ناشـی از فنـاوري و     هاي الزم براي تحقق دولت الکترونیک شده است کـه تمامـاً   عوامل زیادي باعث ایجاد زمینه    

و مهمتـرین ایـن    کنـد  مـی ر به ارائه پاسخ و ایجاد دولت الکترونیـک  تر شدن جامعه است که دولتها را ناگزی پیچیده

  :عوامل به شرح ذیل است

  : ـ رشد فناوریهاي جدید و به ویژه فناوري اطالعات 1

مـی گویـد قـدرت      در این مورد ) Moors loW( اي در حال حرکت است قانون مور امروزه فناوري با نرخ فزاینده

  .دو برابر می شود ماه18ها هر  محاسباتی رایانه
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میزان رشد یک شبکه به میزان توان دوم استفاده کنندگان از آن شبکه : نیز می گوید )Matcalf(قانون مت کالف 

 ،ماه سـه برابـر مـی شـود     12ها هر  مسیرهاي ارتباطی شبکه: می گوید )Gilders(است و در نهایت قانون گیلدرز 

ها از جمله مؤسسات دولتی تـأثیرات   زیاد بوده و این امر در تمامی پدیدهبسیار بنابراین سرعت رشد فناوري اطالعات

  .شگرفی بر جاي می گذارد

  :هاي اقتصادي در بخش فناوري اطالعات گذاري بنگاه ـ سرمایه 2

انـد و بخـش خصوصـی نیـز جهـت       گذاري هاي کالنی را در فناوري اطالعات اعمال کرده هاي اقتصادي سرمایه بنگاه

گذاري در ایـن خصـوص    ناگزیر از سرمایه ،دن فاصله و شکاف بین خود و دولتشرایط کنونی و کم کر پاسخگویی با

  .است

          هاي دولت الکترونیک یژگیو -

ولـی نمـی تـوان اسـتاندارد      ،اثر بخشی بیشـتر اسـت   ،با هزینه کمتر ،هدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر    

کرد زیرا هر دولتی می تواند با توجه به نیازهاي جامعه خودش نظام دولت مشخصی براي سایر ویژگیهاي آن معرفی 

  .گذاري کند الکترونیک را پایه

  :هاي زیر براي دولت الکترونیک در نظر گرفته شده است بطور کلی ویژگی

سانی دولت الکترونیک نباید بیش از حد گسترده باشد تا از اتالف سرمایه و نیروي ان: )SMALL(وچک بودن ـ ک 1

  .بنابراین بهتر آن است که دولتهاي بزرگ به دولتهاي محلی و کوچکتر تقسیم شود. جلوگیري نماید

دولت الکترونیک بایستی حریم اطالعاتی و خصوصی افراد جامعه را رعایت نموده  ):MORAL( قید به اخالقـ م  2

  .و به اخالق مقید باشد

ک بایستی جوابگوي فعالیتهاي مختلف اجتماعی، اقتصادي و دولت الکترونی ):AUDI TABLE( ـ جوابگو بودن  3

  .سیاسی که انجام می دهد باشد بطوریکه مردم بتوانند از روند فعالیتها و پیشرفتهاي مورد نظر اطالع و آگاهی یابد

دولت الکترونیک بایستی در صورتیکه در فعالیتش مشکالتی بروز نمایـد بـه   : ) Responsible(ـ پاسخگو بودن   4

  .مردم پاسخگو باشد
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دولت الکترونیک بایستی در رابطه با امور شهروندان از مواضع شفاف برخـوردار  ): Transparent(ـ شفاف بودن    5

  .باشد

  کاربردهاي دولت الکترونیک -

  :دولت الکترونیک داراي کاربردهایی به شرح ذیل می باشد    

نوع دولـت الکترونیکـی اسـت و از دادن اطالعـات بـر خـط       ترین  مهمترین و رایج) : G2C(ـ دولت به شهروندان   1

  .را در بر می گیرد... مناسب به مردم تا پرداخت صورت حسابهاي تلفن، آب، برق، قبوض جریمه و 

در آن دولت نیازهاي خاص جامعه تجاري را از طریق اینترنت تأمین می کند و از ) G2B(ـ دولت به کسب و کار   2

  .رادر بر می گیرد) procurementـ  e(جهیزات الکترونیکیثبت شرکتها تا تأمین ت

براي فراهم کردن اطالعات براي کارمندان بخش عمومی با اسـتفاده از اینترانـت یـا    ) G2E(ـ دولت به کارمندان   3

شبکه خصوصی طراحی شده است تا آنجا به اطالعات منابع انسانی مانند مزایاي پرسـنلی و بازنشسـتگی دسترسـی    

  .اشدداشته ب

از طریق اینترانت یا شبکه خصوصی دولتها قابـل دسترسـی اسـت بطـور مثـال        معموالً) G2G(ـ دولت به دولت   4

  .فرآیند آماده سازي بودجه ساالنه

  له جنسیتی در استفاده از اینترنتفاص -

العـاتی و ارتبـاطی،   یا فاصله دیجیتالی جنسیت، فاصله زنان و مردان در دسترسی به فناوري اط   منظور از شکاف    

هاي اطالعاتی و ارتباطی و فقـدان یـا انـدك بـودن      هاي تحصیلی مرتبط با فناوري تعداد کم دختران و زنان در دوره

شـکاف دیجیتـالی جنسـیت تقریبـاً در تمـام      . گیري مرتبط با فناوریهاي مذکور است تعداد زنان در نهادهاي تصمیم

هشی که به وسیله اتحادیه بین المللی مخابرات در سـه کشـور انـدولزي،    هاي پژو یافته. کشورهاي جهان وجود دارد

جنسیتی زیادي بین مردان و زنان این کشـورها وجـود    ي بنگالدش و یونان انجام شده حاکی است که وجود فاصله

اطالعـاتی و  فناوریهـاي   درصـد از زنـان از   14/24 فقـط  مردان و  درصد از 75 /76 اندونزي دارد به عنوان نمونه در کشور

  .گیري می کنند و در دو کشور دیگر فاصله جنسیتی استفاده از دیجیتالی بسیار زیادتر است ارتباطی بهره
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کشور  115منتشر کرد که در آن  2006گزارش شکاف جنسی در جهان را در سال ) WEF(خانه اقتصاد بین الملل 

هـاي   اقتصـادي، فرصـت   مشـارکت : عبارتنـد از  خصشا این ،است جهان بر اساس چهار شاخص مورد بررسی قرار گفته

در مجموع کشورهاي اسکاندیناوي مانند نـروژ، سـوئد،   . ماندن مادران تحصیلی، توامندیهاي سیاسی، بهداشت و زنده

. تـرین ایـن جـدول قـرار دارد     فنالند و ایسلند باالترین و در کشورهاي خاورمیانه، عربستان سعودي و یمن در پائین

  .را به خود اختصاص داده است و در آسیا کشور فیلیپین مقام اول را دارد 108بندي مذکور مقام  نه رتبهایران در زمی

  زایاي دولت الکترونیکم -

هـاي مختلـف    مردم در سراسر جهان براي دریافت خدمات دولتی بـه ادارات و سـازمان    تا چند سال قبل معموالً     

در گـام اول بـا ایجـاد    . کنولوژي و اطالع رسانی گامهاي مؤثري برداشته شدهاي ت مراجعه می نمودند اما با پیشرفت

هـاي   به اجـرا درآمـد و در گـام   ) نظیر آنچه در شبکه بانکی مورد استفاده قرار می گیرد(کیوسک هاي ارائه خدمات 

الکترونیـک   میزان گستردگی دامنـه دولـت  . هاي شخصی بدین منظور مورد توجه قرار گرفت بعدي استفاده از رایانه

ترین دولتها در این زمینه تا حال حاضر موفـق   می شود که به این امر واقف شویم که موفق      زمان براي ما روشن

  .اند درصد از پتانسیل هاي موجود نگردیده 20به استفاده بیش از 

  هاي اداري عموماً که رونداي برخوردار است از آنجا  هاي دولتی از اهمیت ویژه دسترسی سریع به اطالعات در سازمان

آوري و کنتـرل و   بـه فـردي را بـراي جمـع     نحصـر تکراري، عادي و تابع ضابطه هستند، استفاده از رایانه، امکانات م

ها را بر آن داشته است که مبادرت بـه   و این امر سازمان. گزارش دهی فوري و به موقع براي مدیران فراهم می آورد

  .زمینه کنند گذاري هنگفت در این سرمایه

قدم اول در فرآیندایجاد دولت الکترونیک امکان استفاده آزاد و آسان از اطالعات براي مردم است کـه ایـن موضـوع    

هـاي   جهانی اقدام به ایجاد مجموعـه   ها قبل از ایجاد شکبه برخی از سازمان. براي کلیه کشورها مشترك است  تقریباً

امـروزه اکثـر   . ی کرده است و آن را در اختیار شـهروندان قـرار مـی دهنـد    الکترونیک غنی از اطالعات مختلف دولت

هـاي   ترین حالت اطالعـات سـازمان   سازمانها در کشورهاي غربی داراي سایت مستقل اینترنتی هستند که در ضعیف

  .خود را در اختیار افراد قرار می دهند

  :ها نقش دولت الکترونیک بر سازمان -
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دنیاي کنونی رویکرد هاي جدیدي را پدید آورده که از جمله آنها مدیریت دانـش فنـاوري    تولید علم و دانش در    

براي این مدیریت دیگر کار، سرمایه و ماشین آالت منابع اصلی تولید ثروت نیستند بلکه ایـن دانـش   . اطالعات است

  .آنها هست که به عوامل اساسی و درآمد زا مبدل می شود

مرزها و واحـدهاي  . آیند مسطح در می  ک ساختار سازمانی تغییر می یابد و به صورت کامالًبا استقرار دولت الکترونی

  .گیرد سازمانی کمرنگ شده و فعالیتهاي سازمانی به صورت افقی انجام می

هاي اطالع رسانی طراحی و اجرا شده و حتی کارمندان سازمانی دیگر  کلیه فعالیتها و وظایف سازمان بر اساس شبکه

این کارکنان بطور مستمر در حال یادگیري و آموزشی خواهند بود . به حضور فیزیکی در محل سازمان را ندارندنیاز 

  .و خالقیت و نوآوري به مهمترین وظایف آنها مبدل می شود

انجام خواهد شد و مدیریت سازمانها بدون واسطه با مشتریان و ارباب ) on_line( کارهاي سازمان به صورت بر خط

. گیري افزایش می یابـد  کند و زمان تصمیم گیري شکل غیر متمرکز پیدا می فرآیند تصمیم. در ارتباط هستند رجوع

  .با ایجاد این دولت بخش زیادي از کارکنان سازمانها آزاد شده و می توانند در کارهاي فکري استفاده نمایند

ـ  د حرکـت در جهـت دو  در کشور ما که امروز غالب فرآیندهاي اداري مبتنی بر کاغذ هسـتن   الکترونیـک مسـتلزم  تل

همچنین آموزشهاي همگانی و فرهنگ سـازي از اهمیـت زیـادي برخـوردار     . اداري استفرآیندهاي مهندسی مجدد

  . است

  دولت الکترونیک سالمت اداري و کاهش فساد -

عـالوه بـر اینکـه    . ادي می باشـد  هاي زی همانطوري که قبالً نیز ذکر گردید دولت الکترونیک داراي مزایا و فایده    

هاي دولتی را به بازنگري در امور خود وادار می کند و آنان تالش می کننـد تـا بـا مـرور فعالیتهـا و       مدیران دستگاه

  .هاي خود موانع زائد اداري را حذف و با مهندسی مجدد فرآیند امور را اصالح نمایند برنامه

هـاي   ین است که شهروندان می توانند بدون مراجعه حضوري به دسـتگاه هاي دیگر دولت الکترونیک ا یکی از مزیت

دولتی خدمات مورد نیاز خود را به دست آورده و از مواجه چهره به چهره با کارکنان که یکی از عوامل ایجاد فسـاد  

  .هاي دولتی است پرهیز گردد اداري در دستگاه
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ها نیز می توانند بر مجموعـه تحـت نظـر خـود نیـز کنتـرل        از طرف دیگر با ایجاد دولت الکترونیک مدیران سازمان

بنابراین ایجاد دولت الکترونیک می تواند نقش مهمی درایجاد سالمت اداري و کاهش فساد در .بیشتري داشته باشند

  .هاي دولتی داشته باشد دستگاه

  چالشها و موانع فراروي دولت الکترونیک -

  :توان در قالب سه مورد ذیل بیان داشت ونیک در کشورها را میترین موانع گسترش دولت الکتر عمده    

  :الف ـ عوامل فرهنگی

هاي انجام شده نشان می دهد که گام اول براي ایجاد و توسـعه دولـت الکترونیـک تکنولـوژي نیسـت بلکـه        بررسی

  ؟مشکل اصلی آن است که آیا فرهنگ جامعه آمادگی پذیرش تغییرات بسیار زیادي را دارد یا خیر

ارکنان دولـت بـا ایـن تغییـرات     تغییرات سریع ابتدا بر روي کارکنان دولت تأثیر می گذارد و به تبع آن بخشی از ک

از طرف دیگر به لحاظ همین تغییرات سریع مـردم نیـز بـا آن عـادت     . سریع مخالفت و برخی نیز موافق آن هستند

بنابراین بایستی جامعه را متقاعد کرد که انتقال اطالعات به قدر کافی امن هست و .  دانند مناسب نمی  ندارند و بعضاً

  .رعایت می نماید  مالًحریم خصوصی افراد را کا

  :ب ـ عوامل سازمانی

هی اداري به لحاظ عدم وجود یک شبکه الکترونیکی مناسب یک روابـط اداري منطقـی وجـود نـدارد و      بین دستگاه

گیري از باال به پایین نیز در ایـن   روش تصمیم.اند غالب مدیران سازمانی نیز به حوزه درون سازمانی خود عادت کرده

  .تموضوع دخیل اس

  :ج ـ کمبود منابع

اي مثل آمریکـا   در جوامع مختلف کمبودهایی در راه استقرار دولت الکترونیک وجود دارد که در کشورهاي پیشرفته

کمبود منابع تکنولوژي احساس نمی شود اما کمبود نیروي انسانی متخصص چه از لحاظ فنی و چه از نظر مدیریتی 

اي براي پیاده سازي دولت الکترونیک در سطح جامعـه   و و مدیریتی با تجربهبه لحاظ نوپا بودن، هیچ نیر.وجود دارد

هاي مختلـف   طور کلی در راه استقرار دولت الکترونیک در کشورهاي مختلف با توجه به وجود فرهنگب .وجود ندارد

  .موانع مختلفی وجود دارد
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  دولت الکترونیک در سنگاپور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نگاهی گذرا به سنگاپور -
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جمعیت این کشور . کیلومتر مربع وسعت ندارد 683سنگاپور یکی از کشورهاي جنوب شرقی آسیا است که بیشتر از 

سـنگاپور یکـی از    1960در دهـه  .  مـی باشـد  هـزار نفـر    654میلیون و 3بالغ بر  world gazetteerبر اساس 

ت با توجه بـه ایـن کـه ایـن     جهان اس ز ثروتمندترین کشورههايفقیرترین کشورههاي جهان بود، ولی اکنون یکی ا

 .سوالی که در این جا مطرح می شود چگـونگی تحـول اقتصـادي ایـن کشـور اسـت      ،جزیره فاقد منابع طبیعی است

سنگاپوریها آموختند مهارت ها وابتکار خود را با فناوري وتحصیالت ترکیب کنند تا زمینه رشد وتوسعه میتوان گفت 

  .اقتصادي خود را فراهم آورند

انداز دولت سنگاپور پیشرو بودن در زمینه دولت الکترونیکی و ارائه خدمات بهتر به شهروندان در عصـر دانـش    چشم

آوري اطالعـات و   اند تا بتوان از فن به همین دلیل روشهاي انجام کارها مورد تجدیدنظر قرار گرفته. محور فعلی است

  .ارتباطات بهره بیشتري گرفت

هزار نفر به اینترنت دسترسـی دارنـد، البتـه    420میلیون و  2المللی مخابرات از این میزان  بینبر اساس آمار اتحادیه 

براسـاس گـزارش مجمـع جهـانی     . است و قطعا تاکنون این تعداد افزایش یافته است 2006این آمار مربوط به سال 

همـین چنـدي قبـل    . تحده قرار دارداقتصاد از نظر رشد اقتصادي این کشور در رده پنجم جهانی و باالتر از ایاالت م

  .جمهور این کشور پنج برابر جورج بوش است هم اعالم شد که میزان حقوق رییس

اول آنکه بـراي بخـش عمـده کـاربران در ایـن کشـور       . استو بدون هزینه  رایگاناینترنت در سنگاپور ارزان نیست، 

یعنـی   DIAl_UPدانـد سـرویس     کسی نمـی دسترسی به اینترنت کمتر از پنج شش مگابیت عمال ممکن نیست و 

واي مکس را به صـورت رایگـان در اختیـار کاربرانشـان قـرار      ) سیم بی(برخی از اپراتورهاي تلفن همراه اینترنت. چه

از سوي دولت در اختیار مردم قرار  ) HDBسازي  که تحت عنوان انبوه( هاي امروزي سنگاپور  اغلب خانه. دهند  می

البته از حق نگذریم این کشور با فیبر نوري از زیر اقیانوس . کابل تلویزیون و اینترنت توامان استگیرد، مجهز به   می

هاي رویایی در ایـن کشـور چنـدان دور از انتظـار       آنجلس متصل است و براي همین چنین سرعت مستقیما به لوس

در اختیار همگان قـرار داد   DSLرت البته این کشور نخستین کشوري در جهان بود که پهناي باند را به صو. نیست

. صـورت گرفـت   1997هاي مخابرات این کشور، یعنی سینگتل در نـوامبر    و این کار توسط یکی از بزرگترین شرکت

 4هم اکنون قیمت اینترنت با سـرعت  . خواهد پهناي باند رایگان دراختیار مردم بگذارد  این کشور تا پایان امسال می
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هزارتومان  70مگابیت در حدود  30هزارتومان و  45مگابیت در حدود  5/6هزارتومان،  35د مگابیت برثانیه در حدو

  .شود مگابیت هم به کاربران خانگی ارائه می 100میالدي پهناي باند  2007از اول سال . است

انی که به آن نشین و روستایی امکان دسترسی رایگان به اینترنت ، کامپیوتر و کارمنددر مقاطع فقیر حتی سنگاپور

  .به طوري که اینترنت براي آنها از نان شب واجب تر شده است،فراهم نموده است را کمک کنندها

الکترونیکی عالوه بر زیرساخت هاي فیزیکی و تکنولوژیک قوانین و آیین نامه دولت سنگاپور براي پیاده کردن دولت

اطالعاتی ، به امنیت حریم خصوصی شهروندان ، امنیت تهیه نموده است به عنوان نمونه قوانین مربوطهاي مناسب

معـامالت الکترونیکـی ، کنتـرل رسـمی     به رسمیت شناختن قـانونی  سوء استفاده از کامپیوترها ، حفاظت داده ها ،

...ورمزنگاري ، بازرسی امنیتی

مهارت کار بـا کـامپیو   .ندمی توانند از خدمات دولتی استفاده کن  مسافرت هاي بین المللی هم شهروندان حتی در 

طیف گسـترده اي از تعـامالت و خـدمات    .تر در مقاطع ابتدایی تحصیل براي همه شهروندان آموزش داده می شود

درصورتی که یکی از شهروندان براي دریافت خدمات بـه اداره اي مراجعـه    .دولت به صورت کامال الکترونیکی است

بعد از پرداخت جریمه سنگین درخواسـتش را از طریـق کامپیوترهـاي    حضوري کند باید جریمه سنگینی بپردازد و 

 .تهیه شده در اداره وارد نماید

  راهبردها و طرحها -

آوري  میلیـارد دالر در طرحهـاي فـن    5/1مبلغ  2000-2003به منظور حصول نتایج مطلوب، در فاصله سالهاي     

  .گذاري شده است اطالعات و ارتباطات بخش دولتی سرمایه

  : انداز مذکور عبارتند از پنج اقدام راهبردي براي پشتیبانی از چشم

  گسترش دامنه ارائه الکترونیکی خدمات- 1

ایجاد قابلیتها و ظرفیتهاي جدید- 2

آوري اطالعات و ارتباطات ي در فنآورنو- 3

نگري و انعطاف پذیري آینده- 4
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توسعه رهبري فکري دولت الکترونیک- 5

لکترونیکی خدماتگسترش دامنه ارائه ا: راهبرد اول  

تواند با  بخش دولتی می. دسترسی پیدا کنند onlineشهروندان قادر خواهند بود که به خدمات بیشتري به صورت 

کـه در   eCitizenپورتـال  . ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه و مشتري محور به ایجاد جامعه اطالعاتی کمک کند

ر حال حاضر اکثر خـدمات عمـومی بـا قابلیـت ارائـه بـه صـورت        د. باشد ایجاد شده است یک نمونه می 1999سال 

online شوند ، از طریق این پورتال ارائه می.  

ایجاد قابلیتها و ظرفیتهاي جدید: راهبرد دوم  

آوري اطالعات و ارتباطات به عنوان یک سیستم، روشهاي انجام کار بـه طـور اساسـی     عالوه بر استفاده بیشتر از فن

آوري اطالعات و ارتباطات براي استفاده از قدرت مدیریت مشارکتی اطالعات و قابلیت پردازش  نف. شوند متحول می

  .کند آن فرصتهاي زیادي را فراهم می

آوري اطالعات و ارتباطات نوآوري در فن: راهبرد سوم  

یـد بـا دیـدگاه    هـاي جد  آوري دولت از فـن . آوري عمل کند اجراي فن ةبخش دولتی باید فراتر از راههاي آزموده شد

آوري خارج از رده  پذیر باشد تا فن کند و تدارکات و مدیریت پروژه باید انعطاف آموزش و توسعه ظرفیتها استفاده می

  .مورد استفاده قرار نگیرد

پذیري نگري و انعطاف آینده: راهبرد چهارم  

هـا و خـدمات بایـد بـا      سیستم. دکن بینی مسیرکلی انتخاب می را براي پیش»واکنش در برابر تغییرات«بخش دولتی 

  .همان سرعت اینترنت ارائه شوند و به طور دائم براي پاسخ به مشتریان اصالح شوند و بازخورد آن دریافت شود

توسعه رهبري فکري دولت الکترونیک: راهبرد پنجم  

هـا خواهـد داشـت و ایـن      گیري در تمام زمینه آوري اطالعات و ارتباطات اثر بهتر و بیشتري بر تصمیم  به تدریج فن

  .در ارائه خدمات بیشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت  آوري فن
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  انداز دولت الکترونیک هاي راهبردي براي دستیابی به چشم برنامه -

  آوري داشـته باشـند و از قـدرت فـن     ICT کارمندان در تمام سطوح باید سـواد : محور  ـمحیط کاري دانش   -الف

  .د فرآیند کاري، ارائه خدمات و کار گروهی استفاده کننداطالعات براي بهبو

تمام خدماتی که امکان ارائه آنها به صورت الکترونیکی وجود دارد باید به این صـورت  : ارائه الکترونیکی خدمات -ب

  .ارائه شوند و در صورت نیاز طراحی مجدد شوند

آوري اطالعات و ارتباطات را افزایش  تغییرات سریع فناین کار ظرفیت انطباق با : هاي گوناگون آوري آزمودن فن -ج

  .دهد هاي عظیم را کاهش می گذاري و احتمال اشتباه در سرمایه

ها، ستون فقرات بخش دولتی اثربخش و کـارآ را تشـکیل    افزار به روز و پردازش داده سخت: بهبود بازده عملیاتی -د

  .دهند می

آوري  همگرایی سـریع مخـابرات، بخـش رادیـویی و فـن     : عات و ارتباطاتآوري اطال زیرساختار قوي و منعطف فن -ه

بـراي پشـتیبانی از طرحهـاي دولـت     . کنـد  اطالعات، امکان ایجاد شبکه دولت را با هزینه کمتـري فـراهم مـی   

  . پذیر و خوب طراحی شده ضروري است الکترونیک وجود زیرساختی قابل اعتماد، مقیاس

شـاید یکـی از بهتـرین    . باشـد  سطح جهان مـی ترین زیرساختار در یکی از پیشرفته زیرساختار الکترونیکی سنگاپور

  .باشد باشد که اولین شبکه باندپهن در سطح جهان می Singapore ONEهاي این پیشرفت و توسعه نمونه

  :معرفی برخی از زیر ساختارها

  سیم بیحلقه محلی-1

  .جود نداردو سیم در این کشور بیها، حلقه  غیر از بعضی مناطق خاص مانند فرودگاه به

2-DSL
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DSL باشـــند خـــدمات آن مـــیآورنـــده شـــرکت فـــراهم 6باشـــد و  در ایـــن کشـــور در دســـترس مـــی.

  اینترنت کابلی -3

را در اختیار کاربران قـرار Mbit/s5/1باشد و سرعتی برابر دسترس میاینترنت کابلی نیز در سراسر سنگاپور در

  .هدد می

Leased                                                                                      خطـوط  -4

.دســــترس اســــتشــــرکت فــــراهم شــــود در کشــــور در 3نیــــز کــــه توســــط Leasedخطــــوط

. تغییر فکري و فرهنگی موردنیاز براي دولت الکترونیک مهمتر از منابع مالی اختصاص داده شده به این طرح اسـت 

ایـن  . ور آماده پذیرش تغییرات است براي اینکه بتواند پیشرو دولت الکترونیک در عصر دیجیتال باشـد دولت سنگاپ

دولت آماده است راههاي مرسوم و آزموده شده را به چالش بکشد و روشـهاي کـامالً جدیـد را بـراي انجـام کارهـا       

ور کمـک کنـد کـه دوره گـذار بـه      باشد تا به سنگاپ می Infocomm21دولت الکترونیک پایه اصلی طرح . بپذیرد

  .محور را طی کند –اقتصاد دانش 

  بررسی وضعیت پورتال سنگاپور -

ی باشد که به صورت مدروازه ورود به اطالعات گسترده در مورد موضوعات متنوع بر روي اینترنت  ،پورتال اینترنتی

حال منظم که گـروه هـاي مختلـف    یک وب سایت راه اندازي شده و مجموعه اي است از اطالعات وسیع و در عین 

یقه ها و نیازمندي هاي متفاوت به آن رجوع کرده و به اطالعات مورد نیاز خود هدایت می لکاربران و مخاطبان با س

در یک پرتال نه تنها اطالعات گسترده ارائه می شود بلکه سرویس دهی الکترونیکی و عرضه خدمات بـر روي  . شوند

 ،وسـیع  ،که امکان سرویس دهی و خدمات رسانی به مردم به صورت بسـیار گسـترده   اینترنت نیز مدنظر می باشد

  .دولت سنگاپور یکی از نمونه هاي موفق از پورتال می باشد eCitizenپرتال . آسان و سریع فراهم می آورد

طـابق  هـاي آنـان بـود و نـه م     پورتـال ارائـه اطالعـات و خـدمات بـه شـهروندان مطـابق دیـدگاه        این  هدف از ایجاد

توانند از این پورتال براي اموري از قبیل آموزش،  شهروندان در طول حیات خود می. هاي سازمانی دولت بندي تقسیم

سـالمت،   هایی از قبیـل اسـکان،    تمام این موارد در زیر پورتال.یابی، ازدواج و تغییر محل سکونت استفاده کنند شغل

  . حمل و نقل، دفاع و قانون آورده شده استخانواده، کتابخانه، آموزش، تجارت، استخدام، 
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 که شامل سه زیـر مجموعـه    ،سنگاپورارتباطات الکترونیکی دولت  پرتال دولت الکترونیک سنگاپور بستري است از

  .آنالین به صورت زیر می باشد

ساکنان و شهروندان  Citizens&Residents

کسب و کارBusiness

غیرساکنینNon-Residents

  :بخش تقسیم می شوند 7به  eCitizenهاي سرویس 

Citizens&Residents  ساکنان و شهروندان- 1

فرهنگ و ورزش  

دفاع و امنیت  

آموزش و پرورش ، استخدام  

خانواده و جامعه  

بهداشت و محیط زیست  

مسکن  

حمل و نقل و سفر  

  Business پرتال- 2

رساندن به موسسات محلی می باشـد کـه    هدف این بخش کمک و یاري.می باشد EnterpriseOneنام دیگر آن 

  .  می خواهند تجارتشان را شروع ، رشد ، تقویت و حفظ کنند 

در ایـن بخـش یافتـه هـاي پژوهشـی، گـزارش هـاي        .دراین در زمینه کسب و کار، خدمات و مشاوره داده می شود

  .پژوهشـــی ، آخـــرین یافتـــه هـــاي صـــنعت و منـــابع اطالعـــاتی کســـب و کـــار ارائـــه مـــی شـــود           

  Non-Residentsپرتال  -3
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:بخش هاي اطالعات و خدماتی براي افراد غیر مقیم سنگاپور می باشد،این بخش شامل

بازدید از سنگاپور  

اقامت به سنگاپور  

کار در سنگاپور  

تحصیل در سنگاپور  

انجام کسب و کار در سنگاپور  

eCitizen    اطالعـات و ارتباطـات   متعلق به وزارت دارایی سنگاپور است و توسط سـازمان مرجـع توسـعهi )  بـازوي

بـه عنـوان مثـال    . شود هر بخش از پورتال نیز توسط یک سازمان مدیریت می. شود اداره می) دولت ICTحاکمیتی 

  .وزارت صنعت و تجارت مسؤول بخش تجارت است و وزارت توسعه ملی مسؤول بخش اسکان است

رائـه اطالعـات بـه سـمت تعامـل و تـراکنش بیشـتر بـا         هر سازمان مسؤول بهبود زیرپورتالها است به نحوي کـه از ا 

یکـی از  . انـد  خدمات قابل ارائه، روي اینترنت در دسترس بوده% 76، 2001تا پایان سال مالی . شهروندان پیش برود

  .باشد هاي یکپارچه الکترونیکی می راهبردهاي دولت الکترونیک ارائه سرویس

کمیتـه  «کنـد و   گیري دولـت الکترونیـک را مشـخص مـی     جهت» ککمیته سیاستگذاري دولت الکترونی«در دولت، 

هاي مختلف را برقـرار   را تعیین و هماهنگی بین طرح ICTهاي اجرایی  خط مشی (PSI)» راهبري خدمات عمومی

  .کند می

  eCitizen رات اقشار مختلف جامعه از پورتالانتظا -

  ها و فرآیندها تجدیدنظر در منطق خط مشی-

سازي خدمات الکترونیکی و ارائه از یک نقطه دسترسی رچهسازي و یکپا ساده-

ارائه خدمات از طریق کانالهاي مختلف و به زبانهاي دیگر-
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هـاي الکترونیکـی   از نظر قانونی نیز مصوبه تـراکنش . کند دولت طرح دولت الکترونیک را به لحاظ مالی حمایت می

(ETA)کند دولت الکترونیک در سنگاپور فراهم می چارچوب قانونی را به منظور ایجاد محیطی امن براي .  

ها به صورت الکترونیکی براي تمـام سـازمانها مجـاز     نامه در این قانون، پذیرش درخواستها و صدور مجوزها و گواهی 

جنبه مهم دیگر این مصوبه به رسمیت شناختن امضاي الکترونیک و احراز هویـت منشـأ صـدور    . شناخته شده است

  .کرد هموارonlineهاي تراکنشی به صورت  این مصوبه راه را براي ارائه سرویس. ی استاسناد الکترونیک

هایی را که بـه پرداخـت نیـاز     در دسترس بودن کارت اعتباري و دسترسی اینترنتی به حسابهاي بانکی ارائه سرویس

  .در حال حاضر دولت در جستجوي ساز و کار احراز هویت ملی است. کند دارند تسهیل می

. گیـرد  براي ارائه خدمات الکترونیکی بیشتر و جستجوي بهتر دائماً مورد تجدیـد نظـر قـرار مـی     eCitizenورتال پ

ها از این طریـق بـه    شده است، با این هدف که صاحبان مشاغل و شرکت G2Bقسمت تجارت آن تبدیل به پورتال 

  .دان هدف اصلی پورتالهاستایجاد تسهیالت و ارزش افزوده براي شهرون. خدمات دسترسی پیدا کنند

شـهروندان بـدون اینکـه نیـاز     . اي الزامی است خدمات الکترونیکی یکپارچه براي ارائه خدمات به صورت یک مرحله

باشد با سازمانهاي مختلف در ارتباط باشند، باید بتوانند به اطالعات اختصاصی مربوط به خودشان سریعاً دسترسـی  

محـور بـه خـدمات و اطالعـات جـامع       –کتها نیز باید بتواننـد بـه طـور سـازمان     پیدا کنند و صاحبان مشاغل و شر

  .سازمانهاي دولتی دسترسی پیدا کنند

  . محور همکاري بخش خصوصی در ارائه خدمات دولتی الزامی است –به منظور ارائه خدمات شهروند 

www.ecitizen.gov.sg: پورتال اصلی سنگاپور عبارت است از 

  : ي فرعی دیگر عبارتند از ها بعضی پورتال

    www.nlb.gov.sg         اي  پورتال خدمات و اطالعات کتابخانه -

  www.employmenttown.gov.sg        : پورتال اطالعات و خدمات بازار کار -

  www.familytown.gov.sg              :به خانواده پورتال خدمات مربوط -
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  : پورتال اصلی دولت سنگاپور که در آن به تمام دیگر پورتالها لینک داده شده عبارت است از 

                www.gov.sg

  لکترونیکی سنگاپورلین طرح دولت ادستاوردهاي او -

  G2C -الف

ساعته و هفت روز هفته به اطالعات  24به طور  eCitizenتوانند از طریق پورتال  در حال حاضر شهروندان می      

اند، به طوریکـه   اشخاص و صاحبان مشاغل از این پورتال استقبال فراوان کرده. و خدمات دولتی دسترسی دارند

میلیـون مراجعـه در ژوئـن     4/14بـه   2001مراجعه در اکتبر  000/240ورتال از میزان مراجعه ماهانه به این پ

» دسترسـی شخصـی سـنگاپور   «براي ایجـاد یـک سـاختار احـراز هویـت واحـد، سیسـتم        . رسیده است 2003

(Singpass)  براي استفاده از کلیه خدمات . اندازي شده است راه 2003در ماه مارسonline  شهروندان تنها

  .بار احراز هویت در این سیستم دارند نیاز به یک

)G2B )www.business.gov.sg -ب

هـاي دولتـی،    بـه سـازمان   onlineبـا دسترسـی   . با دولت عادي شده اسـت  onlineبراي صاحبان مشاغل، ارتباط 

ال زمان ارائه درخواست براي مجوزهاي تجاري بـا  به طور مث. گیرد ها و وقت صورت می جویی زیادي در هزینه صرفه

. به یک فرم کـاهش یافتـه اسـت    35تا  3ها از  روز به دو دقیقه و تعداد فرم 7تا  2از  TradeNetاستفاده از شبکه 

هفته کاهش و تعداد مجوزهـا بـا    2هفته به  3همچنین متوسط زمان الزم براي بررسی درخواستها و اعالم نتیجه از 

خدمات بر حسب نوع   براي استفاده آسانتر از سیستم،. افزایش یافته است% 28به % 8روز از  3سی کمتر از زمان برر

  .شوند ت ارائه مینعل و صشغ

   G2E -ج

هاي  کارمندان به طور مداوم تحت آموزش. کنند اي در موفقیت دولت الکترونیک ایفا می کارمندان دولت نقش عمده

گیري از رشـد   هاي الزم را براي بهره دهد که کارمندان مهارت اطمینان می ICTاي آموزشی ه برنامه. الزم قرار دارند

  .اند فرا گرفته ICTهاي  ظرفیت
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  تجارت الکترونیک در سنگاپور -

را تجـارت   رسـد  هاي فنی که با کمک وسایل الکترونیکی به انجام مـی  هاي هدفمند توأم با داده کاروکسب و فعالیت

ابزارهایی نظیر کارت هاي اعتباري ،خدمات پس از فروش ، پسـت الکترونیکـی و هـزاران روش و     .الکترونیک گویند

امروزه تجـارت الکترونیکـی    .راهکار و ابزار وجود دارد که به ما در زمینه گسترش تجارت الکترونیکی کمک می کند

  .در آسیا نیز جایگاه خود را به تدریج می یابد 

زیرساختهاي مورد نیاز براي اتخاذ گردید لکن قوانین و 1996گرچه از سال , سنگاپور رویکرد تجارت الکترونیکی در

میلیـارد   4حـدود   2003این کشور آن است که تا سال هدف اعالم شده. فراهم گردید 1998انجام این امر تا سال 

اوضاع و , لیت اتصال به شبکهعواملی نظیر قاب .تجارت الکترونیکی مبادله گردددالر سنگاپور کاال و خدمات از طریق

وجـود قـوانین و مقـررات    , الکترونیکی توسط تولیدکنندگان و مصرف کننـدگان پذیرش تجارت, احوال کسب و کار

عمـده  و زیرساختهاي اجتماعی و فرهنگی به عنوان, بودن خدمات حمایتی براي تجارت الکترونیکیفراهم  ,مناسب

می باشند که طبق بررسی هاي انجام شـده سـنگاپور در   ت الکترونیکی ترین محورهاي تعیین کننده گسترش تجار

  .رده ي هفتم  قرار دارد

  )2001(برآورد عواید حاصل از تجارت الکترونیکی در منتخبی از کشورهاي آسیا

میلیون دالر 1000مالزي 

میلیون دالر 800سنگاپور

میلیون دالر 200تایلند

رمیلیون دال 200کمتر از اندونزي

میلیون دالر 200کمتر از فیلیپین

  

فناوري اطالعات در صنعت ساختمان سنگاپور -
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رایانه سنگاپور شروع به مطالعه در زمینه نقش و جایگاه فنـاوري اطالعـات در   ، مجمع ملی1991در ژانویه سال     

اي بـا عنـوان    مطالعـه ا، گـروه در همین راسـت . مزیتهاي رقابتی جدید و افزایش کیفیت زندگی شهروندان کردایجاد

بعد، گروه مزبور اقـدامات متعـددي را بـا     بهاز این سال. شکل گرفت 1993در سال  "شبکه ساختمان و مستغالت"

هماهنگیهـاي الزم را بـا سـازمانهاي مختلـف فعـال در بخـش عمـومی و        همراهی وزارت توسعه ملی انجـام داده و 

، مهندسـی دوبـاره فراینـدهاي کسـب و کـار در صـنعت سـاختمان        هدف گروه یاد شده.خصوصی ایجاد کرده است

نقـش  براي دستیابی به این امر، گـروه یـاد شـده   . وري و کیفیت است در طول زمان و افزایش بهرهمنظور جهش به

سـازي فراینـدهاي اصـلی     یکپارچـه منظـور  کلیدي را در توسعه نظامهاي فناوري اطالعات و زیرساختهاي کلیدي به

هاي صنعتی  اي از زیرساختها و پروژه متمرکز بر توسعه مجموعهاکنون، تالشها هم. کرد ساختمان ایفا میچرخه عمر 

:استمنظور تحقق موارد زیر به

ریـزي کسـب و کـار و فراینـدهاي      طرحمنظور تسریع به فعالیتهاي کسب و کارها در رائه خدمات اطالعاتی بها

گیري؛ تصمیم

هاي مربـوط بـه طرحهـاي بناهـاي      کسب و کار براي تسهیل تهیه اظهارنامهت بهایجاد زیرساخت ارتباطی دول

فرایندهاي بررسی و موافقت؛الکترونیک و

هـاي   کار براي تسهیل در هماهنگیهاي مربوط به پروژهایجاد توانمندسازهاي ارتباطی کسب و کار به کسب و

  کار؛ساخت و ساز و معامالت کسب و

منظور بهبود ارتباط بین کسب وکارها؛ انداردها بهاي از است ارائه مجموعه

بخشی و ترغیب به انطبـاق بـا شـرایط     آگاهیهاي ترویجی، آموزشی و انگیزشی براي اي از برنامه ارائه مجموعه

  .جدید

منظـور   بـه  1998نیـز در سـال    (CITC)اطالعات در صنعت ساختمان سنگاپورانجمن فنی استانداردهاي فناوري

در. صنعت ساختمان این کشور در قرن فناوري اطالعات، یعنی قرن بیسـت و یکـم تشـکیل شـد    ی درایجاد آمادگ

انطباق استانداردهاي فناوري که ماموریت این انجمن عبارت از تمرکز بر ایجاد چارچوبی صنعتی براي توسعه و حالی
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منظـور پشـتیبانی از    ناوري اطالعات بـه استاندارد ملی فتدریج رهبري فعالیتهاي اطالعات در حوزه ساختمان بود، به

بخش ساختمان نیز نقش . ویژه اقتصادي و کسب و کار در دنیا را بر عهده گرفتعنوان یک منطقه تحقق سنگاپور به

  .کرد تحقق این هدف ملی ایفا میاي در عمده

م شـد کـه تمـامی    انجـا  "فناوري اطالعـات در سـنگاپور  سنجش وضعیت"، پژوهشی با عنوان 2003در ژانویه سال 

شـرکت در پیمـایش مزبـور     84مجموعـا  . کشور را مورد مالحظه قـرار داد شرکتهاي فعال در صنعت ساختمان این

در کشورهاي فنالند، دانمارك و 2001و  2000، 1998مشابهی نیز پیش از این در سالهاي پیمایش. شرکت کردند

داد،  مورد مالحظـه قـرار مـی   طور همزمان اي را به تهاي توسعهاین پیمایش عالوه بر آنکه فعالی. سوئد انجام شده بود

ــیم ــه  نـ ــایج و پیامـــدهاي برنامـ ــه نتـ ــز بـ ــاهی نیـ ــابه در نگـ ــاي مشـ ــا داشـــت هـ ــر دنیـ ــورهاي دیگـ .کشـ

: شـرکت فعـال در صـنعت سـاختمان از قبیـل      754از اي استاندارد براي بـیش  نیز پرسشنامه 2003در فوریه سال 

  :موارد دیگر ارسال شد که در آن بر موارد زیر تاکید شدو ساز و معماري، مهندسی، مصالح، ساخت

دور، هـا و ارتباطـات راه   داده) استفاده از نظامهاي فناوري اطالعـات، د ) افزار، ج و نرمرایانه) اطالعات کلی، ب) الف 

عبـارت از مشـمولیت    راهبـرد کلـی  با اینکه. استانداردسازي) ابزارهاي مبتنی بر فناوري اطالعات در شرکت و و) هـ

ــه   ــز اولی ــیکن تمرک ــود، ل ــاري ب ــه ک ــر زمین ــت اغلــب شــرکتها در ه ــزرگ صــورت گرف ــر شــرکتهاي ب .فقــط ب

حـال،   با ایـن . افزار در شرکتهاي مزبور بود افزار و نرم زمینه سختگذاري قابل توجه در نتایج بررسی حاکی از سرمایه

فناوري نقش"اي با عنوان  ها با مطالعه این یافته. لی داشتاین سو سیري نزو به 1994از سال وري صنعت رشد بهره

وري  تضـاد بهـره  "بـود کـه   همراه شد که در آن نیز چنین اشـاره شـده   "اطالعات در رشد سریع اقتصادي سنگاپور

بر اساس این بررسیها، بـا  . "قابل به کارگیري استدر سنگاپور نیز 1990تا اواسط دهه  1980امریکا در اواخر دهه 

.وري کلــــی آن نســــبتا پــــایین بــــوده اســــت بهــــرهوجــــود رشــــد ســــریع اقتصــــادي ســــنگاپور،

ساختمان سنگاپور که از درون پاسخهاي پیمایش خود را نشـان داد، آن بـود   یکی از عالئم امیدوار کننده در صنعت

سـالهاي  رهاي امور تشکیالتی، طراحی، مـدیریت پـروژه و مـدیریت محوطـه کـاري د      مزبور در زمینهکه شرکتهاي

 2001و دانمـارك در سـال   2000این تجربه با تجربه سـوئد در سـال  . اند ده درصد اثربخشتر بوده 2002و  2001

طور کلی، بررسی مزبور  به. بیشتر از آن کشورها بوده استوري در حدود پانزده درصد تقریبا یکسان است، لیکن بهره
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رح کلی مبتنی بر فناوري اطالعات و جایگاه آن در فعالیتهـاي آگاهی چندانی از طنشان داد که شرکتهاي یاد شده

 1.5شـد و فقـط در حـدود    گذاري شرکتها نیز در زمینه فناوري اطالعات نـاچیز ارزیـابی   سرمایه. ساختمانی ندارند

و  جـانبی اطالعـات و ارتبـاطی و فعالیتهـاي ترویجـی     افـزار و امکانـات   افزار، نرم درصد از درآمد آنها به خرید سخت

  یابد آموزشی اختصاص می

  2015سنگاپوردر سال  -

رو در ارائه  در سال گذشته، مشخص شد که کشورهاي در حال توسعه و آسیایی، پیش Akamaiطبق گزارش مرکز 

ترین اینترنت را در اختیار شـهروندان خـود قـرار     رومانی پرسرعتبه طوري که  ،اینترنت پرسرعت در جهان هستند

  .کنند ل کمترین هزینه را دریافت میدهند و در مقاب می

  از جمله کشورهاي آسیایی که این روزها در زمینه ارایه اینترنت پرسرعت موفقیت فـراوان کسـب کـرده و توانسـته    

سنگاپور کـه از کشـورهاي در   . است خدمات گسترده خود با قیمت ارزان را در اختیار کاربران بگذارد، سنگاپور است

هـاي فـراوان    شود، ظرف چند سال گذشته در زمینه صنعت و فناوري بـه موفقیـت   وب میحال توسعه آسیایی محس

“  IBMگذاري تجـاري   موسسه ارزش”و “ مرکز هوشمند اقتصادي ”دست یافته است و در آخرین گزارش مشترك 

ترونیکی این گزارش میزان آمادگی الک.توانسته است عنوان هفتم بین همه کشورهاي جهان را به خود اختصاص دهد

کند که هر یک از کشورها تا چه اندازه در زمینه ارایه خـدمات   دهد و مشخص می تمام کشورهاي جهان را نشان می

  .اند رو بوده اینترنت پرسرعت با قیمت ارزان، خدمات مخابراتی، خدمات آموزش الکترونیک پیش

د و باعـث شـده اسـت نـام آن از     شـو  موقعیت سنگاپور در رتبه هفتم این لیست یک موفقیت بـزرگ محسـوب مـی   

دولـت سـنگاپور بـه منظـور حفـظ      . کشورهایی مانند فنالند، سوئیس، انگلیس، آلمان، ژاپن، ایتالیا نیز بـاالتر باشـد  

را به عنوان برنده مزایده ایجاد شبکه نسـل جدیـد    OpenNetموقعیت خود در این لیست کنسرسیومی موسوم به 

کوشـد   هاي خود می گذاري با تفویض اختیارات فراوان به آن و افزایش سرمایهاینترنت پرسرعت معرفی کرده است و 

  .دسترسی مردم خود را به اینترنت پرسرعت ارزان افزایش دهد
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 26خود اعالم کرده بود که شهروندان سـنگاپوري بـا سـرعت     2002در گزارش سال “ المللی مخابرات  اتحادیه بین”

اند که در آن زمان سرعت دسترسی یک ایرانی به اینترنت پرسـرعت در   شده میگیگابیت در ثانیه به اینترنت متصل 

سنگاپور در آن زمان به عنوان پنجمین کشور پرسرعت دنیا در زمینـه  . گیگابیت در ثانیه بوده است 3بهترین حالت 

لـت ایـن کشـور    گذرد، دو اکنون که هشت سال از انتشار آن گزارش می دسترسی به اینترنت برگزیده شده بود و هم

  .توانسته است خدمات اینترنتی خود را با گستردگی بیشتر و کیفیت باالتر به دست مردم برساند

شود که به موجب آن کلیه شـهروندان ایـن کشـور     دنبال می Wireless@SGدر کشور سنگاپور طرحی با عنوان 

دولت ایـن کشـور در اجـراي    . اینترنت شوندسیم  کیلوبیت در ثانیه وارد شبکه بی 512توانند به صورت رایگان با  می

سل انجـام  -و آي QMaxتل، سیم شامل سینگ این پروژه که با همکاري سه شرکت داخلی ارایه دهنده خدمات بی

ها از جانـب دولـت سـنگاپور،     با تخصیص این بودجه. میلیون دالر سنگاپور انجام داد 100گذاري معادل  شد، سرمایه

رود؛ به طـوري کـه تـا پایـان سـال گذشـته        ترین اقالم به شمار می این کشور جزء ارزانقیمت اینترنت پرسرعت در 

هـزار   45مگابیـت در ثانیـه حـدود     5/6هزار تومان، اینترنت  35مگابیت در ثانیه ماهانه حدود  4اینترنت با سرعت 

که البتـه ایـن خـدمات در     هزار تومان در هر ماه قیمت داشته است 70مگابیت بر ثانیه حدود  30تومان و اینترنت 

  .اند تر نیز شده سال جاري ارزان

ترین  شود، از مهم هاي اینترنتی دولت سنگاپور محسوب می ترین اولویت که از مهم OpenNetاندازي کنسرسیوم  راه

هاي خود تالش  ریزي این کنسرسیوم بر اساس برنامه. دالیل کاهش قیمت اینترنت پرسرعت در این کشور بوده است

کند با گسترش فیبرهاي نوري در کشور سنگاپور، دسترسی همه مردم این کشـور بـه اینترنـت بـا سـرعت یـک        یم

  .پذیر کند امکان 2012گیگابیت در ثانیه را تا سال 

درصد مردم سنگاپور به شـبکه   90سال آینده بیش از  2اعالم کرده است که ظرف  OpenNetکنسرسیوم مذکور 

  .ت یک گیگابیت در ثانیه دسترسی خواهند داشتپرسرعت فیبر نوري با سرع
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طرح دسترسی عمومی به اینترنت پرسرعت یک گیگابایتی در سنگاپور بخشـی از پـروژه جـامع دولـت ایـن کشـور       

هـاي فنـاوري اطالعـات     براي تبدیل سنگاپور به یک کشور کامال هوشمند و مبتنـی بـر مؤلفـه    in2015موسوم به 

  .شود محسوب می

و با انجام تحقیقات یک ساله دولت و مذاکرات گسترده آن با با بخش خصوصی آغاز  2006از ژوئن  اجراي این طرح

 2015در صورت اجراي موفق این طرح، کشور کوچک سنگاپور از نظر مساحت و تعداد جمعیت در سال . شده است

  .شود به قدرتمندترین کشور جهان در زمینه فناوري ارتباطات و اطالعات تبدیل می

میالدي ارزش صادرات سنگاپور در زمینه فناوري اطالعـات و ارتباطـات بـه     2015بینی شده است که در سال  یشپ

از دیگر اهدافی که دولت سنگاپور بـا اجـراي طـرح دسترسـی عمـومی بـه اینترنـت        . میلیارد دالر برسد 60بیش از 

درصـد   100یـت شـغلی جدیـد، دسترسـی     هـزار موقع  80توان به رونق اقتصادي، ایجاد  کند می پرسرعت دنبال می

  .جمعیت این کشور به رایانه شخصی و ایجاد صدها سرویس الکترونیکی براي انجام امور روزمره اشاره کرد

دولت سنگاپور که با تدوین طرح مذکور از ارایه اینترنت پرسرعت به کاربران خانگی اطمینـان حاصـل کـرده اسـت،     

اکنون  مسافران خطوط هوایی سنگاپور ایرالینز هم. گذارد ان هوایی خود هم میاینترنت پرسرعت را در اختیار مسافر

توانند با گرفتن بلیت پروازهاي مجهز به اینترنت، داخل هواپیما پست الکترونیکی خود را ارسال و دریافت کنند و  می

  .جام دهنددر طول مسیر هرگونه فعالیت تجاري و غیرتجاري مبتنی بر اینترنت را با سرعت باال ان

هواپیماي سنگاپور خود را در پروازهاي مختلف داخلی و خارجی اینترنت پرسـرعت را در اختیـار    40در حال حاضر 

  .کنند ها پخش می هاي تلویزیونی را به صورت مستقیم براي آن گذارند و برنامه مسافران خود می

  نتیجه گیري -

هاي دولتی و همچنین نیاز به دسترسی سریع  یار زیاد سازمانهاي بس رسد این است که هزینه آنچه مسلم به نظر می

اشخاص به این نهادها براي دریافت اطالعات و خدمات مورد نیاز سبب گردیده است که کلیه کشـورهاي جهـان بـه    

سمت اتخاذ تدابیري جهت بهبود امور مختلف جامعه حرکت کنند که از جمله این تدابیر ایجـاد دولـت الکترونیـک    
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جـویی در وقـت مـردم و     زیادي می برند که عمالً باعث صـرفه   امروزه کشورهاي پیشرفته جهان از آن بهره است که

  .هاي دولتی شده است هاي اجرایی سازمان کاهش هزینه

دولت الکترونیک عالوه بر اینکه بخش عظیمی از ارتباطات مابین اشخاص حقیقی و حقـوقی بـا نهادهـاي دولتـی را     

برخـی از   (داري می دهد باعث تأثیر مثبت بر روند زندگی افراد، ارتبـاط نزدیـک بـا حکومـت     تحت پوشش خود قرار

صاحبنظران معتقدند اگر دولت الکترونیک به حکومیت داري خوب منجر نشود رسالت خـود را بـه انجـام نرسـانیده     

نـدهاي ارائـه خـدمات در    ، بهبـود فرآی  ، تبدیل نمودن شهروندان از مصرف کنندگان منفعل به بازیگران فعـال )است

هاي مختلف،کاهش فاصله بین مردم و دولتمردان و گسترش عدالت اجتماعی از طریق ایجاد فرصـتهاي برابـر    بخش

  .شود براي همه افراد جامعه می

همچنین به لحاظ ارتباط دو سویه بین مردم و مسئولین و عدم مراجعه حضوري شـهروندان بـا کارکنـان عـالوه بـر      

هاي دولتی  یندها و روشها و اصالح امور باعث کاهش فساد و نهایتاً منجر به سالمت اداري در دستگاهبازمهندسی فرآ

  .می گردد

آنچه که باعث شده دولت سنگاپور جزو  بهترین دولت هاي الکترونیکی انتخاب شود برتري آن در زمینه ریاضیات و 

خرید و نصب تجهیزات الزم براي پیشبرد فناوري  ،لفنیهزینه پایین برقراري مکالمات ت ،ارائه آموزش هاي گوناگون

در سطح ملی قائل شده است امید است کشور ما نیز بـا   ICTاطالعات و ارتباطات و نیز اولویتی که این دولت براي 

  .بهره گیري از این منابع بتواند  این امر مهم و ضروري را در ملت برقرار سازد
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