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  11/05/94تاريخ دريافت: 
 09/06/94تاريخ پذيرش: 

  شدن نظام حكمراني  دو فضايي
  مندشدن  نظامو دولت همراه: 

  و همگرايـي رابطة دولت و مردم
  نوشتة 

  *سعيدرضا عاملي

  چكيده
“ شدن جهـان  دوفضايي ها ودوجهاني شدن”در دورة معاصر، با توجه به توسعة فضاي اجتماعي كه در پرتوي 

تـرين آنهـا تغييـر در     وجود آمده كه يكـي از مهـم   هاي مختلف زندگي به افتاده، تغييرات بزرگي در حوزه اتفاق
است. حكمراني دوفضايي بـر تغييـر   “ حكمراني دوفضايي”گيري  هاي حكمراني و مديريت اجتماعي و شكل نظام

ـ فضايي به حكمراني مشاركتي دوفضايي تأكيد دارد  از حكمراني تك ـ حضـوري   ه شـرايط واقعـي  كه با توجه ب
وري  زندگي انسان و با رويكرد حفظ پايداري سالمت انسان و محـيط زيسـت و افـزايش كارآمـدي و بهـره     

از سوي ديگر، ـ مجازي منتقل كند.  ـ حضوري را به فضاي واقعي اقتصادي، وظايف و خدمات فضاي واقعي
ـ ”زار ارتباطي عنوان اب هاي همراه، به هاي موبايل يا فناوريظهور فناوري  ةدسترسي همزمان و همه زمان به هم

و برخاسته “ دولت مرتبط با افراد جامعة در حال حركت”ميان آورده كه  ، مفهوم دولت همراه را به“شهروندان
اي،  است. بر اين اساس در اين مقاله با استفاده از روش مطالعة كتابخانه“ جا حاضر شبكة ارتباطي همه”از يك 

جهان معاصر، دولت همراه چه ظرفيت مضاعفي  شدن زيست شود كه با دوفضاي ها پاسخ داده مي به اين پرسش
هـا و   كنـد و چـه فرصـت    هـايي كـار مـي    است؟ و بر اساس چه مـدل  هاي جديد ايجاد كرده را براي دولت

ي نظري آورد. همچنين اين مسئله مورد توجه است كه چه رويكردها همراه مي ها به هايي را براي دولت چالش
هـاي آمـادگي دولـت     عالوه شاخص براي دولت همراه وجود دارد و عوامل موفقيت دولت همراه چيست؟ به

همراه نيز از ديگر موضوعات مورد بحث در اين مقاله است. درمجموع حكمراني دوفضايي بـا هـدف قـرار    
دوفضايي همراه دنبال  هاي كيفي را از طريق برنامة اقدام دادن موضوع محوري سالمت و سبك زندگي، هدف

بدون تخريب محيط زيست و هوا و همچنين بدون تخريـب سـالمت   “ تحقق كارها ”كند و نتيجة اين امر،  مي
  وري و كارآمدي اقتصادي است. انسان و تأمين راهكارهاي افزايش بهره

ت هاي دولت همراه، نظريـا  همراه، مدل  ها، حكمراني دوفضايي، دولت شدن دوفضايي كليدواژه:
 دولت همراه، پذيرش دولت همراه، آمادگي الكترونيكي دولت همراه.

____________________________ 
 ssameli@ut.ac.ir استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمريكاي دانشگاه تهران *
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  مقدمه
  حكمراني دوفضايي و ارتباطات همراه

هـا و  شـدن  دوجهـاني ”در دورة معاصر، با توجـه بـه توسـعة فضـاي اجتمـاعي كـه در پرتـوي        
الف، ب؛ عـاملي،  1390؛ عاملي، 1385الف، ب، ج؛ عاملي، 1382(عاملي، “ شدن جهان دوفضايي

است و در اين ميـان، فهـم دقيـق تغييـرات در      وجود آمده) اتفاق افتاده، تغييرات بزرگي به2004
وجود اين دو جهـان مـوازي    هاي مختلف در جهان دوفضايي شده، مستلزم توجه جدي به حوزه

ترين موضوعات تغيير، ظهور مفهوم حكمراني دوفضايي و دولت همراه است  است. يكي از مهم
آورد. درحقيقـت،   ميـان مـي   مهندسي و بازتعريف معناي دولت و حكمراني را بهكه ضرورت باز

رويكرد دوفضايي مستلزم تغيير در نگرش به نظام حكمراني است كـه بـر مبنـاي آن حكمرانـي     
كند و نـوعي تقسـيم كـار منطقـي بـين       فضايي را به حكمراني مشاركتي دوفضايي تبديل مي تك

حكمراني دوفضايي، حكمرانـي  آيد.  وجود مي ـ مجازي به يــ حضوري و فضاي واقع فضاي واقعي
ـ حضوري زندگي انسان و با رويكـرد حفـظ پايـداري سـالمت      است كه با توجه به شرايط واقعي

ـ  وري اقتصادي، وظايف و خدمات فضاي واقعي انسان و محيط زيست و افزايش كارآمدي و بهره
بر اين اساس، حكمراني دوفضايي كامالً ناظر بـر  ـ مجازي منتقل كند.  حضوري را به فضاي واقعي

. عوامل حقوقي، 3 ـ امنيتي، يـ. عوامل سياس2ـ اجتماعي،  . عوامل فرهنگي1عوامل محيطي اعم از 
. عوامـل  6هـاي فضـاي مجـازي و همچنـين      . عوامل مـرتبط بـا فنـاوري   5. عوامل اقتصادي، 4

  هاي محيطي است.  محيطي و توجه به اكوسيستم زيست
عنـوان ابـزار ارتبـاطي     هاي همراه، به تلفن همراه يا فناوري هايسوي ديگر، ظهور فناوري از

، فرصت و ظرفيـت جديـدي را بـراي دولـت     “زمان به همة شهروندان دسترسي همزمان و همه”
بـار در   رويكرد دوفضايي به دولت همـراه نخسـتين   “.دولت همراه”است:  الكترونيك فراهم كرده

 27تر سعيدرضا عاملي در دومين همايش روابط عمومي الكترونيك در تـاريخ  ايران از سوي دك
در ايـن رويكـرد ايـن امـر مطـرح اسـت كـه در جهـان          1است. مطرح شده 1386ارديبهشت سال 

؛ عـاملي،  1385الف، ب؛ عـاملي،   1384الف، ب، ج؛ عاملي،  1382دوفضايي شدة جديد (عاملي، 
هاي ملـي و   ريزي ب) و هم در برنامه1384، همانشهري ( هاي محلي و ريزي ) هم در برنامه1391

هـاي فضـاي مجـازي نيـز      هاي جهان واقعـي، از ظرفيـت   جهاني ضرورت دارد تا در كنار ظرفيت
، يكـي  “حكمراني موبايـل ”و “ دولت همراه”اي،  ) و در چنين زمينه63: 1393، هماناستفاده شود (
دولت مرتبط بـا افـراد جامعـة    ”د. دولت همراه، شو هاي جهان مجازي در نظر گرفته مي از خروجي

است (مينگ چانگ و ديگـران،  “ جا حاضر شبكة ارتباطي همه”و برخاسته از يك “ در حال حركت
را  (Ubiquitous government)“ دولت همـه جـا حاضـر   ”) كه مفهوم 64: 1393نقل از عاملي،  به
زمان، امكان برقراري ارتباط با شـهروندان   دولت در هر جا و در”آورد و بر مبناي آن،   ميان مي به

محصول تو در تو شدن جغرافيا يا به تعبير ميشل سـر، همـه كجـا    ”چنين دولتي، “ خود را دارد.
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هاست كه به تضعيف  ها در هر مكان و هر مكان در همه مكان آبادي و به تعبير ديگر، همه مكان
  )64: 1393از عاملي،  نقل (رابينز و وبستر، به“ است. قدرت مكان منجر شده

فضـاي جديـدي از انعكـاس افكـار     ”از سوي ديگر در جهان دوفضايي شده، دولت همـراه  
 ) 66: همان“ (.سازد عمومي و دموكراسي مبتني بر رأي مردم را فراهم مي

تغيير در ” است و “ اي و جهاني تغييري در نظام حكمراني، محلي، ملي، منطقه ”اين دولت، 
  ، سازوكارهاي اصلي چنين تغييري هستند.“ه و تقويت نگاه فرامحليروندهاي فناوران

عنوان واسطة ارتبـاطي   ارزش افزودة تلفن همراه به” در اين رويكرد، مزيت دولت همراه به 
آسـودگي و سـهولت    ”گردد كه در چهار مقوله قابـل طـرح اسـت:     باز مي“ دولت با شهروندان

عبارتي، رهـا بـودن از    بودن از استبداد زمان و مكان يا بهبودن؛ و رها بودن؛ فوري ارتباطي؛ فردي
بـودن ارتباطـات دولـت و     فـردي ”انـد از:   عالوه اهداف دولت همراه نيز عبـارت  به“ .فشار زمان

نهادهاي دولتي با شهروندان و كارگزاران دولتـي؛ كـاهش اصـطحكاك در فراينـدهاي ارتبـاطي      
منـدكردن فردگرايانـة ارتباطـات متقابـل دولـت و       شهروندان و كارگزاران دولتي با دولت؛ نظـام 

كردن فرايندهاي ارتباطي هم با ديدگاه كاهش زمان انجام كار و هم با رويكرد  شهروندان؛ و بهينه
  )69: همان“ (سالمت اجتماعي و حفظ محيط زيست.
شود. عـاملي   نيز مطرح مي“ روابط عمومي دولت همراه”همچنين در ارتباط با دولت همراه، 

معنـاي   اي بـه  اگر روابط عمومي را در فضا و نظام فراگير رايانه ”دهد كه  ) توضيح مي67 همان:(
منظـور معرفـي خـدمات و     ارتباط فراگير، فوري و مستمر با شهروندان، مخاطب و مشـتريان بـه  

همراه و روابط عمومي آن در حلقة منطق دولت  بررسي رضامندي مخاطب تعريف كنيم، دولت 
روابط عمومي در فضاي ارتباطي «كند كه  طور مطرح مي همين“ خورد. با هم گره مي تلفن همراه

است، در معنـا و سـاختار جديـدي     تك افراد را فراهم كرده جديد كه امكان تعامل خاص با تك
توان گفت روابط عمومي به معناي ارتباط متناسب بـا حقيقـت فـردي     شود كه مي بازتعريف مي

مطـرح  “ روابط عمومي فردگرا”بر اين اساس، “ ان و يا مشتريان است.تك مخاطبان، شهروند تك
روابط عمومي براي ”است. اما تغيير از “ پاسخگويي متناسب با نيازهاي فرد”دنبال  شود كه به مي

“ روابط عمومي موبايـل ”تري را براي  ، ضرورت جدي“روابط عمومي فردگرا”به “ يك جمع بزرگ
، تصـوير  (Positive Image) امكان انعكاس تصوير مثبـت «مي موبايل، كند. روابط عمو بازتوليد مي

و تصوير ماندگار را كه سه ركن روابط عمومي كارآمد هستند، فـراهم   (Effective Image) مؤثر
عنوان يك روابـط عمـومي متمركـز ادامـه      تواند به موبايل نميروابط عمومي « همچنين». كند مي

فردي شده و كاربرمدار بايد به مفهوم همه روابط عمـومي و   مسير دهد و ناگزير روابط عمومي
شدن همة عناصر سازماني انتقال پيدا كند تا هر فرد سازماني بـا كـاربران فعـال     يا روابط عمومي

) از سوي ديگر وي منطق حاكم بر روابـط عمـومي   73: همان» (.حوزة خود در تعامل قرار گيرد
  ت:اس موبايل را شامل موارد زير دانسته

 ارتباطات مستقيم و مستمر با فرد فرد مخاطبان؛« •
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  ارتباطات مؤثر با فرد فرد مخاطبان؛ •
  ارتباطات فراگير با فرد فرد مخاطبان (فضاي ارتباطي)؛ •
  ارتباطات آسان و سالم؛ •
  ارتباط ماندگار (تبديل شدن پيام به داده)؛ •
 )؛spinارتباطات خاص (شخصي شده) با تك تك مخاطبان (كاهش  •

  »ات واقعي مجازي.ارتباط •
اي و چندصنعتي هستند كه بازتوليـد   هايي چندرسانه پديده«هاي موبايل،   مجموع، فناوري در
آينـد و بـا گسـترش      ) به حساب مي3: 1387(عاملي و ديگران، » هاي فردگرايانة درون ما تجربه

ـ  (E-Governance)پارادايم حكمراني الكترونيك «آنها، شاهد تغيير از  ر ظهـور رايانـه   كه ناظر ب
موبايلي شـدن قـدرت   «) و 4: همان( (M-Governance)» بود، به پارادايم حكمراني تلفن همراه

پارادايم تراكنش در دولت الكترونيكي به دولت همـراه  عبارت ديگر،  ) هستيم. به1393(كوثري، 
ولتـي،  بـر نحـوة كـاركرد و ارائـة خـدمات د     هـا  اثرگذاري روزافزون ايـن فنـاوري  تغييريافته و 

در ايـن رويكـرد،    هـاي همـراه بـراي دولـت اسـت.      كنندة اهميت استراتژيكي فنـاوري  منعكس
ابزار زندگي و ابزار حكمراني فردگرا، «نيستند، بلكه » ابزار سادة ارتباطي«هاي همراه تنها  فناوري

 محسوب» عنوان يك شهروند الكترونيك نه صرفاً در قلمروي زندگي فردي، بلكه زندگي فرد به
ــا اهميــت  ITU ،2011:16و  OECDنقــل از  (بــه ). كوشــچوهمــانشــوند ( مــي ) در ارتبــاط ب

عنوان موج بعـدي   دولت همراه به«گيري دولت همراه معتقد است كه هاي همراه و شكل فناوري
البته بايد توجه داشـت  » شود. فناوري اطالعات و ارتباطات است كه در بخش دولتي استفاده مي

 2007براي دولت همراه كـه توسـط كوشـچو مطـرح شـده، بـه سـال        “ ناوريموج ف”كه عنوان 
تـوان آن را مـوج    مطـرح اسـت كـه مـي    “ دولـت هوشـمند  ”گـردد و امـروزه صـحبت از    بازمي
هاي توسعة پايـدار كـه معطـوف بـه      هاي جديد دانست كه در ذيل آن مؤلفه تر دولت يافته توسعه

  گيرد.  مندتري مورد توجه قرار مي ظامصورت ن حفظ محيط زيست و سالمت انسان است، به
هـا و رونـد    در اين مقاله تالش خواهد شد كه ضمن تبيين حكمراني دوفضايي همراه، زمينه

يـا و  اهاي دولت همـراه، مز  شناسي مدل رشد فناوري همراه، تعريف مفهومي دولت همراه، گونه
يت پذيرايي دولت همراه و هاي دولت همراه و موفق هاي دولت همراه، رويكردها و نظريه چالش

 شدن نظام حكمراني دولت همراه مورد مطالعه و مداقه علمي قرار گيرد.  در نهايت، دوفضايي

  ها و روند رشد فناوري همراه زمينه. 1
گيـرد كـه   اي از خـدمات و اقـدامات را دربـر مـي    دولت موبايل يا دولت همراه، طيف گسـترده 

پذير است. دولـت موبايـل يـا دولـت همـراه،      راه امكانهاي همدسترسي به آن از طريق دستگاه
كلمـة موبايـل از   ) و 6: 2011، زفـرر است (“ دولت الكترونيك”و  “حركت”تركيبي از دو كلمة 

آمده، اما كاربرد اين كلمه متفاوت بوده “ قابل حركت بودن ”به معناي mobilisريشة كلمة التين 
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در ارتبـاط بـا   ). 3: 2004كمـپ،  است (راجـن  شدهكه منجر به اتخاذ رويكردهاي متعددي به آن 
هاي مختلف دولت همراه درنتيجة فهمي است كه از مفهـوم  برنامه«مفهوم حركت بايد گفت كه 

  است. “ شكلي از همراه بودن”عنوان  درحقيقت، حركت به» حركت وجود دارد.
سـطح  ”د: كمپ معتقد است كه سه سطح از حركت وجود دار راجندر زمينة مفهوم حركت، 

كمـپ بـه سـه    همچنين راجـن “. حركت مجازي”و “ سطح فيزيكي حركت”، “اجتماعي حركت
حركت فضايي اشاره بـه جنـبش   «كند. بر اساس تعاريف وي، گونة مختلف از حركت اشاره مي

حركت از ”و حركت زماني در ارتباط با » گستردة افراد و حركت نمادها و اشيا و خود فضا دارد
اسـت.  “ بنـدي منعطـف و پويـاي وظـايف    منطبـق بـا اولويـت    (Time slots) هاي زماني شكاف
“ ارتباطـات غيرهمزمـان  ” اي جديـد ماننـد پيامـك يـا پسـت الكترونيـك، از       هاي شبكهفناوري

حركـت  «دهـد. درواقـع   را مـي “ بندي پوياي وظـايف ارتباطـاتي  زمان”كند و امكان پشتيباني مي
دهند، امـا حركـت   و چه زماني از تعامل را پوشش ميهاي كجايي فضايي و حركت زماني جنبه

پـردازد كـه تعامـل    متني كه نوع سوم از حركت است، اشاره به چگونگي دارد و به اين امر مـي 
  )6ـ 7: 2011، زفرر» (دهد.چگونه رخ مي

) حركت را بـه سـه مجموعـة    7: 2011، زفررنقل از ، به2004كمپ ( به عبارت ديگر راجن 
حركـت دسـتگاه   “. حركت دستگاه، حركت كاربر و حركت خدمات”است:  دهمختلف تجزيه كر

است. حركـت   تعريف شده“ دسترسي مداوم به خدمات با يك دستگاه در حال حركت”عنوان  به
دسترسي به خدمات، مستقل از موقعيـت و دسـتگاه، جـدا از حركـت و بـدون      ”كاربر اشاره به 

قابليـت فـراهم كـردن خـدمات خـاص      «ان عنـو  دارد و حركت خدمات بـه » محدوديت فيزيكي
  است.  تعريف شده» نظر از دستگاه يا كاربرصرف
 هـا تن“ صنعت ارتباطي اينترنت و تلفن ثابت”ت كه ـوان گفـت وم حركت ميـاس مفهـر اسـب

“ خأل ارتباطي با شـهروندان ”كند و درنتيجه  پذير مي را امكان“ ارتباط نشسته و مستقر در مكان” 
كه صـنعت فنـاوري همـراه،     است، درحالي“ جامعة در حال حركت”در ارتباط با  وجود دارد كه

واحد ارتباطي شهروندي آن نيز از خـانواده و خانـه كـه مرجـع آن،     «كرده و “ فردي” دولت را 
  ) 58: 1387(عاملي و ديگران، .» دشو آدرس پستي است، به ارتباط مستقيم با فرد منتقل مي

توجـه داشـت.   “ سـيم بـي ”و “ موبايـل ”ه بايد به تفاوت ميان همچنين در حوزة دولت همرا
تفـاوت  “ موبايـل ”و “ سـيم  بـي ”) ميان دو اصطالح 7: 2011، زفررنقل از ، به2004كمپ (راجن

توانايي برقراري ارتباط در هر زمان و هر مكـاني  «عنوان  به“ موبايل”قائل شده و معتقد است كه 
عبـارت   بـه » يك دستگاهي بدون سيم اسـت. «يقت دارد كه اشاره به اين حق“ سيمبي”، اما »است

اسـت و در زمينـة فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات،      “ قابليـت حركـت  ” معناي  ديگر، موبايل به
تواند با خودش بـه هـر جـايي ببـرد و     حملي است كه يك فرد مي دستگاه موبايل، دستگاه قابل«

سـيم  )، امـا بـي  28: 2011نقـل از آمـوس،   به(چنگ و كنان، » نيازهاي ارتباطاتي او برآورده شود
براي مثال » سيم، لزوماً قابليت حركت را ندارد.يك دستگاه بي«است و “ نداشتن سيم” معناي  به
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سـيم  تواند يك دستگاه بـي تواند به شبكة محلي و اينترنت متصل شود. پس ميصفحة رايانه مي
صـنعت  ”بنـابراين دولـت نيـاز دارد تـا از     ). 28: 2011باشد، اما دستگاه موبايل نيست (آموس، 

قابليت ارتباط در حال حركت و ”منظور ارائة خدمات موبايل استفاده كند كه  به“ سيمارتباطي بي
هاي خصوصي را با جامعـة در   تعامل ارتباطي دولت و شركت” را دارد و امكان “ تعامل ارتباطي
  )  58: 1387كند. (عاملي و ديگران،  فراهم مي“ حال حركت

كمي پس از ظهور دولـت   دولت همراهتوان از نظر دور داشت كه اصطالح از سوي ديگر نمي
است و در مورد ارتباط آن با دولت الكترونيك، نظرات متفاوتي وجود دارد.  الكترونيك مطرح شده

كـه گروهـي   برخي از متخصصان بر تفاوت دولت الكترونيك با دولت همراه تأكيد دارند، درحـالي 
دولـت همـراه   ”ر از آنها بر اين باورند كه دولت همراه شكل جديدي از دولـت نيسـت، بلكـه    ديگ

: 2010؛ شُـل،  ITU ،2011 :18و  OECDاسـت ( “ ادامـة آن ”يا “ توسعه يا تكامل دولت الكترونيك
دولـت همـراه جانشـين دولـت     «دهنـد كـه   ). اين گروه توضيح مـي 7: 1387؛ عاملي و ديگران، 6

اي ) و مرحله4: 2008، كساواراپونقل از ، به2004گوانژ، » (بلكه مكمل آن است الكترونيك نيست،
، زفـرر نقـل از  ، بـه 2010ميسـرا ( شـود.  محور محسوب مـي از روند توسعة دولت الكترونيك وب

تواند به سه مرحله تقسيم شـود:  محور ميكند كه توسعة دولت الكترونيك وب) مطرح مي7: 2011
نام دارد كه از تجارت الكترونيكي الهام گرفته و از سـال  “ خدمات مشتري” مرحلة نخست، مرحلة

نام دارد كه  (Virtual Agency)“ ادارة مجازي ”است؛ مرحلة دوم  طول كشيده 2000تا سال  1995
اسـت؛ و مرحلـة سـوم كـه مرحلـة       طول انجاميده و از پرتال الهام گرفتـه  به 2005تا  2000از سال 

) مـدعي هسـتند كـه    7: 2011، زفـرر نقل از ، به2007شود. كومار و سينها (مي دولت همراه ناميده
جـا   دولت همـه ”هاي ديگري مانند و زيرمجموعه دولت همراه زيرمجموعة دولت الكترونيك است

اس برتـي  پـي اس و جـي آيهاي جـي برنامه”و يا  )u- gov( (Ubiquitous Government) “حاضر
 نيز وجود دارد. )g- gov( GIS/GPS applications for e-Government)“ دولت الكترونيك

همراه داشـت و از   ها بههايي كه اين فناوريهاي همراه بر اساس ظرفيتاما گسترش فناوري
هايي كه براي زيرساخت فني دولت الكترونيك مطرح بود، صـورت گرفـت.   سوي ديگر چالش

توان به موارد زيـر  ظهور دولت همراه مي هاي همراه در دولت وازجمله داليل گسترش فناوري
  اشاره كرد:

  ها از سوي بخش دولتي و شهروندان؛  پذيرش گستردة اين فناوري« •
  سهولت استفاده براي شهروندان؛ •
  قابليت همكاري بيشتر؛ •
  تر كند؛ تواند دولت را به شهروندان نزديك اين حقيقت كه دولت همراه مي •
» تـر اسـت   صـرفه  بـه  محـور، مقـرون   خـدمات رايانـه   اين حقيقت كه خدمات دولتي نسبت به •

)OECD  وITU،2011 :20 ؛)19 ـ 
  )؛6: 2008، (كساواراپو “افزايش زيرساخت موبايل و نفوذ دستگاه موبايل در جهان ” •
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امكان انتقال حجم باالتري از داده  درنتيجههاي ارتباطات موبايل و افزايش پهناي باند شبكه ” •
  )؛4: 2012وانگ، (شيه و “ با هزينة كمتر

 )؛4: 2011(زفرر، “ الكترونيكيسازي مداوم اجزاي توسعة تجهيزات موبايل با كوچك ” •

  )؛6: 2008، (كساواراپو “ايجاد دولت باز و شفاف ” •
  ؛)4: 2012(شيه و وانگ، “ افزايش تقاضا براي ارائة چندكانالة خدمات ” •
هاي موبايل و فناوري“ فرد بودن هميشه با”و “  (Always on)ودنـن بـهميشه روش”ت ـماهي •

 )؛4: 2011(زفرر، “ هاي آندايمي ويژگي افزايش” 

تر و هاي سريعبه سمت برنامه هاي موبايلهاي اينترنتي، استانداردها و پروتكلتكامل فناوري” •
  )؛6: 2008، (كساواراپو“ ترپيچيده

هاي هاي هوشمند و دستگاه تلفن هاي موبايل، موبايل مانند تلفن هاي رونق استفاده از دستگاه” •
، 2008(انتاليـاني و ديگـران،    (Personal digital assistants)“كـار ديجيتـالي شخصـي   كمك

  )؛4: 2012نقل از شيه و وانگ،  به
 )؛6: 2008، (كساواراپو“ هاتر اطالعات دولتي به شهروندان و شركتموقعتر و بهارائة بهتر، سريع ” •

اي دولت همراه محدود به خدمات از سـوي دولـت نيسـت، بلكـه     ه ظرفيت«اين حقيقت كه  •
رو، دولت همراه،  و ازاين» هاي رايگان خدمات دولتي از سوي مردم نيز هست شامل دريافت
(عـاملي و  » .شـوند  رساني دوسويه است كه در هر دو طرف، مردم منتفع مي سيستم خدمات

  )58: 1387ديگران، 
تي آن بـا دولـت الكترونيـك و دولـت     متعارف و سـنّ  در جدول زير، تفاوت دولت به شكل

اسـت.   همراه بر اساس اصول، زمان خدمات، فضاي خدمات و شكل خدمات نشان مطرح شـده 
  )ITU  ،2011 :19و  OECDنقل از  ، به2010سوك،  (اويي

 مفاهيم دولت، دولت الكترونيك و دولت همراه  1 جدول

  دولت همراه دولت الكترونيك دولت  مقوله

  صولا
فرايند

بوروكراتيك 
 (تلفن، فاكس)

فرايند بازمهندسي استفاده از فناوري 
  (رايانة شخصي، اينترنت)

يكپارچگي و اتصال 
  سيم هاي بي دستگاه

 365ساعت شبانه روز، 24  روز هفته 7ساعت شبانه روز و  24  ساعات رسمي كار  زمان خدمات
  روز سال

ديدار شخصي،  فضاي خدمات
 فاكس، تلفن

و يا محل كار مشتري كه ازخانه
 كنداينترنت استفاده مي

موقعيت و مكاني كه مشتري 
  در آن قرار دارد

مراجعة مكرر به  شكل خدمات
بار دسترسي براي يك  هاي وب كليك روي پرتال ادارات

  خدمات مورد نياز
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هـايي در اصـول، زمـان خـدمات، فضـاي      شـود، تفـاوت  چنانچه در جدول باال مشاهده مي
ارائـة  « بـه دولـت الكترونيـك   ت و شكل خـدمات در ميـان اَشـكال دولـت وجـود دارد.      خدما

كه از نظر جغرافيايي پراكنده هسـتند امـا از    شوداطالق ميهايي  فناوري الكترونيكي اطالعات با
تعـاملي  «در مقابل دولت همـراه شـامل    »هاي شخصي.) فني فناورانه همگن هستند (مانند رايانه

ها ناشناخته است، جايي كـه دسترسـي بـه خـدمات     زمينهكه شود  استفاده مياست كه در جايي 
و جـايي كـه    توانـد انجـام شـود   هـاي متعـددي باشـد كـه مـي     تواند يكي از فعاليـت دولتي مي
توانـد قـرار   هاي موبايل، مقدار و نوع اطالعاتي كـه مـي  هاي فيزيكي تعامل با دستگاهمحدوديت

بر اين . )7: 2011، زفررنقل از ، به2005(كارول،  »ا محدود كندگرفته باشد و در دسترس باشد ر
سـازي و   هـايي را در پيـاده   چـالش  توانـد يي، مـي ها تفاوتتوان گفت كه وجود چنين اساس مي

  )ITU،2011 :19 و OECD( .داشته باشددنبال  پذيرش دولت همراه به
كترونيكـي فراينـدهاي دولـت    دولت الكترونيـك بـا تنظـيم ال   «توان گفت كه به عبارت ديگر مي

اسـت (عـاملي و   “ الگـوي دولـت الكترونيـك   ” و مبتني بـر   )3: 2004، پكمراجن(» سروكار دارد.
» دهـد نـد حركـت خـود دولـت را نشـان مـي      تواكه دولـت همـراه مـي    درحالي ،)4: 1387ديگران، 

ابـزار  ” ت همراه است. بر اين اساس، دول“ الگوي دولت همراه ”) و مبتني بر 3: 2004، پكم راجن(
عنـوان روشـي بـراي بهبـود      اي است كه بههاي پيچيدهتركيبي از استراتژي«و “ جديدي براي دولت

دهد سبك كاري دولت را تغيير ميتواند ميشود كه وري وظايف سنتّي دولت در نظر گرفته ميبهره
 ) 4: 2008، اپو(كساوار »كند.پذير ميو ايجاد روابط مناسب ميان دولت و مردم را امكان

دامنـة    (Pervasive Governence)“حكمرانـي فراگيـر  ”عنوان  همچنين دولت همراه به
حالـت ثابـت و هـم غيرثابـت بـا      ”دهـد و آن را هـم در     ارتباط دولت و مردم را گسـترش مـي  

هـاي   بـازتعريف سياسـتگذاري  ”كند كه اين امر بـر لـزوم    پذير مي امكان“ گيري فردگرايانه جهت
) كه در آن دولت همـراه  7: 1387اذعان دارد (عاملي و ديگران، “ وند جدي حكومتيجديد و ر

شود. مبتني بر اين رويكرد، دولت همراه  طراحي مي“ ارتباط دولت با فردفرد شهروندان” با نگاه 
در ارائة خدمات و ارتباط با شهروندان، از ظرفيت منعطـف بـااليي برخـوردار اسـت و مفهـوم      

  ) 58: همانكند. ( را مطرح مي“ طريق تلفن همراه خدمات دولتي از”
) نيز 10: 2011، زفررنقل از  ، بهICDT ،2007مراحل توسعة خدمات دولت همراه (در زمينة 

هـاي   خدمات دولت همـراه از طريـق دسـتگاه   «توان به دو مرحله اشاره كرد. در مرحلة اول، مي
هدف از اين مرحله، » گيرد. در دسترس قرار مي اي يابد كه با يك برنامة رايانه موبايلي توسعه مي

هـاي   تاپ يـا سـاير دسـتگاه    استفاده از خدمات موجود مستقل از در دسترس بودن رايانه يا لپ«
يابد و خـدماتي را   خدمات دولت همراه توسعه مي«در مرحلة دوم، » مشابه براي شهروند است.

  )همان( »پذير است. سيم امكان و بيدهد كه تنها از طريق زيرساخت تلفن همراه  ارائه مي
هـاي ارتباطـات همـراه،     در ارتباط با روند رشد فناوري دولت همراه بايد گفـت كـه شـبكه   

را بـر عهـده   “ هـا  مسئوليت انتقـال تمـامي داده  ”فناوري كليدي هرگونه دستگاه موبايل هستند و 
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ه تلفـن همـراه، سـه دوه از    ويـژ  هاي فناوري همـراه بـه   دارند. در تاريخ تحوالت فناورانة سامانه
  شود. يكديگر متمايز است كه در ادامه مطرح مي

اسـتفاده از ايـن   «آغاز شد. اما  1950موبايل در دهة هاي ارتباطات آنالوگ  توسعة نخستين شبكه
هاي كمي را داشت و در ميـان كشـورها نيـز ناسـازگاري و      ها مشكل بود و ظرفيت انتقال داده شبكه

هاي همراه، اثر منفـي   چنين مشكالتي بر نفوذ تلفن» .شد هاي جداگانه ديده مي حل ناهماهنگي در راه
استاندارد ”، (Group Spécial Mobile)“ گروه مخصوص موبايل” ، 1982به همراه داشت. در سال 

اولـين سـامانة تجـاري    «، 1983و در سـال  ) 10: 2011، زفـرر ( را مطـرح كـرد   “ ارتباطات موبايـل 
نقل از عـاملي و   (هاردمن، به» اس شروع به كار كرد پي ام ان در آمريكا با نام ايمخابرات سلولي جه

هاي نسل اول تلفن همـراه و محـدوديت    رشد غيرمنتظرة مشتركان سامانه«). اما 23: 1387ديگران، 
هاي تلفن همـراه را   ها، اتخاذ رويكردي جديد به طراحي شبكه گونه شبكه گسترش خدمات در اين

  )همان» (.هاي همراه شد كرده بود كه خود منجر به ظهور نسل دوم فناوري گريزناپذير
را اجـرا   )2G( “استاندار جديد نسل دوم” ، گروه مخصوص موبايل، 1990اما در اوايل دهة 
هاي آنالوگ آن زمان بود و پـس از آن بـود كـه دسترسـي سراسـري بـه        كرد كه جانشين شبكه

 آراس پـي  هـاي پيشـرفتة نسـل دوم ماننـد جـي      دوره، فناوري. در اين ارتباطات موبايل آغاز شد
(General packet Radio Servis) اي جي دي و اي (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) 

پروتكـل  ”طـور   كردنـد و همـين   را فـراهم مـي  “ هاي بيشتري امكان انتقال داده” مطرح شدند كه
نيز به منظور در دسترس قرار دادن محتواي وبي  (Wireless Application Protocol)پي  دبليواي

راندمان طيفـي  «). در اين نسل، 10ـ 11: 2011، زفررگسترش پيدا كرد (“ هاي موبايل در دستگاه
توانسـت از طريـق ديجيتـال كـردن، كـد كـردن كانـال،         و مصونيت در مقابل تأثيرات نويز مـي 

  ) 24: 1387از عاملي و ديگران،  نقل زاده، به (قاضي» مدوالسيون و غيره بهبود يابد.
راي نسل دوم، پنج سامانة گوناگون تلفن همـراه ديجيتـال مختلـف توسـعه داده شـد. در      ـب

،  (GSM) (Global System for Mobile communication)“سامانة جهاني بـراي ارتبـاط  ”اروپا 
ــالي ايـســ”ا ـدر آمريكــ اي)  ام دي اي و ســي ام دي اس تــي پــي ام ـ اي (دي“ اس   پــي ام امانة ديجيت

(Digital – AMPS systems (D-AMPS TDMA and CDMA)) 
 )1500ســي  دي و پـي  800 ســي دي و در ژاپـن دو سـامانة ســلولي ديجيتـال شخصــي (پـي    

(Personal Digital Cellular System) (PDC 800 and PDC 1500)  هـاردمن،   .عرضه شـدند)
 )25: 1387نقل از عاملي و ديگران،  به

المللـي ارتباطـات    المللي مخابرات، مفهوم سامانة بـين  ، اتحادية بين1996در سال «ادامه،  در
شد، براي نسل سوم تلفن همراه معرفي كـرد كـه    ناميده مي 2000تي  ام دوربرد متحرك را كه آي

ها بـا سـرعت بـاالي     جا و همة زمان هدف آن ارائة خدمات شخصي هميشه در دسترس در همه
هزينـه بـا هزينـة     اي كـم  م به زيربناهاي جهاني ارتباطات بـا دسـتگاه چندرسـانه   سي دسترسي بي

ــوان مصــرف ــود. خــدمات در ت ــدگان ب پروتكــل نســل ســوم ”) در نســل ســوم، همــان» (كنن
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مطـرح شـد كـه موفقيـت       (Universal Mobile Telecommunications System)“اسـي  تي يوام
هـاي نسـل سـوم در مقايسـه بـا       فنـاوري ). 11: 2011، زفـرر اينترنت همراه را به همـراه داشـت (  

سيم با حفظ كيفيت  شبكة بي”را در “ ها امكان انتقال حجم بيشتري از داده ”هاي نسل دوم،  فناوري
فراهم آمـدن نـوعي از فنـاوري    «اي  گونه توان به عبارت ديگر نسل سوم را مي دارند. به“ باالي صدا

  )همان» (كند. لفن همراه را با هم ادغام ميدانست كه خدمات عرضه شده در اينترنت و ت
عالوه بر سطح فني دولت همراه، در سطح فرايندهاي اقتصادي، سياسـي و فرهنگـي دولـت    

راه، تجـارت تلفـن همـراه    ـن همـ ـدة دولت تلفـاز ايـس زمينه«م كه ـز شاهد هستيـالكترونيك ني
(M-Business) يا بازرگاني تلفن همراه (M-Commerce) شكل  1990ت كه در اواخر دهة بوده اس

 (Voice commerce)، تجارت باصدا(Positional commerce) دنبال تحقق تجارت موقعيتي گرفت و به
در اين روند، » وجود آمد. از طريق تلفن همراه به (Television commerce) و تجارت تلويزيوني 
اي آن آغاز شـد و بـا اولـين     مهمطرح و سازوكارهاي برنا 2001ايدة دولت تلفن همراه در سال «

، پررنگ شد و در يك فرايند كاربردي قـرار  2005كنفرانس اروپايي در دانشگاه ساكس در سال 
  )همان» (گرفت.

  تعريف مفهومي دولت همراه. 2
شده كه در آنها بر ابعاد مختلف دولـت همـراه تأكيـد     تعاريف متعددي براي دولت همراه مطرح

اسـتفاده از فنـاوري   «) دولـت همـراه را   4: 2008، كساواراپونقل از به، 2004گوانژو (است.  شده
سيم موبايل درون ادارات دولتي و براي ارائة خدمات و اطالعات بـه شـهروندان و   ارتباطات بي

) دولـت همـراه را بـا    29: 2011نقل از آمـوس،  ، به2005ديويدسن ( كند.تعريف مي» هاشركت
بخشـي از  ”كند و مفهوم دولـت همـراه را   تعريف مي“ ترونيكيخدمات دموكراسي الك”اشاره به 

تواند بـراي شـهروندان از طريـق    اطالعات دولت مي«زعم ديويدسن،  داند. بهمي“ فرايند سياسي
دموكراسي همراه در هر جايي و هر زماني، در دسترس قرار بگيرد و بر اين اساس، دموكراسـي  

فرصت استفاده از فناوري موبايل را براي مشـاركت در  الكترونيك به شهرونداني اشاره دارد كه 
  » فرايند سياسي دارند.

اسـتفاده از  ” ) دولـت همـراه را   29: 2011نقل از آموس، ، به2006ماومبه و اويي (همچنين 
كنند كه نـوعي دسترسـي آزاد    تعريف مي“ فناوري موبايل براي ارائة خدمات و اطالعات دولتي

اسـتفاده  ” عنوان  به رادولت همراه ) 2: 2007( پالويا و شارما جينسازد.  به اطالعات را فراهم مي
 كار ديجيتال شخصـي  هاي كمك دستگاه تاپ و هاي موبايل، لپ سيم مانند تلفن هاي بي از فناوري

(Personal Digital Assistants)  الالنـا  كننـد.  تعريـف مـي   »دولتـي براي عرضه و ارائة خدمات
استفاده از فناوري موبايـل  «) نيز در تعريف دولت همراه، به 28: 2011س، نقل از آمو، به2008(

كار ديجيتال شخصـي بـراي ارائـة     هاي كمك هاي قابل حمل و دستگاهمانند تلفن موبايل، رايانه
  ».سيم محلي استكند كه شامل شبكة بيتمامي خدمات دولت اشاره مي
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گسـترش يـا تكامـل     ”آن را همـراه،   دولتدر تعريف  )ITU )18: 2011و  OECDعالوه به
داننـد.  مـي “ راه براي ارائة خدمات عمـومي هاي هم دولت الكترونيكي از طريق استفاد از فناوري

منظـور بـاالبردن    هاي همـراه بـه  استفاده از فناوري” ) در تعريف دولت همراه به 7: 2011زفرر (
تأكيـد دارد.  “ جديد همـراه  ها و خدمات موجود دولت الكترونيك و گسترش رويكردهايرويه

عنـوان يـك    توانـد بـه  دولت همراه مـي «) معتقدند كه 7: 2011، زفررنقل از (به كوشچو و كوشو
سـازي آن شـامل اسـتفاده از تمـامي انـواع فنـاوري، خـدمات،        استراتژي تعريف شـود و پيـاده  

هايي مانند  تر به بخشرساني بيش منظور نفع سيم و همراه، بههاي بيهاي كاربردي و دستگاه برنامه
» ها و تمامي واحدهاي دولتي است كه در دولت الكترونيك مشاركت دارنـد. شهروندان، شركت

ارائـة خـدمات دولتـي اسـت كـه شـامل       «معتقد است كه دولت همراه  )همانميسرا (طور همين
  »هاي همراه است.هاي همراه مانند تلفنتراكنش در دستگاه

توان اين تعـاريف  يف مختلفي كه از دولت همراه وجود دارد، ميدر رويكرد تحليلي به تعار
را در سطوح فناورانه و كاركردي تحليل كرد. در سطح فناورانه، در بيشتر تعاريف، به استفاده از 

ها نـام بـرده   تر از اين فناوريطور جزئيفناوري موبايل اشاره شده و در برخي از تعاريف نيز به
تلفن سيم و همراه، هاي بيهاي كاربردي و دستگاهفناوري، خدمات، برنامهاست، مانند انواع  شده

  كار ديجيتال شخصي. هاي كمك و دستگاه تاپ لپ و هاي قابل حملموبايل، رايانه
هاي همراه مـورد توجـه قـرار    در سطح كاركردي، اهداف مورد نظر براي استفاده از فناوري

لـف بـه انـواع كاركردهـاي دولـت همـراه اشـاره        شود كـه در تعـاريف مخت  دارد و مشاهده مي
  است: شده
  ارائة خدمات دولتي؛ •
ر كردن شهروندان و ارائة ـهاي دولت، درگي هاي عمومي و فعاليت مشي حمايت و تقويت خط •

  موقع و جامع؛  خدمات دولتي به
  ها و خدمات موجود دولت الكترونيك و گسترش رويكردهاي جديد همراه؛ارتقاي رويه •
ها و تمامي واحـدهاي دولتـي كـه در    هايي مانند شهروندان، شركتني بيشتر به بخشرسانفع •

  دولت الكترونيك مشاركت دارند؛
دسترسي به اطالعات دولت براي شهروندان از طريق دموكراسي همراه در هـر جـايي و هـر     •

  زماني.
عنـوان   بـه پردازي دولت همراه، معتقدند كه تعريف دولت همراه برخي از محققان در مفهوم

وري و كيفيـت خـدمات   منظور ارائة خدمات دولتي و افـزايش بهـره   استفاده از فناوري همراه به
دولت با تكيه بر قابليت حمل و در دسترس بودن آن، تعريفي محدودنگر است و ضرورت دارد 

، در معناي وسـيع نگرانه به تعريف دولت همراه پرداخته شود. بر اين اساس، كه با رويكرد جامع
دولت همراه متمركز بر سيستم كامل دولت است كه بر اساس يك طـرح كامـل دولـت همـراه     «

دولت همراه تنها استفاده از ابزارهايي بـراي ارائـة خـدمات    «در اين رويكرد، » شود. پشتيباني مي
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نقل از ونگ، به( »هاست. سازي استراتژي اي براي توسعه و پياده دولتي نيست، بلكه وسيلة پيچيده
  ) 4: 2012يه و وانگ، ش

دولـت  “ سند نقشة راه استقرار دولت همـراه جمهـوري اسـالمي ايـران    ”همچنين بر اساس 
هـاي   گيري از بستر فراهم شده توسط انواع فنـاوري  دولت همراه با بهره«همراه عبارت است از: 

ارائـه  نفعـان   هاي هوشـمند، خـدمات عمـومي و دولتـي را بـه ذي      مبتني بر تلفن همراه و پايانه
  ) 6: 1393(مركز فناوري اطالعات، ارتباطات و امنيت نهاد رياست جمهوري، » كند. مي

دادن بـه فراينـدهاي    حركـت ”توان گفت كه دولت همراه با  در زمينة اهداف دولت همراه مي
نقـل از آمـوس،   هـيكس و الالن (بـه  كنـد.  ) اهدافي را دنبال مي6: 2011، زفرر(“ دولت الكترونيك

امكـان انجـام كـار را از هـر     «كنند كه هدف اصلي دولت همراه اين است كه ) مطرح مي43: 2011
همچنين  ».كندجايي و در هر زماني فراهم كند و به ايجاد يك سيستم يكپارچة ديجيتالي كمك مي

  :كند به چهار هدف اصلي دولت همراه اشاره مي )9 ـ10: 2011، زفررنقل از  زالساك (به
هـاي   هـا و شـهروندان اسـت. كانـال     مراه با هدف بهبود ارتباطات ميان دولتالف. ارتباطات ه«

طـور   اي بـراي كـاركرد جامعـه اسـت. همـين      ارتباطاتي و اطالعاتي معتبر، ضـرورت عمـده  
ويژه در كشورهاي در حال توسـعه دشـوار اسـت و در ايـن ميـان       دسترسي به شهروندان به

تـر بـا    همراه، به دولت اجازة تعامل آسـان تلفن همراه و خدمات مناسب دولت  هاي دستگاه
  دهد؛ شهروندان را مي

هاي همـراه اسـت. خـدمات همـراه،      هاي همراه و پرداخت ب. خدمات همراه كه شامل تراكنش
ها ميان شـهروندان و   دهد و امكان پردازش تراكنش قلمروي ارتباطات همراه را گسترش مي

  شود؛ دولت فراهم مي
هايي براي بهبود مشاركت دموكراتيك شـهرونداني اسـت    مل فعاليتج. دموكراسي همراه كه شا

كننـد. بـراي مثـال دموكراسـي همـراه شـامل        تلفـن همـراه اسـتفاده مـي     هـاي  كه از دستگاه
گيـري سياسـي اسـت. الالنـا      گيري همراه يـا فراينـدهاي تصـميم    هايي در زمينة رأي فعاليت

توان بـه   كه دولت همراه به دو روش ميمعتقد است  )9ـ 10: 2011، زفررنقل از  ، به2007(
تواند دموكراسي موجـود را از طريـق افـزايش     دموكراسي همراه كمك كند. دولت همراه مي

توانـد در ايجـاد يـك جامعـة      نهادهاي موجود تقويت كند و از سوي ديگر دولت همراه مي
  تر كمك كند؛ مدني پرتحرك

هـاي داخلـي دولتـي درون و ميـان مسـئوالن و       د. ادارة دولتي همراه كه هدف آن بهبود فعاليت
  »كارگزاران دولتي است.

اهـداف   ”) اهداف دولت همراه را بـر اسـاس چهـار گـروه     15: 2008همچنين كساواراپو (
است كه در  بندي كردهطبقه“ اهداف سياسي ”و “ اهداف سازماني ”، “اهداف اجتماعي ”، “فردي

  شود. جدول زير نشان داده مي
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  بندي اهداف دولت همراههطبق  2 جدول
 سياسي سازماني اجتماعي فردي ها)اهداف (ارزش

   * *  وري اقتصاديبهره
   * *  اثربخشي
     * دسترسي
 *  *   پاسخگويي
 *   *  عدالت

 *  *  * مشاركت/توانمندسازي
 *   *  شفافيت

     * دردسترس بودن خدمات
 *    * پاسخگويي دموكراتيك

   * *  يكپارچگي
    * * حركت

 *    * شخصي شدن
  

درك اهداف دولـت  ”تواند به بندي ميدهد كه چنين طبقه) توضيح مي14: 2008كساواراپو (
كمـك كنـد و بـراي مثـال چهـار نـوع از       “ هـايي بـراي ابتكـارات آن   همراه و تنظيم اسـتراتژي 

ي متمركز بر فـرد  هابندي مطرح شوند: استراتژيها ممكن است كه بر اساس اين طبقه استراتژي
پذيري خدمات دولتـي بـه افـراد، مشاركت/توانمندسـازي، در دسـترس بـودن       (افزايش دسترس

هـاي متمركـز بـر جامعـه     خدمات، پاسخگويي دموكراتيك، حركت، شخصي شدن)، اسـتراتژي 
وري اقتصـادي، اثربخشـي، عـدالت، شـفافيت،     (استفادة بهتر از منـابع كميـاب اجتمـاعي، بهـره    

وري هاي متمركز بر سازمان (قدرتمندي اعضـاي سـازمان، بهـره   ركت)، استراتژييكپارچگي، ح
هـاي متمركـز   اقتصادي، اثربخشي، پاسخگويي، مشاركت/توانمندسازي، يكپارچگي) و استراتژي

بر سياست (افزايش پاسخگويي دولت، پاسخگويي، عدالت، مشاركت/توانمندسـازي، شـفافيت،   
   پاسخگويي دموكراتيك، شخصي شدن).

  
  هاي اولية ارائه در دولت همراهمدل  1 شكل
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  هاي دولت همراهشناسي مدلگونه. 3
نفعان چهار رابطـه مـورد    در دولت همراه همچون دولت الكترونيك بر مبناي رابطة دولت با ذي

. مـدل رابطـه دولـت همـراه بـه      2. مدل رابطه دولت همراه به شـهروند،  1توجه قرار مي گيرد: 
. مدل رابطه دولت همراه به كارمنـد. در شـكل   4اه به دولت و . مدل رابطه دولت همر3شركت، 
نقل ، به2010سوك، شود. (اويي هاي چهارگانة ارائة خدمات دولت همراه نشان داده ميزير، مدل

  )ITU  ،26 :2011و  OECDاز 
شـود، بـر   در ادامه هر يك از چهار مدل، همراه با انواع خدماتي كه در هر بخـش ارائـه مـي   

  شود. توضيح داده مي )ITU )28-39 :2011و  OECDرش اساس گزا
در مدل خدمات دولت به شهروند، تعامل شـهروند و دولـت   . مدل دولت همراه به شهروند. 1

است و بر اين اسـاس  “ هاي ارتباطاتي شهروندپاسخگويي دولت به نيازها و خواسته”بر پاية
هـاي  ات، انجـام تـراكنش  هايي چون پرسيدن سؤاالت، درخواست خـدم شهروند از فرصت

شـود. خـدمات   هـا برخـوردار مـي   كامل، ارسال نظرات، اعالم مشكالت و دسترسي به داده
  بندي كرد:توان درچهار گروه مقولهدولت همراه به شهروندان را مي

توزيـع  ” ) كـه شـامل   Push services(خـدمات فشـار   “ خـدمات اطالعـاتي و آموزشـي   ”الف. 
ارسـال اطالعـات از طريـق     ”. اين خدمات دولتي متشـكل از  است“ اطالعات به شهروندان

اس) است كه در آن اطالعات ثابتي وجود دارد و درنتيجـه از قـدرت تعامـل    ام(اس“ پيامك
هـايي كـه شـهروندان    كمي با شهروندان برخوردار است. در اين نوع خدمات، بيشتر پرسش

لحظـه   ”صورت  و ارائة خدمات بهاست “ اطالعات خدمات دولتي” پرسند، در ارتباط با مي
شود. ايـن  “ هاي دولتجويي در هزينهصرفه”تواند منجر به گيرد و ميصورت مي“ به لحظه

اطالعـات عمـومي بـراي    «تواند در ارتباط با مواردي از اين قبيل باشد:  گروه از خدمات مي
تمـاس،   شهروندان (براي مثال آب و هوا، گردشگري، سالمت، امنيـت عمـومي، اطالعـات   

ها، اخبار، تغييـر   مقررات، خدمات، سرگرمي)؛ اطالعات خاص (براي مثال حوادث و برنامه
سـوزي، تصـادف، خطـرات سـالمت)؛ آمـوزش      هاي فوري (ماننـد آتـش  خدمات)؛ اطالعيه

هـاي آموزشـي؛ گزارشـات (ماننـد     سالمت و امنيـت (ماننـد پيشـگيري و آمـادگي)؛ برنامـه     
  »گزارشات امنيتي، اخبار).

شـوند و بـه مطـرح    مـي “ وگو با دولت گفت”كه در آن شهروندان درگير “ خدمات تعاملي” .ب
پردازنـد. همچنـين شـهروندان     مـي “ هاي خودتقاضاها، مشكالت، نظرات و خواسته ”كردن 

را دارند. ماهيت تعامـل ميـان   “ هاي كاربردي و پايگاه دادهها، برنامهفرم ”امكان دسترسي به 
تر و هدفمندتر شدن و مبتني تر، جزئيشخصي”ر اين مرحله بر اساس دولت و شهروندان د

عالوه تمركز خدمات تعاملي بـر  است. به“ دنـروند خاص شـهاي شهازها و خواستهـر نيـب
هـاي  خدمات مبتني بر مكان و قابليت”و “ آسايش شهروندان و افزايش مشاركت آنهاست ”
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شـود. خـدمات   هاي همراه منتهي مـي و برنامه، به افزايش كاركرد پيامك “صوتي و تصويري
هاي سالمت)؛ خدمات سالمت (مانند فرم«تواند در ارتباط با چنين مواردي باشد: تعاملي مي

خدمات آموزشي (مانند نتايج امتحانات)؛ خدمات امنيتي (ماننـد گـزارش جـرائم)؛ بايگـاني     
از ادارات دولتـي)؛  گيـري و شـكايت   دعاوي و مشكالت گزارش شده (ماننـد مسـائل رأي  

هـاي زمـاني   خدمات درخواست اطالعات (مانند وضعيت درخواسـت خـدمات)؛ و برنامـه   
  »(مانند پروازهاي هواپيمايي).

ها از طريق توسعة تعامل دوسويه ميان شهروندان كه بر اساس آن، دولت“ خدمات تراكنشي”ج. 
بط با ايـن زمينـه، شـامل    دهند. خدمات مرتو دولت در سطوح جديد، خودشان را تغيير مي

هـاي تغييـر يافتـة    استخدام (مانند انجام مصاحبة كاري)؛ برنامـه «مواردي از اين قبيل است: 
دولت (مانند مزاياي اجتماعي)؛ پرداخت ماليات (مانند ماليات امالك)؛ گـرفتن وقـت قبلـي    

ي يـك  (مانند ادارات)؛ خدمات حمل و نقل و ترابري (مانند خريـد بليـت قطـار)؛ و امضـا    
  » تراكنش از طريق امضاي موبايلي.

گيـرد كـه   از طريق ابزارهاي موبايل، پيامك و متن صورت مي“ مشاركت دولت و شهروندان”د. 
هـاي مـؤثر دولـت    پاية اساسـي اسـتراتژي  «اثرگذار باشد و “ فرايند دموكراتيك”تواند بر مي

اط با ايـن مـوارد باشـد:    تواند در ارتبخدمات مشاركت دولت و شهروندان مي» همراه است.
ــت و   « ــق تقويــت رويكــرد شــهروندمحور دول ــري و مشــاركت شــهروندان (از طري درگي

  »گيري.گيري)؛ و انتخابات و رأيها و تصميممشيدرگيرشدن شهروندان در توسعة خط
كردن اطالعات مربوط بـه   فراهم”مدل دولت به شركت شامل . مدل دولت همراه به شركت. 2

هاي كاربردي مرتبط با خريد، مجوز، پرداخت ماليات و ها و برنامهرات، فرمها، مقرمشيخط
اسـت. بـا توجـه بـه اهميـت      “ هـاي كوچـك و متوسـط و توسـعة كـار     حمايت از شـركت 

هاي بودجه”تواند شامل ها ميهاي روستايي، حمايت كارگزاران دولتي از اين شركت شركت
هـاي  گاهكيف پول همراه و نقشه براي وب پذير، خدمات امضاي الكترونيك،دولتي دسترس

  باشد.“ گردشگري و حمل و نقل و غيره
توانند خودشـان  ها ميدولت«از طريق خدمات دولت به دولت، . مدل دولت همراه به دولت. 3

طور مؤثر و كارآمد به نيازهاي شـهروندان از طريـق   را تبديل به موجوديتي متصل كند كه به
اتصـال  » دهـد. يكپارچه پاسخ مي (Bac-office) سازماني ت درونگسترش زيرساخت ارتباطا

اتصال افقي در ميان كارگزاران دولت و اتصال عمومي ميـان كـارگزاران    ”تواند به شكل مي
هماهنگي «تواند در ارتباط با اين موارد باشد: باشد. اين خدمات مي“ دولت مركزي و محلي

نظـارت؛ خـدمات امنيتـي (امنيـت شـهروندان و      هاي دولت براي بازرسي، كنتـرل و  فعاليت
هاي دانش (امنيت عمومي، سالمت، اجراي قانون)؛ مديريت اضطراري؛ و دسترسي به پايگاه

  »آموزش و غيره).
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تجهيـزات،   ”خدمات دولت همراه به كارمند بـر اسـاس ارائـة    مدل دولت همراه به كارمند. . 4
انجام وظايف  ”است كه اين كار هم براي  براي گروه كارمندان“ آموزش و دسترسي به داده

و “ دهـد وري و پاسخگويي سازماني را ارتقا ميبهره”سودمند است و هم “ روزانة كارمندان
  شود.منتهي مي“ باال بردن كيفيت ارائة خدمات به شهروندان”از سوي ديگر به

طريـق  هـا و خـدمات دولـت باشـد كـه از      تواند طيف وسيعي از برنامهدولت همراه مي
ها طراحي براي دامنة وسيعي از دستگاه«در دسترس قرار دارد و “ هاي موبايل مختلفشبكه”

توان از زواياي مختلفـي مـورد   ). خدمات دولت همراه مي5: 2004كمپ، (راجن» است شده
بندي خـدمات بـر   بندي خدمات دولت همراه، طبقه توجه قرار گيرد. يكي از معيارهاي طبقه

محـور دولـت همـراه از    است كـه در آن خـدمات وب   (Interface)“ ربريواسط كا”اساس 
تعامـل ميـان   «محـور دولـت همـراه،     شـود. در خـدمات وب  خدمات غيروبي آن متمايز مي

شـود كـه در سيسـتم مشـتري      مسئوالن و شهروندان بيشتر از طريق مرورگر وب انجام مـي 
كه در سرور دولتي خاصي وجـود  هاي وبي را  شود و محتوايي شبيه فرم شهروندان اجرا مي

محـور اطالعـات و تعامـل بـا      نمـايش وب ”بايـد توجـه داشـت كـه     » دهـد.  دارد، نشان مي
  )8: 2011، زفررهاي تلفن همراه پيچيدگي بيشتري دارد. ( در دستگاه“ شهروندان

هايي اسـت كـه در   انواع تراكنش«بندي دولت همراه، بر اساس يكي ديگر از معيارهاي طبقه
هـاي   ) به سه دسته از تـراكنش 9: همان)، (2005نوريس و مون (» گيرد.همراه صورت ميدولت 

  كنند:  دولت همراه اشاره مي
ها به كاربران نهـايي اسـت.    هاي اطالعاتي كه شامل انتشار و پخش سراسري پيام الف. تراكنش«

يه به شـهروندان  ها براي مثال شامل ارسال اطالع در زمينة دولت همراه، اين دسته از تراكنش
سويه هستند و گيرنـده   هاي اطالعاتي يك از سوي دولت در موارد اضطراري است. تراكنش

  امكان تعامل با فرستندة پيام را ندارد؛
طـور مسـتقيم بـا     تواننـد بـه   ب. خدمات تراكنشي كه معموالً دوسويه هسـتند و شـهروندان مـي   

هاي كاربردي  عامل اغلب مبتني بر برنامهمسئوالن تعامل داشته باشند. در دولت همراه، اين ت
طـور   هاي دولتـي را بـه   تواند رويه وب است و كاربران با استفاده از اين نوع از خدمات، مي

  كامل به صورت برخط انجام دهند؛
اي از اين  شود. نمونه ج. خدمات عملياتي كه اشاره به عملياتي دارد كه در درون دولت انجام مي

هاي همراه مناسـبي   لت همراه، اين است كه يك پليس مجهز به دستگاهخدمات در زمينة دو
طـور مسـتقيم بـه خـدمات و پايگـاه دادة مركـزي پلـيس         دهد تا به باشد كه به او اجازه مي

  ».دسترسي داشته باشد
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  هاي دولت همراه مزايا و چالش. 4
گيري از صـنعت   ههاي دولت همراه زمينه و مسير حركت و چگونگي بهر شناخت مزايا و چالش

و دولت با  (G 2 G)فردي ارتباطي كه منشأ تغييرات جدي در نظام ارتباطي بين دولت با دولت 
كند و ايـن ابـزار مهـم را تبـديل بـه       شود را فراهم مي مي (P 2 P)و مردم با مردم  (G 2 P)مردم 
ا ابتـدا مزايـاي   مند بين محورهاي ارتباطي در همه سطوح مـي كنـد. لـذ    سازي رابطه نظام نهادينه

  هاي دولت همراه خواهيم پرداخت. دولت همراه را مورد بحث قرار مي دهيم و سپس به چالش
مزاياي دولت همراه نيز مانند دولت الكترونيك متعدد و متنوع بـوده   الف. مزاياي دولت همراه:
 وري و اثربخشي خدمات دولتـي سـودمند اسـت.   ها در افزايش بهرهو آگاهي از اين فرصت

همـراه دارد، مـورد توجـه محققـان زيـادي قـرار        ها و امكاناتي كه دولت همـراه بـه  ظرفيت
اسـت.   بندي آن پرداخته شـده شده و به طبقه است و از ابعاد مختلفي به اين مزايا توجه گرفته

هـا  برخي از محققان، مزاياي دولت همراه را بر اساس گروه هدف، يعني شهروندان، شركت
هـاي  طـور خـاص بـه فرصـت    اند، برخي بهبندي كردهرمندان دولت طبقهو خود دولت و كا

اند و برخي نيز به ارائة فهرستي از دولت همراه براي كشورهاي در حال توسعه تمركز داشته
  اند. برد، توجه داشتههايي كه دولت همراه را به پيش ميها يا مشوقاين مزايا در قالب انگيزه
. مزاياي دولـت  2. مزاياي دولت همراه براي شهروندان، 1ه سطح مزاياي دولت همراه در س

  گيرد.  ها مورد بحث قرار مي . مزاياي دولت همراه براي شركت3همراه براي دولت و 
  مزاياي دولت همراه براي شهروندان. 1
ايجاد تمايل و اشتياق در اجتماعات به حاشيه رانده شده براي تعامل و ارتباط بـا دولـت از    ” •

  ؛)20ـ ITU،2011  :21و  OECD(“ هاي برخط ق فناوريطري
  )؛44: 2011هاي متنوع تعامل با دولت (آموس، افزايش شيوه •
  ؛)ITU، 2011و  OECD(سوي برابري ديجيتالي و از ميان بردن شكاف ديجيتال  پيشروي به •
  )؛44: 2011ها و خدمات متقابل دولت و مردم (آموس،  سرعت باالي فرايند تراكنش •
 ؛)ITU ،2011 :43 و OECD(“ دهندگان خدمات و رهبران دولتي كان تعامل با ارائهام ” •
  )؛11: 1387(عاملي و ديگران، “ شدن روابط جمعي و تعامالت جمعي همزمان اي شبكه” •
  )؛14ـ 15: 2011، زفررجويي زماني، مالي و انرژي در استفاده از خدمات دولتي (صرفه •
  ؛)ITU،2011 :43 و OECD(ا و فرايندهاي كاري دولت هسهولت دسترسي به اطالعات، فرم •
  )؛44: 2011نقل از آموس، ، به2004بهبود كيفيت و سطوح ارائة اطالعات (اتحادية اروپا،  •
ويـژه بـراي   هـاي فوريـت پزشـكي بـه    هاي سالمت همـراه و اطالعيـه  امكان دريافت كمك ” •

  ؛)ITU،2011 :43 و OECD( “شهروندان ساكن در مناطق دور از دسترس
  ؛)ITU،2011 :42 و OECD( “دوستي با محيط زيست و كاهش استفاده از كاغذ” •
  )؛5: 2008، (كساواراپو“ امكان برقراري ارتباطات در هر زمان و مكان با دولت ” •
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 و OECD(هـاي دولـت   گيـري هـا و تصـميم  مشـي مشاركت بيشتر شهروندان در توسعة خـط  •
ITU،2011 :42(؛  

  روز هفته؛ 7روز و  ساعت شبانه 24طور خودكار در  دولت به امكان استفاده از خدمان •
  ؛)ITU،2011 :26 و OECD(مشاركت مدني و دموكراسي شفاف همراه با پيشرفت آموزشي  •
  )؛14ـ 15: 2011، زفرر( هاي موبايلبودن دستگاه شدن خدمات دولت بر اساس شخصي شخصي •
و “ رسـي مـداوم بـه خـدمات دولـت     هميشه همراه فرد بودن دستگاه موبايل و درنتيجه دست” •

  )؛ ITU،2011و  OECD هماناتصال به اين خدمات (
هـاي  هميشه روشن بودن دستگاه موبايل و درنتيجه تسـريع جريـان اطالعـات ميـان بخـش     ” •

  )؛همان“ (مختلف دولتي
  )؛42 ـITU،2011  :3 و OECD همانسهولت دسترسي و استفاده از فناوري موبايل ( •
از طريـق چندكانالـه شـدن ارائـة      دمات دولت براي افراد ناتوان جسميسهولت استفاده از خ •

  )؛همانخدمات (
اي بودن و اشكال مختلف تعامل مبتني بر متن، تصوير يا صدا و امكـان انتخـاب از    چندرسانه •

  )؛همان؛ 8: 1387(عاملي و ديگران، ميان آنها 
،  ITU و OECD(ي پاسخگويي و شفافيت بيشتر دولـت بـا خودكـار شـدن فراينـدهاي كـار       •

 ؛)40-1: 2011
گسـترش و انعطـاف بيشـتر در     ”و “ هـاي فـردي   افزايش قدرت انتخاب و گسـترش سـليقه  ” •

  ).124: 1387(عاملي و ديگران، “ انتخاب
  مزاياي دولت همراه براي دولت. 2
هايي كه دسترسي به آنها دشـوار  گسترش دامنه و برد ارائة خدمات و امكان دسترسي به گروه •

 ؛ )ITU،2011 و OECD(است 
 )؛  1389هاي دولتي (ثقفي و فسنقري،  افزايش كارايي فعاليت •
  )؛ همانهاي دولتي ( افزايش اثربخشي سازمان •
  )؛44: 2011نقل از آموس، ، به2004مندي شهروندان از دولت (اتحادية اروپا،  افزايش رضايت •
ويـژه  ختلف زماني و مكاني بهاستفاده از تجهيزات موبايل توسط كارمندان دولت در شرايط م •

  ؛)ITU،2011 :42 و OECD(امنيت عمومي و مديريت اضطراري 
نقل از ، به2004؛ اتحادية اروپا، 1389هاي و مديريت بهتر آنها (ثقفي و فسنقري، كاهش هزينه •

  )؛44: 2011آموس، 
، ITUو  OECD(تر شدن فراينـدهاي آن  تر و سادهتغيير ساختار سازماني دولت به شكل افقي •

  ؛)2011: 1 -40
 ؛)20 ـITU ،2011 :1 و OECD(هاي كاربردي در فرايندهاي دولت  يكپارچگي بهتر بخش •
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  )؛7ـ  8: 2008، (كساواراپوامكان دسترسي به افراد در نواحي دورافتاده يا روستاها  •
  ؛)ITU،40- 1 :2011 و OECD(هاي به اشتراك گذاشته شده و هماهنگ دسترسي به داده •
  )؛7ـ 8: 2008، (كساواراپوساد اداري كاهش ف •
  ؛)ITU،40- 1 :2011 و OECD(قدرتمند شدن كارمندان و تعامل ميان كارگزاران  •
  ؛)44: 2011ها و اطالعات (آموس، در دسترس بودن سريع و سادة داده •
نقـل از آمـوس،   ، بـه 2004كاهش زمان مورد نياز براي پردازش و انجام كارها (اتحادية اروپا،  •

  )؛44 :2011
  )؛2008هاي دولت (اشنلن و تايينز، وري بيشتر فعاليتبهره •
  ؛)ITU،42 :2011 و OECD(هاي اكثريت مردم آگاهي از عقايد و اولويت •
ايجاد محيطي يكپارچه براي كارمندان براي برقـراري ارتبـاط، حضـور در جلسـات در سـاير       •

  )؛5: 2008، (كساواراپوغيره ادارات، بررسي نامة الكترونيك، تقويم، نقشه، شرح وظايف و 
افزايش اعتماد شهروندان به دولت بـا افـزايش تعامـل ميـان آنهـا و مشـاركت شـهروندان در         •

 ؛)20 ـITU:،2011 :1 و OECD(گيري تصميم
 )؛2008بهبود فرايند كنترل و رسيدگي (اشنلن و تايينز،  •
  )122: 1387 هاي مربوط به مكان و نگهداري آنها. (عاملي و ديگران، كاهش هزينه •
  هامزاياي دولت همراه براي شركت. 3
  توسعة كار از طريق توليد خدمات مورد تقاضا؛« •
  ساده كردن و در دسترس قرار دادن تحقيقات كارمندان؛ •
نقل ، به2010(رانو و ديگران، » هاي منعطف ميان خريداران و فروشندگانارتباطات و تراكنش •

  )؛ITU ،2011 :47و  OECDاز 
  وري كارمندان شركت؛افزايش هماهنگي، ارتباطات، مديريت عملكرد و بهره« •
  برقراي ارتباط مستقيم ميان خريدار و فروشنده؛ •
  هاي مديريت روابط مشتري؛دسترسي به سيستم •
صرفه و تسهيل انجام خدمات مالي مطئمن مانند انتقال پـول  بانكداري در دسترس و مقرون به •

المللـي و سـاير   هاي مطمئن، وجوه ارسالي بـين طمئن، پرداختمطمئن، سپرده و برداشت م
  هاي بانكي مطمئن؛فعاليت

  كاهش هزينة زيرساخت فيزيكي؛ •
  ؛)ITU،40- 1 :2011 و OECD(» هاي هماهنگسهولت دسترسي به اطالعات و كُنش •
  جويي زماني، مالي و انرژي در استفاده از خدمات دولتي؛صرفه •
  راي استخدام نيروي كار؛استفاده از فناوري همراه ب •
  ارتباط با متخصصان حوزة كاري؛ •
  شدن فرايندهاي كاري؛  ساده •
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  مديريت بهتر كار و مبتني بر نيازها و تقاضاها شدن آن؛ •
در كنار مزاياي متعـددي كـه دولـت همـراه دارد،      .هاي دولت همراهها وچالشب. محدوديت

كرد دولت همراه اثرگـذار اسـت و   ها وجود دارد كه بر عملها و محدوديتبرخي از چالش
شـود. اهميـت آگـاهي از ايـن موانـع در مرحلـة طراحـي و        مانعي بـراي آن محسـوب مـي   

سازي دولت همـراه، تمهيـداتي   كند تا پيش از پيادهريزي براي دولت همراه، كمك مي برنامه
  رد. براي مواجهه با اين موانع و از ميان برداشتن آن و يا كاهش اثرگذاري آن صورت گي

اند اما در ايـن  هاي دولت همراه ارائه كردههاي متفاوتي از چالشبنديمحققان مختلف طبقه
بندي موانع دولت الكترونيك بر اساس موانـع  بندي موانع دولت همراه، مانند طبقهگزارش، طبقه

  مربوط به دولت و موانع مربوط به شهروند است.
  لتهاي دولت همراه در ارتباط با دوچالش. 1

هاي دولت همراه در ارتباط با دولت بر اساس موانع فني، موانع اقتصادي، موانع سـازمان  چالش
  شود.و موانع استراتژيكي مطالعه مي

  موانع فني •
موانع فني دولت همراه در ارتباط زيرساخت فني فناوري همراه و توسعة آن است. درواقع دولـت  

زيرساخت فيزيكي و «د كه اين زيرساخت هم شامل همراه نياز به زيرساخت فناوري اطالعات دار
فناوري، تجهيزات و شبكه دارد كـه بـراي   «زيرساخت فيزيكي اشاره به » هم زيرساخت نرم است.

افزاري تنظيمات سازماني و نرم«زيرساخت نرم نيز شامل » سازي دولت همراه مورد نياز است.پياده
  )8: 2008، (كساواراپو» كند.مي پذيرهاي دولت همراه را امكاناست كه تراكنش

هاي گسـترده و   پيگيري پيشرفت”هايي در توان به چالشازجمله موانع فني دولت همراه مي
اشاره كرد. درواقع انطباق با سرعت باالي پيشرفت فناوري يكي “ مكرر بخش فناوري اطالعات

فقـدان آشـنايي بـا    « توانـد ناشـي از  آيد كـه مـي  حساب مي از تهديدات موفقيت دولت همراه به
 »هاي موبايل در سطح عمومي و فقدان دانش فني در ميان پرسنل فناوري اطالعات باشد فناوري

تواند دشواري استفاده از خدمات دولت همراه مي ).19: 2011، زفررنقل از  به، 2007كي،  كي ال (
همـراه ارائـه   اگـر خـدماتي كـه از طريـق دولـت      «يكي از موانع فني آن محسوب شود. درواقع 

ترساند  طور بالقوه كاربران را از استفاده از اين خدمات مي شود، براي استفاده دشوار باشد، به مي
موبايل از  هاي ). بر اين اساس صفحات و صفحه كليد دستگاه50: 2011(آموس، » كند و دور مي

    )18: 2011، زفرر( آيد. هاي آن به حساب مي چالش
) 47: 2011نقل از آمـوس،   انع فني دولت همراه، هيكس و الالن (بههمچنين در ارتباط با مو

شود،  هاي پيچيده و حجم بااليي از اطالعات به آساني در رايانه انجام مي انتقال داده«معتقدند كه 
هاي موبايل مناسب نيست. درواقع اندازة تلفن موبايل بر ظرفيت نمايش اطالعات  اما براي تلفن
ديگر از مشكالت فني دولت همـراه ممكـن اسـت كـه از عـدم سـازگاري       يكي » اثرگذار است.

، (كسـاواراپو هاي موجود دولت الكترونيك نشئت گرفته شده باشد هاي موبايل با سيستمسيستم
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هاي دسترسي، فقـدان   رقابت ميان كانال”توان به از ديگر موانع فني دولت همراه مي). 10: 2008
بنـدي اطالعـات و خـدمات بـا      عـدم توانـايي بـراي دسـته    يكپارچگي فرايند بخش مديريت و 

  )19: 2011، زفررنقل از  به، 2007كي،  كي ال اشاره كرد. (“ يكديگر
هاي توسعة فني در ادارات دولتي و فهم ظرفيـت همكـاري خـدمات    براي غلبه بر دشواري
در ميـان  . درون و 1«است كه معيارهايي در سـه سـطح اجـرا شـود:      دولت همراه، پيشنهاد شده

هاي گذاشتن اطالعات (به اشتراك گذاشتن الكترونيكي دادهسطوح دولت با توجه به به اشتراك 
. درون سطوح دولت بـا توجـه بـه ارائـة     2هاي اجتماعي)؛ مرتبط با خدمات كاربران و موقعيت

و گيري كاربر و ثبت نام شهروندان خدمات و ثبت نام كاربر (تغيير ارائة خدمات، پذيرش جهت
. در ميان سطوح دولت با توجه به معماري كلي اطالعات (تبـادل اطالعـات ميـان    3ها)؛ شركت
  )69ـITU ،2011 :71 و OECD(» هاي مختلف ادارات دولتي)بخش

  موانع اقتصادي •
شود. بايـد  هاي جدي آن محسوب ميعالوه بر موانع فني، تأمين هزينة دولت همراه ازجمله چالش

گسترش ارائة خدمات از طريـق دولـت   «سازي دولت همراه پرهزينه است و توجه داشت كه پياده
، 2007(كـي   كـي  ال). 48ــ  9: 2008نقل از آموس،  (هيكس و الالن به» همراه هزينة مضاعفي است

كند كه موانع اقتصادي و مالي اغلـب مـانع موفقيـت     ) نيز مطرح مي18ـ 19: 2011، زفررنقل از  به
هـاي زيرسـاختي و    گـذاري  هاي باال، فقـدان سـرمايه   هزينه”. درواقع شود خدمات دولت همراه مي

  ترين مشكالت در اين زمينه است. ، از جمله مهم“بودجة اندك براي خدمات همراه
در ميـان مـردم ايـن اطمينـان را     «منظور كاهش اين چالش، دولت اين مسئوليت را دارد تا  به

اسـت و   طور اثربخش و كارآمد تهيـه شـده  ، بهجود آورد كه خدمات تا جايي كه مقدور بودهو به
نقـل از  ، بـه 2009كـي،  كـي (ال» شـود. خطرات مرتبط با ارائة خدمات شناسايي و مـديريت مـي  

)OECD و ITU ،2011 :2 71 ـ(  
  موانع سازماني •

تواند ها اشاره دارد و ميهاي درون دولت و در ميان كارگزاران و بخشموانع سازماني به چالش
هاي گوناگوني باشد. عدم وجـود نيـروي انسـاني آمـوزش ديـده و داراي مهـارت       ششامل چال

تواند در عـدم دسـتيابي    شود و ميكاربرد فناوري همراه ازجمله موانع دولت همراه محسوب مي
). چـالش مربـوط بـه سـاختار دولـت از      2011دولت همراه به اهداف خود اثرگذار باشد (آموس، 

دولـت  «هاي دولتي اين فرض وجـود دارد كـه   همراه است. در سازمانديگر موانع سازماني دولت 
درنتيجة اين «اين امر » همراه نيازي به تغييرات ساختاري در نهادهاي دولتي در آيندة نزديك ندارد.

اي بـر   هاي كاربردي دولت همراه، اثـر عمـده  رسد كه بسياري از برنامهنظر نمي حقيقت است كه به
بر اساس تغييرات ساختاري كـه بـراي   ”همچنين دولت همراه » ي داشته باشد.هاي دولتكار سازمان

دولت همراه نياز بـه  «است. اما بايد توجه داشت كه   ، ايجاد شده“حمايت از دولت الكترونيك بوده



 

104 

ت و
يس

ل ب
 سا

/
 

شش
رة 

شما
م/ 

3 
 

هـا  بازمهندسي فرايندهاي كاري دارد و برخي تغييرات در فرايندهاي كاري و جريان كار در بخـش 
  )ITU ،2011 :73 و OECD(نقل از ، به2007كي، كي(ال» مورد نياز است.

) نيز به چالش ديگري براي دولـت همـراه اشـاره    18: 2011، زفررنقل از  و شنگ (به تريمي
هـاي دولـت   دهند كه عدم يكپارچگي و قابليت همكاري، ازجمله چـالش توضيح مي كنند ومي

آورد. همچنـين آنهـا   را به ميان مي“ اريبهبود يكپارچگي و قابليت همك”همراه است كه نياز به 
ويـژه   كنندگان خدمات به هاي بالقوة ميان دولت و تهيه تنش«معتقدند كه مانع ديگر دولت همراه، 

  »از بخش خصوصي است.
نيز موانع سازماني را شامل موضوعات مختلفي ) 18: 2011، زفررنقل از  به، 2007كي ( كي ال
هـاي سـنّتي ارتبـاط بـا      يلي مسـئوالن دولتـي در تغييـر شـيوه    م مشكالت بوروكراسي، بي”مانند 

هـاي   هاي دولتي و يا مسائل قابليت همكاري ميان بخـش  مشتريان، فقدان همكاري ميان سازمان
  است.   دانسته“ مختلف

  موانع استراتژيكي •
ـ     مشيها، خطموانع استراتژيكي دولت همراه در ارتباط با برنامه ت هـا و قـوانين مربـوط بـه دول

همراه و همچنين رويكرد دولت به دولت همـراه اسـت. امـا در بسـياري از كشـورهاي جهـان،       
وضعيت قانوني روشـني  «است و  مشخص نشده“ هاي موبايلقوانين مربوط به اسناد و تراكنش”

و قوانين و مقرراتي براي مشاركت برخط، امضاي الكترونيكي و غيره در فناوري همـراه وجـود   
) درواقع وجود چارچوب قـانوني مناسـب در تضـمين موفقيـت     10: 2008، اپو(كساوار» ندارد.

  دولت همراه نقش مهمي دارد.
روشن نبودن استانداردهاي مشخص براي دولت همراه ازجمله موانـع اسـتراتژيك ايـن حـوزه     

د هاي آن باي هاي موبايل و برنامه هرگونه دستورالعمل در ارتباط با دستگاه«شود. درواقع محسوب مي
طوري كه طيف  اين استانداردها منعطف باشد، به«ضرورت دارد كه » طور روشن تعيين شده باشد. به

  )50: 2011(آموس، » كنندگان خدمات همراه از آن بهره بگيرند. بيشتري از سازندگان و عرضه
يكـي از موانـع موفقيـت دولـت همـراه را      ) نيز 18: 2011، زفررنقل از  به، 2007كي ( كي ال

ها اغلب فرض را بـر ايـن    دولت«دهد كه  داند و توضيح ميمي“ ان رويكردهاي كاربرمحورفقد”
پذيرند و از آن استفاده  است را مي گذارند كه شهروندان خدمات جديدي كه دولت ارائه كرده مي
گردد كه ارائة خدمات بر اساس اهداف ادارات دولتـي  درواقع اين مسئله به اين امر باز» كنند. مي
عنوان چالش دولت همراه بـه   است نه اهداف كاربران و عدم هماهنگي اين اهداف به يم شدهتنظ

دولت از عقايد عمومي و «است كه  آيد. براي برطرف كردن اين چالش، پيشنهاد شدهحساب مي
و بر اين اساس، سه استراتژي بايد » سازي راهبردهاي دولت همراه مطلع باشدذينفعان براي پياده

. اسـتراتژي تغييـر   3. اسـتراتژي ارائـة خـدمات؛ و    2. استراتژي زيرسـاختي؛  1«يدا كند: توسعه پ
حل ريزي عملي از سوي دولت است و بايد متمركز بر راهبرنامه«چنين كاري نيازمند » سازماني.

  ) ITU ،2011 :69 و OECDنقل از ، به2009كي، كي(ال» كاربر نهايي باشد.
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هـاي  هـا و اسـتراتژي  روزرساني و تكميل قوانين و برنامهو يا به درواقع تنظيم قوانين جديد
توانـد در پيشـبرد دولـت همـراه و     موجود در ارتباط با دولت همراه و تضـمين اجـراي آن مـي   

  موفقيت آن تأثير زيادي داشته باشد.
  شهروندانهاي دولت همراه در ارتباط با چالش .2

طـور  هاي دولت همراه بـه است، برخي از چالش هايي كه در سطح دولت مطرحعالوه بر چالش
ريزي شده منظور مواجهة منطقي و برنامه خاص در ارتباط با شهروندان است و آگاهي از آنها به

هاي در حوزه شهروندانهاي دولت همراه در ارتباط با تواند مؤثر باشد. در اين بخش، چالشمي
اوري، موضوع حفـظ حـريم خصوصـي و    شكاف ديجيتال و مشكالت مربوط به دسترسي به فن

  شود. امنيت، سواد الكترونيك پايين و موانع فرهنگي بررسي مي
  شكاف ديجيتالي •

تنها افرادي كه فنـاوري همـراه را دارنـد،    «اين موضوع مطرح است كه “ شكاف ديجيتالي همراه”در 
و  )48ــ  9: 2008آمـوس،   نقل از (هيكس و الالن به» توانند از مزاياي دولت همراه استفاده كنند. مي

افرادي كه به اين فناوري دسترسي ندارند، امكان برخورداري از خدمات همراه را ندارد. شكاف 
ــه ــراي  ديجيتــالي در بســياري از كشــورها ب ويــژه كشــورهاي در حــال توســعه وجــود دارد. ب

از «تـا  مشي دولت همراه تالش كنـد  شود كه خطكردن يا كاهش اين چالش، پيشنهاد مي برطرف
دولـت نبايـد اجبـاري بـراي اسـتفاده از      «طـور  همـين ». گسترش شكاف ديجيتالي اجتناب كند.

منـد بـه آن   هاي جديد براي كساني كه عالقههاي موبايل داشته باشد و دسترسي به فناوري كانال
  )ITU ،2011 :68 و OECDنقل از ، به2009كي، كي(ال» هستند، فراهم شود.

  و امنيت فناوريموضوع حريم خصوصي  •
هـا بايـد در   داده«سو  در دولت همراه، موضوع امنيت و حريم خصوصي اهميت زيادي دارد. از يك

مطرح اسـت. درواقـع   “ هاذخيرة داده”و از سوي ديگر » برابر مفقودشدن يا سرقت محافظت شوند
لي بـه  كـاربر تمـاي  «اگر حريم خصوصي كاربر در زمان استفاده از خـدمات موبايـل حفـظ نشـود،     

ترس از رديابي شـمارة  «). همچنين ممكن است كه 76: همان» (استفادة مجدد از آن نخواهد داشت
بر ايـن اسـاس،   » تماس در زمان ارسال نظرات و عقايد به دولت در شهروندان وجود داشته باشد.

د شواست كه دولت بايد به شهروندان اطمينان بدهد كه حريم خصوصي آنها حفظ مي پيشنهاد شده
سـيم و   انتقال اطالعات حساس و مهم با استفاده از فناوري بـي «طور ). همين9: 2008، (كساواراپو

) و شـهروندان از چنـين حمـايتي    47: 2011(آموس، » همراه بايد مورد حمايت قانوني قرار بگيرد
تـا   ردهاي مناسبي در ارتباط با حريم خصوصي و امنيت وجود دا مكانيسممطلع باشند و بدانند كه 

بتوانند به دولت اعتماد بيشتري داشته باشند. از سوي ديگر كاربران نيز بايد درسـتكار و پايبنـد بـه    
  )48ـ 9: 2008نقل از آموس،  قوانين اين حوزه باشند. (هيكس و الالن به
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   سواد الكترونيك پايين •
) مطرح 46: 2011نقل از آموس،  هاي دولت همراه است. هولمز (بهمشكالت زباني ازجمله چالش

شـود و ايـن در حـالي اسـت كـه       ها استفاده مـي  گاه درصد وب90زبان انگليسي در «كند كه از  مي
» اسـتفاده از زبـان بـومي   «شـود كـه   بنابراين پيشنهاد مـي » فهمند. چهارم جمعيت دنيا آن را نمي سه
دانند نيز از آن  سي نميشده را افزايش دهد و افرادي كه زبان انگلي تواند استفاده از خدمات ارائه مي

هـاي اسـتفاده از    سوادي از ديگر چالشسوادي يا كماستفاده كنند. همچنين مشكالت مربوط به بي
  ).همانويژه در مناطق روستايي يا دورافتاده بيشتر مطرح است (خدمات دولت همراه است كه به

  موانع فرهنگي  •
كـه   داننـد، درحـالي   زاري براي سـرگرمي مـي  بسياري از شهروندان، استفاده از تلفن همراه را  اب

: 2011نقل از آمـوس،   تواند از طريق آن انجام شود (هيكس و الالن به تري مي هاي جدي فعاليت
درآمـد، سـطح آمـوزش، جنسـت،     ”توان گفت كه عوامل اجتماعي و اقتصادي مانند ). مي48ـ 9

دولـت همـراه اثرگـذار اسـت      بر نگرش شهروندان بر“ ايسن، تفاوت زباني و اختالفات منطقه
). درواقع تصوري كه از فناوري همراه در ميـان  10: 2008، كساواراپونقل از ، به2003(كوشچو، 

شهروندان وجود دارد، بر استفاده از اين فناوري براي دستيابي به خدمات دولت اثرگذار اسـت.  
هاي همـراه در  ريهاي فناوكردن اين چالش، آموزش و آگاهي درخصوص ظرفيت براي برطرف

  تواند تأثيرگذار باشد.ارتباط با خدمات دولت مي

  رويكردهاي نظري دولت همراه. 5
هنوز عمر زيادي از ظهور دولت همراه نگذشته است و لذا رويكردهاي نظري مربـوط بـه ايـن    
حــوزه در ابتــداي راه هســتند. در ايــن بخــش، رويكردهــاي نظــري دولــت همــراه بــر اســاس 

و “ كيفيـت خـدمات  ”، “شـبكة ارزش ”، “هزينة اقتصـادي ”، “خدمات علمي” رويكردهاي نظري
 ارزش جـاد يا يبـرا  يمدل”اي با عنوان ) در مقاله2012كه توسط وانگ و همكارانش (“ عدالت”
بندي بر اسـاس  شود تا اين دستهشود و تالش ميبندي ميست، دسته ا بيان شده“ همراه دولت در

نيـاز  ” ، “پـذيرش فنـاوري  ”، “كرد شهروندمحور دولت همـراه روي”مباحث نظري ديگري مانند 
تكميل شود. همچنين در جمهوري اسالمي ايران نيز، براي نخستين “ نظرية پليت” و “ اطالعاتي

اند و با رويكـرد   بار دكتر سعيدرضا عاملي به دولت موبايل و روابط عمومي موبايل توجه داشته
  گيرد. مورد توجه قرار مي اند كه دوفضايي به اين مفهوم پرداخته

، “منـدي  رضـايت ”و “ ارزش درك شـده  ”در نظريـة خـدمات علمـي،    نظرية خدمات علمـي.  
هايي با پيكربنـدي   متغيرهاي كليدي مورد مطالعة پژوهشگران است. اين نظريه به مطالعة سيستم

د ارزش در شـده بـراي ايجـا    ها و اطالعات به اشـتراك گذاشـته   ها، سازمان پويا از مردم، فناوري
پردازد. بر اين اساس، هدف نهايي از كيفيـت و رضـايت خـدمات     نفعان مي مشتريان و ساير ذي

نقـل  است (باردهن و ديگران بـه “ نفعان ايجاد ارزش براي ذي” عوامل مؤثر بر ارزش درك شده،
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شود كه هنگامي كه محصوالت و يا خدمات ). در اين نظريه مطرح مي2012از وانگ و ديگران، 
با نياز مردم تطابق داشته باشند و هيچ تفاوتي بين انتظارات مشتري از محصول يـا خـدمات بـا    
استفادة واقعي از آنها ـ محصول يا خـدمات ـ نباشـد، مـردم احسـاس رضـايت خواهنـد كـرد.          

  )18: 2012نقل از وانگ و ديگران،  (مكنايت و ديگران به
بار توسط كوشچو مطرح   معامالت براي نخستيننظرية هزينة ها. نظرية هزينة اقتصادي تراكنش

اسـت. در ايـن نظريـه، هـدف نهـايي از معـامالت،        شده و توسط ويليامسون گسترش پيدا كرده
هاي  هاي مستقيم و جنبه هاي معامالت شامل هزينه هزينه» جويي و كاهش هزينة آنهاست. صرفه«

وجـو،   عمـدتاً توسـط هزينـة جسـت    هاي عملياتي است كه  هاي مبادله و هزينه ديگري از هزينه
شود. در اين راسـتا يـك شـركت در بـازار      هاي نظارت نشان داده مي هاي مذاكره و هزينه هزينه
تواند با از بين بردن عدم قطعيت به دليل خطـرات بـازار، هزينـة معـامالت را كـاهش دهـد.        مي

  )18ـ 19: 2012(وانگ و ديگران، 
كسب و كار است كـه افـزايش نيازهـاي مشـتري،      شبكة ارزش، مدل جديدارزش.  مدل شبكة

كند و تمام  هاي توليد و سرعت ارائه اطالعات ديجيتال را دنبال مي پذيري، كاهش هزينه انعطاف
گذاري اطالعات منطبق  هاي سفارشي ساخت و به اشتراك حل دهندگان در آن براي ارائة راه ارائه

  )انهمكنند. ( هاي مختلف با هم همكاري مي با محيط
است. در اين گـزارش   به چرخة ارزش همراه توجه شده )ITU )2011و  OECDدر گزارش 

هاي دولت همراه در يك مؤسسه و تحليـل نحـوة پـذيرش    شود كه در تحليل ظرفيت مطرح مي
شـود كـه   نهادهـاي مختلفـي ايجـاد مـي    «آن، بررسي زنجيرة ارزش اهميـت دارد كـه از طريـق    

حـل موبايـل و تعيـين نقـاط قـوت و      ر فرايندهاي ساخت راهمحصوالت و خدمات مورد نياز د
هاي دولتي، ديگر نهادهاي كليدي شامل عالوه بر سازمان» كنند.ها را تأمين مينشان دادن شكاف

هـاي  افزار، سـازگاركننده كنندگان خدمات، فروشندگان مستقل سخت سيم و تهيهاپراتورهاي بي«
اي در شكل زير، نمونـه  .)54 ـ ITU ،2011: 5 و OECD(» سيستم و سازندگان تجهيزات هستند

  شود. از مدل زنجيرة ازش براي دولت همراه نشان داده مي



 

108 

ت و
يس

ل ب
 سا

/
 

شش
رة 

شما
م/ 

3 
 

   

  مدل زنجيرة ارزش دولت همراه  2 شكل
هاي دسترسي توضيح داده شده كه فناوري )ITU )2011 :55و  OECDهمچنين در گزارش 

سرعت در حال پيشرفت است و همكـاري   كند، بهه از كاربران حمايت ميو تجهيزات موبايل ك
هاي كـاربردي، در حـال   دهندگان برنامه كنندگان خدمات موبايل و اينترنت، همراه با توسعه تهيه

  .ظهور است
ـ ـاين نظي يا عدالت. ـرية مقايسة اجتماعـنظ ـ ـريه كه ب  “يـايسة اجتماعـ ـريه مقـ ـنظـ  ”ام ـا ن

(Social comparison theory) است. نكتة اصلي اين  شود، توسط آدامز ارائه شده نيز شناخته مي
كننـد،   ها و دستمزدهايي كه دريافت مي نظريه آن اين است كه مردم بايد احساس كنند كه پاداش

  )19: 2012عادالنه است. (وانگ و ديگران، 
كننده   ايد توان مصرفكيفيت خدمات، كليد موفقيت در رقابت است و بخدمات.  نظرية كيفيت

تنها نتايج خدمات، بلكـه   كنندگان براي ارزيابي كيفيت خدمات نه را به رسميت بشناسد. مصرف
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هاي موبايـل  ). درواقع فعاليت19: 2012گيرند (وانگ و ديگران،  روند خدمات را نيز در نظر مي
گـذاري  هاي سـرمايه  يهاي نظارتي و استانداردهاي مطمئن و از طريق استراتژمشي خط”بايد با 
توان گفت كـه زيربنـاي ايـن اقـدامات دولـت همـراه،       آغاز شود. بر اين اساس مي“ ايمبتكرانه

  )ITU ،2011 :55 و OECD(است. » هاي دادهها و پايگاهكيفيت سيستم«
عالوه بر رويكردهاي نظري فوق، برخي ديگر از محققان، به استفاده از رويكرد نياز اطالعاتي. 

اند. در اين رويكرد اين توجه داشته“ نيازهاي اطالعاتي” دولت همراه بر اساس رويكرد خدمات 
رفتـار انسـاني بـه توليـد، ارتباطـات، اسـتفاده و ديگـر        ”امر مطرح است كـه رفتـار اطالعـاتي،    

“ وجوي اطالعات و يا بازيابي اطالعات تعاملي هاي مرتبط با اطالعات مانند رفتار جست فعاليت
). بنابراين رابطـة  8: 2012نقل از شيه و وانگ،  ، به2005شود (اينگورسن و جارولين،  اطالق مي

  تنگاتنگي ميان نيازهاي اطالعاتي و رفتار اطالعاتي وجود دارد. 
 رسـاني  علم كتابداري و اطالع”براي بررسي نيازهاي اطالعاتي و رفتار اطالعاتي، از رويكرد 

)LIS( ،(Library and information science) استفاده مي ) 1962شود. در رويكرد نظري، تيلور (
. سطح انـدروني. نيازهـاي واقعـي امـا     1«است:  نيازهاي اطالعاتي را در چهار سطح مطرح كرده

كند و قادر اسـت   . سطح آگاهانه. فرد آن را بيان مي2اظهار نشده يا غيرقابل اظهار به اطالعات؛ 
عنـوان يـك سـؤال     تـوان آن را بـه   . سطح رسمي. مـي 3 آنها را به موضوعات عمومي ربط دهد؛

. سطح دربرگيرنده: بيان دوباره و فرموله شـدة نيـاز خـاص    4خاص يا بيان عقالني بيان كرد؛ و 
شـود كـه    بر اساس اين سطوح چهارگانه، روشـن مـي  » هاي سودمند و مفيد. صورت كليدواژه به
رود كـه فـرد    كنـد و تـا جـايي مـي     ت مينيازهاي اطالعاتي از سطح پايين به سطح باالتر حرك«

  ) 7: 2012(شيه و وانگ، » گويد. نيازهاي اطالعاتي خود را به سيستم اطالعات مي
اسـت. دولـت    (Pollitt)هاي دولت همراه، نظرية پليت  ترين نظريه يكي از نوآورانهنظرية پليت. 

به ارائه خدمات بـه مـردم    هاي همراه را تبديل ، فناوري(Pollitt) “جا درست كن”عنوان  پليت به
نقل از كامپبل و ايـم،  (به كند هاي مختلف فراتر از همراه تأكيد مي كند و بر استفاده از فناوري مي

 (Placeless)“  مكانيبي”) مفهوم خدمات عمومي همان). همچنين كالرك و همكارانش (2012
ارائة خدمات دولتي در محل را سيم براي  هاي مختلف بيكنند كه استفاده از فناوري را مطرح مي

  دهد. به دفاتر دولت مركزي ترجيح مي
در اين رويكـرد، شـهروندان و نيازهـاي و تقاضـاهاي آنهـا و سـهولت و        .رويكرد شهروندمحور

جـاي اهـداف دولـت يـا      راحتي ايشان است كه معيار تنظيم خدمات دولت الكترونيك است و بـه 
گيـرد. در ارتبـاط بـا رويكـرد      كُـنش دولـت قـرار مـي     ها، اهداف شهروند است كه مبنـاي سازمان

سازي سـطوح مختلـف دولـت     ) معتقدند كه يكپارچه2001شهروندمحور دولت همراه، لين و لي (
(ادغام عمودي) و عملكردهاي مختلف (ادغام افقـي) در دولـت همـراه كـار را بـراي شـهروندان       

هاي اداري و قضايي دوباره ترسيم شده سازي كاربردي، مرز كند. در اين نوع از يكپارچه راحت مي
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شـوند و سـاختار دولـت و اولويـت مـديريت آزاد بـا        تر به اشتراك گذاشته مي و اطالعات آزادانه
  )همانشود. ( انداز شهروندمحوري، دوباره ارزيابي مي جايگزين كردن مالحظات خاص با چشم

ز دولت همراه، به تنظيم همچنين دولت همراه شهروندمحور بر اساس انتظارات شهروندان ا
ـ ود مـي ـهـاي خـ  يـمشـ ها و خـط رنامهـب اي اتحاديـة اروپـا    دوق توسـعة منطقـه  ـردازد. صنـ ـپ

(European Union Regional Development Fund) )2010برخـي  2014ام، بينقل از آي، به (
را بيـان  ترين انتظاراتي كه شهروندان از چگـونگي ارائـة خـدمات دولـت همـراه دارنـد،       از مهم
  است : كرده

  تر هستند؛تر و راحتقابل استفاده بودن: اين خدمات براي استفادة آسان« •
شود و نقش مهمـي را  موقع بودن: اين خدمات در زماني كه از قبل مشخص شده، ارائه ميبه« •

  كند؛در روابط دولت به شهروند ايفا مي
  تواند بيشتر مورد اعتماد باشد؛اعتماد: اين خدمات مي •
  كند؛حريم خصوصي: از حريم خصوصي كاربران حمايت مي •
  تري را دارد؛امنيت: خدمات مطمئن •
  تمامي شهروندان به اين خدمات دسترسي دارند؛ پذيري:دسترس •
  كنند؛در دسترس بودن: خدمات در هر زمان و هر مكاني كار مي •
  شود؛اوم انجام ميطور مددرستي و به طور دقيق، بهقابليت اطمينان داشتن: اين خدمات به •
  تر و با حداقل خطاي ممكن هستند؛اين خدمات دقيق :  (Accuracy)درستي •
  دهند؛ها به هر نوع دسترسي و تقاضايي به سرعت پاسخ ميپاسخگو بودن: اين سيستم •
ايـن خـدمات محترمانـه، دلسـوزانه،      (Courtesy & Helpfulness)داري و سـودمندي:  مـردم  •

  »و اثربخش هستند. دوستانه، مفيد، مؤدبانه
كننـد كـه در دولـت همـراه،      ) نيز پيشـنهاد مـي  2012نقل از كامپبل و ايم، دلويت و تاچ (به

يابـد و خـدمات    دسترسي به ارائة خدمات الكترونيكي بر اساس هويت شهروندان افـزايش مـي  
ابد. شوند تا رضايت از خدمات دولت افزايش يطور كامل بر اساس نياز شهروندان طراحي مي به

  كند. مندي شهروند، اين رويكرد را به نظرية خدمات علمي نزديك مي توجه به رضايت
دهد كه محققان مختلف با رويكردهاي نظري نگاهي به رويكردهاي نظري دولت همراه نشان مي

اي دولت همراه، توجيه كنندة اين امر اسـت.  رشتهاند و ماهيت بينمتفاوتي به اين مفهوم توجه داشته
طور نوظهور بودن اين حوزه، بر اين امر اذعان دارد كه مطالعات نظري دولت همـراه هنـوز در   مينه

  ابتداي راه است و شاهد پيشرفت نظريات اين حوزه همزمان با گسترش آن خواهيم بود.

  موفقيت و پذيرش دولت همراه
است. كارن  ودهموضوع موفقيت دولت همراه و بررسي عوامل آن مورد توجه برخي از محققين ب

) وضعيت دولت همراه را در هندوستان مورد بررسي قرار دارند و به 15ـ 16 :2008و ديگران (
  اند كه شامل موارد زير است: پنج عامل موفقيت دولت همراه اشاره كرده
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عنوان يكي از عوامل موفقيـت دولـت    گذاري زيرساختي به گذاري زيرساختي. سرمايه سرمايه« •
شـود. مشـاركت بخـش خصوصـي      در كشورهاي در حال توسعه شناخته مـي ويژه  همراه به

  تواند در توسعة زيرساخت مؤثر باشد؛ مي
منظور موفقيت دولت همراه، چارچوب قـانوني مناسـب بايـد وجـود      فضاي نظارتي و سياسي. به •

داشته باشد. اين چارچوب بايد تضمين كند كه خدمات دولت همراه بـر اسـاس مبنـاي قـانوني     
تواند  مشي مناسب براي بخش ارتباطات از راه دور ميطور چارچوب خط است. همين محكمي

  شود؛ پذير كند كه منتهي به خدمات بهتر به شهروندان مي شرايط بازار رقابت را امكان
شود.  آگاهي و پذيرش. توسعه و اجراي خدمات دولت همراه تنها اولين حركت محسوب مي •

شـده در شـهروندان و كارمنـدان     هي و پذيرش خدمات ارائهكارن و ديگران معتقدند كه آگا
منظور اجتناب از محروميت هر دو بخش، خدمات   هاي دولتي اهميت زيادي دارد و به بخش

هاي مختلف را مشاركت بدهد. درواقـع اگـر    خوبي معرفي شود و بخش دولت همراه بايد به
، تمايـل بـه اسـتفاده از ايـن     كنندگان با خدمات در دسترس آشـنايي داشـته باشـند    مشاركت

  توانند از منافع آن بهره بگيرند؛ خدمات خواهند داشت و مي
ويـژه در   امنيت و حريم خصوصي. امنيت براي هر سيستم فناوري اطالعـات الزم بـوده و بـه    •

ارتباط با دولت همراه از اهميـت بيشـتري برخورداراسـت. شـرايط اساسـي بـراي پـذيرش        
و حريم خصوصي است. زمـاني كـه شـهروندان اعتمـادي بـه      خدمات دولت همراه، امنيت 

شـود. كـاربران    خدمات دولت همراه نداشته باشند، اين خدمات مـورد پـذيرش واقـع نمـي    
شـود و در   طور امنـي پـردازش مـي    هاي شخصي آنها به خواهند كه مطمئن شوند كه داده مي

  گيرد؛ دسترس افراد ديگر قرار نمي
تـرين اصـول در اقتصـاد     عنوان يكـي از اساسـي   به اطالعات به دسترسي برابر. دسترسي برابر •

هـاي ارتباطـات تلفـن همـراه و      اطالعات جهاني در حال ظهور است. نفوذ موبايل، فناوري
  »خدمات دولت همراه، قدرت اين را دارد كه به دسترسي برابر به اطالعات كمك كند.

انـد،   كه كارن و ديگران مطـرح كـرده  گانة موفقيت و پذيرش دولت همراه  عالوه بر عوامل پنج
اي از عوامـل   گانـه  به فهرسـت چهـارده   ) نيز16: 2011، زفررنقل از  به، 2006خميسه و ديگران ( ال

حريم خصوصي و امنيت، زيرساخت، نيازها «اند از:  اند كه عبارت موفقيت دولت همراه اشاره كرده
هاي كاربردي، دولـت الكترونيـك، پـذيرش،     هاي كاربر، كيفيت و كاربرپسند بودن برنامه و اولويت

هاي تبادل داده، چارچوب مرتبط با دولت همراه، نقوذ باالي موبايـل،   هزينه، استانداردها و پروتكل
هـا و   مديريت زيرساخت، آگاهي از دولت همراه، دسترسي، راهبرد، سواد فناوري اطالعات، پرتـال 

  »و موضوعات قانوني.هاي خاص دولت همراه، مشاركت بخش خصوصي  درگاه
) نيـز عوامـل موفقيـت را در سـه گـروه      24: 2008، كسـاواراپو نقـل از  ، بـه 2005هيلبرت (

طـور مسـتقيم   تواند بـه كه مي  (Endogenous)زا. عوامل موفقيت درون1«است :  بندي كرده طبقه
 زان. عوامـل موفقيـت بـرو   2آيـد،  عنوان عوامل بالقوة موفقيت بـه حسـاب مـي    كنترل شود و به
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(Exogenous) عنـوان عوامـل بـالقوة     طور مستقيم قابل مديريت شدن نيست و آنها نيز بـه كه به
. متغيرهاي واسط كه وظيفة وساطت ميان عوامل موفقيت واقعـي  3آيند و موفقيت به حساب مي

) بـه عوامـل موفقيـت    26: 2008( همچنين كسـاواراپو » .هاي موفقيت را بر عهده دارندو ارزش
كند و اين عوامل را شامل  راه دارند، اشاره ميـهم وامل بهـن عـي كه ايـراه و امكاناتـهمت ـدول
 داند.مي“ كيفيت سيستم، كيفيت محتوا، اعتماد، حمايت، حركت و شخصي شدن” 

  از نظر كساواراپو عوامل موفقيت دولت همراه  3 جدول
 عوامل موفقيت
  امكانات دولت همراه

  ساعته، به موقع بودن پاسخ، سرعت لود شدن صفحه، حضور بصري24بودندر دسترس كيفيت سيستم
  به روز بودن، قابل فهم بودن، به موقع بودن، درست بودن كيفيت محتوا

 حريم خصوصي، امنيت  اعتماد
  هاي متداولپيگيري وضعيت سفارش، محافظت از حساب كاربري، امكانات پرداخت، پرسش حمايت
 ي، دستگاهبرنامة كاربرد حركت

 هاي فرديموقعيت، زمان و اولويت شخصي شدن
  

زعـم   توان گفت كه موفقيت دولت همراه به عوامل مختلفي ارتبـاط دارد. امـا بـه   درواقع مي
تـرين عوامـل   بسياري از محققان اين حوزه، پذيرش دولت همراه از سوي كاربران يكي از مهـم 

  آيد.حساب مي موفقيت دولت همراه به
كه مطرح شد، موفقيت دولت همراه به عوامل مختلفي ارتبـاط دارد كـه يكـي از     يطور همان

ترين عوامل موفقيت، پذيرش كاربر است. بر اين اساس، هدف اصلي خدمات دولت همـراه   مهم
بايد توجه داشـت كـه در    ).18: 2011، زفرراست (“ برطرف كردن نيازهاي كاربران”متمركز بر 

ها و خود بدنة دولت است و پذيرش فناوري همراه از وندان، سازماناينجا منظور از كاربر، شهر
  سوي تمامي اين سطوح اهميت دارد. 

هـاي موبايـل در حـال     دهد كه پـذيرش فنـاوري   هاي آماري مربوطه نشان مي نگاهي به داده
ميليون نفر در  640شود كه در سراسر جهان شمار مشتركان موبايل از  افزايش است. مشاهده مي

نقـل از   به، 2009ام،  اس است (جي افزايش داشته 2008ميليارد نفر در سال  3.978به  2000ل سا
اسـت (اتحاديـة    ميليـارد نفـر رسـيده    7بـه حـدود    2014) و اين رقم در سـال  12: 2011، زفرر
تـا   2000). در جدول زير، رشد سريع مشتركان تلفن همراه از سـال  2014المللي مخابرات،  بين

  ) 12: 2011، زفررنقل از  به، 2009ام،  اس است. (جي هاي جهان نشان داده شده رهدر قا 2008
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  2008تا سال  2000رشد مشتركان موبايل در سرتاسر جهان از سال   4 جدول
  2008سال 2000سال  مشتركان تلفن همراه در جهان

  درصد9 درصد2 آفريقا
  درصد11 درصد8 آمريكا

  درصد43 درصد31 آسيا ـ اقيانوسيه
  درصد11 درصد4 اروپاي شرقي
  درصد13 درصد33 اروپاي غربي
  درصد6 درصد4 خاورميانه

  درصد7 درصد18 آمريكاي شمالي

، در آفريقا، آسيا و اروپاي شرقي، بازار 2008تا  2000دهد كه از سال  نگاهي به جدول باال نشان مي
روند رو به افزايش تعداد مشتركان هستيم. بر هاي بعد نيز شاهد  است. در سال موبايل رشد زيادي داشته

 (International Telecommunication Union) المللــي مخــابرات اتحاديــة بــيناســاس گــزارش 
درصد، در كشورهاي در حال 8/120)، تعداد مشتركان موبايل در كشورهاي توسعه يافته 2014(

درصــد، در آســيا و 9/109درصــد، در كشــورهاي عربــي 3/69درصــد، در آفريقــا 2/90توســعه 
المنافع نيـز    درصد و كشورهاي مشترك5/108درصد، آمريكا، 7/124درصد، اروپا 2/89اقيانوسيه 

است كه نشان از رشد فزايندة اسـتفاده از موبايـل در جهـان دارد. عـالوه بـر       درصد بوده6/140
اسـت. نفـوذ    فتـه افزايش تعداد مشتركان موبايل، تعداد مشتركان موبايل بانـدپهن نيـز افـزايش يا   

برابـر بيشـتر از    4درصد بوده كـه   84، 2014موبايل باند پهن در كشورهاي توسعه يافته در سال 
  درصد) است. 21نفوذ موبايل باندپهن در كشورهاي در حال توسعه (

ها را در ميـان  هاي همراه، پذيرش باالي اين فناورياز سوي ديگر، افزايش مشتركان فناوري
دهد. اما بايد توجه داشـت كـه تنهـا پـذيرش بـاالي      ها و در دولت نشان ميشهروندان، شركت

  دهندة استفاده از خدمات دولت همراه نيست و عواملي بر آن اثرگذار است. فناوري موبايل نشان
هـا،  مشـي خـط ”هاي همراه در سطح دولت بر اسـاس برخـي عوامـل ماننـد     پذيري فناوري

مـدل  ”گيـرد.  صورت مـي “ ها و اقتصادسترس بودن، هزينهاستانداردها، روندهاي فرهنگي، در د
، چـارچوب سـودمندي در تعيـين    Development Model) (Mobile-“توسعة الكترونيك همـراه 

دنبال دارد كه در نمودار زيـر نشـان داده    هاي همراه را بهعوامل مرتبط است كه پذيرش فناوري
  )ITU ،2011  :53و  OECDنقل از ، به2001(دالكيا و كاشتري، شود مي
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  همراه كيالكترون ةتوسعمدل   3 شكل

“ رويكردي استراتژيكي براي افزايش دولـت همـراه  ”تواند بر اين اساس اين مدل، دولت مي
المللي بـر  هاي ملي و بينمشيچگونه خط«اتخاذ كند. مرحلة اول، بررسي اين موضوع است كه 

گـذاري در  ها، بازار موبايل را بـراي رقابـت و سـرمايه   وقتي دولت» «ايل اثرگذار است.نفوذ موب
گـذاري قابـل   گشايند، در دسترس بودن تجهيزات موبايل و ساختار قيمـت هاي موبايل ميطرح

توافق در مـورد از ميـان برداشـتن عـوارض گمركـي روي       ”همچنين » يابد.دستيابي افزايش مي
شـود كـه   تواند پذيرش موبايل را تسريع كند. پذيرش زماني تقويت مـي مي“ محصوالت موبايل

. از سـوي  )ITU ،2011 :52 و OECD(» ها و محتواي مرتبط را تسهيل كنددولت توسعة پرتال«
هـاي مختلفـي از قـدرت خريـد     تواند نرخ پذيرش موبايل را به شيوهعوامل اقتصادي مي«ديگر 

 )53: همـان » (.گيري تعيـين كنـد  توليد ناخالص ملي قابل اندازهكاربران گرفته تا اثر بالقوة رشد 
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تواند ارزش آتي دولت همراه را در مي“ هاخطوط ثابت و رايانههاي در دسترس نبودن و هزينه”
، “پـذيرش  پـذيري و سـهولت  هاي كم، انعطاف مكاني، مقيـاس هزينه”جاهاي مختلف تأييد كند. 

عوامـل  «كنـد. همچنـين   كـه پـذيرش آن را تقويـت مـي     برخي از مزاياي فناوري همراه هسـتند 
هاي مختلف بايد مورد توجه قـرار گيـرد،   فرهنگي در مناطق مختلف جغرافيايي و در ميان گروه

هاي همراه و سودمندي درك شـده از  زيرا اين عوامل تنظيمات ارتباطاتي، سطوح راحتي با تلفن
  )54: همان(» .كندها را متأثر ميبرنامه

، “آمادگي الكترونيـك كـاربر و تمايـل كـاربر و نيازهـاي كـاربر       ”توان گفت كه مي درواقع
سطح تجربـه و آمـادگي   ”متغيرهاي ارزيابي پذيرش خدمات دولت همراه در ميان كابران است. 

اگر كاربران سطح آمادگي پاييني داشته باشند، گشودگي كمتري «بايد مورد توجه باشد و “ كاربر
تمايـل كـاربر نيـز از اهميـت زيـادي      » پذيرنـد. اي جديد دارنـد و آن را نمـي  هدر برابر فناوري

ها و خدمات جديد، در ارتباط با تجربة قبلي عملكردهاي به استفاده از برنامه”برخوردار است و 
تواند بـراي افـزايش تمايـل كـاربر     گردد. در ساختار دولت، معيارهاي مختلفي ميباز مي“ مشابه

ازجمله اين معيارهاست. از سوي ديگر، نياز “ آموزش و حمايت از كاربر ” مورد توجه باشد كه
  )10: 2004كمپ، كاربر نيز بايد مورد توجه باشد. (راجن

  . آمادگي الكترونيكي دولت همراه7
توان بر اساس چهـار شـاخص مـورد بررسـي قـرار دارد:      آمادگي الكترونيك دولت همراه را مي

همـراه، شـاخص زيرسـاخت ارتباطـات از راه دور، شـاخص      گاه دولـت  شاخص ارزيابي وب”
  )15ـ 6: 2008نقل از كساواراپو، ، به2007(سازمان ملل، “ اقتصادي و شاخص سرماية انساني.

فراتر از سطح پيچيدة ”گاه دولت همراه . شاخص ارزيابي وبگاه دولت همراهشاخص ارزيابي وب
است. پنج مرحله براي حضـور دولـت   “ انبه شهروند برخط خدماتحضور برخط دولت و عرضة 

  .است“ شدن اي ظهور، ارتقا، تعامل، تراكنش و شبكه”الكترونيكي وجود دارد كه شامل 
شاخص زيرسـاخت ارتباطـات از راه دور، نشـان از    . شاخص زيرساخت ارتباطات از راه دور

يل، كاربران آمادگي شبكة موبا”دارد و شش مؤلفة آن شامل “ ظرفيت زيرساخت فناوري كشور”
  است. “ اينترنت، خطوط تلفن، جمعيت برخط، تلفن همراه و تلويزيون

محيط فناوري اطالعات، ”هاي آمادگي شبكة موبايل، شاخص آمادگي شبكة موبايل. شاخص
را “ هـا و دولـت  هاي در دسترس و آمادگي افـراد، شـركت  استفادة واقعي از جديدترين فناوري

  دهد. نشان مي
. شاخص اقتصادي بر اساس وضعيت توليد ناخالص ملي، بدهي و نرخ تورم شاخص اقتصادي

  شود. كشور و پرداخت بهره محاسبه مي
  است. (UNDP)پي  دي . شاخص سرماية انساني مبتني بر شاخص آموزش يوانشاخص سرماية انساني
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بازتـاب  ”توانـد  بايد توجه داشت كه شاخص آمادگي دولت همراه، از برخـي درجـات مـي   
زيرسـاخت توسـعه يافتـة    «عبـارت ديگـر،    باشـد. بـه  “ مستقيم سطح توسعة اقتصادي كشورغير

  )16: 2008، كساواراپو» (فناوري، نياز به سطح بااليي از توسعة اقتصادي دارد.
همچنين عوامل فرهنگي در پذيرش دولت همراه اثرگذار است كه بايد به آن توجه داشـت.  

سـطح  ”و يـا  “ ظات مربوط بـه امنيـت و عوامـل اقتصـادي    ها و مالح عادات، ترس از ناشناخته”
تواند منتهي به مقاومت كاربران در برابر ، برخي از داليلي هستند كه مي“ناكافي سواد الكترونيك

ممكـن  «يابنـد،   هاي همراه در محل كاري استقرار مـي  هاي جديد شود. زماني كه فناوريفناوري
آموزش، مشاركت كارمنـدان و   ”بر اين اساس ». اننداست كارمندان آن را تهديدي براي خود بد

  )ITU ،2011 :66 و OECD(بايد در كانون فرايند پذيرش قرار گيرد. “ فردي ارتباطات ميان
در بحث موفقيت دولت همراه، آمادگي الكترونيك دولت همراه از اهميت زيادي برخـوردار  

لت همراه دانست كـه در ادامـه بـه آن    هاي موفقيت دو توان آن را يكي ديگر از مؤلفه است و مي
  شود. پرداخته مي

  ي  بند جمع
مندسـازي و همگرايـي    حركت به سمت هوشمندسازي، نظـام  ـحكمراني دوفضايي همراه  

  رابطة دولت و ملت
كننده را نسبت به دولـت الكترونيـك دارد و در برخـي از     در مجموع، دولت همراه نقش تكميل

راي ارائة الكترونيكـي خـدمات و اطالعـات دولتـي تـرجيح دارد.      شرايط، استفاده و كاربرد آن ب
كه شهروندان به سـهولت بـا اسـتفاده از     طوري كند، بهمي“ جاحاضرهمه”دولت همراه، دولت را 

و » تا زماني كه تحت پوشش شبكة تلفـن همـراه هسـتند   «جا همراه آنهاست،  دستگاهي كه همه
توانند از خـدمات دولتـي اسـتفاده     خاصي، ميهمچنين بدون ضرورت حضور در مكان فيزيكي 

). از سوي ديگر بايد توجه داشت كه دولت همراه بر اساس 122: 1387كنند (عاملي و ديگران، 
هاي ها و قابليتهاي موبايل و بيشتر شدن ظرفيتهاي كاربري دستگاهپيشرفت روزافزون برنامه

هاي تكاملي فناوري همـراه  از اين قابليتپردازد و ها، به گسترش خدمات همراه مياين دستگاه
  گيرد. منظور ارتقاي كيفيت ارائة خدمات خود بهره مي به

اي ارتباط دولت با دولت، دولت بـا   . درجة اول نظام واسطه1فضايي همراه در  حكمراني دو
ها و شهروندان با يكديگر و رابطة شركت با شـركت را تبـديل بـه ارتبـاط      شهروندان و شركت

سـاعته را بـراي همـه     24. درجـة بعـدي، امكـان دولـت     2كند و در  يم و بدون واسطه ميمستق
ساعته شدن دولت و توسعة  24نوعي ظرفيت  سازد و به روزهاي هفته و همه ايام سال محقق مي

و “ هـاي مـالي و تجـاري    فوريـت ”و همچنين تأمين “ هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي فوريت”
. در مرحلة سوم، ظرفيت هوشمندسـازي و  3طور  كند. همين راهم ميرا ف“ هاي پزشكي فوريت”

هاي مرتبط بـا   مند كردن ارتباطات اداري و مالي و كار و مديريت از راه دور در همة چرخه نظام
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هاي مستقيم  سازد و در عمل، بدون دخالت هاي صنعت، كشاورزي و خدمات را فراهم مي بخش
. همچنـين  4سـازد.   هاي فسيلي كاهنده را فراهم مي انرژيانساني امكان تحقق كار بدون مصرف 
. 5شدن ارتباطات گروهي و  اي شدن بين فردي و شبكه اي حكمراني دوفضايي همراه امكان شبكه

سـازد. از ايـن منظـر، حكمرانـي      اي را فـراهم مـي   غيرمركزي شدن كار و تالش علمي و حرفـه 
هـاي كيفـي را از    سبك زندگي، هـدف  دوفضايي با هدف قرار دادن موضوع محوري سالمت و

بدون تخريـب  “ تحقق كارها” كند و نتيجة اين امر،  طريق برنامة اقدام دوفضايي همراه دنبال مي
زيست و هوا و همچنين بـدون تخريـب سـالمت انسـان و تـأمين راهكارهـاي افـزايش          محيط
پـذير و   كمي امكانهاي  وري و كارآمدي اقتصادي است. اين اهداف كيفي از طريق شاخص بهره
  هاي آن متناسب با شرايط تغييرپذير است.  گذاري هدف
دليل عـدالت فراگيـر و كـاهش فسـاد اداري و تخريـب محـيط زيسـت و انسـان، مسـير           به

كند و همگرايي  حكمراني دوفضايي همراه، حس عضويت ملي در ميان شهروندان را تقويت مي
  سازد.  مي اي بين دولت و ملت فراهم و همدلي نهادينه

   نوشت پي
  موبايل و روابط عمومي موبايل در پرتوي ارتباطات تقويت شده هاي دولت همراه، شركت .1

  منابع
فصلنامة اطالعات و ارتباطات ، “مدل جامع تعاملي بلوغ دولت همراه”)، 1389ثقفي، فاطمه و مهدي فسنقري (

  .4و  3هاي  ، سال دوم، شمارهايران
  .69ـ 70 هشمار اجتماعي، علوم ماه كتاب ،“جهان آينده و ها شدن دوجهاني”، )الف 1382( عاملي، سعيدرضا
  .21 هشمار ،اجتماعي علوم نامة ،“اضطراب جهاني جامعة و ها شدن دوجهاني” ،)ب 1382( عاملي، سعيدرضا

 هويت بازسازي و فراگير مجازي جامعة: كامپيوتر موبايلو  جهان شدن دوفضايي ،)الف 1384( سعيدرضاعاملي، 
  .توسعه و ارتباطات و اطالعات فناوري همايش فرهنگ، ، تهران،فردي

، تهران، هاي فضاي مجازيها، جرايم، قوانين و سياسترويكرد دوفضايي به آسيبب)،  1390( عاملي، سعيدرضا
  اميركبير.

اي مجازي، در شدن مفاهيم و محتوا: مسائل كليدي محتو اي در باب دوفضايي)، مقدمه1391عاملي، سعيدرضا (
، به كوشش سعيدرضا عاملي، تهران، سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري محتواي ملي در فضاي مجازي

  اسالمي ايران.
، تهران، سازمان هاها و دوجهاني شدنمطالعات جهاني شدن: دوفضايي شدنالف)،  1390عاملي، سعيدرضا (

  ت).ها (سممطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
، تهران، حال حركتمطالعات تلفن همراه: زندگي در )، 1387عاملي، سعيدرضا، صبا شاهو و مهدي رنجبر (

  ها (سمت) و مركز تحقيق و توسعة علوم انساني.سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
گاه جامعة اطالعاتي  د در وب، موجوهاي همزمان آينده ها و هويت دوجهاني شدن ”ج)،  1382سعيدرضا ( ،عاملي

  www.iranwsis.orgايراني: 
، “شهرهاي ايران دوفضايي شدن شهر: شهر مجازي ضرورت بنيادين براي كالن”ب)،  1384عاملي، سعيدرضا (

  .3و  2 ه، شمارفصلنامة انجمن فرهنگ و ارتباطات
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