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چنان آفريد كه با جمع  ات، و خليفه خود در زمين را خداوند متعال را كه برترين موجود ،حمد

كه روح و رفتار مستقلي را به   شكل مي دهند، پديده جامعه را به گونه اي  شدن در كنار يكديگر،

و در پس خلق تك موجود متعالي كه روح او در آن دميده   دارا است؛ عنوان يك موجود متفاوت 

خلقي ديگر، در تركيب و به هم پيوستن اين تك موجودات نهفته است. و تكامل و تعالي اين   شده،

الب يك نظم سازمان يافته عقالني، و جريان يافتن  در  يافتن انسجام و يكپارچگي در ق خلق ديگر،

 اقتدار در آن، در قالب پديده دولت است؛ كه خود خلقي ديگر است. فتبارك اهلل احسن الخالقين. 

زماني بيشتر مي شود، كه اين موجود، از برترين و زيباترين   و تجلي زيبائي اين خلق احسن 

ري اطالعات، بستر نوع ديگري از اين خلق ديگر را پي  يعني فن آو آفريده هاي خود در اين دوران، 

 ريزي كند؛ دولت الكترونيك!  فتبارك اهلل احسن الخالقين.  

و خداوند متعال را حمد كه ما را به اين نقطه هدايت كرد، و اگر هدايت و ياري او نبود، هرگز  

طه اي برسانيم كه نتايج و مستندات  به اينجا نمي رسيديم؛ و اين توفيق را به ما داد كه اين طرح را به نق

 كنوني آن، در دست مخاطبان گرامي است.  

در مركز  1381از سال  طرح مطالعه، طراحي معماري و تدوين سند دولت الكترونيكي كشور،

فن آوري اطالعات رياست جمهوري ارائه شد. با فراز و نشيبهاي اجرائي بسياري كه در سه سال بعد با  

موجبات كندي فراواني گرديد، فاز صفر طرح براي تبيين صورت مسئله، و ابعاد  آن مواجه شده و 

 به پايان رسد.   ،1383اساسي طرح، به حمد و ياري خداوند در انتهاي سال 

نكته اساسي در اين طرح، رويكرد متفاوتي است كه طرح در برنامه ريزي توسعه اتخاذ كرده، 

الكترونيك، و برنامه ريزي توسعه آن داشته است. هر چند كه  و نگاه متفاوتي است كه به پديده دولت 
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اين رويكرد و نگاه متفاوت، در ابتداي امر ممكن است توسط بسياري از صاحبنظران و كارشناسان و  

مديران حوزه هاي مرتبط، آشنا و قابل هضم نباشد، و گنجاندن مفاهيم، برنامه ها و روشهاي آن، در  

ول برنامه ريزي توسعه، براي آنان دشوار باشد. اما با كمي سعه صدر، صبر، و  هاي موجود  و متدا كليشه

صرف وقت در مطالعه عميقتر )و نه نگاه اجمالي و سرسري به فهرست، و تصميم گيري بر اساس آن،  

آنچنان كه امروزه رايج است(، وآمادگي براي اجتناب از تعصب بر روشهاي پيشينيان در صورت يافتن  

 متفاوت،  روش و رويكرد اين طرح را كامال علمي، و عملي مي يابند.   حق در روشي 

در اين مطالعه، زمينه يك نظريه پردازي مفصل در حوزه دولت الكترونيك فراهم شد. هر چند  

كه ما هنوز در ابتداي مسير اين نظريه پردازي هستيم، اما در همين اوان راه هم، بنيادهاي اين نظريه در  

ه اي از تبيين روابط نظري بين نظريه هاي دولت، جامعه اطالعاتي، اطالعات، فن آوري  تركيب و شالود

 شكل گرفت. اطالعات، معماري و مهندسي نظامهاي كالن، 

نه خرده  نقدها و مقاومتهائي كه در مورد اين سند مي شود، )با تاسف(  اغلب خرده گيريها،

ني بر اين است كه بتوان روشي را كه در كشورهاي  گيريهاي منطقي و فني، بلكه حاكي از ناباوري مب

غربي هم بدين شكل مرسوم نبوده، در ايران ابداع نمود. و ناباوري در امكان پيوند عملي بين نظريه ها،  

 معماري، و طرح و برنامه راهبردي و عملياتي است.  

نيز نشان خواهيم داد،  ما اين را نشان داده ايم، و به ياري و خواست خداوند متعال در ادامه راه 

كه چنين چيزي عملي است. و در اميد خود اطمينان داريم، خداوند كريم كه به كرم خود ما را در اين 

 چرا كه گفته اند االكرام باالتمام.  مسير داخل ساخته است، اين طي طريق را به ثمر خواهد رساند؛ 

شده است. نقدهاي فني و علمي  ابعاد مطالعه در خود مستندات، و حداقل در چكيده آن مطرح

صاحبنظران محترم، قطعا ما را در ادامه مسير و پخته كردن اين كار، ياري خواهد رساند. كما اينكه تا  

كنون نيز استفاده بسياري از اين نقدها، در اين جهت داشته ايم. لذا اميدواريم اين نقدها كماكان ياري 

 و لذا  مواكدا آن را طلب و از آن استقبال مي كنيم.   ، رسان ما در رفع نواقص و اصالح مسير باشد

مستنداتي كه اكنون در اختيار داريد، يك مستندات مياني است، كه با توجه به ضرورتهاي  

اجرائي، بدين شكل و در اين مرحله، در اختيار مخاطبان محترم قرار گرفته است. با توجه به محدوديت  

وين و ويرايش نهائي صورت نگرفته است. لذا جاي جاي آن هنوز  زماني و فشارهاي اجرائي، هنوز تد

داراي اشكاالت تدويني فني و ادبي است. هدف و تالش ما بر آن است كه اين مجموعه، پس از  

تدوين دقيقتر و ويرايش، در شكل چند كتاب منتشر شود )ان شاء اهلل(. مستندات خروجي اين مطالعه و  
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، و مستندات مكتوبي است كه بر اساس توضيح آن  1يدها، ارائه نماها طرح، شامل مجموعه اي از اسال

 آماده شده، و  نمونه آن در اختيار شما است.   اساليدها 

اين فعاليت حاصل يك كار گروهي طي مدت سه سال است. هر چند كه مطالعات مربوط به  

ده است. و در صورت  سال است كه آغاز ش  14حداقل  روش و رويكرد، و برخي از ابعاد ديگر طرح،

 خواست و ياري حق تعالي، كماكان ادامه خواهد يافت.  

در اينجا الزم است تا از جناب آقاي دكتر محمد رضا عارف، معاونت محترم رياست  

مورد حمايت و توجه جدي قرار دادند،   جمهوري كه حركت اين طرح را در مراحل اوليه و آخر آن، 

بي جعفري، مشاور محترم نهاد و رياست مركز فن آوري  و بخصوص از جناب آقاي مهندس مجت

اطالعات رياست جمهوري،  و جناب آقاي مهندس سيد هادي سجادي، مدير كل محترم دفتر 

تحقيقات و برنامه ريزي مركز فن آوري اطالعات رياست جمهوري، كه با فراهم ساختن زمينه عملياتي 

هبردي و علمي، قدم اساسي را در انجام اين طرح  و اجرائي طرح، و نيز شركت در مباحثات فني، را

و امور اجرائي   و نيز كليه همكاراني كه در پژوهشها ومباحثات علمي، راهبردي و فني،  برداشته اند، 

 تشكر و قدرداني شود.   ياري كرده اند،

ي  اميدواريم اين كار مورد توجه و عنايت حضرت ولي عصر ارواحنا له الفداء و عجل اهلل تعال

فرجه، قرار گيرد، و خداوند متعال توفيق تكامل طرح و معماري، وعملي شدن و شكل گيري آن را به  

 عنوان بستري براي دولت كريمه فراهم سازد. 

 اردوان مجيدي                    

 بابلسر         

 1384دوم تيرماه              

 
 فيلم توضيحات اساليدها - 1
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انجام وظايف اصلي خود نيازمند تعامل موثر با دستگاهها، چه به شكل دستيابي براي  نهاد رياست جمهوري،  

به نحوي كه بخش اصلي اطالعات   و ارائه اطالعات، و چه به شكل انجام فعاليتها و دريافت و ارائه خدمات است؛

زه فن آوري اطالعات  و فعاليتهاي نهاد، در تعامل با ساير دستگاهها شكل مي گيرد. به همين دليل، پرداختن به حو

و ارتباطات)فاوا( نهاد رياست جمهوري، بدون پرداختن به بستر فعاليت دستگاهها در حوزه فن آوري اطالعات و  

ممكن و موثر نيست. مركز فن آوري اطالعات نهاد رياست جمهوري با علم به اين موضوع،   ،دولت الكترونيك 

آغاز نمود. در فاز  را  ين معماري و سند ملي دولت الكترونيك طرح مطالعه، طراحي و تدو ، فعاليت 1381از سال 

روشها، بنيادهاي نظري،   رويكردها،  صفر اين فعاليت كه به حمد و ياري خداوند متعال به پايان رسيده است،

دورنماي معماري و ابعاد راهبردي دستيابي به دولت الكترونيك در كشور، مورد مداقه، تبيين و طراحي قرار 

 ته است.  گرف

و مبتني بر آن، دو فعاليت عملياتي و توسعه اساسي نيز آغاز و دنبال   ضمن آنكه به موازات انجام اين مطالعه، 

، براي ايجاد بستر فن آوري اطالعات و دولت الكترونيك در نهاد،  طرح نظام فاواي نهاد گرديد؛ از يك سو 

به عنوان ايجاد زير ساختهاي دولت   ، طرح شبكه دولت و از سوي ديگر  مبتني بر طراحي معماري نظام فاوا؛

الكترونيك در سطح كشور. به عبارت ديگر طرح دولت الكترونيك را مي توان به عنوان بستر سازمان دهنده،  

 يكپارچه ساز و معماري بنيادين فعاليتهاي مركز فن آوري اطالعات نهاد طي اين مدت، نيز محسوب نمود. 

به اجمال به تبيين چكيده طرح دولت الكترونيك، و پس از آن ارائه گزارش مختصري از دو   در اين ارائه       

فعاليت عملياتي مورد بحث، پرداخته خواهد شد )ان شاء اهلل(. محورهاي بحث در تبيين چكيده طرح دولت  

 الكترونيك عبارتند از:  

 تبيين اين پديده مقدمه اي بر تبيين پديده دولت الكترونيك، ديدگاههاي مختلف در  •

 ضرورت، خصوصيات، رويكرد و ابعاد اساسي طرح و محصوالت محوري •
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 اشاره اي به مطالعه تطبيقي انجام شده  •

 اشاره اي اجمالي به متدولوژي  •

 نگاهي اجمالي به چارچوب نظري دولت الكترونيك و محورهاي بنيادي آن  •

 نگاهي سريع به دورنماي معماري دولت الكترونيك   •

راهبردهاي دولت   و 1400به مسير تحقق، گامها، چشم انداز دولت الكترونيك در  اشاره مختصر •

 الكترونيك  

 معرفي سند راهبرد ملي دولت الكترونيك   •

  

تبيين و به آن پرداخته مي شود. برخي از اين ديدگاهها به   ديدگاههاي مختلفي از پديده دولت الكترونيك 

ي كه دولت و حكومت، با همان ساختار و بنيادهاي موجود، ابزار فاوا را  دارند؛ به صورت نگاهي ابزاري اين پديده 

، ساختارها و حتي  تحول دولت در فعاليتهاي خود بكار مي گيرد. اما ديدگاههاي ديگري نيز وجود دارد كه به 

نوع جديدي   مفاهيم مطرح در آن، بر اثر بكارگيري وسيع الطيف فاوا، قائل هستند. از پنجره نگاه اين ديدگاهها، 

. رويكردي كه در نگاه ابزاري وجود دارد، با رويكرد در نگاه تحول دهنده،  از دولت در حال شكل گيري است

پردازد و مكانيزمهاي اساسي و  رويكرد تحول دهنده به پي ريزي زير ساختي براي تحول مي متفاوت خواهد بود. 

ويكرد ابزاري، تنها به تعريف طرحها و پروژه هاي  كه ر . در حالي راهبردهاي چنين پي ريزي را تبيين مي كند 

. و البته دستيابي به رويكرد تحول دهنده، مستلزم فراهم سازي مقدمات نظري و  ايجاد كننده ابزارها مي پردازد

 طراحي است.

ماهيتا نيازمند تحقق يكپارچگي )و نه تمركز( در فعاليتهاي   پديده دولت الكترونيك، از سوي ديگر،

اي فن آوري اطالعات دستگاههاي دولتي است. در اينجا توجه به چند واقعيت ضروري است. اول آنكه  نظامه

دولت  دوم آنكه  شود و پوشش كاملي از ارائه خدمات و اطالعات را فراهم كند.  دولت الكترونيك بايد ايجاد 

ماهيت  . و سوم آنكه ايجاد مي شود الكترونيك در دستگاههاي مختلف به اشكال مختلف و خصوصيات مختلف

امكان   كند. لذا يكپارچگي، و سازگاري ودولت الكترونيك، تعامل بين دستگاهي و يكپارچگي آن را طلب مي

به همراه كيفيت، از خصوصيات مورد انتظار دولت الكترونيك است. اين واقعيتها، نياز به يك   تعامل بينابيني،

را ايجاب مي  ي، چه به شكل فرابخشي، و چه به شكل بخشي( )چه به شكل راهبردي، چه به شكل عمليات وفاق

 ، مي تواند چنين وفاقي را براي تضمين دستيابي به كميت، كيفيت، يكپارچگي،سند ملي دولت الكترونيك كند. 
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سازگاري و امكان تعامل بينابيني، تامين كرده؛ و بستر و مكانيزمي براي دسترسي  به اين  خصوصيات را فراهم  

 .  نمايد

هاي متفاوتي  نگاه در اينجا اين نكته قابل تعمق خواهد بود كه دو دسته ديدگاههاي ابزاري و تحول دهنده، 

، توسعه  ديدگاههاي دسته اول و وفاق مورد انتظار خواهند داشت. سند ملي در  را به سند دولت الكترونيك 

ر براي همكاري، هماهنگي و تعامل بين  ابزاري د.ا. و فراهم كردن ملزومات و برخي استانداردها را، حداكث

، اين سند بايد تضمين كننده  ديدگاههاي دسته دوم سيستمها و دستگاهها، مد نظر قرار مي دهد. در حالي كه در 

توسعه بنيادي ساختارها، مفاهيم و رفتارهاي دولت در بستره فاوا باشد، و شكل گيري نوع جديدي از دولت را  

طرح، بر اساس تحليلهاي نظري انجام شده، از زاويه ديدگاههاي دسته دوم به پديده   تبيين و تمهيد نمايد. اين

 دولت الكترونيك مي نگرد. 

تحول و توسعه يك نظام كالن نظير دولت الكترونيك كشور، بخصوص در تطابق و تعادل با تحوالت سريع 

ه در اين ميان اهميت بسيار زيادي  محيط اطراف، نيازمند يك حركت مدبرانه و برنامه ريزي شده است. چيزي ك 

مطلوب، و انتخاب مسير مناسب براي انجام اين حركت است. عدم وجود طراحي  رويكرد پيدا مي كند، اتخاذ 

اي را براي معماري نظام  معماري براي نظام كالن و نيز عدم وجود بنيانهاي نظري، به نحوي كه شالوده يكپارچه 

ان يك خالء در رويكردهاي متداول قابل مشاهده است. خالئي كه اين طرح  فراهم آورد، چيزي است كه به عنو 

  مبتني بر تبيين يك دستگاه نظري و نيز  برنامه ريزي توسعه مبتني بر طراحي معماريسعي در رفع آن داشته، و 

 واحد را، به عنوان دو رويكرد اساسي، اتخاذ مي كند.  

ي و پسيني را پيش روي خود قرار مي دهد. سئواالتي نظير به همين لحاظ، طرح تعدادي از سئواالت پيشين

اينكه تعريف دولت الكترونيك چيست، خصوصيات مطلوب د.ا. و د.ا. مطلوب چيست، و كاركردها و پيامدها،  

عوارض و ملزومات تحقق د.ا. چيست، از سئواالت پيشيني هستند كه مطالعه نظري انجام شده به آنها پاسخ مي 

ي نظير اينكه د.ا. بايد چه ساختار، معماري و رفتاري داشته باشد، چشم انداز، راهبرها و گامهاي  دهد. و سئواالت

تحقق د.ا. چه بايد باشد، از سئواالت پسيني هستند كه در ساير بخشهاي مستندات طرح به آنها پاسخ داده شده  

 است.  

ساير كشورهاي جهان و نيز بررسي پس از مطالعه تطبيقي در  در مراحل انجام شده فاز صفر اين طرح، 

فعاليتهاي انجام شده در ايران )نتايج در : مستندات مطالعه تطبيقي(،  متدولوژي و چارچوبي براي طراحي معماري 

تبيين و ترسيم شده )مستندات چم(، مطالعه اي در چند حوزه مختلف نظري انجام شده و چارچوب اوليه نظري  

تندات چارچوب نظري(، دورنماي معماري د.ا. طراحي شده )مستندات  دولت الكترونيك تبيين شده )مس
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دورنماي معماري(، برنامه عملياتي و كليات طرح تبيين شده )مستندات كليات طرح و برنامه عملياتي(، و در  

 نهايت راهبرد ملي دولت الكترونيك )سند( تدوين شده است.  

فعاليتهاي انجام شده، ديدگاهها، رويكردها و روشهاي  انجام شده، به جمع بندي محورهاي  مطالعه تطبيقي 

برداشت يكپارچه  مورد استفاده، مفاهيم و اصطالحات موجود در اين حوزه در جهان پرداخته و تالش مي كند، 

)و نه لزوما برداشت ما از اين پديده(، ارائه كند. براي اين كار ضمن  اي را از پديده دولت الكترونيك در جهان 

يده جامعه اطالعاتي از منظر ديگران، تبيين سير تكاملي پديده دولت الكترونيك، به كالبد شكافي اين  بررسي پد

پديده از نگاه افراد مختلف و اسناد كشورهاي مختلف مي پردازد. در اين مطالعه، همچنين به اجمال به برخي 

 حركتهاي انجام شده در كشور در اين حوزه پرداخته مي شود.  

  فراروند  ضمن تبيين ابعاد نظامهاي خرد و كالن و تفكيك آنها، و چارچوب معماري )چم(، متدولوژي 

و خرد را، مبتني بر تبيين مباني نظري مهندسي نظامهاي كالن،   توسعه در نظامهاي كالن اساسي در دستيابي به 

يجي، تبيين مي كند.  را طي يك فراروند تكامل تدر مبتني بر معماري مورد بحث قرار داده، و چگونگي توسعه 

چم تبيين مي كند كه چگونه معماري نظام بايد مبتني بر تبيين يك دستگاه نظري در يك پارادايم واحد، طراحي 

شود. همچنين چم نقش عقالنيت را در زنجيره كاركردها و پيامدهاي سيستم، از مخاطبان مستقيم گرفته تا  

گونگي مبنا قرار دادن آن را در طراحي معماري نظام نشان  صاحبان اصلي دولت،  و چ –مردم  -مخاطبان نهائي

مي دهد. ضمن آنكه چم به اين نكته كه يك نظام كالن بايد در فرهنگ و بطن جامعه و افراد نهادينه شود، توجه  

 داشته و تمهيداتي متدولوژيك را براي اين نهادينه ساختن، ارائه مي كند.  

هاي جامعه  ، مبتني بر ارائه چارچوب نظريه دولت الكترونيكچارچوب نظريه در مطالعه نظري طرح، 

 اطالعاتي، فن آوري اطالعات و دولت بنا مي شود. در اين تبيين نظري، نشان داده مي شود كه تحقق دولت، 

زماني رخ مي دهد كه حكومت بتواند تصميم گيري و رفتار خود را در بطن جامعه و افراد، دروني كرده و از قوه  

جامعه استفاده كند. و حكومت و دولت الكترونيك، امكان تحقق چنين چيزي را فراهم مي كند. در اين  محركه 

بحث نظري، همچنين تبيين مي شود كه حركت جامعه به سمت جامعه اطالعاتي، شكل گيري حكومت و دولت  

اجتناب ناپذير و خودجوش الزام آور و  الكترونيكي را )در دسته دوم ديدگاهها مورد بحث در اوائل اين متن(،

و ملزومات  مي سازد. در چارچوب نظري سپس به تبيين خصوصيات، كاركردها، پيامدهاي مطلوب، عوارض، 

تحقق دولت الكترونيك پرداخته مي شود؛ و نشان داده مي شود كه چگونه شكل گيري ملزومات مورد بحث  

 تواند عوارض را به حداقل برساند.مي
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اليه ها و   ، دورنماي معماري دولت الكترونيك ري و متدولوژي و چارچوب مورد بحث، بر اساس مطالعه نظ

مولفه هاي بنيادين و رفتارهاي محوري دولت الكترونيك را تبيين كرده و نشان مي دهد كه شكل گيري نظام  

هاي عملياتي كالن دولت الكترونيك، مستلزم تحقق بنيادهاي فرهنگ، طرح و برنامه، قواعد و ساختار و سيستم

خرد است، كه در ميدانهاي زير ساختي مختلف كالن و ميدانهاي زير ساختي خرد، به صورت باز، سامان مي 

يابند. اين دورنماي معماري به نحوي اليه ها و ميدانهاي زير ساختي را تبيين مي كند، كه بتوان راهبردها و برنامه  

 بر اين اليه ها سامان داد.  راهبردي و نيز برنامه عملياتي توسعه را، مبتني

تبيين   گامها و فازهاي تحقق دولت الكترونيك  بر اساس بنيادهاي نظري و دورنماي معماري مورد بحث، 

ساله، چه مرحله اي از رشد تكاملي خود را طي   5شده، و مشخص مي شود كه دولت الكترونيك،  طي هر گام 

چه خواهد بود. در اين تبيين مشخص مي شود كه   1400 چشم اندازدولت الكترونيك در سال خواهد كرد؛ و 

تحقق هر يك از گامها در هر يك از اليه ها و ميدانهاي زير ساختي معماري دولت الكترونيك، چه خواهد بود.  

از چهار فاز طرح، در اين نقطه تبيين مي شود. و به عنوان ارزيابي اينكه   گانه فاز اول  5راهبردهاي ضمن آنكه 

قرار دارد،   ساله مصوب جمهوري اسالمي ايران 20چشم انداز الكترونيك، در راستاي آرمانها و  طرح دولت 

ساله   20نشان داده مي شود كه اين طرح، و ابعاد نظري، معماري و راهبردهاي آن، چگونه مولفه هاي چشم انداز 

 معرفي مي شود.  را پوشش مي دهد.در انتها، مولفه هاي اصلي سند راهبرد ملي دولت الكترونيك،

 

تنها بكارگيري ابزار فن آوري ؛ و دولت الكترونيك در جامعه اطالعاتي يك ضرورت استآنكه  نتيجه 

خصوصيات و ملزومات اساسي  اطالعات در حكومت نيست؛ بلكه شكل جديدي از حكومت و دولت است.

مت و دولت، بصورت ارگانيك،  فراهم كردن بستر و ساختار باز براي حكو دولت الكترونيك عبارت است از

و   طي مشاركت و تعامل وسيع جامعه و حكومت،، زنده و خود سازمانده، با تصميم گيري و عمليات توزيع شده 

اولين گام براي تحقق دولت الكترونيك   نهادينه شدن تصميم گيريها و قدرت حكومت در فرهنگ و بدنه جامعه.

به شكل   و فراهم كردن ملزومات اساسي تحقق آن، عزم جدي،  عه،شناخت اين پديده توسط دولت و جام مستلزم

 معماري و فني آن است.   بستر سازي بنيادهاي فرهنگي، نظري،
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تواند توسعه  ي اي است! چگونه به اين پديده نگاه كنيم؟ چگونه مدولت الكترونيك! چه پديده 

كنيم در است كه سعي ميهائي بحث اينها  پديده چيست؟ ن يپيدا كند؟ ماهيت، خصوصيات و ابعاد ا

 بپردازيم. هادان بچارچوب نظري دولت الكترونيك  

يك   به در يك بحث نظري و علمي، دو نگاه و رويكرد متفاوت  - بحث نظري ما در رويكرد 

 . تجويزي، نگاه و رويكرد توصيفيتواند وجود داشته باشد: نگاه و رويكرد  پديده مي

پردازيم، و آنچه كه در  رويكرد توصيفي، ما تنها به وصف يك پديده حقيقي مي نگاه ودر 

كنيم، نه آنچه كه بايد باشد. بسياري از دانشمندان عقيده دارند كه بحث  واقعيت هست را تبيين مي

. نگاه دوم،  وجود نداردبا نام تجويز در مباحث نظري موضوعي تنها بحث توصيفي است، يعني  ،علمي

 شود كه يك پديده چگونه بايد باشد. ويزي است. در اين نگاه، تجويز مينگاه تج

ما به پديده دولت الكترونيك، هم نگاه توصيفي داريم و هم نگاه تجويزي، و نظريه دولت  

ال  حدر اين پديده ي  بدين منظور،كنيم. دو نگاه و رويكرد بنا مي  الكترونيك را مبتني بر هر

تري به اين  ند شكل مطلوب نتوامي كنيم كه چه چيزهائيو مشخص مي كنيمي گيري را توصيف مشكل

تواند داشته باشد چيست، كدام  ف اشكال مختلفي كه اين پديده ميد. به عبارت ديگر، طي نپديده ده

و تحقق هر كدام از اين اشكال و خصوصا اشكال   ،يك از اين اشكال مطلوبيت بيشتري خواهد داشت

را دربر  چه خصوصياتي همچنين هاي نظري است، ملزومات و تبيين  ،قدامات، نياز به چه اترمطلوب 

 توان به آنها دست پيدا كرد.و چگونه مي دارد
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در يك پروژه اجرائي نظري با توجه به اينكه اين چارچوب  -ظري ن بحث پرداختن به لزوم 

فراروند و يك  ب نظري، يك مبتني بر اين چارچوو شود، به آن استناد ميگيرد و مورد استفاده قرار مي

به  تنها توان ناپذير است. يعني نمي ن ديدگاه نظري اجتناب ايشود، لذا بنا ميريزي توسعه فعاليت برنامه 

يابي بهتر به اين واقعيت  با هدف دست تجويزي بايد در كنار توصيف واقعيت، توصيف اكتفا كرد، بلكه 

 .اشدرسيدن به واقعيتي بهتر وجود داشته بحتي و يا 

فعاليتي  در نهاد رياست جمهوري، ، 1381در سال  -جايگاه بحث نظري در پروژه فاز صفر 

براي  مه توسعه ادر حوزه دولت الكترونيك آغاز شد تا اين پديده مورد شناخت قرار گيرد و يك برن

از يكپارچگي . منظور تبيين شود )و نه متمركز( در سطح كشوريكپارچه تحقق دولت الكترونيك 

اين نيست كه يك سيستم دولت الكترونيك در كل كشور وجود داشته باشد، بلكه  لت الكترونيك دو

در كشور   براي تحقق دولت الكترونيكدر تعامل با هم يك حركت يكپارچه منظور آن است كه 

   1383در البته فاز صفري براي اين فعاليت تعريف گرديد كه  ،1381در سال . از اين رو، صورت گيرد

در انتهاي اين سال، فاز   ومورد شدت قرار گرفت فعاليت اين فاز  ، رسمي و با تالش بسيار زياد بطور

لكترونيك،  نظري دولت ااوليه اكنون در انتهاي اين فاز قرار داريم و چارچوب هم .صفر به پايان رسيد

دولت   ريزي توسعه و معماريبرنامهطور كه قبال گفته شد، و همانيكي از محصوالت آن است 

 گيرد.مبتني بر آن شكل ميالكترونيك 

 :گيرند، عبارتند ازي كه در اين چارچوب مورد بررسي قرار ميمباحث

 مقدمه  اول :  فصل •

 اطالعات  :  دوم فصل •

 آوري اطالعات فن وم : س  فصل •

 جامعه چهارم :  فصل •

 جامعه اطالعاتي: پنجم  فصل •

 دولت و حكومت  ششم :  فصل •

 ترونيك دولت الك هفتم :  فصل •

 گيرينتيجه  هشتم :  فصل •
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الزم است كه ابعاد  مطرح كنيم، وارد بحث شويم و عناصر اصلي بحث را قبل از اينكه 

 كردمان را در اين بحث مشخص نمائيم.چارچوب و روي

طرح تدوين سند و  "ن طرحي با عنواما در طور كه به اجمال در قسمت چكيده مطرح شد، همان

راهبردي   ي بستر. سعي و تالش اين طرح آن است كه بتواند قرار داريم" الكترونيك دولتبرنامه توسعه 

اين طرح، يك فراروند   .سازدفراهم  هاي كشوراي براي توسعه دولت الكترونيك در كل حوزه و برنامه 

 ،هاكه بر اساس آنكند را تبيين مي هائي چارچوب، پروژه فاز صفر. كندريزي توسعه را دنبال مي برنامه

   پروژه هاي طرح بايد انجام شوند.

هاي اين طرح، خود  ريزي توسعه است و پروژه فراروند برنامه  شود كه كل طرح، يك تاكيد مي

بيني نشده  گيري دولت الكترونيك در اين طرح پيش يعني شكل هاي دولت الكترونيك نيستند، پروژه 

نمايد چه  آن مشخص مي دركند كه را ارئه ميهائي چارچوب ،اين طرح محصول بلكه است، 

 انجام گيرند.چگونه بايد  هائي،پروژه 

و مشخص   تضمين كنندهاي طرح را ه مگرائي و يكپارچگي پروژه ها بايداين چارچوب

و   ،دنرساندر نهايت ما را به يك محصول يكپارچه مي ،هادر پروژه موجود هاي فعاليت كه د ننماي

 تبيين نمايند. نيز را  خصوصيات و ابعاد خروجي نهائي طرح همچنين 

 پردازد. اين بحث به تبيين چارچوب اوليه نظري ميبنابراين،  
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قصد ما آن است كه بتوانيم  . (1)شكل  داردلفي تابعاد مخ ،مساله توسعه دولت الكترونيك

و توسعه اين پديده  ايجاد كنيم و حركتي را به سمت تحقق در كشورمان  ار  پديده دولت الكترونيك

اي  چه پديده  كه دولت الكترونيك  كنيممشخص ي، اوال بايد تايجاد چنين حرك براي  انجام دهيم. 

به اين پديده  بايد و از چه زوايائي  چه ديدگاهي با بايد بدانيم كه ثانيا ؟ و چه خصوصياتي دارد است

پديده  بتوانيم به بايد انجام شود تا  چه رويكردي با ن حركت به سمت تحقق و توسعه ينهمچ نگاه كرد؟

  سواالتي اين حركت بايد انجام شود؟ اينها  هائي چه گام و نيز طي  ؟برسيم بدولت الكترونيك مطلو

 بايد به آنها پاسخ دهيم.و   مي شوند مطرحدر توسعه دولت الكترونيك هستند كه 

مورد  با يك ديدگاه تنها آن را  بسادگيتوان نمي اي است كه پديده دولت الكترونيك، پديده 

و در واقع   كنندفاوتي به اين پديده نگاه ميهاي مت، با ديدگاه افراد مختلف تبيين كرد. وقرار داد معرفي 

 تباط وجود دارد.  رااين  گوناگوني در هاي ديدگاه 

  تعدادي كارمند،كه در آن  گيريميك دستگاه دولتي را در نظر ميها، اي بررسي اين ديدگاه بر

، تعدادي سيستم  ايهاي رايانه سيستماين اطالعاتي در حوزه  ،ايكاربردي رايانه تعدادي سيستم 

 مساله توسعه دولت الكترونيك  -1شکل 
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خدماتي كه  ، و نيز مدارك و ...( ، )مانند كاغذها ها سيستماطالعاتي در حوزه اين  ، دستي اي و غيررايانه

اين دستگاه قرار دارند كه خارج از  مخاطباني درهمچنين، . ، وجود دارندشونددستگاه ارائه ميدر اين 

هاي مختلف را بررسي حال ديدگاه دارند.  تيو با آن تعامالكنند از خدمات اين دستگاه استفاده مي

 كنيم:مي

يكي از  ديدگاه، اين  -م رساني به مرد ديدگاه اول: يك سايت براي پاسخگوئي و خدمت 

ارتباط  برقراري براي مخاطبان . در اين ديدگاه، و متداول است شده هاي مطرحترين ديدگاه ساده 

سايت دولت  كه اين سيستم همان سيستم  به يك بستره و سيستم نياز دارند دستگاه، كبا يالكترونيكي 

يك سايت براي پاسخگوئي و  ، الكترونيك است. در اين ديدگاه، سيستم و سايت دولت الكترونيك

ارتباط برقرار  اي داخل دستگاه و رايانههاي كاربردي كه با بعضي از سيستم است رساني به مردم خدمت

تعاملي را بين  ، از اين طريقدهد و به آنها ميي را كه مخاطبان نياز دارند و خدمات كند و اطالعات مي

عبارت ديگر، در اين ديدگاه، تعدادي سيستم به  به  .سازدفراهم ميهاي كاربردي مخاطبان و سيستم 

بطور  و سيستم ديگري  نداشته با هم ارتباط الزاما همه آنها كه بطوري  ، شكل مستقل وجود دارند

)شكل   ارائه شوند موجود در دستگاه تا برخي از خدمات شود به شكل يك سايت توليد ميجداگانه 

2). 

اي درون دستگاه  هاي رايانه سيستم ن است كه مشكلي كه در ديدگاه اول وجود دارد آ

در نهايت سيستم سايت دولت  برقرار كنند و با يكديگر پيوند الزم را به شكل مطلوب توانند نمي

  ه نمايد. را به شكل يكپارچه ارائ دستگاه وجود دارد تواند تمام خدماتي كه در نمي الكترونيك 

سايت دستگاه نيز مورد  هاي دستگاه، بايد تمسيستغيير كوچك در يك صورت ايجاد ر د همچنين،

هاي دستگاه انجام شود كه نتوان آنها را در  . ممكن است تغييراتي در سيستم تغيير و اصالح قرار گيرد

اين  جر به من اي وجود داردرايانه هاي كاربردي سيستم  بين هائي كه ناهماهنگي نيز . و سايت اعمال كرد

 ه دهد. ارائ به شكل مناسب و كارآمد ات الكترونيكي دستگاه را كل خدمشود كه سايت نتواند مي

 كلاي هاي رايانه سيستماي در ايجاد بستره بدون توان شود كه نميمي گيري نتيجه رو،  از اين

خدمات مناسبي را در سيستم سايت دولت   مابين آنها، يكپارچه برقراري پيوندي  بدوننيز و دستگاه 

 انجام داد. الكترونيك  
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  – شده در آن خدمات و اطالعات ارائه اي و هاي رايانه : سازماندهي كل سيستم دگاه دوم دي 

هاي  كل سيستمسايت بيروني، بلكه يك سيستم دولت الكترونيك نه فقط چنين است كه،  ديدگاه اين 

موجود در  هاي سيستم ، بطوري كه است هاو خدمات مربوط به اين سيستم اطالعات  ،ايرايانه كاربردي 

ارتباطات الزم را برقرار نمايند و از اين  با يكديگر بتوانند  وبوده  1يكديگر يكپارچه  يد با دستگاه با

   اطالعات و خدمات مورد نياز كاربران را ارائه دهند. ،طريق

 
كنيم، الزم نيست اي صحبت ميسيستم يكپارچه رايانه يكپارچگي با تمركز يكسان نيست. زماني كه از يك - 1

توانند با يكديگر تعامل داشته باشند هاي متفاوت ميكه يك سيستم متمركز تمام عمليات دستگاه را انجام دهد، بلكه سيستم

امي كه كاربري پس از اي را ارئه دهند. به عنوان مثال، هنگو پيوند مناسبي بين آنها برقرار شود تا بتوانند خدمات يكپارچه

هاي ديگر نيز شود، بتواند به سيستمها وارد ميانجام عمليات ورود و واردنمودن نام و رمز كاربري به يكي از اين سيستم

ها نيز وارد نمايد. يعني براحتي وارد شود و مجبور نباشد تا از نظر امنيتي هر بار نام و كلمه عبور خود را در بقيه سيستم

 شده و از آن باخبر باشند.هاي نيز شناختهكند، در بقيه سيستمها وارد ميرا كه كاربر در يكي از سيستماطالعاتي 

 هاي مختلف از پديده دولت الكترونيك ديدگاه  -2شکل 
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هاي كاربردي  خدماتي كه سيستمتنها آيا  شود و آنكه مياما يك سوال در اين ديدگاه مطرح 

قرار   هجتومورد يك سيستم دولت الكترونيك  شكل در بايدرا كنند ارائه مي اي در يك دستگاه رايانه 

سازمان و اطالعات موجود در اي غيررايانه هاي منتزع از ساير سيستمتوان مييا به عبارت ديگر، آ داد؟

هاي  آيا نقصي كه از عدم توجه به بخش  كرد؟بنا اي را ك سيستم يكپارچهيو بدون توجه به آنها 

بدون توجه   توانقطعا نمي آورد؟در سازماندهي سيستم بوجود نمي تيمشكال ،وجود دارداي يانهغيررا

يك  ن پديده دولت الكترو ،شوداي و اطالعات و خدماتي كه توسط آنها ارائه ميغيررايانه هاي به سيستم 

 را در سازمان بدرستي شكل داد. 

  –آوري اطالعات در بستر فن ه خدمات دستگاها و سازماندهي كل فعاليت ديدگاه سوم: 

يده دولت الكترونيك صحبت  در اين ديدگاه، هنگامي كه از پد –مبتني بر فاوا دولت  –حكومت 

مبتني بر سازوكارهاي الكترونيكي و  دولتي يعني  تمام كلمه،به معناي دولت الكترونيكي يك شود، مي

ها و  فعاليت  همهو ي دستگاه دولت زوايايو تمام ابعاد به عبارت ديگر، مد نظر است.  آوري اطالعاتفن

پيدا  آوري اطالعات سازمان فندولت الكترونيك و در بستره  ،شده توسط اين دستگاه هئخدمات ار

هاي  و تمام سيستم دن انجام گير . البته لزوما چنين نيست كه همه كارها به صورت الكترونيكي كندمي

وليكن   ، توانند به شكل دستي انجام گيرندميهنوز ها ، بلكه برخي از كاراي حذف شوندرايانهغير

آن، به  هاي غيرالكترونيكي و چه بخش يالكترونيكهاي به كل دستگاه، چه بخش هدف آن است كه 

 آوري اطالعات را بنا كرد.فن  دولت مبتني برشكل يك سيستم يكپارچه نگريسته شود و بتوان 

در  اند؟ يك مورد توجه قرار گرفته شده الكتروندولت همه ابعاد  ، اما آيا در چنين ديدگاهي

جداي از سيستم دولت  آنها مورد نظر قرار نگرفتند و  ، مخاطبانديدگاه  ايندر حقيقت چنين نيست! 

 يك هستند. الكترون

در بستر  خدمات و تعامالت دستگاه و مخاطبان  ها، سازماندهي كل فعاليت ديدگاه چهارم: 

ن ديدگاه، مخاطبان را  يطبق ا –ي بر فاوا در جامعه مبتني بر فاوا حكومت مبتن  –آوري اطالعات فن 

، زماني پديده دولت الكترونيك شكل خواهد  يعني پديده دولت الكترونيك جدا كرد. زتوان انمي

، هاخدمات موجود در اين حوزه  و اي و اطالعاتو غيررايانه  ايهاي رايانهنه تنها سيستم گرفت كه 

جايگاهي براي مخاطبان در سيستم دولت  و در واقع  ورد پوشش قرار گيرند مخاطبان نيز مبلكه 
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آوري  در بستر فن ها، خدمات و تعامالت دستگاه با مخاطبان و فعاليت  گيردر قرار مدنظالكترونيك 

 . خواهند شداطالعاتي تصور اي با نام جامعه در جامعهمخاطبان  . از اين رو، اطالعات سازمان پيدا كند

،  دنشوآوري اطالعات لحاظ ميدر بستر فن و كه در تبيين پديده دولت الكترونيك  معادالتي

از   بنابراين، د.ن پوشش دهرا و هم مخاطبان اي هاي غيررايانه هم سيستم ،ايهاي رايانه بايستي هم سيستم

قرار توجه اي مورد هاي رايانه سيستمكرد كه در آن تنها ترسيم را  توان معادله ناقصي اين ديدگاه نمي

يك  شده را مورد لحاظ قرار دهد و در چنين صورتي، بيان همه اجزاي  گيرند، بلكه اين معادله بايد 

 در جامعه مبتني بر فاوا خواهيم داشت.  فاواحكومت مبتني بر 

هاي اول تا  دهد. ديدگاه دولت الكترونيك ارائه مي ديدگاه چهارم، درك مطلوب و كاملي از 

بدليل نواقص مطرح شده در آنها، در بسياري مواقع ما را دچار  صي هستند و هاي ناقديدگاه سوم، 

در پديده دولت  هاي ما گيريپاسخگوي نيازها و تصميم مشكل و سردرگمي خواهند كرد و 

 نخواهند بود.الكترونيك  

كنند آوري اطالعات استفاده مياز ابزار فن ،دولت و سيستم موجوددر دو ديدگاه اول و دوم، 

موضوع تنها  اما در ديدگاه سوم و چهارم،  دولت الكترونيك دارند. ر واقع يك نگاه ابزاري به و د

دولت مورد تحول   ،آوري اطالعاتبا بكارگيري فن بلكه اي نيست! هاي رايانه سيستم بكارگيري ابزار و 

  ي لت خوبتواند دوو ميگيرد شكل جديدي به خود مي ،به مثابه يك سيستمشود و كل دولت واقع مي

 را تشكيل دهد. 

 شويم. پديده دولت الكترونيك وارد ميتبيين به  ، ما با ديدگاه چهارم

سئواالت پيشيني به   ورود به بحث، ما با تعدادي سواالت پيشيني و پسيني مواجه هستيم.در 

پردازند. در  به اجرا و عمل ميز نيپسيني سئواالت  پردازند.خواستگاه و مفروضات موضوع مي فلسفه،

دهيم. در سند كليات طرح، معماري، چارچوب و متدولوژي  بحث نظري، به سئواالت پيشيني پاسخ مي

 دهيم. معماري، و سند دولت الكترونيك، به سئواالت پسيني پاسخ مي

 ا آنها مواجه هستيم عبارتند از:سواالت پيشيني را كه در تبيين پديده دولت الكترونيك ب

 تعريف ما از دولت الكترونيك چيست؟  •
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 دهد؟ آيا تنها بكارگيري ابزارها و ايجاد زيرساختها، دولت الكترونيك را تحقق مي •

هاي اطالعاتي و  رساني، بانكهاي اطالع آيا تنها اتوماسيون فرايندها و ايجاد سيستم •

 دهد؟ ق مي امضاء ديجيتالي، دولت الكترونيك را تحق 

 آيا دولت الكترونيك تنها ابزاري براي نظام دولتي با وضع موجود آن است؟  •

 آيا دولت الكترونيك ابزاري براي حكومت است يا شكل خاصي از حكومت؟   •

  يافته آيا دولت الكترونيك بسترسازي بر تحول دولت، و در واقع نوعي از دولت تحول  •

 است؟ 

 كند؟ ها، آن را محقق مي، و مكانيزم آيا تنها تغيير در ساختار و سازمان •

 آيا تفاوتي بين دولت و حكومت وجود دارد؟  •

 پردازد يا دولت؟ آيا دولت الكترونيك تنها به محدوده حكومت مي •

پارادايم، ماهيت و ساختار دولت و حكومت در بستره دولت الكترونيك   آيا مفهوم،  •

 ؟ شونددچار تغيير مي

 ماند؟ اين تغيير و تحول در محدوده حكومت باقي مي آيا •

 خصوصيات مطلوب دولت الكترونيك چيست؟  •

 ملزومات تحقق دولت الكترونيك با اين خصوصيات مطلوب چيست؟  •

 شود؟ هائي منجر به دولت الكترونيك، با اين خصوصيات مي چه ضرورت  •

 متصور است؟  هاي نظري براي دولت الكترونيكچه كاركردها، پيامدها و بنيان  •

 هاي دولت الكترونيك بر جامعه و شهروندان آن چيست؟ عوارض، آثار و  بازتاب •

 چه تعاملي بين دولت و شهروندان در دولت الكترونيك و از چه نوعي متصور است؟  •

 رابطه دولت الكترونيك با جامعه اطالعاتي، و اثرات متقابل آنها چيست؟   •

اند، سواالت ديگري نيز وجود  شده قبلي مطرح فصل التي كه در دو ابه سو پس از پاسخگوئي

 كه عبارتند از: دارند 

 دولت الكترونيك چه ساختار و رفتاري بايد داشته باشد.   •
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 دولت الكترونيك بر اساس چه معماري بايد بنا شود؟  •

ين آيا معماري دولت الكترونيك، تحقق وفاقي را در دولت الكترونيك كل كشور تام •

 كند؟مي

 معماري دولت الكترونيك با چه روشي بايد ايجاد و طراحي شود؟  •

 اهداف دولت الكترونيك چيست؟  •

 اندازي براي دولت الكترونيك قابل ترسيم و مطلوب است؟ چه چشم •

 هاي تحقق دولت الكترونيك چه بايد باشد؟ مشيراهبردها و خط  ماموريت، •

 هائي بايد طي شود؟ ام براي تحقق دولت الكترونيك، چه مسير و گ •

به عنوان  و شود ها پرداخته ميي كه در طرح پروژه فاز صفر بدانئهابخش ها و فعاليت

به تبيين چارچوب اوليه   ،ما در اين بحث  آمده است. 3در شكل شود، فر مطرح ميصهاي فاز خروجي

غير از  هاي مطرح شده بخش با زيربناي تمام ري دولت الكترونيك خواهيم پرداخت كه تقرينظ

 ها و مستندات طرح؛ خروجي فاز صفربخش  -3شکل 
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)كه البته چارچوب نظري مبتني بر چارچوب و متدولوژي معماري چارچوب و متدولوژي معماري 

 است.  قرار دارد(

را تبيين  همان طور كه قبال نيز اشاره شد، براي آنكه بتوانيم برنامه توسعه دولت الكترونيك 

لكترونيك تبيين شود، و براي تببين معماري دولت  دولت امعماري  ، قبل از آنالزم است  ،كنيم

 بنيان نظري دولت الكترونيك در يك دستگاه نظري تبيين شود. تدا الزم است تا بالكترونيك، ا

يك نظام كالن مانند نظام   بناكردنبراي آن است كه  شودمي مطرح ارتباط اي كه در اين مساله 

و نظائر  هاي كالن مانند نظام اقتصادي و يا نظام آموزشي ساير نظامكشور و يا يك كترونيك دولت ال

هاي  تفاوت  يكي از ها تبيين شود. به نحو مطلوب، الزم است ابتدا يك دستگاه نظري براي اين نظام آنها 

علمي مختلفي  ات رمبتني بر نظ ،يك نظام كالندر آن است كه  ،هاي خردهاي كالن با نظام ظام نعمده 

ابعاد مختلف نظام كالن را نظريات علمي متفاوتي مورد پوشش قرار   به عبارت ديگر، .شودبنا مي

و بعضا ناسازگار با  پارادايميك مختلف هاي ممكن است در حوزه  ،اين نظريات علمي دهند.مي

 قرار داشته باشند. يكديگر، 

اولين كار  ريزي كنيم، پيرا مطلوب ن بنيان يك نظام كالاز اين رو، در صورتي كه بخواهيم 

دستگاه علمي واحد كه مبتني بر يك  و در يك يكپارچه آن است كه اين نظرات علمي را به شكل 

مختلف بايد بتواند ابعاد  ، اين دستگاه علمي واحد .(4)شكل  واحد قرار دارد بنا كنيم حوزه پارادايميك

نظريات مختلف بتوانند در يك  اي تبيين كند تا به گونه  نظام كالن راهاي بنيان نظريات علمي مربوط به 

هاي موجود بين  تناقضدر نتيجه، قرار گيرند و ساختار سازگار و در تعامل با هم و با رفتارهاي مشخص 

 نظريات به حداقل برسد. 
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برخي از نظريات در حوزه پارادايميك اقتصاد  ، كشور ما به عنوان مثال، در نظام اقتصادي 

. از اين  ندكه با يكديگر متفاوتفقه اسالمي هستند علم و برخي ديگر در حوزه پارادايميك  كالسيك،

وجود داشته باشد تا اين دو نظريه را مورد   يعلمي واحداين نياز وجود دارد كه يك دستگاه  ،رو

 و روابط آنها را با يكديگر نشان دهد. پوشش قرار دهد  

در حوزه دولت الكترونيك نيز چنين موضوعي اهميت دارد. بحث دولت الكترونيك، بيشتر به  

افزار و  حوزه علوم اجتماعي )علم سياست و ...( و علوم مهندسي )مهندسي سيستم، طراحي سيستم، نرم 

نظري دولت   برقرار شود. براي آنكه بتوانيم دستگاه ميان آنها مرتبط است كه بايد پيوند مناسبي ...( 

حوزه پارادايميك واحدي را شكل دهيم، و سپس در اين حوزه  الكترونيك را تبيين كنيم، بايد 

 عاد دولت الكترونيك را مشخص سازيم.اب ،پارادايميك

 بنيان نظري يك نظام كالن -4شکل 
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چند نظريه   بايد بتواند نظريه دولت الكترونيك را تبيين كند، براي آنكه اين حوزه پارادايميك 

و روابط بين آنها را   كردتوجيه و تفسير  د هم آورد،گربتوان يميك را در اين حوزه پارادامختلف 

پديده دولت    ،كه اين نظريه است نظريه دولت الكترونيك اولين نظريه در اين خصوص،   .نمودمشخص 

اين  هاي مختلف دولت الكترونيك، به ديدگاه  عطبق مباحث گذشته راج .كندالكترونيك را تبيين مي

بايد پديده   پيش از آن عات است، لذا آوري اطالكند كه مبتني بر فن را بنا مي ، نوعي از دولت پديده 

نظريه  بنابراين،  گيرد.صورت مي نظريه دولت دولت مورد نظر قرار گيرد كه اين كار در چارچوب 

 ( 5)شكل  نمايد.و آن را تبيين مي دولت، با پديده دولت سروكار دارد

گرايش دارند كه   ذاتا قرار دارد و افراد  افراد نفس و  دولت در وجود طبق نظريات مطرح شده، 

ها  كنند. انسان پيدا مي در آنو نظم نياز به نوعي اقتدار  همچنين تشكيل جامعه دهند و گرد هم آيند و 

دولت را در نظريه  آنكه بهتر بتوانيم ابعاد اي اتا به دنبال تشكيل دولت هستند. از اين رو، برذنفسه و في

در  پديده آورنده دولت هستند را كه  ،و فرهنگ جامعه، الزم است تا رفتارهاي فرد نمائيمتبيين دولت 

با اين   بنا كنيم.نظريه دولت را و مبتني بر آن،  مورد بررسي قرار دهيم فرد و فرهنگ  ي نظريه رفتار 

 دولت الكترونيكهاي چارچوب دستگاه نظري برخي از مولفه  -5شکل 
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و  امعه و كل جدر نفس افراد نهفته و فرهنگ گيري افراد رفتارهاي فرد و تصميمچگونگي تاثير  ،كار

 گيرند.مورد بررسي قرار ميعلت پيدايش دولت نيز 

مورد توجه قرار  نظريه دولت به شكل مستقل در ، مفهوم حكومت و دولت از سوي ديگر، 

 .شودگيرد و بررسي ميمي

طبق تعريف، دولت  چرا كه  شود.مطرح مي، آوري اطالعاتنظريه فن از طرف ديگر، 

شود. از اين رو، عالوه بر  آوري اطالعات و مبتني بر آن بنا ميفن الكترونيك، دولتي است كه در پهنه 

آوري اطالعات نيز در پديده دولت الكترونيك مورد توجه قرار  پرداختن به نظريه دولت، نظريه فن

 گيرد.مي

،  دهاي مختلف پديده دولت الكترونيك مطرح شطبق ديدگاه چهارمي كه در بخش ديدگاه 

بنا شده است. به عبارت  آوري اطالعات مبتني بر فن گيرد كه شكل مياي عهدولت الكترونيك، در جام

آوري  شود، جامعه نيز مبتني بر فن آوري اطالعات بنا ميمبتني بر فن ،عالوه بر آنكه دولت ،ديگر

نام   ه باي پديده تباط مورد توجه قرار گيرد، لذا براي آنكه جامعه نيز در اين ار اطالعات بنا خواهد شد.

  خصوصيات نوين  رفتارها و  و ،اي با شكل جديد جامعهشود. اين جامعه، امعه اطالعاتي مطرح ميج

  نظريه جامعه اطالعاتي  نام  هاي بلذا نظريه شكل خواهد گرفت. آوري اطالعات در بستر فن  است كه

  هاي مختلف در خصوص جامعه اطالعاتي مورد ديدگاه شود. در اين نظريه، در اين خصوص مطرح مي

 شود.واقع ميمفهوم دقيق جامعه اطالعاتي مورد تبيين  گيرند و بررسي قرار مي

از اين رو،   هستند. مفهوم اطالعات هسته بآوري اطالعات، وابه اطالعاتي و فن دو نظريه جامع

. از سوي ديگر، جامعه تبيين قرار گيردپيش از پرداختن به اين دو نظريه، بايستي مفهوم اطالعات مورد 

وابسته است، بنابراين مفهوم جامعه نيز پيش از پرداختن به نظريه جامعه   مفهوم جامعه عاتي، به اطال

مفهوم  نيز و  ،رفتاري فرد و فرهنگحتي نظريه دولت و نظريه  اطالعاتي بايد مورد توجه قرار گيرد.

 ه پرداخته شود.به مفهوم جامعه وابسته است و لذا پيش از آنها بايد به مفهوم جامعحكومت و دولت هم 

طراحي وجود دارد كه نيز نام "چم"  ه ب چارچوب و متدولوژي معماري سيستم، يك ضمنا

اين موضوع قابل توجه است  . (6)شكل  گيردپهنه اين چارچوب و متدولوژي صورت ميدر  ،معماري

ادامه به اين موضوع خواهيم رسيد كه   در  نظري است.چارچوب اين معماري سيستم، اصلي كه هسته 
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به عبارت   دهند.معماري را شكل ميمحورهاي اساسي  ،چارچوب نظريشده از نتايج برگرفته چگونه 

هاي نظري طراحي  حوزه تواند ببابد ، شودي كه طراحي ميچارچوب متدولوژي معماري سيستمديگر، 

 . مورد پوشش قرار دهدمعماري را 

گيرد، اختصاصا مورد استفاده قرار مي ،چوب و متدولوژي معماري سيستمبنابراين، هر چند چار

موبوط به  نتايج در غير اين صورت، نظريات مطرح شده داشته باشد. با ارتباطاتي را بايد وليكن 

مشخص و  منحصر به تعدادي گزارش و كتاب خواهد شد كه كاربرد آنها ناتنها هاي نظري، بحث 

ريزي توسعه طراحي و برنامه چگونگي عملكرد و كاربرد نظريات در و  د غيرقابل استفاده خواهد بو

تحقيقات و  شود. در جامعه ديده مي به وضوح اين مشكل، در حال حاضر  بدون پاسخ خواهد ماند.نظام 

ريزي در برنامه درصد باالئي از آنها گيرد، وليكن انجام مي هاي نظري زيادي در حوزه هاي پژوهش 

اين موضوع،   عنايت بر با كنند. كاربرد جدي پيدا نميهاي كالن نظامريزي راهبردي ه و برنامعملياتي 

قرار  مبتني بر دستگاه نظري نظام كالن را ها و محورهاي بنيان آن خواهد بود كه بر توجه ما اهم 

 دهيم. 

م  براي آنكه بتوانيمباحث نظري نيز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اما معماري چم، خود در 

را   هاي كالن چارچوب نظريه مهندسي نظام پيش از آن بايد درستي تبيين كنيم، ه معماري چم را ب

هاي خرد  چه تفاوتي با نظام  ؛ هاي كالن چيستنمايد كه نظام يمشخص م ، اين چارچوبايجاد كنيم. 

و  ها چه گام  و ؛ يك نظام كالن مطلوب بايد وجود داشته باشدگيري ل شكبراي چه انتظامي  ؛دارد

، طراحيدر تحليل، موارد . اين به يك نظام كالن مطلوب دست پيدا كنيمبايد طي شود تا هائي فعاليت

 . شوندمسائل اساسي و محوري تلقي مي از  ، ام كالننظو نگهداري سازي پياده 
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تعيين  شود. در اين نظريه، نيز بنا مي نظريه معماري سيستم نام  مبتني بر نظريه ديگري به  ،چم

ابعاد يك معماري كالن مانند دولت الكترونيك چيست؛  خصوصيات و شود كه معماري چيست؛ مي

 و ... . گيرد چگونه مورد عمل قرار مي

 هاي  نظري دولت الكترونيكمعماري چم در كنار مولفه -6شکل 
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هائي مطرح شدند كه به عنوان چارچوبي براي دستگاه نظري دولت  نظريه ،قبل فصلدر 

ار خواهند گرفت و دولت الكترونيك مبتني بر اين نظريات شكل خواهد  مورد استفاده قرالكترونيك 

آوري  و همچنين اطالعات و فن  هاي كالن و معماري سيستممباحث مهندسي نظام ،يك سواز  گرفت.

جامعه، دولت، فرد، هاي كه با پديده  شناختي،مباحث جامعهو از سوي ديگر،  ،دارندوجود  اطالعات 

هستند، در   ايهائي مشخص و تا حدودي كليشه دسته اول، سيستم د.نكار دارسرونظاير آن فرهنگ و 

گيري، خالقيت، و  هوشمند، داراي قدرت تصميم هاي مولفه با هائي دسته دوم سيستم صورتي كه 

بسيار مهم خواهد   ،قطعا ارتباطات و پيوند مابين اين نظرياتهمچنين تا حدود زيادي ناشناخته هستند. 

 قرار گيرد.  توجه موردبود و بايستي 

 نقش نظريه فراكتاليسم در دستگاه نظري دولت الكترونيك -7شکل 
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،  بتواند همه نظريات را كنار هم جاي دهدمطرح شده، هاي مولفه دستگاه نظري با براي آنكه 

در اين دستگاه  كاتاليزور را ك را انجام دهد و در واقع نقش ي عمل عنصري داريم كه بتواند ايننياز به 

 .1ايفا نمايد 

اين نظريه،   .(7)شكل  انتظار را برآورده نمايد اين تواند عنصري است كه مي ، ريه فراكتاليسم نظ 

كه  هائي را ايجاد كرد سيستمتوان كند چگونه ميمشخص مييك گرايش و مكتب فكري است كه 

رفتار   . باشندداراي قابليت خودسازماندهي  در بطن خود  و  استفاده كنند هاي هوشمند از مولفه  بتوانند 

گيري  فراكتاليسم، مكانيزم شكل اي موجود در طبيعت هستند.هسيستم ها طبيعي و مشابه بااين سيستم

 كند.ها را معين مياين سيستم 

 
تر و بهتري دست پيدا تر، شفافالبته مابين نظريات پيوند و ارتباط وجود دارد، وليكن براي آنكه به پيوند سريع - 1

 كنيم، نياز به عنصر ديگري احساس شده است.

دستگاه نظري دولت الكترونيك، و نقش آن در معماري و راهبرد   -8شکل 

 ملي دولت الكترونيك 
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ي دولت الكترونيك شكل خواهد گرفت و بر اساس اين  ، دستگاه نظراين مرحلهدر 

ايجاد  معماري دولت الكترونيك، و مبتني بر آن راهبرد ملي توسعه دولت الكترونيكي، چارچوب، 

دستگاه نظري دولت الكترونيك، الزمه رسيدن به راهبرد ملي توسعه  بنابراين،  .(8)شكل  خواهد شد

 دولت الكترونيك خواهد بود. 

پديده   .كنيمميرا بررسي  گرفت  د نكه در حوزه نظري انجام خواه هائيفعاليت ، فصلدر اين 

،  هاموجود در اين حوزه مانند نياز هاي محوري كنيم و پديده زي ميسارا مدل  فرد  ادارك و رفتار 

را   فرهنگپديده مبتني بر پديده ادارك و رفتار فرد،  كنيم.را تبيين مينظاير آن و  ها فرارفتار، ها ارزش

دهيم. همچنين  ه آن را مورد تبيين قرار ميهاي محوري وابسته ب كنيم و ماهيت پديده سازي ميمدل

 ( الف -9)شكل  گيرد و چه ابعادي دارد.پديده چيست، چگونه شكل مي كنيم كه اينمشخص مي

را تعريف كرده و ابعاد كليدي آن   جامعهرفتار فرد، پديده بر اساس تبيين فرهنگ و ادارك و 

كنيم، اينكه  جامعه را بررسي ميروح و رفتار واحد گيري شكل نمكانيزم بنيادي كنيم.را تعيين مي

هاي  افراد در آن موجوديت شود، هر چند كه زنده ظاهر ميبه شكل يك موجود واحد و عه امجچگونه 

 هاي مستقلي دارند. گيريمستقلي هستند و تصميم 

 يه دولت الكترونيك مولفه ها و ابعاد چارچوب نظر - الف -9شکل 
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گيرد و به عنوان نظامي براي اقتدار و  كه در جامعه شكل مي 1حكومت از سوي ديگر، پديده 

   شود.مشخص ميعاد كليدي آن گيرد و ابمورد تعريف قرار مي ،شودايجاد نظم ايجاد مي

شود. و ابعاد كليدي آن بررسي ميتعريف  2دولت پديده حكومت، مبتني بر تعريف جامعه و 

پديده  به ذكر است كه الزم  گيرند.خصوصيات، ملزومات و ديناميسم اين پديده نيز مورد تبيين قرار مي 

 با هم دارند.   متفاوت با پديده حكومت است، هر چند كه رابطه تنگاتنگي ، دولت

عاد آن  بو ا  گيردرد تعريف اجمالي قرار ميبه عنوان يك پديده مشخص، مو ،اطالعات

)فاوا(   و ارتباطات آوري اطالعات فن به . در ارتباط با پديده اطالعات، ب(-9)شكل  شودمشخص مي

در يك سيستم  يز ن را آن نوع اثرات هاي  همچنين طيف و اليه . كنيمپردازيم و ماهيت آن را تبيين ميمي

 كنيم.بررسي مي

 
1 - mentGovern 
2 - State 

 مولفه ها و ابعاد چارچوب نظريه دولت الكترونيك  -ب -9شکل 
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جامعه  آوري اطالعات، شده است، پديده ، اطالعات و فن بر تعريفي كه از جامعهمبتني 

عوارض،   ،خصوصيات، ملزومات نمائيم.عاد كليدي آن را مشخص ميو اب كنيمتعريف ميرا  اطالعاتي

 دهيم.آن را در جامعه مورد بررسي قرار مي پيامدها و موارد ديگر

و فاوا شده است، پديده  اطالعات، حكومت، دولت، مبتني بر تعريفي كه از جامعه اطالعاتي، 

 ، اين دو پديده  . ج(-9)شكل  گيرند مورد تبيين قرار مي دولت الكترونيك و پديده  حكومت الكترونيك 

اين دو  تباط ار كنيم.را تعيين مي را تعريف كرده و ابعاد كليديشانارتباط تنگاتنگي با هم دارند، آنها 

كاركردها، پيامدها، و عوارض   هاي آنها با يكديگر را نيز بررسي خواهيم كرد.تفاوت پديده با هم و 

 نمائيم.نيز تبيين ميگيري اين دو پديده را شكل و اركان خصوصيات، ملزومات،  كرده،آنها را مشخص 

  تبيين خواهند شد  فراكتاليهاي ساختار فراكتاليسم و كمك  ا بهاي ذكر شده، پديده همه 

و ابعاد كليدي آن مشخص  شده تعريف خود اين پديده نيز به همين دليل، الزم است تا  .د(-9)شكل 

همچنين رويكرد   دهيم.را نيز مورد بررسي قرار ميآن كان و اصول راخصوصيات، ملزومات،  .گردد

قبل نيز به آن اشاره شد،   لفصطور كه در همان  دهيم.طراحي در اين مكتب را نيز مورد تبيين قرار مي 

 مولفه ها و ابعاد چارچوب نظريه دولت الكترونيك ج  -9شکل 
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كند كه  ميشود و مشخص بكار گرفته ميكننده در اين ميان شفاففراكتاليسم، به عنوان يك عنصر 

كند كه  فراكتاليسم بيان مي  شود.مي طراحيهاي اجتماعي ر مولفه مبتني ب چگونه يك نظام اجتماعي، 

در طبيعت گياهي و  )چه طراحي طبيعي و  با ساختارهاو چطور يك ساختار طبيعي با الهام از طبيعت 

اين گونه طراحي  توان يك نظام را گيرد و چگونه ميشكل مي ( در طبيعت انسانيو چه  ،جانوري

 .1كرد

امعه،  هاي ج، و پديده شوديمبتني بر پديده ادراك و رفتار فرد بنا م ، پديده فرهنگاما چگونه 

كاملي دولت چگونه  تسير و  !؟اينها با يكديگر چگونه استگيرند! ارتباط حكومت و دولت شكل مي

 !؟است

 
توانند مورد هاي طبيعي با توجه به اصول و ماهيت خاص خودشان نمياين باور قديمي وجود دارد كه نظام - 1

توان اصولي كه در ساختارهاي طبيعي و طراحي قرار گيرند. وليكن اعتقاد ما بر آن است كه چنين كاري ممكن بوده و مي

 پردازد. شده قرار داد. فراكتاليسم به همين امر ميهاي طراحيزنده وجود دارد را در سيستم

 مولفه ها و ابعاد چارچوب نظريه دولت الكترونيك  -د -9شکل 
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گيرد صورت مي فرهنگ  –مدل رفتاري فرد نوع بسطي كه در به ابتدا در اين خصوص، بايد 

شود كه از  انجام مياين مدل در  ايچرخهكه  خواهيم ديد  ،با نگاهي به اين مدلنگاهي بياندازيم. 

، خواست، اراده، عمل و بازتاب عمل )چه خودآگاه و چه  نياز، ارزششود و سپس شروع مي ادارك

و از اين رو   پذيردنيز صورت مي جامعه اوليه در  ،مشابه همين عمل گيرد.در آن انجام مي ناخودآگاه(

در مدل جامعه گيرد، فرهنگ انجام مي –د اي كه در مدل رفتاري فرچرخهتوان گفت دودي ميح تا

 (10)شكل  تواند انجام شود. اوليه نيز مي

در گيرد، فرهنگ و جامعه اوليه صورت مي  -دو مدل فردهمين صورت، تعامالتي كه در ه ب

و تمدن  نوع خاصي از قواعد و مقررات در جامعه مدني،  انجام شدن هستند.قابل  نيز جامعه مدني مدل 

تواند  حكومت مي در اين نوع جامعه،  شود.محسوب مي متمدنو در واقع يك جامعه فرماست حكم

 جايگاه مشخصي نداشته باشد. 

 فرهنگ –بسط مدل فرد  -10شکل 
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  فرهنگ و جامعه اوليه -هاي فرد، مبتني بر تعامالت داخلي مدلحكومتپديده بهمين ترتيب، 

انين و مقررات و  قو  و بوجود آيد كنند كه يك نظام و سازمان مشخص پيدا ميگيرد. اقراد نياز شكل مي

 گيرند. . معموال، جامعه مدني و جكومت در كنار يكديگر شكل ميبرقرار كندنظم را در جامعه 

گيرد و  مي ل مدل دولت اوليه شكگيرد، هاي فوق صورت ميبر اساس تعامالتي كه در مدل 

د تكامل پيدا  توانپديده دولت مي شود.حاصل ميطبق تعريفي كه جلوتر از آن خواهيم داشت،  ،اقتدار

طه مشخص و ثابت  قندولت كريمه هم يك  برسد. دولت كريمهبه يك دولت مطلوب با نام كند و 

 تكامل و تغيير و تحول است. اي است كه دائما در حالپديده نيست، بلكه 

راهبردي و معماري د اي موجود است. )سناصول نظريه فراكتاليسم در ارائه جداگانه  •

. و  1382 –بخش اصول  –آوري اطالعات نهاد رياست جمهوري كالن نظام فن 

، اردوان مجيدي، نشر  برتر، آينده آموزش و آموزش آينده همچنين در كتاب نظام 

 (.1380 ترمه،

شاءاهلل ارائه  اي، در فرصتي ديگر، انفرهنگ در مجموعه جداگانه  –نظريه رفتاري فرد  •

 .خش تعريف جامعه گنجانده شده استمطالب محوري در بخواهد شد. 

هاي كالن و معماري سيستم و چارچوب و  هاي مهندسي نظامچارچوب نظريه •

 شود.  متدولوژي چم، در مجموعه ديگري ارائه مي

آوري اطالعات، جامعه اطالعاتي، دولت، دولت  هاي فنهاي نظريه چارچوب •

 د.يك، در اين مستند ارائه مي شوالكترون

 اين تنها يك چارچوب نظري است. •

 ري انجام شود. تهم در وجوه مطرح شده بايد نظريه پردازي عميق  •

 هم وجوه ديگري وجود دارد كه بايد به آنها پرداخته شود.   •

هاي مختلف آن را روشن  اين سند تنها ابعاد مطالعه نظري و بستره همگرائي بخش  •

 د. كنمي

 هاي بعدي، مبتني بر همين چارچوب بايد انجام شود.اي كه در گام مطالعه •
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ضمن آنكه در اين مستند، تنها كليات و رئوس محورهائي كه در مطالعه گذشته به آن   •

 شود.  ايم، ارائه ميدست يافته 

هاي مختلف وجود دارد كه در بايد در  نشده در حوزه حجم قابل توجهي از مطالب ارائه  •

 د )ان شاء اهلل(. نهاي بعدي تكميل و ارائه شو گام

اين طراحي، يك طراحي نظام  است. طراحي نظامي براي دولت الكترونيك  ،موضوع اصلي

در مستندات   ، مباني نظري اوليه قرار دارد. هاي كالنمبتني بر اصول مهندسي نظام است كه كالن 

ارچوب نظري و چه در طراحي  چ چه در  ،شناسيمباني روش ست. تبيين شده ا هاي كالن مهندسي نظام 

 شود. تبيين مي هاي خرد و كالن( در مستندات چم )چارچوب و متدولوژي معماري نظام معماري، 
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از  كنيم.اطالعات شروع مي پديده تبيين اصل بحث و چارچوب نظري، از براي ، فصلاين در 

شود، الزم است تا  هائي كه منجر به تبيين نظريه دولت الكترونيك مي تداي تبيين مولفه ب ر اداين رو، 

و   ، پديده اطالعات چيستخواهيم ديد كه عات و ماهيت آن مورد بررسي قرار گيرند. المفهوم اط

تي  آوري اطالعات و جامعه اطالعادو پديده فن توانيم با اين شناخت، مي كدامند؟مفهوم و ماهيت آن 

 تبيين كنيم.را 

يا   نظام اطالعاتي، يا آوري اطالعاتگوئيم: فنمي كه وقتي  ؟ اي است اطالعات چه پديده 

آيا منظور دانش   آيا منظور داده است؟  منظورمان از اطالعات چيست؟جامعه اطالعاتي و نظائر آنها، 

نظري   ا تعريفي مشخص از واژه اطالعات ارائه كنيم؛ در ادامه بحثالزم است تا ابتدرو،  از اين است؟ 

البته اطالعات،  . م كرديخواهاستناد ، كنيماكنون آن را بيان ميكه ، بر واژه اطالعات دولت الكترونيك

رسد هنوز  و به نظر مي وجود دارد، آن هاي نظري مختلفي در حوزه تعريف بحث اي است كه واژه 

آن ارائه   توانيم تعريف دقيقي از و بطور قاطع نمياست،  شده ي از آن فراهم نامكان تعريف مشخص

اين واژه را تعريف  ،متفاوتي و زواياي به اشكال  ،هاي مختلفها و رشته افراد مختلف در حوزه كنيم. 

 اند. كرده 

واژه اطالعات نيز پيچيده به نظر  ي پيچيده است، گونه كه بحث دولت الكترونيك، بحثهمان

وجود  مباحث در اين مجال پرداختن به آنها البته كه و مطالعات بيشتري دارد  بررسي به و نياز رسديم

به واسطه كاربرد آن در چارچوب نظري مورد  و تنها  مقدماتي است تعريف يكندارد. اين تعريف، 

 گيرد.قرار مي توجه
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واضح و روشن است  كنيم. ابعاد آن مطرح مياين قسمت، تعريفي مقدماتي از اطالعات و  در

مفهوم   دراطالعات  .كندميوجوهي از حقيقت يا واقعيت يك پديده را آشكار و روشن  ،اطالعاتكه 

ل  اشكابه اين تبيين است، ها در قالب عناصر مفهومي از حقايق و واقعيت  ايتبيين مجموعه آن، عام 

   :(11)شكل  گيرد كه عبارتند ازمختلفي انجام مي 

پختگي   ،ها. داده هستند  شده خام بندي اي از حقايق به شكل قالب مجموعه شامل ؛ هاداده  •

  يا بودن البته خام  داشته باشد، ندارند. هادرستي از آنادارك الزم براي آنكه انسان 

بدليل نبود  ما  .باشد يا ماشينارد، اينكه انسان د شبستگي به مخاطبان  ، بودن آنه پخت

نظر در اين تعريف را در و مخاطبان  كنيمه همين تعريف بسنده ميفرصت كافي، ب

 .گيريمنمي

تبيين حقايق داراي معناي   ،آوري اطالعاتدر حوزه فن با مفهوم خاص آناطالعات؛  •

همين معناي خاص  در  ، تفاوت مابين داده و اطالعات است.  قابل درك براي انسان 

و آن را  قرار دهد و استفاده ستناد ا را مورد تواند داده انسان مستقال نمي .شودروشن مي

اي  هاي رايانه شوند كه سيستممعموال به شكلي سازماندهي مي ،ها درك نمايد. داده 

بيشتر زماني مورد استفاده   ،اصطالح اطالعاتاما  بتوانند آنها را درك و پردازش نمايند.

 آن را درك كند.گيرد كه انسان بتواند قرار مي

كه واقعيتي را به شكل يك قاعده مشخص تبيين   ي استات معنادار معتبراطالع؛ دانش •

آن نيز  اعتبار  باشد وقرار گرفته بايستي مورد اثبات  ،بنابراين، اطالعات دانش. كندمي

يك ليست حسابداري كه  به عنوان مثال،  باشد. موجودو قاعده مشخصي در آن ، معلوم

را به   قعيتياوشود، چرا كه محسوب نميدانش داراي معنا و اعتبار مشخصي باشد، 

 .كندبيان نميمشخص شكل يك قاعده 

 است.   ها، و نظام و انتظامي براي تبيين و بررسي صحت آنهااي از دانش مجموعه  علم؛   •
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قرارگرفتن آنها در يك  البته ، كه دهداشكال مطرح شده را در يك نمودار نشان مي ، 11شكل 

ه  اشكال مختلفي كه اطالعات ب ايكديگر نيست و هدف آن است كه سطحي آنها ببه معني همسطح، 

اطالعات به معناي عام، به جاي هر يك از اشكال فوق قرار  لذا،  بيان شوند. ،كندصورت آنها بروز مي 

ها و  داده درصورتي كه  است.و اطالعات  هادانش فراتر از داده قطعا، علم فراتر از دانش، و  گيرد.مي

   شوند.تري پيدا كنند، به علم تبديل مي زماني كه شكل خاص به دانش، و   شوند،اصالح اطالعات 

تواند حقيقت يا واقعيت  شوند و انسان ميمي آگاهي و بصيرت منجر به اطالعات، در نهايت 

ها كمك پديده حقيقت يا واقعيت  معناي رت، در دركي. اين آگاهي و بصها را درك كندپديده 

بسياري از اوقات،   .است درك معناي حقيقت يا واقعيتهي و بصيرتي براي و در واقع، آگا  كندمي

رود. اما در  ها يا اطالعات )در مفهوم خاص آن( بكار ميه كوچكي مانند داده داطالعات در محدو

دانش و علم را در  شود و ميو بصيرت  آگاهيگيري چيزي است كه منجر به شكلبسياري از اوقات، 

 خود نهفته دارد.

 : ريف اطالعات با معناي عام آن تع 

اي از  تبيين مجموعه توانيم اطالعات را در معناي عام آن تعريف كنيم. اطالعات، حال مي

 در قالب عناصر مفهومي ،(هاحقايق و واقعيتهاي پديده )نه لزوما همه  هاهاي پديده حقايق و واقعيت 

 اطالعات و اشكال مختلف آن -11شکل 
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گيري آگاهي و  منجر به شكل شود و نمايان ميها، اطالعات، دانش يا علم، به شكل داده است كه 

 .شودها ميهاي پديده   بصيرت انسان در درك معناي آن حقايق و واقعيت

هر چند واژه الكترونيك، به  قبلي ذكر كرديم،  فصلاطالعات در با توجه به تعريفي كه از 

شود، اما بكارگيري اين واژه در  ين افزارها اتالق ميهاي مرتبط در حوزه اآوري افزارها و علم و فن 

توان با تسامح )در وجه معنا و توجه  هائي نظير تجارت الكترونيكي، دولت الكترونيكي، و .... را ميواژه 

هاي  الطيف آن حوزه به اطالعات و ارتباطات، نظام شدن وسيع افزاري آن(، به معنا و مفهوم مبتني

مترادف تجارت   ، تجارت الكترونيكيدانست. از اين رو، اطالعات و ارتباطات آوري اطالعاتي و  فن 

،  دولت الكترونيكيو است،  آوري اطالعاتهاي اطالعاتي و فن مبتني بر اطالعات و ارتباطات و نظام

 است.   آوري اطالعاتهاي اطالعاتي و فنمترادف دولت مبتني بر اطالعات و ارتباطات و نظام 

هائي كه بحث  پديده آمده است، هم براي  12 اطالعاتي كه در شكل هاينماداز  ،بهمين دليل

هائي كه در حوزه اطالعات در آنها مطرح است، مانند جامعه اطالعاتي، و هم در مورد پديده 

 كنيم.استفاده مي ،مانند حكومت الكترونيك و دولت الكترونيك ،شوندالكترونيك مطرح مي

 

 

 الكترونيكي  -اطالعاتي  استفاده يكسان از يك نماد -12شکل 
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در مباحث  هنگامي كه  .گيردقرار مياستفاده د ري موهاي مختلفمكانها و حوزه  رداطالعات، 

نظاير آن  و دولت الكترونيك، جامعه اطالعاتي ها مانند تجارت الكترونيك، مطرح شده در اين حوزه 

آوري اطالعات  بلكه حوزه اصلي بحث، فن بحثمان فقط اطالعات صرف نيست. كنيم، صحبت مي

آوري اطالعات بكار  جاي فن را با تسامح، و واژه الكترونيكي ت و در اغلب موارد واژه اطالعات سا

هاي تجارت  پديده در آوري اطالعات فن  و ماهيت  مفهومهدف آن است كه  ،فصلدر اين  بريم.مي

 بررسي و ابعاد آن مشخص شود. نظاير آن و    جامعه اطالعاتي ،دولت الكترونيك  ،الكترونيك

اشتباه گرقته  اي هاي رايانه و ارتباطات، با مهندسي سيستمآوري اطالعات در اغلب موارد، فن 

بسياري از افراد، تجسم   شوند.شود و اين دو مفهوم به اشتباه با يكديگر يكسان در نظر گرفته ميمي

اي  هاي رايانه سيستممهندسي ات و ارتباطات ندارند و اين مفهوم را همان آوري اطالعستي از فندر

و به چه منظور از يكديگر تفكيك  اما واقعا چه تفاوتي مابين اين دو مفهوم وجود دارد؟  دانند.مي

 شوند؟ مي

هاي كاربردي  نظام  در اي هاي رايانه در اثراتي كه سيستم بايستي را ريشه تفكيك اين دو مفهوم 

درك كنيم كه چه  به عبارت ديگر، براي آنكه  هاي اين اثرات جستجو كرد.اليه همچنين در دارند و 

آوري اطالعات و  الزم است به اين موضوع توجه كنيم كه فنميان اين دو مفهوم وجود دارد، تفاوتي 
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آن  گيري و شكل لت پيدايش همچنين عو ، شودميگرفته بكار و مطرح، اي در چه حوزه  ،ارتباطات

 .چيست

ها  رايانه ، ه استآوري اطالعات شدگيري فنترين عنصري كه منجر به شكل ترين و بديهيمهم

پديده  ها بر اثر بكارگيري رايانه آوري اطالعات هستند! و يا ها همان فناما آيا رايانه  شوند.محسوب مي

اليه   ينچندها باعث انتشار تغيير در رايانه  آوري اطالعات است!گيرد كه همان فنخاصي شكل مي

ها  اي كه رايانه . اولين اليه (13شكل )  شوندمي ارتباطاتهم در وجه اطالعات و هم در وجه  ،مختلف

به عنوان مثال،   .است اي هاي رايانه كاربردهاي مستقيم سيستم د، نشوعث ايجاد تغيير در آن ميبا

حوالتي در عمليات ثبت  تباعث تغيير و ثبت اطالعات در انبار، اي براي بكارگيري يك سيستم رايانه 

هاي ثبت از طريق كارتكس و دفاتر مربوطه صورت  رويه  خواهد شد. تا پيش از بكارگيري اين سيستم،

 گيرد.يابد و شكل جديدي به خود مياين امر تغيير مي گرفت، ولي پس از بكارگيري رايانه، مي

دچار  نيز  هاي مديريت شيوه در اين اثر، قطعا خير! ماند؟ يه باقي مياما آيا تغيير در همين ال

مديران  .مديريت كردرا وان سازمان و عمليات تهاي قبلي مديريتي نمي. يعني با شيوه شوندتغيير مي

وانند  ي استفاده كنند، تا بتننويهاي و از شيوه هاي مديريت و اجراي خود را تغيير داده الزم است تا شيوه 

اي را به حداكثر رسانده و مسائل سازمان را در شرايط  هاي رايانه سيستم  برداري از ستفاده و بهره ا

 ده گيرند. هن را به نحو موثري بر ع ايجاد شده است درك كرده، و هدايت آجديدي كه 

  اين تغيير در ! دهداند و در اليه ديگري نيز رخ ميمياين دو اليه باقي نم تغيير تنها در وليكن، 

بر اثر   شود.اعمال مي مهندسي سيستم  در و در واقعها ها و طريقه سازماندهي سيستمساختار سيستم

تجزيه و تحليل و  ها، ساختارها، و حتي فراروندها و چرخه حيات مان، روشزها در سابكارگيري رايانه 

ود آمده  سيستم بوج تحول شده و شكل جديدي از مهندسي طراحي سيستم، و مهندسي سيستم دچار

 از انتشار تغيير مورد بحث است.  حاست. اين سومين سط
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شود. اليه بعدي، چيزي فراتر از سيستم و اين انتشار تغيير، به مهندسي سيستم نيز محدود نمي

  ه محيطي )محيط ب  لاي، منجر به تغيير شرايط و ابعاد مسائهاي رايانه است. اثرات بكارگيري سيستم 

ها و  ، ماموريت ها( اصول، راهبردها )استراتژي شود كه و اين منجر به آن ميشود، مفهوم عام آن( مي

در اليه راهبردي سازمان رخ  اين تغيير به عبارت ديگر، دچار تغيير و تحول شوند،   ي سازمانها سياست 

يك طرف، و سازماني كه   كند ازاستفاده مياي  هاي رايانه سازماني كه به شكل وسيع از سيستم دهد. مي

  ، اي نقش اساسي دارند، مانند جامعه اطالعاتيهاي رايانه رد كه در آن سيستم ر ميدان و محيطي قرار داد

 شوند. ياين تغييرات مديگر، در اين اليه دچار  از طرف

شوند و  تغييرات ميدچار  مفاهيم  ، . در اين اليه دهدباز هم در اليه ديگري تغييرات رخ مي

دهند كه   هاي جديدي رخ مي پديده به عبارت ديگر،  هند گرفت.شكل خوانيز مفاهيم جديدي حتي 

نظري با  مفهومي و به همين دليل، بايد از ابعاد  پيش از اين وجود نداشتند و يا به گونه ديگري بودند.

اي، مفهوم پول به گونه ديگري  هاي رايانه روي كارآمدن سيستم تا پيش از ها مواجه شد. مثال، پديده 

و همچنين طريقه  هائي، انواع جديدي از پول و اعتبار بكارگيري چنين سيستم ن با اكنوولي  ، بود

  ت مورد تغيير قرار گرفتند.رپديد آمده است و در پي آن مفاهيم اقتصادي و تجابكارگيري اين اعتبار 

مانند كار، تحصيل، مدرك، پول، بانك، تجارت، مبادله، سازمان،   موضوعاتيمفاهيمي كه قبال براي 

 هاهاي انتشار تغيير بر اثر بكارگيري رايانه طيف و اليه  -13شکل 
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هاي گذسته از دست داده،  اعتبار خود را در سال ديگر تعريف شده بود، به تدريج موضوع  هاو ده د سن

ريات علمي ظن گيرند.مفهوم جديدي را به خود مي هستند. هر يك از اينها ز دست دادنو يا در حال ا

. بسياري از  اعتبار خود را زا دست مي دهندهم كه بر اساس اين مفاهيم شكل گرفته بود، به سرعت 

مهندسي سيستم، اجتماعي، امنيتي، و ... كنار رفته و نظريات جديدي جايگزين آنها   نظريات اقتصادي،

اي ايجاد شده است،  هاي رايانه استفاده وسيع از سيستمشوند، تا بتوانند شرايط جديدي را كه بر اثر مي

 نظريات علمي را نيز گرفته است. ها، گريبان مفاهيم و  توضيح دهند. تغيير بكارگيري اين سيستم

اي، تغييرات در  هاي رايانه اي كه بر اثر بكارگيري وسيع سيستمبندي، پنج اليه در يك جمع

 شود، عبارتند از:آنها منتشر مي

 ايهاي رايانه كاربرد مستقيم سيستم -1

 هاي مديريت روش -2

 مهندسي سيستم -3

 ها اصول، راهبردها، ماموريت و سياست -4

 ت علميمفاهيم و نظريا -5

 آوري اطالعات و ارتباطات فن پيدايش  -14شکل 
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مورد تبيين   كنند،ميها ايجاد بايد بدرستي شناخته شوند تا بتوانيم اثراتي را كه رايانه  هااين اليه 

اي پاسخگوي  هاي رايانه اول و دوم سوم باشد، مهندسي سيستمتا زماني كه بحث در سه اليه  .دهيمقرار 

ديگر مهندسي  شود، ه ميو مفاهيم كشيدحوزه راهبردها  به اما زماني كه بحث تغييرات است. 

شكل  آوري اطالعات و ارتباطات واژه فندر اينجا  ،بهمين دليلاي پاسخگو نيست. هاي رايانه سيستم

اي را به خدمت  اي رايانه هآوري اطالعات وارتباطات، مهندسي سيستم. فن (14)شكل گيرد مي

اي  هاي رايانه ه در مهندسي سيستم معادالتي است ك كند كه فراتر از گيرد و معادالتي را تبيين مي مي

  منجر به اين ي است كه اتبنيان همان تغييرآوري اطالعات و ارتباطات، مبتني بر البته، فن  شود.مطرح مي

 ند. اه تغييرات شد

 

عنوي  در محيط مادي و م كه شناسائي قوانين آنچه  ،علمآوري با علم چيست؟ تفاوت بين فن 

ها، قوانين و ابزاري است كه  براي  شناسائي روش ،آوريفناما است )آنچه وجود دارد(.  وجود دارد 

 تواند باشد(. كنترل محيط مادي و معنوي قابل اعمال است )آنچه مي

 

  ابزاريري، سيستمي، و در ابعاد نظ اي بستره آوري اطالعات و ارتباطات، به شكل ماهيت فن 

 عبارتند از: اين بستره، ف  اهدااست. 

o هاي نظري  درك مفاهيم و بنيان 
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o  سازماندهي راهبردي 

o  كنترل راهبردي 

o هدايت راهبردي 

اي اطالعاتي  هاي رايانه كه سيستماست  هاي خرد و كالننظام آوري، در حوزه محدوده اين فن 

 . ته استو ارتباطي به صورت اساسي در آنها به كار رف

 

 كنيم:آوري اطالعات و ارتباطات را اينگونه تعريف ميفنشده، با توجه به ابعاد ماهوي مطرح

براي درك مفاهيم و   بستره نظري، سيستمي و ابزاري آوري اطالعات و ارتباطات، فن 

مند از  هاي خرد و كالن بهره نظام ر د هاي نظري، سازماندهي، كنترل و هدايت راهبردي بنيان 

 است.   هاي رايانه اي اطالعاتي و ارتباطي بكارگيري اساسي سيستم 

 

)شكل   هستند با يكديگر متفاوت  ، دنشوايجاد ميشده پنج اليه مطرحنوع تغييراتي كه در هر ا

اعمال  ابزارها غييرات در تاين شوند، ستقيم موجب تغيير ميها در كاربردهاي مهنگامي كه رايانه  .(15

 نوع تغييرات در هر اليه و محدوه اثر  -15شکل 
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  هاي اجرا و هدايت روش د، نشوهاي مديريت كشيده مي اليه شيوه اما وقتي كه تغييرات به  .دنشومي

در صورتي كه تغيير در اليه مهندسي سيستم رخ دهد، نوع تغيير در  شوند. مورد تغيير واقع مي

نيز  ها ها و سياستها، ماموريتتغييرات اليه اصول، استراتژي آيد. مي پديد  هاساختارها و مكانيزم 

وقتي كه تغيير در    ،در نهايت .مي گردند كالن اجتماعي و محيطيساختارها و قوانين  موجب تغيير در 

 شود. مطرح مي نظريات علمينوع تغيير در  مفاهيم رخ دهد، 

ها  در حوزه محلي سيستم؟ ابزارها، چيستاما محدوده اثر هر كدام از تغييرات مطرح شده 

ها  ، در حوزه سازمانو مكانيزم ها اختارها سهدايت و نيز  و  هاي اجرا شوند. وليكن، روش دچار تغيير مي

كالن اجتماعي و  حوزه تغييرات ساختارها و قوانين همچنين، شوند. ها مورد تغيير واقع ميو دستگاه 

 است.  (فراتر از سازمان) ولتدفرا كالن، دولت و  هايحوزه نظام ريات علمي، درظننيز  و محيطي 

 

داخته  رقبل به آن پ فصلهاي مورد تغيير و حوزه هاي مربوط به آنها كه در اما با توجه به اليه 

ر كدام از  ريزي توسعه در هقطعا برنامه ها چگونه است؟ريزي توسعه در هر كدام از اليه نوع برنامه شد، 

 .(16)شكل  ها با يكديگر متفاوت خواهد بوداليه 
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به   ،ريزي توسعهنوع برنامه ، محدود باشد اليه اول و دوم اگر ديدگاه تغييرات ما تنها به دو 

تري از تغييرات وجود  ديد وسيع اگر  اما .شودميمحدود  هاي فنيخريد و تهيه ابزارها و زيرساخت 

در اين    است. اصالح ساختار ريزي توسعه، نوع برنامه منتهي شود، وم و سوم هاي د به اليه داشته باشد و 

اگر فعاليت   را درك نمايد. اتتغيير ازاول  توانسته است سه اليهريزي توسعه تنها صورت، برنامه 

ريزي نوع برنامه يعني راهبرد و مفاهيم را نيز درك نمايد،  ،دو اليه ديگر دريزي توسعه بتوان برنامه

خواهد   اصالح ساختارها و بسترهاي اجتماعي و محيطي و قوانين، مبتني بر نظريات علميه، توسع

پردازي  نظريهجام انبه وب، نيازمند لريزي مطانجام يك برنامه  براياز اين رو، در اين دو اليه،  بود.

و بسترهاي  تارها ر اين حوزه مورد تبيين قرار دهيم، و مبتني بر آن، ساخهستيم و بايد نظريات علمي را د

ريزي توسعه تا چه حد  اگر بخواهيم بدانيم كه يك برنامه  و قوانين را شكل دهيم.اجتماعي و محيطي 

در  بايد ديد كه اين برنامه اي قرار دارد، اي را درك كرده و در چه اليه هاي رايانه سيستم بكارگيري 

 قرار دارد.شده كداميك از سطوح مطرح

  بايد دهند، آوري اطالعات را شكل ميدو اليه آخر كه مفهوم فنبه  ر نتيجه، براي رسيدند

 را مورد تبيين قرار داد. يك دستگاه علمي و نظري 

 

 نوع اثر در برنامه ريزي توسعه -16شکل 
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آوري  تنها با استفاده از اطالعات و فنبا توجه به رويكردي كه در ابتداي بحث ذكر شد، 

دولت  ديدگاه چهارم در حوزه با توجه به يك پرداخت. به پديده دولت الكترونتوان نمي  ،اتاطالع

عالوه بر  تمايز اصلي اين ديدگاه عبارت بود از اينكه ، گرديدها مطرح ديدگاه  فصل كه در  ك يالكترون

جامعه و  دهد، را مورد پوشش قرار ميدستگاه يك هاي دولت الكترونيك تمامي فعاليت آنكه پديده 

از اين رو،   گيرند.ميقرار آن مورد پوشش در حوزه نيز ود در آن موج هاي دولتي و حكومتي دستگاه 

 در معادالت دولت الكترونيك شركت داد.جامعه را نيز بايد  معيارهاي
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يك  گيرد، يك جامعه معمولي نيست، بلكه مي اي كه دولت الكترونيك در آن شكلجامعه

جامعه اطالعاتي،  يرد. وليكن، العاتي است و بايد اين نوع جامعه مورد تبيين قرار گجامعه اط

هاي مختلفي توسط افراد مختلف راجع به  ديدگاه دارد. به همراه خود با هائي را در دوران حاضر چالش

بعضي از آنها مانند دانيل بل و يا كاستلز، سعي نمودند كه با پديده انفجار   اين پديده مطرح شده است.

كه اين   بسياري از استدالل هائياتي را نشان دهند. اطالعگيري جامعه شكل ،اطالعاتي و شواهد آن

پيدايش مسائل جديدي  پديده انفجار اطالعات و تكيه بر نمودند، ارائه تي اافراد در اثبات جامعه اطالع

 گيري است.وامع در حال شكل جاين ارتباط در كه در  دارد 

و عقيده آنها بر اين است كه   ، انداين نظريه را رد نموده مانند آنتوني گيدنز افراد ديگري نيز 

و  تنها تركيب وجود داشته است و  عاتي نوع خاصي از جامعه است كه قبال همجامعه اطاليك اصوال 

 بوجود آمده است. آن  ابزارهاي بيشتري در

بر  او وجود دارد، توسط وبستر مطرح گشته است.  زمينه اي كه در اين نظريه  قابل توجه ترين اما 

گيري  و ادعاي شكل. ا هائي هستندهمگي داراي چالش  ،ده هاي مطرح شديدگاه است كه عقيده اين 

او  كتاب نظريه هاي جامعه اطالعاتي در بخشي از  شكل جديدي از جامعه را به چالش كشيده است.

براي رهبري زندگي روزمره ها توان به آساني پذيرفت كه اين دگرگوني حتي ميآمده است كه :"

ي بر  ايم ببينيم دليل يا استداللي است مبننتوانسته بنابراين چيزي كه  .ي دارندحورمعاصر نقش مجوامع 

را كامال از گذشته   حالگرائي" كه تنعصا، "فريعني از جامعه را  يجديد  اين عقيده كه همه اينها نوع 

 "دهد.سازد، نشان ميجدا مي

كاستلز و  افرادي مانند  هائي را كهديدگاه  ،در جامعه هاي جديدگيري پديده با توجه به شكل 

وارد   ان آن نظرياتبه كه  ل هائياستدالو نقدها ، وليكن ندنيستربطي هاي بي ديدگاه اند، بل مطرح كرده 

ه  ، بكندميمطرح را نام جامعه اطالعاتي  هپديدآمدن جامعه جديدي بديدگاهي كه و است شده 

اصوال چيزي با نام  دليل بر آن نيست كه  ها و نقدهاي واردشده به آنها، اه ديدگاما  .درستي وارد است

هاي انجام شده در اين خصوص  وجود خارجي نداشته باشد، بدين دليل كه تبيين جامعه اطالعاتي 

 كند.شخص نميمناقص بوده و تمام ابعاد موجود در آن را 

ستي تعريف نشده باشد و ماهيت و خصوصيات آن مشخص  رده تا زماني كه مفهوم جامعه ب

خصوصيات  و  است جامعه اي  توان نشان داد كه جامعه اطالعاتي چه نوعبخوبي نمي باشند،  نگرديده 

به  ابتدا اگر در صورتي كه  خواهد بود. صورتچه  اطالعاتي به در جامعه  ،جامعهبراي يك شده تعريف
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ه هاي مخنلف در حوزه جامعاختالفات ميان ديدگاه توان مفهوم و خصوصيات جامعه پرداخته شود، مي

 تبيين كرد.تر اطالعاتي را ساده 

و براي  قبل از پرداختن به جامعه اطالعاتي، ابتدا به تبيين جامعه خواهيم پرداخت مين دليل، ه به 

  سپس پديده فرد و ابتدا از اين رو،  .نمودده خواهيم افرهنگ استف –از مدل رفتاري فرد  ،ين كاريچن

 1هيم رسيد. ه تبيين پديده جامعه خواس از آن ب و پدهيم پديده فرهنگ را مورد بررسي قرار مي

اساسي انسان را  هاي و پديده ابتدا وجوه  بايد اينكه بتوانيم پديده جامعه را تبيين كنيم، براي 

ن آن  در فقداتوان گفت كه ميو كه براي انسان مطرح است  ركن مهم و اساسياولين بشناسيم. 

انسان، بر اساس   است. ادراك ،كرداي تلقي موجود زنده را او و نظر داد توان در مورد انسان نمي

نمايد، كند، انتخاب مي گيري ميتصميم يعني دهد، از خود نشان ميخاصي  ، رفتاريشادراكات خو

  دركاي را پديده انسان و  . تا زماني كه ادارك رخ ندهد نظائر آن و  دهد نشان مي د فعاليتي را از خو

چيزي كه سبب پيدايش رفتاري در انسان   نبنابراين، اولي از خود نشان نخواهد داد.هيچ واكنشي نكند، 

و   ادارك انواع مختلفي دارد و گاه به شكل خودآگاه، و گاه به شكل ناخودآگاه شود، ادارك است.مي

 كند.بروز ميهاي گوناگوني  در اليه 

اي  هنياز ،در تمام وجوه انسان، موجودي نيازمند است و  است. از نيركن مهم ديگر در انسان، 

از اين رو،   به آن نياز پيدا كند.تواند مياي را ادارك نمود، پس از آنكه انسان پديده  .مختلفي دارد

نياز،   هر اداركي نيز ممكن است به نياز منجر نشود.الكن  .براي پيدايش نيازاست اي ه مقدم ،ادارك

 گيرد.گاهي نيز بتدريج شكل ميگاهي دفعي و 

آيند و  هائي براي او پديد ميارزش گيرد، بر اساس ادراك و نيازهائي كه در انسان شكل مي

در اينصورت، او حاضر است تالش   كنند.اين دو پديده، نقشي اساسي را در پيدايش ارزش ايفا مي

ها، سبب  ارزش ز دست پيدا نمايد.به آن نياتا  ،نظائر آنكند، هزينه كند، منابعي را صرف كند و 

 وسوي مشخصي حركت كند.شوند كه انسان به سمت مي

 
در اين خصوص راه مفصل و زيادي طي شده است و مستنداتي نيز موجود دارد، اما بدليل محدوديت اين متن  - 1

 هاي زيرينيپردازيم. در فرصت مناسب ديگر، به اليهو تحمل مخاطب، تنها به اجمال به برخي از ابعاد مهم و اساسي آن مي

 كه در اين بحث پنهان شده است خواهيم پرداخت. 
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تواند منجر به  مي گيري ارزش شود، اداركي كه سبب پيدايش نياز، و نيازي كه منجر به شكل

ها، نيازها، و  به عبارت ديگر، رفتارهاي انسان، وابسته به ارزش انسان شود. ي درمشخص رفتار  بروز

 اند.است كه براي او بوجود آمده تي كااراد

كات، نيارها،  اهر يك از آنها ادرو ( 17)شكل ها مصداق دارد ، براي تمامي انسان هاپديده اين 

 ، و رفتارهاي خاص خود را دارند. هازشرا

ذكر شد،  گيري رفتار انسان ل در مورد شكل قب فصل اي كه به اجمال در با توجه به مقدمه 

   گيرد؟چگونه يك جامعه شكل مي

  ، وجود دارندنيز هاي ديگري كه انسان  دانداو مي  هاي ديگر قرار دارد.انسان در تعامل با انسان 

به ديگران  اين ادارك براي او رخ داد، پس از آنكه  كند.مي  ادراك را آنها در مرحله اول، او وجود  و

تمام كارها را خود انجام دهد و بايستي در تعامل با ديگران قرار تواند اينكه نمييعني  كند.پيدا مي نياز 

و سپس منجر به   كندايجاد مي ارزشي ارتباط با ديگران براي او شده، بدليل اين نياز مطرح گيرد.

 . شودو ايجاد تعامل با آنها مي برقراري ارتباط 

كند  انسان درك مي د. نشون نيز براي او مورد ادارك واقع مي، رفتارهاي ديگرابهمين ترتيب

 ئيدهند و همانطور كه او نيازهارفتارهاي مختلفي در قبال او انجام مي ، كه ديگران در شرايط متفاوت

در تعامل با  را رفتار خود او نمايد. مبتني بر اين عوامل، ديگران را نيز ادارك ميكند، نيازهاي پيدا مي

 ها و رفتارها نيازها، ارزش ادراك، ؛ انسان -17شکل 
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رفتار، هم به شكل   اين تنظيم كند.تنظيم مي ،با توجه به نيازها و رفتارهاي خود و ديگران ،ديگران

 تواند ايجاد شود. كل ناخودآگاه ميخودآگاه و هم به ش

هاي ديگري  ي با انسان مناسبتنظيم كند كه بتواند تعامل اي كه انسان رفتارش را به گونه اين

و  به رفتارهاي ديگران پاسخ و واكنش مناسب بدهد رده كند و برقرار كند، يعني هم نياز خود را برآو

اين موضوع، تنها در  كند. ايجاد مي فرديك سازماندهي و نظم در رفتار نيازهاي آنها را درك كند، 

هائي كه در يك مجموعه كنار هم قرار دارند، صدق  انسان ، بلكه در مورد تمام مورد يك انسان نيست

گيري جامعه در نفس افراد شكل پيدا كرده، هاي شكلبنيان توان گفت كه يدر اين صورت، م كند.مي

 ( 18)شكل  است. ورده بوجود آ پديده جامعه را  نتيجه   در و

 

اي از  تعامل مجموعهجامعه، قبل در مورد پبدايش جامعه مطرح شد،  فصلتبييني كه در  طبق

خصوصيات و رفتارهاي   يكي موثر است، جامعه گيري شكل دو وجه اساسي كه در ها است. انسان 

ها،  نيازها، ارزشها، خصوصيات، هر كدام از انسان  ها با يكديگر است. انسان  تعامالت  ديگري  ، وانسان

ي كه  گيري جامعه مطرح است. تازمانصيات در شكل و رفتارهاي خاصي دارند، و اين خصو ك اادر

 ( 19)شكل  نباشد، جامعه شكل نخواهد گرفت. اين خصوصيات، با تعامالتي همراه  

 بنيادهاي شكل گيري جامعه در نفس ؛  انسان: خود و ديگري -18شکل 
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درك  و تعامالت و عوامل آنها را  براي اينكه بتوانيم درك بهتري از پديده جامعه داشته باشيم، 

 كنيم.عوامل كليدي موجود در آن را بررسي مي، سازيمابعاد اساسي آن را مشخص همچنين و ، كنيم

نحو  ه اگر بتوان ب ،. بنابراينگيرندمورد استفاده قرار ميل كليدي، در تبيين جامعه اطالعاتي نيز عوام اين

توان به همين  در تبيين جامعه اطالعاتي نيز مي، كدامندپديده جامعه ابعاد كليدي كه مطلوبي تبيين كرد 

ررسي كرد كه آيا اين عوامل دچار  را در جامعه اطالعاتي مشاهده كرد و باستناد كرد و نقش آنها  ابعاد

تلقي  نوع جديدي از جامعه اي است كه بگونه  و تحوالت ، و آيا اين تغييراتمي شوندتغيير و تحول 

ين اين ابعاد كليدي  در تبي ،ديگرجوامع و تفكيك پذيري آن از جامعه اطالعاتي، وجود شود. بنابراين، 

 شود.مشخص مي

  ييك جامعه، در محيط .(20)شكل  بحث محيط و جغرافياستكليدي،  بعد از اين ابعاداولين 

بر   ،شود. محيط و جامعهانجام مي گيري جامعه در محيطشكل  گيرد و در واقع،قرار ميكامال مشخص 

  عكس. توان باعث تغيير و تحول در جامعه شود و بر، يعني محيط ميهستندگذار اثرثرپذير و ا هم 

 ، متفاوت است.هاي مختلفدر محيط  ،ساختار و رفتار يك جامعههمچنين، 

 مولفه بنيادي جامعه  -19شکل 
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حوزه يك جامعه با  گيرد.ديگر، جامعه در پهنه يك جغرافياي خاص شكل مي از طرف

و تقسيمات   هامحدوده  مثال، گذارد.اثر ميئي بر آن جغرافياشرائط دارد و  پيوستگيمشخص  جغرافيائي

قبلي  پيوستگي نظر و آن جامعه را از  امعه )مانند جامعه كردها ( را بشكند يك جتواند كشور مييك 

ده،  شدر اين صورت، جامعه تقسيم  آن را تغيير دهد. و فرهنگ  مورد تغيير قرار دهد و يا حتي رفتارها

زمان كه متفاوت با  اي را از خود بروز دهد يافتهتواند به شكل جديد درآيد و رفتارهاي تغيير مي

تغيير در  و در اين صورت، جامعه سبب  گذارداثر مي بر جغرافيانيز گاه جامعه . بوده استگي آن پيوست

 شود. مي در مرزهاي آن پيشروي يا پسروي و باعث جغرافياي كشور 

يك جامعه . (21)شكل  است  انقياد افزارها، موجودات و منابعبحث  بعد ديگر از پديده جامعه،

تواند متفاوت  دهد، كه اين افزارها در جوامع مختلف ميمورد استفاده قرار ميانساني، افزارهائي را 

اكنون  هم اي كه مثال جامعه جوامع به حساب آيد.نوعي تمايز در عنوان تواند به اين تفاوت، مي باشد.

رادش از اين وسيله براي عبور و مرور  اف يكند، و تماماتومبيل استفاده ميبه صورت گسترده اي از 

ت  متفاو ي ، رفتاركه در آن اتومبيلي وجود نداشت صد سال قبل  كنند، در مقايسه با جامعهاستفاده مي

هاي متفاوتي در جوامع  گيري پديده از اين رو، تفاوت افزارها، منجر به رفتارها و شكل . داشتخواهد 

جامعه نقش  كند، نيز در انقياد كه جامعه از آنها استفاده مي و منابعي موجودات زنده همچنين،  شود.مي

 . هستند و رفتارهاي جامعه ساختار  در    ر متاثر و اثرگذا   اين عوامل، دارند و 

 جامعه در پهنه محيط و جغرافيا -20شکل 
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يعني محسوب كرد.  اعضاي درجه دوم جامعهبه عنوان توان را مي اين سه عامل مطرح شده 

  ها ان اين سه عامل در فعاليت نچ ولي آن كنيم، ميها قلمداد اي از انسان ما جامعه را مجموعه هر چند كه 

كنيم. به عنوان  عضاي درجه دوم جامعه ياد مياز آنها به عنوان اشوند كه و مسائل جامعه دخيل مي

ي مانند  يار متفاوت با كشوربس ،ايرانكشوري مانند در  ،سگبا وسعت بكارگيري و نوع برخورد مثال، 

از  بدليل اينكه سگ او قسمتي يك سگ را صاحب است كه  در انگلستان ممكن انگلستان است.

اي  به گونه كند مل ميابرخوردي كه جامعه با اين علذا، جريمه كنند. خيابان را كثيف كرده است، 

آن  براي ي ئو هنجارهاقواعد و مقررات و  ،استدرجه دوم جامعه  وعضشود احساس مياست كه 

شورهاي  ك نوع برخورد و بكارگيري  ،مثالگونه است. دين باوضاع در منابع طبيعي نيز  . وجود دارد

هائي كه از اين منبع  كاربردها و استفاده  متفاوت از يكديگر است. ، مختلف در مورد منبعي مانند دريا

معه نيز حتي نقش دريا در فرهنگ يك جا ممكن است در كشورهاي مختلف با هم فرق كند. ،شودمي

را  ها ديدگاه و وكار زندگي، كسبطريقه  شعر، لحن صحبت،ردي مانند مواو تواند تاثيرگذار باشد مي

 اثر قرار دهد. مورد 

داشته  رفتاري اجتماعي تابعيت هستند و بايد   اجتماعيملزم به رفتار قابل قبول   ،يادشده  عوامل

ه  مثال ممكن است كه در يك جامع كنند.بايد در جامعه رفتار خاصي رو، طبق تابعيت  ن باشند. از اي

 قانون خاصي باشد. ورود سگ به بعضي اماكن داراي محدوديت و يا 

 انقياد افزارها، موجودات و منابع  -21کل ش
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به چشم يك نظام نگاه  را توان آن و مي است تبيين  قابل تحليل و  ، به مثابه يك نظام جامعه،

قرارها،  انند رسمي دربردارد، م وهاي اساسي يك نظام را به صورت غيررسمي يك جامعه، مولفه كرد. 

؛ هاي غيررسمي و رسمينهادها، ساختارها و سازمان ؛غيررسمي و رسمي قواعد، قوانين و مقررات

مكانيزه. هاي ؛ سيستمغيررسمي و رسمي هايها و مكانيزم رويه ؛ مكتوب و غيرمكتوب ادناطالعات و اس

 دارند.  ي هستند كه هم در نظام و هم در يك جامعه وجودئهامولفه همگي  ها اين  (22)شكل 

همكاري با يكديگر،  در بين افراد يك جامعه تعامالتي وجود دارد، كه اين تعامالت به اشكال 

تنها نوع   ،هااينوليكن  كند.بروز مي نظاير آنتنازع، رقابت، برخورد، و رابطه صرف، ارائه خدمت، 

نهادها، ساختارها و سازمانهاي  ا، فيجامعه نيز با محيط خود، با جغرا ، بلكه كل محيطدتعامل نيست

هاي  سيستم ، اداطالعات و اسن، قواعد و قوانين و مقررات، هاها و مكانيزمرويه، غيررسمي و رسمي

 جامعه، به مثابه يك نظام  -22کل ش
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در تبيين پديده  از اين رو،  .(23)شكل  تعامل دارد افزارهاو ، منابع طبيعي، موجودات زنده ، مكانيزه 

 لحاظ قرار داد. مورد ت بيروني را هم تعامالت داخلي و هم تعامالبايستي  ،جامعه

 

را مورد  يك جامعه هنگامي كه قرار است از اين رو، كند. در پهنه زمان معنا پيدا مي ،جامعه

آيا منظورمان جامعه فعلي است؟ جامعه صد سال  . آن را مشخص كنيمزمان بايستي ، بررسي قرار دهيم

مند است و  يك پديده تاريخ  جامعه،جامعه كدام زمان و كدام عصر؟ ت؟ قبل است؟ جامعه اوليه اس

كند. جامعه فعلي با جامعه صد سال پيش، و جامعه صد سال  در طي گذر زمان تغيير ميآن خصوصيات 

اي از گذشته  توان گفت كه چون جامعهنمي .بسيار متفاوت استپيش با جامعه دويست سال پيش 

پديده  . جامعه، يك و همان جامعه قبلي است تغيير نكرده  ،قرار بوده استمكان ثابتي برتاكنون در 

در هر برهه از زمان، داراي ابعاد، شرايط،   ، نه بودني، و دائما در حال شدن دائمي است.است شدني

جامعه يك زمان، متفاوت با آن جامعه در زمان   در نتيجه،  است. خصوصيات و مسائل خاص خود 

 . است ديگر 

 تعامالت -23کل ش
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خواهيم پرداخت، نقش بسيار مهم و   هابه آن  فصلفرهنگ جامعه و فرهنگ افراد، كه در اين 

در  هم و هم در تبيين پديده جامعه اطالعاتي و  ،دنشومحوري براي درك پديده جامعه محسوب مي

 تند. هيم پرداخت، بسيار مهم هسخوا هاه جلوتر بدان تبيين موتور اصلي حامعه ك 

هر فرماست. جامعه در يك محيط قرار دارد. در اين محيط، فرهنگ خاصي بر جامعه حكم

برخي از در . البته، (الف-24)شكل  هستندخاصي متفاوت و فرهنگ داراي كدام از افراد جامعه 

يك پديده   ،فرهنگ فرد مورد پذيرش نيست. از ديدگاه اين افراد، فرهنگ ،شناسيهاي جامعهديدگاه 

هاي ديگر مطرح شود و  شود كه تعامل انسان با انسان ماعي است و زماني از فرهنگ صحبت مياجت

گيرد. ما اين ديدگاه را  شود كه در جامعه شكل ميمسائل و هنجارهائي در فرهنگ مطرح مي

 نگ خاصي دارد.پذيريم و به عقيده ما هر فردي براي خود فرهنمي

ماكني مانند استخر از درآوردن و تعويض لباس در ا نوان مثال، در برخي كشورها مردمبه ع

شود و از ديدگاه آنها لزومي وجود ندارد  بد تلقي نميابائي ندارند و اين عمل برايشان عادي است و 

ممكن  در كشور ديگري اين قضيه  تباشد. ديگري فردلباس خود را در آورند كه كه حتما در جائي 

اول سفركند  فردي از اين كشور به كشور پرهيز كنند. حال اگر  از اين عملبرعكس باشد و مردم است 

 فرهنگ جامعه و فرهنگ افراد -الف -24کل ش
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 معرضدر تاكيدي ندارند و براحتي پوشاندن خود مشاهده نمايد مردم در و در مكاني قرار گيرد كه 

هر چند كه بر خالف كشور خود، در اينجا   كند.او چنين كاري را نمي شوند، لخت ميديد سايرين 

مانند ساير افراد در اين كشور عمل كند، وليكن زندگي  تواند ود و او ميشبرخوردي با بي لباسي نمي

 در او فرهنگي ايجاد كرده است كه خاص اوست. آن،  كشور خود و وجود هنجارهاي خاص در در

گيرد و موجب هنجار  بلكه در فرد نيز شكل مي بنابراين، فرهنگ، نه تنها در يك جامعه،

بدون اينكه كسي او را سرزنش  اين قواعد هنجاري تخطي نمايد،  شود و اگر او از مي در او  يشخص

همرنگ  در موردي مانند حجاب كه  افراديحتي شود. با خودش دچار مشكل ميخودش نمايد، 

روني شود، ناهنجاري احساس  دكه هنجار جديد در آنها ها ر درون خود تا مدتدشوند، جماعت مي

 كنند.مي

تقال فرهنگ يك جامعه به جامعه ديگري صورت گيرد نيز  حتي اين مساله بدون اينكه ان 

اي  داشته باشد و پديده خود فرهنگي خاص  ،يعني ممكن است فردي در يك جامعه تواند رخ دهد.مي

به عنوان مثال،   .رندااو هنجار شده باشد، در حاليكه ساير افراد جامعه اين فرهنگ را ند براياختصاصا 

فرائض خود را  دهند و ئل شرعي و اعتقادي خود چندان اهميت جدي نمياي كه مردم به مسادر جامعه

طبق هنجار شخصي خود عبادات  برخالف سايرين ممكن است فردي دهند، م نميا به موقع و دقيق انج

 . وقع و با كيفيت مطلوبي انجام دهدبه مو فرائض را 

هاي مختلفي  ديده در محيط و در فرهنگ جامعه و فرد، پنكته مهم و اساسي اين است كه 

كه اين موضوع   ( ب-24)شكل  كندادراك مي ها را از اين پديده  يجامعه تمام يا بخش وجود دارند كه 

تري در يك جامعه وجود داشته  هر چه فرهنگ پيشرفته از اين رو،  .شودخود فرهنگ محسوب مي

اين قدرت، هسته   .بيشتر خواهد بود ها بندي پديده قدرت ادراك، شناخت، تفكيك و طبقه باشد، 

سازد. بسياري از افراد ممكن است آگاهي الزم از آنچه را كه در اطرافشان  اصلي فرهنگ را مي

توانند در مواجهه با آنها از خود نشان  گذرد نداشته باشند و از اين رو، واكنش مناسبي را نيز نمي مي

   دهند.
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و   اي نباشدشده مساله شناخته وري ت در يك جامعه، موضوع بهره سبه عنوان مثال، ممكن ا

استتفاده بهينه و درست از منابع برايشان  افراد جامعه به استفاده درست از منابع آشنا نباشند و حتي 

  و در مورد اين پديده نرسيده است  درست در اين صورت، اين جامعه به شناخت و درك  معني باشد.بي

بيشتر  هر چقدر جامعه بتواند اين پديده را د. وري داشته باشه تواند قدرت درك درستي از بهرنمي

  .شودميتر تر و متعاليغني ،ابعاد آن را درك كند، فرهنگش در اين موردبشناسد و 

از  ك افراد از كار خوب و انجام كار خوب متفاوت است. اگر ردبه عنوان مثالي ديگر، 

منحصر به چند عمل خواهد بود،   دهد، تنهاكه او مي يجوابشود،  كودكي در مورد اين موضوع سوال

كه كار خوب، ابعاد بسيار  در صورتي. مورد ديگر چند و ، پدر و مادراذيت و آزارنكردن، كمك به 

يطي خوب باشد و در شرايط ديگر بد، از  كاري ممكن است در مكاني و در شرااي دارد، زياد و پيچيده 

هائي كه بين كارهاي  يت وو حتي اول ردخوب وجود دااين رو، حاالت و طبقات مختلفي از كارهاي 

رسيدن به  براي است كه آمده . تا جائي كه در عرفان استابعاد زياد آن نشان دهنده خوب وجود دارد، 

در يك جامعه با   ،موضوع ن اي راه است و هزاراليه از اداراك بايد حاصل شود.كار خوب، هزار منزل 

بسيار باال  توانائي اي ديگر ممكن است اين ا در جامعهفرهنگ ابتدائي، بسيار ضعيف و محدود است، ام

 باشد. 

 فرهنگ جامعه و فرهنگ افراد  -ب-24کل ش
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دهد  بندي، رفتار بامعنائي از خود نشان ميشناخت و قدرت طبقه  ،جامعه، به واسطه ادارك

، كنيمكه از فرهنگ ارائه مي ي( و اين رفتار مبتني بر ادراك خواهد بود. طبق تعريف ج-24)شكل 

هاي مختلف و  بندي پديده خت و قدرت تفكيك و طبقه ادراك، شنا عبارت است از: فرهنگ 

 دادن و سازماندهي رفتارهاي بامعنا در مقابل هر يك از آنها است. هاي مختلف آنها و شكل طيف 

هاي  ايجاد شده است، افراد ادارك بخشي از شهر سبزي كه در  يفضا مورددر  به عنوان مثال،

فضاي سبز  يك رفتار آن است كه شخص دهند. شان ميي از خود نت هاي متفاوو واكنش  ي دارند مختلف

آن است كه  . رفتار ديگربردميآن لذت مناظر و طبيعت موجود در كند و از ديدن مشاهده ميتنها را 

ادراكات لذا . بردميو بدين شكل از فضاي سبز لذت رود يمبراي صرف غذا به آن جا شخص 

شود.  دهاي مختلفي انجام مي رد فضاهاي مختلف نيز برخودر موروجود دارد. گوناگوني در اين رابطه 

داخل جنگل،  ك ميدان در داخل شهر، فضاي سبز داخل يك پارك، و فضاي سبز يفضاي سبز  ،مثال

در مقابل هر يك از   دباي متفاوتي  معقول سه فضاي سبز متفاوت و با شرايط خاص متفاوت هستند. رفتار 

به اين قدرت درك رسيده است كه اين سه فضاي سبز را از  اي كه انجام شود. جامعه ها اين فضا

در اين   زند.رفتار بامعناي مطلوبي از آن سر ميو بين آنها تمايز قائل شود، يكديگر تفكيك كند 

فضاي  نمودن يك روز تفريحي، از بين فضاهاي مختلف، براي انجام تفريح و سپريافراد  جامعه،

توانند  اشد، تفاوتي را هم نميافراد نبيكن اگر چنين دركي در بين كنند، ولتري را انتخاب ميمناسب

 فرهنگ جامعه و فرهنگ افراد -ج-24کل ش
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هن  پنيك كه در فضاي سبز داخل ميدان شهر رفته و در آنجا بساط پيك  درك كنند و ممكن است

فاوت باشد.  تتواند محتي فرهنگ فردي يك جامعه نيز در اين مورد مي از اين كار لذت ببرند.كنند و 

در مورد استفاده از فضاي  يك فرد شهري نسبت به يك فرد روستائي درك ه، در يك جامع براي مثال،

در اين صورت،   .استبا يكديگر متفاوت  ست كهو در واقع، فرهنگ آنهاسبز مي تواند متفاوت باشد 

 فضاي سبز داشته باشد. تواند تفكيك درستي از فرد روستائي بدليل درك كمتر، نمي

متفاوتي از خود   هايرفتار موجود در جامعه، ر مقابل هيجاناتجوانان د به عنوان مثالي ديگر،

گاهي خوب و گاهي نيز   را جامعه اين رفتارها. زندز آنها سر ميمختلفي اواكنش هاي و دهند نشان مي

و درك درستي  شناسائي كند بدرستي را و طبقات آنها بتواند اين رفتارها بايد جامعه  كند.بد تلقي مي

توان به  مي رفتارها، ناز نمونه اي آنها انجام دهد.نسبت به و برخوردهاي متفاوتي  اشداز آنها داشته ب

بدليل   و گاهي اوقات  ،خودنمائي فردبعضي اوقات، اين پرخاشگري به منظور اشاره كرد. پرخاشگري 

انواع و   ،هانوع رفتار آن بنابراين،   .است بدليل لجبازي يا  و ،  مي شودكالتي است كه به او وارد فشار و مش

سبت به  هاي متفاوتي ن اكنش و برخوردها و جوامع مختلف،  هاي گوناگوني دارد.و علت  ،اقسام مختلف

چه اجتماعي(  فردي و )چه  فرهنگيناشي از اختالف  ،دهند و اين تفاوتنشان مياز خود اين رفتارها 

طبقات آنها درك بيشتر و  د در مورد هر يك از رفتارها و اي كه بتوانجامعه است. جوامع نسبت به هم

 ، از فرهنگ باالتري برخوردار است. از خود نشان دهدتري بهتري داشته باشد و برخورد مناسب 

فرد يك  نسبت به وزش بادهاي از مشاهده آسمان و حالت فرد شهري  يك  متفاوت كدر

يك   حداكثر دركي كه است.  ، مثال ديگري در مورد تفاوت فرهنگ در حوزه يك جامعهروستائي

ابري يا  كند آن است كه بگويد هوا آفتابي، ابري، نيمه فرد شهري با مشاهده آسمان و وضعيت جوي مي

ولي، يك فرد زوستائي درك بهتري از مشاهده آسمان و وضعيت  رد ديگر در همين محدوده است. امو

هاي  فعاليت ورد تواند باشد كه با مشاهده آسمان، نظراتي را در مبه آنجا مي درك او تا . جوي دارد

كه  مثال، بگويد  ارائه دهد.ورزي و متناسب بودن وضعيت جوي با كاشت يك بذر خاص اكش مختلف

  فالن كار را كرد.توان در چنين هوائي توان فالن عمليات را انجام داد، و يا اينكه نمي مي اين هوا در 

ه عبارت ديگر، درك اين فرد  ب  برد.وضعيت جوي مختلف بكار مي هاي مختلفي براي نام اسامي و حتي 

تر از فرد شهري  ، بسيار وسيع دهدهائي كه به آن ميو نام  بندي آنها طبقه روستائي از وضعيت جوي و 

بندي جامعه  بيانگر قدرت تفكيك و طبقه وجود دارد، جامعه هاي مختلف كه در فرهنگ اين نام  است.
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هاي ارات و واژه و تفكيك به صورت عبن قدرت تبيي باهائي انزبجوامعي كه است، و بهمين دليل 

 گيرند. كامال مشخص هستند، در سطح باالتري از فرهنگ قرار مي

و ممكن است كه يك فرهنگ در  براي فرهنگ وجود دارد گوناگوني هايها و حوزه پهنه 

  تري داشته باشد. بندي ضعيفطبقه  ،ديگر اي ، و در حوزه تريغنيتر و بندي عميق طبقهحوزه، يك 

شكل  ها پديده سطح خاصي از يك طبقه يا رفتار مشخصي در مقابل تا شود ي عاملي كه سبب م 

و   در چه شرايط يرفتارچه كند كه ميص شخمفرارفتار،  .(25)شكل  ناميم فرارفتار مي را ، بگيرد 

اي از پديده تحقق پيدا كرد، انسان  خصوصيات و شرايط طبقه امي كه و هنگ خصوصياتي بايد بروز كند 

ترين مهمفرارفتار،  كند.دايت مي ه پديده آن به رفتار بامعنائي در مقابل گاه يا ناخودآگاه، خودآ را 

كند كه رفتار با معنائي را در  قدرتي را در شخص ايجاد مي ،كه به شكل عمدتا ناخودآگاه  ي استعامل

 از خود نشان دهد. ات مختلف مقابل طبق

قرارها و  برخي از آنها به شكل  .(25)شكل  توانند بروز كنندميرفتارها به اشكال مختلفي افر

مثال در هنگام فوت فردي در   ست.نانوشته، ولي موجود و پابرجامعموال در جامعه است كه  مقرراتي

  دهند.خاصي را از خود نشان مي هاينامهو بر هارفتارآن فرد، و همسايگان آشنايان و نزديكان جامعه، 

خانواده مرحوم جمع  ل زدر منكنند و همگي صداي قرآن پخش مي  ،در اولين روز فوت، در محلمثال، 

 .كنند و ... در مراسم تشييع جنازه شركت ميمانند و منتظر مي ،شوندمي

نوع لباس و پوشش افراد   به عنوان مثال، كنند.مي بروز هنجارهابرخي از فرارفتارها، به شكل 

كند كه چه نوع پوششي مناسب و  كند و اين هنجار مشخص مي از هنجار خاصي پيروي مي ،يك جامعه

اگر شخصي از اين هنجارها تبعيت   است. و سنين متفاوت براي افراد مختلف چه نوع پوششي نامناسب 

يك شكل برخوردها با هر البته ا او برخورد هنجاري خواهد شد، كه نكند، جامعه نخواهد پذيرفت و ب

 ها متفاوت خواهد بود.از پديده 
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مثل استفاده از چاي در هر مراسم  كنند.بروز پيدا مي  عادتبرخي از فرارفتارها، به شكل 

 كند.كه به شكل ناخودآگاه بروز مي . و يا مثل چانه زدن در مراسم خريدپذيرائي

بدون اينكه فكر  كه انسان در آنها مهارت دارد،  يموردر ا فرارفتار هستند.نيز نوعي  هامهارت 

با  تنها مثال، شخص  . دهندو عمل خاصي را انجام مي گيردبصورت ناخودآگاه تصميم مي كند،

تنها با  او اگر  را گرفته است. فكردن را دگيتواند ادعا كند كه رانن نميرانندگي، دانش  فراگيري

تواند تمام كارهائي را  كند، دچار مشكل خواهد شد و نميانندگي به ردام ق ا ،مربوطهدانش فراگيري 

را بدست نياورده است.   كردنمهارت رانندگياو هنوز انجام دهد. كه فراگرفته و در ذهن خود دارد 

را بطور ناخودآگاه  كردن مانند دنده عوض اعمال رانندگي وليكن پس از مدتي تمرين، بسياري از 

در واقع، وقتي مهارت حاصل   كند.انجام آنها مهارت كسب مي  دهد و در واقع شخص درانجام مي

انسان بدون فكركردن و ناخودآگاه وقتي در شرايط و حاالت خاصي از پديده ها قرار مي گيرد،  شد، 

 عمليات و واكنش هاي مناسب آن را انجام مي دهد.

و  رفتن به بازار در مهارت به عنوان مثال، . شوندديده ميها در مسائل اجتماعي نيز مهارت

و   بخرد و واقعي با قيمت مناسب را و اصل  جنس مرغوببتواند فرد اي كه به گونه  ،خريدكردن

گرفتن تاكسي در شهرهاي بزرگ به مهارت خاصي  و يا در مثالي ديگر، . نرود ه اصطالحا سرش كال

 عوامل شكل دهنده رفتارها در پهنه فرهنگ فرارفتارها : -25کل ش
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تواند تاكسي  تد و نمي بايس ها بايد كنار خيابانچنين مهارتي نداشته باشد، مدت فردي اگر  .داردنيار 

 بگيرد.

به مسائل اعتقادي  در باورها، افراد نسبت  نوعي فرارفتار هستند. نيز  ايدئولوژي و  باورها 

ها شامل ايدئولوژي نيستند و نيز هميشه  ، وليكن همه باور اندباورهائي دارند. اين دو، بسيار نزديك به هم 

 آيد.ايدئولوژي به شكل باور در نمي

ممكن است وجود داشته باشند،  عوامل ذكرشده و همچنين عوامل ديگري كه  بطور خالصه، 

 گيرند. كنند كه چگونه رفتارها شكل ميمشخص مي

هنگامي  مشترك است.  ه اي از وجو يكي ديگر از ابعاد كليدي براي درك پديده جامعه، گستره 

ترين  ميكي از مه . (26)شكل  آيدبوجود مي مشتركيدر آن وجوه گيرد، كه يك جامعه شكل مي

به ورزش عالقه  است. مثال در يك جامعه، افراد  عالئقبعدي مشترك،    وجه.  است زبان   ،وجوه مشترك

همچنين،   كنند.بستگي پيدا مي  هم يكديگر  هنسبت ب  ،و طبق اين عالئق)جامعه ورزشكاران( دارند 

براي  است در يك جامعه وجود داشته باشد، مانند انگيزه هاي مختلف و يا مشترك نيز ممكن انگيزه 

 .)جامعه خيرخواهان(   انجام كار خير

 گستره اي از وجوه مشترك -26کل ش
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يا جامعه  اند منجر به پيدايش يك جامعه شود، مانند جامعه روشنفكران تونيز مي ها ويژگي 

ممكن است در كنار هر چند كه  ،دارند را خاص خود ها و رفتارهاييك سري ويژگي كه ،ناكپزش

يك جامعه  همچنين،  تواند قرار گيرد.خود در درون جامعه بزرگتري مياين جامعه،  نباشند.  يكديگر

 . نيز داشته باشد و موارد مشترك ديگري    نژاد،  مذهب ،  اهدافممكن است كه  

تواند وجود داشته  وجوه اشتراك متفاوتي ميدر جوامع مختلف، نكته قابل توجه آن است كه، 

 باشد. 

رفتار بامعنائي را از خود نشان  قبل،  فصلمبتني بر خصوصيات ذكر شده در  افراد جامعه

ادراك، شناخت و قدرت  هاي قبلي ذكر شد، عامل اين رفتار بامعنا، فصلطور كه در همان  دهند.مي

را  آنها  رفتارو  د ديگرانوجو ، اين عاملواسطه ه ب  از اين رو، افراد هاست.بندي پديده تفكيك و طبقه 

تواند  حو مناسبي درك كند، مينبرا هاي رفتاري ديگران بتواند طيف فرداگر  د.كننادراك مي

 از خود نشان دهد.  هارفتارهاي مناسبي را نيز در مقابل آن 

و آنها را   و مسائل مختلفي كه در آن وجود دارد را درك كند  محيط تواند همچنين، فرد مي 

ر برابر مسائل گوناگون  خود را د خصوصيات و نبازها و خود ن يچن همو  ندي قرار دهد.بمورد طبقه 

 الف(. -27)شكل  نمايد ادراك 

 رفتار با معناي افراد در جامعه -فال -27کل ش
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و  عادت و مهارت  صورترا به كه رفتار انسان فرارفتارهاي انسان اين موارد از يك سو، همه 

در انسان   تار بامعنابروز يك رف دادن و تنظيم، شكل منجر به از سوي ديگر ، دندهشكل مي نظاير آن

 .ب(-27)شكل   كندرا به صورت بازخورد درك مي رفتار خود   فردو   دنشومي

از  .گيردقرار ميبهبود تدريجي رفتار او مورد  باشد،  شكل گرفتهدر فرد  اگر فرهنگ درستي

قرار   بهبود كه رفتارش مورد اصالح و  رودمي يانسان بافرهنگ، انساني است كه دائما به سمتاين رو، 

 گيرد.

و  انجام تواند مي ،مورد بحث، هم به شكل خودآگاه و هم به شكل ناخودآگاه و رفتار ادارك 

 گيرد.شكل 

تحقق پيدا كند، يعني افراد رفتار  در يك جامعه  ،قبل فصلشده در اگر موضوعات مطرح

، اين جامعه  را درك كنندو محيط يكديگر خود، ته باشد و رفتارهاي بامعنائي را در قبال يكديگر داش

جامعه اين . به عبارت ديگر، از خود نشان دهد ندهز يك موجود و يك پديده تواند رفتاري به مثابه مي

توان بين عناصر مختلفي كه در اين  مي و نتوان به شكل يك موجود واحد و زنده تلقي كرد را مي

 رفتار با معناي افراد در جامعه -ب -27کل ش
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و از اين  وجود دارد  روح واحد يك تفكيك و جدائي برقرار كرد. در اين جامعه،  د،ن جامعه وجود دار

اين  اي، در چنين جامعه  هاي گوناگون ادراك داشته باشد.تواند در مورد مسائل و پديده رو، جامعه مي

تك افراد جامعه  تك افراد جامعه است، و ادارك جامعه، ادراك تكاي از روح تك روح، مجموعه

جامعه  كل له رشوه از خود واكنش نشان دهد، روح اي در مورد مساجامعهاگر ه عنوان مثال، ب  است.

 نمايد. توانسته است اين موضوع را ادارك 

چنين   شكل خواهد گرفت. اي يكپارچه  رفتار بامعناي، اي با اين خصوصياتدر جامعه

رفتار بامعناي  ا ناخودآگاه اي تلقي كرد كه به شكل خودآگاه يزنده توان موجود اي را مي جامعه

 . (28)شكل  دهد اي را از خود نشان مي يكپارچه

، نوع نگرش ما به جامعه است.  سازي وجود داردنكته كليدي كه خصوصا در بحث فرهنگ

وجود دارد و روحي بر اين جامعه حاكم است و ادراكي در اي پارچهو يكين موضوع كه جامعه كلي ا

كنيم متفاوت  جامعه ميرفتار ما و عمل و برخوردي كه با  ووع نگرش كل جامعه برقرار است، در ن

بايد   جامعه انجام دهيم،  و اصالح و تغييري را درريزي بخواهيم برنامه  ياگر در چنين شكل خواهد بود.

 اين پديده را درك كنيم. 

بخوبي به  و افراد جامعه  نكردن به قانون كمربند ايمني وجود دارد مشكل عملدر جامعه مثال، 

افراد را آموزش داده و  ونه گاينكه چ وجود دارد: حلراه  ين ندچدر اين خصوص،  .كنندآن عمل نمي 

اعمال  جامعه بر افراد  كه  هستند فردي  هايحلراه  ها،حلين راه ا. و ... اينكه جريمه كنيم، آگاه كنيم، 

 جامعه به مثابه يك موجود و پديده زنده  -28کل ش
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آن است كه جامعه بستن  اصلي مشكل  گيرد.برخورد اجتماعي صورت نميها ن در آواقع  د و در نشومي

  دهد.اين موضوع از خود نشان نمي كمربند ايمني را ادراك نكرده است و رفتار مناسبي را در مقابل 

فردي به اين  اگر توان موفق شد كه زماني مي  د.نكنشده، دردي را دوا نميدو راه حل ذكربنابراين، 

لذا راه درست آن  و به او طور ديگري نگاه كنند.  مباالت تصور كنندديگران او را بي، قانون عمل نكرد

كمربند ايمني را  قانون  ،بتواند به شكل يك هنجاركه  ادبتوان جامعه را به سمتي حركت دت كه سا

در  اي رفتار بامعناي يكپارچهدر واقع، و  و رفتار مناسبي را نسبت به اين موضوع نشان دهددرك كند 

اين   ،نكردن يك فرد، جامعه و روح موجود در آنا رعايت ب ،صورت در اين جامعه شكل گيرد.

  دهد. نشان ميدر مقابل آن رفتار متناسبي را كند و موضوع را درك مي 

بديهي است كه جامعه  سازمانده است. دتحول خوبعد كليدي ديگر براي درك پديده جامعه، 

ت  رم داراي روح و رفتار مشخصي هستند و بهمين صوافراد هر كداشود كه اين از افرادي تشكيل مي

قوه   تك افراد موجود در جامعه،روح و رفتار تك  راي روح و رفتار مشخصي است.اجامعه نيز د

در   بنابراين،  دارد.خودسازمانده در رفتار و ساختار دروني يك تحول ايجاد به منظور كافي  محركه 

 تحول خودسازمانده جامعه -29کل ش
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روح افراد و   خودسازماندهي مواجه هستيم كه هاي دروني آن، با نوعي رفتار كل جامعه و در ساختار

جامعه  تر، به عبارت ساده دارد. را  خودسازماندهي  اين  گيريقوه محركه كافي براي شكل روح جامعه، 

جامعه خودبخود   دهد؛تارهاي جديدي از خود نشان ميرف ،خودآگاه نا ،هاي جديددر مواجهه با پديده 

لذا، تمامي   كند.بخود رفتارهاي درونيش تغيير مي كند و خود دبخود تغيير ميگيرد، خوشكل مي

خصوصيت از جامعه، يعني خودسازمانده انجام گيرند، و نه دستوري و   تحوالت در جامعه، بايد با همين 

 ( 29جباري. )شكل ا

ا به  و ي( كاملتر و جديدترپيدايش رفتار و ساختار )تحول خودسازمانده، يا به شكل تكامل 

 تواند بروز پيدا كند. مي( حذف يك رفتار و ساختار)شكل افول  

جامعه نيز  در رفتار بيروني دهد، بلكه درون يك جامعه رخ نمي ، تنها تحول خود سازمانده 

مورد تغيير  و دهد انجام ميگيرد و كل جامعه مانند يك سيستم، رفتار خارجي مشخصي را شكل مي

محيط، اثرپذيري،  تطابق يا برخورد با به اشكال گوناگوني ماننند موضوع  ن كه اي ،شودواقع مي 

 شود.انجام مي نظاير آناثرگذاري، و  

 كنيم.آن را بررسي مي براي درك پديده جامعهاست كه  كليدي بعدرين آخپايداري جامعه، 

گيرد، بلكه معموال به  نمي  صورتيكباره دهد، رخ ميبه شكل خودسازمانده تحولي كه در جامعه 

 جامعه  پايداري -30کل ش
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بلكه  ، كنداين جامعه نيست كه تحول انقالبي پيدا مي ها، حتي در انقالب  شود.تدريجي انجام مي شكل 

جامعه قبل از انقالب   شوند.مورد تغيير واقع مي ،يا بخشي از ساختارهاي اجتماعيساختارهاي حكومتي 

و  خصوصيات  ، رفتارهابه عنوان مثال،  دارند. را مشتركي ت يكي و ا بعد از انقالب، خصوصيجامعه و 

 در قبل از انقالب و پس از آن حفظ شده است و مورد انقالب واقع نشده است. مردم كشور ما فرهنگ 

از هم  كه اي و جامعه ،( 30)شكل  شود يدار تلقي مياجامعه، پرفتار بدين منظور، ساختار و 

جامعه، بايستي باثبات و پايدار باشد و حتي با انقالب   ود. هد بااشد و محو شود، از اين ديد، جامعه نخوبپ

 تغيير داد.نتوان آن را 

 يك جامعه:دهيم. از جامعه ارئه مي كر شد، تعريف مبسوطياي كه ذگانه 12مبتني بر ابعاد 

 آنها نيز افزارها، موجودات زنده و منابع تحت انقياد  ها،  ومجموعه اي از انسان  •

 در يك نظام مشخص پايدار )و نه لزوما مدون(   •

 سازماندهي شده در سازمانهاي رسمي و غير رسمي •

 در محدوده جغرافيائي و محيط مشخص •

 در رابطه و تعامل با يكديگر و محيط •

 اي از فرارفتارهايافته طبق مجموعه كه داراي فرهنگ مشخص شكل  •

 اي از برخي از وجوه مشتركو نيز گستره  •

 راد در آن، با درك وجود و رفتار خود و ديگران و محيط، كه اف •

 دهند،  رفتار بامعنائي را تنظيم، شكل داده و بروز مي  •

 و كل آن جامعه نيز به مثابه يك موجود و پديده زنده و داراي روح واحد،   •

 دهد،  رفتار يكپارچه با معنائي را به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه، از خود بروز مي •

 و رفتارهاي افراد و جامعه، قوه محركه كافي را برايو روح   •

 .كندتحول دروني و خود سازمانده ساختار و رفتار دروني و رفتار بيروني، ايجاد مي  •

ها، بدون  هر كدام از مولفه اگر . اندشده ها و ابعاد اساسي جامعه ذكر اين تعريف، مولفه  در

 جامعه ناقص خواهد شد. و مفهوم تعريف ه شود، حذف گردد،  دآنكه در مولفه ديگري گنجان
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كار با وسعت رياد آن،  عريفتاين وليكن  قبل، تعريف مفصلي از جامعه ارائه شد. فصلدر 

به  داشته باشيم تا از جامعه نيز تري وتاه ك و الزم است تا تعريف كند مي دشوار را قول ارجاع و نقل 

هاي  اي باشد كه تمام مولفه بگونه تعريف چكيده بايد  ،. وليكنسوب شودمحچكيده آن تعريف عنوان 

كه هر يك از عناصر آن نماينده چند مولفه  خود جمع كند  دراي به گونهموجود در تعريف مبسوط را 

 از تعريف مبسوط باشد. 

، در رابطه و تعامل بامعنا با  ها در يك نظام مشخص پايدار اي از انسان مجموعه  ، جامعه 

روح واحد و   اي از وجوه مشترك، كه داراي فرهنگ مشخص و گستره ، است  يكديگر و محيط

   خودسازمانده است. 

 بخش آخر اين تعريفهائي كه در تعريف مبسوط از جامعه ذكر شد، در بسياري از مولفه 

 .)داراي فرهنگ ...( گنجانده شده است

 

رفتار از اين رو، ، طور كه اشاره شد، كل جامعه مانند يك موجود زنده داراي روح استهمان

در  مشخصي  گيري و فضاي تصميم  ه بستريك همچنين، دهد. يكپارچه و بامعنائي را از خود نشان مي

 ها و رفتارهاي كل جامعهر تصميم گيري د موتور اصلي جامعه -الف-31کل ش
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ه افراد موجود  هما، بستر و فضاين  در. نقش داردآن معه در اكل جگيري تصميم وجود دارد كه جامعه 

ي با ايفاي نقش خود در جامعه، شخصهاي مختلفي در آن دخالت دارند. هر به شيوه  ،در جامعه

 الف( -31در جامعه شود. )شكل تواند منجر به اتخاذ يك تصميم عمومي مي

گيري كه در علوم  گيري، لزوما مشابه با بستره و فضاي تصميماين بستره و فضاي تصميم 

چنين   مهندسي تصميم وجود دارد، انتخاب خودآگاه و مبتني بر اعالم افراد نيست. سياست و ،مديريت

اتخاذ كنند و به   يتصميميك تصميم، همه افراد جامعه كنار هم جمع آيند و  گرفتنبراي  كه  نيست

در بطن جامعه  هائي كه گيريبيشتر تصميمدر شخصي را براي انجام كاري انتخاب كنند. عنوان مثال 

جامعه تصميم مي   گيري است.و تنها رفتار، بيانگر آن تصميمعالم تصميم وجود ندارد اافتد، مياتفاق 

گيرد، به شكل  بنابراين، تصميماتي كه جامعه ميرايط چه رفتاري را داشته باشد. شگيرد كه در آن 

، نوع  گيري جامعهاز اين رو، نوع تصميم كند.بروز ميگيري فرارفتارها شكل  و اعمال هنجارها

شود و خروجي آن، متفاوت با  ، و مراحلي كه براي اتخاذ آن در جامعه انجام مي آن سازماندهي

 گيري وجود دارد. كه در مورد مساله تصميمرايجي است باورهاي 

اما اين سوال پيش   .ناشي از آن در جامعه شكل مي گيرد گيري جامعه، رفتاريمبتني بر تصميم

اي كه طبق  جامعه شكل پيدا كند؛ در جامعهيكپارچه و يك روح واحد  يك رفتارآيد كه چگونه مي

و هر كدام داراي  است ل شده ياز هم تشك منفكمستقل و افراد مختلف، خصوصيات آن، از 

 ها و رفتارهاي كل جامعهدر تصميم گيري  موتور اصلي جامعه -ب-31کل ش
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پاسخ اين سوال را بايد در خصوصيات فردي انسان   هستند.  خصوصيات و رفتارهاي خاص خود

خاص خود را دارد  گيري ه دارد، بستره و فضاي تصميمهر فرد براي خود روحي جداگانجستجو كرد. 

 زند.و همچنين رفتار مشخص و خاصي از او سر ميدش در اين بستره و فضا قرار دارد كه تنها خو

گيري خاصي دارد تصميم يهر فرد براي خود بستره و فضا كه موضوع اين تر شدن براي روش

بستره و فضاي   كنيم.مثالي ذكر مي اط است، گيري جامعه در ارتبكه با بستره و فضاي تصميم 

او در آن واقع  كه باورها و عقايد او، فرارفتارهايش، و محيطي اي از گيري هر فرد، مجموعه تصميم

ه  ب گيريجريان تصميم، خاص يشرايطدر شود موجب ميكه در اين صورت،  ،باشدميشده است، 

فضاهاي  داراي افراد مختلف،  خاذ نمايد.او يك تصميم مشخصي را اتاي هدايت شود كه گونه 

و مخصوص به خود هستند و باورها و اعتقادات، فرارفتاهار، و مسائل محيطي   متفاوتگيري تصميم

تصميمات مختلفي را اتخاذ  مشابهي قرار گيرند، شود كه اگر دو نفر در شرايط خاص آنها سبب مي

 نمايند.

ارتباط   كل جامعه، دارايگيري فضاي تصميم گيري شخص، با بستره وبستره و فضاي تصميم

جامعه  گيري بستره و فضاي تصميم گيري هر شخص، در درون بستره و فضاي تصميمتنگاتنگي است. 

گذارد و  گيري جامعه اثر ميدر بستره و فضاي تصميمگيرد، قرار دارد و تصميماتي كه شخص مي

 وجود دارد.اثرگذاري متقابلي در اين ميان  از اين رو، . برعكس

در  گيري جامعه دارد، گيري هر فرد با بستره و فضاي تصميمارتباطي كه بستره و فضاي تصميم 

اي براي جامعه محسوب  موتور اصلي جامعه، قوه محركه قرار دارد. موتور اصلي جامعه اي با نام پديده 

شدن  دروني جامعه، موتور اصلي به عبارت ديگر،  نمايد.و يكپارچگي جامعه را تضمين ميشود مي

  نشان  رفتارهائي كه جامعه از خود  است.  جود عموم افراد جامعه و كل جامعه گيري در و تصميم 

شود و تصميماتي كه در جامعه  دروني مي)و يا عموم افراد( تك افراد جامعه تك دهد، در درون مي

گيرد.  شكل ميد( تك افراد )و يا عموم افراگيري تكدر بستره و فضاي تصميم شود، اتخاذ مي 

موتور  كه شود تقسيم ميگيري افراد جامعه به فضاهاي تصميمگيري جامعه، بنابراين، فضاي تصميم

اي در  يمات يكپارچه كند و موجب ايجاد تصمآنها را با يكديگر برقرار ميو تناظر ارتباط اصلي جامعه، 

 شود.جامعه مي

توسط  شود، در كل جامعه مي مشخص يك تصميم جامعه كه منجر به يك رفتار درنتيجه، 

لزومي ندارد همه افراد   گيرد.تك )نه همه( آنها شكل مي گيري و رفتار تك تصميم  آحاد جامعه و در 
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توانند منجر به  ميرا اتخاذ كنند، بلكه تعدادي از آنها، گاه حداكثر و گاه تعداد كمي،  يجامعه تصميم

انتشار  موجب اد اثر نمايد. موتور اصلي جامعه، و در همه افر شوندبروز رفتاري در كل جامعه 

تواند  رفتارهاي جامعه مي شود.ميرفتار يكپارچه گيري و تصميمدر   رفتار آنهاهاي افراد و گيريتصميم

توانند به شكل  به عبارت ديگر، افراد جامعه مي صورت گيرد. ناخودآگاه و يا  خودآگاه به شكل 

گيري جامعه در  تصميم شدن نهادينه  در نتيجه، ا از خود بروز دهند.و يا ناخودآگاه رفتاري ر خودآگاه 

 گيرد.صورت مي  درون وجود افراد

گيري محور و هسته اساسي شكلاين نكته قابل توجه است كه پديده موتور اصلي جامعه، 

افتن و  البته، شك پردازيم.به آنها مي هائي است كه در نظريه دولت الكترونيك پديده جامعه يكپارچه و 

يق نتوان اين كار را انجام داد و در  طلبد و شايد بطور دقكار وسيعي را ميتر اين پديده، بررسي عميق

اعتقاد او اين دست نامرئي است كه به يت ماصطالح دست نامرئي آدام اس ا اقع تا حدودي مشابه بو

جوديت نامرئي است كه البته  عه نيز يك موموتور اصلي جامدهد. سامان ميرا رفتارهاي اقتصاد و بازار 

براحتي و  توان نميبدان معني است كه نبودن نيست، بلكه به معناي غيرقابل مشاهده  آن بودننامرئي

 را تبيين كرد.بطور شفاف آن 
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رفتار   نيزو گيري روح و فضاي تصميم همانند تمامي جوامع، اي است كه جامعه مدني، جامعه

لزوما هر   دهد.را از خود بروز مي جامعه متمدن رفتار يك رد، اما اين نوع جامعه، اي دايكپارچه

اي ندارد، و جوامع ابتدائي و جوامع وحشي جزء جامعه متمدن محسوب  اي رفتار متمدنانه جامعه

 شوند، هر چند كه در آنها نيز قوانين و مقرراتي حاكم است.نمي

 : ( 32)شكل   ه عبارتند ازك  داراي خصوصياتي است ،جامعه متمدنيك 

هاي خاصي حريم ،؛ در يك جامعه متمدنهاوجود، شناسائي و رعايت نسبي حريم •

 د. نشورعايت مي جامعه ها توسط افراد د و اين حريمن شوتعيين مي

سطحي از عقالنيت در يك جامعه به توسط جامعه؛  ائل اجتماعي مبتالادراك ابعاد مس •

اجتماعي، مبتني  گيري ي اجتماعي و فضاهاي تصميمرفتارها گيرد كه متمدن شكل مي

 شود. اين عقالنيت بنا ميبر 

قوانين و مقرارت در  ؛ ايجاد شكل خاصي از نظم در تعامالت اجتماعي )نظم تمدني( •

ال  كامو افراد در شرايط مشخص، رفتار  شود احساس مي وضوحيك جامعه متمدن به 

 جامعه مدني  – 32کل ش
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از افزارهاي خاصي براي بكارگيري   ،عهاين جام در . دهندمشخصي را از خود بروز مي

 شود.نظم استفاده مي

لزومي به شمردن دقيق رفتارهاي جامعه   ، در اين بحثدارد كه  خصوصيات ديگري نيز وجود 

خصوصيات يك جامعه مدني، نسبي   البته،  كند.نيست و كمكي به بحث ما نمي متمدن و جامعه مدني

و يا اينكه جوامع متمدن مختلف در يك  تر باشد تمدن اي از جامعه ديگر مجامعهاست ممكن است. 

 باشند.  داشته  رفتارهاي متفاوتي  ،حوزه مشخص مانند ارائه خدمات و رفاه 

كه در  وجود دارد  يفرهنگنيز قواعد و مقررات و در يك جامعه مدني، نكته مهم آن است كه 

 كند.تحقق پيدا مي ،عهبا بكارگيري موتور اصلي جاماين موضوع  واست  نهادينه شده  جامعه 
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ابعاد اساسي آن را بررسي ها و مشخصه تعريف قرار داديم و  قبل، جامعه را مورد فصلدر 

سادگي جامعه اطالعاتي را  ه ب توان ادعا نموديم كه اگر چنين كاري بخوبي انجام گيرد، ميكرديم. 

مفهوم، ماهيت و  جامعه،  فصلشده در با تكيه بر موضوعات مطرح در اين فصل،  .مورد تبيين قرار داد

در اين   طالعاتيبحث جامعه اقابل ذكر است كه  كنيم.جامعه اطالعاتي را بررسي مي خصوصيات

جامعه   بحث  بنا كنيم.بحث دولت الكترونيك را مبتني بر آن شود تا بتوانيم ال مطرح ميمج، به افصل

 ديگر بيشتر به آن خواهيم پرداخت.  كه انشاءاهلل در فرصتيتري دارد توصيف مفصل به  ياز ن  ،اطالعاتي

آوري  اي و فنهاي رايانه سيستم كه در آن نوع خاصي از جامعه است  جامعه اطالعاتي،

  نمايد را تبيين مياشكال خاصي از ابعاد كليدي جامعه و بطور وسيع بكارگرفته شده است  ،اطالعات

 ،گيردمي  و جامعه اطالعاتي، همه اين اشكال را دربرجامعه، ابعاد و اشكال خاصي دارد  . (33)شكل 

ها  از اين سيستم  محروم  وامعج در و اين اشكال،  كنندبروز مي يمختلفهاي وليكن برخي ازآنها به شكل 

 ها، متفاوت هستند. آوريو فن 
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اي كه  به ابعاد دوازده گانه پي ببريم،  ي ميان جامعه و جامعه اطالعاتيهااينكه به تفاوت براي 

در جامعه  خصوصيات و چگونگي اين ابعاد را و كنيم اتكا ميدر مورد پديده جامعه مطرح شد، 

 نمائيم.اطالعاتي بررسي مي

مسلما   در جامعه اطالعاتي چگونه است؟اين بعد اين بعد را در مورد جامعه بررسي كرديم، اما 

رسمي جامعه اطالعاتي، در پهنه جغرافيا، از مرزهاي در جامعه اطالعاتي به گونه ديگري است. اين بعد 

زشكان، ه پمثال، جامع كند.شود و توسعه پيدا ميخارج مي )مانند جامعه پزشكان(و حتي غيررسمي 

، افراد بدون آنكه حتي پزشك باشند،  پزشكان داراي يك مرز غيررسمي است و در جامعه اطالعاتي

، فردي كه در شبكه سراسري دز مثالي ديگر به اين جامعه حضور پيدا كنند. توانند در مسائل مربوطمي

كه   شودز محسوب ميعضوي از يك جامعه بدون مردهد، گيرد و عملي را انجام مياينترنت قرار مي

 هاي مختلف انجام دهد. اي را با ساير افراد و گروه تواند تعامالت گسترده مي

 جامعه اطالعاتي  -33کل ش
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هاي متفاوتي  محيط. (34)شكل  معمول استمحيط نيز در جامعه اطالعاتي، متفاوت با جامعه 

هائي حيط ه ملم، از جنظاير آنو و اينترنتي اي هاي رايانه هاي سيستم هاي مجازي، محيط محيط مانند 

وش،  مانند خريد و فر ها هاي مربوط به اين محيط عاليت فد دارند و و هستند كه در جامعه اطالعاتي وج

به گونه ديگري   هاطيمحاين در  نظاير آنو هاي علمي، سياسي، انتشار مستندات و مكتوبات فعاليت

تعامالت موجود  در نيز و هاي اجتماعي كه اكنون با آن مواجه هستيم، محيط حتي در د. نشوانجام مي 

گيرد. اين موضوعات، به طور مفصل در كتب جامعه اطالعاتي از  صورت ميي ئهاهم تفاوت  ها در آن

 كنيم.به همين مقدار بسنده ميدر اينجا  هاي متعددي وجود دارد كه مثال آن بحث شده است و 

 جامعه اطالعاتي در پهنه محيط و جغرافيا - 34کل ش
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  كنند. را در آن ايفا ميكليدي تري كه نقش عه اطالعاتي وجود دارند افزارهاي متفاوتي در جام

هنگامي كه اين وسيله نقليه به شكل وسيع در  جامعه اشاره شد،  فصلطور كه به مثال اتومبيل در همان

بهمين  دچار تغيير نمود، نحوه تعامالت اجتماعي و بسياري از موارد ديگر را جامعه بكار گرفته شد، 

شان، جامعه را دچار تغيير و و كاربردهاي آنهاهاي متاثر از و سيستماي هاي رايانه تم سيسترتيب، 

، و همچنين  ها در ادارات، منازلگيري رايانه بكارعبارتند از اين كاربردها  .(35)شكل  تحوالتي نمودند

جامعه   دررا  جديديو مسائل كه نوع تعامالت  ها، نظاير آناي مانند موبابل و هاي كوچك رايانه سيستم

  كنند.ايجاد مي

 انقياد افزارها، موجودات و منابع  - 35کل ش
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كارگيري ه يده ب دكوچكي از پ بسيار وجه  ،هر چند ابزاري مانند موبايلبه عنوان مثال، 

چنين  تواند مسائل جديدي را در جامعه ايجاد كند، كما اينكه وليكن مياي است، هاي رايانه سيستم

تي اجتماعي را در برخي جوامع ايجاد  برداري با اين وسيله مشكالچيزي نيز رخ داده است و مثال عكس

مسائل و  ا جامعه جديد، ب ه دهند ك اين موارد نشان ميو منجر به بروز مسائلي شده است. كرده 

 دچار چنين وضعيتي نبود. موضوعاتي مواجه است كه جامعه قبلي 

  هائي با جامعه دارد اما در اين زمينه تفاوت ،دكنعمل ميجامعه اطالعاتي، به مثابه يك نظام 

قرارها، قواعد،  ، هاي غيررسمي و رسميساختارها و سازمان، نهادهادر  هاتفاوت اين و  ( 36)شكل 

هاي  ها و مكانيزم رويه ، اطالعات و اسناد مكتوب و غيرمكتوب، غيررسمي و رسمي قوانين و مقررات

 د. ن وجود دار هاي مكانيزه غيررسمي و رسمي، و سيستم 

 جامعه اطالعاتي به مثابه يك نظام  - 36کل ش
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  ،كه اين تعامالتوجود دارد هاي آن و شيوه در يك جامعه اطالعاتي، نوع خاصي از تعامالت 

ترين  ساده به عنوان مثال، . (37)شكل  يك جامعه غير اطالعاتي متفاوت استتعامالت موجود در با 

و  تعامالت با محيط  مشاهده كرد.نيك پست الكترو از  افراد در استفاده  تواننوع اين تعامالت را مي

همكاري، ارائه  اشكال متفاوتي كه در بحث تعامالت در جامعه ذكر شد، مانند  به ها تعامالت بين انسان 

خدمات، رابط صرف، تنازع، رقابت، برخورد و نظاير آن، نوع متفاوتي را در جامعه اطالعاتي به خود  

 گيرد.مي

 تعامالت -37کل ش
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و اين موضوع از دو وجه قابل  ( 38)شكل كند در پهنه زمان معنا پيدا مي  ، جامعه اطالعاتي

هاي  زمانيك جامعه در ر شد، ك همان طور كه قبال ذمان است. زخود اولين وجه، توجه است. 

يك جامعه در يك زمان مشخص،  به عبارت ديگر، و گيردت، اشكال مختلفي به خود ميمتفاو

با رار دارد، قمشخصي زمان و اي كه در محيط جامعه ا همان جامعه در يك زمان ديگر است.متفاوت ب

ترين  ساده اين موضوع، محيط و زمان ديگري قرار دارد، متفاوت است.  ديگر كه در  جامعهيك 

يك  توان مياز اين رو، . بگوئيم پديده جامعه اطالعاتي وجود خارجي داردآنكه براي است استدالل 

 جامعه اطالعاتي توصيف كرد.هاي آن، با بررسي خصوصيات و ويژگيرا  هجامع

در اثر تغييرات  بيانگر آن است كه كند، ميدا يپ معنا جامعه در پهنه زمان يك اين موضوع كه 

در  توان گفت كه . بنابراين، نميگيردمي نوع جديدي از جامعه شكل محيط و شرايط محيطي، زمان، 

رو هستيم.  بو ما با همان جامعه قبلي رو است جامعه جديدي شكل نگرفته عاتي، با جامعه اطال ه همواج

شده، جامعه دچار  نشود، طبق خصوصيات گفتهبكار گرفته آوري اطالعات نيز در جامعه حتي اگر فن

 شود و ما ديگر با جامعه قبلي مواجه نيستيم.تغييرات مي

 جامعه اطالعاتي در پهنه زمان -38کل ش
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مابين جامعه و جامعه   ،دهدعه رخ مي ي كه در جامتغييرات و تحوالت ميزان تفاوت در اما 

گيرد و  تر صورت مي اين تفاوت، در جامعه اطالعاتي بسيار سريعبه چه اندازه است؟ اطالعاتي 

 .(! اي آتالنتيسبجز تمدن افسانه )  با جامعه اطالعاتي مقايسه كرد ،معياراين  با  اي را توان جامعهنمي

در   فرهنگ جامعه و فرهنگ افراد بود.بعد كليدي ديگري كه براي پديده جامعه مطرح شد، 

در طيف خاصي از  افراد و جامعه،  بندي طبقه ، و شناخت ، ادراكقدرت پديده جامعه اطالعاتي، 

 . (39)شكل   هاي ديگر كاهش پيدا كنددر طيف شايد و البته كند افزايش شديدي پيدا مي ها پديده 

افراد درك بهتري نسبت به   نيز،مواردي مانند درك از طبيعت و محيط اطراف خود ر دحتي 

و در نتيجه   ، تغييرات و تحوالتمنجر به اي، هاي رايانه سيستم افزارهاي و  كنندميگذشته پيدا 

در  افراد . قدرت درك شودميشرهاي مختلف افراد جامعه براي قدرك و شناخت قدرت پديدآمدن 

پديده فرهنگ و رفتارهاي بامعنائي كه شود و بسيار متفاوت از جوامع ديگر ديده مي ،اتيالعجامعه اط

 است. ، بسيار متفاوت گيردميصورت و افزايش قدرت شناخت و درك بندي بقه ط بر اثر اين 

 فرهنگ جامعه اطالعاتي و فرهنگ افراد -39کل ش
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اي كه از  جامعهفرهنگ  ، از اين روبا فرهنگ متفاوتي مواجه هستيم و  ، ما در جامعه اطالعاتي

از اين  بسيار متفاوت با فرهنگ جامعه عادي است و  ،كنداستفاده ميعات به شكل وسيع آوري اطالفن

از اين  پيش گيرد كه در پهنه محيط و فرهنگ شكل ميمتفاوت فرهنگي هاي و پديده مسائل رو، 

 معنائي نداشته است. 

،  مقرراتو  قرارها هاي جديدي اعم از رك جامعه اطالعاتي، فرارفتادر پهنه فرهنگ ي

باور   مثال، ،(40)شكل  گيردو ساير موارد شكل مي ايدئولوژي ، باورها، هامهارت ، هاعادت ، هنجارها

و در   متفاوتاي كه فرارفتارهاي قاعدتا جامعهمسائل در جامعه گذشته وجود نداشته است. بسياري از 

هاي زيادي  نمونه  در آن شكل گرفته است، با جوامع ديگر متفاوت خواهد بود.تفاوتي نتيجه فرهنگ م

موجود يافت، وليكن بدليل نبود فرصت  توان آنها را در مستندات مي وجود دارد كه در اين ارتباط 

 كنيم. مي اجتنابكافي در اين بحث، از ذكر آنها 

 عوامل شكل دهنده رفتارها در پهنه فرهنگ فرارفتارها : -40کل ش
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.  (41)شكل  دارد، متفاوت با جوامع قبلي است جامعه اطالعاتي وجوددر كه وجوه مشتركي 

  .دهدشود و آنها را به يكديگر پيوند ميجديدي در جامعه اطالعاتي مابين افراد مطرح مي هايويژگي 

جديدي افراد را به كار و   هايانگيزه متفاوت است. بسيار جامعه قبلي هاي با ويژگي ،هااين ويژگي

   آيد.ميجود بوجامعه اطالعاتي براي افراد در نيز تري متنوع  اهداف كند. دار مي  فعاليت وا

مواجه هستيم و امكان  تري در جامعه اطالعاتي متفاوت و وسيع  عالئقطيف با همچنين، 

در جوامع قبلي، امكان   در حالي كه، .در يك جامعه اطالعاتي وجود دارد عالئق متفاوتشدن جمع

تري در جامعه اطالعاتي  وسيع  زباني تعامل پاسخگوئي به همه آنها وجود نداشت. تنوع در عالئق و 

 وجود نداشت.تواند وجود داشته باشد كه اين تنوع در هيچيك از جوامع قبلي مي

در ادراك  و شود يها و موارد ادراك افراد دچار تفاوت و تكامل مشيوه در جامعه اطالعاتي، 

ها در  انسان  ،امروزه  (42)شكل  .آيدبوجود مي، تغييراتي آنهاهاي ادراك رفتار شيوه و وجود ديگران 

 گستره اي از وجوه مشترك -41کل ش
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 كنند.درك ميتري تر و وسيع نحو ملموسارتباطات الكترونيكي، وجود ديگران و رفتار آنها را به پهنه 

هاي دوردست و خارج از كشور  وان با انسان تميتعامل با ديگران، هاي شيوه بدليل آساني در چراكه 

 ارتباط برقرار كرد.براحتي 

حتي  .استبا جامعه قبلي متفاوت شود، محيط در جامعه اطالعاتي مياز كه محيط و اداركي 

افراد، نسبت به  . گيرددر جامعه اطالعاتي صورت ميتري تر و عميق نيز به شكل وسيع شناخت خود 

در   هاتربيتي و همچنين نوع اثرات رسانه شناسي و رفتاري و مسائل روان ل در بدليل تكامجوامع پيشين، 

خصوصيات خود   و نيازها و خودتري از ادراك دقيق داراي شناخت بيشتر و  ،و نظائر آن خودشناخت 

در   هاوان جبين دارند، در  و نيازها و رفتارهاي خود  ها از خود مثال، ادراكي كه امروزه جوان هستند. 

طالعات به  و وسعت ميدان ا  پديده اطالعات و جامعه اطالعاتي، ع گذشته وجود نداشته است. جوام

 مهمي را ايفا كرده است. آوري اطالعات، در اين زمينه نقش بسيار واسطه فن 

 رفتار با معناي افراد در جامعه اطالعاتي   -42کل ش
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هاي  جامعه اطالعاتي، شكل دركنيم. به مثابه يك موجود و پديده زنده نگاه مي ، ما به جامعه

و   رفتارها در فضاي سايبر،  .(43)شكل  شودمطرح ميسايبر در بستره جديدي از رفتار كل جامعه 

 قبال براي ما قابل تصور نبود. زند كه از جامعه سر مي اي( هاي رايانه )مثال در مورد بازي  هائيواكنش

در جامعه اطالعاتي   ،هاي جديدي از تحولديدي از خودسازماندهي و شكل هاي جشكل

رفتار  و چه تحول  ،دروني يك جامعهرفتارهاي رفتار دروني و تكامل و افول  تحول آيد، چه مي بوجود

 (44)شكل   .آن اثرگذاري و يا برخورد با محيط،  اثر پذيري،  بيروني و تطابق 

 

معموال تحول   ،در بحث مربوط به پايداري جامعه، به اين موضوع اشاره شد كه يك جامعه

، در جامعه اطالعاتي  پايدارياين  مدت و  محدوده، زمان ، نوع. و پايدار است ،ريجي دارد نه يكباره دت

  اجه هستيم پايداري جديد در جامعه اطالعاتي مو يبا نوعواقع،  درو  ،تر شودشايد كوتاه كند و تغيير مي

   .(45)شكل 

 جامعه به مثابه يك موجود و پديده زنده  -43کل ش
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منظور از   بدين معني كه قبال،  . ، پايداري در تغييرات استجامعه اطالعاتي پايداري نوع 

در   پايداري منظور از پايداري، اكنون،  ن بود، وليك در مقابل تغييرات  ثبات و  اتعدم تغيير ،پايداري

  لذا رسد، به پايداري مي ، ت خودو تكامال يعني اينكه، يك جامعه در تغييرات  .شودقلمداد مي  اتتغيير 

 پذيرد.مي شده در خودوجه نهادينه تكامل را به عنوان يك در حال تغيير و تكامل است و هميشه  

اي و  ها و تجهيزات رايانه ريد سيستمخ كنيم.موضوع، مثالي ذكر مياين تر شدن براي روشن 

افراد جامعه )درست يا نادرست(  اينكه،  يعنيرسد. سطحي از پايداري ميبه در جامعه، آنها  كردنبروز

ند كه در  نداميو ، دنآيها، براي مدت محدودي بكارشان مياين سيستمپذيرند كه اين موضوع را مي

با علم بر  عبارت ديگر، . به د گرفتنخواهها را ري جاي اين سيستم تپيشرفته هاي سيستم ،نزديك آينده 

سيستم بسياري  كنند. اگر گيري مييم تصمها تخاب سيستم و ان كردندر ميزان هزينه  اين موضوع، 

 ياش ارزش درستآن در مقابل هزينه گذر زودپيشرفتگي اي را انتخاب كنند، پيشرفته و قيمت گران

صورت،   ررود. در هرعت از ميان ميبه س اي را انتخاب كنند، انده مخيلي عقب ندارد، و اگر سيستم 

افراد چيزي را انتخاب   ذشته چنين نبوده است.گ. ولي در كندگيري ميتصميم  ،وجه به تغييرتشخص با 

 و چندان به فكر تغييرات و تحوالت نبودند.  دوام داشته باشدكردند كه مدت بيشتري مي

 تحول خودسازمانده جامعه اطالعاتي -44کل ش
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افراد تاثير گذاشته و  هاي و انتخاب دالت اتغييرات در معموضوع، بدان معني است كه اين 

پايداري رسيده است كه تغييرات در بطن اين  جديدي از  يك نوع جامعه بهدرآن نهادينه گشته است و 

 قرار گرفته و هضم شده است.پايداري 

اطالعاتي را چنين   جامعهن شد، يهاي قبلي تبيفصلمبتني بر ابعادي كه از جامعه اطالعاتي در 

 كنيم:تعريف مي

گانه جامعه  12ابعاد تمامي )يعني دربردارنده ت جامعه اطالعاتي، گونه خاصي از جامعه اس 

ابزارها،  و ، را بطور وسيعي بكار گرفته  آوري اطالعاتاي و فن هاي رايانه كه سيستم است( 

كه اين طيف،   ، بنا كرده طيف خاصي در  را  نظائر آن هاي اجتماعي، فرهنگ، وجوه مشترك و نظام 

 است.   متفاوت آوري،  ها و فن م مند از اين سيست نسبت به انواع جامعه غير بهره 

 پايداري جامعه اطالعاتي -45کل ش
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يك جامعه اطالعاتي،  (. 46يك جامعه اطالعاتي، داراي سه ركن مهم و اساسي است )شكل 

  گانه آن 12جامعه و ابعاد  نتوان جامعه اطالعاتي را بدون درنظرگرفتنمي، يعني است جامعه سو يك از 

آوري  فن مبتني بر  نيز ديگر سويو از  ،شودبنا مي  طالعاتا تصور كرد، از سوي ديگر مبتني بر 

و عملياتي را مبتني بر آن انجام   دهدو سازمان مي اندازدكه اطالعات را به جريان مي ،اطالعات

 شود.، بنا ميدهدمي

جامعه آن جامعه، ديگر جامعه اطالعاتي حذف شوند،  يك از فوق، اگر هر يك از اين اركان

 بود.   اهدنخواطالعاتي  

افتد،  فاق ميتري در آن اتسريع تحوالت جامعه اطالعاتي، در محيطي قرار گرفته است كه 

اين سه مورد،  واجه هستيم. مبسيار بيشتري در اين محيط   پيچيدگي با  و  دهد،  رخ مي آنبيشتري در    تنوع

 (47)شكل   شوند.ب مي اتي، با ديگر جوامع محسووجه تمايز محيط جامعه اطالع

اي  دهند كه ما با جامعه روشني نشان مي ه كه ب جامعه اطالعاتي كليدي برخي از خصوصيات 

 :(48)شكل    عبارتند ازهاي جديدي در آن مواجه هستيم، و پديده متفاوت 

 اركان جامعه اطالعاتي  -46کل ش
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مردم چندان در   ،يدر جوامع قبل  - هاي جامعهمشاركت اقشار مختلف در فعاليت  •

، اما در جامعه اطالعاتي، افزارها  توانستند دخالت كنندنميساختارهاي رسمي حكومتي 

خصوصا حكومت،  جامعه، افراد بتوانند در امور رسمي ي فراهم است تا شرايط و

ردم در  مقشرهاي مختلف در يك جامعه اطالعاتي مطلوب، مشاركت كنند. 

 كنند.مشاركت ميهاي رسمي رو ساختا حكومتلف هاي مختها و فعاليت گيريتصميم

با   قشرهاي مختلف مردمتعامل بيشتر در يك جامعه اطالعاتي،  -بودن بيشتر  تعاملي  •

و همسايگان و افراد   خويشاونداندر جوامع قبلي، افراد تنها با  .شودفراهم مييكديگر 

وسعت بيشتري   ،عاتياطال هاما اين تعامل در جامعارتباط و تعامل داشتند، نزديك خود 

توان گفت كه  البته ميفراد متعددي تعامل برقرار كنند. توانند با اند. مردم مي ك پيدا مي

تعامالت كاري افزايش  ولي  ، است جامعه قبلي كمتر شده به تعامالت خانوادگي نسبت 

  ، هر چند اگر كنددا ميي در جامعه اطالعاتي، تعامالت فكري نيز افزايش پ كند.پيدا مي 

هاي مشتركي افرادي كه با يكديگر عالئق و ديدگاه . وجود نداشته باشد ارتباط كاري

كه در جوامع قبلي افرادي كه  در صورتي تر ارتباط برقرار كنند. توانند آسان ، ميدارند

در كنار   بايست در باشگاه يا انجمنيمي يكساني داشتند، و وجوه مشترك و ئق الع

 محيط جامعه اطالعاتي  -47کل ش
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وانستند در اين باشگاه شركت كنند  تمينهمه افراد اين رو،  ازگرفتند، يكديگر قرار مي

 شد.و اين امكان براي همگان فراهم نمي

خارج رسمي جامعه اطالعاتي، از مرزهاي  -خارج بودن از محدوده مرزهاي رسمي •

جامعه   در واقع،  و  توان مرز مشخصي براي آن درنظر گرفت و ديگر نمي شودمي

عنوان مثال، يك فرد ايراني كه در  به  ز يك مرز شكل گيرد.تواند فراتر ااطالعاتي مي 

كند  رخود تعامل برقرا كشور مردمبا د توانبرد، ميخارج از مرزهاي كشورش بسر مي

  شور خود مشاركت نمايد و حتي مسائل حكومتي ك تواند در مسائل اجتماعي ميو حتي 

را با مردم ايران   هائيركت مشاو يا حتي يك فرد غير ايراني نيز ممكن است تعامالت و 

 برقرار نمايد.

يكپارچه  شدن و رفتارهاي ما را به جهاني بودن از مرزهاي رسمي، خارج – بودنجهاني  •

هاي  اثرگذاري شود و گيري جوامع با هم متداخل ميتصميم  فضاهاي. رساندجهاني مي

ت فضاي  هائي به سمشود و حركتايجاد ميگيري لي در اين فضاهاي تصميمباقمت

چه به شكل رسمي تحت عنوان دهكده   شود،گيري يكپارچه جهاني انجام ميتصميم

 هاي غيررسمي.چه به شكل و  ،جهاني

 برخي از خصوصيات جامعه اطالعاتي  -48کل ش
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بودن جامعه اطالعاتي و مشارك اقشار مختلف مردم در بدليل تعاملي – مردم محور  •

در جامعه  كند.محوري حركت ميبه سمت مردم جامعه ناخواه خواه آن، هاي فعاليت

قدر افزايش پيدا  ن آ هاي آنان مردم و فعاليت سطوح مختلف تعامل طالعاتي، قدرت ا

حكومت و ساختارهاي  هاي فعاليت شدن مردم در  منجر به محوريرفته رفته كند كه مي

 شود.ميحكومتي 

شدگي است.  يك از خصوصيات اساسي جامعه اطالعاتي، توزيع –شدگي توزيع  •

بسترهاي مختلف  ها و ها و عمليات، در بخش حوزه ها، درجامعه اطالعاتي، فعاليت 

هر فردي در جاي بدون آنكه ساختار متمركزي وجود داشته باشد،  شود.توزيع مي

. تصميمات و رفتارهاي  دهدكند و رفتاري را از خود نشان مي ميگيري خود، تصميم 

ه  ستردر بخورند و يك تصميم يكپارچه مي هاي مختلف به هم پيوند بخش مردم، در 

 كند.بروز مياي در اين بستره شود و رفتار يكپارچهآوري اطالعات ايجاد ميفن

د فراهم  فراامتنوع نيازهاي امكان پاسخگوئي به در حامعه اطالعاتي،  – گرائي ويژه  •

با توجه به خصوصيات   تواند كس ميهر كند. گرائي تحقق پيدا ميشود و ويژه يم

 نمايد. دست پيدا  هايشعالئق و سليقه د و به پاسخ ده شينيازهابه  ،خودفردي 

در جامعه اطالعاتي اجتماعي  و مسائل هااشكال جديدي از پديده  –اشكال جديد  •

به شكل يك  توانند كه همه افراد مي ،نويسيالگوبپديده د، مانند نگيرشكل مي

  دهند.  اي انجامهاي رسانهاي دخالت كنند و فعاليت در امور رسانه خبرنگار غيررسمي 

ها و  نظام  صورت گيرند.  هاي اجتماعيساخت ها و نظام در توانند مياين اشكال جديد 

هاي  قبال وجود نداشتند، مانند گروه شوند كه يهائي در جامعه اطالعاتي ايجاد مساخت

هاي جديدي به  شكل، گي و معيارهاي آنت توسعه و پيشرف مفهوم  مجازي در اينترنت.

ها محدود به توسعه اقتصادي بود، در  عه قبلي، بحث توسعه تندر جام گيرند.خود مي

در شود. مطرح ميرفاه از توسعه و متفاوتي هاي حالي كه در جامعه اطالعاتي، شكل

بلكه   وضعيت اقتصادي بهتر، آوردن فراهم به تنها پيشرفتگي جامعه، نه جامعه اطالعاتي، 

اي پيشرفته  جامعهشود. ي ربوط ممو نظائر آنها رشد عقالنيت، رشد مشاركت مردم به 

جامعه به جريان بياندازد،  به نحو مطلوب در شود كه بتواند دانش را محسوب مي

 نظائر آنها.مشاركت مردم را افزايش دهد و 
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در جامعه   – افتادن اطالعات و دانش و تجربيات و علوم اشتراك وسيع و به جريان  •

بسيار  و تجربيات و علوم، ت و دانش افتادن اطالعاجريانبه اشتراك و اطالعاتي، 

و دانش بسيار  دسترسي افراد به منابع و علم شود. تر از گذشته انجام ميشديدتر و وسيع 

   شود.  بيشتر مي

هاي نو  تضادها و پارادوكسدر جامعه اطالعاتي، شاهد  – تضادهاي )پارادوكسها( نو  •

 عبارتند از:  ها وجوه آنكه  هستيم

o  در    - ك و سيطره شركتهاي جهاني بسيار بزرگ رشد قدرت شركتهاي كوچ

  شان افزايش پيدا قدرت د و نكنپيدا ميرشد  هاي كوچكشركت پهنه اين تضادها، 

بر نقاط  نيز چندمليتي  بسيار بزرگ هاي جهانيشركتدر عين حال، و  كند،مي

كوچك با تعداد كمي افراد   مثال، يك شركت  كنند.پيدا مي سيطره مختلف دنيا، 

فعاليت  تواند ميكه حتي ممكن است محل كار فيزيكي هم نداشته باشد، در آن 

درآمد زيادي نيز   ، ور بسيار بزرگي در جامعه بگذارداثبزرگي را انجام دهد و 

   كسب نمايد.

o  موضوع بعدي آن است كه در عين   - سازي سازي در كنار جهاني بومي و محلي

جامعه جهاني را شكل  د و هستنهم در حال پيوند با حالي كه تمامي جوامع 

)مانند يك شهرستان(  بخشي  و  حوزه هر  دهد. نيز رخ مي  سازيبوميدهند، مي

و مقررات   يات و رفتارهاي خاصي داشته باشد و قواعدتواند براي خود خصوصمي

آوري اطالعات اين امكان را  فند داشته باشد. براي خو خاصي  گرائيو يك ويژه 

مثال  گرائي داشته باشد و ويژه خود حلي براي و هر مهر محيط دهد كه مي

مسائل خاص آن  شود، با توجه به آموزشي كه به افراد در يك روستا داده مي

  كشوري.دستورالعمل كلي توجه به نه با تا باشد، سرو

o  براي ايجاد  در عين اينكه ساختارهاي متمركزي  – شدگي در كنار تمركز توزيع

ها نيز توزيع  بسياري از فعاليت د، نوجود دار ها در فعاليت انسجام و يكپارچگي 

ها، تمركز در برخي از حوزه كنند، اين دو در كنار هم رشد پيدا مي شوند.مي

 شدگي بيشتري. ها توزيع و در برخي حوزه توان ديد بيشتري مي 
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قواعد،  توسعه در جامعه اطالعاتي، با  – ها و استانداردها توسعه قواعد، مكانيزم  •

جديدي مواجه هستيم كه در جامعه قبلي به اين صورت  ا و استانداردهاي همكانيزم

 د.ن دنبو

در جامعه اطالعاتي، با خودسازماندهي فعال در  – گيريخودسازمانده و فعال در شكل  •

جامعه، به شكل بسيار قدرتمندتري نسبت به  و  ، جامعه مواجه هستيمگيري شكل

 از درون است. و زماندهي مجدد او سدر حال تغيير  ، گذشته

نوع   ،فراكتالي هايقبال نيز اشاره شد، در ساختارطور كه همان – ساختار فراكتالي •

مشابه با  ( مانند نظم كالسيك شده اي و سازماندهي ديدي از نظم )نه يك نظم كليشهج

با توجه به اين   است، وجود دارد.مطرح موجودات زنده  كه در طبيعت و نظمي

وجود دارد كه  جامعه رسمي در ساختارهاي اجتماعي و  موضوع، نوع جديدي از نظم

 ايم.كتالي به تبيين آن پرداخته در بحث ساختارهاي فرا

مسائلي مطرح  يك جامعه اطالعاتي،  اما مسائل كليدي يك جامعه اطالعاتي چيست؟ در 

 : (49)شكل   ارتند ازبشوند كه عمي

درك خاصي از پديده اطالعات،  بايد افراد يك جامعه اطالعاتي، در  – سواد اطالعاتي  •

و شيوه  . دانش ه باشندت داشآن و توليد انداختن ه جريانب ،كافي براي دستيابيو دانش 

اي داشته باشند تا بتوانند  افراد بايد دانش اوليه  انجام اين كار را سواد اطالعاتي گوئيم.

آوري اطالعات  بستره اطالعات و مبتني بر فن دردر جامعه اطالعاتي عمليات خود را 

 انجام دهند.  

به حيات خود ادامه دهد و  راي اينكه يك جامعه اطالعاتي بتواند ب –منابع اطالعاتي  •

همان  تعدادي منابع اطالعاتي در اختيار داشته باشد، هاي خود را انجام دهد، بايد فعاليت

منابع   ي مانند برق نياز دارد.نعب مبه حفظ حيات خود طوري كه يك جامعه صنعتي براي 

به عنوان مثال،  د. ن شوميهاي مختلف يك جامعه اطالعاتي مطرح اطالعاتي، در حوزه 

اين حوزه به  چرخه دانش بايد وجود داشته باشد تا ، منابع اطالعاتي در حوزه دانش
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فراد  ااي شناسنامهمنابع اطالعاتي در حوزه اطالعات كليدي جامعه، حركت درآيد و 

 بايد وجود داشته باشد. 

محتوي، از ديگر مسائل كليدي در يك جامعه اطالعاتي است كه بايد مورد   –محتوي  •

ي  امحتواي براي ارائه اطالعات نيست، محتوي، تنها ايجاد بستره تامين توجه قرار گيرد. 

به  مانند توليد محتوي، شود، تبيين مي كه در بستره اطالعات  موضوعاتياطالعات و 

 عنوان يكي از مسائل كليدي است. 

منابع  در  وهاي مختلف به شكل محتوي كه در حوزه  اطالعاتي – رسانياطالع  •

 نظر ارائه شوند.  ، بايد به افراد مورددنوجود دار اطالعاتي  

بايد   ،وجود دارندهائي كه در يك جامعه اطالعاتي سيستم –هاي اطالعاتي سيستم  •

  هايپردازش ، قرار دهندسازماندهي مورد را د نشومي جامعه انجاماين عملياتي كه در 

  هب را مورد نياز  رسانياطالع عمليات همچنين را انجام دهند و بع اطالعاتي االزم بر من

 انجام رسانند.

در بستره جامعه هاي اطالعاتي، امكان جريان اطالعات را شبكه  –هاي اطالعاتي شبكه  •

به افراد  و  اندازند ات را در آن به جريان مي عمنابع اطال ،كنندفراهم مياطالعاتي 

ر جامعه دشده هاي اطالعاتي را به شكل توزيعفعاليت سيستمامكان همچنين  .ندنرسامي

 مورد توزيع واقع شوند.در جامعه  ،كنند تا محتوياتاطالعاتي فراهم مي 

 مسائل كليدي جامعه اطالعاتي -49کل ش
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اتي را  هاي اطالعافزارهاي اطالعاتي، امكان عمليات سيستم –افزارهاي اطالعاتي  •

هاي اطالعاتي،  و در بستره شبكههاي اطالعاتي مبتني بر سيستماينكه كنند و يا فراهم مي

 .  دهندانجام مي  اررساني يا دريافت و ارائه اطالعات عمليات اطالع 

در هر حوزه از جامعه اطالعاتي وجود   ،هااين نيازمندي –هاي اطالعاتي نيازمندي  •

 توليد و ارائه شوند. اطالعاتي بايد مشخص مي كنند كه چه دارند و 

اداراكي كه از  مبتني بر جامعه كند كه فرهنگ اطالعاتي، تبيين مي  – اطالعاتي فرهنگ  •

دارد، چه رفتار  هاي اطالعاتي و سيستم هاي مبتني بر اطالعات و پديده اطالعات 

 . از خود نشان دهد يدبارا بامعنائي 

درهم  معه اطالعاتي وجود دارند و همگي جا در موارد ذكرشده، مسائل كليدي هستند كه 

اطالعاتي جدا دانست.  هاي هاي اطالعات و شبكه از سيستمتوان مثال، سواد اطالعاتي را نمياند. تنيده 

به خدمت گرفته شوند و فرد بتواند  هاي اطالعاتي سيستمآن است كه اطالعاتي، دانش الزم براي سواد 

هاي اطالعاتي نيز خود در بستره و سيستم ، ليت خود را انجام دهدفعاهاي اطالعاتي در بستره سيستم

رساني، ع و اطال قرار دارد  محتوي، در منابع اطالعاتيهمچنين، د. نافتبه جريان ميهاي اطالعاتي شبكه 

 دهد.محتوي را ارائه مي 

لب نمود و  بتوان آن را طبايد مزايا و اثرات مطلوبي داشته باشد تا و د توانميجامعه اطالعاتي، 

 رداشت. اين مزايا عبارتند از: به سوي آن گام ب

كه   ، منجر به بهبود كيفيت زندگي شود جامعه اطالعاتي، بايد – بهبود كيفيت زندگي  •

 . گيرد صورتتواند مي، آوردن بسترهاي ذكرشده با فراهماين امر، 

 ر كاهش فق  •

تواند انجام  هاي مختلف ميه درحوزقبال ذكر شد، توسعه، همان طور كه  – وسعه ت  •

 .هاي دانش و افزارها و رفاه شود، چه در حوزه اقتصادي و چه درحوزه 

 انداختن و رشددادن استعدادهاي نهفته و خالقيت بكارگرفتن، به جريان  •

تواند و بايد  مي در بستره جامعه اطالعات،توسعه يك جامعه  – توسعه دانائي محور  •

به عبارت   باشد.  ، منبع اصلي توسعه و پيشرفت و دانش ، باشد دانشمبتني بر محوريت 
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توسعه در  كه دانش منجر به اي را فراهم كند تواند بستره ديگر، جامعه اطالعاتي مي

 شود. هاي مختلف حوزه 

اتي  دانش و مهارت در يك جامعه اطالع آموزش، – ارتقاء آموزش، دانش و مهارت •

اين خصوصيات را در بطن خود نهفته  تواند و بايد ارتقا پيدا كند، و جامعه اطالعاتي مي

 دارد.

دانش، تجربيات   – انداختن و اشتراك اطالعات، دانش و تجربيات و علوم به جريان  •

و   آوري اطالعاتافتد و با استفاده از بستره فنمعه اطالعاتي به جريان ميو علوم، در جا

 كند.مي ابين افراد اشتراك پيدامهاي مبتني بر اطالعات، ي و سيستم اطالعات هايسيستم

در يك   -شده و مشاركتيگيري و فرايند آن به شكل توزيع تسهيل و ارتقاء تصميم  •

آن به   فرايندو نيز  ،كندشود و ارتقا پيدا ميتر مينگيري آسا جامعه اطالعاتي، تصميم

در  توانند مي ،افراد و تمامي آحاد جامعهشود. ميانجام شده و مشاركتي توزيع شكل 

و تعامل بيشتر در به مشاركت آوري اطالعات، و مبتني بر فنبستره جامعه اطالعاتي 

ر سطوح مختلف  د گيري، اين مشاركت و توزيع تصميم  ها مبادرت كنند. گيريتصميم

 شود.انجام مي  الملليبين و   ملي،  محلي

  د بايعوارضي نيز دارد كه تواند داشته باشد، در عين اينكه جامعه اطالعاتي اثرات مطلوبي مي

اين عوارض  تا واقع شوند بيني مورد پيشبايد ملزوماتي اقدامات و از اين رو و  ،رد توجه قرار گيرندمو

 ابن عوارض عبارتند از:كاهش پيدا كنند.  

داخل يك جامعه و هم در  ،ين شكاف، هم در سطح بين جوامعا – شكاف ديجيتالي  •

  در مقابل  ،آوري اطالعات پيشرفته استاي كه در بستره فنجامعه تواند ايجاد شود. مي

هاي متفاوتي پيدا  خصوصيات و ويژگي ، از اين لحاظ پيشرفته نيستاي كه جامعه

يك جامعه و در ميان   . در داخل شودميشكافي ميانشان كند كه منجر به پيدايش مي

ها و سطوحي از جامعه كه اليه تواند بوجود آيد. هاي مختلف آن نيز اين شكاف مياليه 

نسبت به   ي پيشرفت بيشترآوري اطالعات استفاده نمايند، اند بيشتر از بستره فن توانسته 
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ده  و يا امكان آن برايشان فراهم نشاز اين بستره استفاده كنند توانند سطوحي كه نمي

 كنند.پيدا مياست، 

و يا در  وب لتواند مطاين عارضه، هر چند مي –ها ها و زبان المللي فرهنگ تعامل بين  •

مطرح  در جامعه اطالعاتي به عنوان يك عارضه باشد، وليكن برخي موارد ضروري 

تعامل قبال   اين آيد كه هاي مختلف، تعاملي بوجود ميها و فرهنگ بين زبان شود. مي

 وجود نداشته است.  بدين شكل

نامطلوب باشد.   ياتواند مطلوب، و شدن مرزها هم ميبرداشته  –شدن مرزها برداشته  •

برداشته  ها نيز حريمبسياري از اوقات ، بلكه دمنظور از مرزها، تنها مرزهاي كشوري نيست 

 شوند.  مي

د،  گيرهنگامي كه جامعه اطالعاتي شكل مي – تغيير وجوه حاكميت و اقتدار سياسي •

حاكميتي كه تنها در يك مرز شود و مطرح مي و اقتدار حاكميت نوع جديدي از 

شكل ديگري به خود  د، وشو توسط يك حكومت مشخص اعمال ميمشخص 

خاصي بر افراد در يك كشور   بطور بدين شكل نخواهد بود كه  ديگر قدرتگيرد. يم

صورتي كه اين شكل   درحاكم شود تا آنها نتوانند از پهنه اين قدرت خارج شوند. 

 واقع شود.  تواند مطلوب  ميمورد شناخت قرار گيرد، و اقتدار جديد از حاكميت  

در   – فرهنگ كاذب  –ريشه فرهنگي  فرهنگي از طريق سرايت و تهاجم بي هويتي  بي  •

فرهنگي   با توانند ، افراد يك جامعه ميهاي اطالعاتيآوري اطالعات و شبكه فن پهنه 

و اين موضوع ممكن است كه باعث   رخورد كنندوجود دارد، بجامعه ديگري كه در 

فرهنگ  اما مسئله مهم آن است كه  سرايت و انتقال فرهنگ آن جامعه به اين افراد شود.

ست، مثال  شكل گرفته ا ، است وجود داشته در آن جامعه به داليل خاصي كه جامعه، هر 

هوا  ذهب و يا شرايط جوي تواند داليل خاصي مانند ممي نوع لباس مردم يك منطقه، 

منطق و فلسفه مشخصي شكل  هر جامعه، با عادت، فرارفتار و هنجار در  داشته باشد.

رفتارها در فرهنگ   ز هر كدام اگيري فلسفه خاصي براي شكل از اين رو، گيرد، مي

و يا با نام  تنها بدليل ارتباطي كه در جامعه اطالعاتي )سوي ديگر،  ازوجود دارد. 

يك جامعه به   زتواند ا مي ، فرهنگشود( مهيا مي معه اطالعاتي و ارتباطي جابهتري، 

در جامعه ديگري اگر  ، بدون آنكه فلسفه آن بوجود آيد. كند تجامعه ديگر سراي
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فرهنگي شكل   ،تسري پيدا كندفرهنگ بوجود آيد، فرهنگ فلسفه ابتدا بدون آنكه 

شناخته  يك فرهنگ كاذب  ،نيستخود مبتني بر فلسفه ه بدليل آنككه گيرد مي

 محسوب شود. ريشه فرهنگي تواند يك تهاجم بيمي شود و مي

. اين  (50)شكل  ملزوماتي وجود دارد كه بايد شكل گيرند براي تحقق يك جامعه اطالعاتي، 

 ملزومات عبارتند از: 

سمت استفاده از بستره  بهبخواهد اگر جامعه  – سازي در حوزه كاربري فاواغيرفني  •

الزم است تا  مند شود، كت كند و به شكل وسيعي از آن بهره حرآوري اطالعات فن

آوري اطالعات  فنهاي ابزارها و سيستمبتوانند از  ،جامعه و سطوح مختلف افرادآحاد 

اعم از توان انتظار داشت آحاد جامعه كه نميبدليل اينكه ده نمايند. ابطور ساده استف

آوري  از بستره فن ... بتوانند سواد و افراد كمان و بزرگساالن و روستائيان و كودك 

آوري  ن فن ايسازي استفاده از ساده الزم است تا استفاده كنند، بطور مطلوب اطالعات 

به عبارت  نداشته باشد. زياد و سطح باال اي صورت گيرد كه نياز به دانش گونه ه ب

 انجام گيرد.به شكل غيرفني بتواند بايد وري آديگر، فعاليت در پهنه اين فن 

آوري  براي آنكه بتوان از فن  – هاي عادالنه و ملزومات در استفاده از فاوا فرصت  •

را بكار  اين بستره و آحاد جامعه بتوانند استفاده كرد، جامعه  رداطالعات به شكل وسيع 

د.  نبايد فراهم شوت هاي عادالنه و ملزومافرصت و جامعه اطالعاتي شكل گيرد،  گيرند

 آوري استفاده كنند. از اين فن افراد جامعه بايد بتوانند با شرايط مناسب 

و  افراد همه با توجه به اين موضوع كه  – اي در كاربرد فاواهاي ويژه و يارانه فرصت  •

، بايد  آوري اطالعات مشاركت كنندبرد فندر كارندارند كه ا توان راين جامعه سطوح 

كمك شود.   به آنها از اين طريق و اختياز آنها قرار گيرد  رداي انه رياه هاي ويژفرصت

افزارهاي متن باز،  نظير توسعه نرم  ي هاي مختلفبه شيوه  ،براي كاهش شكاف ديجيتالي

هاي فقير مالي و  هاي حمايتي از حوزه توليد محتوي، توليد فرهنگ توليد محتوي، طرح 

 توان عمل كرد.و ... ميش( )مانند آموزش و پرورفرهنگي در فاوا  
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فعال  وتور اصلي جامعه بتواند براي اينكه م - هاشدن از حصار و ابزارهاي دولت خارج  •

تا زماني كه توسعه  .گرددحصار و ابزارهاي دولت خارج  شود، جامعه اطالعاتي بايد ار

ي  و تا زمانگيرد، و در بستر دولت صورت ميبا حمايت دولت آوري اطالعات بستر فن 

كند، رتباط پيدا ميآوري اطالعات افندولت با هاي جامعه مبتني بر بستر كه فعاليت 

جامعه شكل گيرد و موتور اصلي جامعه  يك با مفهوم اصليتواند جامعه اطالعاتي نمي

از اين   تواند فعال شود. كند، نميدروني مي تك افراددر تك  جامعه را هاي فعاليت كه 

جامعه بتواند در پهنه  اين حوزه گسسته شود و ولت در انحصار داست الزم رو، 

 حكومت داخل شود و برعكس، دولت هم بتواند در پهنه جامعه داخل شود.

معه  جاايجاد مردم و حكومت بايد در  – حكومت در شكل دولت  –مشاركت مردم  •

گيري دولت  شكلاطالعاتي مشاركت داشته باشند. كمي جلوتر نشان خواهيم داد كه 

جامعه گيري شكل، نيزگيري جامعه اطالعاتي است و به شكل ونيك، وابسته الكتر

يعني تازماني كه حكومت   ت. سگيري دولت الكترونيك وابسته ااطالعاتي به شكل

جامعه  و حقيقي كارآمد  ،تحقق مطلوبالكترونيك شكل نگيرد، الكترونيك و دولت 

ن استفاده از موتور اصلي جامعه  ناتواني حكومت بدو پذير نخواهد بود. امكاناطالعاتي 

بدون حكومت  جامعه اطالعاتي كه اگر هد شد ا، منجر به آن خودر جامعه جديد

 ملزومات جامعه اطالعاتي -50کل ش
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هم جامعه، و اين دو نتوانند در  اشد و پبهم حكومت از هم شكل گيرد، الكترونيك 

تواند شكل گيرد،  معه اطالعاتي ميجا مادامي . شكل دهندكنار يكديگر بستر مفيدي را 

 باشد.  ه سازمان پيدا كرد يو مطلوب ح الكترونيك به ندولت كه 

  –براي ايجاد مشاركت مردم  – هاي قانوني و سياسي جديد و متفاوتچارچوب  •

هاي  الزم است تا چارچوبشده از حصار و ابزارها، و خارجشكل دولت، حكومت در 

اتي  تا جامعه اطالعشكل گيرد و حكومت و متفاوتي در جامعه قانوني و سياسي جديد 

 بتواند بنا شود. 

ها و نظرات و  آوردن فرصت براي ارائه ديدگاه هاي معقول و فراهم احترام به آزادي  •

نياز به  هائي كه در مورد قبلي ذكر شد، براي تحقق چارچوب  – هامشاركت در فعاليت 

نظرات و مشاركت در   ها و آوردن فرصت براي ارائه ديدگاه معقول و فراهمهاي آزادي 

در  بتوانند  كه آزادي داده نشود  اين  زماني كه به افراد جامعه تا ا وجود دارد. هفعاليت

تواند تحقق  العاتي نمينظام جامعه اطدولت و حكومت مشاركت كنند، هاي فعاليت

 دهد.و حكومت رخ مي  هجامعگسيختگي پيدا كند و بهمين دليل ازهم

در  بتواند موتور اصلي د تا نيدا كنها بايد در جامعه جريان پايده  – ها جريان آزاد ايده  •

 شكل پيدا كند.دروني خود بتواند به شكل خودسازمانده بكار آيد و جامعه جامعه 

اطالعاتي، بايد براي ازهم  جامعه  – ها و اطمينان و امنيت و ايمنيحفظ حريم  •

ي  آوربستره فنشدن در فعال عين در ري را فراهم كند تا ت، بسجامعهشيرازه نشدن پاشيده 

 تضمين گردد.و امنيت و ايمني افراد جامعه د  ن حفظ شونيز ها حريماطالعات، 

جامعه اطالعاتي،   – فرهنگ و آگاهي عمومي نيروي انساني ، مهارت  ، ارتقاء دانش  •

در صورتي كه   .ستمردم و مشاركت آنهاهاي ها و واكنشگيريتصميم مبتني بر 

  ن امكان بناشدارتقا پيدا نكند،  افراد جامعهفرهنگ و آگاهي عمومي  ،مهارت ،دانش

 وجود نخواهد داشت.جامعه اطالعاتي 

شكل پيدا  در درون يك كشور انحصارا جامعه اطالعاتي،  – تعامل و مشاركت جهاني •

توانند سبب  مرزهاي كشورها نمي گيري در جهان است.در حال شكلبلكه كند، نمي

معه  ابراي تحقق جدليل،  نيمهه ب گيري جامعه اطالعاتي شوند. محدوديت در شكل 

و مردم  جهان ي هامفيدي بين كشورو مشاركت اطالعاتي، الزم است تا تعامل 
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بر اساس ماهيت جهاني جامعه  صورت گيرد، كه اين موضوع كشورهاي مختلف 

 است.  اطالعاتي و بسترهاي فاوا

براي ايجاد تعامل ذكرشده در  – هاي متفاوت و تعامل فرهنگي آگاهانه درك فرهنگ  •

  ن بي اينه آگاها تعامل د ونمتفاوت درك شو هاي الزم است تا فرهنگ مورد قبلي، 

هنگامي كه در   ،هاي مختلفها ايجاد شود. افراد در جوامع مختلف و با فرهنگ فرهنگ

،  كنندوسيعي را بنا ميجامعه اطالعاتي ي، يك تآوري اطالعات و جامعه اطالعافنپهنه 

اين موضوع را آگاهانه درك كنند كه  بايد شود، ار ميها برقرو ارتباطي مابين فرهنگ

به چه دليل  در هر كشور وجود دارد، ئي كه در هر حوزه فرهنگي و فرارفتارها رفتارها

و آيا انتقال  مناسب است؟  خودشان گيري آنها در جامعه شكل آيا  ؟ ايجاد شده است

  ا ببايد  نكه اين فرافتارهاو يا اي شود؟وب واقع مي لمطبه جامعه خودشان  هافرارفتاراين 

تر، تعامالت فرهنگي، بايد به شكل  . به عبارت ساده انتقال يابندر جامعه شكل جديدي د

 نه شكل گيرند. هاآگا

و براي  با توجه به تعامل و مشاركت جهاني،  – شدن بسترهاي اطالعاتي چندزباني  •

تي بايد چندزباني  عا بسترهاي اطال، ميان افراد مختلف در جوامع مختلف تاايجاد ارتباط

 شوند. 

تا زماني  رشد عقالنيت است. تحقق جامعه اطالعاتي، ترين الزمه مهم  – رشد عقالنيت  •

  هضم فلسفه مسائل را نتوانند درك نكنند و را ها پديده به طور منطقي افراد جامعه كه 

ر ساختااستفاده نكنند، تنوعي كه در ها و از منطق مناسبي براي برخورد پديده كنند، 

را  و از روي تقليد و بدون فكر اي ليشهك امكان برخورد جامعه اطالعاتي وجود دارد، 

اگر به شكل  آنقدر با مسائل متنوعي سروكار دارند كه افراد  .آوردبراي افراد بوجود مي

گيري مناسبي در رفتار خود در هر حوزه  آنها را درك نكنند و نتوانند تصميم عقالني 

تصميمات درستي در جامعه اطالعاتي شكل نخواهد گرفت و   درنهايت،صورت دهند، 

 آيد. جامعه اطالعاتي به شكل مطلوب بوجود نمي
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و توسط چه  چه اقداماتي تري تحقق پيدا كند،  براي آنكه جامعه اطالعاتي، به شكل مطلوباما 

گيري  تواند در شكلترين عنصري است كه ميمهم ، دولت  گيرد؟بايد مورد توجه قرار كساني 

. بايد  در اين راستا انجام دهد اقداماتي را بايدجامعه اطالعاتي نقش داشته باشد و از اين رو،  ترمطلوب

جامعه اطالعاتي شكل خواهد  ، دهدشكل را اگر هم دولت نخواهد جامعه اطالعاتي توجه داشت كه، 

گيري جهت دهد و  است كه به اين شكل  تواند انجام دهد، آنري كه دولت ميكا ،، بنابراينتگرف

 عبارتنداز:اقدامات دولت در اين خصوص،  شود. جامعه اطالعاتيتري از  گيري مطلوبب شكل جمو

 اراده سياسي •

 اراده عملياتي  •

چنين  اگر  – متناسب با ابعاد جامعه اطالعاتياي هاي ملي و منطقه تنظيم سياست   •

هاي نامطلوب در جامعه اطالعاتي  پديده و بحران ايجاد منجر به نگيرد،  تمي صورتنظي

 شود.مي

 هاتوسعه زيرساخت   •

 ايجاد و اتخاذ استانداردها و معيارها  •

براي دستيابي به فرهنگ مطلوب جامعه   ،جامعه اطالعاتيحوزه ر دسازي فرهنگ  •

 اطالعاتي 

 آموزش  •

•  ... 

گيري توانند در شكل نيز مي الملليهاي بين دستگاه المللي و ي بين ساختارها از قبيل  ، هافرادولت 

 آنها عبارتند از:ممكن تر جامعه اطالعاتي نقش داشته باشند. اقدامات مطلوب

 هاي بين المللي  تنظيم سياست •

 ها توسعه بسترها و زيرساخت  •

 اد و اتخاذ استانداردها و معيارهاايج  •

 سازيفرهنگ  •

 آموزش  •

•  ... 
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ها و نظائر  هاي تخصصي و گروه انجمن از قبيل  ،هاي مردمي و غيردولتيها و گروه سازمان 

تر جامعه اطالعاتي نقش  گيري مطلوبدر شكلها، ها و فرادولت در كنار دولت توانند نيز مي آنها، 

 آنها عبارتند از:  ممكن . اقداماتداشته باشندجدي 

 اراده عملياتي •

 گرائي جامعه اطالعاتي براي ويژه هاي محلي و موضعي تنظيم سياست   •

 توسعه بسترها   •

 ايجاد و اتخاذ استانداردها و معيارها  •

 سازيفرهنگ  •

 آموزش  •

•  ... 
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به  هاي قبلي، فصلدر ، ا به سراغ پديده دولت الكترونيك رفته باشيمپيش از آنكه مستقيم

قبل از آنكه به بحث دولت  جا نيز در ايناما ه اطالعاتي پرداختيم. اطالعات، جامعه و جامعث مباح

مستقل از دولت  قبل از آن، پديده دولت و حكومت را الكترونيك وارد شويم، الزم است تا 

دولت و   خصوصيات مفهوم، ماهيت، ، به فصلدر اين لذا، دهيم.  مورد بررسي قرارالكترونيك، 

 پردازيم.حكومت مي

در اين بين چه   Governmentبا ترجمه متداول و حكومت  Stateمتداول  همدولت با ترج

يا حكومت الكترونيك )كه   E-Governmentبه پديده كه نيست قصدمان آن آيا مگر نقشي دارند؟ 

آيا اصال الزم است پديده دولت يا  بپردازيم؟ رود( معموال واژه دولت الكترونيك به جاي آن بكار مي 

State  ؟ شوند مطرح  در اين مباحث 

هر دو    بايد ،و حكومت دولتخواهيم گرفت، آن است كه هفتم  فصلاي كه در انتهاي نتيجه 

توان تنها به  نميو دولت الكترونيك مورد توجه قرار گيرند. در تبيين پديده حكومت الكترونيك 

هارم  پرداخت. اگر به شكل مطلوب و طبق ديدگاه چ E-Governmentالكترونيك يا پديده حكومت 

مطرح  Stateده يناخواه پدخواه حكومت الكترونيك بپردازيم،  دولت الكترونيك، به حكومت و 

 دهيم.قرار مي يبيشترهفتم مورد بررسي   فصل اين موضوع را درشود. مي
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بسياري از پردازيم. دولت و حكومت به شكل مستقل ميمباحث به ، فصلاز اين رو، در اين 

ها،  اين ديدگاه  كنند.مطرح ميها هاي مختلفي راجع به اين پديده ديدگاه  پردازان علم سياست،نظريه

ما ديدگاه شفاف و مشخصي را  اگر دهند. را از زواياي مختلف مورد بحث قرار مي رهاي مذكوپديده 

شود كه  ميافرادي اين امر منجر به سرگرداني و حكومت ارائه نكنيم، در دستگاه نظري از پديده دولت 

هاي مختلفي  دهند و ممكن است وجوه مختلف آن را به شكل وب را مورد بررسي قرار ميچچاراين 

هاي دولت و حكومت  پديده بنابراين، الزم است در اينجا، تبيين شفاف و روشني از برداشت كنند. 

علم   در شود كه انجام مي  هاي مختلفيو ديدگاه  ي قالبهاي اين تبيين شفاف، مبتني بر تبيين داشته باشيم. 

ه  حوزه برسيم، ببندي در اين سعي ما بر آن است كه به يك جمع ها مطرح است.سياست از اين پديده 

وجوهي نيز به اين  اين حوزه نشان دهد، ضمن آنكه هاي قالب را در صورتي كه بتواند ديدگاه 

جمله تبيين پديده   د، از نپيدا نمايشفافيت الزم را نيز د و نتر گردكامللب اضافه شده تا اهاي قديدگاه 

 جامعه ذكر شد(  فصل)با مفهومي كه در ارتباط آن با مفهوم جامعه دولت در بستر جامعه و 

در  چيست؟ واژه دولت، دولت تبيين كنيم. درستي ه ابتدا الزم است تا واژه دولت را ب

  حكومت معني  ،در يكي از كاربردها .(51)شكل  رواج، و معاني متفاوتي داردكاربردهاي مختلف، 

 دولت با حكومت متفاوت است  -51کل ش
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قوه  برخي اوقات، دولت، به اج بيشتري دارد. ومردم ر ه خصوصا اين معني در ميان عامرايج است. 

گانه و  سه و هم در ساير قواي گردد. اين معني، هم درميان عامه مردم رواج دارد اطالق مي مجريه

، آن است كه اين  "جمهور رئيس دولت استيس رئ"جمله كه  اينمنظور از  ،مثال .هاي حكومتيدستگاه 

واژه دولت، در داخل  . بخشي از حكومت استدر واقع قوه مجريه،  . شخص، رئيس قوه مجريه است

 حكومت و قوه مجريه است.  كابينه، بخشي از  است.  كابينهعمدتا به معني  آن،  جقوه محريه و بعضا خار

اي از حكومت و  مجموعه يكپارچهمباحث، طور در اين سلسله و همين دولت در علم سياست، 

بخشي از آن  در در واقع حكومت، با اين مفهوم، دولت، چيزي فراتر از حكومت است و  است. جامعه

طور  ه علم سياست ب انديشمندان شود. به دولت اطالق مي State واژه  ،با اين تعريف است.  قرار گرفته

سعي خواهيم  اند. آن پرداخته و خصوصيات ها به ابعاد را بيان نكردند و تن اين مفهوم  شفاف و صريحي

به  تواند تعريف ما نيز قاعدتا نميتري از اين واژه برسيم، هرچند كه به تعريف دقيقدر ادامه، كه كرد 

سعي خواهيم كرد با   كند. پديده را به شكل قاطع تبيين اين تحولي اساسي ايجاد نمايد و يكباره 

 ارائه دهيم.تري را پديده، تعريف نسبتا دقيق  نكردن ابعاد مختلف ايمشخص

  اي از حكومت و جامعه، يعني مجموعه يكپارچه  ،با خصوصيت ابتدائي كه از پديده دولت

نظام و سازمان رسمي حاكم بر يك حكومت، . خواهد بوددولت با حكومت متفاوت مطرح نموديم، 

به شكل يك نظام  نظائر آن است و حه، و گانه، قواي مسلهاي حكومتي، قواي سه شامل دستگاه  ،كشور

 كنند.اطالق مي Governmentمعموال ترجمه اين واژه را به   است و  سازمان يافته سلسله مراتبي
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سازمان رسمي اجرائي )نه فقط قوه مجريه، بلكه شامل قضا و   دولت حكومت نيست، بلكه

 گذاري و ارتش( و كارگزار دولت است.  قانون

برخي از اين   .(52)شكل  اندتبيين كرده  تماهيتي براي دول هر يك از متفكران علم سياست، 

 ها عبارتند از: ديدگاه 

 دا نيست. جاز كل جامعه و است   كل جامعه   ، دولت •

 است. نظام قدرت در كل جامعه   ، دولت •

 اي رفاه جامعه است.بر و سازمانيشود قلمداد مي نظام رفاه  ، ولتد •

از اين رو، دولت،  . است كننده رفاه و اخالق جامعه تضمين و نهادي اخالقي دولت،  •

پديد آمده   گيري يك عقالنيت واحدشكل كه بر اثر عقالنيت جامعه واست نهادي 

قي در كل جامعه سازمان پيدا  يك نظام اخالشود كه سبب مياين عقالنيت، است. 

 كند.

 شود.تلقي مي  سازمان يافته طبق قانون اجتماع   يك ، دولت •

 مترادف با واژه ملت است.  ، دولت •

در آنها  هاي مختلفي براي پديده دولت حوزه وجود دارد كه ماهيت تعاريف ديگري نيز در اين 

تقريبا  هاي مطرح شده براي پديده دولت كامل نيستند، وليكن ماهيتهر چند كه  مطرح شده است.

 ماهيت دولت از ديدگاه برخي متفكران علم سياست -52کل ش
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ها با هم  در صورتي كه اين ديدگاه  كنند.وجوه پديده دولت را تبيين مي ودرست هستند همگي آنها 

سعي خواهيم كرد كه اين   ماهيت دولت مشخص خواهد شد.، و در كنار هم قرار گيرند جمع شوند

 كار را انجام دهيم. 

ست، در چهار  تقريبا متفكران علم سيا يك دولت، از چه عناصر بنيادي تشكيل شده است؟ 

 اتفاق نظر دارند: مولفه اصلي بنيادي دولت 

 شود.محسوب نمي  دولتي كه سرزمين نداشت باشد، دولت .است  سرزميندولت داراي  •

در صورتي كه حكومت وجود نداشته باشد،   . است اجرائي حكومت يا سازمان دولت،  •

 تواند شكل گيرد. دولت نمي

به عنوان  و آن نهفته است  بطن در ،رتل و قدال، كه استقاست حاكميت دولت داراي  •

 شود.موجوديت حاكم در جامعه محسوب مي

، هرچند  دن باش اين صورت اگر مردمي وجود نداشته در است. مردمدولت داراي  •

 شكل نخواهد گرفت.  يحكومتي باشد، دولت

  يا همراهي مردم اين عنصر، كنيم. عناصر بنيادي دولت اضافه مينيز به  ما عنصر ديگري را 

سرزمين، حكومت و   ممكن است كشوري داراي مردم، است.  شدن حاكميت در بدنه جامعه نهادينه 

در يك كشور ديكتاتوري  به عنوان مثال،  . تشكيل نشده باشدباشد، ولي دولتي در آن كشور حاكميت 

براي اما مردم ، وجود داردذكرشده كه يك ديكتاتور بر آن حكومت دارد، چهار عنصر بنيادي 

توان از پديده  زماني ميكنند. همراهي نميكومت حبا اين ، يري و اجراي يك حاكميت واحدگشكل

 شكل گرفته باشد. شدن حاكميت در بدنه جامعه و نهادينه همراهي مردم دولت صحبت كرد كه  

به صورت يك  و حكومت در تمام جامعه  نمايدچگي دست پيدا رزماني كه دولت به يكپا

همان تصميم را   نيز گيرد، مردمزماني كه حكومت تصميمي ميمثال  ام پيدا كند، قوشده سازمان نهادينه 

 گرفته تلقي كرد.توان پديده دولت را شكل در اين صورت مي بگيرند و برعكس،
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ولت  دممكن است شكل نگرفته است.  يتل حكومت وجود دارد ولي دودر بسياري از كشورها، 

در ممكن است كه حتي اوتي شكل گرفته باشد و و متف ودهاي معدهاي معدودي و با شكلدر بخش

 از هم پاشيده شود. دوراني دولت شكل بگيرد و در دوراني ديگر، 

 

 يك جامعه،شود. به عنوان يادآوري ذكر مي در اينجا  مطرح شد،اي كه در تبيين جامعه نكته 

اي  رفتار يكپارچه همچنين يكپارچه و گيري بستر و فضاي تصميم اي است و يك يكپارچه داراي روح 

گيري انجام شده در كل جامعه  تصميمگفتيم كه اين رفتار، ناشي از . (53)شكل  گيردر آن انجام ميد

در  يرد؟ گيك رفتار يكپارچه و يك روح واحد شكل مي چگونه اما اين سوال مطرح گرديد كه  است.

در جامعه  يكپارچه  يبروز رفتاربه يا قواي اصلي كه منجر موتور اصلي جامعه پاسخ به اين سوال، 

گيري در وجود عموم افراد جامعه و كل  شدن تصميم دروني مبتني بر  ،اين موتور شد.  تبيين شود، مي

شخص در كل  يك تصميم جامعه كه منجر به يك رفتار ماين موضوع يعني،  كند.عمل مي ،جامعه

گيرد،  گيري و رفتار تك تك )نه همه( آنها شكل ميشود، توسط آحاد جامعه و در تصميمجامعه مي

گيري جامعه در درون تصميماين بدان معني است كه  گاه.به شكل ناخودآ هچه به شكل خودآگاه و چ

 هها و رفتارهاي كل جامعگيريدر تصميم موتور اصلي جامعه -53شکل 
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گذارد و  مي اثركل گيرد، در تصميمات كه فرد مي يهر تصميم شده است. نهادينه  وجود افراد 

 گيرد.تك افراد شكل ميتكگيري در بستره و فضاي تصميم  كل جامعه،تصميمات 

،  گي داردتناي است كه با حكومت رابطه تنگابا توجه به اين موضوع كه جامعه مدني، جامعه

ر پيدايش تعامالت افراد  جامعه، در اث. (54)شكل  كردتركيب ين پديده را با پديده حكومت توان امي

نيازهاي ديگران و تنظيم رفتار خود براي تعامل با  ادراك ادراك ديگران، نياز خود به ديگران،  بر اثرو 

ر  اپديددر آن  ،نظم تمدنيبا نام شده اجتماعي و سطح خاصي از نظم نهادينه  ،گيردشكل ميديگران 

 .شودمي

مردم به   نيازاحساس بر اثر كه است راي قدرت سازمان كارگزار و دااز طرف ديگر، حكومت، 

و پس از آنكه نظم تمدني شكل  كنند افراد جامعه، نياز به نظم را احساس مي  .گيردميشكل  ،ايجاد نظم

سازمان يك كند كه نيازمند به اين موضوع ميمشكالت و مسائل موجود در اين نظم، آنها را گرفت، 

، اين  قانون و امنيتبه نياز  ،از طرف ديگر. دهندشكل را ال نظم براي اعمو داراي قدرت شده نهادينه 

البته   يك حكومت واگذار كنند.ه قدرت خود را ب  ،شود كه مردمو موجب مي كندپديده را تقويت مي

 ت جامعه مدني + حكوم -54شکل 
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ك  جر به پيدايش ي نم ،مانند سيطره يك فرد بر ديگران ،گاهي اوقات نيز اميال افرادهميشه چنين نيست! 

 شود.ميحكومت 

جامعه مدني   چرا شود كه ارتباطي كه بين جامعه مدني و حكومت وجود دارد، مشاهده مير د

ميان   تعاملاي كه در اما مسئله گيرد. بطور مستقل شكل مينيز  حكومتچگونه گيرد، و شكل مي

مختص خودش   ، هاي حكومت و رفتارهاي آنگيريتصميم وجود دارد آن است كه حكومت و جامعه 

در حكومت استفاده   ،هنوز از قدرت موتور اصلي جامعه است!  در جامعه نهادينه نشده هنوز است و 

و   در جامعه قوام نيافته است! ، شده هادينه هنوز حكومت به عنوان سازمان كارگزار ن !است نشده 

نه   راستا با حكومت باشد.الزاما همتواند نميدرون جامعه در حال رخ دادن است، هائي كه حركت

تغيير دهد و  تواند حركت حكومت را و نه جامعه ميراستا كند ها را همتوان اين حركتيحكومت م

گيري جامعه مدني  گيري حكومت و بستر تصميم هائي در بستر تصميم در واقع، تفاوت  اصالح كند.

 وجود دارد. 

حكومت،   . (55)شكل  ان موتور اصلي جامعه است، هممسئله اصلي در رابطه جامعه با حكومت

گيري  دارد، در حالي كه بستر و فضاي تصميمرا و رفتار مختص به خود گيري بستر و فضاي تصميم 

 مسئله اصلي در رابطه با حكومت – 55شکل 
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گيري افراد است، متفاوت  با بستر و فضاي تصميمبه واسطه موتور اصلي جامعه كه در تعامل تنگاتنگ 

اي حداكثر به شكل انتخاب حكومت توسط جامعه، و  رابطه و جامعه، رابطه بين حكومت  .مي باشد

مستقل و داراي   به عنوان موجودات مختار، تصميمات افراد جامعهحكومت به جامعه است. دستور 

  . راستا نيستگيري، و عقايد و فرارفتارهاي خاص، لزوما با تصميمات حكومت هم قدرت تصميم

به عبارت ديگر، تصميمات حكومت در  نيست. مردم و جامعه تصميمات لزوما  تصميمات حكومت هم، 

 جامعه دروني نشده است. 

منظور از  نشدن تصميمات حكومت در جامعه صحبت كرديم. قبل، از دروني  فصلدر 

، و حكومت،  ز موتور اصلي جامعه استفاده نشده اتصميمات حكومت، آن است كه نشدن دروني

  -56)شكل  گيري جامعه متداخل نكرده استاي تصميم ضفبا گيري خود را رفتارها و فضاي تصميم

 .  (الف

اگر پيوستگي و   نيز و اگر حكومت بتواند از قوه محركه موتور اصلي جامعه استفاده كند، 

  فضاها و اين  گيري حكومت، جامعه و افراد ايجاد شود، تعامل مناسبي بين بستره و فضاهاي تصميم 

 دولت  -الف  -56کل ش
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  همچنين و ، هم جدا نباشد( جامعه از وحكومت گيري ميم تصفضاي )يعني  بصورت يكپارچه درآيند 

)مانند   جامعه تبديل شود در گيري و رفتار حكومت از حالت دستوري به دروني اگر بستر تصميم 

توان گفت كه پديده  در اين صورت مي  ، كردن آن(كردن بستن كمربند ايمني و نه دستوري هنجاري 

است. در چنين حالتي،  كه در جامعه نهادينه شده  واهيم شدخمواجه حكومتي  شكل گرفته و ما با دولت 

گيرد به عنوان مثال، زماني كه دولت تصميم مي .گيري حكومت دخالت دارددر فضاي تصميم ،جامعه

حتي  يا بجاي آنكه با جريمه و ها كمربند ايمني ببندند، بزرگراه در حين عبورومرور در جامعه افراد كه 

در جامعه به شكل  بستن كمربند ايمني را اي به گونه اين كار را انجام دهد،  هاه از طريق رسانبا آموزش 

ديگران چنان با او برخورد نمايند كه   ،اين قانون تبعيت نكرد شخصي از كه اگرآورد ميهنجار در 

براي بستن كمربند ايمني در واقع، يك فضاي هنجاري  افتاده است.سواد و عقب بي دانگار او يك فر

  گاه آنهاي حكومت بدين شكل بروز كند، گيريها و تصميمحركتاگر  كرده است. ايجاد جامعه ر د

 .ب(-56)شكل  توان گفت كه پديده دولت شكل گرفته است مي

كه   اتيتصميمدر در يك سو قرار دارد. از سوي ديگر،  ، تنهادر جامعه هاهنجاركردن رفتاراما 

ه  ن اين دخالت،  مستقيم، و در آن نقش جدي داشته باشند.دخالت بايد مردم ، كنداتخاذ ميحكومت 

 دولت  -ب  -56کل ش
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تمام تصميماتي   به شكلي است كه بلكهفقط به شكل انتخاب يك نماينده يا انتخاب رئيس قوه مجريه، 

 در بستر جامعه شكل گيرند.بايد د،  نشو گرفته ميحكومت در سطح كه 

گيرنده تصميم تماني، وزارت مسكن تبعيت از يك نظام ساخايجاد و  با در رابطه به عنوان مثال، 

دهند و اين  ل مييشكتهاي صنفي هاي علمي و تخصصي و انجمن انجمن شان مردم خود .نخواهد بود

از قدرت واختيارات  خواهند كه مي  حكومتو تنها از  د ننماياتخاد ميرا  هاي مربوطه نظام  ،هاانجمن 

و مهندسان  ي، مردم، معماران و صنف معماران چنين صورتدر . كندآن را اعمال  نموده وخود استفاده 

كوچك در   نمونهك تنها ي ،ين مثالا كنند.اند تبعيت ميخود آنها وضع كرده  كه از نظامي ،ساختمان

در اينجا فرصت پرداختن به آنها وجود  اي وجود دارد كه ل و پيچيده هاي مفصحالت اين رابطه است. 

 ندارد. 

و  اي است از كل جامعه كه مجموعه براي كل دولت توان روحي در چنين حالتي، مي

دهد و بستر و فضاي  اي از خود بروز مي كپارچه اي كه رفتار يدرنظر گرفت. روح يكپارچهحكومت، 

 . ج( -56)شكل   دهداي انجام مي د و نيز رفتار يكپارچه بطن آن قرار داراي در گيري يكپارچهتصميم

 دولت  -ج  -56کل ش
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گرفتن شكلو عملكرد موتور اصلي جامعه، گيري اين پديده يكپارچه ترين محور شكلهمم

نكته اساسي آن   است. براي پديده دولت و رفتار ناشي از آن  ،گيري يكپارچهو فضاي تصميمبستر 

گيري  مشترك و متعامل با بستر تصميمگيرد، در دولت شكل مي هگيري ك بستره تصميم  اين  است كه 

هاي هاي دولت و رفتار آن، با تصميم تصميم .(57)شكل  است تك افراد جامعهتكحكومت و جامعه، 

ور از حكومت و اجراي آن توسط  جامعه و مردم و رفتار آنها، ارتباط مستقيم دارد. نه به شكل يك دست

 بستره.مردم، بلكه به شكل ايجاد يك 

و مشتركي را گيري متعامل چگونه بايد ابعاد تصميم پذير است؟امكان  اما چگونه چنين چيزي

اين موضوع، به نوع   كرد؟و توصيف تبيين  ،گيردشكل ميجامعه و مردم  ، بين دولت، حكومتكه 

 بستگي دارد. گيري ا و بستره تصميم ضو نيز به نوع سازماندهي فنگرش ما 

موضوع  در اينجا،  يري نگاه كرد.گتصميم موجوديت به  ديگريمتفاوت به شكل بايد  ،اوال

و   سيستمكه در علم مديريت، مهندسي اي به شكل كليشه  بتوان  نيست كه  موضوعيگيري، تصميم

 بستر و فضاي تصميم گيري دولت  - 57کل ش
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در علم نظريه تصميم،  كه شكل  نبدي مثال،  .اي متداول است، به آن نگاه كرده هاي رايانسيستم مهندسي

ها  اين نظريه  ، يكي از آنها بكار گرفته شود.موجود دو يا چند انتخاببين اي از خصوصيات، طبق پاره 

هائي كه در  گيريتصميم خاص خود را دارند. وليكن،  هايو كاربرد ند در جاي خود معتبرهمگي 

انجام يك  با چنان نيست كه مردم جامعه در كنار هم جمع شوند و  دهد اينگونه نيست.جامعه رخ مي

، كنندلباس خاصي را انتخاب مي از افراد،   دامهر ك  را بپوشند.تصميم بگيرند كه كدام لباس  ،گيريراي

و به گونه مشخصي در مورد يك   زنندكنند، به گونه مشخصي حرف مي به گونه مشخصي رفتار مي

 .  كنند و ...برخورد ميازدواج مراسم مانند مسئله خاص 

و  دم باورهاي مر هنجارها و شود؟اين تصميمات اتخاذ ميخاص و  هايگونه اين اما چگونه 

هاي رفتاري كه در جامعه وجود و ارتباط بين پديده گيري فرارفتارهائي كه در جامعه وجود دارد، شكل

گيري كه در  نمايد كه بستره تصميمكند و مشخص مي گيري را ايجاد مياين فضاي تصميم دارد، 

مديريت و نظائر آنها  تصميم و بستره در علم نظريه با نوع  ،چيست. نوع اين بستره وجود دارد،  هجامع

 افتد.مي اتما بايد اين نوع را درك كنيم و بفهميم كه چگونه اين اتفاقمتفاوت است. 

در طبيعت   افتد.است كه در طبيعت اتفاق مي آنچهبا مشابه جنس و همگيري، اين نوع تصميم 

كدام  تا مشخص نمايد كه وجود ندارد  1مشخصيريزي و ستاد برنامه كنيم كه هيچ سازمان مشاهده مي

اثر   برميداني است كه بلكه، درخت در كدام ناحيه رشد كند، رودخانه از كدام مسير عبور نمايد و ... . 

مثال  شود. مشخص ميبروز يك رفتار منجر به گيرد كه ي شكل ميئهاحركتشرايط موجود در آن، 

و دانه در اين ناحيه رشد  گيرد، افتد، آب و هواي مشخصي شكل مياي در يك محل مشخص ميدانه 

 كند و ... .  مي

  . ندريزي و سازماندهي نيستچندان غير قابل برنامه البته و  ،دهندنيز رخ مي ت در جامعه ااين اتفاق

توان در آنها دست برد.  د، نمي ندهكه چون اين اتفاقات در طبيعت رخ مي  كرداين طور نبايد تصور 

توان  كه مي كرد، همان طور  شانهدايت يو حتي به سوي مطلوب ددخالت كر ها توان در آنميبلكه 

كه بتواند طبيعت و  است توانائي اين داراي لذا انسان نابودي هدايت كرد. طبيعت را به سمت قهقرا و 

هائي است كه هدايت كند. شاهد اين مدعا، حركتبه سمت تعالي و مطلوبيت بيشتر محيط خود را 

كنند طبيعت محور است  دهند، با آنكه ادعا ميانجام مياي حفظ طبيعت بر، زيستمحيط هاي سازمان

هاي  مثال حوزه  .كندحركت ميخواهد ميكه سمتي  و بايد آن را حفظ كرد و خود طبيعت به هر

 
 افتد، حكمت و قوه الهي درآن نهفته است.البته طبق تعبير و تصور ما، وگرنه هر برگي كه از درختي مي - 1
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به  دهند و ... ش ميپرورآنها را و  كنندحفاظت ميهاي خاصي كنند، از گونه حصاركشي ميرا خاصي 

توان  و حتي پس از آن نيز ميدهند كه طبيعت به شكل اصلي خود برگردد ام مي اقداماتي انجهر حال، 

 تري براي آن تصور كرد.  هاي مطلوبشكل

ريزي را طبق برنامه جديدي  ي رفتارها باورها و توان به همين صورت ميدر يك جامعه نيز 

بر  كند.مي راخواهد رفتكه ميجامعه هر طوري فكر كنيم كه نه اينكه با تفكر آنارشيستي  .ايجاد كرد

گيري جامعه فضاي تصميم كند وجامعه رفتارهاي خود را تبيين مي  رست است كه، دديدگاه مااساس 

با   يافته مشخص و شت كه با نظام سازمانتوان باور دا مي يافته است، وليكن نظام هاي متفاوت با سازمان

و جامعه را به يك سمت و  شكل داد  ارگيري جامعه و فضاي تصميم بسترتوان ميشكل متناسب، 

كمااينكه اين اصالح   .نمودطلب آن از انتظار را  رفتارهاي موردهدايت كرد و سوي كامال مشخصي 

در  نيز  شود و حتي رواج فرهنگ و رفتارهاي ناموزون و ناپسند مشاهده ميبسياري در موارد  رفتاري

از طرف   شود.انجام ميتر در جامعه بسيار آسانهاي منفي پديده  رشدشوند و ميديده  يموارد متعدد

دچار تغيير  چنان گيري آن را فضاي تصميمبراي دخالت در كشور ديگر،  ي كشورممكن است ديگر، 

 .(58)شكل  حكومت آن شود منجر به واپاشي كه كند 

 مهندسي تصميم و فراكتاليسم - 58کل ش
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كند كه  مهندسي تصميم، تالش مي، گيرياين ديدگاه و نگرش نسبت به فضاي تصميمطبق 

ساختار و نوع  حكومت و افراد در آن متداخل باشند و ائي را ايجاد كند، فضائي كه جامعه، فضچنين 

ساختارهاي كالسيك گيري در نوع تصميمبا  متفاوتگيرد، شكل مياين فضا گيري كه در تصميم

است كه در گرايش فراكتاليسم به آن  گيري فراكتالي تار تصميم ساخ گيري، يك اين نوع تصميم  باشد.

  بستر يك كه چگونه نمايد تبيين كند ، تالش ميانتظام مهندسي تصميم. داخته شده استپر

نه  و نه دموكراسي نمايندگي، و  اي،گيري كليشهاما نه از جنس تصميم  مشخص شود،گيري تصميم

گيري در بدنه يك موجود  تصميم  جنس بلكه از ، شده رسمي قانونمند متداولگيري توزيع حتي تصميم

هندسي تصميم به عنوان يك الگو، ساختار فراكتالي را براي توضيح و توصيف چنين ساختاري م. زنده

،  انسان هايها و سيستم هساختطبيعت، بلكه در چنين كاري نه تنها در دهد كه و نشان مي كندارائه مي

ش و  به شكل يك سبك، گرايتبيين، اين  پذير است. امكان نيزجامعه  ن كالهاي بخصوص در سيستم 

كند كه  بيان ميفراكتاليسم،  شود.انجام مي فراكتاليسم تحت عنوان  ،هاي كالنمكتب طراحي نظام

بايد  گيري آن چه ساختاري و فضاي تصميم ،كردبنا شده را با رويكرد مطرح ينظامتوان چگونه مي

 داشته باشد. 

اين رويكرد در  و ، فتگرام جانفعاليتي اين حوزه  در، 81و  80هاي در سال به عنوان نمونه، 

يك نظام آموزشي رخ  چگونه اين اتفاق در در اين فعاليت، تبيين شد كه  .گرديدنظام آموزشي مدل 

مكتب  . در اين راستا، گيردميشكل گيري در نظام آموزش چگونه چنين فضاي تصميمدهد و مي

مستنداتي در همين   .دگرفتمورد توصيف قرار فراكتاليسم و ساختارهاي فراكتالي مبتني بر اين پديده 

 د كه قابل ارجاع است.نرابطه وجود دار 

آن  توان گفت كه شكل گيرد، ميشده مطرحگيري ميمدر صورتي كه دولتي با فضاهاي تص

وجود  مختلف جامعه هاي كه در حوزه  به عبارت ديگر، قدرت هائيمقتدر است. اي امعه جدولت، 

به  د و نيكپارچه شو د، نقرار گيرد كنار هم نتوانمي، هستندقابل دستيابي آحاد جامعه  د و توسط ندار

اين اقتدار، از به هم پيوستن  د. نشكل دهدر سطح كل دولت را اقتداري و  زده شوند يكديگر پيوند 

 .  (59)شكل  گيردشكل ميدر سطح جامعه موجود هاي تمام قدرت 
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كه بدون لزوم اعمال   يقدرت فائق :چنين است قتداراز اق يك تعريف نادقياقتدار چيست؟ اما، 

كه در كل جامعه شكل گيري تصميميكپارچه و فضاي  بستريعني  شود.زور توسط همه گردن نهاده مي

اي را  و قدرت يكپارچه شود قدرت افراد مختلف در اين فضا ميانداختن منجر به جريان، گرفته است

انجام كاري در سطح جامعه و دولت، زوري به شكل  زم نيست براي در اين صورت، ال كند.ايجاد مي

بخود  دخودهنده آن، و بستر تشكيل  در سطح جامعه وجود اين اقتدار. فيزيكي و واقعي اعمال شود

د در  ن كه اگر نخواهكنند درك مياين موضوع را دهد و افراد حركت مي يسمت درستبه  را هاقدرت

را در اين جريان   قدرت خود طبعاو دچار مشكل خواهند شد يرند، قرارگقدرت حركت جريان اين 

از اين   اي، بلكه پيوند يكپارچه نيستموجود در جامعه  يهابري قدرتججمع اقتدار،  د.قرار خواهند دا

بدليل  د، وليكن نهاي مخالفي با اقتدار در جامعه وجود داشته باش ممكن است قدرت  قدرتهاست.

  .كنندپيدا نمي  امكان حركت مشخص ،هاي مخالفامعه، قدرت بودن اقتدار در جفائق

و  موتور اصلي جامعه، نيرو شود، حكومت است. اقتدار مي و جريان كه موجب قوام سازماني 

مين دليل، نام اين قدرت نامرئي را ه به دهد.كند و به آنها شكل ميايجاد ميها را قدرتيكپارچگي 

شود،  كه در جامعه منجر به ايجاد اقتدار ميسازماندهي و يكپارچگي م. ايقرار داده  اصلي جامعه ر موتو 

در يك   خواهد بود. بلكه به شكل ارگانيسم يك موجود زنده  نه به شكل يك ساختار مكانيكي،

 دولت : جامعه مقتدر  - 59کل ش
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مورد  بكارگيري قدرت براي  ،ايو ابزار كامال كليشهطبق ضوابط  ،مختلفساختار مكانيكي، عناصر 

ت حتي بسياري از نيروها تلف شوند. اما تمام عناصري كه در بدن  كه ممكن اس ،گيرنداستفاده قرار مي

  شوند و در كنار يكديگر جمع ميخود، و رفتار خاص با حفظ استقالل وجود دارند، يك موجود زنده 

 دهند. كنار هم قرار مي ،نده واحدرتشان را براي دستيابي به موجود زقد

بتواند به شكل منسجم براي ايجاد يك روح واحد به اقتدار دست يابد، دولت را  كه اي امعهج

 . (60)شكل   تشكيل مي دهد. دولت يك جامعه مقتدر است

حكومت در صورت يافتن اقتدار   ابزار سازماني، فيزيكي و عملياتي دولت است. ،حكومت

شده در جامعه و يافتن ثبات اجتماعي، دولت  يافتن بوسيله يك ايدئولوژي نهادينه كامل در جامعه و قوام 

 سازد. را مي

در نظر  توان براي آن وصيات زير را ميصخي كه از پديده دولت مطرح شد، مبتني بر تبيين

 : (61)شكل  گرفت

 حكومت و دولت جامعه، -60کل ش
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 شدن قدرت در بستره جامعه نهادينه  •

 در جامعه   استفاده از موتور اصلي جامعه براي به جريان انداختن اقتدار  •

مردم در دولت قابل  مشاركت شديد  - مشاركت، محوريت و تعامل شديد با مردم •

و  و همچنين تعاملي بين حكومت بر مردم قرار دارد ها محور فعاليت مشاهده است و 

 جود دارد.  دولت ودر  ،جامعه

ها  گيريدر تصميمجامعه، هاي مختلف در حوزه مختلف افراد  –گيري توزيع تصميم  •

امكاني  ،كننددموكراسي مستقيم را مطرح مي كه نه اينكه مانند افراديكنند. لت ميخاد

تا هر كس در آشپزخانه خانه خود با فشردن يك كليد، بتواند قانوني را   فراهم شود 

 به شكل ديگري است. ،گيري و نوع توزيعتصميمبلكه نوع نمايد. يا رد وضع 

، كل دولت نيز  بپوشندكه چه نوع لباسي د نگيرهمانطوري كه كل جامعه تصميم مي

ه  چ ، بايد بروز دهد در مورد موضوع خاصي در مورد اينكه چه واكنشي ،بهمين صورت

نظاير  و  اد شودجها اي چه تركيبي براي ساختمانرفتاري در حوزه آموزشي انجام شود، 

 دهد. صورت ميتصميماتي را  ها در تمام حوزه ، آن

 جامعه، افراد   ، گيري حكومت تصميم بستر مشترك و متعامل   •

 خصوصيات دولت  -61کل ش
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به يك خودسازماندهي دست پيدا كند،  تواند از درون دولت مي – خود سازماندهي  •

و  هاي جديدي از رفتارها از درون شكل گيرد، مثال از درون اصالحات صورت مي

هاي لزوما سازمان )نههاي جديد شود و سازمانايجاد ميگيري فضاهاي تصميم 

 .گيرندميشكل جديدي   (هاي اجتماعي و حكومتيني، بلكه سازماحكومت

 جامعه   –تنيدگي شديد حكومت  تعامل و درهم  •

  – زشدن سيستم بسته حكومتي به يك سيستم با و تبديل  حكومت شكست حصار  •

و از يك  شود گسترده ميو دولت در كل جامعه شود و حكومت، حصارش شكسته مي 

هاي  در فعاليت شود و همه افراد مي به يك سيستم باز تبديلسيستم بسته حكومتي، 

در تصميمات  ،تصميمات همه افراد. از اين رو، كنندت ميحكومت دخالت و مشارك 

 حكومت و دولت اثر خواهد داشت.

در عين اينكه   – سازي دركنار يكپارچگي مليتوزيع در كنار تمركز و بومي  •

انجام  شور براي كل ك گيري متمركز ركز حكومتي، يك تصميمساختارهاي متم

ر عين اينكه يكپارچگي در  ديعني، شود. گيري در كل كشور انجام ميمتصميدهند، مي

مخصوص به  فضاي بومي ها براي خود هر كدام از حوزه شود، كل كشور برقرار مي

 كنند.آن حوزه اتخاذ مي  تصميمات خود را درو خود دارند 

جامعه و حكومت بايد رشد  عقالنيت  – وابستگي به رشد عقالنيت جامعه و حكومت  •

باعث  ، آنگيري مبتني بر تصميم  و پديده دولت شكل گيرد. درك عقالني مردمكند تا 

عقالنيت باالتري در پشت  هر اندازه كه  . مي شوددولت در كيفيت و مطلوبيت ايجاد 

  تصميماتي كه اتخاذ وجود داشته باشد، دولت گيري فضاي تصميمتصميمات و 

ي بيشتري براي حامعه ايجاد  لد داشت و در نتيجه تعان يشتري خواهمطلوبيت ب د، نشومي

 د كرد.نهاخو

يك موجود  عادي كه از آن ذكر شد، با تعريف و اب ، دولت – ساختار ارگانيكي و زنده  •

بايد  عناصر دروني اين موجود را   ساختار ارگانيكي است.يك داراي روح واحد و زنده 

و قرار داد، نه يك ساختار سازماني تحليل و مورد مطالعه به شكل يك ارگانيسم، 

 اي حكومتي. كليشه
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مطلوبي   ي ساختارهاي فراكتالي، الگوتالش شده است كه  –ساختارهاي فراكتالي  •

 پديده دولت باشند. هاي دروني و پديده دادن ابعاد نشانبراي 

دسازماندهي  تنيدگي و خودرهم مواردي از قبيل ر هستند؟ يپذ اما موارد ذكر شده چگونه امكان

بدون آنكه هرج و مرجي ايجاد  چگونه  ، شكستن حكومت و تبديل به يك سيستم باز و نظائر آنهاو 

تصور  و اند ساختارهاي حكومتي عادت كرده  براي كساني كه بهخصوصا هستند؟پذير امكان  شود

مي  پاشيده يكديگر  ازهمه چيز د، ت كل موجود خود بنا نشوشبا كنند كه اگر ساختارهاي حكومتي مي

   !شود

به  اين مسئله را انجام داديم، كل دولت از به عنوان بخشي نظام آموزشي كاري كه ما در حوزه 

نه   )نظام آموزشي دولت ان داده شده است كه نش، در اين مدل. كرديمتبيين عنوان يك مدل نمونه 

همچنين وزارت   و  آموزش و پرورش وزارت ،نظام آموزشي فعليدر . تواند شكل گيردمي (حكومت

ابالغ  ها را در مدارس و دانشگاه  هاآن  گيرند و مي ، تصميماتي بخشي از دولتبه عنوان آموزش عالي 

نظام  نوع اين  .، و اجازه تخطي از آن وجود ندارددنشوميمو اجرا موبه  ين تصميماتاو كنند مي

آموزشي است كه  نظام آموزشي دولت، يك نظام اما  آموزشي، يك نظام آموزشي حكومت است. 

را شكل دهند، حتي در يك حوزه بومي   و نوع جديدي از آموزشردم بتوانند در آن تصميم بگيرند م

صحبت   آن و زنده كه از ساختارهاي ارگانيكي  پذير است؟نچگونه چنين چيزي امكا اما !و محلي

شان دهد كه در كل نتواند همين مدل مي .مدل شده استپديده نظام آموزشي اين ، در تبيين كنيممي

ساختارهاي  گانه 12در آن مدل خصوصيات  تواند تحقق يابد و شكل گيرد.جامعه چنين چيزي مي

 مورد بحث قرار گرفتند. فراكتالي 

اين ملزومات   چيستند؟ ملزومات تحقق دولت، با خصوصياتي كه در بخش قبل از آن ذكر شد، 

 ( : 62عبارتند از )شكل 

انند در  افراد مختلف جامعه بايد بتو – هاگيري اي عادالنه در تصميم هفرصت  •

گيري  شكلچنين فرصتي را بتوان فراهم كرد، آنكه براي  ها شركت كنند. گيريتصميم

آن وجود ندارد  غير از اين ساختار، امكان  گيري فراكتالي الزامي است.ساختار تصميم

 شاركت كنند. ها مگيريتا همه افراد بتوانند در تصميم 
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گيري ساختارهاي  براي شكل  – ها شدن از حصار و ابزارهاي حكومت خارج  •

هاي حكومتي  فراكتالي، بايد اين امكان وجود داشته باشد كه افراد بتوانند در فعاليت

 مشاركت كنند.

 مشاركت مردم در حكومت  •

ساختارهائي كه از طبق  ،ساختارهاي مناسب حكومت – ساختارهاي مناسب حكومت  •

، بايد شكل  شده استپرداخته در متون ديگر آن بحث شد و به جزئيات آن كليات 

 گيرند.

 چارچوبهاي قانوني و سياسي جديد و متفاوت  •

ها و نظرات و  آوردن فرصت براي ارائه ديدگاه هاي معقول و فراهم احترام به آزادي  •

به  ا مطرح كنند. هاي خود ر افراد جامعه بايد بتوانند ديدگاه  – ها مشاركت در فعاليت 

نظام آموزشي   هاي متفاوتي در نظام آموزشي وجود دارد،عنوان مثال، اگر ديدگاه 

يد سمت و سوي مشخصي به آنها  بگيرد، بلكه با راآنها اعمال جلوي نبايد  ،حكومت

نگرشي در حوزه يك  ، حتي اگر براي رشد آنها فراهم سازدبستري را و نيز بايد بدهد 

 مدرسه باشد. 

 بايد آزادي وجود داشته باشد.  ،هابراي ايجاد جريان ايده   – ها آزاد ايده   جريان  •

 ملزومات دولت  -62کل ش
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بايد  هاي معقولي در عين اينكه آزادي  – ها و اطمينان و امنيت و ايمني حفظ حريم  •

امنيت و ايمني در سطح   ي مشخصي نيز بايد شكل گيرند. هاد، حريمنوجود داشته باش 

هائي كه افراد مختلف  ه و خدشباهات و خطاها اشت دمانن  ،مختلفجامعه در مقابل مسائل 

 وارد سازند، بايد وجود داشته باشد.توانند مي

تا افراد و آحاد   – ارتقاء دانش و مهارت و فرهنگ و آگاهي عمومي نيروي انساني •

 هاي دولت مشاركت كنند. بتوانند در فعاليت جامعه، 

هاي  فرهنگگيري امكان شكل  – هاي متفاوت و تعامل فرهنگي آگاهانه فرهنگ  •

  ها در آن حوزه  هاي مختلفبا توجه به ديدگاه  ،هاي متفاوتدر حوزه كه مختلفي 

اي  نه ها تعامل فرهنگي آگا ،هاين اين فرهنگ بو  وجود داشته باشدبايد ، دنوجود دار

 بوجود آيد. بايد 

  بايد رشد پيدا كند. جامعه ترين عنصر، عقالنيت به عنوان مهم  – رشد عقالنيت  •

به عنوان نمونه،   ند، الزم و ملزوم رشد عقالنيت هستند.مات ديگري كه ذكر شدملزو

هاي عادالنه در  تا زماني كه فرصت و ها فراهم نشود، تازماني كه جريان آزاد ايده 

تا زماني كه امكان مشاركت مردم در حكومت  و نيز گيري وجود نداشته باشد، تصميم

همچنين، تا زماني كه   نخواهد داشت. وجودامكان رشد عقالنيت بوجود نيايد، 

شكل مطلوبي به خود نخواهد گرفت  عقالنيت رشد نكند، مشاركت مردم در حكومت 

شدن از حصار حكومت، خارج حكومت و گيري ساختارهاي مناسب و امكان شكل 

 پذير نخواهد بود. امكان

و داراي تغيير و تحول خواهد بود.  دولتي پويا ، دولت موردنظر با خصوصيات مطرح شده 

گي  يابند  و تكامل ئيپوياموجوديتي است كه در بطن خود، موجوديت و مفهومي ايستا نيست.  ،دولت

  .(63)شكل    در بردارنده ديناميسم است  ، باطن مفهوم دولت  و  را دربر دارد
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وان  شده تحت عنبه معناي شناخته دولت ساختار ارگانيكي دارد، ن اين موضوع كه منظور از بيا

وسط افرادي مانند اسپنسر، شافل، كنت و نظائر آنها ارائه  تكه ، هاي دولتدر نظريه  نظريه ارگانيك

هاي زنده نظير بدن  جوه مشابه با ارگانيسم ساختاري است كه و. بلكه (64)شكل  نيستشده است، 

براي   ،هاي ارگانيكيدر برخي از نظريه .تمام خصوصيات آن شاملاما نه كامال شبيه بدن و رد، دا انسان

هر  الزم نيست . در صورتي كه تصور شده است نظائر آنها  سر و دوست و هائي ماننداندام  دولت 

يد  د، نبان ارگانيسم زنده وجود داره باشد و لزوما همه وجوهي كه در يك ارگانيسمي سر و دست داشت

 د.ن در پديده دولت وجود داشته باش

داراي  . كردن فرد براي جامعهاما نه به معناي قربانيروحي براي دولت و جامعه قائل هستيم، ما 

به  جامعه اگر و اي آن نيست كه اصالت با جامعه است به معنبودن جامعه و يكپارچه بودن آن،  حرو

مانعي نداشته باشد.  وپا له شدند، فراد زير دستضايع شد و ادر آن سمتي حركت كرد كه حقوق افراد 

صلح  پس افرادي كه ا  گرفته، و نيز به معني آن نيست كه اگر براي رشد جامعه انتخاب اصلح صورت 

ساختار ارگانيكي از  كنيم، چنين معنائي ندارد و ما آن را ترسيم ميكه اي يده دپنيستند قرباني شوند. 

 رد براي جامعه نيست. فكردن نظر ما، به معناي قرباني

  ندگي و رفتارهاي آنها زگيري و و تصميم  ،گي حكومت، جامعه و افرادتنيددرهم  به قائلما 

در جميع شئون زندگي افراد براي تبعيت از   ،سيستم حكومتيآن نيست كه به معناي اين اما  هستيم.

ديدگاه ما  مردود است. اين ديدگاه كامال شكل گيرد. توتاليتاريانيسمكند و پديده  دخالت ،دولت

 ديناميسم دولت  -63کل ش
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نهادينه شود، همگي بايد از آن   اقتدار يابد وحكومت بخواهد در سطح جامعه چنين نيست كه اگر 

مردم بايد از حكومت تبعيت كنند؟ چرا حكومت نبايد از مردم تبعيت  جامعه و آيا تنها  تبعيت كنند.

مطلوبي  اگر جامعه به عقالنيت  رفه!اي دوطرفه است و در حقيقت شايد هم يكطپديده  ، اين پديده  كند؟ 

 است كه بايد از جامعه تبعيت كند، نه جامعه از حكومت. اين حكومت برسد، 

اتخاذ  ما در تبيين مفهوم، ماهيت و خصوصيات دولت، كه رويكردي را اما رويكرد ما چيست؟ 

به   نگاه تجويزي  ، اينكه در عين. (65)شكل  منحربفردي داردشايد يات مشخص و خصوص ،كرديم

آن را  ن اتومياي است كه دولت پديده اينكه كنيم. تبيين مينيز را  مهندسي دولت لزوم  ،داريمدولت 

مطلوبي  و شكل  ،دولت را مهندسي و بنا كردتوان مي، نه اينكه تنها بتوان آن را توصيف كرد. ساخت

   ايجاد شود.تواند شكل مطلوبي از دولت مي توان نشان داد كه چگونه مي و  تجويز كردبه آن را 

ان  شنمنظور، بدين كنيم. توصيف مي ساختار ارگانيكيك پديده دولت را به عنوان  ، در ضمن

به عنوان مثال،  . يعني يك ارگانيسم زنده، خودش بايد شكل گيردموجودي، با شكل دهيم كه چنين مي

تعيين  يه مشخصدتعامالت آنها را در محدوتك عناصر را كامال مشخص كرد و توان جاي تكينم

با علم به اين   بلكه،توانند تعامالتي داشته باشند. ه نمي دكرد و مطمئن بود كه خارج از اين محدو

 گانيك نكته مهم: لزوم تمايز در تبيين مفهوم ساختار ار - 64کل ش
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كارهاي ه تنها بايد با رهنمودها و را  و  ، دهنديل ميشكت جامعه و دولت را اي موجودات زنده  موضوع كه 

 كرد. هدايتدولت را به سمت مطلوبيت بيشتر  ،ساختاريمتناسب با چنين 

،  كند توصيفرا  پديده ساختار ارگانيكي يك نظام كالن اوال كه كند تالش مي  ، فراكتاليسم

كه دولت چه   نمايدميبه پديده دولت وجود دارد، مشخص  نگرش توصيفيدر كه  ييعني با ديدگاه

ف در چنين  رويكردي كه بايد در طراحي و دخل و تصرثانيا و  ؛هيت آن چيستاي است و ما پديده 

كالن  يك نظام توان كند كه چگونه مييعني مشخص مي كند.مي توصيفرا  ساختاري داشته باشيم 

فراكتاليسم، نه تنها يك مكتب توصيفي، بلكه يك  را بنا كرد.  )كه دولت يكي از حاالت آن است(

 طراحي كرد.بايد پديده مطلوب را يك د كه چگونه كنخص ميطراحي است و مش مكتب

با شيوه تعمير يك  ،پزشكتفاوت بين شيوه درمان يك روانتقريبا شبيه به  ،اين تفاوت

عملياتي را  آزمايش و بررسي اتوموبيل، انجامپس از يك تعميركار اتومبيل،  است. تعميركار اتومبيل

و يا در حالتي ممكن است دخل و تصرفي نيز   ، دهدنجام ميا تعويض يك وسيله و يا تعمير آن  مانند 

عمليات   ااين كارها، تمام كند. درست تا اتوموبيل را  انجام دهددر آن مانند قراردادن يك شلنگ 

هائي مانند سازمان  را در حوزه  رفتارمشابه اين  .كندجزء مشخص ميكه اجزا را جزءبه  مكانيكي است

تبيين  كل جامعه و دولت  ،كه طبق همين رفتار مكانيكي توان مشاهده كردريزي ميمديريت و برنامه 

به   پزشك،. اما يك روانگيردشده با چنين نگرشي انجام ميها و قوانين تعيينو تمام حركت شودمي

  مشكالت او  ،فهمدرفتارهاي او را مي  ،كنداو ابتدا روان انسان را درك ميكند. گونه ديگري رفتار مي

دهد. اين اقدامات، از جنس اقدامات  كند و سپس اقداماتي را انجام مي رفتارهايش شناسائي مي را در

 انپزشكروان برخي از البته به استثناي  .مكانيكيصرفا درون انسان است، نه اقدامات رواني روحي و 

شيميائي  كنند شخص را به شكل فيزيكي وكنند و سعي ميكه فورا به قرص و دارو اكتفا مي وزيامر

دامات اجباري و دستوري  اقتوان نمي، مشكل وسواسيت دارد براي درمان شخصي كه مثال !درمان كنند

مشكل او بايد از طريق درك  ساز باشد. تواند چاره حتي درمان داروئي نيز به تنهائي نمي  در نظر گرفت.

رهنمودهائي كه به او داده  ق طريواقع از رو اصالح عقالنيت و نيز اصالح رويكردها و برخوردها و د

زماني مطلوب خواهد بود كه  خوب، پزشك عمده درمان يك رواناز اين رو، ، درمان شود. شودمي

 باشد.  و رواني  درمانش غيرفيزيكي 
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دهنده جامعه و  ها و ادراك و عقل آنها به عنوان عناصر اساسي شكلبه انسان نگاه روانشناسانه

چند براي  هر  ، رويكرد ماست.به دولت به عنوان پديده اجتماعي اسانه شننگاه جامعه در كنار  ، دولت

شناسانه و  ايم، و نگاهي انسان استفاده كرده رفتاري فرد  هايبناكردن ابعاد مدل دولت، از پديده 

شناسي را نيز مورد ها و مسائل مربوط به جامعهشناسانه به دولت داريم، وليكن ارتباط كل انسان روان 

نه جامعه را   ها در كنار هم بايد وجود داشته باشد.بنابراين، هر دوي اين ديدگاه  ايم.داده  قرار توجه

و ابعاد آن ترسيم توان بدون در نظرگرفتن جامعه و نه فرد را مي  ،توان بدون تصور فرد ترسيم كردمي

 نمود.

ترسيم   در تبيين مفهوم، ماهيت و خصوصيات دولت، از طرف ديگر، در رويكرد ما 

مسائل موجود و اقدامات واقعي كه مي توان   گرايانهبررسي واقع در عين  ،از پديده دولت آرمانگرايانه

در ترسيم  ،يعني .گيردانجام ميه بيشتر به آن پديده آرماني داشت، شدن هر چبراي نزديك

 دهيم.  ميز مورد بررسي قرار يهاي موجود را نگرايانه دولت، واقعيت آرمان

عوامل تاريخي و  راي تحليل و تبيين بنيادين پديده دولت، دركنار توجه به ب روش فلسفي 

در  يعني،  هاي ما براي تبيين پديده دولت است. ، از ديگر رويكردتطابق تحليل با واقعيات و  تجربي 

رسيدن از ادارك به  و مبتني بر سازوكار عقل، ادراك و چگونگي عين اينكه مبتني بر يك بناي فلسفي 

به عوامل  دهيم، در تبيين فلسفي و منطقي شكل ميرا سلسله مراتبي و عمل، اراده   ،خواست ،شنياز، ارز

 مفهوم، ماهيت و خصوصيات دولت  خصوصيات رويكرد ما در تبيين:  - 65کل ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 141 چارچوب نظري دولت الكترونيك 

به عبارت ديگر،   دهيم.مان را مطابق با واقعيات صورت ميكنيم و تحليلميتوجه تجربي هم تاريخي و 

اي  هو زيربناي مولفه كنيم، براي چگونگي ايجاد حكومت تبيين ميدر عين اينكه منطق مشخصي 

بيان  و نيز خصوصيات جامعه هاي نفس انسان دولت و جامعه را مبتني بر نفس و خواسته  ،حكومت

هاي  مند كه واقعيت تاريخ اي پديده دهيم و هاي تاريخي را نيز مورد توجه قرار ميقامصدكنيم، مي

  ، ات بحث نظريجزئيتبيين انشاءاهلل در  دهيم.كند را مورد نظر قرار ميرا تبيين ميتاريخي گذشته 

هاي مختلف  تمام اين ديدگاه مشاهده خواهد شد كه چگونه در آنجا هايمان را ارائه خواهيم كرد و  يافته

ارائه خواهيم  ها اي را با درنظرگرفتن اين ديدگاه و يك نگرش يكپارچه  ، لحاظ شده استدر نگرش ما 

 كرد.

-E. اما آيا حكومت الكترونيك يا ، پديده دولت را تعريف كرديمفصلاين در 

Governmentكند كه به سمت ، الزامي براي ما ايجاد ميE-State ت كنيم؟ و آيا بايد با  ك هم حر

بعد   فصلها سواالتي است كه در را ترسيم كنيم؟ اين  E-Governmentپديده  E-Stateنگاهي به نيم

نشان خواهيم داد كه   پرداخت و  به آن خواهيم E-Stateو  E-Governmentضمن تبيين پديده 

 خواهد كشاند.  E-Stateناخواه به پديده ، ما را خواه E-Governmentحركت ما به سمت پديده 
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و  جامعه، جامعه اطالعاتي، آوري اطالعات، فن هاي اطالعات، پديده مبتني بر تعاريفي كه از 

ونيك و دولت  به تبيين بخش اصلي نظريه در حوزه حكومت الكترايم، مت و دولت ارائه نموده حكو

  مشخص مات آنها را وو ابعاد، خصوصيات و ملزكرده، ها را تعريف اين پديده  پردازيم.الكترونيك مي

 كنيم.مي
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با جامعه است و  كومت، در تعامل و وابستگي جدي قبلي ذكر شد، ح فصلور كه در ط همان

البته، جامعه اوليه، بدون حكومت وجود دارد، وليكن   توان از يكديگر منفك دانست.اين دو را نمي

 بدون جامعه معنائي ندارد.   هم قابل تصور نيست و حكومت  ، جامعه مدني بدون حكومت

)طبق خصوصيات و  معه اطالعاتي جامعه اطالعاتي است و جاحال حركت به سمت  جامعه در

ساختار حكومتي اگر نتواند   .(66)شكل  گيري استدر حال شكل ابعادي كه براي آن ذكر شد( 

تواند نيازهاي اين جامعه را  ساختار مناسبي براي حكومت در جامعه اطالعاتي به خود بگيرد، نمي

حكومت الكترونيك حركت  حكومت بايد به سمت  ،ناخواه واه خ خورد.و شكست مي كند برآورده 

 پوشش دهد.نيازهاي جامعه اطالعاتي را كند تا بتواند 
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آوري اطالعات، مبتني بر اطالعات،  در بستر فن بايد در چنين شكلي، حكومت الكترونيك، 

كه  صورتي است در چنين  .(67)شكل  جامعه اطالعاتي و به جامعه اطالعاتي، بنا شودبراي خدمت در 

 تعريف مشخصي ارائه كرد.حكومت الكترونيك  توان ازمي

و   ها، و قواي آن، ها، دستگاه و سازمان  يافتن حكومت سامان حكومت الكترونيك، 

مديريت، نگهداري، تامين و   مبتني بر سازماندهي،  آوري اطالعات، در بستره فن  هاي آنها، فعاليت 

 است.   در جامعه اطالعاتي و به آن   براي ارائه خدمات و اعمال حاكميت،  ، ات توزيع اطالع 

 حكومت الكترونيكي براي جامعه اطالعاتي - 66کل ش
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اين تعريف از ، شد جامعه و ارتباط آن با حكومت و جامعه اطالعاتي ي كه ازتبيينتوجه به با 

در اين  دولت الكترونيك،  هنكته اساسي در نظريتعريف دشواري نيست. پديده حكومت الكترونيك، 

ناخواه ما اين پديده خواه دست پيدا كنيم، الكترونيك حكومت خواهيم به اگر مي  شود كهنقطه بنا مي

حرف اساسي  شكل خواهد گرفت. E-Stateدولت الكترونيك خواهد كشاند و پديده را به سمت 

 نكته نهفته است.   هميننظريه دولت الكترونيك، در  

صحبت  نظريه خاص  آن در يكاز حكومت الكترونيك، پديده عجيبي نيست كه بخواهيم 

 كنيم. 

 

از  كه گره خواهد خورد با پديده جامعه اطالعاتي به نحوي تبيين پديده حكومت الكترونيك، 

، الزم است  شدن آنترروشن انجام اين تبيين و براي بيرون خواهد آمد. دولت الكترونيك اين گره، 

بيان  در بخش مربوطه ذكر كرديم، در يك يادآوري را كه براي جامعه اطالعاتي برخي از خصوصياتي 

 كنيم.

 : ( 68)شكل   عبارتند از يك جامعه اطالعاتيخصوصيات برخي از 

گيري جامعه اطالعاتي مشاركت شكل درقشار مختلف، ا  - مشاركت اقشار مختلف •

 كنند.مي

 بنيادهاي حكومت الكترونيك  - 67کل ش
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با توجه به  و  ،ه جامعه اطالعاتيبودن پديدبا توجه به جامعه – بودن بيشتر تعاملي  •

اين جامعه نسبت به  آوري اطالعات، فنبودن جامعه اطالعاتي بر خصوصيت مبتني 

 تعامل است.داراي درجه بيشتري از جوامع ديگر، 

 خارج بودن از محدوده مرزهاي رسمي  •

 جهاني بودن  •

   مردم محور  •

 شدگي توزيع  •

 گرائي ويژه  •

 دهد سعه را شكل مي ها و اشكال تو نظام از  ي  اشكال جديد  •

 افتادن اطالعات و دانش و تجربيات و علوم اشتراك وسيع و به جريان  •

 تضادهاي )پارادوكسها( نو  •

 ها و استانداردها توسعه قواعد، مكانيزم  •

خودسازماندهي در بطن جامعه اطالعاتي شكل   – گيري خودسازمانده و فعال در شكل  •

 به طور فعال قابل مشاهده است.گيرد و مي

 برخي از خصوصيات جامعه اطالعاتي  -68کل ش
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 تار فراكتالي ساخ  •

با يك  براي ساختارهاي فراكتالي قائل هستيم، را كه اصولي بيان نموديم  ،بندييك جمعدر 

  شود.مي  بنا نظير يك ارگانيسم يك ساختار زنده ساختار زنده و 

 :(69)شكل  ارتند از عبد كه  نگفتيم كه براي تحقق جامعه اطالعاتي، ملزوماتي بايد شكل گير

 سازي در حوزه كاربري فاوا غيرفني  •

 هاي عادالنه و ملزومات در استفاده از فاوا فرصت  •

 اي در كاربرد فاوا هاي ويژه و يارانه فرصت  •

 ها شدن از حصار و ابزارهاي دولت خارج  •

 حكومت در شكل دولت   –مشاركت مردم   •

 هاي قانوني و سياسي جديد و متفاوت چارچوب  •

ها و نظرات و  آوردن فرصت براي ارائه ديدگاه هاي معقول و فراهم آزادي  احترام به  •

 ها مشاركت در فعاليت 

 ها جريان آزاد ايده  •

 ملزومات جامعه اطالعاتي -69کل ش
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 ها و اطمينان و امنيت و ايمني حفظ حريم  •

 فرهنگ و آگاهي عمومي نيروي انساني  ، مهارت   ، ارتقاء دانش  •

 تعامل و مشاركت جهاني  •

 اهانه هاي متفاوت و تعامل فرهنگي آگ درك فرهنگ  •

 شدن بسترهاي اطالعاتي چند زباني  •

 رشد عقالنيت  •

و همچنين،   آن( عام )با معناي  دولتو ملزومات خصوصيات  ،هاي گذشتهدر بخش 

شود كه  مشاهد مي با كمي دقت، گرفتند، خصوصيات و ملزومات جامعه اطالعاتي مورد بررسي قرار 

رسد كه  به نظر ميوجود دارد و پديده )دولت و جامعه اطالعاتي( وجوه اشتراك زيادي بين اين دو 

 .(70)شكل  آنها وجود داشته باشد و ملزومات  بين خصوصياتتمايل شديدي 

ات جامعه اطالعاتي به خصوصيات و  د خصوصيات و ملزومي تمايل شد -70کل ش

 ملزومات دولت : وجوه مشترك 
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 اين وجوه مشترك عبارتند از:

 شدن قدرت در بستره جامعهنهادينه  •

 انداختن اقتدار در جامعهاز موتور اصلي جامعه براي به جريان استفاده  •

 مشاركت، محوريت و تعامل شديد با مردم •

 گيري توزيع تصميم  •

 جامعه، افراد  گيري حكومت، بستره مشترك و متعامل تصميم •

 خودسازماندهي  •

 جامعه   -تعامل و در هم تنيدگي شديد حكومت  •

 سته حكومتي به يك سيستم باز و تبديل شدن سيستم ب شكست حصار حكومت  •

 سازي دركنار يكپارچگي مليتوزيع در كنار تمركز و بومي •

 وابستگي به رشد عقالنيت جامعه و حكومت •

 زنده  ساختار ارگانيكي و •

 ساختارهاي فراكتالي •

وجود  هر دو پديده جامعه اطالعاتي و دولت در اينها، خصوصيات و ملزوماتي هستند كه 

 دارند. 



 150 چارچوب نظري دولت الكترونيك 

و با عنايت  با توجه به وجوه مشتركي كه بين جامعه اطالعاتي و دولت در بخش قبل ذكر شد، 

به سمت حكومت الكترونيك حركت  ناخواه خواه حكومت در جامعه اطالعاتي، بر اين موضوع كه 

كه بين پديده دولت و   و غرابتيتمايل شديد خصوصيات از يك سو كه رسيم به اين نقطه ميكند، مي

تمايلي كه بين پديده دولت و حكومت وجود دارد،  و از سوي ديگر امعه اطالعاتي وجود دارد، ج

دولت  برسد،  به حكومت الكترونيكانحصارا بجاي آنكه حكومت منجر به اين خواهد شد كه 

معه اطالعاتي  خواهد در جااگر حكومت الكترونيكي ميبه عبارت ديگر،  شكل گيرد.هم  الكترونيك

دولت   .(71)شكل  خود بگيرده مفيد عمل كند،  بايد سمت و سو و خصوصيات دولت الكترونيك را ب 

   حكومت الكترونيك نيز هست.الكترونيك، پوشاننده وجوه 

 

يك حركت گيري دولت را به شكل ل شكالتي كه در اين ميان وجود دارد، يبنابراين، تما

بگوئيم  و اينطور نيست كه  ،ي در اين موضوع وجود نداردجويز، تاز اين رو آورد.در ميخودجوش 

 ه سمت دولت الكترونيك حركت كنيم.ب چون اين خصوصيات وجود دارد، خوب است كه 

  حركت به سمت دولت افتد، اتفاق مي هنگامي كه حركت به سمت حكومت الكترونيك 

گيري اين  از شكل نشانهيك به عنوان  . (72)شكل  دهد مي رخبه شكل ناخودآگاه  ، الكترونيك

 كترونيك حكومت الكترونيك يا دولت ال -71کل ش
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( در  EGخصوصيات، خدمات و وجوهي كه در حكومت الكترونيكي )بايد گفت كه، ، حركت

 رح باشد. ط، نه اينكه در حكومت مشود، ابعاد دولت استكشورهاي مختلف مطرح مي

در كشورهاي مختلف جهان انجام شده  كومت الكترونيك در بررسي تطبيقي كه در حوزه ح

ت الكترونيك  حكوم، به عنوان يكي از ملزومات جدي گيريمشاركت مردم در تصميم پديده است، 

انجام شده است،  هاي جدي كه در حوزه حكومت الكترونيك تك در حرهمچنين،  .شودمشاهده مي

دولت   ارائه خدمات يكپارچه  و  ي الكترونيكي ساالر مردم  مطرح شده است. توزيع عمليات در جامعه 

 اند. اين ميان مورد توجه قرار گرفته نيز از ديگر مواردي هستند كه در   شهروندان -كسب و كار –

تنها صحبت از حكومت الكترونيك است، چه لزومي وجود دارد كه مردم در   اما اگر

چه لزومي دارد   ه توزيع شود؟ها مشاركت كنند؟ چه لزومي دارد عمليات در جامعگيريتصميم

  –وكار كسب  –يكپارچه دولت چه لزومي به ارائه خدمات ساالري الكترونيكي تحقق پيدا كند؟ مردم

 وجود دارد؟ شهروندان  

قابل  حكومت الكترونيك هائي هستند كه تقريبا در تمام متون اساسي و كليدي اينها پديده 

  اين دهند. كه اين مصاديق را نشان ميد دارند هاي مكرر ديگري نيز وجودمورمشاهده هستند. 

و  كنند)افرادي كه به سمت حكومت الكترونيك حركت ميدهد كه افراد نشان مي خصوصيات، 

گيري  بدون آنكه لزوما از مباني نظري شكل( كنندهاي حكومت الكترونيك را هدايت مي فعاليت

هاي دولت الكترونيك را لمس و  يكي، پديده شدن بستر حكومت الكترون دولت آگاه باشند، با فراهم 

 حركتي خودجوش؛ پيدايش دولت الكترونيك از حكومت الكترونيك - 72کل ش
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و نامي   پديده را الزاما بشناسند اينبنابراين، اين افراد بدون آنكه  .كننددرك، و به آن احساس نياز مي

سازمان كنند و حركتي را براي تحقق آن احساس نياز پيدا مي آن آن را لمس و به ، از آن ببرند

كنند كه  لمس ميتواند داشته باشد، چه رفتاري ميكت مردم كنند كه مشارلمس ميآنها دهند. مي

اگر توزيع اطالعات در جامعه كنند كه لمس مي كند. جامعه اطالعاتي، مشاركت مردم را طلب مي

 پذير نيست. يات امكانتوزيع عملاطالعاتي صورت نگيرد، 

  –دولت خدمات يكپارچه  كند.ها حركت مي جامعه اطالعاتي، به سمت توزيع فعاليت 

پس اگر حكومت اطالعاتي بخواهد در   گيرد.در جامعه اطالعاتي شكل ميشهروندان،  –وكار كسب

اگر اين موارد در نظر  در اين صورت،  بايد اين موارد را در نظر داشته باشد.جامعه اطالعاتي عمل كند، 

و   خواهد بود. ، اين همان دولت الكترونيك ي انجام گيردو به سمت تحقق آنها حركت ه شود گرفت

طبق تعريفي كه از حكومت و دولت    چنين ابعادي را در خود متصور كند،اي كه توانسته باشد جامعه

آوري اطالعات  فن  و هنگامي كه پديده دولت در بسترپديده دولت را شكل خواهد داد. ه كرديم، ئارا

 دولت الكترونيك شكل خواهد گرفت.شكل گيرد، 

و در واقع،  دهد پديده دولت را در بستر جامعه اطالعاتي تكامل مي مت الكترونيك،حكو

  كند.را به دولت تبديل ميحكومت 

ي  تي و به عبارت ديگر، دولت اطالعاتيافته جامعه اطالعادولت الكترونيك، شكل تكامل

و ، سازدلت را ميدو ،كنداي كه به اقتدار دست پيدا جامعهن طور كه قبال اشاره شد، اهماست. 

به دولت تبديل   ،دست پيدا كنده سازوكار مناسب بتواند بشدن در جامعه براي نهادينه حكومتي كه 

يا دولت اطالعاتي را  دولت الكترونيك كند، يك جامعه اطالعاتي كه به اقتدار دست پيدا ميد. وشمي

 دهد.شكل مي
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اگر   .اتي منسجم و داراي اقتدار استجامعه اطالعيك دولت الكترونيك يا دولت اطالعاتي، 

 دهد. تشكيل مييك دولت الكترونيكي را  در سطح جامعه نهادينه شود، حكومت الكترونيكي بتواند 

كان دولت الكترونيك،   زاه كرديم، ئمبتني بر تبييني كه در بخش قبل از دولت الكترونيكي ارا

جامعه اطالعاتي، و حكومت الكترونيكي بنا شده  ،  عات و ارتباطات )فاوا(آوري اطالبر اطالعات، فن 

بايد جامعه اطالعاتي  در اين صورت، اگر بخواهيم دولت الكترونيكي را شكل دهيم، . (73)شكل  است

 طن اين دو نهفته است. بو حكومت الكترونيكي را تحقق دهيم، كه البته اطالعات و فاوا در 

 اركان دولت الكترونيك -73کل ش
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شدن دولت  نهادينه گيري و ب براي شكل ساي منادولت الكترونيك، هم بستره به عبارت ديگر، 

پديده دولت در بستر  دولت الكترنيك،  گيري آن.و شكل بسترسازي است براي تحقق است و هم 

به سمت  حكومت هنگامي كه  يعني . (74)شكل  جامعه اطالعاتي است كه تكامل پيدا كرده است

بسيار  تشكيل دولت را د امكان نتوامي آوري اطالعات بستر فن كند، شدن حركت ميالكترونيكي 

 تحقق دهد. ه است قابل تصور بودتر از آنچه كه قبل از اين بستر و سريعتر مطلوب

،  و تبيين شده استوجود داشته ان افالطون رهاي بسيار گذشته مانند دواز زماندولت پديده 

در برخي از   لزوما از آن زمان انجام نشده و تحقق پيدا نكرده است. گيري اين پديده وليكن شكل

هم پاشيده  از شيرازه آن از مدتي  و پسشكل گرفته مختلفش با مفاهيم فوق و با وجوه دولتي  ،موارد

يك  تواند دولت الكترونيك ميرسد كه اما به نظر مي حكومت و جامعه باقي ماندند. تنها شده است و 

 پذير، و تحقق بخشد. امكانپايدار را  و دولت ماندگار  

ها مرتبط  . اين نگرشوجود داردان هبه حكومت و دولت الكترونيك در جمختلفي هاي نگرش

  دراما اند. هاي مختلف دولت الكترونيك مطرح شده هائي هستند كه در بخش ديدگاه با همان ديدگاه 

كه در آنجا پديده  ايندليل ب شوند. شده، به شكل ديگري بيان ميهاي مطرحبن ديدگاه اين قسمت، ا

توانستيم  نمي، كنيم، هنوز بيان نشده بوددولت و دولت الكترونيك با مفهومي كه اكنون ذكر مي

 دولت الكترونيك -74کل ش
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و   ، دولتهارم به پديده بگوئيم كه ديدگاه چتوانيم ولي اكنون مي ها را بدين صورت نقل كنيم. نگرش

 عبارتند از: ها  اين نگرش .كنديدگاه سوم تنها به حكومت الكترونيك اشاره ميد

 .شودنگريسته مي  براي حكومت  ي به مثابه ابزار از حكومت الكترونيك، در يك نگاه،  •

 گردد.شده به ابتداي بحث برميمطرحديدگاه اول و دوم  بهاين نگاه، 

در اين ديدگاه،   تواند باشد.مي مت حكو  به مثابه متحول كننده ساختار، ديگر در نگاه  •

و چهارم قابل مشاهده  شود كه در ديدگاه سوم نوع جديدي از حكومت مطرح مي

 است.

اين   شود.نگريسته مي  دولت  -كننده مفهوم حكومت به مثابه متحول در نگاهي ديگر،  •

يعني، كافي نيست تمام ساختار دستگاه دولت و   ه چهارم مطرح است.ادر ديدگ ،نگاه 

آوري اطالعات و دولت الكترونيك وارد شود، بلكه بايد  ستگاه حكومت در بستر فند

پديده  . در اين صورت، خاطبان حكومت، يعني جامعه را نيز در اين پديده داخل كنيمم

در اينجا   و داده استپوشش قرار تحت كه جامعه را نيز گيرد شكل مي اي يكپارچه

نگاه  واقع به پديده دولت  زاويه نگاه چهارم، درگيرد. بنابراين، مفهوم دولت شكل مي

 كند.مي

به مثابه متحول كننده تعريف توسعه يافتگي و پيشرفت، مبتني بر  ، در نگاه ديگر  •

توان در نگاه يعني مي. شودنگريسته مي دولت  –محمل تحول مفهوم حكومت 

فهوم  مرونيك نه تنها پديده دولت الكتمشتق كرد كه اينگونه نگاه ديگري را چهارم، 

يافتگي و پيشرفت را مبتني بر  بلكه تعريف توسعه كند، حكومت و دولت را متحول مي

لت  كند كه اگر بستر دوكند و بيان ميبنا مي محمل تحول مفهوم حكومت و دولت 

شكل گيرد، نوع جديدي از   E-Stateالكترونيك بدين شكل محقق شود و 

و متكي بر مشاركت مردم   دارددربر اوتي يافتگي خواهيم داشت كه تعريف متفتوسعه

تر تر و نزديكعقالنيت متعاليتر است كه كشوري پيشرفته خواهد بود. و رشد عقالنيت 

. اين ديدگاه، مبتني بر  گرفته باشد شكل به عقالنيت الهي در آن كشور  و در دولتش 

و  توسعه  ريزيساز ديدگاهي در برنامهو ديدگاه چهارم، زمينه ديدگاه چهارم است 

را در حوزه توسعه ند نگرش جديدي توا خواهد بود و مينگرش به مفهوم توسعه 

 پذير سازد.امكان
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در  اي هاي رايانه اثر سيستماستفاده و هاي و اليه آوري اطالعات هاي فن اليه توانيم اكنون مي

آوري اطالعات  فنمختلف هاي اگر حكومت با نگاهش به اليه  بهتر مشاهده كنيم.سازمان را ساختار 

تواند  هاي مختلفي ميبه شكل آوري استفاده كند و مبتني بر اين بستر بنا شود، فن بستر و از اين بخواهد 

داكثر حركتي كه در باشد، حانتشار تغيير هاي اول دوم و سوم اگر نگاه حكومت در اليه  ظهور كند.

اين در نهايت  و  ت،اسرخ خواهد داد، در خريد و تهيه ابزارها و اصالح ساختارهاي حكومتي حكومت 

 .  (75)شكل   ( سوق دهدE-Governmentيك حكومت الكترونيك ) تشكيل تواند حكومت را به مي

يري آن و  كارگه آوري اطالعات و بگر حكومت با نگاه كامل، مفيد و مطلوبي به فن ا اام

اي بنا شود و حكومت الكترونيك را شكل دهد، به دولت الكترونيك ختم خواهد  هاي رايانه سيستم

آوري اطالعات  ها و استفاده از بناشدن در بستر فن استفاده از رايانه  ،حكومت اگر به عبارت ديگر، شد. 

آوري اطالعات  ارگيري فن حكومت بداند كه بكيعني دهد،  قرارهاي چهارم و پنجم اليه را بر مبناي 

را كه   يخواهد شد و حركتها، راهبردها، و حتي تغيير مفاهيم بنيادي ساختارها، استراتژي منجر به تغيير 

و محيطي انجام  به شكل اصالح ساختارها و بسترهاي اجتماعي دهد،  در اين تغيير و بكارگيري انجام مي

، در اين صورت تنها پديده حكومت  بنا كند مبتني بر نظريات علمي راجدي حكومتي نظام  و  دهد

دولت الكترونيك در پهنه  بطور خودجوش، جامعه اطالعاتي و گيرد، بلكه الكترونيكي شكل نمي

 گيرد. جامعه اطالعاتي شكل مي
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چهارم و پنجم،  هاي آوري اطالعات در اليه حكومت در صورت نگاه به پديده فن  ،در واقع

  صورت گيري به عبارت ديگر، شكل تواند ترسيم و بنا كند. ت را ميو پديده دول شكل جديد حكومت 

  گونه به  ،آوري اطالعاتت )دولت الكترونيك( به واسطه بستر فنو دولجديدي از حكومت 

اين  هاي موجود در آوري اطالعات و حركتهاي فن بين اليه تواند تحقق پيدا كند. تري ميمطلوب

اين مسئله نقش   اظري وجود دارد.تن ،امعه اطالعاتيدولت و پديده جنوع ورود حكومت به با  ،هااليه 

 .داردريزي توسعه در دولت الكترونيك و برنامه محوري در تبيين پديده دولت الكترونيك 

در معادالت خود لحاظ كند و  پديده حكومت سه اليه اول را در صورتي كه بطور خالصه، 

تواند به حكومت الكترونيك دست  يه حركت دهد، فقط مياي را تنها در همين سه الرفتارهاي توسعه 

تواند به جامعه اطالعاتي و دولت  ميتر سير كند، هاي پائين اما حكومتي كه بتواند در اليه يابد. 

 الكترونيك برسد.

آن قابل تصور هست  داشتيم، خصوصياتي براي دولت الكترونيك پديده مبتني بر نگاهي كه به 

به همين  ي است كه براي جامعه اطالعاتي بيان كرديم. تقريبا همان خصوصياتكه اين خصوصيات 

 تند از:خصوصيات محوري دولت الكترونيك عباراين موارد نيست.  تكدليل، الزم به توضيح تك 

 شدن قدرت در بستر جامعهنهادينه  •

  ابزار يا تحول حكومت  ؛ دمت حكومت و دولتفن آوري اطالعات در خ -75کل ش

 و دولت 
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 انداختن اقتدار در جامعهاستفاده از موتور اصلي جامعه براي به جريان  •

 در هم تنيدگي و تعامل شديد حكومت با جامعه  مشاركت، محوريت، •

 ها گيري و فعاليت توزيع تصميم  •

 گرائيويژه  •

 ها و ساختارهاي اجتماعي و حكومتينظام  اشكال جديد  •

 جامعه، افراد  گيري حكومت، بستر مشترك و متعامل تصميم •

 خودسازماندهي •

 وسيع اطالعات و دانش و تجربيات و علوم   مبتني بودن بر جريان •

 شدن سيستم بسته حكومتي به يك سيستم باز   شكست حصار حكومت و تبديل  •

 سازي دركنار يكپارچگي مليتوزيع در كنار تمركز و بومي •

 وابستگي به رشد عقالنيت جامعه و حكومت •

 ساختار ارگانيكي و زنده  •

 ساختارهاي فراكتالي •
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دولت   وجكومت سه موضوع محوري مبتني بر خصوصياتي كه در بخش قبل ذكر شد، 

ساختار و عملكرد حكومتي  هدف بنيادين آن كه  ( 76)شكل  تواند بنا شودميه شكلي ب  ، الكترونيك

گيري يك  براي شكل  Good Governannveاست )يك  به عنوان محملي براي توسعه  خوب 

Good Government) ،اعمال   و ارائه خدمات. كاركرد اساسي حكومت و دولت الكترونيك

 شود. بنا مي دسترسي به اطالعاتبنياد عملكرد اين دو بر  است.   حاكميت براي ارائه خدمات

به   ليات! نه انجام عم است، كردن بستر فراهم  ، شكل محوري كاركردي دولت الكترونيك

، بلكه بايد تبيين  كاركرد دولت الكترونيك به شكل انجام عمليات مطلوب نخواهد بودعبارت ديگر، 

كند و كاركردهاي دولت الكترونيك را در  نيك چه بسترهائي را فراهم ميكنيم كه دولت الكترو 

 مشاهده كنيم. ايجاد اين بسترها 

هاي اساسي دولت دكاركر، داشتيم نگاهي كه به شكل محوري دولت الكترونيك مبتني بر

 ( : 77رهائي است براي )شكل فراهم ساختن بستالكترونيك، 

 سه موضوع محوري  دولت الكترونيك: -حكومت  -76کل ش

 

 



 160 چارچوب نظري دولت الكترونيك 

دولت الكترونيك بايد اين   – آگاهي از وقايع و حقايق جامعه، حكومت و دولت •

را  دهد، يمرخ حكومت و دولت  ،تا حقايق و وقايعي كه در جامعهامكان را فراهم كند 

هاي مختلف بتوانند به اين آگاهي دست  حوزه نيز و  ،و آگاه شويمدرك كنيم 

 . پيداكنند

ي  حكومت و بستر -مامكان نظارت متقابل مرد – حكومت  –نظارت متقابل مردم  •

فراهم شود، تا هم مردم بتوانند از طريق  بايد توسط دولت الكترونيك براي تحقق آن 

هاي مردم  و هم حكومت بتواند بر فعاليتومت نظارت كنند هاي حكبر فعاليت اين بستر 

 و جامعه نظارت كند. 

در مقابل تكاليف و وظايفي كه هر كدام از اين   – مردم  –پاسخگوئي متقابل حكومت  •

 ، بايد نسبت به هم پاسخگو باشند. دن دارهم طرفين در مقابل  

خدمات  باشد تا بايد بستري وجود داشته  – بهبود خدمات عمومي حكومت به مردم  •

 ا كند.حكومت به مردم بهبود پيدعمومي 

امكان  جود داشته باشد تا و تريبسبايد  – سنجش و ارزيابي فعاليتهاي دولت و جامعه •

 . فراهم شودشود، ي كه در جامعه و دولت انجام مييهافعاليت سنجش و ارزيابي 

 كاركردهاي اساسي دولت الكترونيك  -77کل ش
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ريزي برنامه ر الزم براي تدبي بسنري وجود داشته باشد تا بايد  – ريزي تدبير براي برنامه  •

 تحقق پيدا كند و تسهيل شود.دولت )چه در حكومت و چه در جامعه( در 

 تدبير براي سازماندهي و بهبود ساختار  •

 تر مسائل و امور كوچك و بزرگ جامعه  شناخت عميق  •

رفتارهاي متعاملي داشته  در حكومت، جامعه و افراد بايد بتوانند  – تعامل در حكومت  •

 باشند. 

 ها در جامعه و دولت يل عمليات، معامالت و فعاليت تسه  •

 ها انجام فني و كارشناسي شده فعاليت  •

شده و  گيري بايد به شكل توزيع تصميم  – شده و علميگيري به شكل توزيع تصميم  •

بايد  گيري فراكتالي گيري با شكل تصميم يك فضاي تصميم علمي صورت گيرد و 

 شكل گيرد.

 پاداش و تنبيه مناسب  •

اين دو براي  امكان ارتباط نزديك و تنگاتنگ  – حكومت  –ت دستيابي مردم سهول  •

 قق پيدا كند. حبايد ت  ،انجام مشاركت مردم در حكومت

 تسهيل رسيدگي و رفع مشكالت و امور كوچك و بزرگ مردم در هر سطح جامعه  •

 رسيدگي، شناخت و مديريت منابع  •

 ها و اقدامات پيگيري فعاليت  •

 مديريت بحران  •

 در مقابل مديريت بران   ريع واكنش س  •

 ها سازي و تحليل فعاليت شبيه  •

 راهبرد و سياستگذاري كشور  •

 ساماندهي و بهبود و تكامل قوانين  •

 هماهنگي داخلي و بيروني دولت و جامعه  •

 هاي كاربردي هماهنگي و همگرائي پژوهش  •

 سازي ملي تبليغات و فرهنگ  •

 امنيت ملي و جامعه  •
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 ايمني ملي و جامعه  •

مثال  گيري دولت الكترونيك ناقص خواهد بود. شكل ، ايجاد نشوندن بسترها تازماني كه اي

سازوكار مناسب را در تواند ، نميفراهم نكرده باشدواكنش سريع را امكان دولت الكترونيكي كه 

به  دولت الكترونيكي كه كه دائما در حال تغيير و تحول است ايجاد كند.  ايحركت دولت در جامعه

ه  هاي موجود را براي بتواند دانش نمي نپردازد، هاي كاربردي ائي پژوهش هماهنگي و همگر

آوري  هاي دولت در بستر فن دادن فعاليت و سامانآوري اطالعات انتشار فناليه پائين  دو نكارانداخت

خود فراهم  هاي تواند يك دستگاه نظري مستحكمي براي انجام حركت و نميانجام دهد اطالعات 

 كند.

و  از اين بسترها، بسترهائي هستندكه خصوصيات دولت الكترونيك، آنها را ضروري هر كدام 

هاي داين كاركردها، كاركر .اندپذير و هم ضروري ، يعني اين كاركردها هم امكان كندپذير ميامكان

مثال، اگر دولت الكترونيك بستر تدبير را فراهم  ء ملزومات دولت الكترونيك هستند. زالزامي و ج

وجود نخواهد داشت و  دولت با خصوصياتي كه مطرح كرديم، امكان تحقق ناقص خواهد بود و  نكند، 

   امكان خودسازماندهي فراهم نخواهد شد.

دين مقدس اسالم در  هستند كه  هائيمولفه ها نگاه كنيم، داويه ديگري به اين كاركرز ز اگر ا

پيامدهائي  ها و بسترها و نيز اين مولفه تك تك ين كرده است.مع آنها را تبيين ساختار حكومت و دولت 

ذكر شده  اميرالمومنين به مالك اشتر مواردي هستند كه از جمله در نامه در ادامه خواهيم گفت، كه 

مبسوط به اين موضوع  انشاءاهلل در فرصتي جداگانه، تمامي اين موارد در آن نامه مستتر است.  است و

نشان  در نامه هيم كرد و جايگاهشان را ا خو سنامه منعك تك اين موارد را از آن تك  مي پردازيم و

 خواهيم داد. 

ر دولت الكترونيك تحقق پيدا كند و بسترهاي  شده، دصورتي كه كاركردهاي مطرحدر 

 :(78)شكل  اين پيامدها عبارتند از جامعه محقق خواهد شد. پيامدهائي در  فراهم شود،  مربوطه 

نظارت مردم بر   د و بسترهايي نظيرناگر كاركردها تحقق پيدا كن - تحقق عدالت برتر  •

حكومت، مشاركت مردم در فعاليت حكومت، خارج شدن از حصار حكومت و نظاير  

جامعه  نسبت به عدالتي كه در حال حاظر در ،، نوعي از عدالت برتردن شومحقق آنها 



 163 چارچوب نظري دولت الكترونيك 

  تواند ميتر است، نزديك مورد نظر اسالم  به عدالت مطلوب و متعالي وجود دارد و

 تحقق پيدا كند. 

توسط دولت   ي ذكرشده در صورتي كه بسترها - كارائي بيشتر ساختارهاي حكومتي •

فعاليت   توانند مي ي ، ساختارهاي حكومتي با كارايي بيشترگيرندالكترونيك شكل 

 انجام دهند. را  ان خودش

صرف منابع  نقش موثري را در  رشده،ي ذك بسترها و كاركردها - وري منابعبهره  •

و خدمات  دارند ا كيفيت و كميت بيشتري ب تر ومحصوالت مطلوبه ئ، و اراتركم

 شود.مي تري استفاده از منابع به نحو مطلوب  كنند و ميبهتري را ارائه 

ند منجر به افزايش  نتوامي ،بسترها و كاركردها - افزايش آزادي عمل شهروندان  •

در  خصوصا . شوندن اتوسط خودش آنها تعيين سرنوشتنيز ندان و آزادي عمل شهرو

با   و حوزه آن در  انند اختيارات و تصميمات خاص خود راتوافراد مي ،هاي محليحوزه 

اينكه   ضمنكنند و  اتخاذ  ، ددار حوزه وجود  آن توجه به شرايط خاصي كه در 

سازي و  ختصاصيا ،سازيامكان قومي شود،مي اقتدار كل دولت حفظ  يكپارچگي و

گرايي و متناسب شدن با شرايط محيط امكان پذير خواهد بود. اين طور نخواهد  ويژه 

به عنوان مثال، يك  . شودمناطق ارائه  و ه هاافراد، حوزبود كه تجويز يكساني براي همه 

 پيامدهاي اساسي دولت الكترونيك  -78کل ش
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آموز يك انش دبا  هارمحال و بختياريچآموزي دانشيك ا ب يآموزي خوزستاندانش 

فاد آموزشي و ساختار آموزشي يكساني نخواهد  ، م تبريز مانند  شهر بزرگ صنعتي

سازوكار و حتي نخواهند داشت،  ساختار اجتماعي يكساني نيزاز اين رو،  . داشت

م ساز و كارهاي  اهركد در اين افراد حكم فرما نخواهد بود و همحكومتي يكساني 

امكان آزادي  تيجه، در ن .نند داشته باشنداتومي ان رامتناسب با شرايط خاص خودش

 ان خواهند داشت.متناسب با شرايط خودش يعمل بيشتر

،  دن شودر صورتي كه بسترهاي مناسبي ايجاد  - كاهش اصطكاك در تعامالت  •

بين   يهاي متعددمنجر به پديدآمدن اصطكاك كه بين حكومت و جامعه  اصطكاك

  ، و حكومت حكومت ،)در تعامالت بين حكومت و جامعه شودستوه مختلف جامعه مي

 . كندو كاهش پيدا  دبه حداقل برس  دن اتومي، جامعه و جامعه(و 

 بهبود كيفيت زندگي، افزايش رفاه و كاهش فقر  •

پديده مشاركت افراد و مشاركت جامعه در حكومت،   - شدن ساختار حكومت كوچك  •

  شدن ساختار حكومت در شدن ساختارهاي حكومتي و توزيع منجر به كوچك تواند مي

 ود.جامعه ش

 و ايجاد حسن ظن و جلب رضايت مردم تحقق مشروعيت بيشتر  •

بسترهايي كه   - هاي نهفته در جامعه و رشد استعدادها و خالقيت استفاده از پتانسيل  •

ند منجر به استفاده از  نتوامي  ،نده عنوان كاركردهاي دولت الكترونيك مطرح شدب

در بطن جامعه و  موجود هاي قيت هاي نهفته در جامعه، و رشد استعدادها و خالپتانسيل 

در بستر جامعه   ار يشانهافعاليت  ، و افكار، ها. اينكه افراد امكان ابراز ايده شوندافراد، 

شرايط  و متناسب با خصوصيات  ،هاي جامعهامكان مشاركت در فعاليت و داشته باشند

افراد،  يك از  رفتارهاي حكومت در ارتباط با هرهمچنين، . وجود داشته باشد اهآن

در اين  . شود رفتارآنها م از افراد، با او متناسب با شرايط خاص هركد شودگرايي ويژه 

ند و  هبروز دهايشان را در جامعه كه خالقيت  شودداد مي آنهااين امكان به صورت، 

 كنند. رشد 

هاي  پذيري، خودسازماندهي و تعادل و تطابق با تحوالت سريع، و نيازمندي انعطاف  •

ري، خودسازماندهي، تعادل و تطابق با تحوالت  يپذافطه انعب جر نهايت من در - محيط 
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دهد.   مطابقت هاي محيط به سرعت با نيازمندي را خود  تواند ميدولت  و شودميسريع 

موتوراصلي جامعه براي   از در بطن جامعه گسترده است و ،خودسازمانده  ختارن سااي

 .كنداستفاده مي هايشي و سازمانده ارهارفت

ساختار خودسازماندهي كه با   ، چنينيگرداز طرف  - تحكيم اقتدار ملي و دولت  •

هاي جديدي  ، اقتدار ملي را با شكل جديد و پديده دهدتطبيق مي ا شرايط محيط خود ر

  ، و يك اقتدار قدرتمنددهد ميكه در مسئله اقتدار جامعه اطالعاتي مطرح است شكل 

 دهد.مي تحقق  اكوشا و كاملي ر

كاركردهاي دولت تبيين   بسترهايي كه در - جامعه  –ي بيشتر حكومت رچگ يكپا  •

در   اپيوند وسيعي ر و شوند جامعه مي منجر به يكپارچگي بيشتر حكومت و ند، شد

 كنند.لف بين حكومت و جامعه محقق ميهاي مختحوزه 

و سازوكاري   ،هافعاليت  دخالت مردم در مشاركت و  - ارتقاء عقالنيت جامعه و دولت  •

ها و  افتادن دانش و مهارت جريانبه همچنين و شود ميفراهم  ها فعاليت  اين كه براي 

هاي نهفته در جامعه و رشد استعدادها و  و استفاده از پتانسيل  ،جامعه تجارب در

 . دولت خواهد شد خالقيت، منجربه ارتقاي عقالنيت جامعه و

منجربه اين  ارد قبلي، تمام مو - ايجاد انگيزه در حركت براي سازندگي و بهبود  •

و افراد تمايل   كندبهبود ارتقا پيدا  خواهند شد كه انگيزه حركت براي سازندگي و

و  در آحاد جامعه هايي و حركتپيدا كنند و بهبود در سازندگي  براي دخالت بيشتري 

ه اين وسيله در جامعه  و حكومت ب دگير در اين زمينه شكلهاي مختلف در حوزه 

 نهادينه شود.

 شدن حكومت در جامعه ادينه نه •

مشاركت و  به واسطه افراد  – هاي حكومت ساختن افكار عمومي در برنامه همراه  •

  ، ه استفراهم شد آن  به واسطه پاسخگويي كه بسترنيز دارند و در فعاليتها كه  نظارتي

تري به  به نحو مطلوب بتواند دولت هاي حكومت همراهي كنند، تا توانند در برنامه مي

آن هائي را سيما گزارش و  صدا دردولت  بمانند تامنتظر نه اينكه مردم  دهد.پاسخ مردم 

 كند. هم به شكل صوري ارائه 

 ايجاد نظم پايدار و با ثبات  •
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به  نيز و  ،هاتبه واسطه نظار - دولت  –ارتقاء سالمت و كاهش فساد در حكومت  •

ت افزايش پيدا  كنند، سالمت دولت و حكومواسطه شفافيتي كه بسترها فراهم مي

وجود  بو به طور جدي امكان برخورد با فساد  يابدميو فساد كاهش پيدا كند مي

 آيد.مي

شفافيت و امكان   براي تحقق  همگي بستري هستند  ،بسترها – افزايش شفافيت  •

 كردن آن.محقق

 تعالي جامعه و دولت  •

اليم عاليه  شدن دولت اخالقي و كريمه طبق تع شدن بهتر زمينه تحقق و عملي فراهم  •

 اسالم 

  را  پيامدهاتوانند اين دارند، مي ي كه وجودهائبسترها و ساختاركنيم كه تصور مي بنابراين، 

پيدا  در دولت الكترونيك تسهيل  تواند د، ميدارساختاري كه در بطن پديده دولت وجود  .كنندمحقق 

 .كند

  ،دبه شكل مطلوب يا نا مطلوب داري اناخواسته  ي عوارضعاتاما همانطور كه جامعه اطال

انواع جديدي از مشكالت  ممكن است ما با . ددر بردار ااي ردولت الكترونيك هم عوارض ناخواسته 

 : (79)شكل   اين عوارض عبارتند از  بود.افل غاز اين عوارض به هرحال نبايد شويم، كه مواجه 

 جامعه از برخي خدمات دولتي  گيري برخي از طبقات مشكل در بهره  •

كه همه خدمات به شكل وسيع در   هنگامي - شكاف ديجيتالي در طبقات جامعه  •

در  بسياري از طبقات جامعه ممكن است  شوند، پوشش دولت الكترونيك ارائه 

منجر به شكاف  عامل، اين  شوند.گيري از برخي از خدمات دولتي با مشكل مواجه بهره 

  و  ،شكافي كه هم بين طبقات مختلف جامعهشود. مي جامعه  طبقاتبين ديجيتالي در 

 تواند وجود داشته باشد.مي جوامع مختلف بين هم 
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در   - پيدايش انواع جديد فساد اداري و سياسي و ساختارهاي زير زميني مجازي  •

توانند  مي  ،عين اينكه بسترهاي مطرح شده در كاركردهاي مطلوب دولت الكترونيك

، انواع جديدي از فساد  دهندكاهش  در دولت او فساد ر فافيت شوند شافزايش منجر به 

ند  نتواچه در حوزه سياسي مي چه در حوزه اداري و ،در ساختارهاي زيرزميني مجازي

 د. نگيرشكل 

وابستگي فعاليتهاي دولت به افزارها و بسترها و خلل در فعاليت دولت در صورت   •

در   ،دولت به افزارها و بسترهاي مطلوب هايشدن فعاليت وابسته  – خلل در افزارها

اين   و  كندمي، در فعاليت دولت خلل ايجاد شودصورتي كه خللي در اين افزارها ايجاد 

 شود. منجر به بحران حتي در مواردي تواند مي

 پيدايش انواع جديد بحران  •

 پيدايش انواع جديد مسائل امنيت  •

  ،حول سريع محيط و ساختارهاو ت تغيير – تغيير و تحول سريع محيط و ساختارها •

مبتني بر از منابعي كه  آنكهقبل از  مابدين معني كه  .شودمنجر به اتالف منابع تواند مي

يابيم،  دست آن ه كارايي مطلوب ب استفاده كنيم و ،يماه بنا كردخاصي يك محيط 

با   ا ر ان ف كنيم تا خودمرص ا ما مجبوريم كه منابع ديگري ر و كند ميمحيط تغيير 

 گردد.موضوع، منجر به اتالف منابع مياين يم. هد تطبيق محيط 

 عوارض اساسي دولت الكترونيك -79کل ش
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 كندشكل جديدي پيدا مي ،نوع حاكميت و نوع اقتدار - تغيير نوع حاكميت و اقتدار •

 به آن كرد.بايد توجه مطلوبي  از اين رو،  و

 تغيير نوع مرزها )از سرزميني صرف به انواع جديد(  •

 مسائل فرهنگي جديد  •

  و  دولت الكترونيك مطلوب كه كاركردها و پيامدهاي مطلوب داشته باش د راي تحقق حال ب

بايد محقق  ملزوماتي چه به عبارت ديگر،  ؟شود چه ملزوماتي بايد فراهم  ،برساندبه حداقل  راعوارض 

 (80)شكل   ؟گيردشكل  تري تا دولت الكترونيك به نحو مطلوبشوند 

كه از   سازي در حوزه كاربري فاوابحث غيرفني - در حوزه كاربري فاواسازي غيرفني  •

به نحو   بتوانندافراد بايد . قابل مشاهده استنيز اينجا ، در جامعه اطالعاتي بودملزومات 

 آوري اطالعات استفاده كنند.اي از فنساده 

 ها گيري هاي عادالنه در تصميم فرصت  •

 فاده از فاوا هاي عادالنه و ملزومات در است فرصت  •

 اي در كاربرد فاوا هاي ويژه و يارانه فرصت  •

 حكومت   -مشاركت مردم   •

 خارج شدن از حصار و ابزارهاي حكومتها  •

 ساختارهاي مناسب و جديد حكومت  •

 چارچوبهاي قانوني و سياسي جديد و متفاوت  •
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احترام به آزاديهاي معقول و فراهم آوردن فرصت براي ارائه ديدگاهها و نظرات و   •

 اركت در فعاليتها مش

 ها جريان آزاد ايده  •

 ها و اطمينان و امنيت و ايمني حفظ حريم  •

 ارتقاء دانش و مهارت و فرهنگ و آگاهي عمومي نيروي انساني  •

 تعامل و مشاركت جهاني  •

 هاي متفاوت و تعامل فرهنگي آگاهانه درك فرهنگ  •

 شدن بسترهاي اطالعاتي چندزباني  •

 رشد عقالنيت  •

 هاي مناسب آن د و ابعاد و واكنش شناخت عميق مسائل جدي  •

  - شناخت عميق تعاليم اسالم و تطبيق بنيادين )و نه سطحي( ساختارهاي د.ا. با آن  •

الزم است تا از تعاليم اسالم شناخت  ، نيماعالي برستبه دولت را نيم ا براي اينكه بتو

  ،نا كنيماين شناخت ب هاي دولت را به شكل بنيادين مبتني بررعميقي پيدا كنيم و ساختا

 ملزومات اساسي دولت الكترونيك  -80کل ش
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داشته  وجود هاي اسالم دولت مطلوب و مطابق با آرمان  نامكان بناشدبه شكلي كه 

 د. باش

 ها ساختارهاي امنيت، نظارت، ايمني، و مقابله با بحران  •

ساختارهاي پشتيبان و  بايد  – ساختارهاي پشتيبان  و اضطراري غيرالكترونيكي •

هاي  ورت خلل در فعاليت در ص د تانطراري غيرالكترونيكي وجود داشته باش ضا

 د. نپاسخگوي نيازهاي جامعه باشبتوانند اين ساختارها  ،بسترهاي الكترونيكي

يش از اين مورد  كه پملزومات دولت و ملزومات جامعه اطالعاتي بودند  موارد، همگي اين

تي بنا  در بستره جامعه اطالعا نوعي از دولت است و دولت الكترونيكبحث قرار گرفتند. به علت اينكه 

ات اندكي  حبه توضيبه همين علت، در اينجا  گيرد.آنها را دربر ميملزومات  هبينيم ك ، ميشودمي

 قناعت كرديم.

 

پوشش   عوارض را مورد ،اين ملزوماتبا توجه به عوارض و ملزوماتي كه مطرح شد، آيا حال 

رض، توسط كدام ملزومات مورد پوشش  اتك اين عوتك م نشان دهيم كهتواني، مي بله؟ دندهميقرار 

ارائه   بيني وملرومات مناسبي پيش ، م از اين عوارضابراي هر كد . كنندپيدا مي كاهش و  گيرندقرار مي

توانند  مي اين ملزومات  ، گيري مطلوب و عنايت و ياري خداوند متعالر صورت شكل د و اند، شده 

 (81نند. )شكل برسا عوارض را به حداقل

دولت  تحت عنوان را  نبحثما مبتني بر تبييني كه از پديده دولت الكترونيك انجام شد،

تبيين پديده   ، دراز طرفي با توجه به اينكه واژه فارسي دولت الكترونيك كنيم.مطرح مي الكترونيك

و برداشتي كه از واژه فارسي دولت الكترونيك   ، درواج دار E-Governmentت الكترونيك يا حكوم

 ظور و مقصود حكومت الكترونيك است. من شود،مي  E-Governmentكاربري واژه انگليسي  و
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است   E-stateگيري ما دولت الكترونيكي با مفهوم روشن شد كه اصل جهت  ، در بحث نظري

توجه   E-Governmentبه  E-Stateبه جاي توجه به كشور ما و در دنيا،  دررايج ليكن بطور و 

،  توجه به اينكه معموال اقدامات عملي براي دولت الكترونيك از حكومت شروع مي شود اب. شودمي

،  ادد گيري دولت الكترونيك انجام براي شكل  ا اقداماتي ر ،در بطن جامعهتوان دفعتا نمييعني اينكه 

لذا دو واژه دولت الكترونيك و حكومت   ،كردشروع را اقدامات اين درون حكومت بايد از بلكه 

 به جاي هر دو به كار ا همان واژه رايج دولت الكترونيك رو كنيم با هم مخلوط مي االكترونيك ر

 .(82)شكل  بريممي

ن امنظورم ،كنيماستفاده مي 79شكل نماد از و بريم نام ميدولت الكترونيك  زماني كه از

سازد.  فراهم  آنبراي  ا و بستري ر دهدشكل  ا دولت الكترونيكي رد يباحكومت الكترونيكي است كه 

ومت  هم به معناي حك و ،Stateهم به معناي دولت با وجه  ا ا دولت الكترونيك رم ،ز اين پس در متنا

-Eترونيك يا از دولت الك  ،كار بردن واژه دولت الكترونيكه در ب  الكترونيك به كار خواهيم برد.

State كنيم كه بتواند دولت يا و حكومت الكترونيكي صحبت ميState بنابراين،   .دهدتشكيل  ا ر

 ا پوشش خواهد داد. بحث دولت الكترونيك رهم هاي حكومت الكترونيك و  هم ديدگاه   ،بحث ما
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دو نتيجه   ،ه و چارچوب دستگاه نظري دولت الكترونيكگيري در تبيين دستگابه عنوان نتيجه 

 كرد. بيانتوان  مي امشخص ر

ضرورتا   ، كندجامعه اطالعاتي دست پيدا  خواهد به ابزار مناسب دراگر حكومت مي  •

 نمايد.بايد به سمت حكومت الكترونيك حركت 

ارائه   جامعه اطالعاتي و براي فعاليت در امناسبي ر خواهد ساختاراگرحكومت مي •

 شود.  به ساختارحكومت در دولت نزديك  بايد   ،خدمات به آن داشته باشد

ه حكومت  گيرد و ب كار ه اي را در حكومت بكافي نيست حكومت ابزارهاي رايانه  •

 شود.  الكترونيك تبديل 

 تبديل شود.  E-Stateبلكه بايد به دولت الكترونيك يا  •

خصوصيات و ملزومات دولت   ركت حكومت به سمت دولت الكترونيك، براي ح •

 الكترونيك بايد شكل گيرد. 
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كه مبنا و بنيان پديده معماري دولت   ،اساسي اين خصوصيات و ملزومات محور •

كردن بستر و ساختار باز براي حكومت  فراهم است از :  ند عبارت د بودنالكترونيك خواه

گيري و عمليات  و خود سازمانده، با تصميم بصورت ارگانيك، زنده  و دولت،

شدن  و نهادينه  شده طي مشاركت و تعامل وسيع جامعه و حكومت، توزيع

 ها و قدرت حكومت در فرهنگ و بدنه جامعه. گيريتصميم

بنا   ارچارچوب نظري مطلوبي ايم توانسته آيا ما گرديد، بندي كه ارائه توجه به جمع  با ،خوب

مرور سواالت پيشيني   بناشده، ارزيابي چارچوب نظري دادن به اين سوال و ؟ بهترين راه براي پاسخ كنيم

بخش   ي كه در سواالتاز را  يعاريف مشخصت ايمتوانسته مرور اينكه آيا  .ابتدا مطرح شد است كه در

اي مناسبي به اين  هپاسخ است نسته اآيا چارچوب نظري تو  ؟ميدهسواالت پيشيني مطرح شده بود 

 كنيم.مرور مي ار آن پاسخ هاي  و  اين سواالتاز اين رو، ؟ كندسواالت ارائه 

  تعريف كرديم و اما پديده حكومت الكترونيك ر تعريف ما از دولت الكترونيك چيست؟ 

  به تعريف جامعه اطالعاتي، ه وابستكه البته  تبيين نموديم  اپديده دولت الكترونيك ر ، آنمبتني بر 

 بود.   دولت آوري اطالعات، حكومت و اطالعات، فن 

  ، خير دهد؟ تحقق مي  ا دولت الكترونيك ر  ، ها آيا تنها بكارگيري ابزارها و ايجاد زيرساخت 

فقط به حكومت الكترونيك دست پيدا   ،ابزارها به نحو مطلوب استفاده كنيماز حداكثر بتوانيم ما اگر 

 كنيم.مي

هاي اطالعاتي و امضاي  بانك  رساني، هاي اطالع سيستم  يا تنها اتوماسيون فرايندها و ايجاد آ 

هم  فراتراز اينها  هائيه پديدبه  تاالزم است  خير، تحقق مي دهد؟  ادولت الكترونيك ر  ديجيتالي، 

 .بپردازيم

ي است،  جواب منف ؟ راي نظام دولتي با وضع موجود است آيا دولت الكترونيك تنها ابزاري ب 

 ايجاد كنيم.  ام دولتي و دولت رما بايد شكل جديدي از حكومت و شكل جديدي از نظا

پاسخ اين   ؟ آيا دولت الكترونيك ابزاري براي حكومت است يا شكل خاصي از حكومت 

 سوال را داديم.
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يافته  در واقع نوعي از دولت تحول  و  ، آيا دولت الكترونيك بسترسازي براي تحول دولت 

 ديديم كه چگونه.  ،مثبت است پاسخ  است؟ 

  كنند؟ محقق مي  ا يافته رها اين دولت تحول و مكانيزم  ، آيا تنها تغيير در ساختار و سازمان 

  مفاهيمد، بلكه نكنكه تغيير مي  ند ها نيستساختار و سازمان و مكانيزم  تنها ديديم كه  ، پاسخ منفي است

 گيرند.ي به خود ميشكل جديدنيز 

 بله، ديديم كه اين تفاوت چيست.   ؟ لت و حكومت وجود دارد فاوتي بين دو آيا ت 

ديديم كه اگر دولت   پردازد يا دولت؟ آيا دولت الكترونيك تنها به محدوده حكومت مي 

به مفهوم دولت الكترونيك كشيده  ناخواه به حكومت الكترونيك بپردازد، خواه تنها الكترونيك 

 .شودمي

دولت الكترونيكي دچار   حكومت در بستر  ساختار دولت و  ماهيت و فهوم، پارادايم، آيا م 

مواجه هستيم  دولت الكترونيك  پارادايم جديدي براي دولت و  و  ما با شكل جديد، بله ؟شود تغيير مي 

 متفاوت است.  ،ساختارهاي جاري حكومت ر حكومت و كه با پارادايم مورد تصور ما د

 ؟ پاسخ منفي است. ماند ل در محدوده حكومت باقي مي آيا اين تغيير و تحو 

 .ليست كرديماين خصوصيات را  خصوصيات مطلوب دولت الكترونيك چيست؟ 

ملزومات را  اين  اين خصوصيات مطلوب چيست؟  ملزومات تحقق دولت الكترونيك با 

 ليست كرديم.

اينكه براي  بحث  ؟شود اين خصوصيات مي  با  ، هايي منجر به دولت الكترونيك چه ضرورت 

ناخواه به پديده دولت  و اينكه حكومت الكترونيك خواه الزامي وجود دارد،  الكترونيك ورود به دولت

 را تبيين كرديم.ي آن ضرورتها همچنين شود، وكشيده ميالكترونيك 

تبيين  مورد  هاي نظري براي دولت الكترونيك متصور است؟ پيامدها و بنيان  چه كاركردها، 

 واقع شد.

اين  همگي  آن چيست؟  هاي دولت الكترونيك برجامعه و شهروندان ازتاب ب  آثار و ض، عوار 

   ليست شدند.موارد 
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   از چه نوعي متصور است؟  چه تعاملي بين دولت و شهروندان در دولت الكترونيك و 

 نيز بايد مشاركت كنند.  كنند و هاي دولت مشاركت مي چگونه شهروندان در فعاليت  كه ديديم

ديديم كه دولت   چيست؟  آنها متقابل  و اثرات  ، الكترونيك با جامعه اطالعاتي  رابطه دولت 

  ي دولت الكترونيك در جامعه اطالعات. دارند يكديگر الكترونيك و جامعه اطالعاتي رابطه تنگاتنگي با 

با   اجامعه اطالعاتي دولت الكترونيك ر و د،گيرشكل مي يبراي ارائه خدمت به جامعه اطالعات و

 نمايد.سمت ايجاد مي آن به   او حركت خود جوشي ر كندمي طلبولتش مفهوم د 

تنها اشاره به محورهاي   ، مستند در اينبحث موضوع مورد كه كنيم يادآوري مي ،ر پاياند

  را  ما نيز در ادامه راه  انشاءاهلل خداوند متعال عنايت كند و اساسي بحث نظريه دولت الكترونيك بود. 

تا اينجا  كما اينكه  ،تبيين كنيم اابعاد نظريه دولت الكترونيك ر يتربه شكل دقيق ا بتوانيم نمايد تياري 

پذير نبوده و  و بدون عنايت او هيچ حركتي امكان نقطه رسانده،  ن او بوده كه ما را به ايعنايت نيز 

از عنايت   باشد،هاي انجام شده اگر جهت مطلوب و محصول مطلوبي داشته نخواهد بود و تمام حركت 

و نقص ما در جذب عنايات او بوده   از ضعف ، باشدضعف و نقصي داشته در صورتي كه  اوست و

 است.

خورند.  كه بايد به هم پيوند است هم در اين حوزه آماده شده ديگري  مستندات متعدد

  بلكه خود دستگاه نظري دولت الكترونيك و  ،در تبيين نه چار چوب ،ما كار ي محصوالت مرحله بعد

نمايند،  ميكنند و مطالعه فرصت مي  روي اين بحث عزيزاني كه . از كليه استنظريه دولت الكترونيك 

نيم بنيان  ابتوتا  ،به ما منعكس كنند ان رام كه نقطه نظراتشيم و اميدواريكنتشكر مي شانبه خاطر تحمل 

تري با شكل مطلوب  و ترمچه مستحك هر ااين دستگاه نظري ر بهتري براي اين دستگاه نظري بنا كنيم و

 نمائيم.ارائه 


